
 

ەرتەگىسى 1001قازاقتىڭ   
 قازاقتىڭ حالىق ەرتەگىلەر توپتاماسى

 
  

JANUARY 1, 2017 
WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php 

Email: 1001ertek@gmail.com 

سە، باتىرلىق، وجانۋارالر، ۋاقيعا، قوجاناسىر، الداركعاجايىپ، -بۇندا قازاقتىڭ قيال
 داستۇرلىءنان استام  1000مازمۇنداردى قامتىعان  الۋان باسقا جانە قىاڭىزدىق، سالىتت

 باسقا حالىقتار ەرتەگىلەرىندە قامتىلعان. ىشىناراءەرتەگىلەرى بەرىلگەن. وتە ازساندا 

 ەرتەكتەر دەيىن گە 50 دەن 1 بولىمدە ارء بولىنگەن، بولىمگە 399 ەرتەكتەر
ەگەر قاتستى پىكىرلەر نەمەسە مالىمەت كەرەك بولسا  .بەت 1621 جالپى. ەنگىزىلگەن

 .حات جازىپ حابارالسىڭىزدار ەلحاتقا بەرىلگەن تومەندە

Email: 1001ertek@gmail.com 
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ەرتە زاماندا ەرنازار دەگەن كىسى بولىپتى. ەرنازاردىڭ ءوزى باي بولىپتى. قورا تولعان قويالرى بولىپتى. ماتاۋ تولعان 
تۇيەلەرى بولىپتى. ءورىس تولعان جىلقىالرى بولىپتى. ەرنازاردىڭ سەگىز ۇلى بولىپتى. ءبىر جىلى ۇلكەن جۇت بولىپ، 

. ەرنازاردىڭ سەگىز ۇلى سونىڭ ىشىندە كەتىپتى. ءبىر قىستىق ازىعىن الىپ، ەل مالىن الىسقا، وتارعا ايداپ كەتىپتى
 -كەمپىرى مەن ەرنازار ۇيىندە قالىپتى. ەرنازاردىڭ سەگىز ۇلى سول كەتكەننەن حابارسىز كەتەدى، ايالر وتەدى 

ن تاپپادى. كەمپىرىمەكەلمەيدى. ەرنازاردىڭ ازىعى تاۋسىالدى، اشىقتى، جەيتىن تاماق  -كەلمەيدى، جىلدار وتەدى 
 ارەڭ كەلەدى. -ەكەۋىنىڭ ورنىنان تۇرۋعا الدەرى ارەڭ

ءبىر كۇنى كەشكە جاقىن كەمپىر توسەگىنەن تۇرىپ، ءۇيىنىڭ تۇڭدىگىن اشادى. تۇرۋعا مۇرشاسى كەلمەي جاتقان  
ى. ەرنازاردىڭ ە تۇسەدشال شاڭىراققا قاراسا، شاڭىراقتىڭ كۇلدىرەۋىشىندە كەرۋلى تۇرعان كەر بيەنىڭ توستىگى كوزىن

 قۋانىپ، ەسى شىعادى:
 دەيدى. -كەمپىر، ءسۇيىنشى! كەرۋلى تۇرعان كەر بيەنىڭ توستىگى مايلى كورىنەدى، بول، جىلدام اسىپ جىبەرشى،  -
ءسويتىپ، بۇالر توستىكتى قازانعا ساالدى. توستىكتى اسىپ جەپ، شال مەن كەمپىر الدەنەدى. ءۇزاماي كەمپىر جۇكتى  

ى. مەزگىلى تولىپ، بوسانادى. ءبىر ۇل تۋادى، ونىڭ اتىن توستىك جەگەن سوڭ بىتكەن باال دەپ، توستىك بوالد
 قويادى.

 
توستىك وزگەشە باال بولىپ وسەدى: ءبىر ايدا ءبىر جاستاعى باالداي، ءۇش ايدا ءۇش جاستاعى باالداي، ءبىر جىلدا 

ىسقان كىسىلەرىن الىپ ۇراتىن باال بوالدى. ساداق تارتىپ ون بەستەگى جاڭا وسپىرىمدەي بولىپ، ەكى جاسىندا ال
ۇيرەنەدى، تارتقان ساداعىن توعىز قابات كەتپەننەن وتكىزەدى. اڭ اۋالپ، قۇس اتىپ، شال اكەسى مەن كەمپىر 

 شەشەسىن اسىرايدى.
 

ۇزىپ عاقتىڭ قاناتىن ءتوستىك ءبىر كۇنى اۋىلدىڭ اراسىندا وتىرعان تارعاقتى ساداقپەن تارتىپ قاالدى. ساداق تار
كەتەدى. تارعاق جىعىلماي، ءبىر قاناتىن ساباالپ قاشا بەرەدى. توستىك ۇستايمىن دەپ قۋىپ جۇگىرەدى. ءسويتىپ 
جۇرگەندە، تارعاق ءبىر كەمپىردىڭ ورمەگىنىڭ ۇستىنەن قارعىپ وتەدى. قۋىپ كەلە جاتقان توستىك تە ورمەكتەن 

 ر باقايى ورمەكتى ءىلىپ كەتەدى. ورمەكتىڭ ءبىرسىپىرا ءجىبى ءۇزىلىپ قاالدى. سەكىرەدى. سويتكەندە توستىكتىڭ ءبى
 »ورمەك توقىپ وتىرعان كەمپىر: 

اۋ! ەرتەدەن قارا كەشكە ءبۇيتىپ، جار جاعاالپ تورعاي اتقانشا، -اي! ورمەگىمدى ءۇزىپ كەتتىڭ-الدا عانا كوك شەشەك
 سىلەيدى. -دەپ قارعاپ -« اي ما؟تەنتىرەپ جۇرگەن سەگىز اعاڭدى تاۋىپ الساڭ بولم

 «تەنتىرەپ كەتكەن سەگىز اعاڭ»توستىك كەمپىرگە جاۋاپ بەرە الماي، ونىڭ سوزىنە قاتتى قورالنادى. اسىرەسە، 
كە شەشەسى ونى توستىك-دەگەن ءسوز وعان قاتتى تيەدى. توستىك بۇرىن اعاالرى بارىن ەسىتكەن جوق ەكەن. اكە

وز قايىرا الماي، توستىك جۇگىرگەن بەتىمەن ۇيىنە كەلەدى. اتىپ اكەلگەن قۇستارىن ايتپايدى ەكەن. كەمپىرگە ءس
 القتىرىپ تاستاپ، وتىرا كەتەدى. توستىكتىڭ اشۋلى ءتۇرىن كورىپ، شەشەسى:

دەپ سۇرايددى. توستىك كەمپىردىڭ ءسوزىن تۇگەلىمەن شەشەسىنە  -« ساعان نە بولدى؟ كىممەن جانجالداستىڭ؟»
 ايتادى.

 دەيدى. شەشەسى: -« الرىم قايدا؟ نەگە كەلمەيدى؟ ىزدەپ تاۋىپ اكەلەمىن!!اعا»
تىكتى دەيدى. ءسويتىپ توس -، «قاقباس كەمپىر وتىرىك ايتادى. سەنىڭ اعاالرىڭ بولعان جوق، ونىڭ سوزىنە نانبا»

 ناندىرىپ قويادى. 
 

تاعى ءبىر كۇنى توستىك اسىق ويناپ ءجۇرىپ، الگى كەمپىردىڭ جالعىز باالسىن جۇدىرىعىمەن قويىپ جىبەرسە، باال 
 سىلەيدى. -ءولىپ قاالدى. كەمپىر توستىكتى بۇرىنعىدان دا جامان قارعاپ

 
ز اعاڭنىڭ ولگەن سەگىقىرشىنىڭنان قيىلعىر، توستىك! مەنىڭ جالعىز باالما ءالىڭ جەتكەنشە، ايداالدا تەنتىرەپ  -

 دەيدى. -قۋراعان سۇيەگىن تاۋىپ الساڭ بولماي ما؟ 
 

ارى سەگىز اعاڭنىڭ ب»كەمپىردىڭ ءسوزى توستىككە وي ساالدى. شەشەسىنەن اعاالرىن سۇرايدى. شەشەسى ايتادى: 
 دەيدى. -، «راس ەدى، جۇت جىلى كەتىپ ەدى، سوددان قايتقان جوق، قايدا جۇرگەندەرىن بىلمەيمىز
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شالعا اڭ مەن قۇستىڭ ەتىن قاقتاپ ءۇيىپ بەرەدى دە، توستىك -توستىك اعاالرىن ىزدەۋ قامىنا كىرىسەدى. كەمپىر

جولعا شىعادى. بەلىنە ساداق بايالنادى، قولىنا تەمىر تاياق االدى، اياعىنا تەمىر ەتىك كيەدى. اي جۇرەدى، جىل 
 كەلگەن كەز جولىندا ساداعى، - دا ازىعى ساداعى، —ى دا جۇرەدى، تاالي ەلدى، تاالي جەردى ارااليدى. جولداس

ەندەي قالعاندا، الىستان ساعىم كوتەرگەن تەب تاياقتان تەمىر تەڭگەدەي، ەتىكتەن تەمىر. وتىرادى جەپ اتىپ اڭدى
ىندا ەل عتالدىم دەپ كەلىپ، بەلگە شىقسا، قاراۋىتقان قالىڭ جىلقى كورىنەدى، جىلقىنىڭ ار جا-بەل كورىنەدى. ءولدىم

كورىنەدى. جىلقىعا كەلسە، جىلقىنىڭ ىشىندە تىگۋلى تۇرعان قارا قوس تۇر. قوسقا كىرسە، اسۋلى موسى، ءىلۋلى باقىر 
 تۇر. باقىردىڭ ءىشى پىسكەن ەتپەن تولى ەكەن. 

 
توستىك ەتكە تويىپ االدى دا، ەلگە قاراي جۇرەدى. توستىكتىڭ كەلگەن ەلى اس بەرىپ جاتقان ەل ەكەن. 

دەپ، اسقا تىگىلگەن قالىڭ ءۇيدى جاعاالي قىدىرا باستايدى. ارىقتاعان،  -، «عاالرىمدى وسى استان ىزدەپ كورەيىنا»
جىرتىق توستىكتى ەشكىم ەسكەرمەيدى. جاياۋ جۇرگەن ادامدى كىم ءبىلسىن؟ ءسويتىپ كەلە -ازعان كيىمى جىرتىق

جۇر دەپ شۋىلداسىپ ء -، «ارت، ەرنازاردىڭ سەگىزىنە تارتەرنازاردىڭ سەگىزىنە ت»جاتسا، تاباقشىالر ءبىر كەزدە: 
دەپ ۇيگە كىرمەك بولسا، تاباقشىالر توستىكتى كەيىن قاراي سۇيرەپ،  -، «ەرنازاردىڭ سەگىزىن كورەيىن»ەكەن. 

دەپ جەكىرىپ ۇرسادى. توستىك وعاعان شىداماي،  -« قايىرشى نەمە، ءالى ەتكە تويمادىڭ با؟»قاقپاالي بەرەدى. 
 اباقشىنىڭ بىرەۋىن جۇدىرىقپەن قويىپ قالىپ، مۇرتتاي تۇسىرەدى. جۇرت جينالىپ قاالدى.ت

 
 دەپ توستىكتەن ءجون سۇرايدى. توستىك: -كىم كەرەك؟ نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟  -
 دەيدى. -ماعان ەرنازاردىڭ سەگىزى كەرەك  -
دا ەرنازاردىڭ سەگىزى ءجون سۇراسىپ، دەيدى. سول ارا -اداسىپ كەتكەن سەگىز اعامدى ىزدەپ ءجۇرمىن،  -

 سىقتاپ تانىسادى. -توستىكپەن جىالپ
 

ەرنازاردىڭ سەگىزى ەلدەن اداسقاننان كەيىن جۇتتان قالعان جالعىز كۇرەڭ بيەنى باعىپ، سودان كوپ جىلقى وسىرگەن 
 والدى.دا قايتپاق ب ەكەن. باعاناعى كوپ جىلقى سوالردىكى ەكەن. توستىكتەن ەلىنىڭ ءجونىن بىلگەن سوڭ، والر

 
توعىزى توعىز جاعىنان شىعىپ، قالىڭ جىلقىنى ايداي باستايدى. ءبىراق جىلقى ۇيلىعىپ، ءبىر جاقتى بەت الىپ، جۇرە 
المايدى. قانشا ايداسا دا سەرپىلىپ، العاشقى ايداعان جەرىنە قايتىپ كەلەدى دە وتىرادى. توعىزى جىلقىنى نەشە كۇن 

 گىزە الماي، جالىعادى. ايدايدى، اياعىندا جۇر
 
ءبىر كۇنى توستىك مىناداي ايال تابادى: بارلىق جىلقىنىڭ باسى كۇرەڭ بيەنى ۇستاپ الىپ، جىلقىنىڭ ورتاسىنداعى  

ءبىر دوڭگە شىعادى، بيەنى جىعىپ، ءتورت بۋادى دا، قىل بۇراۋ سالىپ، تاقىمىن بۇرايدى. تاقىمى بۇرالعان سوڭ، 
نىڭ شىڭعىرعان داۋىسىنا شۇرقىراسىپ قالىڭ جىلقى جيناالدى. جىلقى ابدەن جينالىپ بولدى بيە قاتتى شىڭعىرادى. بيە

دەگەن كەزدە، توستىك بيەنى تۇرعىزىپ االدى دا، جەتەكتەي جونەلەدى. سوندا قالىڭ جىلقى ءوز بەتتەرىمەن بۇالردىڭ 
ۇرەڭ بيەنى جەتەكتەپ جۇرەدى دە سوڭىنان شۇباي بەرەدى. ەندى ەشقايسىسى دا جىلقى ايداپ الەك بولمايدى، ك

جەي، تاالي -ىشە، ءشوپتىڭ سونىسىن جەي-وتىرادى. قالىڭ جىلقى شۇبىرىپ ەرەدى دە وتىرادى. سۋدىڭ تۇنىعىن ىشە
 ەسەن ەلدەرىنە كەلەدى.-اسقاردان اسىپ، تاالي ءشولدى باسىپ، توستىگى باستاپ، ەرنازاردىڭ سەگىزى امان

 
ڭ، ەرنازار ەل جيىپ، توي قىالدى. تۇيەدەن بۋرا، جىلقىدان ايعىر، تۋ بيە، قويدان ەسەن كەلگەن سو-باالالرى امان

 قوشقار، قۇنان قوي سويىپ، قىمىزىن كولدەي، ەتىن تاۋداي قىلىپ قويادى. اقساقال، قاراساقالىن تۇگەل رازى قىالدى.
 

لىنىنىڭ وعىزىنا توعىز كەلىنشەك ىزدەيدى. كەتوي تارقاعاننان كەيىن ەرنازار توعىز ۇلىن اياقتاندىرۋ قامىنا كىرىسەدى. ت
توعىزىن ءبىر ۇيدەن تاپپاق بولىپ، ەل قىدىرادى. كوپ ەلدى ارااليدى. ءبىراق، ەرنازار ويالعانداي توعىز قىز ءبىر 

 ۇيدەن تابىلمايدى.
 
وڭىر ى ۇلكەن ءبىر قءسويتىپ، ەرنازار كۇدەر ءۇزىپ كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر اۋىل كورىنەدى. اۋىلدىڭ ورتاسىنداع 

ءۇيدىڭ تۇسىنا كەلىپ، مەيمان بوالتىندىعىن بىلدىرەدى. ۇيگە كىرسە، كەرەگەسىنىڭ باسىندا سەگىز سىرعا ءىلۋلى تۇر 
 ەكەن، سونى كورگەن سوڭ، ەرنازار ەڭكىلدەپ جىالي باستايدى.
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 دەپ سۇرايدى. -نەگە جىالدىڭ؟  -ءۇيدىڭ بايبىشەسى ەرنازاردان:  
 
-سەبەبىم: توعىز ۇلىم بار، سوعان توعىز كەلىنشەك ىزدەپ جۇرگەن اداممىن; توعىز ۇلىمنىڭ ءبىر اكەجىالعان  -

شەشەدەن تۋعان بولۋىن ىزدەپ جۇرگەن اداممىن، كەرەگەنىڭ -شەشەدەن تۋعانى سياقتى، توعىز كەلىنىمنىڭ دە ءبىر اكە
ىپ قالىپ ەدىم، ساناسام بىرەۋى كەم ەكەن، باسىنداعى كوپ سىرعانى كورگەندە، تىلەگىمە جەتتىم عوي دەپ قۋان

 دەيدى ەرنازار. -سوعان جىالپ وتىرمىن، 
دەپ بايبىشە تۇسباقاننان تاعى ءبىر سىرعانى الىپ كەلەدى.  -ەندەشە، جىالما، تاعى بىرەۋى بار، انە تۇر،  -
، كەنجەكەيىم ا قىزدارىم ءبىر توبەكەنجەكەيىمنىڭ سىرعاسى ەدى، مۇنى سەگىز قىزىمنىڭ سىرعاسىنا اراالستىرمايمىن، ان»

ورنىنا  دەپ سىرعانى قايتادان -، «ءبىر توبە. سوندىقتان كەنجەكەيىمنىڭ سىرعاسى والردىكىنەن ءبىر بولەك تۇرادى
 ءىلىپ قويادى.

 
 ەرنازار وعان: 

تىگىم ءبىر توبە وسسەنىڭ سەگىز قىزىڭ ءبىر توبە، كەنجەكەيىڭ ءبىر توبە بولسا، مەنىڭ سەگىز ۇلىم ءبىر توبە، ت -
 دەيدى. -ەدى، كەنجەكەيىڭ توستىگىمدىكى بولسىن، 

 ءسويتىپ، ەرنازار توعىز قىزعا كۇدا ءتۇسىپ قايتادى. 
ەرنازار كەلىندەرىن الىپ قايتۋعا توعىز ۇلىمەن ساپارعا شىعادى. جولدا بۇالرعا پەرىنىڭ قىزى بەكتورى كەزدەسەدى، 

توستىكتى كەنجەكەيدەن ايىرىپ الۋ نيەتىنە كىرىسەدى. ەرنازار توعىز ۇلىمەن ول توستىكتى كورىپ عاشىق بوالدى. 
كەنجەكەيدىڭ اۋىلىنا بارىپ، كوپ ۋاقىت جاتادى. وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەتىپ، كەلىندەرىن الىپ، 

 ەلىنە قايتپاقشى بوالدى.
ۇزاتادى. سوندا كەنجەكەي اكەسىنىڭ بەرگەن  كەنجەكەيدىڭ اكەسى قىزدارىنا تۇگەل ەنشى بەرىپ، كوپ جاسااۋمەن

يرىك اكەم ماعان جىلقىدان شالكۇ»مىنگىزگەن ات، ارتتىرعان تۇيە، تارتتىرعان جاساۋىنا رازى بولمايدى.  -ەنشىسىنە 
 دەيدى. -، «اتتى بەرسىن، جاساۋدان اقسىرمالدى ساۋىتتى بەرسىن، تۇيەدەن قۇبا ىنگەندى بەرسىن

 
 ىزىنا اشۋالنىپ، كىسىسىن قايتا جىبەرەدى:كەنجەكەيدىڭ اكەسى ك

قىزىما ايتا بار، ەرنازاردىڭ بايلىعى وعان جەتەدى. شالقۇيرىق اتتى سۇراعانى نەسى؟ شالكۇيرىق جىلقىمنىڭ كۇتى،  -
كۇتقا قىز يە بولعان جەر بار ما ەكەن؟ قۇبا ىنگەن تۇيەمنىڭ باسى، تۇيەمنىڭ باسىن سۇراعانى نەسى، قىزدا وڭداي 

ارتار بار ما ەكەن؟ اقسىرمالدى ساۋىت اتادان ۇلعا قاالتىن مۇرا، مەنى قىزىم كۋ باس دەگەنى مە؟ قىزىم ءويتىپ  تۇيە
 دەيدى. -جاۋلىعىن بىلدىرمەسىن، 

 
شالقۇيرىقتى سۇراعانىم، ەرگە اليىق ات ەدى، ەر ءمىنسىن دەپ ەدىم، قۇبا »كەنجەكەي اكەسىنە قايتا كىسى سالىپتى: 

انىم، ەر كوسىن ارتسىن دەپ ەدىم; اقسىرمالدى ساۋىتتى سۇراعانىم، ەر توستىك ەر ەدى، سول ەر ىنگەندى سۇراع
 دەپتى. -، «كيسىن دەپ ەدىم

 قىزىما سالەم ايت، سورقۇدىقتىڭ باسىنا كوشىن»اكەسى كەنجەكەيدىڭ سوزىنەن جەڭىلىپ، سۇراعاندارىن بەرىپتى. 
 تى.دەپ -، «قوندىرماسىن، قوندىرسا كەسىر بوالدى

سونىمەن ەرنازار كەلىندەرىن الىپ قايتا بەرەدى. ءبىر كۇنى كوشى جار باسىندا تىگۋلى تۇرعان جارتى الشىققا 
كەزدەسەدى. بۇل پەرىنىڭ قىزى بەكتورىنىڭ الشىعى ەكەن. كوش تۇسىنان ءوتىپ بارا جاتقان كەزدە الپشىعىنان 

 دى:شىعىپ، شايقاقتاپ، پەرىنىڭ قىزى بەكتورى مىنانى سويلەي
 سۇيگەن جارىڭ ەر توستىك،
 قۇتتى بولسىن، قەنجەكەي!

 مىنگەن دە اتىڭ شالقۇيرىك،
 قۇتتى بولسىن، كەنجەكەي!

 ارتقان دا تۇيەڭ قۇبا ىنگەن،
 قۇتتى بولسىن، كەنجەكەي!

 كيگەن دە ساۋىتىڭ اقسىرمال،
 قۇتتى بولسىن، كەنجەكەي!

 جار باسىندا دەمەسەڭ،
 جارتى الشىق دەمەسەڭ،
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 ۇيگە تۇسە كەت،ءبىزدىڭ  
 دەيدى.  -كوبىكتى ساۋمال ىشە كەت، 

 پەرىنىڭ قىزى بەكتورىنىڭ تيىسە سويلەگەنىن جاقتىرماي، كەنجەكەي مىناداي جاۋاپ بەرەدى.
 پەرىنىڭ قىزى بەكتورى،

 شايپاۋ ءسوزىڭ قوي، تورى.
 سۇيگەن دە جارىم ەر توستىك،

 ءوز جارىمدى سۇيەمىن. 
 مىنگەن دە اتىم شالقۇيرىق،

 ءوز اتىمدى مىنەمىن. 
 ارتقان دا تۇيەم قۇبا ىنگەن،

 ءوز تۇيەمە ارتامىن. 
 كيگەن دە ساۋىتىم اقسىرمال،

 ءوز ساۋىتىم كيەمىن. 
 جار باسىندا دەمەيىن،

 جارتى الشىق دەمەيمىن،
 قايتسەڭ دە ۇيىڭە تۇسپەيمىن،

 بال بەرسەڭ دە ىشپەيمىن.
 پەرىنىڭ قىزى بەكتورى،
 رى!شايپاۋ ءسوزىڭ قوي، تو

ەكتورى دەپ ب -« قاپ، بالەم، كەنجەكەي، ساعان قىالرمىن!»وسىالي دەپ بەكتورىنىڭ بەتىن قايتارىپ تاستايدى. 
 ءتىسىن قايراپ قاال بەردى.

 كوش بەتىمەن تارتا بەردى. ءبىر كۇنى سورقۇدىقتىڭ باسىنا كەلىپ جەتەدى.
كەلىنىم »دەپ ايتقىزادى.  -، «، ىرىمى جامان جەراتام بۇل قۇدىققا قونباسىن»كەنجەكەي اتاسىنا كىسى جىبەرىپ: 

 دەپ ەرنازار بولماستان الگى جەرگە قونادى. -، «كەلمەي جاتىپ، مەنىڭ قونىسىمدى بيلەيىن دەگەن ەكەن
كوش قونىسىمەن، كەنجەكەي باسقا كەلىندەرىنەن ءۇيدى بۇرىن تىگىپ جىبەرەدى دە، اتاسىن قوناق قىالدى. 

دەپ  -، «كەلىنىم اقىلدى ەكەن، ءتىلىن بەكەر الماعان ەكەم»ەنىن ەرنازار سول ارادا بىلەدى. كەنجەكەيدىڭ اياۋلى ەك
 وكىنەدى.

سول كۇنى تۇمان بوالدى. كەنجەكەي ءوز اكەسىنىڭ ايتقانى ويىنا ءتۇسىپ، كىرپىگىن ىلمەي جاتادى. ەرتە تۇرىپ 
 ار بەرەدى.دەپ اتاسىنا حاب -« قۇبا ىنگەن جوق!»قاراسا، قۇبا ىنگەن جوق. 

ەرنازار ات ەرتتەپ ءمىنىپ، قۇبا ىنگەندى ايناال قاراپ جۇرسە، اناداي جەردە تۇرعان قۇبا ىنگەن كورىنەدى. قاسىنا 
كەلسە، بۇيداسى ءبىر كوكپەككە ورالىپ قالعان ەكەن. جانىندا ءبىر تال بار ەكەن، تالدىڭ تۇبىندە ءبىر جاربيعان 

 جامان كەمپىر وتىر.
 دەيدى ەرنازار. كەمپىر سوندا: -انا تۇيەنىڭ بۇيداسىنا قول جالعاپ جىبەرشى، شەشە، شەشە!  -
 ى.دەپ ءمۇاليىمسيد -تۇرسام وتىرا المايمىن، وتىرسام تۇرا المايمىن، شىراعىم! اپەرۋگە ءالىم جوق، ناشار اداممىن،  -

ردى كەمپىرەكەڭ شاپ بەرىپ جاعادان كەمپىردىڭ سوزىنە نانىپ، بۇيدانى ءىلىپ االيىن دەپ ەڭكەيە بەرگەندە، ەرنازا
بۇالي جۇلقىنىپ بايقاپ ەدى، بوالتىن كورىنبەيدى، كەمپىر قىسىپ -اال كەتەدى. ەرنازاردا تاپجىلۋعا شاما جوق. والي

 اكەتىپ بارادى، ەرنازاردىڭ موينى ءۇزىلىپ، بۋىنىپ بارادى، شىبىن جانى شىعىپ بارادى. 
 پىر قويا بەرۋشى بولمادى، ولەتىن بولعان سوڭ ەرنازار جالىنا باستادى:دەگەنىنە كەم« قويا بەر»ەرنازاردىڭ 

اعارعان ساقال، شاشىم بار! قارتايىپ كەلگەن جاسىم بار! توعىز كەلىنىمدى جاڭا عانا ءتۇسىرىپ، جاڭا عانا قىزىعىن  -
 دەيدى. -كورەيىن دەپ وتىرمىن. قويا بەر مەنى، شەشەجان، 

 قويادى، ەرنازاردىڭ جانى شىعىپ بارادى.دەپ كەمپىر قىسىپ  -جوق،  -
 توعىز كەلىن ءتۇسىرىپ،
 ەلدەي كوشىپ كەلەمىن.
 تولىپ جاتقان جاساۋدان

 تويعانىڭشا بەرەمىن.
 دەيدى. -بوسات مەنى، شەشەتاي! 

 دەپ كەمپىر قىسىپ قويادى، ەرنازاردىڭ جانى شىعىپ بارادى. -جوق،  -
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 وعان رازى بولماساڭ،
 بار،توعاي تولعان قويىم 

 قانشا االتىن ويىڭ بار؟
 دەيدى. -بوسات مەنى، شەشەتاي! 

 دەپ كەمپىر ونان سايىن قىسادى، ەرنازاردىڭ جانى شىعىپ بارادى. -جوق،  -
 وعان رازى بولماساڭ،
 ساۋىسقانداي ساقتىعى،
 جۇمىرتقاداي اقتىعى،

 جەلبىرەگەن جەلەگى 
 جاڭا ءتۇسىپ كەلەدى.
 سەگىزىنەن ءبىر دانا،

 قان ول دانا،اقىلى اس
 كىشى كەلىنىم كەنجەكەي،

 و دا بولسىن سەنىكى،
 ءبىر ءادىل جان مەنىكى، 

 دەيدى. -جىبەرشى مەنى، شەشەكە! 
 دەپ كەمپىر ونان سايىن قىسادى، ەرنازاردىڭ جانى شىعىپ بارادى. -جوق،  -

 وعان رازى بولماساڭ،
 سويىلداي سەگىز ۇلىم بار،
 مەندە قانداي قۇنىڭ بار،

 بولسىن سەنىكى،و دا 
 ءبىر ءادىل جان مەنىكى. 

 دەيدى. -جىبەرە كور، شەشەكە! 
ى. اق قاالد-دەپ كەمپىر قىسىڭقىراپ جىبەرگەندە، ەرنازاردىڭ جانى مۇرنىنىڭ ۇشىنا كەلەدى، ولۋگە از -جوق،  -

 وعان رازى بولماساڭ،
 اتاماسىم اتايىن،

 سەگىزىنەن ءبىر بولەك 
 جالعىزىمدا قۋات بوپ،

 مدا قانات بوپ،جاياۋى
 پانا بولعان ءبىر كەزدە 

 ەڭ كەنجەم، -ەر توستىگىم 
 و دا بولسىن سەنىكى،

 ءبىر ءادىل جان مەنىكى، 
 -جىبەرشى مەنى، شەشەكە! 

 دەگەندە، كەمپىردىڭ قولى بوسانىپ ساال بەرەدى.
 دەپ سۇرايدى كەمپىر. وعان ەرنازار ايتادى: -توستىكتى ماعان قاالي بەرەسىڭ؟  -
مەنىڭ قالتامدا توستىكتىڭ ساداعىنىڭ ۇشىن شىعاراتىن ەگەۋى بار. توستىك ونسىز جۇرە المايدى. مەن سونى وسى  -

 دەيدى. -اراعا تاستاپ كەتەيىن. توستىك ىزدەپ كەلەدى، سوندا ءوزىڭ ۇستاپ ال، 
 كەنجەكەي مۇنىڭ ءبارىن كورىپ تۇرادى.

جونەلەدى، بىرنەشە كۇن كوشەدى. توستىك تۇندە وتاۋىنا كىرەيىن ەرنازار قۇبا ىنگەندى الىپ قايتىپ كەلەدى، كوش 
دەسە، وتاۋى ىلعي بەرىك بوالدى. ءبىر كۇنى توستىك جەڭگەلەرىن الىپ، وتاۋىنا كىرەدى. توسەگىنە جاتىپ ەدى، 

 كەنجەكەي بوالت كەزدىكتىڭ سابىن توستىكتىڭ جۇرەگىنە تىرەپ، ۇش جاعىن ءوز جۇرەگىنە قويادى:
 دەيدى. توستىك مۇنىڭ سەبەبىن سۇرايدى. كەنجەكەي: -اي جات، قوزعالساڭ، ەكەۋمىز دە جارىالمىز، قوزعالم -
اكەڭ سەنى بەكتورىنىڭ جالماۋىزىنا بەرىپ كەتكەن، سەن مەنىكى ەمەسسىڭ، جالماۋىزدان ءبىرجوال قۇتىلىپ كەل،  -
 دەيدى. -
 ەي:دەيدى ول. كەنجەك -اكەم مەنى جالماۋىزعا نەگە بەرەدى؟  -
 دەيدى. ەرتەڭ ەرتەمەن تۇرىپ توستىك: -نانباساڭ، اكەڭنەن ەگەۋىندى سۇراپ كورشى،  -
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 دەيدى. -ەگەۋىمدى بەرشى، اكە! مىنا جاقتا كيىك ءجۇر ەكەن، ساداعىمنىڭ ۇشىن شىعارايىن دەپ ەدىم،  -
 ەرنازار ساسىڭقىراپ قالىپ، قورباڭداپ كىسەسىن قاراعان بوالدى دا:

اي، قالىپ قويعان ەكەن. تۇنەۋىپ سورقۇدىقتىڭ باسىندا، قۇبا ىنگەندى ىزدەپ بارعاندا، ءبىر تالدىڭ -قاپ، اتتەگەن -
ن دەيدى. سونىمەن توستىك ەگەۋى -تۇبىنە ءتۇسىپ، ات شالدىرىپ ەدىم، ەگەۋىڭ سوندا ءتۇسىپ قالعان ەكەن عوي، 

رنازاردىڭ ايتۋىمەن توستىك ەگەۋىن ىزدەۋتە نەشە كۇندىك الىس جول. ە -ىزدەمەك بوالدى، ەگەۋىنىڭ قالعان جەرى 
 التى اياقتى اال اتتى، جەتى اياقتى جيرەن اتتى مىنبەك بوالدى.

توستىك جىلقىدان التى اياقتى اال اتتى ءمىنىپ، جەتى اياقتى جيرەن اتتى جەتەگىنە الىپ كەلە جاتقاندا، الدىنان 
 كەنجەكەي شىعىپ مىنانى ايتادى:

 سورقۇدىقتىڭ باسىنا 
 سورعا بوال قوندى اتام.

 جالماۋىزعا جالعىزىن 
 جانىنان قورقىپ بەردى اتام.

 جۇرەتۇعىن جولىندا 
 قۇالن وتپەس ءشولى بار،
 ونى دا باسىپ وتەسىڭ،
 قىران وتپەس قيا بار،

 ونى دا باسىپ وتەسىڭ 
 التى اياقتى اال اتىڭ 
 قۋلىق بيە قۇلىنى،
 تابانىنا تاس باتسا،

 ماڭدايىنان كۇن وتسە،
 التى كۇنگە جاراماس.

 جەتى اياقتى جيرەنىڭ 
 تابانىنا تاس باتسا،

 ماڭدايىنان كۇن وتسە،
 جەتى كۇنگە جاراماس.
 سان جورعانى المادىم،
 ەر اتى دەپ تاڭدادىم.

 تۇرمان ابزەلىن -ايىل
 ەرتەدەن باستاپ سايالدىم.
 توستىك، ساعان ارنادىم،

 جابى ەمەس قازانات،
 ەر سەرىگى قولعانات 

 قۇيرىقتى ءمىن، توستىك!شال
 سان جاساۋىن المادىم،
 ساعان بوال تاڭدادىم،
 اقسىرمالداي ساۋىتتى 

 دەپ زاراليدى. -وسى جولعا كي، توستىك! 
توستىك كەنجەكەيدىڭ ءتىلىن الىپ، شالقۇيرىق اتتى مىنەتىن بوالدى. جىلقىدان شالقۇيرىقتى ۇستاپ اكەلۋگە كىسى 

شالقۇيرىق ات ۇستاتپايدى. الدىنا كەلگەنىن تىستەپ، ارتىنا كەلگەنىن تەۋىپ، ماڭايىنا جان جىبەرسە، بارعان كىسىگە 
جۋىتپايدى. شالقۇيرىقتى ۇستاۋعا توستىكتىڭ ءوزى كەلەدى. شالقۇيرىق توستىككە ءوزى كەلەدى. شالقۇيرىق 

 ادى.توستىكتەن قاشپايدى. قولىن سوزسا، تىرپ ەتپەڭي تۇرىپ، جۇگەنگە باسىن ءوزى ۇسىن
 

نە توستىك ءولدى دەگەن كۇنى بوتاال، نە توستىك »توستىك جۇرەردە كەنجەكەي قۇبا ىنگەندى بۋراعا شوگەرەدى. 
نە »دەپ، سەرت قىالدى. ءوزى بەلىن ون ەكى قۇالش تورعىن ورامالمەن تارتادى. « كەلدى دەگەن كۇنى بوتاال

 دەپ، سەرت قىالدى.« ەشىلتوستىك ءولدى دەگەن كۇنى، نە توستىك كەلدى دەگەن كۇنى ش
 توستىك جولعا شىعادى.توستىك اۋلىنان ۇزاپ شىققان سوڭ، شالقۇيرىق اتقا ءتىلپ بىتەدى.
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توستىك باتىر، ەندى ەكەۋمىزدىڭ جانىمىز ءبىر، قانداي پاللە بولسا دا بىردەي كورەمىز. مەنىڭ مىنا ايتقان سوزدەرىم  -
ز كەمپىر سەنى كۇتىپ وتىر، سەن ەگەۋىڭدى اال بەرگەندە ۇستتاپ ەسىڭدە بولسىن. ەگەۋىڭنىڭ قاسىندا جالماۋى

الماق. ەگەۋگە جاقىنداعان كەزدە كەمپىردى الدايتىن ءبىر اقىل تاۋىپ ال. كەمپىر الدانا بەرگەندە، مەن بەتەگەدەن 
ەيدى. د -بولما، بيىك، جۋساننان االسا بوال بەرەيىن، سول كەزدە سەن ەگەۋدى ءىلىپ ال دا جونەل، ارتىڭا قاراۋشى 

كوپ ۋاقىت جول جۇرگەننەن كەيىن، توستىك ەگەۋ جاتقان جەرگە كەلەدى. كەلسە، ەگەۋدىڭ قاسىندا كەمپىر وتىر. 
مپىر دەيدى. سوندا كە -« شەشە، شەشە، ارتىڭداعى قىزداردىڭ ءبارى وزىڭدىكى مە؟»ەر توستىك جاقىنداي ءتۇسىپ: 

ۇيرىق بەتەگەدەن بيىك، جۋساننان االسا بوال بەرەدى. توستىك ەگەۋدى ارتىنا جالت قارايدى. سول مەزگىلدە شالق
دەپ  - «سەن بە ەدىڭ، توستىك، الداعان؟ سەنى مە، توستىك، قاپ، بالەم!»ءىلىپ الىپ جونەلەدى. سوندا كەمپىر: 

اسىپ، ەتەگىن س تاماعى قىرىلداپ، وكپەسى سىرىلداپ، شاشى جالپىلداپ، كوزى جارقىلداپ، تىستەرى سارتىلداپ، قاتتى
باسىپ توستىكتى قۋا جونەلەدى. توستىك قاشىپ كەلەدى. كەمپىر قۋىپ كەلەدى. ءبىر مەزگىلدە تاۋ قاڭباقتاي ۇشادى، 
تاس بۇرشاقتاي جاۋادى. شالقۇيرىقتىڭ قۇيرىعىنا قازانداي قارا تاس وراال كەتەدى. شالقۇيرىقتىڭ شاپقان سالماعىنا 

 ى. ءشالقۇيرىق پەن ەر توستىك جەر استىنا ءتۇسىپ كەتەدى.شىداماي، قارا جەر قاق ايرىالد
 

 سول كەزدە شالقۇيرىققا ءتىل بىتەدى:
ءبىز ەندى جەر استىنا تۇستىك، بىزگە بۇدان بىالي جەر استىنىڭ ەلى جولىعادى. ءبىراز جۇرگەن سوڭ، جىالن باپى  -

زدە، مەنى الىسقا قويىپ، ءوزىڭ ورداعا كىرەسىڭ. حاننىڭ ورداسىنا كەلەمىز. جىالن باپى حاننىڭ ورداسىنا كەلگەنىمى
ورداعا كىرگەنىندە ەسىڭدە بولسىن: ۇيگە كىرگەنىندە ەكى بوساعادان ەكى قارا شۇبار جىالن ىسىلداپ تۇرا كەلەدى، 
والردان سەسكەنۋشى بولما، جىالن باپى حاننىڭ ەسىگىن كۇزەتكەن قۇلدارى. ءتور الدىنا بارا بەرگەنىندە، ەكى سۇر 
جىالن ىسىلداپ كەلەدى دە، ەكەۋى دە ەكى جەڭىڭنەن كىرەدى، قوينىڭنان شىعادى، قوينىڭا كىرەدى، قونىشىڭنان 
شىعادى. بۇالر جىالن باپى حاننىڭ ۇلى مەن قىزى بوالدى. تورگە وتىرا بەرگەنىندە، ءداۋ ەكى سارى جىالن ىسىلداپ 

اننىڭ ءوزى مەن ايەلى. ەگەردە بۇالردان سەسكەنسەڭ، سەنى جىالن باپى ح -تۇرا كەلەدى، ودان دا سەسكەنبە. بۇالر 
 دەيدى. -ەر توستىك دەمەيدى، جەر استى ەلىنە ءقادىرىمىز بولمايدى، جەر ۇستىنە جول تاۋىپ شىعا الماي قاالمىز، 

اناداي  ىءبىراز جەر جۇرگەن سوڭ، شالقۇيرىق ايتقانداي، جىالن باپى حاننىڭ ورداسى كورىنەدى. توستىك شالقۇيرىقت 
جەرگە قويىپ، سالەم بەرىپ، ۇيگە كىرەدى. ەكى بوساعاداعى ەكى قارا شۇبار جىالن ىسىلداپ تۇرا كەلەدى. توستىك 
ودان سەسكەنبەيدى. ءتور الدىنا بارا بەرگەندە ەكى سۇر جىالن ىسىلداپ كەلىپ، توستىكتىڭ جەڭىنەن كىرىپ، قوينىنان 

ادى. توستىك والردان دا سەسكەنبەيدى، تورگە بارىپ وتىرا بەرگەندە، شىعادى، قوينىنان كىرىپ، قونىشىنان شىع
 توسەكتەن ەكى ءدوۋ جىالن ىسىلداپ كوتەرىلەدى. توستىك والردان دا سەسكەنبەيدى، تورگە شىعىپ وتىرا بەرەدى.

بوالدى.  ىءبىر مەزگىلدە توسەكتەگى ەكى سارى جىالننىڭ ءبىرى ۇلكەن كىسى بوالدى دا، ءبىرى سونىڭ بايبىشەس 
 دەيدى. -جاقسى كەلدىڭ، ەر توستىك! جەر استىنداعى ەل دە سەنى رەنجىتپەيدى،  -

 ەكى سۇر جىالننىڭ ءبىرى ادەمى جىگىت، ءبىرى ادەمى قىز بولىپ كەتەدى. والر دا:
ۋىڭدا جەر ءۇستىنىڭ ەر توستىگى، جەر استىنا جاقسى كەلدىڭىز. جەر استىنىڭ الىپتارى، ونەرپازدارى سەنىڭ شىال -

 دەيدى. -بوالدى، 
بوساعاداعى ەكى قارا جىالن ەكى قارا قۇل بولىپ كەتەدى. توستىكتىڭ الدىنا كەلىپ، قول قۋسىرىپ تۇرادى. توستىك 
جىالن باپى حاننىڭ ەلىندە ۇزاق ۋاقىت تۇرادى. جىالن باپى حاننىڭ تەمىر حان دەگەن اراز حانى بار ەكەن. تەمىر 

حان سۇراپ، نەشە رەت جىبەرسە دە، تەمىر حان قىزىن بەرمەي قويعان ەكەن. جىالن باپى حاننىڭ قىزىن جىالن باپى 
حان توستىكتى سوعان جۇمسايدى. تەمىر حاننىڭ قىزىن اكەپ بەرسە، توستىككە ءوز قىزىن بەرەتىن بولىپ ۋادە 

ەلى جەتى  ادى. تەمىر حاننىڭقىالدى. توستىك جىالن باپى حانعا تەمىر حاننىڭ قىزىن اكەپ بەرمەك بولىپ، جولعا شىع
پ دە -، «بۇل نە قىلعان ادام»ايلىق جول ەكەن. توستىك ەلسىزبەن كەلە جاتسا، الدىندا ءبىر ادام كورىنەدى. 

ابايالسا، الگى ادام اعاشتىڭ باسىندا وتىرعان ەكى ساۋىسقاننىڭ كۇيرىعىن بىلدىرمەي جۇلىپ االدى دا، بىلدىرمەگەن 
 عىن بىرىنە كوندىرا كويادى. ساۋىسقاندار مۇنى تۇك سەزەر ەمەس.بويىمەن ءبىرىنىڭ كۇيرى

 
 دەپ توستىك قاسىنا جەتىپ كەلەدى. -« و، نەعىپ جۇرگەن جانسىڭ؟»
جەردىڭ ۇستىندەگى توستىك جەردىڭ استىنا ءتۇستى دەگەنگە، سوعان جولداس بواليىن دەپ جولىن توسىپ جۇرگەن »

 دەيدى الگى كىسى. -، «ادام ەدىم
 .توستىك دەيدى —« ىككە جولداس بوالرداي قانداي ونەرىڭ بار ەدى؟توست»
جانۋاردىڭ ساعى ساۋىسقان بولسا، كۇيرىقتارىن ۇرالپ الىپ، -العاندى ادامعا سەزدىرمەيتىن اسقان ەپتى ەدىم. جان»

 دەيدى كىسى. -، «ءبىرىنىڭ كۇيرىعىن بىرىنە كيگىزگەنىمدى جاڭاعىداي سەزبەي قاالدى
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 دەيدى توستىك. -،«دەشە سول ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىنجارايدى. ەن»
 -« نەعىپ جۇرگەن ادام؟»ەكەۋى ءجۇرىپ كەلەدى. تاعى ەلسىزبەن كەلە جاتسا، جولدارىندا ءبىر ادام كورىنەدى. 

ل سو»دەپ بايقاسا، كيىكتەردى ماتاپ جۇرگەن ادام ەكەن. ەكى اياعىنا بايالپ العان قازانداي ەكى قارا تاسى بار. 
، «تاستارىمەن ءجۇرىپ، قاشقان كيىكتەردەن اعىپ ءوتىپ كەتپەي، ءدال جەتىپ ۇستايمىن. جەالياق دەگەن جۇيرىكپىن

 دەيدى كىسى. -
 دەيدى توستىك. -، «جارايدى، ەندەشە وسى ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن»
ننەن كەيىن ەلسىزدە تاعى ءبىر ادام ءسويتىپ، ۇشەۋ بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى. بۇالر كەلە جاتسا، ءبىرتاالي كۇ 

دەپ بايقاسا، الگى كىسى جەرگە بىرەسە وڭ كۇالعىن توسەيدى، بىرەسە سول  -« نە قىلعان ادام ەكەن؟»كورىنەدى. 
 قۇالعىن توسەيدى، جەر استىنان ءبىر نارسە تىنداعان سياقتى بوالدى.

 دى.دەپ ۇشەۋى قاسىنا جەتىپ كەلە -« و، نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟»
جەردىڭ ۇستىندەگى ەر توستىك جەردىڭ استىنا ءتۇستى دەگەنگە، سونىڭ جولداسى بواليىن دەپ، جولىن توسىپ »

 دەيدى كىسى. -، «جۇرگەن اداممىن
 دەيدى توستىك. -« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار ەدى؟»
ىر بولسا دا تىڭداپ ءبىلىپ االمىن، مەنەن جاسىرىن سجەر استىنىڭ اتاقتى تىڭشىسىمىن، قانداي جاسىرىنن اڭگىمە »

 دەيدى. -، «بولمايدى. الىستاعىنى، جاقىنداعىنى تۇگەل ەسىتەتىن ساققۇالق دەگەن ەر مەن بوالمىن
 دەيدى ەر توستىك. -، «جارايدى. ەندەشە، ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن»
تۇزدە كەسەلە جاتسا، الىستا ءبىر تاۋ كورىنەدى، ول تاۋدىڭ  ءسويتىپ، تورتەۋ بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى. بۇالر ەلسىز 

ۇستىنە تاعى ءبىر تاۋ شىققانداي بوالدى. جاقىنداپ كەلىپ قاراسا، ءبىر ادام تاۋدى والي دا كوتەرىپ قويادى، بۇالي 
 دا كوتەرىپ قويادى. ءبىر تاۋدى كوتەرىپ ءبىر تاۋدىڭ ۇستىنە قويادى.

 دەپ، توستىك قاسىنا جەتىگىپ كەلەدى. - «و، نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟»
جەر ۇستىندەگى توستىك جەر استىنا ءتۇستى دەگەنگە، سوعان جولداس بواليىن دەپ، جولىن توسىپ جۇرگەن »

 دەيدى كىسى.  -، «اداممىن
 دەيدى توستىك. -« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار ەدى؟»
ۇستىندە دە، استىندا دا ماعان شاق كەلەتىن ادام جوق، قايراتىم ىشىمە سىيماعان  جۇرتتان اسقان الىپپىن، جەردىڭ»

 دەيدى كىسى. -، «سوڭ، تاۋالردى كوتەرىپ ەرمەك قىالمىن. تاۋسوعار دەگەن ەرمىن
 دەيدى توستىك. -، «جارايدى. ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن»

رىپ كەلە جاتسا، ءبىر ۇلكەن كول كورىنەدى. كولدىڭ سۋى بەسەۋ بولىپ ءجۇرىپ كەلەدى. بۇالر جاپان داالدا ءجۇ
ايتقانشا سۋالىپ، جوق بولىپ كەتەدى دە، ايتقانشا شاراسىنان اسىپ، ەرنەۋى تولىپ كەتەدى. ەر توستىك جولداستارىمەن 

يتسە، ودەپ ايناال ىزدەيدى. س -، «بۇل سۋ قايدان كەلىپ، قايدا كەتىپ جاتىر»مۇنىڭ مانىسىنە تۇسىنە المايدى. 
قامىستىڭ اراسىندا بىرەۋ وتىر، كولدىڭ سۋىن ۇرتتاپ قالسا، جوق بوالدى، اۋزىنان توگىپ جىبەرسە، شاراسىنان اسىپ 

 سۋ قايتا تولىپ كەتەدى.
 دەپ، توستىك جانىنا جەتىپ كەلەدى. -« و، نەعىپ وتىرعان ادامسىڭ؟»
 جولداس بولىپ ەرەيىن دەپ، جولىن توسىپ جۇرگەنجەردىڭ ۇستىندەگى توستىك جەر استىنا ءتۇستى دەگەن سوڭ، »

 دەيدى الگى كىسى. -، «اداممىن
 دەيدى ەر توستىك. -« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار؟»
جاھاندا بار نارسەنىڭ مەشكەيىمىن. ماعان بۇل جالعاندا تويىم جوق. ءبىر كولدىڭ سۋى قارنىما تۇك بولمايدى، -جەر»

 دەيدى كىسى. -، «اق ۇرتتايمىن. كولتاۋىسار دەگەن ەر بوالمىن-ەن داريا بولسا دا، ءبىرقانشا ۇلك
 دەيدى توستىك. -، «جارايدى. ەندەشە، سول ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن»

التاۋ بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى. كوپ ۋاقىت جول جۇرگەننەن كەيىن بۇالرعا ءبىر وبا كورىنەدى. جاقىنداسا، وبانىڭ 
 ىندا جالپيعان ءبىر ادام وتىر.باس
 دەيدى وعان توستىك. -« و، نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟»
جەردىڭ ۇستىندەگى توستىك جەردىڭ استىنا تۇسكەنىن، جىالن باپى حانعا كەلىپ، ونىڭ قورقىققانىنان قورىقپاستان  -

جاتقانىن  ىڭ ونەرپازدارىن جيناپ كەلەتورىنە شىققانىن، ودان تەمىر حاننىڭ ەلىن ىزدەپ شىققانىن، جولىندا جەر استىن
 دەيدى. -كورگەن سوڭ، سوعان جولداس بواليىن دەپ، جولىن توسىپ وتىرمىن، 

 دەيدى توستىك. -« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار ەدى؟»
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ەرىم قىراعىلىق، بار ون جەر استىنىڭ قىراعىسىمىن. توستىك، سەنىڭ نە كۇيگە ۇشىراعانىڭىڭ ءبارىن كورىپ وتىرمىن.»
، «ۇستىندە مەنىڭ كوزىمە قاعىس جەر جوق، قانداي نارسە بولسا دا، انىقتاپ قاراسام، ءبارىن دە كورەمىن-جەردىڭ استى

 دەيدى كىسى. -
 دەيدى توستىك. -، «جارايدى، ەندەشە مەنىڭ جولداسىم بول»

ر حان ەلىنىڭ وتىرعان جەرىنە كەلسە، تەمىر حان جەتەۋ بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى، بۇالر جەتى اي جول ءجۇرىپ، تەمى
ەلىنىڭ جۇرتى جاتىر. توستىكتىڭ كەلە جاتقانىن ەستىپ، كوشىپ كەتىپ قالعان ەكەن. ساققۇالق تىڭداپ كورسە، ادام 
باسپاس دەگەن جەرگە قونىپ جاتقان حابارى ەستىلەدى. قىراعى كوز جىبەرىپ ەدى، التى تاۋدىڭ ار جاعىندا، جەتى 

 ڭ جەلكەسىندەگى جالپاق جارتاستىڭ استىنا بارىپ تىعىلعان ەكەن.كولدى
تاۋسوعار جولداعى تاۋالردى ورنىنان الىپ، كوشىرىپ قويا ساالدى. كولجۇتقىش كولدەردى ۇرتتاپ سۋالتا ساالدى. 

 جۇمعانشا تەمىر حاننىڭ اۋلىنا جەتىپ كەلەدى.-ەر توستىك جولداستارىمەن كوزدى اشىپ
ىر حاننىڭ قىزىن كەششە حان الماق بولىپ جاتىر ەكەن. ەر توستىك كەلگەن سوڭ، تەمىر حان ەكى بۇالر كەلسە، تەم

، ەل دەپ ايتقىزادى. توي قىلىپ -، «قىزىمدى، قايسىسىنىڭ ونەرى اسسا، سوعان بەرەمىن»جاعىنا دا كىسى سالىپ: 
 ى جيناالدى.جينايدى، ەكى جاقتىڭ ونەرىن كورۋگە جەر استىنىڭ قارايعان حالقىنىڭ ءبار

ارى دە تويعا ۇيىر جىلقىسىنىڭ ءب-قورا قويىنىڭ، شاتارلى تۇيەسىنىڭ، ءۇيىر-كەششە حاننىڭ قالىڭ مالعا اكەلگەن قورا
 سويىالدى.

ەر توستىك جولداستارىمەن ءبىر ۇيدە وتىرادى. بۇالردى تويعىزامىن دەپ، قانشا ەت اكەلسە دە جەتپەيدى. تويعا 
دە كولتاۋىسار جەپ قويادى. ءتىپتى تويعىزا المايتىن بولعان سوڭ، تەمىر حان مەن كەششە  ارنالعان تاماقتىڭ ءبارىن

ىرادى قۇالق مۇنى ەستىپ وت-حان بىرىگىپ، ءبىر امال تابادى. توستىكتەردىڭ تاماعىنا ۋ سالىپ بەرمەك بوالدى. ساق
تەن كەششە تاباعىنا سالىنعان ۋدى بىلدىرمەسدا، توستىككە ايتادى. توستىك تاماقتى قايتارىپ جىبەرەدى. توستىكتەردىڭ 

حاننىڭ نوكەرلەرىنىڭ تاباعىنا سالىپ جىبەرەدى. كەششە حاننىڭ نوكەرلەرى قىرىلىپ قاالدى. بۇدان جەڭىلگەن سوڭ 
 تەمىر حان ات شابىسىنا تۇسەدى. ءوزىنىڭ بار جۇيرىگىن بايگەگە قوسادى. ەر توستىك شالقۇيرىقتى داياراليدى.

 تۇبىنە كەلگەن سوڭ، شالقۇيرىققا ءتىل بىتەدى:قاراقشىنىڭ 
ەگەر اتتى وتە الىسقا ايداسا، مەنىڭ شابىسىم دا وتە جىلدام بوالدى. ءۇش كۇن شاپسام ءبۇيىرىم قىزىپ، ءوزىمدى »

توقتاتۋعا شامام كەلمەي، كەتىپ قالۋىم مۇمكىن. مەن كەلە جاتقان الدىمنان ارقان كەرىپ قوي. ارقان ءۇش قابات 
بولسىن، ءبىر قاباتى كەندىردەن بولسىن! ءۇش قابات ارقاننىڭ ۇشەۋى دە ۇزىلسە، مەن ساعان جوقپىن، اعىنىمدى 
توقتاتا الماي كەتكەنىم، ۇشەۋى دە ۇزىلمەسە، مەن جىعىلىپ ولەمىن، وندا دا ساعان جوقپىن. ەگەر ارقان جارتىالي 

 دەيدى. -، «تادان كىرەدى، كۇدەر ۇزبەۇزىلسە، مەن توقتايمىن، جىعىلىپ قالسام دا جانىم قاي
دەپ تەمىر حان اتتى ءبىر جۇمالىق جەرگە  -« ەر توستىكتىڭ جالعىز شوالعى ءبىر جەردە زورىعىپ قالسىن!»

ايداتادى. بالۋان كۇرەسى باستاالدى. تاۋسوعارعا بالۋان شاق كەلىمەيدى. جەر استىنىڭ الىپتارىنىڭ ءبارى جىعىلىپ 
ىسى شىقپاعان سوڭ، تاۋسوعار ءبىر تاۋدى كوتەرىپ الىپ، جۇرتقا كۇشىن كورسەتەدى. تەمىر بىتەدى. كۇرەسۋگە ك

 دەپ توستىككە جالىنادى. -« تاۋدى ءبىز جاققا قويا كورمەسىن!»حان مەن كەششە حان قاتتى ساسىپ: 
 توستىك تاۋدى ورنىنا قويعىزادى.

رت قاراقشىنىڭ تۇبىنەن اتتارىن كۇتەدى. ءبىر مەزگىلدە ءبىر جەتى وتكەن سوڭ، بايگە اتتارى قايتىپ وراالدى. جۇ 
الىستان ءبىر شاڭ كورىنگەدى، شاڭنىڭ ىشىنەن جاقىنداي كەلە، ءبىر قارا كورىنەدى، شالقۇيرىق ەكەنىن ءتانىىپ، ەر 
 ،توستىك ءۇش قابات ارقان كەرەدى. شالقۇيرىق قۇيىنشا زاۋالعان بەتىشەن ارقانعا كەلىپ جوق بوالدى. قاراسا

شالقۇيرىق جىعىلعان ەكەن، ارقاننىڭ ەكى قاباتى ءۇزىلىپ، ءبىر قاباتى قالعان ەكەن، شالقۇيرىق تالىپ تۇسەدى. 
 سوندا توستىك: سورقۇدىقتىڭ باسىنا سورعا بوال قوندى اكەم.

 جانىنان قورقىپ كەمپىرگە،
 ەگەۋىمدى بەردى اكەم.

 جۇرەتۇعىن جولىمدا 
 قۇالن وتپەس جول بولدى.

 سقار تاۋمەنەن ا-اسقار
 شەكسىز داريا كول بولدى.

 التى اياقتى االنى  -قۋلىق بيە قۇلىنى 
 دەپ،« جارامايدى، جابى»

 مىندىرمەگەن كەنجەكەي.
 جەتى اياقتى جيرەندى، -كارى بيە قۇلىنى 
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 دەپ،« جارامايتىن جابى»
 مىندىرمەگەن كەنجەكەي.
 سان جورعانى الماعان،
 ەر اتى دەپ تاڭداعان،

 مان ابزەلىن تۇر-ايىل
 ەرتەدەن قامداپ سايالعان،
 كەنجەكەي سىندى ارۋدىڭ 

 قالماسىن دەپ كوڭىلى،
 ءمىندىم سەنى، شالقۇيرىق! 

 جالعىز ءوزىم قوس ارتىپ،
 جاپان تۇزگە جول ارتىپ،

 جالماۋىزعا شىققاندا،
 ءتىل ءبىتتى ساعان، شالقۇيرىق! 

 جالماۋىزعا كەلگەندە،
 ەگەۋدى اال بەرگەندە،
 بەتەگەدەن بيىكتەپ،
 االسارىپ جۋساننان،

 ەپتەيلەندىڭ، ءشالقۇيرىق!
 ەگەۋدى اال قاشقاندا،
 جالماۋىزدان ساسقاندا،

 تاۋالر ۇشىپ قاڭباقتاي،
 تاسى بوراپ بۇرشاقتاي،
 ڭازانداي ءداۋ قارا تاس،

 قۇيرىعىڭا ورالىپ،
 جەرگە دە كىردىڭ، شالقۇيرىق!

 جىالن باپى جەرىنە،
 ە جەر استىنىڭ ەلىن

 شىعا كەلگەن مەزگىلدە 
 ءتىل ءبىتىپ ساعان، ءشالقۇيرىق، 
 ءجون ءبىلدىردىڭ ەرىڭە. 

 جاياۋىمدا قانات بولعان شالقۇيرىق!
 جالعىزىمدا جولداس بولعان شالقۇيرىق! ساسقانىمدا اقىلىم بولعان ءشالقۇيرىق!

 ى.دەپت -. ءتىرىل، شالقۇيرىق!؟ ءۇش جانىڭ بار ەدى، ەكەۋى شىقسا دا ءبىرى قالعان شىعار، تۇر شالقۇيرىق 
 سول ۋاقىتتا ءشالقۇيرىققا جان ءبىتىپ، وقىرانىپ تۇرەگەلەدى. باسقا اتتار بىرنەشە كۇننەن كەيىن كەلەدى.

ارىس ەندى جاياۋ ج»تەمىر حان مەن كەششە حان بالۋان جانە ات بايگەسىنەن جەڭىلىپ، نە قىالرىن بىلمەي ساسادى. 
 .دەيدى -، «سالىپ كورەيىك

جاياۋ جارىستى ءبىر كۇندىك جەردەن جىبەرمەك بوالدى. ەر توستىك جەالياقتى قوسادى. جۇيرىكتەر ءبىر كۇن 
ءجۇرىپ بارىپ، بارعان جەرىنە قونىپ، ەرتەڭىنە ەرتەمەن جارىسىپ قايتپاق بوالدى. تەمىر حان جۇگىرگىشتەردىڭ 

ىراعىم، ش»عان جەرىندە سول مىستان جەالياققا: ىشىنە ءبىر مىستان كەمپىردى قوسا جىبەرگەن ەكەن. بارىپ قون
پ ونى دە -، «شارشادىڭ عوي. باسىڭنىڭ ءبيتىن قاراپ بەرەيىن، دەمىڭدى الىپ ۇيىقتا، جارىساردا ءوزىم وياتامىن

. ءبىر قاپەرسىز ۇيىقتاپ جاتا بەرەدى-الداپ ۇيىقتاتىپ تاستايدى. جەالياق مىستان كەمپىردىڭ سوزىنە نانىپ، قاننەن
زگىلدە ويانسا، شەكەسىنەن كۇن ءوتىپ بارادى. ءتۇس بولىپ قالعان ەكەن، جۇگىرگىشتەر الدەقاشان كەتىپ قالىپتى. مە

اق سوعىپ، تۇرا جونەلەدى. جەردەن ءبىر ۋىس توپىراقتى اال -كەمپىردىڭ الداعانىن ءبىلىپ، جەالياق سانىن ءبىر
، جاياۋالر دا قازىقشىعا جاقىنداپ قالعان ەكەن، ەڭ الدىندا جونەلەدى. قۇستاي ۇشىپ، قۇيىنداي ۇيىتقىپ كەلە جاتسا

الدا »مىستان كەمپىر بارا جاتىر ەكەن. جەالياق وتە بەرىپ ۋىسىنداعى توپىراقتى كەمپىردىڭ كوزىنە شاشىپ كەتەدى. 
ە سىندە ددەپ، كەمپىر كوزىن ۋقاالپ قاال بەرەدى. ءسۇيتىپ، جاياۋ بايگە -« اۋ!-اي، مىقتادىڭ-عانا كوك شەشەك

 ەر توستىك جەڭەدى.
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تەمىر حان ەندى قايتادان توي جاساپ، قىزىن جىالن باپى حانعا ۇزاتپاق بوالدى. تەمىر حاننىڭ ەرنەۋى قىرىق 

ل دەپ، و -، «ناعىز ەر بولسا، سونى الىپ بەرسىن»قۇالش ۇلكەن قازانى تەرەڭ كولگە ءتۇسىپ كەتكەن ەكەن. 
دەپ، توستىك كولتاۋىساردى جۇمساپ ەدى، قانشا ۇرتتاسا  -« ڭ سۋىن قۇرت!كولدى»ەر توستىككە كىسى ساالدى. 

دا كولدىڭ سۋى كولتاۋىساردىڭ ۇرتىنا سىيمايدى. سۋدىڭ ۇشتەن ءبىرى قالعاندا كولجۇتاردىڭ ۇرتى سۋعا تولىپ 
 بىتەدى.

ىك رايدى. ەر توستدەپ رۇقسات سۇ -، «قازاندى مەن سۇڭگىپ الىپ شىعامىن»سوندا شالكۇيرىققا ءتىل ءبىتىپ: 
 رۇقسات ەتەدى. شالكۇيرىق:

 ەسەن قازاندى الىپ شىققانىم. قىزىل-مەن سۋعا سۇڭگىگەندە، اق كوبىك شىقسا جاقسى بولعانى، قۋانا بەر، امان»
 دەيدى. -، «كوبىك كورىنسە جامان بولعانى، الىپ شىعا الماي، سۋ استىندا قالىپ قويعانىم

كوپكە دەيىن ەشنارسە بىلىنبەيدى. ءبىر مەزگىلدە اق كوبىك كورىنەدى. ەر  شالقۇيرىق سۋعا سۇڭگىپ كەتەدى.
 توستىك كۋانادى. ونىڭ ارتىنان ۇزاماي، قىزىل كوبىك كورىنەدى. ەر توستىك شوشىنىپ، زارالنا باستايدى:

 سورقۇدىقتىڭ باسىنا 
 سورعا بوال قوندى اكەم.

 جانىنان قورقىپ جالماۋىزعا
 ەگەۋىمدى بەردى اكەم.

 ۇرەتۇعىن جولىمدا ج
 قۇالن وتپەس جول بولدى.

 اسقار تاۋ مەنەن -اسقار
 شەكسىز داريا، كول بولدى.

  -قۋلىق بيە قۇلىنى 
 دەپ،« جارامايدى، جابى»التى اياقتى االنى 

 -مىندىرمەگەن كەنجەكەي كارى بيە قۇلىنى 
 جەتى اياقتى جيرەندى 

 دەپ،« جارامايتىن جابى»
 مىندىرمەگەن كەنجەكەي.

 ان جورعانى الماعان،س
 ەر اتى دەپ تانداعان،

 تۇرمان، ابزەلىن،-ايىل
 ەرتەدەن كامداپ سايالعان.
 كەنجەكەي سىندى ارۋدىڭ 

 قالماسىن دەپ كوڭىلى،
 جالعىز ءوزىم قوس ارتىپ،

 ءمىندىم سەنى، شالقۇيرىق! 
 جاپان تۇزگە جول تارتىپ،

 جالماۋىزعا شىققاندا،
 ءتىل ءبىتتى ساعان، شالقۇيرىق! 

 جالماۋىزعا كەلگەندە،
 ەگەۋدى اال بەرگەندە،
 بەتەگەدەن بيىكتەپ،
 االسارىپ جۋساننان 

 ەپتەيلەندىڭ، شالكۇيرىق!
 ەگەۋدى اال قاشقاندا،
 جالماۋىزدان ساسقاندا،

 تاۋالر ۇشىپ قاڭباقتاي،
 تاسى بوراپ بۇرشاقتاي،
 قازانداي ءداۋ قارا تاس
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 ورالىپ،قۇيرىعىڭا 
 جەرگە كىردىڭ، شالقۇيرىق!

 جىالن باپى جەرىنە،
 جەر استىنىڭ ەلىنە 

 شىعا قالعان مەزگىلدە،
 ءتىل ءبىتىپ ساعان، شالقۇيرىق، 
 ءجون ءبىلدىردىڭ ەرىڭە. 

 جاياۋىمدا قانات بولعان شالقۇيرىق! 
 جالعىزىمدا جولداس بولعان شالقۇيرىق!

 ساسقاندا اقىل بولعان شالقۇيرىق!
 جانىڭنىڭ نە ءبىرىءۇش  

 امان شىعار، شالقۇيرىق،
 دەيدى. -سۋ استىنان شىق، شالقۇيرىق! 

 ەر توستىك زارالنىپ تۇرعاندا، شالقۇيرىق ءداۋ قارا قازاندى قۇيرىعىنا بايالپ، سۋ ۇستىنە شىعا كەلەدى.
 شالقۇيرىققا ءتىل ءبىتىپ سويلەيدى:

ى زورعا تاپتىم. سوندا اق كوبىك شىقتى. قازاندى كوتەرىپ شىعۋ سۋ وتە تەرەڭ ەكەن، تۇبىنە زورعا جەتىم، قازاند -
قيىن بولدى، تىستەپ ەدىم، شىعارا المادىم. سوندا قىزىل كوبىك شىقتى. قۇيرىعىمدى ۇزارتىپ، قازاندى بايالپ الىپ، 

  دەيدى. -زورعا شىقتىم، 
ەن مىر حان ەر توستىكتەرگە ارناپ ۇلكەسەن شىققانىنا تەمىر حان ەلى قاتتى كۇيىنىستى. تە-شالكۇيرىكتىڭ امان

اق مۇڭ ەكەن، ەسىك سارت ەتىپ جابىلىپ قالدى. -ساراي سالدىرىپ، كۇداالردى سوندا كىرگىزدى. قۇداالردىڭ كىرۋى
ەدى دە، تاۋ قىلىپ، وتىن ۇي-ساراي تۇتاس تەمىردەن سالىنعان ەكەن. اۋزىن مىقتاپ كۇلىپتاپ تاستاپ، سىرتىنان تاۋ

 باستايدى. ساراي قىزۋعا اينالدى. ساراي ىشىندەگى توستىك جولداستارىمەن كۇيەتىن بولدى. وت جاعىپ ورتەي
تاۋكوشىرەر ورنىنان تۇرادى دا، سارايدىڭ ەسىگىن تەۋىپ جىبەرەدى. ەسىك شالقاسىنان تۇسەدى. كولجۇتاردىڭ ءبىر 

 رتتىڭ ءبارىن ءسوندىرىپ تاستايدى.مۇرتىندا ءبىر كولدىڭ سۋى بار ەكەن، بۇركىپ جىبەرگەندە، ايناالسىنداعى ءو
تەمىر حان مەن كەششە حاننىڭ ايالسى ابدەن قۇريدى. ەر توستىككە قىزىن قوسىپ بەرىپ، جىالن باپى حاننىڭ ەلىنە 
قاراي شىعارىپ ساالدى. ءسويتىپ، ەر توستىك جىالن باپى حانعا قايتادى. قايتىپ كەلە جاتقاندا، جولدان ەرگەن التى 

 -، «بۇدان ءارى بارۋعا بىزدەرگە جول جوق»ڭ ءبارى دە وزدەرىنىڭ جەرلەرىنەن ءارى جۇرمەيدى. جولداستارىنى
 دەپ، والر ەر توستىكپەن قوشتاسىپ قاال بەرەدى.

 
ءۇزاق ءجۇرىپ، ەر توستىك جىالن باپى حاننىڭ ەلىنە كەلەدى. ايتقانىن ىستەپ كەلگەن سوڭ، ول ەر توستىككە وتە  

 دەپ، توستىكتەن سۇرادى. توستىك: -« نە قااليسىڭ؟»ريزا بوالدى، ءوزىنىڭ قىزىن بەرەدى، جانە: 
 حان توستىكتىڭ تىلەگىن ورىنداپ، قىزىندەيدى. جىالن باپى  -جەر ۇستىنە شىعامىن، ەلىمە قايتقىم كەلەدى،  -

بەرىپ جانە جانىنا قانشاما جولداس قوسىپ بەرىپ، جەر ۇستىنە شىعاتىن ەسىككە قاراي شىعارىپ سالىپ، قوش ايتىسىپ 
قاال بەرەدى. جەر ۇستىنە شىعاتىن ەسىككە دەيىن التى ايلىق جول ەكەن. جولدىڭ اۋىرلىعىنا شىداماي، جىالن باپى 

ى جانە جولداستارىنىڭ ءبارى قىرىلىپ قاالدى، كۇڭكە دەگەن ءبىر كۇڭى مەن شالقۇيرىق، ەر توستىك حاننىڭ قىز
ۇشەۋى امان قاالدى. ۇشەۋى شارشاپ ءبىر بۇالقتىڭ باسىنا كەلىپ جاتادى. بۇالقتىڭ باسىندا ءبىر ۇلكەن بايتەرەك 

اۋىس ەستىلەدى. قاراسا، شۋىلداعان باالپاندار تۇرادى. ءبىر مەزگىلدە سول بايتەرەكتىڭ باسىنان شۋىلداعان اششى د
 ەكسەن، بۇالردى جەۋگە ءبىر ايداھار جوعارى ورمەلەپ بارا جاتىر ەكەن.

ەر توستىك ساداعىن االدى دا، ورمەلەپ بارا جاتقان ءايداھىاردىڭ ەكى كوزىنىڭ اراسىنان دالدەپ تارتىپ قاالدى، 
جەرگە قۇالپ قالعانىن كورگەن سوڭ، باالپاندار شۋىلىن توقتاتادى. ايداھار جەرگە سىلق ەتە تۇسەدى. ايداھاردىڭ 

 ەر توستىك جايالنىپ ۇيقىعا كىرىسەدى.
ەر توستىك ءبىر داۋىستان شوشىپ ويانسا، قاتتى داۋىل تۇرعان ەكەن، داۋىلدىڭ ارتىنان بۇرشاق اراالس جاڭبىر 

اق ءبىر ءداۋ قارا قۇس كورىنەدى. -رتىنان ۇزامايجاۋادى، جاڭبىرمەن قابات سۋىلداعان داۋىس ەستىلەدى، سونىڭ ا
 ءداۋ قارا قۇس سۋىلداعان بەتىمەن بايتەرەككە كەلىپ قونعاندا، بايتەرەك مايىسىپ، سىنىپ قاال جازدايدى.

سامۇرىق ەكەن. سامۇرىقتىڭ ۇلكەندىگى سونداي، جايىپ جىبەرگەندە ءبىر قاناتىنىڭ ءوزى  -بۇل ءداۋ قارا قۇس 
 ەردى الىپ كەتەدى ەكەن.ءبىر ايلىق ج

 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                13 bet 

شىر ەتكەن -قونىسىمەن سامۇرىق بايتەرەكتىڭ تۇبىندەگى ەر توستىكتى بۇرۋگە تاپ بەرەدى، ءبىراق باالپاندارى شىر
 سوڭ توقتايدى.

سامۇرىقتىڭ ەكى باسى بار ەكەن: ءبىر باسى ادامدىكىندەي، ءبىر باسى قۇستىكىندەي ەكەن. سامۇرىقتىڭ ادام باسى 
 ىل قاتاددى. توستىككە ءت

ەي، ادام، بۇل جەرگە نە جۇمىسپەن كەلدىڭ؟ مەنىڭ باالپاندارىمدى اۋالي كەلدىڭ بە؟ بۇل جەردى ادام باسقان  -
 دەيدى. -ەمەس، بۇل مەنىڭ مەكەنىم، 

 وعان ەر توستىك:
وقپىن، انا ويالعان جمەن جەر ءۇستىنىڭ ەر توستىگى ەدىم، سەنىڭ مەكەنىڭە اداسىپ كەلدىم، باالپاندارىڭا قاستىق  -

 دەيدى. -جاتقان ايداھاردان ايىرىپ الدىم. نانباساڭ، وزدەرىنەن سۇرا، 
باالپاندار ەر توستىكتىڭ كورسەتكەن جاقسىلىعىن جاسىرماي ايتىپ بەرەدى. سول ارادا الىپ قارا قۇس ەر توستىكتىڭ 

 اياعىنا جىعىلىپ، ونىمەن ايرىلماس دوس بوالدى.
پاندارىنا جەم ىزدەپ الىسقا كەتىپ، ءبىر ايدا  -اق باالپاندايدى ەكەن. سودان كەيىن باال-ا ءبىرالىپ قارا قۇس جىلىن

اق قايتۋعا مۇرشاسى كەلىپ جۇرەدى ەكەن. الىپ قارا قۇستىڭ سول كەتكەنىن اڭدىپ ءجۇرىپ، سول ماڭداعى -ءبىر
 سودان زاپى بولىپ، قايتقاندا وسىالي جىالپ ءبىر ايداھار جىل سايىن باالپاندارىن جەپ كەتەدى ەكەن. الىپ قارا قۇس

نىڭ سو -اسىعىپ ۇشقاندا الىپ قۇستىڭ قاناتىنان تۇرعان جەل ەكەن، جاڭبىر  -قايتادى ەكەن. باعاناعى داۋىل 
اق -جىالعان كوزىنىڭ جاسى ەكەن. ءوزى جەم ىزدەگەن ساپارىنان قايتقاندا باالپاندارىن امان كورگەنى وسى جولى

 ەكەن.
 دەپ سۇرايدى. -« نە قااليسىڭ؟»ارا قۇس ەر توستىكپەن دوس بولعان سوڭ: الىپ ق

ەر توستىك باسىنان كەشكەن اڭگىمەسىنىڭ ءبارىن ايتا كەلىپ، اداسىپ جۇرگەنىن، ەندى جەر ۇستىنە شىققىسى كەلەتىنىن 
ىعارادى. ر ۇستىنە شايتادى. الىپ قارا قۇس ەر توستىكتى قاناتىنا مىنگىزىپ، ۇشىپ تار تەسىكتەن وتكىزىپ، جە

نىم دەنەمدەگى ەرەكشە قاسيەتى بار جالعىز تال قاۋىرسى»قوشتاسارىندا توستىككە ءبىر تال قاۋىرسىنىن ءۇزىپ بەرەدى: 
وسى ەدى. قىسىلعان جەرىڭدە، وسى قاۋىرسىندى تۇتاتساڭ، دايار بوالمىن، قانداي قىسىمشىلىقتا بولساڭ دا قۇتقارىپ 

 دەيدى. -، «لتىپ الساڭ، مەنەن جاردەم كۇتپەاالمىن. ەگەردە ونى جوعا
جەر ۇستىنە شىققان سوڭ، ەر توستىك كۇننىڭ قىزۋىنا بالقىپ، اۋىر ۇيقىعا كەتەدى، ەشنارسەدەن ءقاۋىپسىز جاتا 
بەرەدى. ەر توستىكتى جالماۋىز كەمپىر ۇستاي الماي قالعان سوڭ، پەرىنىڭ قىزى بەكتورى اشۋالنىپ، كەمپىردى 

تىرگەن ەكەن. كەمپىردەن شويىنقۇالق دەگەن باال قالعان ەكەن. بەكتورى وعان ەر توستىكتىڭ شىعار بۋىندىرىپ ول
ەر توستىك جەر استىندا قالمايدى، جەردىڭ بەتىنە قاشان دا بولسا، ايتەۋىر، ءبىر »جەرىن كۇزەتتىرىپ قويادى. 

 -، «لساڭ، مەنەن جاقسىلىق كۇتپەيسىڭشىعادى، سول شىققانىن اڭدىپ وتىرىپ، ۇستاپ ال. ەگەر ۇستاي الماي قا
 دەيدى.

شويىنقۇالق سودان بەرى ەر توستىكتى كۇزەتۋمەن بولعان ەكەن. جەر ۇستىنە شىعىپ، ۇيىقتاپ جاتقان توستىكتى 
اياعىن بايالپ الىپ، بەكتورىعا اكەلىپ بەرەدى. ەر توستىكتى تەرەڭ زىندانعا سالىپ تاستايدى دا، -ۇستاپ، قول

 قۇالققا قوسادى. شالقۇيرىقتى بەكىتىپ ۇستايدى.كۇڭكەنى شويىن
 

سونىمەن ەر توستىك ۇزاق ۋاقىت زىنداندا قالىپ قويادى. شويىنقۇالقتان جۇكتى بولىپ، كۇڭكە ءبىر باال تاۋىپ االدى. 
 قشويىنقۇالق شالقۇيرىقتى ءمىنىپ اڭ اۋاليدى. شالقۇيرىقتى بەكىتۋگە تۇساۋ شاق كەلمەيدى. ءبىر كۇنى شويىنقۇال

اڭنان قايتىپ، شالقۇيرىققا تۇساۋ تابا الماعان سوڭ، ونى ءوزىنىڭ قىرىق قۇالش قايىس بەلبەۋىمەن تۇسايدى. قايىس 
بەلبەۋدىڭ ءبىر جاعى شەشىلىپ كەتەدى. اياعى بوساعان سوڭ، شالقۇيرىق شاۋىپ وتىرىپ، توستىك جاتقان قۇدىقتىڭ 

 تكەندە، بەلبەۋ ەر توستىكتىڭ جاتقان قۇدىعىنا ءتۇسىپ كەتەدى.باسىنا كەلىپ، تۇياعىمەن جەر تارپىپ تۇرادى. سوي
بەلبەۋىندە شويىنقۇالقتىڭ شاقپاعى بار ەكەن. توستىك سول شاقپاقپەن الىپ قارا قۇس بەرگەن قاۋىرسىندى تۇتاتادى. 

ىن شەشىپ اياع-اق الىپ قارا قۇس جەتىپ كەلەدى، قاناتىنا مىنگىزىپ قۇدىقتان شىعارادى، قول-قاۋىرسىن تۇتاسىمەن
قولىمنان كەلگەن جاقسىلىعىم وسى، دوسىم، شويىنقۇالققا ءالىم كەلمەيدى. سەبەبى، ونىڭ جانى وزىندە »بەرەدى. 

بولمايدى، جانىن ول ەشكىمگە بىلدىرمەي، وزىنەن بولەك ءبىر جەردە ساقتايدى. قايتسەڭ دە سونىڭ جانىن تاۋىپ 
 ەيدى دە، قوشتاسىپ كەتىپ قاعالدى.د -، «ال، جانىن تاپپاساڭ قۇتىال المايسىڭ

ەتكەن ەكەن. ىنقۇالق شالقۇيرىقتى ىزدەپ ك -توستىك شالقۇيرىققا ءمىنىپ، شويىنقۇالقتىڭ ۇيىنە كەلەدى. كەلسە، شوي
 دەپ جالىنادى. - ،«شويىنقۇالقتان قۇتقار»كۇڭكە توستىككە جىالپ كورىسەدى، كورگەن قورلىقتارىنىڭ ءبارىن شاعىپ: 

ۇڭكەدەن شويىنقۇالقتىڭ سىرىن تۇگەل سۇراپ بىلەدى. شويىنقۇالق باالسىن وتە جاقسى كورەدى ەكەن، ەر توستىك ك
 باالسىنان ايايتىنى بولمايدى ەكەن. سونى بىلگەننەن كەيىن توستىك كۇڭكەگە مىنانى ايتادى:
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ن كەزدە، يقىعا بارا بەرگەكەشكە شويىنقۇالق كەلەدى، كەلگەننەن كەيىن تاماقققا ابدەن تويعىزىپ جاتقىز، كوزى ۇ -
قۇالقتىڭ مەن شويىن»دەەسە، باالڭ:  -، «باال نەگە جىاليدى»قايتا شىمشىپ جىالتا بەر. شويىنقۇالق: -باالنى قايتا

باالسى ەمەس، ەر توستىكتىڭ باالسى بولسام كەرەك. ەگەر شويىنقۇالق مەنىڭ ناعىز اكەم بوالتىن بولسا، جانىمدى 
ەدى، جانىنىڭ قايدا ەكەنىن ماعان ءالى كۇنگە دەيىن ايتپاي، جاسىرىپ ءجۇر. ەر توستىك جانىنا قوسقىزىپ قويار 

نەگە »دەپ جاتىر دە. جىالتا بەر، جىالعان سايىن:  -، «بولسا، الدەقاشان جانىنىڭ قايدا ەكەنىن ايتىپ بەرەر ەدى
 دەيدى. -، «دەپ سۇراسا، وسى ءسوزدى ايتا بەر، باسقا ەش نارسە ايتپا -« جىاليدى؟

سويتەدى دە، ەر توستىك باالنىڭ بەسىگىنىڭ استىن قازىپ الىپ، جاسىرىنىپ جاتادى. كەشكە شويىنقۇالق كەلەدى. ەر 
توستىك ايتقانداي، كۇڭكە ونى تاماققا تويعىزىپ جاتقىزادى. جاتقان سوڭ باالنى جىالتا باستايدى. باالنى الديلەپ 

 د.ۋاتقان بولىپ وتىرىپ، شىمشىپ جىالتا بەرە
 شويىنقۇالق:

 دەپ اقىرادى. -« كۇڭكە، باالنى ۋات!»
 كۇڭكە ۋاتقان بولىپ، باالنى ونان جامعان جىالتادى.

 باال جىالي بەرگەن سوڭ، شويىنقۇالق:
 دەيدى. -، «باالم نەگە جىاليدى، سۇراشى»

 كۇڭكە باالنىڭ جىالعانىن سۇراعان بولىپ، شويىنقۇالققا جاۋاپ قايىرادى:
مەن شويىنقۇالقتىڭ باالسى ەمەس، ەر توستىكتىڭ باالسى بولسام كەرەك. ەگەر شويىنقۇالق مەنىڭ اكەم »باالڭ:  -

بولسا، جانىمدى ءوز جانىنا قوسقىزىپ قويار ەدى. قوسۋ بىالي تۇرسىن، جانىنىڭ قايدا ەكەنىن دا، ماعان ءالى كۇنگە 
 -، «دا ەكەنىن الدەقاشان ايتىپ بەرەر ەدى، سوعان جىاليمىندەيىن ايتپاي ءجۇر. ەر توستىك بولسا، جانىنىڭ قاي

 دەيدى دەپ، شويىنقۇالقتى ناندىرادى. 
باالم بىلشىلداماسىن، ونىڭ اكەسى توستىك ەمەس، مەن، وعان مەنىڭ جانىم كەرەك بولسا، وڭاشا جەردە ايتىپ »

 دەيدى شويىنقۇالق. -، «بەرەمىن
ىبەرەدى، شويىنقۇالق باالسىنىڭ بەسىگىنە كەلىپ، قۇالعىنا سىبىرالپ، سويتەدى دە، كۇڭكەنى ۇيدەن شىعارىپ ج

جانىم الىستا، ونى وزىممەن بىرگە ساقتامايمىن، بورىقتى بۇالقتىڭ باسىندا قىرىق »جانىنىڭ قايدا ەكەنىن ايتادى: 
بار، سول  قارا ساندىقەلىك جۇرەدى، سونىڭ ىشىندە قايقى قاراكەر ەلىك بار، قايقى قاراكەر ەلىكتىڭ ىشىندە توعىز 

. جانىڭ مەنىڭ جانىم بوالدى. وسىنى ءبىلىپ قوي -ساندىقتىڭ ەڭ كىشىسىنىڭ ىشىندە توعىز باالپان بار، سول توعىز 
كەۋدەڭە سىيماي بارا جاتسا، سوعان اپارىپ قوسا سال، ءبىراق وزىڭنەن باسقا جان سەزۋشى بولماسىن، ەگەر سەزۋشى 

 دەيدى. سودان كەيىن ول ورنىنا بارىپ جاتىپ قاالدى. -، «رى بولمايمىزبولسا، سەن دە، مەن دە، ءتى
شويىنقۇالقتىڭ جانىنىڭ قايدا ەكەنىن ءبىلىپ العاننان كەيىن توستىك سالىپ وتىرىپ بورىقتى بۇالقتىڭ باسىنا كەلەدى. 

لىك لدە، قىرىق ەەلىكتەردىڭ سۋ ىشەتىن سۋاتىن اندىپ، جاسىرىنىپ جاتادى. كۇن شاڭقاي ءتۇس بولعان مەزگى
بورىقتى بۇالق قايداسىڭ دەپ سالىپ كەلە جاتقاندا، سۋاتقا جاقىنداعان كەزدە، وسقىرىنىپ تۇرا قالىپ قايتا جونەلەدى. 
كۇن ىسىعان سايىن ەلىكتەر سۋعا بەتتەپ كەلەدى دە، جاقىنداعىن مەزگىلدە وسقىرىپ، تۇرا قالىپ، جالت بەرىپ، قايتا 

دە، شولگە شىداماي سۋعا قايتا ويىسادى، ءبىراق سۋاتقا جاقىندامايدى، ۇركىپ وسقىرىنىپ جونەلەدى. ءۇزاپ كەتەدى 
 بىرىمەن سويلەسە باستايدى.-تۇرا قاالدى. الدەن ۋاقىتتا ەلىكتەر بىر

دەيدى.  -، «ادام ءيىسى سەكىلدى»دەيدى. ەندى بىرەۋى:  -، «سۋ باسىندا بوتەن ءبىر ءيىس بار»بىرەۋى: 
دەيدى. اسىرەسە، قايقى قاراكەر ەلىك وزگەسىنەن وقشاۋ ارتىندا  -« قاستىق ويالعان بىرەۋ شىعار؟شويىنقۇالققا »

 جۇرەدى. ەلىكتەر الگىدەي سوزگە كەلگەندە، ول قاشا جونەلەدى.
 سوندا ەر توستىك ءۇن بەرىپ، مىنانى ايتادى:

 جان سەرىگىم قىرىق ەلىك،
 جانىم سەندە، قىرىق ەلىك،

 ى قارا،جان ساقتاعان قايق
 شوشىتقان سەنى كىم كەلىپ؟

 سۋىڭ تۇنىق بىلعانباعان،
 قاشاسىندار نەدەن جەرىپ؟
 توستىك ەردى ولجاالدىم،

 قاتىنىن قۇشىپ، اتىن ءمىنىپ.
 شوشىتىپ الدىم سەندەردى،
 ادام ءيسى سودان ءسىڭىپ.
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 قايتۋعا كورىپ جانىمدى 
 جاڭا كەلدىم قولىم ءتيىپ.

 جالعىز ۇلىم جانى دا،
 نە تۇرماي سىيىپ.كەۋدەسى

 قوسقىزا سونى جىبەردى.
 جان ساقتاعان قايقى ەلىك،

 جاسىمنان بولدىڭ جان سەرىك. 
 سۋدىڭ ءىشىپ تۇنىعىن،

 شوپتەن تاڭداپ سونى جە،
 ادام ءيىسى شىعاد دەپ،
 مەنەن ۇركىپ جەرىمە.

 ءوزىم امان تۇرعاندا 
 دەيدى. -كىم كەلمەكشى جەرىمە، 

 وسقىرىپ، ودىرايىپ تۇرىسادى. سوندا توستىك:ەلىكتەر سوندا دا سەنبەي، 
 وسى ايتقانىما سەنبەستەن،

 قاشاسىڭدار بەرمەي جانىمدى.
 ايىرا الماي داۋىستى،

 سىندىراسىڭدار ساعىمدى،
 جولداس بولعان سەندەرمەن،

 شويىن اتىم كۇرىسىن،
 قارا اال تۇيعىن كەلگەن سوڭ،

 جىرتتىرماسام تاڭىڭدى،
 دەيدى. -سۋداي شاشىپ قانىڭدى! 

سوندا ەلىكتەر قاشپاي، سۋدى جاعاالي باستايدى. شويىشقۇالكتىڭ بويىن كورمەگەن سوڭ، بۇرىنعىالرىنداي ەتەنە 
بولىپ، جاڭىندامايدى. توستىك تە والرعا بويىن كورسەتە المايدى. ەلىكتەر سەنەرىن دە بىلمەي، سەنبەسىن دە بىلمەي، 

 سۋ ىشۋگە باس قويادى.بايقاي كەلىپ، سۋاتتان جاپىرالسىپ -بايقاي
ارت جاعىنان قايقى قارا ەلىك تە سۋعا باس قويادى. ەلىكتەر وتە شولدەپ قالعان ەكەن، سۋعا تويىپ، قارىندارىن 
قامپيتىپ، قايقايىپ شىعا بەرەدى. اسىرەسە، قايقى قارانىڭ قارنى جەر سىزىپ، سۋاتتان بۇرىال بەرگەن كەزدە، توستىك 

اقتى تارتىپ قاالدى، قارنى اقتارىلىپ، توعىز قارا ساندىق جەرگە ساۋ ەتە تۇسەدى. ەڭ قارنىنان ءدال كوزدەپ ساد
سە، توعىز شۇپىر ەتەدى. ساناپ جىبەر-كىشىسىن ۇستاپ الىپ، توستىك اشىپ جىبەرسە، ءىشى تولعان باالپان، ءشۇپىر

ونىڭ ۇيىنە دەپ س -، «بىر كورەيىنشويىنقۇالقتى شاالجانسارىندا ء»باالپان ەكەن. سەگىزىنىڭ موينىن جۇلىپ الىپ: 
 تارتادى.

 
 شويىنقۇالقتىڭ ۇيىنە جاقىنداعاندا كۇڭكە الدىنان شىعادى.

 دەپ سۇرايدى ەر توستىك. -« شويىنقۇالق قاالي؟»
 دەيدى كۇڭكە. -، «شويىنقۇالق السىرەپ جاتىر»

ر، ە، باتى»الىپ جاتىر ەكەن. كەلسە، شويىنقۇالقتىڭ كىرپىگى زورعا قيمىلدايدى، بوالر بولماس قانا دەمىن 
دەپ، ەر توستىك مازاقتاپ جاقىنداي بەرگەندە، شويىنقۇالقتىڭ قولى ەر توستىكتىڭ جاعاسىنا ساپ  -« قااليسىڭ؟

دەپ ويالپ ەدى،  -، «اق جەرگە جانشىپ تاستايمىن عوي-وڭاي-وپ»ەتە قاالدى. ەكەۋى الىسا كەتەدى. توستىك: 
ءبىراز الىسقان سوڭ شويىنقۇالقتىڭ كۇشەيىپ بارا جاتقاندىعى بايقاالدى. توستىك  شويىنقۇالق ءال بەرمەيدى. ەندى

بۋىنىپ قارا تەرگە ءتۇسىپ، ءالى كەتىپ بارا جاتادى. توبەسىنەن تاۋ ءباسقاندىاي، دەنەسىن تەمىر تور شىرماعانداي 
 بولىپ كورىنەدى. سول مەزگىلدە توستىك كۇڭجەگە جالىنادى: 

 ،جىالن باپى جەرىنەن
 جەر استىنىڭ ەلىنەن

 اق ەرگەن، جولداسىم كۇڭكە.-جالعىز
 توستىگىڭنەن ايىرىلىپ 

 شويىنقۇالق قولىندا 
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 تۇتقىن بولعان كۇڭكە.
 كيۋگە كيىم، جەۋگە تاماق تاپپاي،

 ءومىرىن قورلىقپەن وتكىزگەن كۇڭكە. 
 توستىگىڭ جامان قىسىلىپ،

 جان شىعۋعا ۇسىندى.
 جەتسەڭشى، جىلدام، جەتسەڭشى!

 قورقاقتاپ قاشىپ كەتپەشى.
 قوينىما قولىڭ سالساڭشى،

 ساندىق بار، جىلدام الساڭشى!
 باالپان باسى جۇلساڭشى،

 دەپ زارالنادى. -ءسويتىپ ءبىر ەرلىك قىلساڭشى!  
كۇڭكە جۇگىرىپ كەلىپ، توستىكتىڭ قوينىنداعى ساندىقتى جۇلىپ الىپ، اشىپ جىبەرەدى. قاراسا، باالپاندار جىبىرالپ 

 جۇلىپ العاندا، شويىنقۇالق سىلق ەتىپ قۇالي كەتەدى.-ەيىپ قالعان ەكەن، مويىندارىن جۇلىپكوب
توستىكتىڭ ساندىقپەن قوينىنا سالىپ اكەلگەن ءبىر باالپانى سەگىز باالپان بولىپ قالعان ەكەن. ەندى بىرەۋى تىرىلسە، 

تۇگەل جۇلىنعان سوڭ، شويىنقۇالق تا ءولىپ  شويىنقۇالق مۇلدەم ءال بەرمەي كەتپەك ەكەن. باالپانداردىڭ موينى
 قالعان ەكەن.

زىپ، بىردەمە سويلەپ شىقىر ەتكى-شويىنقۇالقتى ءولتىرىپ، دەمىن الىپ وتىرسا، شويىنقۇالقتىڭ باالسى، بەسىگىن شىقىر
 جاتادى.

 توستىك قۇالق سالىپ تىڭداسا:
ويادى. شىرەنىپ ق-دەپ، شىرەنىپ -« نىن الماسام!قاپ، بالەم، توستىك، ساعان قىلماسام، اكەم شويىنقۇالقتىڭ قۇ»

مەسىگىمەن سۋعا تاستاپ جىبەرەدى. ءسويتىپ، بەكتورىنىڭ -اياعىن بايالپ بەسىك-سول ارادا توستىك ونىڭ قول
 جالماۋىزىنان ابدەن قۇتىلىپ االدى دا، ەر توستىك ەلىن ىزدەيدى.

بوالدى. ەر توستىك جالماۋىزدىڭ قولىندا قالدى دەپ، ەلى ەر توستىك جەر استىنا كىرگەنىنە، تۇسكەنىنە كوپ جىل 
دەپ دامەلى بولىپ جۇرەدى.  -، «ەر توستىك ءبىر كەلەر»مۇلدە كۇدەر ءۇزىپ قويادى. جالعىز عانا كەنجەكەي: 

 - «قۇبا ىنگەن قاشان بوتاالر ەكەن؟ ەر توستىكتىڭ نە ولگەن حابارى، نە كەلگەن حابارى قاشان بىلىنەر ەكەن؟»
 «بوتاالپ كەتسە يگى ەدى!»پ سونى كۇتۋمەن بوالدى. ءبىر كۇنى كەنجەكەي ەرتەمەن تۇرسا، قۇبا ىنگەن جوق. دە
 جاقتان جۇگىرىپ قۇبا ىنگەندى ىزدەيدى، ىزدەپ ءجۇرىپ:-دەپ، كەنجەكەيدىڭ جۇرەگى سۋ ەتە قاالدى. جان -

 جەلى تولعان تۇيەدەن،
 ارتايىن دەپ ەر قوسىن،

 با ىنگەن، تاڭداپ تا العان، قۇ
 ارناپ تا العان، قۇبا ىنگەن. 

 الىس جولعا ەر توستىك 
 شىققان كۇنى، قۇبا ىنگەن. 
 نە كەلگەندە، نە ولگەندە، 

 بوتاالۋعا سەرت قىلىپ،
 ءسوز بايالپ ەڭ مەنىمەن. 

 ەرتە تۇرىپ جەلىدەن 
 ءجۇرىپ تە كەتتىڭ،قۇبا ىنگەن، 

 الدە ءبىر حابار 
 توستىكتەن ءبىلىپ كەتتىڭ، قۇبا ىنگەن. 

 توستىك ەردىڭ ولگەنىن،
 ولمەسە قايتىپ كەلگەنىن

 ءبىلدىرشى ەندى قۇبا ىنگەن.  
 دامىل كورمەي قانشادان، 
 قايعى باسىپ شارشاعان، 
 قام كوڭىلدى تىندىرشى،
 دەپ زاراليدى. -ەندى مىنە، قۇبا ىنگەن! 
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 ىپ، اياعىنا ورالىپ، اۋرە قىالدى.سول مەزگىلدە بەلىندەگى ورامالى شەشىل
 سەرتپەن تارتىپ وراعان،

 تورعىن، بەلدەن بوسايسىڭ،
 اياقتى وراپ شارشاعان،

 جۇرگىزبەيسىڭ، توسايسىڭ.
 الدە ءبىر حابار توستىكتەن 
 دەپ زارالپ جۇرەدى. -بىلگەنگە بۇگىن ۇقسايسىڭ، 

ان اقساق بوز اتقا مىنگەن ءبىر اقساقالدى شال كورىنەدى. قۇبا ىنگەن ءبىر سايدا بوتااليىن دەپ جاتىر ەكەن. ار جاعىن
كۇبا ىنگەن بوتاالپ جاتقاندا، كەنجەكەيدىڭ بەلىندەگى تورعىن ورامالى دا شىر ايناال تارقاتىلىپ، جازىال بەرەدى. 

ارالنا ز دەپ ويالپ، -، «ەندى ەر توستىك ولگەن ەكەن. ءتىرى بولسا الدەقاشان ءبىر حابار بوالر ەدى»كەنجەكەي: 
 باستايدى:

 اقشەلەك كەلگىر، قۇبا ىنگەن،
 سەرتتەسكەن ەدىڭ مەنىمەن 

 توستىك ەر قايتىپ كەلگەن كۇن،
 نەمەسە توستىك ولگەن كۇن،

 بەلگى بەرىپ بىرىنەن،
 بوتاالرمىن دەگەنسىڭ...
 قانشاما جىل وتسە دە،

 ءومىرىم ءوتىپ كەتسە دە،  
 ءۇمىت ۇزبەي توستىكتەن، 
 ءبىر كەلەر دەپ ءجۇر ەدىم. 
 ءتورت اياقتى كوسىلىپ، 

 تۇال بويىڭ ەسىلىپ،
 بوتاالپسىڭ، قۇبا ىنگەن،

 نەنى ءبىلىپ ەسىرىپ.
 كەلۋىنەن حابار جوق،

 شاماسى توستىك ولگەنى.
 سەرتتەسكەن، تورعىن ورامال،

 وراي بۋدىم بەلىمدى،
 كەلمەسە توستىك كەشىگىپ،

 شەشىلمەسكە بەردىڭ سەرتىڭدى.
 توستىكتەن ءالى حابار جوق،
 سۋسيسىڭ بەلدەن شەشىلىپ،

 بىرت كەسىلىپ،-تۋرالعانداي بىرت
 دەپ، جىالپ وتىرادى. -شاماسى، توستىك ولگەنى! 

 
اقساقال شالدىڭ استىنداعى اقساق بوز ات كىسىنەپ قويا بەرەدى. كەنجەكەي اتتىڭ كىسىنەگەن داۋسىنان ونىڭ 

ەي مەن قۇبا ىنگەن ەكەۋىن ەر توستىك تانيدى. سول ارادا امانداسىپ، ءماز بولىپ شالقۇيرىق ەكەنىن تانيدى. كەنجەك
قالىسادى. ءبارى دە باياعى ايىرىلعان كۇندەگى قالىپتارىنا كەلىپ، قايتادان جاسارادى. ەر توستىك جاس جىگىت، 

اپ، زاق جىلدار ءومىر جاسكەنجەكەي جاڭا تۇسكەن كەلىنشەك، شالقۇيرىق بەستى ات قالپىنا كەلەدى. ودان كەيىن ۇ
 ماقساتتارىنا جەتەدى. 
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قارا باتىر دەگەن ەردى باال كۇنىندە تۇرىكپەن ەلىنىڭ جورتۋىلشىالرى ۇستاپ الىپ، ەلىنە اپارعان سوڭ قوي 
ىرىپتى. اش، جاالڭاش ساقتاپ، ءجوندى تاماق بەرمەگەن سوڭ باال قويدىڭ داالدا ءسۇتىن ساۋىپ ءىشىپ، سونىمەن باقت

كۇن كورىپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى باال داالدا قامىعىپ جىالپ وتىرعاندا، الدىنا ءبىر قارعا كەلىپ قونادى. باال قارعاعا 
جورعاالر، تۇمارىمدى السانا، ءبىزدىڭ ەلگە بارسانا، ساعىنىپ جۇرگەن  اۋ، قارعاالر، قاندى كورسە-قارعاالر -ايتتى: 

اي،  -اكەمە، تۇماردى بەرە قالسانا. قارعا ءبىر قارق ەتتى دە، ۇشىپ كەتتى. ءبىر مەزگىلدە ساۋىسقان كەلىپ قوندى. 
ەتتى دە،  شىق-ۋىسقان شىقساۋىسقان، ساۋىسقان، ولەسكە جەپ تاۋىسقان، تۇمارىمدى السانا، ەلگە بارا قالسانا... سا

ۇزىن مويىن تىرناالر، قايىرى بار مىرزاالر، تۇمارىمدى السانا، ەلگە بارا قالسانا...  -ۇشىپ كەتتى. كەلىپ تىرنا قوندى. 
اۋ، -دى نازدار-اۋ، سىزگە بار-اۋ، قازدار-ءاي، قازدار -تىرراۋ دەدى دە، ۇشىپ كەتتى. كەلدى قاز. -تىرنا تىرراۋ

كولدەن ۇشكان  -قاڭق ەتتى دە ۇشىپ كەتتى. كەلدى اكقۋ. -انا، ەلگە بارا قالسانا... قاز قاڭقتۇمارىمدى الس
قۋالرىم، قۇس تورەسى تۋالرىم، تۇمارىمدى السانا، ەلگە بارا قالسانا... اققۋ توقتالىڭقىراپ، كولدەنەڭدەپ تۇردى دا، 

دى اي، تۇمارىم-اي، جاۋدا بولدىم قاالر-ىعاش، تامىرءاي، قارل -ول دا ۇشىپ كەتتى. ءبىرازدان سوڭ قارلىعاش كەلدى. 
السانا، ەلگە بارا قالسانا... قارلىعاش ۇشىپ والي كەتتى، ۇشىپ بۇالي كەتتى، اقىر قيماي كەلىپ، باالنىڭ قولىنا 

يىن القوندى. باال ويالدى: اكەم تۇمارىمدى كورىپ تانىسا دا، قاي ەلدە ەكەنىمدى بىلە الماس; بۇعان ءبىر بەلگى سا
دەپ، ءوزىنىڭ قولىن پىشاقپەن شانشىپ قاناتتى دا، قانىمەن تۇمار ۇستىنە تۇرىكپەن ەلىنىڭ تاڭباسىن سالدى. ءسويتىپ 

شەشەسىنىڭ جەرىن ايتىپ، ۇشىرىپ قويا بەردى. -بولعان سوڭ، تۇماردى قارلىعاشتىڭ موينىنا بايالپ، ەلىنىڭ، اكە
الي -اسقار تاۋالرمەن، ايدىن شالقار كولدەرمەن، باتپاق-وسپارمەن، اسقارقارلىعاش ۇشتى اسپانمەن، باالنىڭ ايتقان ج

تۇرلى جەرلەرمەن; قوس قاناتىن قامشىالپ، اسپاننان قاتەر كورىنسە، تاسا جەردى جامشىالپ، -شولدەرمەن، ءتۇرلى
اۋىلعا  ولعاندا، ءبىرۇستىنەن تەرى تامشىالپ، نەشە مەرزىم جەردى ءوتتى، نەشە مەرزىم ەلدى ءوتتى، ناق وتىز كۇن ب

سول جەتتى، باالنىڭ ايتقان اۋلى وسى ما دەپ، مەڭزەپتى. بۇل اۋىلعا كەلگەن سوڭ، قارلىعاش ءار ءۇيدىڭ توبەسىنە 
قونىپ، ادامىن بايقاپ جۇرسە دە، باالنىڭ ايتقانىنا ەشقايسىسى ۇقسامايدى. ءسويتىپ شارشاپ قالعىپ وتىرعاندا، ءبىر 

يىمدا تۇلىمىم، قۇلىنىم، ماڭدا-اۋ، شىراعىم -ۋسى شىقتى. قۇالعىن سالىپ قاراسا، كەمپىر ايتادى: ىڭىرسىعان كەمپىردىڭ دا
كولگە بىتكەن قۇراعىم، جالعىز ۇلىم شىراعىم! جاۋ الدى ما بىلمەدىم، سۋ الدى ما بىلمەدىم، اڭ الدى ما بىلمەدىم، 

رت اي بولدى، مەن جالعىزدى كورمەدىم!.. سەن تۇرا ءجونىندى ءبىلىپ، شىراعىم، قۇربانىڭ بوپ ولمەدىم، جيىرما ءتو
جالعىز بىتكەن تالشىبىق، كەلبەتىڭ كەلگەن قاراعىم، ءبىر دەرەگىڭ  -تۇر دەپ كەمپىردى توقتاتىپ، شال ايتادى: 

داي جارادىم، ون ەكى مۇشەم سەكىلدى، اش كۇزەندەي بۇگىلدى، paۋ6بىلۋگە، دۇنيەنى كەزىپ قارادىم، اش 
اق ەدى سۇيەگىم، ءورت شالعانداي ەگىلدى. قايدا دا كەتتىڭ، سۇڭقارىم، ءۇمىت -سات تاسىنداي، بەرىكتاۋالردىڭ نا

 شەشەسىن-اۋ ىڭكارىم. وندا ءبىر جاس قىز باال اكە-ەتكەن تۇلپارىم، ءبىر كورسەتىپ المادى، سول عانا بولدى
، بىرگە تۋعان ەگىزىم، سەن تۇرعاندا نار كەسكەن دەگەن الماستاي، اسىل ەدى نەگىزىڭ -توقتاتىپ سويلەيدى: 

قۇربىمنان ىلگەرى، مەن جارقىراپ جۇرەرمىن، بيىكتەن -ويالۋشى ەم، ارعىماق ات مىنەرمىن، اسىل كيىم كيەرمىن، تەڭ
كۇلكى ساۋىقپەن، قىزىق داۋرەن سۇرەرمىن. ەگىزىمنەن ايرىلىپ، اقشا بەتتەن قان كەتتى، -تاالپ تىلەرمىن، ويىن

جاس قانا كۇنىمدە، مىنە بىزدەن ءسان كەتتى. ءاي، -كەتتى، جەلكىلدەپ شىقكان كوك شوپتەي، جاپ كوڭىلىمنەن جان
قارتىمىز، قارتىمىز، كوزىڭنىڭ جاسىن تارتىڭىز، مەن بۇگىن ءبىر ءتۇس كوردىم، اجەپتاۋىر ءىس كوردىم، تۇسىمە 

ن جويعان تۇلپارىم، قايتا كەلىپ ءجۇر ىنىز: قولدان ۇشكان سۇڭقارىم، قايتا قونىپ ءجۇر ەكەن، ۇيىردە-جورۋ اي
-ابادى. ب-دى، كىسى كورمەس ولگەن-ەكەن، بىرگە تۋعان قۇلىنىم، ۇيگە كەلىپ ءجۇر ەكەن. بىزگە قۇداي بەرگەن

سوزدى دى... بۇل ء-ازىز، ناق سارت بولىپ كەتپەسە، حابار الىپ شىراقتان، ءبىر قارلىعاش كەلگەن-تۇكتى ءىپاشتى
سىقتاپ تۇماردى الىپ، -كەمپىردىڭ الدىنا قوندى. بەيشاراالر جىالپ-تىكە شال-عاش تىپەسىتكەن سوڭ، قارلى

تاڭباسىنان قارا باتىر تۇرىكپەنگە بارعانىن ءبىلىستى. سونان سوڭ ات جاراتىپ، ادام جيىپ، تۇرىكپەن جۇرتىنا بارىپ، 
 تارالعى بەرىپ، باالسىن الىپ قايتتى دەيدى. -كوپ تارتۋ
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باياعىدا ماقتا قىز بولىپتى. ماقتا قىز ءۇيىن جيناپ ءجۇرىپ، ءبىر مەيىز تاۋىپ االدى دا، مىسىقتى شاقىرادى، مىسىق 
 –: كەلىپ مىسىق سوڭ بولعان جەپ. قويادى ەپج ءوزى مەيىزدى دەپ، –! كەلمە كەلمەسەڭ –كەلمەيدى. قىز: 

. دەيدى –! توگەم قاتىعىڭدى ەندەشە –رايدى. ماقتا قىز ايتپايدى. سونان سوڭ مىسىق: سۇ دەپ – شاقىردىڭ؟ نەگە
 ۇيرىعىنق مىسىقتىڭ قىز ماقتا. توگەدى قاتىقتى مىسىق. دەيدى –! االمىن كەسىپ قۇيرىعىڭدى مەن –: قىز ماقتا
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. دىدەي–ڭ قاتىعىمدى تولە! مەنى –: قىز ماقتا. دەيدى –! بەرشى قۇيرىعىمدى اپا، اپا، –: مىسىق. االدى كەسىپ
 ىراقجاپ ماعان. تۇر اشىپ قارنىم مەنىڭ –: سيىر. دەيدى –! بەرشى قاتىق ماعان سيىر، –. بارادى سيىرعا مىسىق
 مەن –: اعاش. دەيدى –! بەرشى جاپىراعىڭدى اعاش، اعاش، –: بارىپ اعاشقا مىسىق. دەيدى –! بەرشى اكەلىپ

 ىقىزدارد جاتقان اكەلە سۋ جاتسا، بارا سۋعا مىسىق. دەيدى –راق بەرەمىن، جاپى اكەلسەڭ، سۋ. تۇرمىن شولدەپ
 بىزء بەرسەڭ، اكەلىپ ساعىز بىزگە –: وعان قىزدار. دەيدى –! بەرىڭىزدەرشى سۋ ماعان قىزدار، قىزدار، –. كورەدى
: دۇكەنشى. دەيدى –ى! بەرش ساعىز ماعان دۇكەنشى، ءاي، –. بارادى دۇكەنگە مىسىق. دەيدى – بەرەمىز، سۋ ساعان

. دەيدى –! بەرشى جۇمىرتقا ماعان تاۋىق، تاۋىق، –. بارادى تاۋىققا مىسىق. دەيدى –! بەر جۇمىرتقا ماعان –
 «ن؟قىالمى نە ەندى»: مىسىق. دەيدى – بەرەمىز، جۇمىرتقا ساعان ءبىز بەرسەڭ، اكەلىپ ءدان بىزگە –: تاۋىقتار

 ارىنداب جانىڭنىڭ –جاتقان تىشقاندى كورەدى. مىسىق تىشقاندى باس ساالدى.  قازىپ ءىن ءبىر جاتسا، بارا دەپ –
 ماعان –: مىسىق. دەيدى – بار، تارى تاباق ءبىر ۇيىمدە –: قورىققانىنان تىشقان. دەيدى – بار؟ نە ۇيىڭدە! ايت
اۋىققا تارىنى اپارىپ ت مىسىق; بەرەدى اكەلىپ تارى ۋىس ءبىر بارىپ، ۇيىنە تىشقان. دەيدى – بەر، تارى ۋىس ءبىر

بەرەدى، تاۋىق جۇمىرتقا بەرەدى; جۇمىرتقانى اپارىپ دۇكەنشىگە بەرەدى; دۇكەنشى ساعىز بەرەدى; ساعىزدى اپارىپ 
ا بەرەدى; اعاش جاپىراق بەرەدى; جاپىراقتى اپارىپ سيىرعا قىزدارعا بەرەدى، قىزدار سۋ بەرەدى; سۋدى اپارىپ اعاشق

 بەرەدى، سيىر قاتىق بەرەدى; قاتىقتى اپارىپ ماقتا قىزعا بەرەدى، ماقتا قىز مىسىقتىڭ قۇيرىعىن بەرەدى. 
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اس، ءشوپتىڭ باسىن سىندىرماس، ەرىنشەك ءبىر ەتىكشى بولىپتى. ەرىنشەك ەتىكشىنىڭ ءۇش ەشبىر جۇمىس تىندىرم
ەشكىسى بار ەكەن. كۇن سۋىتىپ، قىس تۇسىپكەلەجاتقانىن كورە تۇرا ەرىنشەك ەشقانداي قام جاساماپتى. ەشكىلەرىنە 

رى اق كورپە بۇركەپ قالىپتى. ەشكىلەشوپ جيناماپتى. ءبىر تۇندە بوران قار جاۋادى دا، جەردىڭ بەتىن -ازىقتىق جەم
ەندى بۇرىنعىداي ورىستەپ جايىال الماي، سۋىق قورادا ءبۇرىسىپ، دىردەكتەپ تۇرادى. ەتىكشى، كەرەك دەسەڭ، 

. ۇمسايدىج دەپ —ەكەن، جاتىر بولىپ نە ەشكىلەرگە كەلشى، كورىپ بارىپ —سىرتقا شىعۋعا دا ەرىنىپ، ايەلىنە: 
 ءىشى مال ە، —: ەرىنشەك سوندا. دەيدى —قالىپتى، ءولىپ ەشكى ءبىر —: دە كەلەدى كورىپ بارىپ ايەلى

 ەلۋگەك كورىپ ەشكىلەردى ەرىنشەك ەرتەڭىنە. بەرىپتى جاتا دەپ —جىتىمى دە بوالدى عوي،-سوڭ، ءولىم بولعان
 اۋناپ ناجامباسى ەسىكەل ەرىنشەك. ايەلى كەلەدى دەپ —جاتىر، ءولىپ ەشكى ءبىر تاعى —. جۇمسايدى تاعى ايەلىن

ىنشى كۇنى ەتىكشى ايەلىن مالدى ءۇش. قويادى دە دەيدى —دە، ولەدى سون، بولعان ءىشى مال —: ءتۇسىپ
كورىپ كەل دەپ تاعى دا جۇمسايدى. ايەلى جالعىز ەشكىنىڭ دە قاتىپ قالعانىن ايتىپ كەلەدى. سوندا ەتىكشى جانى 

 . ەپتىد —شىعار، دا تىيىلعان وسىمەن ءولىمى مالدىڭ ءبىزدىڭ بايبىشە، —جاي تاپقانداي، ءبىر اۋناپ ءتۇسىپ: 
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 مەن قارتايدىم. بىرەۋىڭنىڭ ءۇي يەسى -ءبىر شالدىڭ ءتورت ۇلى بولىپتى. ءبىر كۇنى شال ۇلدارىن جيناپ الىپ: 
ىن ۋاقىتتارىڭ جەتتى. كىمنىڭ اقىلى بايلىعىنا ساي بولسا، سول مۇراگەرىم بوالدى. ءار قايسىڭ ماعان بايلىكتارىڭ بوالت

: ورسەتىپك كوزىن جۇزىگىنىڭ سالعان تاس اسىل ۇلى ۇلكەن. دەيدى —مەن اقىلدىلىقتارىندى كورسەتۋلەرىڭ كەرەك،
 ادەمىلەنىپ كيىپ، كيىمدەرىن اسىل ۇلى ەكىنشى. دەيدى—اقىلدى، سول بولسا، باي كىم ال. بايلىعىم مەنىڭ مىنە، -

 ۇلى ءۇشىنشى. دەيدى —گەندەر اقىلىم مەن بايلىعىمنىڭ الدىندا باس يەدى،كور تۇرىمدە وسى مەنى -: دە كەلەدى
 ورگەنك بۋىنىپ ەشقاشان ەشكىم، بەلدىكتى مۇنداي -: دا بۋىنادى بەلدىگىن اپتالعان التىنمەن جانە كۇمىسپەن

ەن نەگە س -: بۇرىلىپ ۇلىنا كىشى ەڭ دا، شايقايدى باسىن قاراپ، باالالرىنا ۇلكەن اكەسى. دەيدى—ەمەس،
 تە، كجۇزى تاستى اسىل مەندە -: كەنجەسى سوندا. دەيدى —ۇندەمەيسىڭ؟ سەن قانداي بايلىعىڭمەن ماقتاناسىڭ؟

 جىگەرگە-كايرات بار، قولىم ەكى جارامدى جۇمىسقا تەك .جوق تە بەلدىك اپتالعان كۇمىسپەن-التىن دە، كيىم ءساندى
ن ادام جۇمىس ىستەي بىلگە -نىڭ تاپقىر دا ويلى ءسوزى ۇنايدى. باالسى كەنجە شالعا. دەيدى —بار، جۇرەگىم تولى

دەپ، ءوزىنىڭ كەنجە ۇلىن ءۇي شارۋاسىن باسقارۋعا مۇراگەرلىككە اتايدى. ۇلكەن باالالرىنا ءىنىسىنىڭ -جۇتامايدى، 
 ايتقانىنان شىقپاي، تاالبىن ورىنداۋدى وسيەت ەتەدى. 
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ەرتەدە، ەرتە زاماندا، ەشكى قۇيرىعى كەلتە زاماندا ءبىر پاتشا بار ەكەن. ونىڭ جالعىز ۇلى بولىپتى. ول ۇلى اجالى 
شا تجەتىپ اۋىرىپ ءولىپتى. جالعىز ۇلىنىڭ كۇيىگىنەن پاتشا داالعا شىقپاي جاتىپ الىپتى. بۇل پاتشاعا بىرنەشە پا

كوڭىل سۇراي بارىپتى. سوندا دا تۇرماپتى. پاتشا باسقارماعان سوڭ ەلى كۇيزەلىپتى. وسى ەلدە جان اشىر ادامى 
ىز ب»ىنى دەگەندەي تۋعان تۋىسى جوق ءۇش جەتىمەك بار ەكەن. بۇالر ۇشەۋى اقىلداسىپ ء-شەشە، ءاعا-جوق، اكە

ارىپ كوڭىل بىز ب»عا بارماقشى بوالدى. بۇالر حالىقتارىنا ءدەگەن ويمەن پاتشا« پاتشانىڭ كوڭىلىن سۇراساق قايتەدى
سەن ۇشەۋىڭ تۇگىل سەندەردەن دە زورالر بارىپ كوڭىل ايتقان »دەپ اقىلداسادى. حالىقتارى: « سۇراساق قايتەدى

ەيتىن مجەسىردى كورسە دە كوزگە ىل-دەپتى. ارينە ول ۋاقتا جەتىم -« سوندا دا تۇرماعان پاتشا، سەندەرگە تۇرا ما؟
جىالپ اۋىلىنا قايتادى. تاعى ءبىر كۇنى ۇشەۋى اقىلداسىپ، العان بەتىمەن -ۋاق قوي. وسى كۇنى بۇل ۇشەۋى جىالپ

پاتشانىڭ ورداسىنا بارماقشى بولىپ، ۇيىنەن شىعىپ، سول بەتىمەن ورداعا كەلەدى. بارايىن دەسە الدىنداعى قاراۋىل 
ەدى. ول قاراۋىلدارى بارىپ، پاتشاعا حابار ەتەدى. باال دەگەن سوڭ رۇقسات ەتپەيدى. وسى جەردە بۇالر تۇرا بەر

قوش، »دەيدى. سونىمەن ۇشەۋى بارىپ وتىرادى. ونان سوڭ پاتشا: « پاتشا قانداي جۇمىسى بار ەكەن، اكەل»
الس، قانداي تا»يا، تاالسىمىز بار.  -دەيدى. ۇشەۋىنىڭ ىشىندە بىرەۋى تۇرىپ ايتادى:  -، «جۇمىستارىڭ نە، ايت

ۋ مىناۋ ءبىر جەرگە التىن قويىپ كەتىپتى. ونى مىنا»دەيدى پاتشا. باال بىرەۋىن قولىمەن كورسەتىپ:  -« ايت قانە؟
قويعان جەردەن الىپ كەتىپتى. وسى التىن قويعان باالنىكى مە، جوق بولماسا، قويعان جەردەن العان باالنىكى مە، 

عاندىكى سوندا التىن قوي»دەيدى. باال تۇرىپ:  -، «ينە، قويعان باالنىكىار»دەيدى. پاتشا:  -، «مىنە، وسى تاالسىمىز
ەندەشە، قۇداي باالنى وسى دۇنيەگە قويدى، ياعني جاراتتى، ونى ءسىز الدىڭىز. ءبىراق ول  -يا.  -« بولدى ما؟

وڭىل دەپ ك -؟ العان سىزدىكى ەمەس، قويعان قۇدايدىكى عوي. نە ءۇشىن قاپا بولىپ توسەكتەن تۇرماي جاتىرسىز
ايتىپتى بۇل ۇشەۋى. ونان سوڭ پاتشا ورنىنان تۇرىپ ەسىن جيناپ، قايتادان حالقىن جيناپ الىپتى دەيدى. پاتشا 
ۋازىرلەرىن شاقىرىپ، بۇالردى ۋازىرلەردىڭ قاتارىنان بوساتىپ، بۇالردىڭ ورنىنا ءۇش جەتىم باالنى اقىلدى، بىلگىر، 

ا ەنگىزىپتى. ال ەندى بۇالر ءۋازىر بولىپ تۇرا تۇرسىن. بۇرىنعى ەسكى ۋازىرلەرىنە زەرەكتىگى ءۇشىن ۋازىرلىك قاتارىن
كەلەيىك. بۇالر ءۇش جەتىمنىڭ ءۋازىر بولعانىن كورە الماي ەلگە ۇگىت تاراتىپ، وسى جەردەگى تاۋ تاستى ۋاتۋعا، 

جۇرگەن كەزدە پاتشا ءبىر  ەلدى بۇلدىرۋگە كىرىسىپ، قاالنىڭ كوپ جايالرىن بۇزدىرىپ وسىنداي ارەكەت جاساپ
كۇنى جورىققا بۇرىنعى، سوڭعى ۋازىرلەرىمەن شىقپاقشى بوالدى. ءسويتىپ جورىققا شىعىپ كەلە جاتسا ءبىر قايىرىلىس 
جەردە ەكى بايعىز اتتى قۇسقا كوزى تۇسەدى. قاراسا بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قىردا وتىرعان ەكەن. ءۇش جەتىم 

دەپ. ونى انا ۋازىرلەر بىلەدى ەكەن. بۇالر ايتىپتى، پاتشاعا: « ۇستىڭ دا ءتىلىن بىلەمىزبىز ق»بۇرىن ايتادى ەكەن ء
وسى ءسىزدىڭ جاڭادان سايالپ العان ءۇش ءۋازىر باالڭىز ايتاتىن ەدى، ءبىز قۇستىڭ دا ءتىلىن بىلەمىز دەپ، ەگەر »

 -، «ا ناعىپ وتىر ەكەن وسىنى سۇراڭىزشىدە بىلەتىن بولسا اناۋ وتىرعان بايعىزدىڭ بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قىرد
دەپتى. بايعىزبەن تىلدەسىپ ءبىلىپ كەلۋ ءۇشىن بىرەۋىن جىبەرەدى. ول اتىنان ءتۇسىپ، اتىنىڭ ەرىن قايتادان مىقتاپ 

ردا نە ءۇشىن بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قى»تارتىپ الىپ، قايتا اتىنا ءمىنىپ ارتىنان قۋىپ جەتەدى. اناالر سۇرايدى: 
ويدا وتىرعاننىڭ جالعىز ۇلى بار ەكەن، قىردا وتىرعاننىڭ قىزى بار ەكەن،  -دەيدى. باال سوندا:  -« ر ەكەن؟وتى

يدى دە« مەنىڭ باالما قىزىڭدى بەر»ەكەۋى قالىڭ مال سويلەسىپ وتىر ەكەن. قىزى بارعا ۇلى بار ايتادى ەكەن 
دا ساعان ون»دەپتى. قىزى بار ايتىپتى:  -، «ن بەرەموتىز التى»دەپتى. ۇلى بار: « قانشا مال بەرەسىڭ»ەكەن. ول 

 -، «دەپ، بىتىسە الماي وتىر ەكەن -قىزىمدى بەرمەيمىن، سەبەبى وتىز التىن وزىمدە بار، ودان دا كوبىرەك بەر، 
دەپ  -، «ا، مەنىڭ ادامدارىم بۇزىلعان ەكەن عوي»دەپ باال وسىمەن ءسوزىن تامامداپتى. سوندا پاتشا تۇرىپ: ء

م جايىنا تاراسىپتى. كەشكە تامان پاتشا جامان كيى-عا كەتىپتى. ءسويتىپ سەرۋەندەپ بولىپ كەشكى ۋاقىتتا جايوي
كيىنىپ الىپ، قاالسىن اراالپ كورۋگە شىعىپ، قاالسىن قاراسا، قاالسىنىڭ تەڭ جارىمى بۇزىلۋعا تاقالىپ قالعان ەكەن، 

دەپ،  «، ەل ءبۇلىنىپ، قاال بۇزىلىپتى، بار جايالرىڭدى تابىڭدارقوش ەندى، باالالر»ونى كورىپ قايتادى. ەرتەڭىنە 
ءۇش جەتىمدى ۋازىرلىكتەن بوساتىپ قويا بەرىپتى. باالالر ءسويتىپ باس قامىمەن جۇرە تۇرسىن. ەندى قاالعا 

جونى -ءاتى ەكەلەيىك. بۇرىنعى ۋازىرلەردى قايتا سايالپ الىپتى دا، پاتشا سەلت ەتپەي شالقاسىنان جاتىپ ۋازىرلەرىن
دەپتى. سونىمەن بۇالر نە  -، «ەگەر ءۇش كۇنگە شەيىن اكەلمەسەڭدەر باستارىڭدى كەسەم»دەپتى. « اكەل!»جوق 

 دەپتى. سونىمەن« وسى انا ءۇش جەتىم باالالر زەرەك ەدى، سونى ىزدەيىك»اكەل دەگەنىن بىلمەي، اقىلداسىپ، 
اۋىپ االدى. كەلە بۇالر باالالرعا سالەم بەرەدى. ول ۇشەۋى بۇل ۇشەۋىن ەكى كۇن ءوتىپ، ءۇشىنشى كۇنى ىزدەپ ت
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دەپ سۇراۋ سۇرادى. بۇالر جاۋاپ بەردى.  -« قوش، جول بولسىن، قايدا باراسىزدار؟»دە سالەمىن قابىلدادى دا: 
ىنان سبىز سىزدەردى ىزدەپ ءجۇرمىز. سەبەبى ءبىز ولەتىن بولدىق، پاتشا بىزگە ۋاقىت بەردى. ول مىناداي، شالقا»ء

دەيدى، نە اكەل دەگەنىن بىلمەي كەلەمىز، سونىمەن بىزگە « اكەل!»جونى جوق -سەلت ەتپەي، جاتىپ الىپ ءاتى
دۇرىس، وندا قاال بۇزىلعان، سونى جوندەۋ ءۇشىن »دەدى.  -، «ءۇش كۇن ۋاقىت بەردى. ول بۇگىن بىتەتىن كۇنى

تىنا كەيىن قاراي قايتىپ، بىرنەشە ۇستا اپارادى. سوندا وندا سول كۇنى، سول ۋاقىتتا ار«. ۇستا اكەل دەگەنى عوي!
پتى. دە-« ە، قوش، ءۇش كۇننەن بەرى ۇستا تابا المادىڭدار ما؟ نەعىپ كەشىكتىڭدەر، ايت شىندارىڭدى! »پاتشا: 

دار ڭا، ىرزاسى»دەپتى. ء -نە اكەل دەگەنىڭىزدى بىلمەي الگى ءۇش باالدان سۇراپ بىلدىك،  -سوندا اناالر تۇرىپ: 
 -، «يا، بولماسا ەرتىپ اكەل»دەپتى. ء -ىرزامىز، سول ۇشەۋىن قويىڭىز،  -دەپتى پاتشا.  -« ما، زەرەكتىگىنە؟

بىز جەتىمدى ءۋازىر »دەپ الدىرىپ، قايتا ءۋازىر ساياليدى. ەندى از كۇننەن سوڭ ەلىندە نارازىلىق تۋىپ، ء
سوڭ، قايتادان ۇشەۋىن بوساتىپ قويا بەرەدى. سونىمەن دەگەن سوڭ، ەلى بۇزىلىپ كەتەتىن بولعان « سايالمايمىز

بۇل ۇشەۋى باسار تاۋى جوق، بارار جەرى جوق كاڭعىرىپ باسقا پاتشانىڭ قول استىنا كەتەدى. ۇشەۋىنىڭ ەندىگى 
كاسىبى پاتشانىڭ قازىناسىنان التىن الىپ اۋقات ەتپەكشى بولدى. بۇالردىڭ ءۇيى موالنىڭ تەسىگى بولدى. تۇندە 

انىڭ قازىناسىنداعى التىندى ۇشەۋى ءۇش دورباالپ تاسىپ كورگە اكەلىپ جيناي بەرەتىن بولدى. ازاندا پاتشا پاتش
قازىناسىن قاراسا، التىننىڭ ازايعانىن كورەدى. ەرتەڭىنە ۋازىرلەرى مەن قاراۋىلدارىن قويادى. سوندا دا سول كۇنى 

اكەلدى. ەرتەڭىنە پاتشا قاراسا،تاعى ازايىپ قالعان.پاتشا ۇشەۋى ەشكىمگە بىلدىرمەستەن تاعى التىن ۇرالپ كورگە 
دەپ سوندا دا پاتشاعا بىلدىرمەي الگى « كورەيىنشى قانداي نەمە ول»قاپاالنىپ ءوزى قاراۋىل بولىپ تۇرادى،

شا سول پاتۇشەۋى تاعى دا قازىنادان التىندى ۇرالپ االدى. ازاندا قازىنانى قاراسا، تاعى جوق ءبىراز التىن، قاپاالنىپ 
كۇنى كەشكە جانسىز بولىپ، جامان كيىمدى كيىپ الىپ كەشكە تۇنىمەن جۇرەدى، ءسۇيتىپ جۇرسە، ءبىر جەردە ءبىر 

قايدا »ىرس ەتەدى. دەرەۋ پاتشا ارتىنان ەرە بەرەدى. باالالر جاڭاعى ادامنان: -ۇشەۋ ءبىر نارسە ارقاالعان، ىرس
« نان تاالپ»دەيدى. بۇل ۇشەۋى  -« سىزدەر قايدا باراسىز؟»ەن: دەپ سۇرايدى. ول ادام وزدەرىن -، «باراسىز

دەيدى. اڭگىمەلەسىپ كورگە قاراي كەلە جاتسا، ءبىر جەردە « مەن دە نان تاالپپىن، قاراعىم»دەيدى. الگى ادام دا 
ماعان  يت ا، ءسىز پاتشا ما ەدىڭىز، انا»يت ءۇرىپتى قويماستان، سونان سوڭ جاڭاعى ۇشەۋىنىڭ بىرەۋى تۇرىپ: ء

 جوق، شىراعىم، مەنەن پاتشالىق»دەپتى. سوندا ول:  -، «ىشتەرىڭدە پاتشا كەتىپ بارا جاتىر دەپ ءۇرىپ تۇر عوي
 -، «نە السىن، ءبىراق كىشكەنە كۇنىمدە وزدەرىمىزشە ويناپ جۇرگەنىمىزدە باالالر مەنى پاتشا ەتىپ ويناۋشى ەدى

ن سەنىپتى. ۇشەۋى الگى اداممەن تورتەۋ بولىپ كوردەن سوققان ۇيىنە دەپ جالتارتىپتى. والر وسى ايتقانعا شىننا
ايالسىن ءبىلۋ ءۇشىن ءار ءتۇرلى سوزگە -كەلەدى. وزدەرىنشە جاي اڭگىمەلەسىپ الگى ادام اڭگىمەمەن بۇالردىڭ ءادىس

مەنىڭ »نىڭ بىرەۋى: دەپتى. ءۇش باال -ۇرلىق ەتۋ ءۇشىن قانداي امالدارىڭ بار؟  -ساال وتىرىپ، ۇشەۋىنە ايتىپتى: 
امالىم پاتشانىڭ قازىناسىنان التىن ۇرالعانىمدى ەشكىمگە بىلدىرمەيمىن دە، سەزدىرمەيمىن دە، مىنە، مەنىڭ ايال 

مەن »دەپتى. ءۇشىنشى بىرەۋى:  -« مەنىڭ امالىم ۇرگەن ءيتتىڭ ءتىلىن بىلەم!»دەپتى. ەكىنشىسى:  -، «ءادىسىم
اۋىپ االمىن، ماعان ءبارىبىر جەتى قاراڭعىدا كورسەم دە، كۇندىز كورسەم دە ءبىر كورگەن ادامىمدى اينىتپاي ت

 - «يا، ءسىزدىڭ قانداي امال، ايالڭىز بار؟»دەپتى. بۇل ۇشەۋى ءسوزىن ءبىتىرىپ بولعان سوڭ: ء -، «تانيمىن
ەكەن. ەندى بۇالر  دەگەن-، «اجالعا كەتىپ بارا جاتقان ادامدى اجالدان قۇتقارامىن»دەپتى. بۇل ادام ايتىپتى: 

ءسوزىن تاۋىسىپ تورتەۋى ۇيقىعا كەتەدى. سول ۋاقىتتا انا ۇشەۋىن ۇيىقتاتا سالىپ پاتشا قايتادان بۇرىنعى كيىمىن 
دال كوردە ءۇش باال بار، سونى بارىپ ۇشەۋىن بىردەي دارعا »كيىنىپ بولىپ، دەرەۋ تەز قاراۋىلدارىنا بارىپ: ء

دەپتى. دەرەۋ قاراۋىلدار كەلسە، ءۇش باال ۇيىقتاپ جاتىر، قاسىندا التىن. التىندى  - «تارتىپ، التىندى قازىناعا سال!
الىپ سول تۇندە قازىناعا ساالدى دا، ازانعا شەيىن قاراۋىل تۇرادى. ازاندا ۇشەۋى تۇرسا، التىن دا، جانىنداعى ادام دا 

دەسە، انا قاراۋىل اسكەرلەر ۇشەۋىن ۇستاپ  جاعىنا االقتاپ، ساسقاالقتاپ داالعا شىعايىن-جوق. دەرەۋ ۇشەۋى جان
قولىن بايالپ دارعا اسپاق ءۇشىن دارشىعا بەرەدى. دارشى ۇشەۋىنىڭ موينىنا ءجىپ بايالپ اسپاقشى بولىپ -الىپ، اياق

جاتادى. وسى ۋاقتا پاتشا ءبىر بيىك جەردەن جاڭاعى ۇشەۋىن كورمەكشى بولىپ تۇر ەدى، سەبەبى قانداي ادىستەر 
كەن دەپ ويالپ ەدى. سول ۋاقىتتا ادام تانىعىش باال دەرەۋ دارشىدان ۇرىقسات سۇراپ موينىن بوساتتىردى جاسار ە

ە، ادام، تۇندەگى ادام سەن ەمەس پە ەدىڭ، ولىمگە اجالعا كەتىپ بارا جاتقان ادامدى  -دا، الگى پاتشاعا باال تۇرىپ: 
ىعا دەدى. سوندا پاتشا دارش -ىنە، ولىمگە كەتىپ بارا جاتىرمىز، ولىمنەن، اجالدان قۇتقارام دەگەنىڭ قايدا، قۇتقار، م

 بوساتتىرىپ، قۇتقارىپ جىبەرىپتى. ءسويتىپ، وزىنە الگى ۇشەۋىن ءۋازىر قىلىپ تاعى الىپتى. 
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دوس تاۋىپ كەلدىم دەيدى. قىرىق جىل حان  100حان باالسىنا قازىنا بەرەدى. وزىڭە دوس جي دەيدى. باالسى 

دوس تاپتىڭ دەيدى اكەسى. ءسويتىپ  100بولىپ، مەندە ءبىر جارىم عانا دوس بار. سەن قاالي ءبىر جولعى ساپاردا 
كەدەي ەكەن. حان سول ەكى دوسىن  -جارتى دوسى باي،  -ءبىر جارىم دوستىڭ تاريحىن ايتادى. ونىڭ ءبىر دوسى 

دەيدى حان ءبۇتىن دوسىنا اۋىرىپ جاتقان -سىناماق بوالدى. مەن ءۇشىن جانىڭدى قي، سوندا مەن ءتىرى قاالمىن،
بولىپ. ول جانىمدى ەمەس، مالىمدى ال، باالالرىم كوپ ەدى دەيدى. حان كەدەي دوسىن شاقىرادى. وعان دا سونى 

مەنىڭ جانىم حالىقتىڭ حانىن ساقتاپ قالۋعا جاراسا، -دەپ سۇرايدى حان. -نەگە؟-دەيدى كەدەي. -ىم،قيد-ايتادى. 
 دەيدى كەدەي. سودان سوڭ حان كەدەيدى ءبۇتىن، بايدى جارتى دوسىم دەپتى. -ودان ارتىقتىڭ كەرەگى نە ماعان،
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ەرتەدە ءبىر بەس اعايىندى جىگىت بار ەكەن. بەسەۋى ءبىر بايتەرەكتىڭ قاسىنا جارتى جەر سالعان ەكەن. ەگىنى 
پىسكەن سوڭ، تۇندە كەلىپ بىرەۋ جەپ كەتەدى ەكەن. سونان سوڭ والر ەگىنىن كۇزەتىپتى. اۋەلى ۇلكەن اعاسى 

سى ءتورت كۇن كۇزەتىپتى. بەسىنشى كۇنى ەڭ كىشى -ەشكىمدى كورمەپتى. سواليشا ءتورت اعاسى كۇزەتىپتى، ءبىراق 
كۇزەتىپتى، اتى قاراعىلىش ەكەن، قاراعىلىش كۇزەتكەن كۇنى كوكتەن ءبىر قارا بيە كەلىپتى; ەگىندى جەپ جاتقاندا 

بار،  مەنى جىبەر دەدى; مەنىڭ بەس قۇلىنىم ەي باال، -قاراعىلىش ونى ۇستاپ الىپتى. سوندا الگى قارا بيە ايتىپتى: 
دەدى. قاراعىلىش ونى قويا بەردى. سونان سوڭ قارا بيە قۇلىندارىن الىپ كەلىپ، ەڭ  -بەسەۋىن بەسەۋىڭە بەرەيىن 

كىشىسىن قاراعىلىشقا بەردى، بوتەن تورتەۋىن ءتورت اعاسىنا بەردى. سوندا ءبارى جارىسقاندا قاراعىلىش وزادى ەكەن. 
اۋىز ءبىر جالم -ر كۇنى قاراعىلىش جۇلىنداي جەردەن ءتۇتىن كورىپتى; كورگەن سوڭ سوعان بارىپتى، بارسا ءبى

كەمپىردىڭ ءۇيى ەكەن. ول كەمپىردىڭ بەس قىزى بار ەكەن; قىزدارىنىڭ وينايتىن، جاتاتىن، تاماق ىشەتىن ۇيلەرى 
ەرگەندە نە بارىپ، كىلەمنىڭ استىنا جاتىپتى. قىزدار كەلە ببولەك ەكەن. سوندا قاراعىلىش قىزداردىڭ وينايتىن ۇيى-بولەك

كىلەمدى كوتەرىپ قالىپتى. سوندا قىزدار ويبايالپ، شەشەسىنە بارىپتى. شەشەسى ۇرىسىپ جىبەرىپتى. سونان سوڭ 
ىنىنە يقىزدار كەلىپ ويناپ وتىرعاندا، قاراعىلىش قىزداردى ۇستاپ الىپ، تورتەۋىن ەكى قولتىعىنا تىعىپ، بىرەۋىن 

، بۇگىن ءوزىڭ قىزدارىمدى ەرتەڭ ۇزاتايىن -تىعىپ، اتىنا ءمىنىپ قاشىپتى; قاشقاندا كەمپىر قاراعىلىشقا جىالپ ايتىپتى: 
دەپتى. سونان سوڭ قاراعىلىش قىزدارىن وزىنە بەرىپ، ءوزى قونىپتى. كەش بولعان سوڭ قاراعىلىشقا ۇيىقتا -قون! 

ىش تىسقا شىقسا، اتى ءبىر كوزىنەن قان، ءبىر كوزىنەن جاس اعىپ تۇر ەكەن. دەپ، توسەك سالىپ بەرىپتى. قاراعىل
سەن بۇگىن ۇيىقتاما، ۇيىقتاساڭ سەنى ولتىرەدى، جالماۋىز كەمپىر تەمىر ءتىس سوقتىرىپ جاتىر -سوندا اتى ايتىپتى: 

-شىراعىم! پ ايتىپتى ۇيىقتادەدى. قاراعىلىش ۇيگە كەلىپ ۇيىقتاماي جاتىپتى. سوندا كەمپىر كەلىپ، ەسىكتى قارا -
دەپتى دە، كەتىپ قالىپتى. ءبىرازدان سوڭ تاعى كەلىپتى. ءسويتىپ جۇرگەندە تاڭ اتىپ قالىپتى. سونان سوڭ كەمپىر 

وسى جەردە ءۇش بەل بار، ەكەۋىنە قونباڭدار، ەڭ شەتىكىسىنە  -جىرعاپ ۇزاتىپتى، سوندا ايتىپتى: -قىزدارىن ىرعاپ
ن كەش بولعان سون ءتورت اعاسى ەڭ ورتاداعىسىنا قونىپتى. قاراعىلىش جاڭعىز ءوزى ەڭ دەپتى. كۇ -قونىڭدار 

شەتكىسىنە بارىپ قونىپتى. قاراعىلىش ەرتەڭ تۇرعان سوڭ، ءتورت اعاسى جىالپ جاتىر ەكەن، ەسىتىپتى والرعا ءبىر 
ەلىپتى; عىلىش ەسىتىپتى دە، سوعان كدەپ. سونى قارا -قاراعىلىشتى اكەپ بەرسەڭدەر، جىبەرەيىن -كىسى ايتادى ەكەن: 

بىر ايداھار ەكەن. ول ايداھار بوتەن اعاالرىن قويا بەرىپ، قاراعىلىشتى الىپ قالىپتى. سونان سوڭ قاراعىلىشقا -كەلسە ء
دەپتى. قاراعىلىش جارايدى دەپ كەتىپتى. كەلە جاتسا ءبىر -بەرىمەس حاننىڭ ولىمەس قىزىن اكەپ بەر!  -ايتىپتى: 
دەپ.  -عىلىپ ءجۇرسىن؟  He -ءبىر تاۋعا قوسىپ ]جاتقان[ كىسىگە جولىعادى. سوندا قاراعىلىش سۇراپتى: تاۋدى 

 دەپتى. سونىمەن جۇرگەندە قاراعىلىش تاعى ءبىر-قاراعىلىشقا جولداس بواليىن دەپ جۇرىمىن -ول كىسى ايتىپتى: 
 ءبىر مەرگەندى جانە ءبىر شاپشاڭدى; شاپشاڭكولدى كولگە قوسىپ ]جاتقان[ كىسىنى جولداس قىلىپ الىپتى جانە 

سونشا اسقان ەكەن: ەكى وتىرعان ساۋىسقاننىڭ ءبىرىنىڭ قۇيرىعىن بىرىنە كەسىپ الىپ جالعايدى ەكەن. سوالرمەن 
ءبىر اتقا ءمىنىسىپ كەلىپتى. كەلسە ءبىر ەكى تاۋ كورىپتى: سول تاۋدىڭ بۇيىرىنەن ءىرىڭ اعىپ جاتىر ەكەن. مۇنىڭ 

دەپتى.  -سەنىڭ كىزىڭدى االيىن دەپ كەلدىم  -حانيىق اۋىلى بار ەكەن. قاراعىلىش حانعا بارىپ ايتىپتى:  استىندا
-بەس ايال قىالمىن، بەسەۋىن دە تاپساڭ قىزىمدى بەرەمىن، تابا الماساڭ ولتىرەمىن!  -سونان سوڭ حان ايتىپتى: 

قاراعىلىشتىڭ اتى الدىمەن كەلىپتى. سونان سوڭ حان  دەدى. اۋەلى ات جارىستىرامىز دەپ، ات جارىستىرىپتى. سوندا
جاياۋ كىسى جاراستىرامىن دەپتى. سوندا قارالىعىش ماناعى جۇيرىكتى شىعارىپتى; حان ءبىر كەمپىردى شىعارىپتى. ول 

يىقتاتىپ تى، ۇبەرىپ ماس قىلىپ-كەمپىر ءبىر شەلەك بال الىپتى. جارىساردىڭ الدىندا ول كەمپىر جۇيرىگىنە بالدى بەرىپ
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ارالىعىش دەپتى. سوندا ق -سول بىرەۋ ادام كەلەدى  -تاستاپ ءوزى كەتىپ قالىپتى. سوندا جەر تىڭداۋشى دا ايتىپتى. 
دەپتى. مەرگەن باسىنداعى شەلەكتى اتىپتى; شەلەكتىڭ دىڭعىرالعان داۋىسىمەن ]جۇيرىك[ ويانىپ  -ات!  -مەرگەنگە: 

دەپتى.  -شەشە!  -اق اال سالىپ جۇگىرىپتى. كەمپىرگە جەتكەن سوڭ ]ول[: تۇرا سالىپ، ورنىنان ءبىىر ۋىس توپىر
سوندا كەم.پىر ارتقا قاراعاندا، كوزىنە توپىراق شاشىپ قالعاندا، كەمپىر ويبايالپ قالىپتى. ءسويتىپ جۇيرىك الدىمەن 

كول  اسىپتى. سوندا ماناعىجاعىنان بەرىك ب-كەلىپتى. سونان سوڭ حان بارلىعىن ءبىر تەمىر ۇيگە قاماپتى دا، جان
ۇرتتاعىش ەكى ۇرتىنا ەكى كولدىڭ سۋىن ۇرتتاپ اكەلىپ، ۇيگە شاشىپتى. سونان سوڭ حان قىزىن ۇزاتىپتى. ماناعى 
قاراعىلىشتىڭ جولداستارى ورنىندا قالىپتى، والرعا قاراعىلىش كيىم بەرگەن ەكەن، والر الماپتى. سونان سوڭ قاراعىلىش 

 كەلە جاتىپ، ءوزىنىڭ اعاالرىن تاۋىپ الىپتى. -لىپ بەرىپتى دە، ءوزى كەتىپ، كەلەقىزدى ايداھارعا اكە
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 ،باياعى وتكەن زاماندا ءبىر گۇل ءومىر ءسۇرىپتى. گۇلدىڭ باسقا دوستارى بولماپتى. ءبىر كۇنى كۇن بۇلتتانىپ
جاڭبىر جاۋا باستايدى. گۇل جاڭبىردان قاشا المايدى. جاڭبىر جاۋىپ، باسىلعان سوڭ، كۇن قايتا اشىالدى. كەيىن 

تۇرلى قيمىل جاساپ بيلەيدى. ءبىر كەزدە ونىڭ باسىنداعى تۇقىمى -گۇلدىڭ كوڭىلى كوتەرىلىپ، قۋانادى. ول ءار
نىڭ دوستارىم جوق، دەپ مۇڭايىپ جىالي باستايدى. قاراپ جەرگە سەبىلەدى. گۇل ونى بايقامايدى. گۇل تاعى دا مە

-جاعىنا قاراسا كىشكەنتاي-تۇرعان كۇننىڭ كوزى جابىلىپ، تاعى دا جاڭبىر جاۋادى. جاڭبىردان سوڭ، گۇل جان
انادى. دەپ قۋ -« ەندى مەنىڭ دوستارىم كوبەيدى، االقاي»كىشكەنتاي گۇلدەردىڭ شىعا باستاعانىن كورەدى. گۇل: 

 تۇرلى گۇلدەر جەرگە شىعا باستاپتى. -ن بەرى ءارسودا
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ەرتەدە ءبىر شال مەن كەمپىر بولىپتى. والردىڭ ءۇش باالسى، بەس ەشكىسى بار ەكەن. ءبىر كۇنى ۇلكەن باالسى 
ا جەردەن پايدا كاسىپ قىلۋعا تاالپ ەتىپ، وزىنە تيگەن ەنشى ەشكىسىن سويىپ الىپ، ەتىنەن كەمپىر مەن شالعا باسق

ءبىر ءتۇيىر دە بەرمەستەن، ارقاالپ كەتىپتى. كەلە جاتسا ءبىر ونەرشى بايدىكىنە كەلەدى. بۇل بايعا ونەر ۇيرەنۋگە 
 ادام ەكەن، ول جالدانعان جىگىتتى ءبىر ساندىققا سالىپ قويىپ، ول جىگىت جالدانىپتى. ونەرشى باي بەك قاتتى جاۋىز

اشتان ءولتىرىپتى. ۇيىندە قالعان ورتانشى باالسى، بۇ دا ونەر ۇيرەنبەككە تاالپ ەتىپ، ودا اعاسىنىڭ كەتكەن جولىمەن 
ى ۇلى تازشا ى. ءۇشىنشكەتىپ، و دا ونەرشى بايعا كەلىپ جالدانىپ تى. ونەرشى باي ونى دا اعاسىنشا اشتان ءولتىرىپت

قسات شەشەسىنە بەرىپ، والردان رۇ-باال، و دا اعاالرىنداي وزىنە تيگەن ەنشى ەشكىسىن سويىپ الىپ، جارتى ەتىن اكە
الىپ، ارقاالپ كەتىپتى. كەلە جاتسا ءبىر قورا قويعا ۇشىراپتى. بۇل قورا قويدىڭ قويشىسىنا جولىعىپ سۇراسا، بۇل 

 -دەپ. تازشا باال جاۋاپ بەرەدى: -باالم، قايدا باراسىن؟ -كەن. ول تازشادان سۇرايدى: قويالر ونەرشى بايدىكى ە
-،دەپ -باالم، ول ءسوزىڭدى بوتەن ەشكىمىگە ايتپا -دەپ. سوندا شال تۇرىپ ايتادى: . -ونەر ۇيرەنۋگە بارامىن 

نى سوڭ بۇل باال شالدىڭ بۇل ايتقادەپ. سونان  -وزىڭە وتىرىك ايتپا، جاتقا )بوتەندەرگە( شىنىڭدى ايتپا دەگەن 
راس ەكەن دەپ ويالپ، ونەرشى بايعا بارىپتى. بايدىڭ ۇيىنە قونىپ، ەرتەڭ جۇرەيىن دەپ جاتقاندا، ونەرشى باي 

مەن وزىڭدەي ەر  -دەپ. تازشا باال جاۋاپ بەرەدى:  -باالم قايدا باراسىڭ، جولىڭ بولسىن؟  -تازشادان سۇرايدى: 
باالم، سەن بىزدىكىندە قال، ماعان باال  -دەپ. سوندا ونەرشى باي ايتادى:  -س باال بوالمىن باالسى جوققا ەنشىلە

بول، ءبىزدىڭ ءبىر اق كۇنان قويدى سويىپ، توي قىلىپ، اسىق جىلىگىن ەتىمەن ءوزىن، جەپ توي، مەن ءوزىم 
دەپ، ۇيىندە -اكە، جاقسى بول!  حوش -دەيدى دە، ءوزى جولىنا كەتە بەرەدى. باال )تازشا(:  -جوالۋشى بارامىن 

ىلىكتەن اعا، سەن اسىق ج -قاال بەرىپتى. بۇل ءونورشى بايدىڭ ۇيىندە ءبىر قىزى بار ەكەن. بۇل تازشا باالعا ايتادى: 
ءوزىڭ جەمەي، كەرەگەنىڭ باسىنا ءىلىپ كوي، سوندا ءبىر اق تازى كەلىپ، جىلىككە ۇمتىالر، سوندا سەن بالتامەن 

دەپ. مۇنان سوڭ تازشا باال اق قۇنان قويدى سويىپ، توي قىلىپ، كورشىلەرىن  -تىرىپ ءولتىر ول تازىنى الق
شاقىرىپ، اسىق جىلىگىن ءوزى جەمەي، قىزدىڭ ايتقانىن قىلىپ، كەرەگەنىڭ باسىنا ءىلىپ قويعاندا، ايتقانىنداي اق 

اشىپ ; ءبىراق بالتاسى تازىعا تيمەي، يت كتازى كەلىپ ەتتى جىلىككە ۇمتىلعاندا، تازشا بالتامەن جىبەرىپ قالىپتى
قۇتىلىپ كەتىپتى. ونەرشى باي ۇيىنە كەلگەن سوڭ، تازشا باالنىڭ مۇنداي ىستەردى ىستەگەنىن ءبىلىپ، قاتتى اشۋ 
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ەتىپ، بۇل ءيتتى اشتان ولتىرەيىن دەپ ساندىققا سالىپ قويىپتى. بۇل بايدىڭ باعاناعى قىزى، اكەسى جوقتا، 
بىن تەسىپ تاماق بەرىپ، تازشانى تويدىرىپ تۇرىپتى. بىرنەشە كۇندەر وتكەن سوڭ تازشانىڭ ءوز ساندىعىنىڭ ءتۇ

ءبىر تازشا دەگەن باالم بار ەدى، سونى  -اكەسى باالالرىن ىزدەپ شىعىپ، ونەرشى بايدىكىنە كەلىپ سۇرادى: 
ردىڭ سويلەسىپ تۇرعان سوزدەرىن دەپ جاۋاپ بەرەدى. بۇال -كورگەنىم جوق  -دەپ. ونەرشى باي:  -كوردىڭىز بە؟ 

دەپ،  -اكە، مەن مۇندامىن!  -تازشا ۇيدە ساندىقتا جاتىپ ەسىتىپ جاتىر ەدى. باي الگىدەي دەگەندە، تازشا: 
ساندىق ىشىنەن ايقايالپتى. داۋسىمەن باالسىن تانىپ، بايدىڭ ساندىعىنان شىعارىپ الىپ، تازشا مەن اكەسى ۇيىنە 

اكە، مەن ءبىر قارا قۇنان قوي بواليىن، موينىما ءجىپ تاعىپ، جەتەكتەپ  -اكەسىنە ايتادى:  قايتىپتى. تازشا جوالي
دەيدى. باالسى سول جەردە ايتقانىنشا قارا قۇنان  -بارىپ بازارعا جاقسى باعاعا سات، ءبىراق ءجىبىڭدى الىپ قال 

وز ن الىپ، ۇيىنە قايتادى. ەرتەڭىنە باالسى ءقوي بوالدى، اكەسى موينىنا ءجىپ تاعىپ بازارعا اپارىپ ساتىپ، اقشاسى
اكە، مەن ءبىر قارا جورعا ات بواليىن، مەنى بازارعا اپارىپ سات، پۇلىمدى ال،  -قالىپىنا ءتۇسىپ، اكەسىنە ايتادى: 

، پدەپتى. باالسى ايتقانىنشا ات بولىپ، اكەسى بازارعا اپارىپ ساتىپ، شىلبىرىن الى -ءبىراق شىلبىرىمدى الىپ قال 
ە، مەن ءبىر جەز اك -ۇيىنە قايتتى. ەرتەڭىنە باالسى، تازشا، تاعى ءوز قالپىنا ءتۇسىپ، ۇيىنە كەلىپ، اكەسىنە ايتادى: 

تايالق بواليىن، سەن مەنى بازارعا اپارىپ ساتتا، بۇلىمدى الىپ، ءبىراق، بۇيدامدى الىپ قالىپ، ۇيگە -بۇيدالى نار
تايالق بولىپ، اكەسى بازارعا ساتايىن دەپ جەتەكتەپ كەلە جاتسا، الدىنان باياعى  دەدى. تازشا ايتقانىنشا -قايتا بەر 

يالعىم باسى تا -دەپ. تازشانىڭ اكەسى ايتىپتى:  -ماعان مىناۋ تايالعىڭدى سات  -ونەرشى باي شىعىپتى. ول ايتادى: 
ىپتى ، تايالقتى ءجۇز ءتىلالعا ساتىپ الدەپ. سوندا ونەرشى باي بۇالردىڭ ايالسىن ءبىلىپ، جامان ويمەن -ءجۇز ءتىلال 

دا، ۇيىنە جەتەكتەپ كەلىپ، باياعى قىزىن شاقىرىپ الىپ، مىناۋ تايالقتى ۇستاي تۇر دەپتى دە، ءوزى ۇيدەن پىشاق 
الىپ، تايالقتى باۋىزدايىن دەپ، ۇيىنە جۇگىرىپ كەتىپتى. قىز اكەسىنىڭ جامان نيەتىن ءبىلىپ، ۇيدەن بۇ دا پىشاق 

قان ەكەن، اكەسى ۇيگە كىرگەن كەزىندە، تايالقتىڭ بۇيداسىن پىشاقپەن قيىپ جىبەرىپ، بوساتىپ قويا بەرىپتى. اال شىق
ونەرشى باي تۇرا سالىپ ۇيىنەن شىعىپ، قاىپ بارا جاتقان تايالقتى كورىپ قۋىپتى. تازشا سوندا تۇلكى بولىپ 

ى، بەرگەن كەزدە، تازشا تۇلكىدەن ۇيرەك بولىپ ۇشىپتقاشىپتى، ونەرشى باي تازى بولىپ قۋىپتى، ونەرشى باي جەتە 
باي وندا قارشىعا بولىپ قۋىپتى. ءبىر ازدان سوڭ، تازشا باال تورعاي بولىپ قاشىپتى، وندا باي قىرعىي بولىپ سوڭىنا 

ايانا پ تقىرعىي كەلى-ءتۇسىپتى. ونان سوڭ تازشا تورعاي قالپىندا شاڭىراققا ۇشىپ كەلىپ قونىپ وتىرعاندا، باي 
بەرگەندە، تازشا قورقىپ، شۇبەرەك بولىپ جەرگە ءتۇسىپتى. ونەرشى باي وندا كىسى بولىپ، شۇبەرەكتى قولىنا االيىن 
دەگەندە، تازشا تارى بولىپ دوماالپتى. وندا ونەرشى باي تاۋىق بولىپ شۇقيىن دەگەندە، تازشا مىسىق بولىپتى دا، 

تەپ، تىرناپ، زورلىقپەن ونەرشى بايدى ءولتىرىپتى. ءسويتىپ، ونىڭ ونەرشى بايدىڭ جەلكەسىنە ءمىنىپ الىپ تىس
 قىزىن ءوزى الىپ، بارشا مۇراتىنا جەتىپ، زور باي بولىپ داۋرەن ەتىپتى. 
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بىرى كورگىسى -كورشى ءومىر ءسۇرىپتى. والردىڭ ارازدىعى سونداي، ءبىرىنباياعى ءبىر زاماندا باي مەن كەدەي 
 عاشتانا ءۇيى كەدەيدىڭ ال. كۇمىس مەن التىن –كەلمەيدى ەكەن. بايدىڭ ءۇيى كەڭ، ادەمى بولىپتى. ءىشى تولعان 

 ەگىپ، ەگىن. جەپتى تاۋىپ ازەر نانىن تۇگىلى، كۇمىس مەن التىن. ەكەن قورا جاپقان بۇتامەن توبەسىن جاسالعان،
ىپ، كۇتىپ، ورىپ، ءوز كۇنىن ءوزى كورىپتى. ءبىر جىلى كوكتەمدە االپات، سۋ تاسقىنى بوالدى. باي سۋار ونى

التىنىن كوتەرىپ اعاشتىڭ باسىنا شىعىپ كەتەدى. ال كەدەي بولسا، ءبىر كومەش نانىن قوينىنا سالىپ، ول دا اعاشتىڭ 
ەدەي، ءاي، ك -بەس كۇنگە سوزىالدى. ءبىر كۇنى قارنى اشقان باي كەدەيگە:  باسىنا كوتەرىلەدى. سۋ تاسقىنى ون

جوق، التىنىڭ وزىڭە، نان بەرە  -دەيدى.  -سەن مىنا ءبىر كەسەك التىندى ال دا، ماعان ءبىر ءۇزىم نان بەر، 
ن لتىنىمنىڭ جارتىسىا -دەپ جاۋاپ بەرەدى كەدەي. ەكىنشى كۇنى باي كەدەيدەن تاعى دا نان سۇرايدى.  -المايمىن، 
دەپ بۇل جولى دا كەدەي كەلىسپەيدى. اقىرى، اشتان  -جوق، بەرە المايمىن،  -دەيدى ول بۇل جولى.  -بەرەيىن، 

ءولىپ بارا جاتقان سوڭ شىداماي، باي ءبىر ءۇزىم نانعا بارلىق التىنىن ايىرباستايتىنىن ايتادى. كەدەي ءبارىبىر 
باي باسى اينالىپ، سۋعا قۇالپ كەتەدى. ال، كەلەسى كۇنى سۋ توقتاپ، كەدەي كونبەيدى. بويىنان كۇشى كەتكەن 

 ىعانوس دەيتىنى «ەكەن اس –تاس ەكەن، ارپا، بيداي  -التىن، كۇمىس »اعاشتىڭ باسىنان تۇسەدى. حالىقتىڭ: 
 . ەكەن ايتىلعان وراي
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قوڭىر كۇز مەزگىلى ەدى. اعاشتىڭ جاپىراقتارى ءتۇسىپ، تەك جابايى الما اعاشىنىڭ باسىندا جالعىز الما قالىپتى. وسى 

 سەكىرىپ —كەزدە ورمان اراالپ جۇرگەن قويان المانى بايقاپ قاالدى. ونى قاالي الۋعا بوالدى؟ الما وتە بيىكتە 
 كورگەن ونى! قارق-قارق —ىنا سىرتتاي كۇلىپ وتىردى. قىلىع قويان قارعا وتىرعان ىندابۇتاع شىرشا! المايسىڭ جەتە
 المانى بارىپ، ۇشىپ باسىنا اعاش قارعا. دەيدى —! بەرشى الىپ ءۇزىپ المانى ماعان! قارعا قارعا، —: قويان
 —! قارعا ساعان، راقمەت،. االدى ءتۇسىرىپ جەرگە الماي، ۇستاي قارماپ سىعىمەن-تۇم المانى ءبىراق. االدى ءۇزىپ

ەدى دە قويان المانى جەردەن كوتەرمەك بولدى. ال جەرگە تۇسكەن الما جانى بارداي، دىبىس شىعارىپ، قوزعالىپ د
 نىڭكىرپى جاتقان ۇيىقتاپ تۇبىندە الماسىنىڭ اعاش قويان كەتكەن قورقىپ قاالي؟ بۇل —جۇگىرە جونەلدى. 

 الىپ ايداق المامدى مەنىڭ —. ايعايالدى دەپ —! توقتا توقتا،! كىرپى كىرپى، —: ءتۇسىنىپ قۇالعانىن تىكەنىنە
 اپۇست ونى بولسام مەن ال قۇالدى، توبەدەن ول! المام مەنىڭ — بۇل: ~ كىدىرمەستەن كىرپى جاتىرسىڭ؟ بارا

 ىگەكىرپ مەن قويان جاتقان تاالسىپ! مەن العان تاۋىپ ونى. بەر قايتارىپ المامدى —! ەمەس قويار دا قويان. الدىم
-رىكوتى ول دەدى-! العانمىن ءۇزىپ ءۇشىن ءوزىم ونى مەن! مەنىكى الما تاالساسىڭدار، بوسقا —سىالدى. قو قارعا
 شۋ-ۋ ايعايدان.~:  ورمان تارتىپ، بەرى تارتىپ، ءارى المانى الماي، تۇسىنىسە بىرىمەن-بىر والر. اراالستىرا شىنىن
شۋ! مازامدى الدىڭدار عوي! -بۇل نە دەگەن ايعاي —. قاالدى كەلىپ ايۋ قورباڭباي كەزدە سول. كەتەدى بولىپ

 مانىڭال بىزگە سوندىڭتان. اقىلدىسىڭ ەڭ ءارى ۇلكەن، ەڭ ورمانداعى ءبىزدىڭ ايۋ، سەن، —ءبارى وعان جاقىنداپ: 
 ءسال ايۋ .سۇرايدى تورەلىگىن بايانداپ، بولعانىن قاالي وقيعانىڭ ايۋعا دەپ — بەرشى؟ ايتىپ ەكەنىن كىمدىكى

! مەن — الدى؟ ءۇزىپ كىم المانى ال، —. قويان دەدى —! مەن — تاپتى؟ كىم المانى —نىپ، سۇرادى: ويال
 —. كىرپى دەدى —! الدىم ۇستاپ مەن — الدى؟ ۇستاپ ونى كىم. جاقسى —. قارعا ەتتى قارق دەپ —

كى! ەكتەندىڭدەر! الما بارىڭدىەڭب ءۇشىن الۋ المانى ءارقايسىالرىڭ ويتكەنى ايتاسىڭدار، دۇرىس دە ءبارىڭ مىنەكەي،
. بولىڭدەر تەڭدەي المانى بۇل —. تۇسىنبەي تۇك قويان،قارعا كىرپى، دەدى —! عوي الما ءبىر مۇندا —

 ءبىز بەرى باعانادان —: كەتتى قۋانىپ ءبارى ەستىپ مۇنى. ايۋ دەدى —! الىڭدار بولىگىن بىر-ءبىر ءارقايسىڭ
 بۇل —! كىرپى المانى ءتورت بولىككە بولەدى. قويانعا ءبىر بولىگىن بەرىپ: عوي ەكەنبىز تاالسقان بوسقا-بوستان
 سەن — قارعا ساعان، بۇل —: بەرىپ قارعاعا بولىگىن ەكىنشى! كوردىڭ ءبىرىنشى المانى سەن — قويان ساعان،
! مەن — اپ العانۇست المانى ويتكەنى ماعان، بۇل —: سالىپ اۋزىنا كىرپى بولىگىن ءۇشىنشى! الدىڭ ءۇزىپ المانى
 — .ايۋ تاڭقالدى دەپ — ءۇشىن؟ نە ماعان، —! ايۋ ساعان، بۇل —: بەرىپ بولىگىن ءتورتىنشى ايۋعا كىرپى
 ولىگىنب المانىڭ بەرىلگەن وزىنە ءارقايسى. كەيىپپەن ريزا ول، دەدى —! تاتۋالستىردىڭ ايتىپ، اقىل بىزگە سەن
 —بەرەكە باسى » تپەي دۇرىس، ءادىل شەشىم شىعارعان ەدى. رەنجى ەشكىمدى ايۋ ويتكەنى بولدى، ريزا جەپ

 . كورىنەدى قالعان وسىدان دەگەن «بىرلىكتە
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باياعى زاماندا باعدات شاھارىندا جوقشىلىقپەن كۇنى وتكەن ءبىر كەمپىر مەن شال تۇرادى ەكەن. والردىڭ ورتاسىندا 
لىككەن اۋالق ى-سەگىز جاسار جالعىز ۇل باالسى بولىپتى. كەمپىر ءۇي ىشىمەن اينالىسادى دا شال اۋ تارتىپ، ازىن

اكە، مەن دە اۋ سالۋدى ۇيرەنەيىن،  —. ءبىر كۇنى باالسى: بالىقتى تالشىق قىپ، تاعام ەتىپ، كۇنەلتەدى ەكەن
 پپەنقاۋى دەگەن مە كەتە ءتۇسىپ سۋعا الدەقاالي جالعىزى كەمپىر مەن شال. وتىنەدى دەپ –بۇگىن مەنى جىبەر، 

 قۇرعان كەشكىسىن. كەتەدى قۋانىپ باال. دەيدى «بار بارساڭ» قويماعانسىن، ەڭىرەپ-جىالپ باال دە ەتپەسە رۇقسات
ارىپ قاراسا، ءبىر التىن بالىق ورالىپ تۇرادى. باال قۋانعانىنان نە ىستەرىن بىلمەيدى. ۇيگە جەتكەنشە ب ەرتەسىمەن اۋىنا

بىرى -جۇگىرەدى. باالسىنىڭ التىن بالىق اكەلگەنىن كورگەندە، قۋانعان كەمپىر مەن شال تۇرا جۇگىرىسىپ، بىرىنە
بالىقتى الىپ، شاھاردىڭ پاتشاسىنا جۇگىرەدى. پاتشا سارايىنىڭ كۇزەتشىلەرى ونى سوعىلىسىپ، قۇالپ تا قاالدى. شال 

گە دەگەندى ەستىپ، كىرۋ« پاتشاعا تارتۋ ەتىپ التىن بالىق اكەلدى»سارايعا كىرگىزبەي اۋرە جاسايدى. اقىرىندا 
 وقج كورگەن ۇستاپ ىقبال التىن ومىرىڭدە سەن —پاتشا ءوزى رۇقسات بەرەدى. بالىقتى كورگەن پاتشا شالعا: 
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 —. بەرەدى جاۋاپ دەپ – ۇستادى، ۇلىم كىشكەنتاي —: شال. سۇرايدى دەپ –، مىنانى كىم ۇستادى؟ ەدىڭ
 باال ەدى،بەر التىن كوپ وعان پاتشا كەلگەنسىن باال. قايتارادى ۇيىنە شالدى دەپ، – ماعان، جىبەر باالنى سول وندا
 —ەتەدى. والر پاتشانى بىالي دەپ ازعىرادى:  كۇنشىلدىك ساناتتارى پاتشا ەستىگەن ونى. قايتادى قۋانىپ ۇيىنە
 ايتقان نىڭساناتتارى پاتشا. دەيدى –باالعا، الىڭىز تاپتىرىپ جۇبايىن ونىڭ. كەرەك بولماۋ جالعىز بالىق التىن بۇل

 باسىنا ساۋ. بۇيىرادى دەپ – اكەل، تاۋىپ جۇبايىن بالىقتىڭ بۇل —: الىپ شاقىرىپ باالنى. االدى قابىل ۇسىنىسىن
ودان باال شەشەسى دە قاتتى ناليدى. س-اقينا تىلەپ العان باال ۇيىنە جىالپ كەلەدى. پاتشانىڭ بۇيرىعىن ايتادى، اكەس

تاعى دا اۋ قۇرادى. اۋىنا بارسا، تاعى دا التىن بالىق ىلىگىپ جاتىر ەكەن. بالىقتى الىپ، تاعى دا پاتشاعا اپارىپ 
شالعا جاقسى ساراي سالدىرىپ -قاتتى رازى بولعاندىقتان، كوپ التىن قازىنا بەرەدى جانە كەمپىر تارتادى. پاتشا

 مۇلكى مول، جاقسى،-بەرەدى. بۇرىن ولمەسىنىڭ كۇنىن كەشكەن شالدىڭ ءۇيى ءقازىر كەڭ بولمەلەرى بار، دۇنيە
الر دىلىكتى بۇرىنعىدان دا كۇشەيتەدى. وساۋلەتتى ۇيلەردىڭ قاتارىنا كىرەدى. مۇنى كورگەن پاتشا ساناتتارى وشپەن

جولىنا جىبەرۋدىڭ ايالسىن قاراستىرادى. والر پاتشاعا كەلىپ بىالي دەيدى: « بارسا كەلمەستىڭ»ەندى باالنى الىسقا، 
 سۇرە ءومىر داسۋ جاي بالىق التىن جەرى كەلىسپەيتىن ءبىر تەك. بولدى ءىس تاماشا ءبىر بۇل تاقسىر، مارتەبەلى —

 پاتشا ڭقاۋا. دەيدى –ىقتى التىن سۋى دا بولۋعا ءتيىستى، ەندى سونى الدىرىڭىز، الي وزىنە دۇنيەدە ونىڭ المايدى،
 لتىرەمىن،و اسىپ دارعا ورىنداماساڭ، —. جۇمسايدى اكەلۋگە تاۋىپ سۋ التىن الىپ، شاقىرتىپ باالنى. يالنادى دا وعان

: باال .سۇرايدى دەپ –« تتى پاتشا؟ە ءامىر نە تاعى»: اكەسى. كەلەدى قامىعىپ قاتتى ۇيىنە باال. پاتشا دەيدى –
 ءبىر .ايىرىالدى ەستەرىنەن ەستىگەندە، مۇنى شال-كەمپىر. جىاليدى دەپ – ،«دەدى كەل الىپ تاۋىپ سۋ التىن»

 دەردەنوزەن ورمان، نەشە ول. شىعادى ساپارعا الىس ىزدەپ، سۋ التىن ايتىسىپ، باقىل شەشەسىمەن-اكە باال كۇنى
سۋسىز ءشول داالالرمەن، بەتالدى قۇال تۇزبەن جۇرە بەرەدى. ءبىر جەرلەرگە -اسىپ، ەلسىز اسۋالردان بيىك ءوتىپ،

كەلگەندە، قوي باققان شالعا كەز بوالدى. قارياعا سالەم بەرىپ قولىن االدى. شال باالدان ءجون سۇرايدى. باال 
شال  گەن جان ەكەنىن ايتادى. قويشىءوزىنىڭ باعداتتىق ەكەنىن، پاتشاسىنىڭ ءامىرى بويىنشا التىن سۋ ىزدەپ جۇر

 – ەمەس، ءىس وڭاي قايتۋ الىپ، جەتىپ وعان ءبىراق بار، بارى سۋ ونداي تەگى —ۇزاق ويالنىپ، سويلەپتى: 
. سىڭوتە ءمىنىپ كەمەگە ودان بوالرسىڭ، كەز دارياعا ۇلكەن ءجۇرىپ، جول كۇنشىلىك قىرىق ارادان وسى. ول دەيدى

ل شەتى وتە قاشىق. كەمە جىل تاۋلىگىندە ءبىر وراالدى. كەمە بەرگى جاعادا بولسا، تەز بۇ مەن شەتى ول داريانىڭ
 ارىء سودان – جالعاپ، ءسوزىن قاريا دەيدى –وتەسىڭ، ارعى جاعادا بولسا، ءبىر جىل كۇتۋىڭە تۋرا كەلەدى جانە، 

ون تاۋلىك جول جۇرەسىڭ. ونىڭ  دە كەيىن كورىنگەننەن ول كورىنەر، قورعان تاس الدىڭنان. بەرەسىڭ جۇرە تاعى
بيىكتىگى قىرىق كەز دەيدى ايتۋشىالر. ونى قىز پاتشاسى بيلەپ تۇرادى. ونىڭ حالقى دا ايەلدەن بولسا كەرەك. 
تۇرعىندارى ادام پەرىسى دەيدى. مىنە، وسى شاھاردىڭ ىشىندە التىن سۋلى كول بار دەگەندى ەستىگەنىم بار، شىراعىم، 

دان ءارى دە ۇزاق ءجۇرىپ، قاريا ايتقان دارياعا كەلسە، كەرۋەن تيەلگەن كەمە جاعادان جاڭا و باال. شال دەيدى –
عانا قوزعالىپ بارادى ەكەن. جارتاستان كەمەگە سەكىرىپ بەردى باال. ءساتى بولعاندا، كەمەنىڭ ءدال ۇستىنە تۇسەدى. 

 اسىنىڭ تاس قورعانىنا دا جەتەدى، ءبىراقتەڭىزدەن ءوتىپ شىعىپ، نەشە تاۋلىك جول جۇرگەننەن كەيىن قىز پاتش
قورعاننىڭ بيىكتىگى سونداي، ونىڭ باسىنا شىعۋ بىالي تۇرسىن، ءتىپتى، توبەسىنە قاراۋدىڭ ءوزى ءقاۋىپتى بوالدى 
باالعا. باال قاتتى قامىعىپ، زارالپ جىاليدى، دەگەنمەن قاراپ جاتا المايدى. قورعاننىڭ سىرتىن اينالىپ جۇرە بەرەدى. 

قىرىندا ءبىر قورعانعا جاناي شىققان ءزاۋلىم تەرەككە كەزىگەدى. باال سونىڭ بويىمەن ورمەلەپ قورعاننىڭ باسىنا ا
تىن بۇل ال»شىعادى. قورعان ءىشى، بۇكىل قاال تاماشا ءبىر نۇرلى ساۋلەگە بولەنىپ، كوز تۇندىرىپ تۇر ەكەن. 

ەن باال ءداتى شىداپ، ايالداي الماي، قورعاننان ىشكە كورگ مۇنى. باال ويالدى دەپ –، «سۋدىڭ ساۋلەسى بوالر
قاراي سەكىرەدى. سودان كەيىنگىنى ءوزى دە سەزبەيدى. ءبىر ۋاقىتتا كوزىن اشسا، ءبىر ءۇيدىڭ ىشىندە جاتىر ەكەن. 

ەتكەن جءۇي ىشىنە كوز سالىپ قاراسا، تاماشا كورىكتى ءۇي ەكەن، ەشبىر جان سەزىلمەيدى. ءبىر ۋاقىتتا ەسىكتەن بوي
 الدەح مۇشكىل ىشىندە قورعاننىڭ سەنى — جاتىرمىن؟ قايدا مەن —قىز كىرەدى. قىزدان باال سۇراي باستايدى. 

 ەيدىد –! ەتشى بايان جايىڭدى ءوز ماعان سەن كۇن، ءۇشىنشى بۇگىن كەلدىم، الىپ ۇيگە وسى جەرىڭنەن جاتقان
. بار اوسىند سۋىڭ ىزدەگەن سەنىڭ —. باال دەيدى –ن، ءجۇرمى ىزدەپ سۋ التىن كەلەمىن، باعداتتان مەن —. قىز

. ۇرادىت ۋاالياتى پەرىسىنىڭ ادام – ول، دەيدى – مۇندا،. قىز دەيدى – ءقاۋىپتى، وتە ءۇشىن سەن جەر بۇل ءبىراق،
ر ادام ە ەگەردە. بولمايدى اتىمەن ادام ەركەك ايەلدەر، وڭكەي ءبىر دا حالقى ونىڭ. قىز دەگەن قورلىعايىم پاتشامىز

مۇندا كەزىكسە، ولتىرەدى، مەن ساعان شىنىمدى ايتسام، ءوزىم بۇل ارانىڭ ادامى ەمەسپىن. تەگى، سول ءوزىڭنىڭ 
 باعدات اي،»ء ماعان پاتشامىزدىڭ – قىز، دەيدى –شاھارىنان بولۋىم كەرەك. والي دەيتىنىم، « باعدات»ايتقان 
وسىندا جاس كەزىمدە كوتەرىپ الىپ كەلسە كەرەك. سوندىقتان،  مەنى. قالىپتى ەسىمدە ءالى شاقىرعانى دەپ «قىزى

 سونىمەن. قىالدى جوق دە مەنى دە، سەنى بىلسە،. بەر تۇرا كورىنبەي ۇيدە تۇرعان مەن وسى – قىز، دەيدى –
ىڭ تشاناپ «قىزى باعدات» الگى. بەرەدى تۇرا ەسەبىندە ءىنى ءبىرى اپا، ءبىرى بىرگە، قىزبەن كورىنبەستەن، باال
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اسپازشىسى ەكەن، ول كۇن سايىن ءتۇرلى جەمىستەردەن باسقا دا ءارتۇرلى ءتاتتى وسىمدىكتەردەن تاماق جاساپ 
بەرىپ تۇرادى ەكەن، االيدا تاعامعا تۇز سالۋ دەگەندى بىلمەيدى ەكەن. ءبىر كۇنى باال قالتاسىنىڭ تۇبىندە جۇرگەن 

ول كۇنى اسىن ىشكەننەن كەيىن، قورلىعايىم اسپازشى قىزدى شاقىرىپ ءبىر كەسەك تۇزدى قازانعا تاستاپ جىبەرەدى. س
 ءوزى نەكەندىگى ءدامدى اسا تاماعىنىڭ بۇگىنگى قىز اسپازشى. دەيدى –، ”بۇگىنگى استى كىم ءپىسىردى؟“الىپ: 

 دىشىنىم ناعىز سىزگە مەن پاتشام، تاقسىر —: بەرەدى جاۋاپ دەپ بىالي ول سوندىقتان بوالتىن، سەزگەن دە
ايتايىن. بۇدان ون بەس جىل بۇرىن ەش ادامعا قاتىسسىز جۇكتى بولىپ، ءبىر قىز تۋدىم، سول قىزىم ءقازىر ون 

 ءقازىر — :الىپ جيىپ ساناتتارىن ءوزىنىڭ پاتشا. دەيدى –بەس جاسقا جەتتى، بۇگىنگى استى پىسىرگەن سول، 
 باالنى دا زقى اسپازشى الگى. بۇيىرادى دەپ –دار، تۇرعىزىڭ ساپقا جاعاسىنا كولدىڭ التىن تۇگەل حالقىن شاھاردىڭ
 تارتىپء تۇسۋگە سۋعا شەشىنىپ دەرەۋ سوڭ، بولعان جينالىپ حالىق. بارادى الىپ جيىنعا كيىندىرىپ، قىزدارشا
نىڭ باال. ۇيىرادىب كەسۋگە باسىن باالنىڭ پاتشا ساناتىنا ءبىر دا انىقتاالدى ەكەنى ەر باالنىڭ ۋاقىتتا سول. بەرىلەدى

باسىن الماقشى بولعان پاتشا ساناتى باالنىڭ كورىكتى جۇزىنەن ەسى اۋىپ قۇاليدى. ەكىنشى ساناتى دا ونىڭ اياعىن 
قۇشادى. بۇعان اشۋ شاقىرعان پاتشا باالعا قىلىشىن الىپ، ءوزى ۇمتىالدى. و دا ەسى اۋىپ قۇاليدى. ەسىن جيىپ، 

دى دا باالنى ءوز سارايىنا ەنگىزۋگە بۇيىرادى. سارايعا كەلگەنسىن قىز پاتشا باالعا قورلىعايىم پاتشا حالقىن تاراتا
 تاعىمدى ەجان تيەمىن ساعان بولساڭ، ىقتيار. ولتىرمەدىم سوندىقتان ءتۇستى، ىقىالسىم ساعان مەنىڭ —ايتادى: 
ار، قابىل ىلەگىم بت ءبىر قويار ەسىزگ ءبىراق – باال، دەيدى – جوق، قارسىلىعىم —. قورلىعايىم دەيدى – بەرەمىن،
 ىزدەپ ۋس التىن بويىنشا، ءامىرى پاتشامىزدىڭ شىققاندا، ەلىمنەن مەن —. پاتشا قىز دەيدى –! ايت —الساڭىز. 

 – وسى، ىمتىلەگ. دەيمىن ەتسەم تابىس پاتشامىزعا سونى. تابىلدى شاھاردان ءسىزدىڭ ىزدەگەنىم سول. ەدىم شىعىپ
رەكتى كە»قابىل الىپ، شوالق پەرى دەگەن باس ساناتىنا بۇيرىق بەرەدى:  تىلەگىن باالنىڭ پاتشا. باال دەيدى

 باعدات .دەيدى –، «مولشەردە التىن سۋدى الىپ جانە مىنا باالنى قاناتىڭا وتىرعىزىپ، باعدات پاتشاسىنا جەتكىز
ىن بالىق ز دە التكىرىڭى پاتشاڭىزعا»: دەيدى بىالي پەرى شوالق دە تۇسىرەدى كەلىپ الىپ سارايىنا پاتشاسىنىڭ

 ،«قويارسىڭ تۇتاتا مىنانى كەزدە، بولعان كەرەك وزىڭە مەن – ول، دەيدى –جۇزەتىن حاۋىزدى كورسەتىڭىز جانە، 
 حاۋىزدى —: ايتىپ كەلگەنىن ورىنداپ بۇيرىعىن كىرىپ، پاتشاسىنا باال. بەرەدى جۇلىپ تال ەكى شاشىنان دەپ، –

ىن سۋمەن لىق تولىپ تۇرادى. ونى كورگەن پاتشا حيسابى جوق سىيلىقتار الت حاۋىز قاراسا، .دەيدى – قاراڭىز،
شەشەسى باالسىن تانىماي قاالدى. قاسىرەت پەن قاپالىق شەككەن سورلىالر ايتۋمەن -بەرەدى. باال ۇيىنە بارعاندا، اكە

قاندا، پاتشانىڭ جاۋىز ساناتتارى باالنى ارەڭ تانيدى. والر باالسىنىڭ امان كەلگەندىگىنە ۇلكەن توي جاساپ جات
! اماعز پاتشا مارتەبەلى، زور —قااليدا جويۋعا ارەكەتتەنىپ جاتادى. والر تاعى دا پاتشاعا كەلىپ بىالي دەيدى: 

 جۇزەتىن ركىنە ول بار، دا بالىعىڭىز التىن ءسىزدىڭ. تىلەيمىز نيەتپەن شىن بولعانىن جوعارى دا بۇدان دارەجەڭىزدىڭ
. ارينە، تاقسىر، بۇعان ءوزىڭىزدىڭ دانىشپاندىعىڭىز ارقىلى جەتىپ وتىرسىز. ەكىنشى جاعىنان، بولدى دا سۋىڭىز التىن

 باعالى تىڭىزدار،اي —ءبىزدىڭ كومەگىمىز بولعانىن ءبىلىپ وتىرسىز. ءبىزدىڭ سىزگە تاعى ءبىر بەرەر كەڭەسىمىز بار. 
ول مىنانداي، دۇنيەدە ەكى التىن قۇس بار دەگەندى  —. پاتشا دەيدى – ىن،ءازىرم ءاردايىم تىڭداۋعا ۇسىنىستارىڭدى

 وعان اپاتش اقىلسىز. والر ازعىرادى دەپ –ەستيمىز. ەندى سونى الدىرساڭىز، مارتەبەڭىز بۇرىنعىدان دا ارتار ەدى، 
پ امىعىق ۇيىنە باال دا جولى بۇل. بۇيىرادى اكەلۋگە تاۋىپ قۇستى التىن ەكى الىپ، شاقىرىپ باالنى. يالنادى دا

اق -كەلەدى. االيدا، ول قورلىعايىمعا بارىپ اقىلداسپاقشى بوالدى. شوالق پەرىنىڭ ەكى تال شاشىن تۇتاتادى. سول
ا جۇمعانشا جەتىپ بارادى. باال قىز پاتشاع-ەكەن، شوالق پەرى جەتىپ كەلىپ، باالنى الىپ، قىز پاتشاعا كوزدى اشىپ

سىن، ەكى التىن قۇستى، ىزدەيتىنىن ايتادى. قورلىعايىم ونى دا ءوزى تاباتىنىن ەسكەرتەدى. ءوز پاتشاسىنىڭ تاپسىرما
 ارىنداسىڭق قورلىعايىم —شوالق پەرىنى ءوزىنىڭ باسقا ەلدە پاتشا بولىپ تۇرعان اعاسىنا جۇمساپ بىالي دەيدى: 

. دەيدى –ى دە، تايت دەپ كەلسىن الىپ اشاشۋع قۇسىن التىن ەكى جانە شاقىرادى تويىنا سونىڭ بولدى، شىعاتىن ەرگە
 كۇن كىرىق يىنى،و كۇن وتىز قورلىعايىمنىڭ ءسويتىپ. كەلەدى دا اعاسى الىپ، قۇسىن التىن ەكى تويىنا قارىنداسىنىڭ

 التىن ەكى اپاتشاع. كەلەدى ەلىنە ءمىنىپ، قاناتىنا پەرىنىڭ شوالق باال الىپ، قۇستى التىن ەكى وتكەنسىن، تويى
پاتشا رازى بولىپ، پاتشالىق تاعىنا وتىرۋعا باالعا ءوز ورنىن بەرەدى. ءسويتىپ،  تارتقاسىن، قىلىپ تارتۋ قۇستى
شالدىڭ باالسى ەكى ەلدى ءوزى بيلەپ، قورلىعايىمدى ايەلدىككە الىپ، بارشا مۇراتىنا جەتىپتى. قورلىعايىمعا -كەمپىر

دا شالدىڭ تۇڭعىش قىزى ەكەن. ونى بەس جاسىن-اسى، كەمپىراسپازشى بولعان باعداتتىق قىز سول باالنىڭ تۋعان اپ
 شەشەسىن كورىپ، قۋانىشقا كەنەلەدى. -بەلگىسىز نارسە كوتەرىپ الىپ كەتكەن ەكەن. و دا اكە

 
 
 ـ ءبولىم: قارتتىڭ ۇلىنا ايتقان وسيەتى  14

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1711 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                28 bet 

 
ۇلىم، مەن ولگەن سوڭ جۇما سايىن قىز الىپ، قاال سايىن ءۇي سال.  -شاقىرىپ الىپ: ءبىر باي ولەر ۋاكىتىندا ۇلىن 

دەپ، وسيەت ايتىپتى. باي دۇنيەدەن ءوتىپ، ۇلى اتاسىنىڭ وسيەتىن ورىنداي باستايدى:  -اس جەسەڭ، بال جە، 
ت جارلى . ءسويتىپ، جىگىجۇما سايىن قىز الىپ، قاال سايىن ءۇي ساالدى. اس ىشسە، بال ءىشىپ، اقشاسىن بىتىرەدى

بوالدى. ءبىر كۇنى جىگىت داالعا شىعىپ ءبىراز ءجۇرىپ، ءبىر ۇيىلگەن تاستىڭ تاساسىنا وتىرىپ، بوركىن قولىنا الىپ 
باسىن ۇستاپ وتىرعان ۋاقىتتا، ءبىر جاقتان ءبىر شال كەلىپ جىگىتكە سالەم بەرەدى. جىگىت سالەمىن العان سوڭ، 

دەپ جاۋاپ  -جاي وتىرمىن،  -دەيدى. جىگىت: ء -نەعىپ وتىرسىڭ؟  -دا جىگىتكە:  ول ادام جانىنا وتىرادى
سىرىڭدى  -دەپ قىسا باستايدى. جىگىت ەش نارسە ايتپايدى. شال:  -شىنىڭدى ايت!  -بەرەدى. شال: 

ڭ ولەر مەنىڭ اتام باي ادام ەدى، سول اتامنى -دەيدى. جىگىت:  -جاسىرما! مەن ساعان جاقسىلىق كورسەتەمىن، 
دەيدى.  -قانداي وسيەت ايتىپ ەدى؟  -دەيدى. شال:  -الدىندا ايتقان وسيەتىن ورىندايمىن دەپ، كەدەي بولدىم، 

دەپ ەدى، مەن اتامنىڭ سول وسيەتىن  -، «مەن ولگەن سوڭ جۇما سايىن قىز ال»اۋەلگى وسيەتى:  -جىگىت: 
 دەپ ەدى. مەن قاال سايىن ءۇي سالدىم. -، «ىن ءۇي سالقاال ساي»تۇتىپ، جۇما سايىن قىز الدىم. ەكىنشى وسيەتى: 

دەپ ەدى. مەن بۇل وسيەتىن دە ورىنداپ، ءار كۇنى بال جەدىم.  -، «اس ىشسەڭ، بال جە»ءۇشىنشى وسيەتى: 
سەن اتاڭنىڭ وسيەتىن  -دەيدى. شال تۇرىپ جىگىتكە:  -سوالي ەتىپ، ءۇش جىلدا بارلىق اقشام تاۋسىلدى، 

ايەلىڭمەن سىيالس بول، ءقادىرىڭدى »دەگەنى:  -« جۇما سايىن قىز ال»، ويتكەنى اتاڭنىڭ: ۇقپاعان ەكەنسىڭ
اال ق»دەگەنى: « قاال سايىن ءۇي سال»دەگەنى.  -« تاتتى ءومىر سۇرەسىڭ-كەتىرمە. سوندا عۇمىر بويى ءتاتۋ

تەپ ەڭبەك ىس»دەگەنى:  -« اس ىشسەڭ بال جە»دەگەنى ەدى.  -« سايىن دوستارىڭ بولسىن، بارعاندا تۇسەتىن
دەپ، قارت ءوز جونىنە كەتىپتى. جىگىت اكەسىنىڭ تەرەڭ  -دەگەنى ەدى،  -« اس ىشسەڭ، بالدان ءتاتتى بوالدى

 ماعىنالى وسيەتىنە سوندا عانا ءتۇسىنىپتى. 
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ن زاماندا جاقسىلىق، جاماندىق اتتى ەكى ادام بولىپتى. ءبىر كۇنى جاماندىق جاياۋ ءجۇرىپ كەلە جاتسا، بۇرىنعى وتكە
ارتىنان ءبىر اتتى كىسى جەتىپتى. ەكەۋى ءجون سۇراسىپ، قايدا بارا جاتقانىن ءبىلىسىپتى. ول كەلگەن جاقسىلىق 

-دەپتى. جاقسىلىق:  -ىنگەستىرە كەتشى، جاقسىلىق، سەن مەنى ارتىڭا م -ەكەن. سوندا جاماندىق تۇرىپ: 
والي بولسا، سەن ءقازىر مىنا اتقا ءمىن دە، ءبىراز جەر ءجۇرىپ بارىپ، ءتۇسىپ، اتىڭدى بايال دا ءوزىڭ جاياۋ  

كەتە بەر. سوندان سوڭ مەن جەتىپ، اتپەن ءبىراز جەرگە ءجۇرىپ، ساعان تاعى بايالپ كەتەرمىن. ءسويتىپ، باراتىن 
دەپتى. سونان سوڭ جاماندىق اتقا  -كەزەك ءمىنىپ جەتەيىك. ەكەۋمىز مىنگەسسەك اتقا قيىن سوعار، جەرىمىىزگە 

اشىپ، كەشكە -ءمىنىپ الىپ، سول كەتكەننەن جاقسىلىقتى ەسىنە الماستان، كەتە بەرىپتى. جاقسىلىق شارشاپ، ارىپ
ايداالدا »ءبىر ۇلكەن قازان اسۋلى تۇر ەكەن. جاقىن ءبىر كۇركەزگە كەلەدى. ىشىنە كىرسە، جان جوق. ءبىراق ورتادا 

دەپ، ء)بىر ساۋساعىنىڭ ۇشىن باتىرىپ، ءدام تاتادى دا، كۇركە  -، «قايناپ تۇرعان نە قىلعان تاماق؟ ءدام تاتايىن
اماقتى ۇشەۋى كەلىپ، كۇركەەگە كىرىپتى. تۇلكى ت -توبەسىنە شىعىپ جاتادى. ءبىر ۋاقىتتا قاسقىر، تۇلكى، ارىستان 

كىم  -دەپ، بايباالم ساالدى. قاسقىر مەن ارىستان ەكەۋى:  -ويباي، مىنا تاماقتان بىرەۋ جەپتى!  -ورە ساال: ك
دەپ، كەيىگەن سوڭ، تۇلكى ءسوزدى دوعارىپ، ۇشەۋى وتىرىپ  -جەۋشى ەدى؟ ادام كەلەتىن جەر مە، بۇل جەر؟ 

مەن  بىلگەندەرىن ايتىسادى. ارىستان-شەۋى كورگەنۇ -تاماق ءىشىپ، اڭگىمەگە كىرىسەدى. ارىستان، قاسقىر، تۇلكى 
-دەيدى. سوندا تۇلكى ءتۇرىپ:  -تۇلكى، سەن نە كوردىڭ، نە ەستىپ، نە ءبىلدىڭ؟  -قاسقىر تۇلكىگە: 

مەن ءبىر جەردەن ءبىر التىن كوردىم. پالەن دەگەن بايدىڭ قىستاۋىنىڭ قاسىنداعى جامان قىستاۋدىڭ ورتاسىندا،  
قىر دەيدى. سوندا قاس -ىڭ استىندا جاتقان ءبىر قۇمىرا التىندى كۇندە قاراۋىلداپ، قاراپ كەلەمىن، ءبىر سۇيەم جەرد

مەن كۇندە پالەن دەگەن بايدىڭ قويىنىڭ اراسىندا ۇلكەن اال توقتىنى قاراۋىلداپ كەلەمىن. سەبەبى:  -تۇرىپ: 
جازىلمايدى جانە ونىڭ ەمىن ەشكىم بىلمەيدى.  ول بايدىڭ اۋىرىپ جاتقان بويجەتكەن قىزى بار، قانداي ەم قىلسا دا

ءبىراق مەن بىلەمىن: ول قىزدى جازاتىن اال توقتى. اال توقتىنى سويىپ، وكپەسىن جەگىزسە، جازىالدى. تاگى دا ول 
دەپ. ءبىراق  -، «سا، سوگان وسى قىزىمدى بەرەمىن -كىم وسى قىزىمدى ەمدەپ جاز-كىمدە»باي جار سالگان: 

دەيدى. كەزەك كەلگەن سوڭ، ارىستان تۇرىپ:  -لى ەشكىم تاۋىپ ايتقان جوق، تاۋىپ ايتا المايدى دا، ونىڭ ەمىن ءا
مەن دە تۇندە بارىپ، تۇگەن بايدىڭ جىلقىسىنىڭ بىرەۋىن جەپ كەلىپ ءجۇرمىن. ول باي مەنى ەش ۋاقىتتا  -

ن اق تايى بار. ول تاي پالە-ىن ءبىرۇستاي المايدى جانە ماعان ونىڭ ەشبىر جىلقىسى قۋىپ جەتە المايدى. جەتەت
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توعايداعى جىلقىنىڭ ىشىندە. سول تايدان باسقاسىنان مەن قۇتىلىپ كەتەمىن. جانە ول بايدىڭ جار سالعانى بار: 
 -، «كىم مەنىڭ جىلقىمدى جەپ جۇرگەن ارىستاندى ۇستاپ بەرسە، سوعان ءبىر ءۇيىر جىلقىمدى بەرەمىن-كىمدە»

بەتىنە كەتەدى. جاقسىلىق والردىڭ بارلىق -اياقتاپ، ۇيىقتاپ قاالدى دا، ازاڭنان تۇرىپ، بەتدەپ. والر اڭگىمەلەرىن 
، «روسى ەمشى شىگا»اڭگىمەلەرىن ەستىپ الىپ، ادام ەمدەۋشى بوپ، بايدىكىنە كەلەدى. باي ونىڭ تۇرىنە قاراپ: 

دەيدى.  -ما بال اشىپ بەر! قىزى -دەيدى. جاقسىلىق وتىرگان سوڭ، باي:  -جوعارى شىق!  -دەپ ويالپ:  -
باالنى ەمدەتپەي، بوسقا قيناپسىڭدار گوي! اكەل اناۋ ۇلكەن  -دەيدى دە، قىزدى قاراپ:  -، «ماقۇل»جاقسىلىق: 

دەيدى. باي دەرەۋ، قويشىالردى جىبەرىپ، توقتىنى الدىرتادى.  -اال توقتىنى. مۇنىڭ اۋرۋى سونىڭ وكپەسىندە، 
ەسىن جەگىزىپ، ەمدەيدى. جازىلعان سوڭ، قىزدى ءوزى االدى. بۇدان كەيىن جاقسىلىق جاقسىلىق قىزعا توقتىنىڭ وكپ

باعاناعى جامان قىستاۋعا كەلەدى. قورانىڭ ورتاسىن ءبىر سۇيەمدەي قازسا، ءبىر قۇمىرا التىن شىعادى. ونى الىپ، 
لىق ەكەن. مۇنى بىلگەن سوڭ جاقسى ارىستاننىڭ ايتقان جەرىنە بارادى. بارسا، باي ءبىر ارىستاندى ۇستاي الماي ءجۇر

ەگەر ۇستاپ بەرسەڭ،  -دەيدى. باي:  -مەن سول ارىستاندى ۇستاپ بەرسەم، سەن ماعان نە بەرەسىڭ؟  -بايعا: 
دەپ، توعايداعى جىلقىالردىڭ ىشىنەن اال تايدى  -، «جارار»دەيدى. جاقسىلىق:  -ساعان ءبىر ءۇيىر جىلقى بەرەمىن، 

ى كۇتىپ تۇرادى. ارىستان كەلىپ، جىلقىنى الىپ قاشا بەرگەندە، جاقسىلىق الگى اال تايمەن ۇستاپ الىپ، ارىستاند
قۋىپ جەتىپ، ارىستاندى ۇرىپ جىعىپ، بايدىڭ ءبىر ءۇيىر جىلقىسىن الىپ، كەلگەن جولىنا تۇسەدى. نەشە اي، نەشە 

ق، باسىندا تۇك جو-قاراسا، ءۇستى جىلدار وتكەندە، ءبىر كۇنى بۇعان جاماندىق كەلىپتى. جاقسىلىق جاماندىققا
جاقسىلىقجان! مەن ساعان جاماندىق قىالمىن دەپ،  -قايىرشى، دۋانا سەكىلدى ەكەن. ول جاقسىلىقتى كورىپ: 

دەيدى.  -مۇلىكتەردى قاي جاقتان تاپتىڭ؟ -ءمۇنداي كۇيگە ۇشىرادىم. ەندى سەن مەنى ادام قىل. سەن بۇل مال
 -ا، ادامزاتسىڭ عوي! سەن جاماندىق ىستەگەنمەن، مەن ساعان جاقسىلىق ىستەيىن، نە دە بولس -سوندا جاقسىلىق: 

پالەن توبەدە ءبىر ءۇي بار. سەن ءقازىر  -دەپ، ءوزىنىڭ باستان كەشكەن وقيعاسىن ايتىپتى. سونان سوڭ تۇرىپ: 
اتىرىپ، بىر ساۋساعىڭدى بسوعان جەت. ونىڭ ىشىندە اسۋلى ءبىر قازان ەت بار. ءبىراق ونىڭ ىشىندەگى ەتتەن تەك ء

ءدامىن كور دە ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ جات. سوندا تۇلكى، قاسقىر، ارىستان كەلەدى. سەن والردىڭ اڭگىمەسىن 
اماندىق: دەيدى. ج -تىڭداي بەر. والر كەتكەننەن كەيىن ەستىگەن سوزدەرىڭدى ىستەسەڭ، سەن وسىنداي بوالسىڭ، 

ۇركەگە بارىپ كىرەدى. جاقسىلىق ايتقانداي، قازان تولى ەت اسۋلى تۇر ەكەن، دەيدى دە، باياعى ك -« جارايدى،»
التى رەت -دەپ، ەتتەن جەپ، سورپاسىنان دا، بەس -« مىنا ءبىر جىلىگىن جەيىنشى»قىزىعىپ كەتىپ، شىداي الماي: 

ۇشەۋى  -قىر ستان، قاسۇرتتاپ الىپتى. ءسويتىپتى دە، ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ جاتىپتى. ءبىر ۋاقىتتا تۇلكى، ارى
ويباي، مىنا ەتتىڭ توقپاق جىلىگى جوق، ومىرتقاسى جوق،  -كۇركەگە كىرەدى. تۇلكى تاماقتى كورە ساال: 

كىم جەۋشى ەدى؟ بۇل جەرگە ادام  -دەيدى. وعان ارىستان مەن قاسقىر:  -سورپاسى جوق، بىرەۋ جەپتى! 
دەپ، تۇلىكى جاتا  -بار! مەن ءتۇس كورەيىنشى،  جوق! ءبىر بالە -دەپ، كونبەيدى.  -كەلۋشى مە ەدى؟ 

دەپتى. بۇل  -وسى كۇركە ۇستىنە شىعايىقشى، سوندا ءبىر پالە بار سەكىلدى،  -قالىپتى دا، ازدان سوڭ قايتا تۇرىپ: 
ءسوزىن قاسقىر مەن ارىستان دا ماقۇل كورىپ، تۇلىكى توبەگە شىقسا، جاماندىق جاتىر ەكەن. ۇشەۋى جاماندىقتى 

اماندىق ماقساتىنا جەتىپتى. ج-سالىپ جەپ قويىپتى. ءسويتىپ، جاقسىلىق جاقسىلىعىنان ءومىر ءسۇرىپ، مۇرات باس
 قۇسقا جەم بولىپتى. -جاماندىعىنان يت
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كىشكەنتاي ەسكى ۇيشىك تۇرعان. بىردە ونى قاسىنان جۇگىرىپ -بۇل ورماندا بولعان وقيعا ەدى. اشىق االڭقايدا كىپ
 بار؟ ىمك ۇيشىكتە بۇل كىشكەنتاي-كىپ سۇيكىمدى،-سۇپ –ءوتىپ بارا جاتقان تىشقان كورەدى. تىشقان توقتاپ: 

 قىتتانۋا ءبىراز. جاتادى تۇرىپ وسىندا كىرىپ، ىككەۇيش بوس تىشقان.قايتارمايدى جاۋاپ ەشكىم. سۇرايدى دەپ –
 مەن – بار؟ ىمك ۇيشىكتە بۇل كىشكەنتاي-كىپ سۇيكىمدى،-سۇپ –كتىڭ ماڭىنا سەكىرىپ باقا كەلەدى. ۇيشى كەيىن

 «!باق-قبا» باقا. تۇرايىق بىرگە كەل، –. باقامىن باقىلداۋىق مەن – كىمسىڭ؟ سەن ال! تىشقانمىن تىقىرالۋىق
بىرگە تۇرادى. ەندى ۇيشىك قاسىنا  تابىسىپ، ءتىل ەكەۋى تىشقان. كىرەدى سەكىرىپ ۇيشىككە باقىلداپ، دەپ
 –. ايدىسۇر دەپ – بار؟ كىم ۇيشىكتە بۇل كىشكەنتاي-كىپ سۇيكىمدى،-سۇپ –ىتقىپ قويان جەتەدى. -ىتقىپ
 بىرگە ل،كە –! قويانمىن قورقاق مەن – كىمسىڭ؟ سەن ال. باقامىن باقىلداۋىق مەن –! تىشقانمىن تىقىرالۋىق مەن

ىرەدى. وسىالي ۇشەۋى بىرگە ءومىر سۇرە باستايدى. الىستان بۇل ۇيشىكتى تۇلكى ك ۇيشىككە دا قويان. تۇرايىق
 شىكتەۇي بۇل كىشكەنتاي-كىپ سۇيكىمدى،-سۇپ –كورەدى. اقىرىن باسىپ جاقىن كەلىپ، تەرەزەسىن قاعادى دا: 
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! رقاق قويانمىنقو مەن –. باقامىن باقىلداۋىق مەن –! تىشقانمىن تىقىرالۋىق مەن –. سۇرايدى دەپ – بار؟ كىم
 وستارد. تابىلدى ورىن دە تۇلكىگە ۇيشىكتەن. تۇرايىق بىرگە كەل، –! تۇلكىمىن قۋ مەن –ال سەن كىمسىڭ؟ 

 اعىپ،ق ەسىكتى ول. جەتەدى قاسقىر قاراپ جۇالق-االق ايناالسىنا ساالقتاپ، ءتىلى ۇيشىككە. بولدى تورتەۋ ەندى
 ەنم –. سۇرايدى دەپ –كىشكەنتاي بۇل ۇيشىكتە كىم بار؟ -كىپ سۇيكىمدى،-سۇپ –: داۋىسىمەن قىرىلداعان
 كىمسىڭ؟ نسە ال! تۇلكىمىن قۋ مەن –! قويانمىن قورقاق مەن –. باقامىن باقىلداۋىق مەن –! تىشقانمىن تىقىرالۋىق

نتاي كىشكە-كىپ دە ايتسە. كىرەدى ىشكە قىمتىرىال-قىسىال قاسقىر. تۇرايىق بىرگە كەل، –! قاسقىرمىن سۇر مەن –
ەك تاتتى ءومىر سۇرەدى. ءبىر كۇنى جيد-ۇيشىككە بەسەۋى دە سىيىپ كەتەدى. بارلىعى قوسىلىپ، ءان ايتادى. ءتاتۋ

 –: ىپ، بار داۋىسىمەنتەرىپ جۇرگەن ايۋ ۇيشىك تۇرعىندارىنىڭ سالعان ءانىن ەستيدى. ول ۇيشىككە جاقىن كەل
 مەن – !تىشقانمىن تىقىرالۋىق مەن –. اقىرادى دەپ – بار؟ كىم ۇيشىكتە بۇل كىشكەنتاي-كىپ سۇيكىمدى،-سۇپ

 ەنس ال! قاسقىرمىن سۇر بولسام، مەن ال –! تۇلكىمىن قۋ مەن –! قويانمىن قورقاق مەن –. باقامىن باقىلداۋىق
. والدىب كىرمەكشى ۇيشىككە تىربىڭداپ بەرى-ارى ايۋ. تۇرايىق بىرگە كەل، –! ايۋمىن قورباڭباي مەن – كىمسىڭ؟

 شىعىپ ناشاتىرى ۇيشىكتىڭ مەن ەندەشە –اق ونىڭ باسى ەنگەنىمەن، دەنەسى سىيمايدى. امالى تاۋسىلعان ايۋ: ءبىر
 دەپ – عوي، قيراتاسىڭ. المايدى كوتەرە ۇيشىگىمىز كىشكەنتاي سەنى! ءداۋسىڭ سەن جوق، –. دەيدى – تۇرايىن،

-ەپ ايۋ والردىڭ سوزدەرىنە قۇالق اسپايدى. كىپد – بولمايدى، تە تۇك قورىقپاڭدار، –. ىشتەگىلەر شىرىلدايدى
اق ەكەن، -كىشكەنتاي ۇيشىكتىڭ تۇرعىندارى امالسىزدان كەلىسەدى. ايۋ قورباڭداپ ۇيشىكتىڭ توبەسىنە شىعادى. سول

االدى. تىقىرالۋىق تىشقان، باقىلداۋىق باقا، قورقاق قويان، قۋ تۇلكى، سۇر ەسكى ۇيشىك سىقىرالپ، شاشىلىپ ق
 پ،بىرىگى بارلىعى قايتا. رەنجىمەيدى والر ايۋعا. ۇلگەرەدى شىعىپ ۇيشىكتەن ەسەن-امان بارلىعى –قاسقىر 

 وزدەرىنە ردوستا وسىاليشا،. كەتەدى كىرىسىپ تۇرعىزۋعا ۇيشىك جاڭا سۇرگىلەپ، تاقتايالردى تاسىپ، بورەنەلەردى
 . الىپتى سوعىپ ۇيشىك جاڭا-جاپ ادەمى،-اپ
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ءبىر قارت ادام بولىپ، ءوزى عالىم بولىپتى. ءبىر كۇنى شاھارعا بارىپ، ۇيىنە قايتىپ كەلە جاتسا ونى ءبىر جاس 
اتا، جولدى  -تەدى. ول كەلە جاتىپ ءجون سۇراسادى دا، بارار جولى ءبىر بولعاننان كەيىن: جىگىت قۋىپ جە

جولدىڭ قىسقارۋى وڭاي،  -دەيدى. جىگىت:  -جول قاالي قىسقارادى؟  -دەيدى. قارت:  -قىسقارتايىق، 
اي، مىناۋ ءبىر -ياپىرىم -دەيدى. شال ىشىنەن:  -كەزەك ارقاالساق بولعانى، -بىرىمىز، كەززەك-ەكەۋمىز ءبىرىمىزدى

ماتىممەن مەنى بۇل قاالي ارقااليدى؟ ءوزىن -كەسەپاتتى ادام بولماسا يگى ەدى؟ ءسوزىنىڭ ءتۇرى جامان ەكەن. ات
دەپ ويالپ، جاۋاپ قايىرماي، بەتىنە اجىرايىپ قاراپ قويادى. مۇنان كەيىن جىگىت تە  -قاالي ارقاالماقشىمىن؟ 

اتا، مىنا ەگىن ءسىزدىڭ ەلدىكى  -ىلماعان، ءبىراق ءپىسىپ تۇرگان ەگىندى كورىپ: ۇندەمەي كەلە جاتادى دا، ور
-دەيدى. قارت:  -يەسىن بىلەسىز بە؟  -دەيدى. جىگىت:  -يا، ءبىزدىڭ ەلدىكى،  -دەيدى. قارت:  -مە؟ 

 -ىن بە؟ والي بولعاندا، بۇل ءوزى جەلىنىپ قويعان ەگىن بە، جوق، جەلىنبەگەن ەگ -دەيدى.  -بىلەمىن،  
اي، مىنانىڭ ءبىر سوزىنەن ءبىر ءسوزى سوراقى -ياپىرپىم»دەيدى. قارت تاعى دا بەتىنە اجىرايىپ قاراپ قويادى دا: 

دەپ وياليدى. ونان ءوتىپ، جولشىباي ءبىر  -« اۋ! ورىلماي تۇرعان ەگىنددى كورە تۇرا، بۇل نە ايتقانى؟-بولدى
-ولگەن كىسىنى كوتەرىپ، قابىرگە قويعالى اپارا جاتىر ەكەن: جىگىت:  ەلگە كەزدەسەدى. بۇل ەلدىڭ ادامدارى ءبىر

اتا، مىنا كىسى  -دەيدى. جىگىت:  -بىلەمىن،  -دەپ سۇرايدى. قارت:  -اتا، مىنا كىسىنى بىلەسىز بە؟  
ولمەسە جەرلەۋگە اپارمايدى  -دەپ ءى سۇرايدى. قارت شىداي الماي:  -ولگەن ادام با، ولمەگەن ادام با؟ 

دەپ جىگىتتىڭ بەتىن قايىرىپ تاستايدى. جىگىت ۇندەمەيدى. كوتەرىپ كەلە جاتقان ولىكتىڭ ءقابىرى جولدا  -عوي! 
اتا، الگى كىسى  -ەكەن. بۇالر قابىرشىلەرگە كەلەدى دە سوالرمەن بىرگە ولىكتى قويىسادى. بىالي شىققاننان كەيىن: 

ەپاتىنان قۇتقارا كور. كورگە كومىپ تاستاعان ادام ولمەي مە يا، قۇداي، مىنانىڭ كەس»دەيدى.  -ولمەگەن ەكەن، 
دەيدى قارت ىشىنەن. كۇن كەش بوالدى، ەكەۋى قارتتىڭ ۇيىنە كەلەدى. قارت  -« ەكەن؟ بۇل نە دەگەن اقىماق!

 ىونى ۇناتپاسا دا، كۇنى بويى جولداس بوپ، بىرگە كەلگەن سوڭ، قوندىرماسقا بولمايدى. قوناعىن ۇيىنە كىرگىزەد
شىراعىم، مەنىمەن بىرگە ۇيگە ءبىر  -دە بويجەتكەن جالعىز قىزى بار ەكەن، سونى وڭاشا شاقىرىپ الىپ: 

دەيدى. قىز تاماق  -جىگىت كەلدى، مەيمان ەت! ءبىراق سۇيكىمسىز مىنەزى بار. سوزىندە كەسەپاتى زور ادام، 
كەمنىڭ اۋ، ا-ياپىر»نى دە اجارلى ەكەن. قىز: اكەلىپ بەرىپ، قوناقپەن سويلەسىپ كورسە، ءسوزى ماعىنالى، كەسكى

اكە، سىزبەن ەرىپ كەلگەن  -دەگەن ويمەن اكەسىنە كەلەدى دە:  -« ايتقانى وسى كىسى مە، باسقا جىگىت پە؟
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ۇيدە وتىرعان  -دەيدى.  -جالعىز كىسى،  -دەيدى. اكەسى:  -جولداسىڭىز ەكى كىسى مە، الدە ءبىر كىسى مە؟ 
 -، «سوزىندە كەسەپاتى زور» -دەيدى. قىز:  -يا، سول،  -پ، سۇرايدى قىز. اكەسى: ءدە -قوناق سول ما؟ 

ويباي، شىراعىم، ونىڭ كۇنى  -دەيدى. قارت:  -دەگەن ادامىڭىز وسى بولسا مۇنان قاڭداي كەسەپات كوردىڭىز؟ 
ل جو»ەدى. مەن: د -، «جول قىسقارتايىق»بويى سويلەگەن سوزىندە كەسەپاتسىز ءبىر ءسوز جوق. اۋەلى ول: 

ول مەنى، مەن »دەدى.  -، «بىرىمىز كەزەك ارقاالپ وتىرايىق-بىرىمىزدى»دەپ ەدىم. ول: ء -« قاالي قىسقارادى؟
دەپ ويالدىم. مۇنىسى بىالي تۇرسىن. ونان ءوتىپ ءپىسىپ تۇرعان ەگىنگە كەز كەلىپ  -، «ونى قاالي ارقاالماقشىمىز

ورىلماي تۇرعان ەگىندى كىم جەپ »دەپ سۇرادى.  -« ن با، جەلىنبەگەن بە؟اتا، مىنا ەگىن جەلىنىپ قويعا»ەدىك: 
دەدىم مەن. بۇل مۇنىمەن تۇرسىن. ءبىر كىسى ءولىپ، ونى تابىتقا سالىپ، قويعالى اپارا جاتىر ەكەن،  -« قويادى؟

كەلە جاتىر ەدىك: دەيدى. ونان شىعىپ  -« اتا، مىنا كىسى ولگەن ادام با، ولمەگەن ادام با؟»سونى كورە ساال: 
 -مىنە، مەن ونىڭ وسىنداي ءتورت كەسەپاتتى ءسوزىن ەستىدىم،  -دەدى.  -، «اتا، جاڭاعى ادام ولمەگەن ەكەن»

ءسىز ونىڭ  -اكە، بۇل سوزدەر كەسەپاتتى سوزدەر ەمەس، زور ماعىنالى سوزدەر.  -دەيدى. سوندا قىز تۇرىپ: 
كەزەك -ەكپەكەز»دەگەنى:  -« كەزەك ارقاالسىپ وتىرالىق» -ىرىنشى ايتقان سوزىنە تۇسىنبەگەن ەكەنسىز. ونىڭ ءب

 - «مىنا ەگىن جەلىنگەن بە، جەلىنبەگەن بە؟»دەگەنى. ەكىنشى:  -« اڭگىمە ايتىپ وتىرايىق، جول قىسقارسىن
ز وءوز كولىگىمەن، كىسى جالداپ جىرتىپ، ء -دەگەنى. بايدىكى بولسا  -« بايدىكى مە، كەدەيدىكىمە؟»دەگەنى: 

تۇقىمىن سەبەدى، ءونىمىن ەرتەڭ ءوزى االدى. ال بۇل جەلىنبەگەن بولىپ ساناالدى. كەدەيدىكى بولسا، ول سورلى 
تۇقىمدى نەسيەگە ساتىپ االدى، جەردى كولىك جالداپ جىرتادى دا، تۇسكەن ءونىمى بورىشتان اسپايدى. سوندىقتان 

ى: دەپ، سۇراعان -« ولگەن ادام با، ولمەگەن ادام با؟»ى:: ول شيكىدەي جەپ قويعانمەن ءبىر ەسەپ بوالدى. ءۇشىنش
دەگەنى. ول ولگەن ادامدى قابىرگە سالعاندا ونىڭ باالالرى ءقابىردىڭ باسىندا، بارلىعى ءبۇلىنىپ  -« باالسى بار ما؟»

ڭ ى بار ادامنىدەگەنى سول بولۋ كەرەك. ارتىندا قالعان باالس -، «ولمەگەن ادام ەكەن»جىالپ تۇرعان شىگار، ونى: 
دەگەن ءسوزى ەكەن. ءسىز ول جۇمباعىن شەشە الماعان ەكەنسىز،  -، «ول ولمەيدى»اتى جويىلمايدى،، سوندىقتان: 

ڭە مەن سەنىڭ ايتقان سوزدەرى -دەگەن سوڭ، قارت ءوزىنىڭ قاتە ويالعانىن سەزەدى دە، جىگىتتىڭ قولىن الىپ:  -
پ ەدىم. والي ەمەس، سەن اقىلدى جىگىت ەكەنسىڭ. مىنا مەنىڭ قىززىممەن تۇسىنە الماي، ىشىمنەن ساعان قاتتى رەنجى

 دەپ، قىزىن سوعان بەرىپتى.  -ەكەۋىڭنىڭ اقىلىڭ تەڭ، ەكەۋىڭ بىرگە ءومىر سۇرىڭدەر، 
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! ەيمىنج سەنى مەن كۇشىك، ەي، –قاڭعىپ جۇرسە، قاسقىر جۇگىرىپ كەلىپ: ءبىر كۇنى قارنى اشقان كۇشىك تاۋدا 
 ارايدى،ج –: قاسقىر. كۇشىك دەپتى –، كوكەشىم، قوي! اۋەلى مەنى تويعىز،سونان سوڭ جەرسىڭ، قوي –. دەپتى –

 قاسقىر .كورىپتى سيىردى توپ ءبىر جاتىپ، كەلە بىرگە ەكەۋى. دەپتى – بەر، ەرە قالماي سوڭىمنان مەنىڭ! جارايدى
. ەپتىد –ىم، اۋىزىم، قۇيرىعىم قانداي ەكەن؟ قۇالقتار كوزدەرىم، مەنىڭ قاراشى، ماعان –: قاراپ جولداسىنا ءوزىنىڭ

 رتقىا قۇيرىعىڭ اشىلعان، ارانداي اۋزىڭ جىميعان، قۇالعىڭ ەكى جايناعان، قىزارىپ شوقتاي كوزىڭ ەكى سەنىڭ –
 سونى ەكەم، ىالرق نە مەن –. كۇشىك دەپتى – مايىسقان، بولىپ شىبىقتاي جاس قىستىرىلىپ، اراسىنا اياعىڭنىڭ ەكى
دەپتى دە، قاسقىر شاپشىپ بارىپ، ءبىر بۇزاۋدىڭ تاماعىنا جابىسادى دا، تۇنشىقتىرىپ ءولتىرىپ، كۇشىكتى دە  – قارا،

 قاسقىر دە، دەيدى –! بول قوش. نجەمەيمى ەندى ەتىڭدى سەنىڭ تويدىم، مەن –تويعىزادى، ءوزى دە تويادى. 
ندا قالىپ، ءۇش كۇندەي تەگىن ەتكە تويىپ قاسى جەمتىگىنىڭ بۇزاۋدىڭ كۇشىك. قالىپتى كەتىپ جورتىپ، جەلە

 ەي، –جاتىپتى. اقىرىندا، ءىشى پىسقان سوڭ، قاڭعىپ جورتۋىلعا شىققان ەكەن، ءبىر اش مىسىققا كەز بولىپ، وعان: 
. سىقمى دەپتى – جەرسىڭ، سوڭ سونان تويعىز، مەنى اۋەلى! قوي كۇشەكە، قوي، –. دەپتى –! جەيمىن سەنى مەن

: كۇشىك .كەلىپتى تۇيەگە توپ ءبىر بۇالر سوڭ ءبىرازدان. كۇشىك دەپتى –ىمەن بىرگە ەرىپ ءجۇر، مەن! جارايدى –
! تاسىڭاي نەسىن –. دەپتى – ەكەن؟ قانداي قۇيرىعىم، اۋزىم، قۇالقتارىم، كوزدەرىم، مەنىڭ: قاراشى ماعان! مىسىق –

 يىپ تۇر، ءتىلىڭ ساالقتاپ، قۇيرىعىڭ سالباڭداپايقا اۋزىڭ تۇر، سالپايىپ قۇالقتارىڭ تۇر، بوزارىپ كوزىڭ سەنىڭ
 جۇگىرىپ كۇشىك. دەپتى –! كور ەكەنمىن، قىالر نە مەن ەندى –: كۇشىك وعان سوندا. مىسىق دەپتى –تۇر، 
 ارادا سول ىككۇش قالىپتى، تەۋىپ باسقا تۇرىپ، دالدەپ مۇنى تۇيە دەگەندە تىستەيىن اياعىن تۇيەنىڭ ءبىر بارىپ،

! وزاسىڭس قولىڭدى ىسكە قيىن قاراماي، الىڭە سەن! ماقتانشاق ءاي، –پتى. سوندا مىسىق ايتىپتى: قاتى سەسپەي
 . دەپتى – جەمەيمىن، مەن ەندى ەتىڭدى سەنىڭ
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وتكەن زاماندا ءبىر باي بولىپتى، ول ءبىر پەرزەنتكە زار بولىپتى، زارىعا ءجۇرىپ پەرزەنتتى بولىپتى. باي ءبىر كۇنى 
قىزىل وكپە ءجۇزىپ ءجۇر ەكەن. بايدىڭ ايداپ كەلگەن -جىلقىسىن سۋارا كولگە كەلسە، كولدىڭ ىشىندە ءبىر قىپ

لقىالرى كولدەگى ءجۇزىپ جۇرگەن وكپەدەن ۇركىپ، سۋعا جۋىمايدى. الگى جەردە باي جىلقىالرىن قانشا ايداسا جى
دا، سۋعا جابا المايدى. سول كەزدە باي تۇرىپ سۋداعى ءجۇزىپ جۇرگەن وكپەنى قۇرىقپەن ءتۇرتىپ كورەدى. وكپە 

ىپ سۋدان شىعادى دا، بايدىڭ جاعاسىنان اال كەتەدى. سۋعا باتىپ كەتىپ، الدەن ۋاقىتتان سوڭ جالماۋىز كەمپىر بول
 -ات باسىنداي التىن بەرەيىن، قويا بەر،  -باي كوزى االقانداي بولىپ، قورقىپ كەتەدى. باي جالماۋىز كەمپىرگە: 

يدى. ەدەيدى. كەمپىر كونب -وسى جىلقىالرىمنىڭ ءبارىن بەرەيىن، قويا بەر،  -دەيدى. جالماۋىز كەمپىر جىبەرمەيدى. 
اي دەيدى. ب -جالعىز باالڭدى بەر، جىبەرەيىن،  -دەيدى باي. كەمپىر:  -ەندى نە بەرەيىن؟  -كەمپىردەن ساسىپ: 

دەيدى.  -باالڭدى قاي جەردە بەرەسىڭ؟  -جالعىز باالسىن بەرمەك بوالدى، كەمپىر بايدى قويا بەرەدى. كەمپىر بايعا: 
ىڭ التىن ساقاسىن جۇرتقا تاستاپ كەتەيىن، سەن جۇرتتا سول ساقانىڭ ەرتەڭ كوشەمىن، سوندا باالمن -سوندا باي: 

دەيدى. سونىمەن باي جالماۋىز كەمپىرگە ۋادەسىن بەرىپ، جىلقىالرىن ايداپ كەتىپ قاالدى.  -جانىندا وتىراسىڭ، 
ونىسقا كوشىپ ق ەرتەڭىندە كوشەدى، جالعىز باالسىنىڭ التىن ساقاسىن ۇمىتتىرىپ جۇرتقا تاستاپ كەتەدى. اۋىل جاڭا
شىپ كەشە كو -بارادى. اسىق وينايىن دەسە، ساقاسى جوق، باال التىن ساقاسىن جوقتاپ، جىاليدى. سوندا اكەسى: 

تايعا  اكە، قانداي -دەيدى. باال بارماقشى بوالدى دا، اكەسىنەن:  -جۇرگەندە جۇرتتا قالىپتى. بارىپ الىپ كەلە عوي، 
قۇرىعىڭدى  -دەيدى باي. جىلقىشى باالعا:  -جىلقىشىدان سۇراپ ءمىن،  - دەپ سۇرايدى. -ءمىنىپ بارايىن؟ 

عىن دەيدى. باال قۇرى -قۇلدىراتىپ، جۇگەنىڭدى سىلدىراتىپ، جىلقىعا بار. قاي تاي بەتىڭە قاراسا، سونى ءمىن، 
ول قوتىر دى. باال سقۇلدىراتىپ، جۇگەنىن سىلدىراتىپ، جىلقىعا كەلسە، شەتتەگى ءبىر قوتىر تاي باالعا قاراي قاال

تايدى ۇستايدى دا، جۇگەندەيدى. جۇگەندەگەندە تايدىڭ قوتىرى جازىالدى. ۇستىنە توقىم سالعاندا، قۇنان بوالدى. 
ۇستىنە ەر سالعاندا، دونەن بوالدى. ايىلىن تارتقاندا، بەستى ات بوالدى. باال ۇستىنە قارعىپ مىنگەندە، تۇلپار بولىپ، 

جۇرتقا جەتىپ كەلەدى. جۇرتقا كەلسە، التىن ساقاسى وشاق باسىنداعى تەزەك تۇبىندە جاتىر جۇمعانشا -كوزدى اشىپ
ەيدى. د -شەشە، اناۋ جاتقان ساقامدى الىپ بەرشى!  -ەكەن. ساقا جانىندا ءبىر كەمپىر وتىر ەكەن. باال كەمپىرگە: 

 -وتىرا المايمىن،  -المايمىن، تۇرسام  تۇرا -شىراعىم، ءوزىڭ ءتۇسىپ ال. كارىلىكتەن وتىرسام  -سوندا كەمپىر: 
ىڭ دەيدى. سوندا باالن -تۇسە المايمىن،  -مىنە المايمىن، مىنسەم  -مەن جاستىقتان تۇسسەم  -دەيدى. سوندا باال: 

تايى ساقانىڭ جانىنا جاتا قاالدى. باال ۇزەڭگىدەن اياعىن سۋىرماي، ساقانى ءىلىپ االدى. تاي تۇرا قاشادى. جالماۋىز 
بەرى قۋىپ جەتە المايتىن بولعان سوڭ كەمپىر ءبىر ءتىسىن جۇلىپ -مپىر تۇرا قۋادى. باال قاشىپ كەلەدى. ارىكە

الىپ، اتىپ جىبەرگەندە تايدىن ءبىر اياعىن جۇلىپ تۇسىرەدى. تاي ءۇش اياعىمەن قاشىپ، جەتكىزبەيدى. كەمپىر تاعى 
اعى جۇلىنىپ تۇسەدى. تاي ەكى اياعىمەن شاۋىپ بارا جاتىپ، ءبىر ءتىسىن جۇلىپ القتىرعاندا، تايدىڭ تاعى ءبىر اي

جولىندا ءبىر بايتەرەككە كەز بوالدى. تاي السىرەيىن دەيدى. تەرەك جانىنا بارا بەرگەندە، باال تايىنان سەكىرىپ 
بىر كەزدە ء ءتۇسىپ، بايتەرەكتىڭ باسىنا شىعىپ كەتەدى. جالماۋىز كەمپىر بايتەرەكتىڭ ءتۇبىن كەشكە دەيىن قازادى.

 -شەشە، شارشاعان ەكەنسىڭ، مەن قازا تۇرايىن، سەن ۇيىقتاپ دەمال،  -ءبىر قىزىل تۇلكى كەلەدى دە، كەمپىرگە: 
دەيدى. كەمپىر جاتادى. تۇلكى ءتىستى سۋعا اتادى دا، قازعان شۇقىردى قايتا بىتەپ، ءوزى كەتىپ قاالدى. كەمپىر 

ق. كەمپىر تاعى ءبىر ءتىسىن سۋىرىپ الىپ، كەتپەن قىلىپ، بايتەرەكتى تۇرا كەلسە، ءتىسى دە جوق، تۇلكى دە جو
شەشە، كەتپەنىڭدى ماعان بەرە تۇر، سەن شارشاعان  -كازا بەرەدى. ءبىر ۋاقىتتا تاعى دا ءبىر تۇلكى كەلىپ: 

ەيدى. د - سەن كەتپەنىمدى الىپ قاشىپ كەتەسىڭ، -دەيدى. سوندا جالماۋىز كەمپىر:  -شىعارسىڭ، مەن قازايىن، 
ول قىردىڭ قىزىل تۇلكىسى، مەن سايدىڭ اق تۇلكىسىمىن. باياعىدا بۇل باالنىڭ اكەسى اڭ اۋالپ  -سوندا تۇلكى: 

ر دەيدى. جالماۋىز كەمپى -جۇرگەندە مەنى قۋىپ، سوعا جازداعان بوالتىن. سوندىقتان بۇل باالدا مەنىڭ كەگىم بار، 
ى تۇلكىگە بەرىپ، ءوزى ۇيقىعا كىرىسەدى. تۇلكى تاعى دا كەتپەنىن سۋعا تۇلكىنىڭ سوزىنە سەنىپ، تاعى دا كەتپەند

القتىرىپ جىبەرەدى دە، شۇقىردى بىتەپ، ءوزى قاشىپ كەتەدى. كەمپىر تۇرسا، تاعى دا كەتپەنى دە جوق، تۇلكى دە 
تۇبىن بايتەرەكتىڭ ءدەپ، تاعى دا ءبىر ءتىسىن سۋىرىپ كەتپەن قىلىپ، « اي، الداعان ەكەن عوي-الدا، ويباي»جوق. 

التۋعا قازا قۇ-اق ءتىسى قالىپتى. كەمپىر بايتەرەكتىڭ ءتۇبىن قازا-قازا بەرەدى. سوندا كەمپىر اۋزىن اشسا، ءبىر
 اۋ، قارعاالر، قارعاالر، قاناتىمەن -جااقىندايدى. ءبىر زاماندا باالنىڭ توبەسىنەن ءبىر توپ قارعا وتەدى. باال قارعاعا: 

دەيدى. سوندا  -ۋداعى بەس توبەتىمە حابار ايتا كەت، مەنى جالماۋىز كەمپىردەن اراشاالپ السىن، جورعاالر. جايال
ەتىپ ۇشىپ كەتەدى. ءبىر مەزگىلدە ۇيرەكتەر توبەدەن ۇشىپ وتەدى، باال والرعا دا ايتادى. « قارق-قارق»قارعاالر 
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ىپ بەرلى ۇش-بايتەرەكتىڭ توبەسىنەن ارلى والر دا ۇندەمەي ۇشىپ كەتە بەرەدى. ءبىر مەزگىلدە ءبىر قارلىعاش
جۇرەدى دە، باالنىڭ توبەسىنە كەلىپ قونادى. باال قارلىعاشقا جىالپ تۇرىپ، بۇعان دا تاپسىرادى. بۇرىن باال 
قىستاۋىنداعى ۇيا سالعان قارلىعاشتىڭ باالپاندارىنا تيمەي، بۇالردى جاقسىالپ ءوسىرىپ، ۇشىرىپ جىبەرەدى ەكەن. 

وسىنداي »باال قارلىعاشپەن دوس ەكەن. سونىمەن، قارلىعاش باالنىڭ توبەتتەرىنە تاپسىرعانىن ايتىپ بارادى. سوندىقتان 
پالەن جەردەگى بايتەرەكتىڭ باسىندا باال تۇر، بايتەرەكتىڭ ءتۇبىن جالماۋىز كەمپىر قازىپ جاقىنداتقان، ەندى قۇالتۋعا 

رىنە. مۇنى ەستىگەن سوڭ توبەتتەر شاپقاننان شاۋىپ وتىرىپ، دەيدى قارلىگاش باالنىڭ توبەتتە -، «تاياۋ تۇر
بايتەرەككە كەلەدى. سول كەزدە بايتەرەك تە جەرگە قۇاليدى. باالنىڭ توبەتتەرى، جالماۋىز كەمپىردىڭ قولىن قول، 

ساۋ -مانا كەزەك ءمىنىپ، ەلىنە-جۇنىن شىعارىپ، تاالپ تاستايدى. باال توبەتتەرىنە كەزەك-بۇتىن بۇت قىلىپ، ءجۇن
كەن توي جۇرتىن جيىپ، ۇل-شەشەسىنە قاتتى قۋانىپ، ەل-ساۋ ققتىلىپ كەلگەنىنە اكە-جەتەدى. باال جالماۋىزدان امان

قىالدى. بۇدان بىالي نەشە كۇندەر وتكەن سوڭ، باياعى جالماۋىز كەمپىردىڭ قىزى قۇالعان بايتەرەكتىڭ جانىنا 
، ءولىپ قالعانىن كورەدى. كىم ولتىرگەنىن ءبىلۋ ءۇشىن سول جەردە جۇنى شىعىپ-كەلەدى. كەلسە، شەشەسىنىڭ ءجۇن

قاراپ جۇرسە، يتتەردىڭ ءىزى كورىنەدى. مۇنان سوڭ قىز يتتەردىڭ ىزىنە ءتۇسىپ كەلە جاتسا، كوپ جىلقىعا كەز 
انىنا وتتۋرا بايدىڭ ق-بوالدى. ەندى اۋىل جاقىن ەكەنىن ءبىلىپ، ول ءجۇرىپ كەلە جاتادى. يتتەردىڭ ءىزى تۇپ

جان تۇرا -الىپ بارادى. بۇل كەزدە قوتانعا باياعى جالماۋىز كەمپىردىڭ قىزىنىڭ كەلگەنىن ءبىلىپ، بەس توبەت جالما
كۇشتى ەكەن، بەس توبەتكە بوي بەرمەيدى. سول ارادا باال، ساداقپەن اتىپ، -ۇمتىالدى، قىز كەمپىردەي ەمەس، وتە

 اتقاندا قىزدى ولتىرەدى. ءسويتىپ، جالماۋىزدان ماڭگى قۇتىالدى.  قىزدىڭ كوزىن شىعارادى، ساداقپەن ەكىنشى
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قاي زاماندا وتكەنى بەلگىسىز، ساعات ەسىمدى ۇرەرگە ءيتى، سىعارعا ءبيتى جوق، ءسىڭىرى شىققان قۋ كەدەي بولىپتى. 
ول بىردە اشتىقتان كوزى قارايىپ، باسى اۋعان جاققا قاڭعاالقتاپ كەلە جاتىپتى. ابدەن قالجىراپ، ۇيقى مەندەگەن 
بايعۇس ءسال تىنىعىپ االيىن دەپ ءبىر قۇمايت جەرگە جانتايا كەتىپتى. ارقاسىنا ايازداي باتقان جوقشىلىق ۇيىقتاسا 

ى ازاپتان باس ساۋعاالپ، قاشىپ كەلە جاتسا، الدىنان ساقالى بەلۋارىنا دا قىر سوڭىنان قالماسا كەرەك. تۇسىندە دە وس
 جانتايعان ءوزىڭ –. دەپتى –! ويان –كەستەپ: -تۇسكەن اپپاق قۋداي قاريا شىعادى. جارلىنىڭ جولىن كەس

 ستىنا ىڭوشاقت قيراعان اراداعى سول. بار ورنى جەرتولەنىڭ ەسكى جۇرسەڭ، قادام ون قاراي جاعىنا وڭ قۇمايتتىڭ
اپقان سايىن ج-اشىپ اۋزىن ساقتيانىڭ. تابىالر ساقتيانى بىلعارى ساۋداگەردىڭ سۇلەيمەن قازساڭ، سۇيەمدەي سىنىق

ىشىنەن ءبىر تەڭگەلىك التىن ءدىلدا االسىڭ. ەندى قالعان ومىرىڭە بۇيىرعان نەسىبە وسى قاناعات قىلساڭ، قارنىڭ 
ۇشىپ، ورنىنان اتىپ تۇرعان ساعات ۇيىقتاعان جەرىنەن وڭعا -دەيدى دە عايىپ بوالدى. جۇرەگى الىپ -تويادى، 

ولەنىڭ وقپانداي ورنىنا كەزىگەدى. قۇالعان وشاقتىڭ ورنىن تىرناالپ قازىپ قاراي ون ادىم اتتايدى. وپىرىلعان جەرت
 ءدىلدا ەكى. ىشەرمىن تاماق تويىنىپ – تاپسام ءدىلدا ءبىر شىعىپ، راسقا ايتقاندارى شالدىڭ وسىدان ―جاتىپ: 
 ىمە ارناپ كويلەك ساتىپايەل جەتسە، ءدىلداعا ءۇش ەگەر. ەدىم جالعار جۇرەگىن شاعامنىڭ باال اي، – دۇنيە تاپسام،

دەپ قيالدايدى. شالدىڭ بەرگەن ايانى اينىماي كەلەدى دە، ايتقان ورىننان ءاميان تابىالدى. ءبىر اشسا  -االر ەدىم، 
 وتىرىپ، جەي كوزىمەن ءدىلداالردى جاتقان ءۇيىلىپ اشقاندا، ءجۇز ءامياندى.... ەكى – اشسا ەكى ءدىلدا، ءبىر –

سىنان حان سارايىنداي كۇمبەزدى ءۇي سالۋدى ارماندايدى. قارنىنىڭ اشقانىن دا، باالالرىن دا، ورتا قاقا قاراقۇمنىڭ
جاسىلدى دۇنيە ەلەستەگەن ساعات مىڭ، ون مىڭ، -بۇل دۇنيەدە ايەلىنىڭ بار ەكەنىن دە ۇمىتادى. كوزىنە قىزىلدى

 تىپتى. ءوستىپ وتىرعاندا دۇنيەقوڭىز سورلىنىڭءجۇز مىڭ، ...، ميلليون رەت اشامىن دەگەنشە، ارادا ەكى اپتا ۋاقىت ءو
 جۇرەگى ءۇزىلىپ، بۇل دۇنيەمەن قوش ايتىسقان دەسەدى. 

 
 
 ـ ءبولىم: التىن بالتا  21

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1718 
 

ەرتەدە باي مەن كەدەي كورشى بوالدى. كەدەي ديىرمەنگە بارسا، بايدىن بالتاسىن سۇراپ االدى. ءبىر كۇنى كەدەي 
ديىرمەنگە بارىپ بالتاسىن اعىپ جاتقان ديىرمەنگە ءتۇسىرىپ االدى. ول ديىرمەنشىگە بالتامدى الىپ بەر دەيدى. ول 

سۇرايدى.  دەپ« مىناۋ ما سەنىڭ بالتاڭ؟»ىعادى. ول كەدەيدەن قولىن ديىرمەنگە سالىپ ءبىر التىن بالتانى الىپ ش
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دەيدى. ديىرمەنشى ەكىنشى رەت قولىن سالعاندا، كۇمىس بالتانى الىپ « جوق. بۇل مەنىڭ بالتام ەمەس»كەدەي 
جوق. بۇل مەنىڭ بالتام »دەپ سۇرايدى. كەدەي « مىناۋ ما سەنىڭ بالتاڭ؟»شىعادى. سوندا ديىرمەنشى وعان 

مىناۋ »دەيدى. سوندا ديىرمەنشى ءۇشىنشى قولىن سالعاندا ءبىر اعاش بالتانى الىپ شىعادى. ول كەدەيدەن  «ەمەس
ىڭ پەيىل»دەيدى. سوندا ديىرمەنشى « يا، وسى مەنىڭ بالتام»دەپ سۇرايدى. سوندا كەدەي « ما سەنىڭ بالتاڭ؟

 ل ۇيىنە بارىپ، نە بولعانىن ايتىپ بەرەدى. بالتانىدەيدى. و« تازا ادام ەكەنسىڭ. سوندىقتان مىنا التىن بالتانى ال!
اعىپ جاتقان ديىرمەنگە قاالي تۇسىرگەنىن ايتادى. باي كەدەيدىڭ ايتقانىنىڭ ءبارىن قايتاالپ ىستەيدى. ول بالتاسىن 

يدان اسۋعا ءتۇسىرىپ، ديىرمەنشىگە بالتامدى الىپ بەر دەيدى. سوندا ديىرمەنشى التىن بالتانى الىپ شىعادى. ول ب
وتىرىك ايتپا، مىناۋ »دەيدى. ديىرمەنشى وعان « مەنىڭ بالتام!»دەيدى. سوندا باي « مىناۋ ما سەنىڭ بالتاڭ؟»

 دەپ ءوزىنىڭ اعاش بالتاسىن بەرەدى. « سەنىڭ بالتاڭ ەمەس!
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 –اتى  نىڭورتانشىسى اسان، –دا ءبىر پاتشا بولىپتى. پاتشانىڭ ءۇش باالسى بار ەكەن. ەڭ ۇلكەنىنىڭ اتى ەرتە زامان
 ولىپب باال كوڭىلدى اق باتىر، ءارى اقىلدى، سۇلۋ، وتە حاسان. ەكەن حاسان – اتى باالسىنىڭ كەنجە ەڭ ال ۇسەن،
-بۋداق اناۋزىن كۇلسە، قۇستىڭ. كورەدى قۇس عاجايىپ ءبىر تۇسىندە كورەدى، ءتۇس جاتىپ ۇيىقتاپ پاتشا. وسەدى
اق مارجان تۇسەدى. مىنە، پاتشا وسى قۇسقا ىنتىق بوالدى. مونش-مونشاق كوزىنەن جىالسا، تۇسەدى، گۇل بۋداق

 دەرەۋ ورنىنان تۇرىسىمەن اسان مەن ۇسەندى شاقىرىپ الىپ ايتادى:
بۋداق -قۇستى كوردىم، ءوزى وتە سۇلۋ، كۇلسە، اۋزىنان بۋداقمەن تۇسىمدە ءبىر تاماشا، ومىرىمدە كورمەگەن »

مونشاق مارجان تۇسەدى. وسى قۇستى قايدان دا بولسا ماعان تاۋىپ اكەپ -گۇل تۇسەتىن، جىالسا، كوزىنەن مونشاق
 دەيدى. -، «بەرەسىڭدەر. ەگەردە تاۋىپ اكەپ بەرمەسەڭدەر، باستارىڭدى االمىن

 ققانىنان:اسان مەن ۇسەن اكەسىنەن كورى
دەپ ۋادە بەرەدى دە، جول ءجۇرىپ كەتەدى. بۇل ۋاقيعانى حاسان  -، «قايدان دا بولسا تاۋىپ اكەپ بەرەمىز»

بۋداق گۇل تۇسەتىن، جىالسا، كوزىنەن -بىلمەيدى. حاسان اكەسىنىڭ اسان مەن ۇسەندى كۇلسە، اۋزىنان بۋداق
كۇننەن كەيىن بارىپ بىلەدى. اسان مەن ۇسەندى  مونشاق مارجان تۇسەتىن قۇسقا جۇمساعانىن قىرىق-مونشاق

 وسىنداي الىس جولعا جۇمساپ، ءوزىنىڭ ۇيدە قالعانىنا قاپا بولىپ، اكەسىنە جىالپ كەلەدى.
اسان مەن ۇسەندى جۇمساعان جاققا مەنى نەگە جۇمسامادىڭىز، الدە مەنى ول ەكەۋىنەن  -دەيدى حاسان،  -اكە،  -

 ماعان سەنبەدىڭىز بە؟ پاتشا ايتادى:جەك كورەسىز بە، يا بولماسا 
جوق، باالم، والي ەمەس، مەن اسان مەن ۇسەندى وتە قاتەرلى قيىن جولعا جۇمسادىم. ال سەنى ول قيىن ساپارعا »

ىپ، جۇرتىمەن قوش ايتىس-حاسان اكەسىنە جالىنىپ، سول قۇستى ىزدەۋگە رازىلىعىن الىپ، ەل« جۇمساۋعا قيمادىم!
ن كەتەدى. قىرىق كۇن بۇرىن كەتكەن اعاالرىن حاسان قۋىپ جەتەدى. اعايىندى ۇشەۋى ءبىر ەكى اعاسىنىڭ ارتىنا

ۇلكەن جولعا ءتۇسىپ جۇرە بەرەدى. ءبىر كۇندەرى بۇالردىڭ ءجۇرىپ كەلە جاتقان جولى ءۇش ايرىالدى: ءبىر جول 
ان تۇر، تاستىڭ بەتىنە ويىپ جازعوڭعا، ءبىر جول سولعا، ءبىر جول تۋرا بەتىمەن. ءار جولدىڭ باسىندا ۇلكەن تاس 

، «بارسا، مۇمكىن كەلەر، مۇمكىن كەلمەس» -، ەكىنشى جولدا «بارسا، كەلەر» -جازۋى بار. ءبىرىنشى جولدا 
ىن بارسا، مۇمك»جولىنا تۇسەدى. ۇسەن « بارسا، كەلەر»دەپ جازىلعان. اسان « بارسا، كەلمەس» -ءۇشىنشى جولدا 

جولىنا ءتۇسىپ جۇرە بەرەدى. بىرنەشە اي، « بارسا كەلمەس»ا تۇسەدى، ال حاسان جولىن« كەلەر، مۇمكىن كەلمەس
بىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن حاساننىڭ الدىنان ۇلكەن قاال كورىنەدى، قاالنىڭ ايناالسىندا كوپ كيىك جايىلىپ 

كەن. ە جاتقان كەزى ەءجۇر. حاساننىڭ وسى كەزدە ازىعى تاۋسىلىپ بىرنەشە كۇننەن بەرى اس ىشپەي، اشىعىپ كەل
كيىكتىڭ بىرەۋىن اتىپ االيىن دەپ، بەلىنە اسىنعان ساداعىن الىپ كەزەنە بەرگەندە، كيىكتەردىڭ ءبارى ماڭىراپ 

« بۇل جانۋارالرعا نە بولعان»حاساندى قورشاپ الىپ، مۇڭلى داۋىسپەن شۋالي كەتەدى. حاسان كيىكتەردى اتپايدى، 
 -« ىم بار؟ك»ەن قاالنىڭ ىشىنە كىرەدى. ءبىر ۇلكەن سارايدىڭ ىشىنە كىرىپ: دەپ ويالپ، ەشنارسەگە تۇسىنبەست

جاعىنا قاراپ ەدى، ءبىر التىن تاباق توال قۋىرىلعان ەتتى كورەدى، -دەپ داۋىستاپ ەدى، ەشكىم جاۋاپ بەرمەدى. جان
دەپ  - «زات، تارت قولىڭدى!اي، ادام»ابدەن اشىققان حاسان ەتتى جەمەكشى بولىپ، تاباققا قولىن ساال بەرگەندە: ء

جۇلبا، ءتىسى اقسيعان، تۇسىنەن ادام قورقاتىن ءبىر كەمپىر كەلىپ، ءبىر نارسەلەردى ايتىپ اۋزىن -باسى البا-ءۇستى
كۇبىرلەتتى دە، جەردى تەۋىپ قالدى. وسى كەزدە حاسان كيىككە اينالدى. الگى كەمپىر حاساننىڭ موينىنان جەتەكتەپ 

اننىڭ الدىنان شىققان كيىكتەرگە اپارىپ قوستى. حاسان ادامگەرشىلىك تۇرىنەن ايرىلعانمەن، جاڭاعى ماڭىراپ حاس
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اقىلىنان اداسپادى. كوپ كيىكتەردەن ءبولىنىپ جاڭاعى ءوزى كەلگەن جولىنا ءتۇسىپ، العان باعىتىنا قاراي جۇرە 
اۋلەتتى ءبىر ساراي كورىنەدى. كيىك بەرەدى. بىرنەشە كۇن وتكەننەن كەيىن، الدىنان جاڭادان سوعىلعان ۇلكەن س

 بولعان حاسان سول ساۋلەتتى سارايدىڭ ىشىنە كىردى، الدىنان ءبىر سۇلۋ قىز شىعىپ، كيىككە قاراپ:
سەن كيىك ەمەسسىڭ عوي، ادامزاتسىڭ عوي، ەگەردە مەن سەنى ادامگەرشىلىك قالپىڭا كەلتىرسەم، سەن مەنى » 

سەنى كيىككە اينالدىرىپ جىبەرگەن »حاسان ءتىل قاتپادى. قىز ايتتى:  -دەپ سۇراپ ەدى، كيىك  -« االسىڭ با؟
نە ءبىر حاساننىڭ بەتى -دەدى دە كيىك  -، «مەنىڭ زالىم انام عوي، سەنىڭ ءتىلىڭدى دە سويلەتپەي قويىپتى عوي

ەلگەن لپىنا كۋىس توپىراق شاشىپ جىبەرىپ ەدى، حاسان بۇرىنعىسىنان دا سۇلۋ جىگىتكە اينالدى. حاسان ادام قا
سوڭ قىزبەن سىپايى امانداسىپ، قىزعا ۇلكەن العىس ايتتى جانە دە باسىنان وتكىزگەن تاريحىن بايان ەتتى. قىز دا 

ىڭ مەن سول سەنى كيىككە اينالدىرعان جالماۋىز كەمپىرد»كەتكەنىن حاسانعا ايتىپ بەردى. قىز ايتتى: -باسىنان وتكەن
عا جاساعان دۇشپاندىعىنا توزە الماي، ەنشىمدى الىپ بولەك شىعىپ ەدىم. مەن جالعىز قىزى ەدىم، شەشەمنىڭ ادام

ومىرىمدە ادام باالسىن كورمەي جالعىز وتەرمىن دەپ قاپالىقتا وتىر ەدىم، قۇداي سەنى ماعان كەزدەستىردى، مەن 
 دەدى. حاسان ايتتى: -، «سەنىڭ سوڭىڭنان قالمايمىن

 دەدى. قىز سۇرادى: -، «ي، ساعان ۇيلەنە المايمىنمەن اكەمە بەرگەن ۋادەمدى ورىنداما»
حاسان اكەسىنىڭ تۇسىندە ءبىر تاماشا قۇستى كورگەنىن، كۇلسە، اۋزىنان « اكەڭە قانداي ۋادە بەرگەن ەدىڭ؟»

مونشاق مارجان تۇسەتىنىن ايتتى. سول قۇسقا اكەسىنىڭ -بۋداق گۇل تۇسەتىنىن، جىالسا، كوزىنەن مونشاق-بۋداق
دەپ جۇمساعانىن، اعاالرىنىڭ ارتىنان بارامىن دەپ  -« سونى تاۋىپ اكەلىڭدەر»ار بولىپ، ەكى اعاسىن كورۋگە قۇم

ءوزىنىڭ ءوتىنىپ، قانداي قيىندىق بولسا دا ءتوزىپ، قايدان دا بولسا قۇستى تاۋىپ اكەلىپ بەرەمىن دەگەن اكەسىنە 
ماعان  سەن بۇل قۇستى ىزدەيتىن بولساڭ»بەردى.  بەرگەن ۋادەسىن ايتتى. قىز حاساننىڭ بۇل ءسوزىن ەستىپ جىالي

جوقسىڭ. بۇل قۇس مەنىڭ قۇسىم ەدى، ادامشا سويلەي االتىن ەدى. مەنەن بۇل قۇستى پەرى پاتشاسىنىڭ كۇلجامال 
ىراق تا اۋ، ءب-دەگەن قىزى اسكەرىمەن كەلىپ تۇرىپ تارتىپ الىپ كەتكەن ەدى. ول پەرىنىڭ ەلىن ىزدەپ تابارسىڭ

 دەدى. حاسان ايتتى: -، «ان وڭايلىقپەن الدىرا قويماسقۇستى ساع
مەن قانداي قيىندىققا بولسا دا توزۋگە ءتيىسپىن، قانداي دا بولسا قۇستى اكەمە تاۋىپ اپارىپ بەرۋ مىندەتىم جانە »

، «يمىنەەسەن تاۋىپ الىپ قايتسام، الدىمەن ساعان كەلەمىن، سەنەن باسقا ەشكىمگە ۇيلەنب-بورىشىم، ال قۇستى امان
 دەدى. قىز حاساننىڭ بەتتەگەن جاعىنان قايتپايتۇعىنىن بىلگەن سوڭ، حاسانعا رۇقسات بەرىپ، ءجون سىلتەدى. -
باتىسقا قاراي توقسان كۇن جۇرەسىڭ، ودان كەيىن الدىڭنان اسپانمەن تاالسقان بيىك تاۋ كەزدەسەدى، سەن ول  -

ول تاۋدىڭ ارعى تۇبىندە ۇلكەن جالعىز ءتۇپ بايتەرەك بار، تاۋدىڭ ار جاعىنا توقسان كۇن دەگەندە وتەرسىڭ. س
، «سول بايتەرەكتىڭ باسىندا سامۇرىق قۇستىڭ ۇياسى بار. سەنى، مۇمكىن، سول سامۇرىق پەرىنىڭ ەلىنە جەتكىزەر

 دەدى. سودان كەيىن قىز ايتتى: -
ايدى، ءبىر زيانىن تيگىزەدى، مەنىڭ مەنىن زالىم شەشەم ءتىرى تۇرعاندا ەكەۋمىزدى بىرگە ءومىر سۇرگىزىپ قويم»

قاالي قاراپ اتساڭ دا، مەنىڭ شەشەمنىڭ  -دەپ ءبىر ساداقتىڭ وعىن بەردى.  -، «شەشەمنىڭ اجالى مىنادان بوالدى
دەدى. حاسان ساداقتىڭ وعىن الىپ، كوپ كىدىرمەستەن اتىپ جىبەرەدى، اتىلعان وق جالماۋىز  -ماڭدايىنا تيەدى، 
نان ءتيىپ سول زاماتتا ءولدى. بۇدان كەيىن حاسان قىزبەن قوش ايتىسىپ باتىسقا قاراي ءجۇرىپ كەمپىردىڭ ماڭدايى

كەتتى. قىز ايتقانداي حاسان توقسان كۇن ءجۇرىپ اسپانمەن تاالسقان ۇلكەن تاۋعا كەزدەستى، تاۋدىڭ ار جاعىنا 
ككە كەلىپ ساياسىندا دەمالىپ وتىر توقسان كۇن دەگەندە زورعا دەپ اسىپ ءتۇستى. ۇلكەن جالعىز ءتۇپ بايتەرە

 ەدى:
دەپ شىرىلداعان سامۇرىق قۇستىڭ باالپاندارىنىڭ داۋسىن  -« اي، ادامزات، ءبىزدى ولىمنەن قۇتقار، قۇتقار!»ء 

 ەستىدى. حاسان:
 دەپ قاراپ ەدى، ءبىر ۇلكەن ايداھار جىالن باالپانداردى جۇتۋعا ازىرلەنىپ، -« بۇل مۇساپىرلەرگە نە بولدى؟»

بايتەرەكتىڭ باسىنا قاراي جىلجىپ ورمەلەپ بارا جاتىر ەكەن. حاسان كوپ ويالنباي، دەرەۋ قىناپتاعى قىلىشىن سۋىرىپ 
ن ەسەن قۇتىلعانى-الىپ ايداھاردى بىرنەشە جەردەن شاۋىپ ءولتىردى. سامۇرىق قۇستىڭ باالپاندارى ولىمنەن امان

عان باالپاندار ايداھاردىڭ ەتىن جەپ تويىپ الدى. ءدال وسى كەزدە ءبىلىپ، حاسانعا كوپ راقمەت ايتتى، اشىعىپ وتىر
بۇل نە قىلعان جەل، نە دەگەن نوسەر »قاتتى جەل تۇرىپ، نوسەر جاڭبىر جاۋدى. حاسان باالپانداردان سۇرادى: 

 دەپ. باالپاندار ايتتى: -« جاڭبىر؟
ءبىزدىڭ انامىزدىڭ كوز جاسى.  -ەگەنىمىز بۇل جەل ەمەس، ءبىزدىڭ انامىزدىڭ قاناتىنىڭ لەبى، ال جاڭبىر د»

ءبىزدىڭ انامىز جىلدا وسى بايتەرەكتىڭ باسىنا جۇمىرتقالىپ، باالپان باسىپ شىعارادى ەكەن. انامىز باالپاندارىنا تاماق 
 ىزدەپ كەتكەندە، جاڭاعى ءسىز ولتىرگەن ايداھار ىنىنەن شىعىپ، ءبىزدىڭ انامىزدىڭ باسىپ شىعارعان باالپاندارىن

جەپ قويادى ەكەن، ءبىزدىڭ انامىز كەلگەنشە قايتىپ ىنىنە تىعىلىپ قاالدى ەكەن. ءقازىر ءبىزدىڭ انامىز اڭ اۋالپ 
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قايتىپ كەلە جاتىر، بىزدەردى ءتىرى كورەمىن بە، الدە ايداھار جەپ قويدى ما دەپ جىالپ كەلە جاتىر. مىنە، ول 
 دى.دە -، «جاڭبىر ەمەس، ءبىزدىڭ انامىزدىڭ كوز جاسى

ادامزاتتىڭ ەتىنە سونداي قۇمار. ءسىزدى كورسە دەرەۋ جۇتىپ جىبەرۋى  -دەدى باالپاندار،  -ءبىزدىڭ انامىز،  -
نىڭ دەدى. حاسان باالپانداردىڭ قاناتى -مۇمكىن، سوندىقتان ءسىز ءبىزدىڭ قاناتىمىزدىڭ استىنا جاسىرىنا تۇرىڭىز، 

ۇرىق قۇس كەلىپ بايتەرەكتىڭ باسىنا قوندى. سامۇرىق قۇستىڭ استىنا جاسىرىندى. ءبىر مەزگىلدەن كەيىن سام
سالماعىنان بايتەرەك ءيىلىپ جەرگە ءتيدى. باالپاندارىنىڭ تاماعىنا كوپ بۇعى، كيىك، تاعى باسقا اڭداردى الىپ كەلىپ 

دە جادىراپ كەزءۇيىپ تاستادى. باالپاندارىنىڭ ءتىرى ەكەنىن كورىپ كوز جاسى تىيىلىپ، قۋانىپ كەتتى. ءدال وسى 
 جاعىنا قاراي بەردى:-كۇن دە شىعىپ، كاتتى جەل دە تىيىلدى. ءبىر كەزدە سامۇرىق قۇس تامسانىپ جان

 دەدى. باالپاندار ايتتى: -« ادامزاتتىڭ ءيىسى شىعادى، سەندەر كورگەن جوقسىڭدار ما؟»
ندەي دەگە« ماقۇل»دەدى. سامۇرىق  -، «ەگەر ءسىز ءبىر كاسىق قانىن كەشسەڭىز، ءبىز ادامزاتتى كورسەتەلىك» 

باس يزەدى، باالپاندار قاناتىنىڭ استىنداعى حاساندى كورسەتىپ ەدى، سامۇرىق حاساندى جۇتىپ جىبەرە جازدادى. 
 . سودان كەيىن سامۇرىق باالپاندارىنان:شىر ەتىپ، اناسىنىڭ تاماعىنان ۇستاي الدى-باالپاندار شىر

بۇل ادامزات ايداھاردى »دەپ سۇرادى. باالپاندار ايتتى:  -« بۇل ادامزات سەندەرگە قانداي جاقسىلىق ىستەدى؟»
دەدى. سامۇرىق حاسانعا ۇلكەن العىس ايتىپ، نە جۇمىسپەن كەلگەنىن  -، «ءولتىرىپ، ءبىزدى اجالدان قۇتقاردى

انداي جاردەم كەرەك دەدى. حاسان باسىنان كەشكەن ۋاقيعانى جاسىرماي ايتىپ بەردى جانە سۇرادى جانە دە ق
دەپ جول قامىنا كىرىستى. باالپاندارىنا ءوزى « ماقۇل»پەرىلەردىڭ جەرىنە جەتكىزىپ تاستاۋدى ءوتىندى. سامۇرىق 

ەرىنىڭ ، ۇستىنە حاساندى مىنگىزىپ پقايتىپ كەلگەنشە جەتەرلىك اۋقات جيناپ بەرىپ، جولدا جەيتىن ازىعىن دا الىپ
جەرىنە قاراي ۇشادى. سامۇرىق ءبىر جەتى ۇشادى، مۇحيتتان وتەدى، شولدەن وتەدى، وت دارياسىنان وتۋگە 

 جاقىنداعاندا جەيتىن تاماعى تاۋسىلىپ، باسى اينالىپ، كوزى قاراۋىتقان سامۇرىق ساستى.
دەيدى. حاسان دەرەۋ  -اۋ، مەنىڭ ءالىم قۇرىدى، قۇالۋعا اينالدىم! -ىزەي، ادامزات، باراتىن جەرىمىزگە جەتە المايم - 

ەكى سانىنىڭ ەتىنەن ەكى جاپىراق ەت كەسىپ، سامۇرىقتىڭ اۋزىنا توستى. سامۇرىق حاساننىڭ بەرگەن ەتىن جەپ، 
 كۇشىنە كەلەدى. سودان كەيىن سامۇرىق حاساننان سۇرايدى:

مەن سىزگە »دەيدى. حاسان ايتتى:  -، «ءارى كۇش بەرەتىن ەت ەكەن بۇل قايدان شىققان ەت؟ سونداي ءدامدى،»
سامۇرىق حاساننىڭ ەكى سانىنداعى جاراسىن دەرەۋ سيپاپ ەدى، جارا جازىلىپ «. سانىمنىڭ ەتىن كەسىپ بەردىم

ەرىلەر پ»اق سامۇرىق پەن حاسان پەرىنىڭ جەرىنە كەلىپ جەتتى. سامۇرىق ايتتى: -كەتتى. وسىدان كەيىن كوپ ۇزاماي
ءبىر ۇيىقتاسا قىرىق كۇن ۇيىقتايدى. پەرىلەردىڭ ۇيىقتاعانىنا ءقازىر ءۇش كۇن بوپتى. مەن سەنى وسى جەردە ءۇش 

 دەيدى. -، «اق ۇشىپ كەتە بەرەم-كۇن كۇتەمىن، ءۇش كۇندە قايتىپ كەلمەسەڭ، مەن ساعان قاراماي
تەدى. قاال وتە سۇلۋ ەكەن، ىلعي التىننان سوعىلعان، حاسان ءۇش كۇندە قايتىپ كەلۋگە ۋادە بەرىپ، قاالعا قاراي كە

بۇرىن مۇنداي سۇلۋ قاال كورمەگەن حاسان قاالنى تاماشاالپ، قۇستى دا، سامۇرىقتى دا ۇمىتىپ كەتەدى. حاسان ءبىر 
اپ تكەزدە قاالنى اراالپ ءجۇرىپ، ءبىر ۇلكەن تاماشا سوعىلعان سارايعا كىرەدى. سارايدىڭ ىشىندە قىرىق قىز ۇيىق

جاتىر، ار جاعىندا وڭاشا ءبىر بولمەدە التىن كەرەۋەتتىڭ ۇستىندە تاعى ءبىر قىز ۇيىقتاپ جاتىر. ودان ءارى تاعى ءبىر 
جايۋلى داستارقان، نەشە ءتۇرلى تاماق. تاماقتان الىپ جەيىن دەپ ەدى، ءبىر نارسە شاڭق  -بولمەگە كىرىپ ەدى 

 ەتە قالدى:
اق بۋد-دەپ كۇلىپ جىبەرگەندە اۋزىنان بۋداق -« اعىن نەگە رۇقساتسىز جەيسىڭ؟اي، ادامزات، بىرەۋدىڭ تام»ء 

گۇل تۇسەدى. حاسان قاراسا، ءوزىنىڭ ىزدەپ جۇرگەن قۇسى ەكەن، التىن قاپاستا وتىر. حاسان قۋانىپ كەتتى. قۇستى 
ايسىڭ. نى الىپ كەتە المسەن مە»الىپ سامۇرىققا تەز قايتپاقشى بولىپ، قۇسقا ۇمتىلعاندا قۇس شار ەتە ءتۇستى. 

ەگەردە مەن اششى داۋسىممەن سايراسام، وسى قاالداعى ۇيىقتاپ جاتقان پەرىلەردىڭ ءبارى ويانادى. ال، سەنىڭ ءبىر 
دەدى.  -، «مىسقال ەتىڭ بۇل جەردە مىڭ ءدىلدا تۇرادى، مەنى ەسكەرتپەدى دەپ وكپەلەمە، ەندىگىسىن ءوزىڭ ءبىل

بەردى. جولدا كورگەن ۋاقيعاالرىن جانە دە قۇستىڭ بۇرىنعى ەگەسىمەن قوسىلماقشى حاسان قۇسقا جالىنىپ جىالي 
ماقۇل، مەنى الىپ كەتە عوي، ءبىراق جولدا كورگەن »بولىپ ۋادەلەسكەنىن ايتتى. قۇس حاساننىڭ كوڭىلىن قيماي: 

 دەدى. حاسان -، «سال وقيعاالرىڭدى ايتىپ حات جازىپ، انا بولەك بولمەدە ۇيىقتاپ جاتقان قىزدىڭ قالتاسىنا
قۇستىڭ ايتقانىن ورىندادى. سودان كەيىن قۇستى الىپ سامۇرىققا كەلدى. سامۇرىق ەندى بولماسا ۇشىپ كەتەيىن 

-دەپ وتىر ەكەن. حاسان قۇسپەن سامۇرىقتىڭ ارقاسىنا ءمىنىپ كوپ قيىندىق كورمەي، سامۇرىقتىڭ باالپاندارىنا امان
ىن سامۇرىق قاناتىنىڭ ءبىر قاۋىرسىنىن ءۇزىپ بەردى. حاسان قۇسپەن سامۇرىقتىڭ ەسەن جەتتى. ار جاعىنا جەتۋ ءۇش

قاناتىنىڭ قاۋىرسىنىنا ءمىنىپ ۋادەلەسكەن قىزىنا كەلدى. قىز قۋانىپ حاساندى، قۇستى بار ىنتاسىمەن قارسى الدى. 
ىپ ءمىنىپ ەلىنە قاراي ءجۇر بىرنەشە كۇن دەمالعان سوڭ، حاسان قىزدى، قۇستى الىپ، سامۇرىق بەرگەن قاۋىرسىنعا

كەتتى. بىرنەشە كۇن جۇرگەن سوڭ، الدىنان جاياۋ كەلە جاتقان ءبىر ادامعا جولىقتى. قاراسا، ءوزىنىڭ ورتانشى اعاسى 
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ۇسەن ەكەن، جولدا جول ازىعى تاۋسىلىپ ءبىر بايدىڭ مالىن باعىپ كۇنىن كورگەن، سودان كەيىن ەلىنە جاياۋ قايتىپ 
ءوزى ابدەن اشتىقتان ازعان، كيىمدەرى توزعان. حاسان ۇسەندى سۋعا ءتۇسىرىپ، ۇستىنە جاڭا  كەلە جاتىر ەكەن.

كيىمدەر كيگىزدى، تاماققا ابدەن تويعىزدى. ءسويتىپ، وزدەرىمەن بىرگە قاۋىرسىنعا مىنگىزىپ كەلە جاتسا، ۇسەننىڭ 
عان اسانعا كەزدەسەدى. حاسان اساندى دا توزعان، ءبيتى تورعايداي، موينى ىرعايداي بول-حالىنەن دە جامان ازىپ

ۇسەن سياقتى جۋىندىرىپ، كيىندىرىپ، تاماققا تويعىزىپ، قاۋىرسىنعا مىنگىزىپ الىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى بۇالر ءبىر 
بىزدىڭ اكەمىز بۇرىن دا ءبىز ەكەۋمىزدەن »جەرگە كەلىپ قونادى. وسى كەزدە اسان مەن ۇسەن ەكەۋى اقىلداسادى. ء

اقسى كورۋشى ەدى، ەندى حاسان ەلگە بارعان سوڭ قۇستى مەن تاپتىم، قىزدى دا ءوزىم تاپتىم دەر، ال حاساندى ج
ءبىزدى اشتان ولەيىن دەپ كەلە جاتقان جەرىنەن ءوزىم تاماققا تويىندىرىپ الدىم دەر. اكەمىز ەكەۋمىزدىڭ بايعا 

ەر دەپ دارعا اسۋى دا مۇمكىن. قايتكەن كۇندە دە جالدانىپ مال باققانىمىزدى ەستىسە، مەنىڭ اتىما داق كەلتىردىڭد
دەيدى. ەكەۋى  -، «حاساننىڭ كوزىن جويۋ كەرەك، سودان كەيىن قۇستى ءوزىمىز تاۋىپ الىپ كەلدىك دەيمىز

بەلىنە  دەپ« ماقۇل»دەيدى. حاسان  -، «بىزگە قۇدىقتان سۋ الىپ بەر»وسىالي ەتىپ كەلىسىپ، حاسانعا كەلەدى. 
رەڭ شىڭىراۋ قۇدىققا تۇسەدى. اسان مەن ۇسەن حاسان قۇدىقتىڭ ءدال ورتاسىنا جەتىسىمەن ءجىپتى ءجىپ بايالپ تە

مەن »، «مەن االمىن»پىشاقپەن كەسىپ جىبەرەدى. حاساندى قۇدىققا تاستاعاننان كەيىن اسان مەن ۇسەن قىزدى 
 تەدى. اسان مەن ۇسەن قۇستى الىپ ەلىنەدەپ تاالسىپ قاالدى. قىز ەكەۋىنە دە تيمەي، ايداالعا قاڭعىرىپ كە« االمىن

 كەلەدى. اكەسىنە قۇستى الىپ كەلگەنىن باياندايدى. پاتشا اسان مەن ۇسەننەن:
 دەپ سۇرايدى. اسان مەن ۇسەن: -« حاسان قايدا؟»
ىندى يحاسان ءبىزدىڭ ايتقانىمىزعا كونبەي، تەڭىزدىڭ سۋىنا شومىلىپ جاتقاندا، جايىن جۇتىپ قويدى. ءبىراق ءبىز جا»

دەيدى. پاتشا حاساننىڭ ولگەنىن ەستىپ، قاتتى قايعىرىپ باسىن كوتەرمەي  -، «ولتىردىك، حاساننىڭ كەگىن الدىق
تۇن جاتىپ االدى. ءدال سول كۇنى پەرىلەر ۇيقىسىنان ويانادى، پەرى پاتشاسىنىڭ قىزى قاپاستاعى قۇستىڭ -كۇن

ى حاتتى كورىپ، قۇستى ادامزاتتىڭ الىپ كەتكەنىن ءبىلىپ، پەرى جوق ەكەنىن ءبىلىپ قاالعا جار ساالدى. قالتاسىنداع
پاتشاسىنىڭ قىزى اسكەرىمەن قۇستى ىزدەۋگە اسپانعا ۇشادى. حاساننىڭ اكەسى ءبىر كۇنى ءوزى ورنىنان تۇرماستان: 

، مۇڭلى ىدەپ بۇيرىق بەرەدى. قۇستى التىن قاپاسقا وتىرعىزىپ سايراتادى. قۇس قايعىل -« قۇستى سايراتىڭدار!»
ءۇن، اششى داۋىسپەن سايرايدى. ءدال وسى كەزدە اسپاندا ۇشىپ، قۇستى ىزدەپ كەڭ اسپاندى كەزىپ جۇرگەن 
پەرىنىڭ قىزىنىڭ اسكەرلەرى حاساننىڭ ەلىنىڭ ۇستىنەن ادام بولىپ تۇسە بەرەدى. اسپاننان ادام جاۋعان سوڭ، 

 ەلىپ تىعىالدى. پەرى پاتشاسىنىڭ قىزى اسكەرىمەن قۇستىڭحاساننىڭ ەلىنىڭ ادامدارى ۇرەيلەنىپ، قورقىپ پاتشاعا ك
تۇرعان جەرىنە كەلىپ، پاتشانى الدىنا شاقىرادى. پاتشا جاتقان ورنىنان تۇرىپ كيىمىن كيىپ، بەلىن بۋىنىپ، الالعا 

قۇستى  اەي، ادامزاتتىڭ پاتشاسى! مىن»سيىنىپ، پەرى پاتشاسىنىڭ، الدىنا كەلەدى. پەرى قىزى پاتشادان سۇرايدى: 
دى. دەي -، «قاي باالڭىز الىپ كەلدى، سونى ماعان كورسەتىڭىز، مەن ءسىزدىڭ سول باالڭىزبەن سويلەسەر ەدىم

اي، پەرى قىزى! وسى قۇسىڭدى مەن تۇسىمدە كورىپ، ءبىر كورۋگە قۇمار بولعانىم راس. الىپ كەلىڭدەر دەپ »ء
ەۋى امان قايتىپ كەلدى، ال ەڭ كىشىسى جاقسى كورەتىن ءۇش باالمدى جۇمساعانىم راس. ال، سول ءۇش باالمنىڭ ەك
راسىن ءالى انىقتاعانىم جوق. ال، سول باالمنىڭ قايعىسىنان -باالم قايتپادى، جولدا بالىق جۇتتى دەپ كەلدى، وتىرىك

دە دەدى  -« مىنا قۇستى وسى ءبىرىنشى رەت كورىپ تۇرمىن، ەندىگىسىن انا ءتىرى كەلگەن ەكى باالدان سۇراڭىز!
 -، «قاالي الىپ قايتتىڭدار، سونى ايتىپ بەرىڭدەر»پاتشا ۇيىنە كەتتى. پەرى قىزى اسان مەن ۇسەندى شاقىرىپ: 

 -، «ە، قاالي الىپ قايتتىڭدار دەيتىن نەسى بار، جۇيرىك اتپەن باردىق تا، الىپ قايتتىق»دەدى. اسان مەن ۇسەن: 
اي وتىرسىڭدار، ءبارىبىر مەن ءقازىر قۇستى سويلەتەمىن، قۇس سەندەر شىندارىڭدى ايتپ»دەدى. پەرى قىزى ايتتى: 

« سويلە»دەدى دە قۇسقا  -« بارلىق شىندىقتى ايتىپ، سەندەردىڭ سوزدەرىڭ وتىرىك بولسا، باستارىڭدى االمىن!
حاسان اق كوڭىل، قايىرىمدى جىگىت ەكەن، »دەپ بەلگى بەردى. قۇس جولدا بولعان وقيعانىڭ ءبورىن ايتتى: 

پ قويماعان سوڭ، ەرگەنىم راس، حاسان مەنى الىپ مەنىڭ بۇرىنعى يەمنىڭ ۇيىنە اكەلدى. سودان كەيىن ءبارىمىز جىال
توزىپ، اشىعىپ كەلە جاتقان اسان مەن ۇسەندى كەزدەستىردىك. -وسى جاققا قاراي كەلە جاتقانىمىزدا جولدا ازىپ

 دى، بۇالر حاسانعا قاستىق ويالپ قۇدىققا الداپ ءتۇسىرىپحاسان بۇل ەكەۋىن تاماققا تويىندىرىپ، كيىم كيىندىرىپ ە
دەپ تاالسىپ ەدى، ول « مەن االمىن»، «مەن االمىن»تاستاپ كەتتى. سودان كەيىن مەنىڭ بۇرىنعى يەمدى ەكەۋى 

قىز ەكەۋىنە دە تيمەي، ايداالعا قاڭعىرىپ كەتتى. والردىڭ اشتان ولەتىن ۋاعى بولعان جوق، ءالى ءتىرى بولۋى 
دەدى. پەرى قىزىنىڭ ءبىر اسكەرى جەر ءجۇزىن ءبىر ساعاتتا اينالىپ شىعاتىن جۇيرىك ەكەن، پەرى  -، «ۇمكىنم

قىزى سول جۇيرىكتى جۇمسادى، ال اسان مەن ۇسەننىڭ باسىن كەسىپ الدى. پەرى كىزىنىڭ مۇنىسىنا بارىن ءوز 
اسى الىنىپ بولعان كەزدە جۇيرىك پەرى حاسان قۇالعىمەن ەستىگەن پاتشا قارسى بولعان جوق. اسان مەن ۇسەننىڭ ب

مەن قىزدى الىپ كەلدى. پەرى قىزى حاساننىڭ باتىرلىعىنا، ادامگەرشىلىگىنە ريزا بولىپ، قۇستى ءوز قولىنان حاساننىڭ 
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اكەسىنە سىياليدى. پاتشا پەرى قىزىنا العىس ايتىپ قىرىق كۇن توي، وتىز كۇن ويىن جاسادى. پەرى قىزى اسكەرىمەن 
 قوناق بولدى. سونىمەن ادال ادامدار ءوز ماقساتتارىنا جەتىپ، باقىتتى ءومىر كەشتى. 
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 التى تۇلكى
 

قۇيرىعى ۇزىن  ابۇرىنعى ۋاقىتتا التى تۇلكى جولداس بولىپتى. التاۋىنىڭ بىرەۋىنىڭ قۇيرىعى شوالق ەكەن. ان        
: شوالق تۇلكى ۋاقىتتا سول. بەرىپتى كۇلە قىلىپ، كەلەكە دەپ —،«سەنىڭ قۇيرىعىڭ جوق»بەس تۇلكى: 

 —،«وسىالردى، مەن وسى بەس تۇلكىنىڭ قانداي قىلىپ قۇيرىقتارىن شوالق قىلىپ وزىمە تەڭ قىلىپ قويامىن»
 :ايتتى تۇلكىگە بەس سوندا. اقىلى تاپقان كەلىپ، ويالپ دەپ
 
 .دەپ —!قىاليىق ويىن جاقسى ءبىر ءبىز  —
 

تۇلكىلەردى الىپ كەلىپ، قاراعايعا قۇيرىقتارىنان بايالپ قويىپ ءوزى ءبىر بيىك تاۋدىڭ باسىنا شىعىپ، تۇلكىلەرگە 
 ايتتى:

 
 .قاشتى ءوزى دەپ —جاتىر، كەلە بۇركىتتەر جاقتا مىنا –      

 
ءۇزىپ، اممەسى شوالق بولىپ قاالدى، شوالق بولعاننان كەيىن بۇرىنعى،  سوندا بەس تۇلكى قاشامىز دەپ قۇيرىقتارىن

مىنە، شوالق تۇلكى وزدەرىن شوالق قىلىپ، سەرىك قىلدى. بەسەۋى بىردەي شوالق بولعاننان كەيىن ەشكىم مازاق 
 قىلىپ كۇلمەيتىن بولدى. 
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 مەن بۇل كۇندە قارتايدىم، ەتىمە جۇمساق»ءبىر كۇنى سۇلەيمەن عالي اسساالم بارشا قۇستى جيىپ الىپ ايتىپتى: 
بىر جۇندەرىڭىزدى بەرىڭىزدەر، سودان توسەك ىستەۋگە -توسەك بولماسا بولمايدى. بارشاالرىڭىز بارىڭىزدار، ءبىر

 سۇلەيمەن دەيدى بەردى جۇلىپ ءجۇنىن بىر-ءبىر دە ءبارى قۇستاردىڭ اۋاداعى بارشا سوندا. دەيدى—«كەرەك،
دەپ، « اق تال ءجۇنىمىزدى بەرەمىز-سۇلەيمەنگە قااليشادان ءبىر»اق جارقانات -لي اسساالمعا. سوندا جالعىزعا

ڭ الدى قۇستاردى»بارلىق ءجۇنىن الىپ،  ءوزىنىڭ ءتاۋىر دەگەن ءجۇنىنىڭ ءبارىن الىپ بەرىپتى. سوندا سۇلەيمەن
جاالڭاش نارسەگە وزگە قۇستار مازاقتاپ كۇلە بەرە »دەپ باتا بەرىپتى. مۇنان سوڭ كەشىكپەستەن ويالپ: « بول
 ىنكورمەيت سيقىڭدى سەنىڭ بايقاپ ادام پەنەن قۇس ۇشارسىڭ، تۇندە اۋادا سەن»: ايتىپتى تاعى دەپ، —«مە؟

 . بولعان ۇشاتىن تۇندە تەك جارقانات قاراي بەرمەن سونان. دەپتى —،«ۋاقىتتا
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ءبىر قاسقىر تاماق ىزدەپ كەلە جاتىپ، قۇرۋلى تۇرعان قاقپانعا ءتۇسىپ قاالدى. والي جۇلقىنىپ، بۇالي جۇلقىنىپ، 
بارا جاتقان كاسقىردى اڭشىالر كورىپ، ارتىنان قۋا جونەلەدى. قاسقىر ساسقاالقتاپ ءبىر  زورعا قۇتىالدى. قاشىپ

قايتسەڭ دە مەنى جاسىر، ۇمىتپاسپىن جاقسىلىعىندى، مەنى   قابىڭا    سالىپ،    »ەگىنشىگە كەلىپ جايىن ايتادى: 
 .دەيدى —،«ارقاالپ   جۇرە    بەر
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م قابىنا سالىپ الىپ، ارقاالپ جۇرە بەرەدى. كەشىكپەي اڭشىالر مىلتىق. قاسقىر جىالپ تۇرعان سوڭ، ەگىنشى ادا
 قىلىشىن جارقىلداتىپ جەتىپ كەلەدى. كىسىدەن سۇرايدى:

 
 .دەپ—بە؟    كورمەدىڭ     قاسقىر     جاتقان    بارا     قاشىپ  —
 

 كىسى:
 
 كەيىن، نكەتكەننە اسىپ اڭشىالر. دەيدى —ۇمتىلىڭدار، تەزىرەك ءوتتى، قاشىپ شوقايدان اناۋ قاسقىر ءبىر جاڭا —

 :قاسقىرعا شەشىپ، اۋزىن قاپتىڭ ەگىنشى
 
 :گىنشىگەە شىعىپ، سەكىرىپ قۋانىپ قاسقىر. دەيدى —،«جۇرە بەر، ماعان دا ءبىر جاقسىلىق ەتەرسىڭ جونىڭە» —
 
 .بەرەدى تاپ-تاپ دەپ —،«اشتى قارنىم جەيمىن، سەنى مەن» —
 

 تاپ:ەگىنشى بايعۇس ساسقاالق
 
كەن، ىلىققا جاماندىق ەتە  مە  ەجاقس ەدىم، قالىپ الىپ قۇتقارىپ ولىمنەن سەنى مەن قاالي، بۇنىڭ قاسقىر، اي،  —

 .دەيدى —والي  بولسا تورەلەتەيىك، قايسىمىزدىكى ءجون ەكەن،
 

تىپ شىعادى. اياق اي-باستانەكەۋى كەرىسىپ تۇرعاندا قاڭعىرىپ ءبىر جاعىنان تۇلكى كەلەدى. بۇالر تۇلكىگە وقيعانى 
 تۇلكى:

 
سە كۇلىپ جۇرەر، دورباعا ۇلكەن قاسقىر سىيدى دەگەنگە ەستى بىرەۋ باسقا مەنەن ايتپاڭىزدار، ءسوزدى جوق —

 .دەيدى —نانبايمىن، بارىپ تۇرعان وتىرىك،
 

 دەپ كەرىسىپ بولمايدى. تۇلكى قاسقىرعا:« بۇل راس»قاسقىر مەن كىسى 
 
 .  دەيدى —سەنبەيمىن،   كىرمەي   قاپقا  —
 

 قاسقىر   سەندىرمەكشى بوپ قاپقا كىرگەندە، تۇلكى ەگىنشىگە:
 
 ندىەگى   كۇزدىگۇنى  كورەيىن،   مەن   قانە   كەلدى،  كەزىڭ   قيمىلدايتىن ەندى اۋزىن، قاپتىڭ بايال» —

 .دەيدى—«جۇرسىڭ؟ سوعىپ قاالي
 

 تۇلكى:ەگىنشى قۇرالىن الىپ، قاسقىردى ۇرا باستايدى. 
 
 .دەيدى —اش، اۋزىن قاپتىڭ ەندى —
 

 ارتىنا قاراماستان شىعا جونەلەدى. ارتىنان تۇلكى:-قاسەكەڭ الدى
 
 .كۇلىپتى ساق-ساق دەپ —،«ەدى تورەم ءادىل ءبىر ىستەمەگەن بەرى كوپتەن» —
 
 ءسويتىپ، ەگىنشى بايعۇس تۇلكىنىڭ ايالسىمەن اجالدان قۇتىلىپتى.  
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 جولبارىس  ءبىر  تۇلكىنى   ۇستاپ   االدى.  تۇلكى   قۇيرىعىن بۇالڭداتىپ، تۇمسىعىن جوعارى كوتەرىپ:

 
 .دەيدى—مەنى جەي المايسىڭ! مەن وسى ورمانعا قوجالىق ەتۋگە كەلگەنمىن،-

 
 ءبىر، بىالي ءبىر قاراپ، سەنبەي:جولبارىس تۇلكىگە والي 

 
 .دەيدى —ەمەس، مۇمكىن —
 
مەن  بىرگە  ورمانعا  ءجۇر.   ونداعى   بارلىق اڭداردىڭ  مەنەن  قاالي قورقاتىنىن  ءوز  مەنى  سەنبەسەڭ،  —

 .تۇلكى دەيدى —كوزىڭمەن  كور، 
 

ڭدار ءجۇرىپ وتىرادى. جولبارىستى كورىپ ا جولبارىس بۇعان كەلىسەدى. تۇلكى جولبارىستىڭ الدىنا ءتۇسىپ، پاڭدانا
تىراعاي قاشادى، ۇياالرى مەن ىندەرىنە تىعىالدى، اسپانعا ۇشادى. ال قۋ تۇلكى -مەن قۇستار زارەسى ۇشىپ، تىم

 باسىن ونان سايىن كوتەرە ءتۇسىپ:
 
 .ماقتانادى دەپ —ءتىرى؟ ما بار جان قورىقپايتىن مەنەن! شىعار جەتكەن كوزىڭ ەندى ال، —
 
 نا كەتەدى. جايى جولبارىس الدانعان دەپ —ەكەنسىڭ، ايبارلى دا شىنىندا سەن يا،  —
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ىپ اراالپ، كۇندىز  ءتۇس بۇرىنعى زاماندا ءبىر تۇلكى جاكىن ماڭايداعى قاالالرعا تۇندە بارىپ كوشەلەرىن، بازارالرىن
مۇندايالرىن تەرىپ جەپ جۇرەدى ەكەن. ءبىر كۇنى تۇندە باياعى قالپىنشا قىدىرىپ جۇرسە،  -قالعان ەت، ماي، ونداي

ءبىر  بوياۋشىنىڭ الپكەسى   اشىق  قالعان  ەكەن، سوعان كىرىپ، ھاممە دەنەسىن بوياپ الىپتى. تىمىسكىلەپ 
الىپ   ءوزىنىڭ   ساحاراداعى مەكەنىنە بارىپتى. باسقا ساحاراداعى  ارىستان، قابىالن،   ءجۇرىپ   تاماعىن   تويدىرىپ 

 جولبارىس يا باسقا كوپ اڭدار تاڭ قالىپتى:
 
 تۇلكى ۋق. بەرىپتى ءتۇسىپ تاعىن استىنداعى ارىستان دەپ، —شىعار، پاتشامىز تۇسكەن كوكتەن بىزگە بۇل —

 :ءبىلىپ قورىققانىن بۇالردىڭ
 
احاراداعى اڭدارعا حۇكىم داۋا س زامان كوپ ماقتاپ، وزى-ءوزىن دەپ، —پاتشاالرىڭمىن، تۇسكەن كوكتەن مەن —

جۇرگىزىپ، تاققا ءمىنىپ، پاتشا بولىپ تۇردى، ءھام نەشە ءتۇرلى اڭدار قىزمەتىندە بولىپ، قولدارىن قۋسىرىپ 
سىلى ءولىپتى. تۇلكىلەردىڭ ولگەنىن ەستۋىمەن مۇنىڭ ا تۇردىالر. ءبىر كۇنى تۇندە باسقا اتىراپتاعى تۇلكىلەر ۋالنىپ

پ تاستاپتى: پارە قىلى-ءھام تۇلكى بولعان سوڭ، بۇل ءھام ءولىپتى. ارىستان بۇنىڭ ولگەنىن ءبىلىپ باس سالىپ پارە
 ىنال»ء. دەپ —،«مەن سىزدەرگە كوكتەن تۇسكەن پاتشامىن»نەشە زاماننان بەرى ءبىزدى الداپ جۇرگەن ەكەن: »
 وزىنە اجال تاپقىزدى. -ىوز دەپ، سانايمىن جوعارىعا وزى-ءوزىن سىقىلدى ءسوز دەگەن «الەك ىلمەگەنب
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وڭىلى بولىپتى. ءتورت تۇلىگى ساي بولىپتى. ءقەرتە زاماندا، قۇيرىعى كەلتە زاماندا شىقبەرمەس شىعايباي دەيتىن باي 
جاي بولىپتى. سول شىقبەرمەس شىعايباي ۇيىنە ەشكىمدى قوندىرمايدى ەكەن، قوندىرسا، ءدام بەرمەيدى ەكەن. 

 ءتىپتى تاستان دا قاتتى ساراڭ، ءوزى تويسا دا، كوزى تويمايتىن ادام ەكەن. ۇيىنە كىسى كەلسە ونىڭ جاۋابى:
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تىلمەگەن اتى ەس شىعايبايدىڭ شىقبەرمەس. ەكەن كەتكەن اتاپ شىعايباي ونى جۇرت وسىدان. ەكەن —! ءاي شىق، —

 ەستىمەگەن جان بولمايدى ەكەن.« ايىن-شىق»ەل بولمايدى ەكەن. ونىڭ ء
 

 قايتسەم دە، قاالي بولسا دا شىعايبايدان ءدام تاتام دەگەن تااليالردىڭ تاۋى شاعىلعان بوالدى ەكەن.
 

 ەلگە جايىلدى. ەل اۋزىنداعى ماتەلگە ايناالدى.-! الداردىڭ الدامايتىنى، اربامايتىنى جوق دەگەن اتاق ەلالدار قۋ
 
 الدارعا ءسوز وسى. جۇرت دەيدى —ءاي، الدارىڭ قانشا قۋ بولسا دا، شىقبەرمەس شىعايبايدى الداي الماس،  

 .ەسىتەدى دا الدار اتىن شىعايبايدىڭ شىقبەرمەس. جەتەدى
 
 مەسشىقبەر. اتتانادى الدار دەپ، — قۇرىسىن، اتىم دەگەن الدار ەتپەسەم باي مىرزا شىعايبايدى شىقبەرمەس —

 اداالد ەن سالعان، اۋالق ىرگەسىن ەلدەن اقىرىندا. جۇرەدى تۇن-كۇن. شەگەدى ساپار ىزدەپ ەلىن شىعايبايدىڭ
 .كەلەدى ۇيىنە شىعايبايدىڭ قونعان ءۇي جالعىز

 
دەپ، اتىن الىسقا تۇساپ، ءوزى بىلدىرمەي كەلىپ، جابىقتان سىعااليدى. سىعاالسا: « وتىر ەكەن بۇل قۋنە ىستەپ »

شىعايباي قازى ءتىلىپ وتىر ەكەن. بايبىشە نان يلەپ وتىر ەكەن. توقالى باس ءۇيتىپ وتىر ەكەن، قىزى تىرنانىڭ 
 ءجۇنىن جۇلىپ وتىر ەكەن.

 
 .بارادى كىرىپ دەپ —! جارىق كەش —; ەتىپ جىلماڭ دەپ —، «وسىدان تاتپاسام الدار اتىم قۇرسىن»
 

عايباي جاسىرا قويىپ، شى-دەگەندى ايتىپ بولعانشا قولدارىنداعىالرىن جاسىرا« …كەش »بۇالر دا جىلدام ەكەن، الدار 
قاالدى، تۇك  اشىقتى، قىزى تىگىلىپ جاتقان كويلەكتى، توقالى كوسەۋدى قولدارىنا الىپ وتىرىس-تاسپانى، بايبىشە ۇر

 بىلمەگەنسىپ، قولدارىنداعى ىسپەن بولىپ وتىرعانسىپ، جايباراقات بوال قاالدى.
 
. ىشىنەن الدار دەيدى —، «اق اككىستەنىپ العان ەكەنسىندەر، مىزعىماس قۋ ەكەنسىڭدەر-اي، ابدەن»ء 

 .االدى وتىرىپ الدىنا ءتور بارىپ سۇيكەنە بايعا الىسقانسىپ، قول امانداسقانسىپ،
 
اي كوسە ەكەنسىڭ، جۇرتتى قۇرتقان قۋ ما ەكەنسىڭ! ءجۇرىسىڭ جىلماڭ ەكەن. جىرىندى بولعان سۇم با ەكەنسىڭ! »

 .ىشىنەن باي دەيدى —، «قۋ بولساڭ دا، سۇم بولساڭ دا مەنەن ءدام تاتا الماسسىڭ
 
 لەكوتەرى الدار. الدارعا باي دەيدى— بار؟ بىلگەنىڭ-ەستىگەن نە باراسىڭ؟ قايدا سۇمسىڭ؟ جۇرگەن قايدان —

 دى.جونەلە جەلدىرتە كۇلىمدەپ، ءتۇسىپ،
 
 نداعىاستى ءوزىڭنىڭ تاپ جۋاندىعى. كوردىم جىالن سارى كەن ءۇل جاتىپ كەلە جولدا. كوپ بىلگەنىم كورگەن —

 .قازىداي
 

 كەم قىپ اسىرماي،-ارتىق
 

 شىن ايتقاندا جاسىرماي:
 

 تاسپەن ۇردىم جىبەرىپ،
 

 باسىنداي.كۇڭ استىنداعى 
 

 بىلىش ەتتى يلەنىپ،
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 بايبىشە استىنداعى نانىنداي.
 

 وتىرىك بولسا ساقال جۇلىنسىن،
 

 قىز استىنداعى تىرناداي.
 
 ءبارىن دە وسىنىڭ كورىپ كەلدىم، 

 
 اسىڭدى اسشى ۇرالماي.

 
  

 
 وسىنى ايتقاننان كەيىن باي:

 
 .تاستايدى القتىرىپ قازىسىن استىنداعى دەپ، —! تىلىنە ءتۇسسىن شوق —
 
 .القتىرادى نانىن استىنداعى بايبىشە دەپ، —ىن! كەسىلس ءتىلىڭ —
 
 .القتىرادى باستى توقال دەپ، —! قارىسسىن جاعىڭ     —
 
 .القتىرادى تىرنانى قىزى دەپ، — تولسىن، ءىشىڭ     —
 
 .پىشىنمەن دەگەن «قايسى امال»: باي دەيدى — بايبىشە، بەر اسا قازىڭدى     —
 

 بايبىشە قازانعا اس ساالدى دا،
 
 .دەسە – اي بەس قازانىم ءپىس —
 
 .دا تاستايدى شەشىپ ەتىگىن الدار، دەيدى —! اي ون وتىرايىن —
 
 .وتىرادى ورنىعىپ تورگە دەپ – كيەرمىن، جىلى كەلەر تەرىسىن تاعىنىڭ كەر —
 

دەپ، ءۇن جوق « مىناۋ كاپىر قاشان جاتادى» قازان تۇنىمەن قاينايدى، ءبىراق تۇسىرىلمەيدى. الدار دا وتىرادى.
 قاسارىپ باي دا وتىرادى. اقىرىندا ۇيقىدان شارشاپ شىداي الماي:

 
 نانورنى الدار كەزدە ۇيىقتاعان ىشىمەن ءۇي. ساالدى توسەك بايبىشەسى. دەيدى — سال، توسەك كەمپىر ءاي —

 قويادى. سالىپ تۋراپ تۋالقتى ورنىنا ونىڭ الىپ، ءسۇزىپ ەتتى قازانداعى تۇرىپ،
 
 ءبىر ۋاقىتتا باي تۇرىپ بايبىشەسىن وياتادى: 

 
 .ەتەدى ىرسىب دەپ — ءيتى اۋ-جەگىزبەدى اسىمىزدى ۋاقىتىمەن. تەز اسىڭدى ءتۇسىر. بىلەم ۇيىقتادى يت مىنا —
 

 بايبىشە قاراڭعىدا استى تۇسىرەدى. باي پىشاقتى قولعا الىپ جىبەرىپ.
 
 يوال. وتپەيدى ءتىسى جىبەرسە، اساپ كەسەگىن ءبىر اۋزىنا دەپ، —ڭ وسى! سازايى! جات جىگىتىم، جات —

 .بولمايدى قىيدااليدى، بۇالي قىيدااليدى،
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 .سۇرايدى ماي قالىپ، ءتۇيىلىپ. ۇرسادى قاتىنىنا دەپ،—!شاندىر وڭكەي. كەتكەن بولىپ نە ەتىن —
 

 جاتادى.اش -اقىرى الداردان كەلگەنىن ءبىلىپ، امالسىز اشتان
 

. دەيدى —تاڭەرتەڭ شىعايباي جولعا كەتپەك، بولىپ، بايبىشەسىنە قوناققا كورسەتپەي ماعان نان بەرىپ جىبەر، 
 جۇگىرىپ دارال سالىپ كورە مۇنى قويادى، تىعا قوينىنا بايدىڭ سالىپ اال وتتان ناندى جاتقان ءپىسىپ وشاقتا ايەلى

 .شىعادى
 
جولىعامىز با، جوق پا؟ اقتىق رەت قازاق داستۇرىمەن دوستارشا كورىسىپ  بۇالي بۋدان ەندى! بايەكە ە، —

 .ەتەدىك كۇيدىرىپ كەۋدەسىن بايدىڭ نان شىققان جاڭا وتتان. قۇشاقتايدى بايدى ساال بارا دەپ، —ايرىلىسالىق،
 
 .تۇسەدى قىسا قاتتىراق سايىن دەگەن —! ەندى جارايدى اۋ، —
 
 ەسىن! ءما دەپ، قوينىنان ناندى القتىرىپ تاستايدى.ج يت جەگىردى يت مىنا اۋ، —
 
 .كەتەدى اش دۇزگە باي. االدى قولىنا ناندى بارىپ الدەكەڭ دەپ، — جەيىن، مەن جەگەنشە يت بايەكە، ءا، —
 

باي ەكىنشى كۇنى تاعى جولعا شىعاردا بايبىشەسىنە ءبىر تورسىق ايران قۇيعىزىپ، ونى، كورسەتپەي ىشىنەن بايالپ 
 االدى. باي ەندى شىعۋعا ىڭعايالنعاندا الدار:

 
  ىپبول امانداسقان قۇشاقتاسا دە، دەيدى قااليىن امانداسىپ شىعارمىن جۇرەتىن كەلگەنشە ءسىز مەن بايەكە، —

ا الدارع امالسىزدان تورسىقتى. كەتىرەدى مازاسىن شىعايبايدىڭ توگىلىپ ايران تورسىقتاعى. قىسادى تۇسىنان تورسىقتىڭ
 ەرىپ شىعاي بۇل جولى دا اش كەتەدى.ب

 
قوسەدەن قۇتىال الماعان سوڭ، باي قوسەنىڭ اتىن سويىپ الماق بوالدى. بايدىڭ مۇنىسىن تاعى ەستىپ قويىپ، اتىنا 
بارادى. اتىنىڭ قاسىندا بايدىڭ دا اتى تۇر ەكەن. ءوز اتىنىڭ ماڭدايىنداعى قاسقاسى بولماسا، ەكەۋىنىڭ ەشبىر 

يكى دەپ، ءوز اتىنىڭ قاسقاسىنا سىيىردىڭ ش« ماعان وياليتىن زيان بولسا وزىنە ءتيسىن»وق ەكەن. ايىرماشىلىعى ج
بوعىن جاعىپ، جوعالتادى دا، باي اتىنىڭ باسىنا بور جاعىپ، قاسقا ات قىلىپ قويادى. سويتەدى دە، ورنىنا كەلىپ 

 جاتىپ ۇيىقتاپ قاالدى.
 

 — «تۋرا تۇر ، بالەم!»ەكەنىن بىلەدى. بىلەدى دە ءىشىن ىزا كەرنەپ: العاشقى كۇنگى ەتتى جەپ قويعان دا الدار 
 .تاستايدى جارىپ اتىن الداردىڭ شىعىپ، سىرتقا كەزدە دەگەن اۋ-ۇيىقتادى الدار. دەيدى

 
 جاتىپ، ىپكەل توسەگىنە قۋانىپ، تولىپ كوڭىلى ىسىنە ىستەگەن ءوزىنىڭ دەپ، —! سازايىڭ جىگىتىم مىنە —
 كەتەدى.عا ۇيقى
 

 تۋرىپ جاتىپ، الدارعا ايتادى:» تاڭەرتەڭ باي ورنىنا
 
 اقپايب اتىڭدى سورلى،. قالعان جارىلىپ كەرەك بولۋ اتىڭ سەنىڭ. دەيدى جاتىر ءولىپ ات قاسقا كەمپىر مىنا —

 .كۇلەدى قارق،-قارق دەپ —! ادامسىڭ قىلعان نە جۇرگەن باعىپ قازان
 
 :تۇرىپ الدار —
 
 دەيدى، —نداي قاسقا ەكەن؟ بوق قاسقا بولسا مەنىكى بوالر، بور قاسقا بولسا سىزدىكى بوالر، قا —
 

باي قۇدايدىڭ ۇرعانىن بىلەدى دە، ورنىنان تۋرا جۇگىرەدى. جۇگىرىپ بارسا، ايتقانىنداي ءولىپ جاتقان بايدىڭ بور 
 قاسقاسى ەكەن.
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 باي كۇيىپ كەتىپ، الدارعا كەلىپ:

 
 :ناقاتىنى شىعىسىمەن سىرتقا. كەتەدى شىعىپ دەپ —دى سۇم! مەن سەنى ەندى كورمەيمىن، قاراڭ جوعالت —
 
 :الدار بارىپ، جاقىنداپ كەزدە شىققان جەرگە اناداي، باي. دەيدى — جونەلت، تەز —
 
الدار  .قەلمەيدى بەرگىسى بايدىڭ دەيدى كەت بەرىپ ءبىزىڭدى ءجۇر، شىعىپ شۇلعاۋىم جىرتىلىپ ەتىگىم —

 جابىسىپ جىبەرمەيدى: اقىرى بولماعان سوڭ:
 
 .دەيدى — كاپىر جوعالتشى، قاراڭدى دا ال! اڭتۇرعان الشى، الساڭ ءا، —
 

 العىستى جاۋدىرماالتىپ، كۇلىپ، قاال بەرەدى. باي كەتىسىمەن ونىڭ بايبىشەسىنە جۇگىرىپ كەلىپ:»الدار 
 
 .دەيدى — كيىندىرىڭىز، بىزبيكەنى» قىزىڭىز ال —
 
 ءۇشىن؟ نە ە، —
 
 
 
 .بولدىم كەتەتىن الىپ قىزىڭىزدى مەن كەلىسىپ، بايمەن —
 
 .دەيدى — باي، ەدى بە بەرەتىن قىز ساعان! سۇم ءارى، جوعال —
 
 :يقاياليدىا ارتىنان بايدىڭ قالعان بارىپ جەرگە كوپ شىعىپ، سىرتقا دەپ، قال ەستىپ قۇالعىڭمەن ءوز ايتپەسە —
 
 .دەيدى — بايبىشەڭ، مىنا جاتىر بەرمەي بىزبيكەنى! باي ءاي، —
 
 .باي ايقاياليدى دەپ — كوزىن، كاپىردىڭ سول جوعالت! ءبىزدى بەر! قاتىن ءاي، —
 
 .ايەلگە تۇرعان قاسىندا الدار دەيدى — بە؟ ەستىدىڭ ءانى، —
 
 .ەلىاي قاالدى تاڭ دەپ، —ياققا بەرىپ قۇتىرعان با؟ قۋا ءبىر قۇرتقان ەلدى! ءوزى با الجىعان يت كارى مىنا —
 

 مىناۋ دەگەنگە كونبەستەن جاساۋىن بۋىپ، قىزدى اتقا مىنگىزەدى.-قاالشقا بوي بەرگەن الدار ما؟ اناۋ-قاتىن
 
 دەپ، ەلىنە تارتىپ وتىرادى. « الداردىڭ ويىنى وسىالي بوالدى»
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بار ەكەن، جوق ەكەن. ەرتە زاماندا ءبىر الداركوسە دەگەن قۋ بولعان ەكەن. ونىھ كاسىبى اركىمدى الداۋ بولعان 
 ەكەن.

 
 ەي، اتا، مەن الداسام،
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 شايتان ارباسام.-بولسا دا جىن
 

 جۇرت ىستەيتىن كاسىپ كوپ،
 

 –الداۋدى مەن كاسىپ قىلسام، 
 

 ەكەن.دەپ سۋراپ اتاسىنان باتا العان 
 

كۇندەردە ءبىر كۇن سول الداركوسە شايتانمەن بىرگە ءبىر ۇزاق ساپارعا شىعىپتى. اي ءجۇرىپتى، جىل ءجۇرىپتى. ءبىر 
 كەزدە ەكەۋى دە شارشاپتى. سونان سود الداركوسە ايتىپتى:

 
 رىمىزگە ءبىرىمىز كەزەك ءمىنىپ جۇرەلىك دەپتى.بى جۇرمەيىك، جاياۋ بىردەي ەكەۋىمىز بۇالي —
 

 شايتان مۇنى قوستايدى:
 
 وعانس اۋەلى مىنەمىز، بۇرىن قايسىمىز قايسىمىزدىكى، جول ءبىراق. ىستەلىك سوالي. ەكەن اق-اقىل مۇنىڭ –

 :دەيىك االيىق كەلىسىپ
 

 سوندا الداركوسە ايتادى.
 
سا، ۇلكەن بول ەنگە جول بەرەتىن ادەت بار. جاس سۇراسايىق، كىمنىڭ جاسىۇلك جاسى حالقىندا قازاق ءبىزدىڭ –

 اۋەلگى كەزەك سونىكى بولسىن. سەن كاشان تۋعان ەدىڭ دەيدى.
 

 شايتان ءسال ويالنىپ تۇرادى دا:
 

 مەن دۇنيەگە كەلگەن كۇنى
 

 اسپانعا كوزىم ءتۇسىپ ەدى،
 

 كەم ەمەس بىلەمىن:-ارتىق
 

 اي كولەمى،االقاند —جەر 
 
 .دەيدى —اق قانا بەل ەدى، -ءبىر 

 
 تاڭ بوالدى:-الداركوسە وكىرىپ قويا بەرەدى. شاي تان اڭوسى كەزدە 

 
. دىوكىرە بەتەر وڭاي الداركوسە. سۇرايدى دەپ —مۇنىڭ نە؟ اۋەلگى كەزەك تيمەيتىن بولدى دەپ قامىعۋىڭ با؟ 

 ە سالىپ جىاليدى.جەرگ باسىن «باۋرىمداپ وي» سوڭ بەرىدەن-ارى
 

 :كەمسەڭدەپ الداركوسە سوندا. شايتان جالىنادى دەپ، —نە بولدى، ايتشى؟ 
 
 :ءتۇستى قايعىم ەسكى ەسىمە مەنىڭ ايتقاندا ۋاقىتىڭدى تۋعان سەن –
 
 ءدال سەن تۋعاندا 

 
 ۇلكەن ءبىر توي بولىپ ەد،
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 اتقا شاۋىپ جۇرگەندە

 
 كەنجە باالم ءولىپ ەد دەپ، تاعى دا وكىرىپ

 
 قويا بەرەدى. شايتان ونى، كوڭىل ايتىپ، جۇباتادى.

 
اق مۇڭ ەكەن. الداركوسە شايتاننىڭ -ق، اۋەلگى كەزەك سەنىكى. ءمىن موينىما، جۇرەيىك دەيدى. دەۋىداۋ، جو

 جەلكەسىنە سەكىرىپ مىنەدى. سوندا شايتان:
 
 كوسە:الدار. سۇرايدى دەپ — مىنەسىڭ؟ ۋاقىت قانشا سەن –
 
 «ءاليالي -االۋ-االۋاليالي»ء: دە سويتەدى. دەيدى مىنەم تاۋسىلعانشا ولەىڭىم سول. وتىرام ايتىپ ولەڭ مەن –

 .باستايدى ولەڭ دەپ،
 

 وسىالي كوپ ۋاقىت جۇرەدى. شايتان ابدەن شارشايدى. ءبىر كەزدە:         .
 
 سۇرايدى. وعان. دەپ — تاۋسىالدى؟ قاشان ءاالۋالياليىڭ سەنىڭ وسى –
 
 .الداركوسە بەرەدى جاۋاپ دەپ، — بار، تاعى «اريادايىم»ء تاۋسىلسا، ول. جوق تاۋسىلعان ءالى ءاالۋالياليىم –
 

تالىپ ءولىمشى بوالدى. سونان كەيىن ول الداردان قۇتىلۋدىڭ امالىن -الداردىڭ ءاالۋالياليى تاۋسىلمايدى. شايتان ارىپ
 وياليدى. ءسويتىپ، ءبىر جەردە تۇنەپ وتىرعاندا.

 
 :الدار. دەيدى — قورقاسىڭ؟ نەدەن سەن وسى الدار –
 
 .دەيدى – قورقام، قىمىزدان مەن ارتاق قازى، مەن –
 

الدار ۇيىقتاپ جاتقاندا شايتان بارىپ، ءبىر جەردەن قازى، قارتا، قىمىز تاۋىپ اكەلىپ، الداردىڭ قاسىنا قويادى. 
 ويانعاندا سونى ءقورىپ، قورقىپ، قاشىپ كەتەر دەپ وياليدى.

 
جەپ، تويىپ الىپ، شايتاننىڭ موينىنا ءمىنىپ، تاعى -تاڭەرتەڭ الداركوسە ازىرلەپ، كويعان تاماقتى، قىمىزدى ىشىپ

دا ءاالۋالياليىن ايتىپ، جول تارتادى. وسى ءاالۋالياليى مەن ءاريايدايدى ايتىپ، الداركوسە شايتاندى ءبىر جىل ءمىنىپ 
 جۇرەدى. 
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كىم مەنىڭ الدىما كەلىپ، مۇدىرمەستەن قىرىق اۋىر وتىرىك اڭگىمە -ەرتەدە ءبىر حان جۇرتىنا جار سالىپتى. كىمدى
ايتىپ وتسە، سوعان سۇلۋ قىزىمدى بەرىپ كۇيەۋ قىالمىن، جانە وزىمە ءۋازىر قىالمىن، ەگەر ايتقان اڭگىمەسىنىڭ 

 .دەپتى —، «دە راس اڭگىمە بولسا باسى كەسەمىنىشىن
ءار جەردەن حاننىڭ قىزىن الىپ، ءۋازىر بولۋدى سۇيگەندەر كەلىپ حاننىڭ الدىندا قىرىق اۋىز وتىرىك اڭگىمە  

سويلەيمىن دەگەندەردىڭ ءبارى دە ۇيقاستىرىپ ايتا الماي ءولىپ كەتىپتى. كەيبىرەۋلەر ايتارمىن دەپ قۇشىرالنىپ 
ە جۇرەكسىنىپ، حاننىڭ الدىنا كىرە الماي، سىرتتان قايتىپتى. اقىرىندا ون جاسار تاز باال كەلىپ، حاننىڭ كەلسە د

 الدىنا جۇگىنىپ وتىرىپ، قىرىق اۋىز وتىرىك اڭگىمەنى بىاليشا باستاپ ايتا بەرىپتى.
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ىن دەپ ندە جىلقىنى سۋارايتۋماي تۇرعانىمدا اكەمنىڭ اكەسىنىڭ جىلقىسىن باققان ەكەمىن، جازدىڭ ورتا شىلدەسى»
كولگە ايداپ كەلسەم: ىستىقتىڭ وتكىرلىگىنەن كولدىڭ سۋى كىسى بويى قول ۇسىنىم قالىڭدىعى مۇز بولىپ قاتىپ 
قالعان ەكەن. بالتامەنەن ۇردىم ويىلمادى، سويىلمەن دە ۇردىم ويىلمادى، اقىرىندا قولىممەن باسىمدى جۇلىپ الىپ، 

ەتكىزگەنىمدە مۇز ويىلىپ، مىڭ جىلقى بىردەن جايىلىپ سۋ »شەكەممەن ءبىر تىق  كەڭىردەگىمنەن ۇستاپ تۇرىپ
 ىشەتىن سۋات اشىلدى.

جىلقىم مۇزدىڭ ۇستىندە جايىلىپ، جاتكاندا ساناماي، تۇستەمەي، تۇگەندەگەنىمدە التى قۇالش اال بيە دەگەن ءبىر 
اعىمدى اراپ ەدىم كورىنبەدى. قۇرىعىمنىڭ باسىنا پىشبيەم كورىنبەدى. قۇرىعىمدى مۇزعا شانشا سالىپ، باسىنا شىعىپ ق

شانشىپ ونىڭ ۇشىنا شىعىپ قاراپ ەدىم، تاعى كورىنبەدى. دەرەۋ پىشاعىمنىڭ باسىنا قىنىمدى شانشا سالىپ، ەندى 
 شىعىپ قاراعانىمدا كورىندى. ايشىلىق تەڭىزدىڭ ارالىندا ءبىر تاسقا شىعىپ قۇلىنداپ قالعان ەكەن.

دى قايىق قىلىپ، پىشاعىمدى ەسكەك قىلىپ سۋعا تۇسە قالعانىمدا، شىم باتتىم. جالماجان پىشاعىمدى دەرەۋ قۇرىعىم
جۇمعانشا تەڭىزدەن وتە شىقتىم. بيەگە ءمىنىپ، قۇلىندى الدىما وڭگەرىپ، -قايىق قىلىپ تۇسە قالعانىمدا، كوز اشىپ

-يەنى الدىما ونگەرىپ ەدىم، تەڭىزدەن كوزدى اشىپسۋعا تۇسە قالعانىمدا شىم باتتىم. جالماجان قۇلىنعا ءمىنىپ، ب
 جۇمعانشا وتە شىقتىم.

باياعى مۇزدىڭ ۇستىندە جايىلىپ جاتقان جىلقىمنىڭ ءىشىن اراالپ جۇرسەم. ءبىر جەردە بىتپەگەن قۋ توبىلعىنىڭ 
اساق ەدىم وتپەدى، متۇبىندە تۋماعان تۋ قويان جاتىر ەكەن، ساداعىمدى اال سالىپ، وعىمنىڭ ماساق جاعىمەنەن اتىپ 

جاعىن كىرىسكە قويىپ، كيىز جاعىمەن اتىپ ەدىم، جالپ ەتە ءتۇستى. قوياننىڭ مايىن االيىن، ەتىن ءپىسىرىپ جەيىن 
 دەپ اتىمدى ءبىر قۋ قازىققا بايالي سالىپ، ەتەگىمە تەزەكتى تەرە بەردىم.

ۇر ەكەن. جالماجان ەتەگىمدەگى تەزەكتى توگە ءبىر ۋاقىتتا قاراسام، اتىم ءبىر سىبدىرالعان نارسەدەن ۇركىپ ءج 
ۋ پىر ۇشىپ كەتتى. اتىمدى ق-پىر-سالىپ، اتىما جۇگىرەيىن دەسەم، ماناعى تەزەك دەپ تەرگەنىم بودەنە ەكەن، پىر

 قازىق دەپ بايالعانىم اققۋدىڭ موينى ەكەن. اتىم سونىڭ قانات قاعىپ، دالبىرالعانىنان ۇركىپ ءجۇر ەكەن.
ماناعى قوياندى سويىپ، ەتىن ءبىر قازانعا، مايىن ەكىنشى قازانعا سالدىم. ءبۇتىن قازانعا ەرتكەنىمدە سونان سوڭ 

مايى اعىپ تۇردى، تەسىك قازانعا سالىپ ەرتىپ ەدىم، اقپاستان ەرىدى. ءبىر وگىز قارىن تولى ماي الىپ، ەندى ەتىن 
ىمە ءتۇستى، باسىم، باياعى مۇز ويعان جەردە ۇمىتىپ قالعان ءپىسىرىپ جەيىن دەپ، قولىما الىپ، اۋزىما اپارعانىمدا ەس

ەكەن. قوياننىڭ ەتىن قولىممەن وڭەشىمە سالىپ ىشىمە تولتىرىپ الدىم دا، سودان كەيىن بارىپ باسىمدى الىپ كەلدىم. 
 ى.ماناعى ەرىتىپ العان وگىز قارىن مايمەنەن ەتىگىمدى مايالپ ەدىم، بىرەۋىنە جەتتى، بىرەۋىنە جەتپەد

سۇرت بولىپ جاتقان داۋسىنان ويانىپ قاراسام، ەكى ەتىگىم توبەلەسىپ -تۇندە ۇيىقتاپ جاتقانىمدا ءبىر نارسەنىڭ سارت
 جاتىر ەكەن.

بىرەۋى ايتادى: ساعان ماي جاقتى ماعان ماي جاقپادى. بىرەۋى ايتادى: اۋزىڭنىڭ سالىمسىزدىعىنان كورمەي، مەنەن 
بىر قويىپ، ەكى جامباسىما باسىپ، جاتا بەردىم. تاڭ اتكان -پەنەن شەكەلەرىنە ءبىركورەسىڭ دەيدى. ەكەۋىن جۇدىرىق

سوڭ قاراسام: ماناعى جاقپاعان ەتىگىم تۇندە قاشىپ كەتىپتى. قالعان ءبىر ەتىگىمە ەكى اياعىمدى تىعىپ الىپ، ىزىنە 
 ءتۇسىپ قۋىپ كەتتىم.

 
لدىڭ ۇستىنەن شىقتىم. قاراسام: تاباق تارتىپ جۇرگەن بوز تالىپ، اقىرىندا اس بەرىپ جاتقان ۇلى جىيىن ە-ءولىپ 

باالالردىڭ ىشىندە باياعى قاشقان ەتىگىم تاباق تارتىسىپ ءجۇر ەكەن. مەنى كورە ساال كەشەگى ماعان جاعۋعا قىيماعان 
 جايا، اپپاق مايدى الىپ كەلىپ الدىما قويدى.-قارتا، جال-مايىڭ ءۇشىن دەدى دە، ءبىر تاباق قازى

 
 ءبىتىردى ءسوزىن تازشا وتىرىكشى دەپ، —سىنىڭ ءبارى كورگەنىم، ەستىگەنىمدى ايتسام بۇدان دا كوپ، و

 
 حان وعان قىزىن بەردى. ول باي بولىپ، بارشا مۇرادىنا جەتتى. 
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تەدە ءبىر مىرزا بولىپتى ەكەن، ول ءوزى ۇلكەن باي، ۇلكەن جەر قوجاسى ەكەن. ەرتە، ەرتە، ەرتە ەكەن، ەر
كۇندەردىڭ كۇنىندە تەمىرشىنىڭ قاسىنان ءوتىپ بارا جاتىپ، ونىڭ تەمىردى ءارى ەپتى، ءارى شاپشاڭ ءپىسىرىپ، 

 .سى كەلەدىاقىسىنا شىتىرالتىپ اقشانى ساناپ الىپ جاتقانىن كورەدى. قاتتى قىزىعادى. تەمىرشى بولعى
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مەن ەگىنىمدى ەگىپ، ونى ءوسىرىپ، ءپىسىرىپ، ورىپ، جيناپ، باسىپ، قىزىلداپ، بازارعا ساتىپ اقشا العانشا كوپ »

 —زامان ەتەدى; ال تەمىرشى بالعاسىن تىقىلداتادى دا، تەڭگەنى ساناپ اال قويادى. قوي مەن دە تەمىرشى بوالم، 
 .دەيدى

 
مەتشىسىنە سەن كورىك باساسىڭ، مەن بالعا سوعامىن، كانى بىزگە ءىس ىستەتۋشى تەمىرشىلىك دۇكەنىن اشادى. قىز

 كەلە بەرسىن دەپ كۇتىپ تۇرادى.
 

 ىزدەگەنگە سۇراعان جاندارىنان ءبىر قاراشارۋا وتە بەرەدى. مىرزا شىداي الماي، قۋانىپ كەلىپ:
 
 جىق! كەل مۇندا، كەل! ول كەلەدى.مۇ ەي –
 
 پا؟ جوق بىردەڭەڭ سوقتىرتاتىن ۇستاعا –
 
 .بەرىڭىز تابانداپ تەمىرمەن قىيماالرىن اربامنىڭ مىنا ەتىپ راحمەت مىرزا مىنە، بار –
 
 .بەرەمىز ىستەپ ءقازىر جارايدى، –
 
 ەكەن؟ بوالر قانشا اقىسى جۇمىستىڭ بۇل ال مىرزا، –
 
تى. مىرزا كەتتى. قىزمەتشى كورىك باس پا، قىمبات المايمىن، ىستەپ بەرەيىن دەپ، مىرزا جۇمىسقا كىرىسىپ تەقورىق –

بالعاسىن الىپ، تەمىردى سوعا باستادى. ءبىراق، تەمىردى بالقىتىپ سوزىپ باپتاۋدى بىلمەيدى. والي ىستەدى، بۇالي 
 ىستەدى، تەمىردى والي قىزدىردى، بۇالي قىزدىردى، اقىرىندا بارلىق تەمىردى ەرتىپ، اعىزىپ ءبىتىردى دە:

 
 ەمىرت تابان قورشايتىن قيماسىن دوڭگەلەكتەرىڭنىڭ سەنىڭ تەمىردەن بۇل — مىرزا، دەدى — !مۇجىعىم ءاي، –

 .جەتەدى عانا تابانداۋعا دوڭگەلەگىڭدى ءبىر تەك جەتسە، شىقپايدى،
 
 .مۇجىق دەدى —اق بوال قويسىن، -ر دوڭگەلەككەءبى بولسا، تابان دوڭگەلەككە ءبىر جاقسى، –
 

 تاپتايدى، تاپتايدى، تاپتايدى دا ايتادى:مىرزا تەرلەپ تەمىردى 
 
 پا؟ جوق ما، شىعا مۇنان ەندى ءتىس سوقالىق اعاش شىقپايدى، دا تابان ءبىر مۇجىعىم، جوق –
 
 .مۇجىق دەيدى — قويسىن، بوال ءتىس بولسا، ءتىس جارايدى، –
 

 ە اسىرماي ءبۇلدىرىپ تاستادى دا:تاعى بالعانى سوقتى مىرزا، تاعى تەردى توكتى مىرزا. تاعى تاالي تەمىردى ىسك
 
 .دەدى — دە، شىقسىن ءبىز كەستەلىك ەتىپ، كومەك ءتاڭىرى شىقپايدى، تە ءتىس مۇنان! باۋىرىم جوق، –
 
 تەلىككەس تەمىرى مىرزانىڭ ءبىراق. مۇجىق دەدى —ن، قويسى اق-بوال ءبىز بولسا، ءبىز كەستەلىك مەيلى، ال، –

 :بولىپ پاۋرەلەنى شىققانشا تەرى جان ابدەن. ءبىتىردى ەرتىپ ەرتىپ، جاعىپ، وتقا ءبارىن. قالدى جەتپەي دە بىزگە
 
 ۇيدەدىس. دەدى – شىعادى، شيشىك شي ءبىر تاماشا ساعان ءبىراق. شىقپايدى دە ءبىز كەستەلىك مۇجىق، جوق، –

 شىج ەتەدى.-شىج-قىزىل شوقتاي بولىپ تۇرعان تەمىردى سۋعا ساالدى. ول ايتقانىنداي شىج-دە، قىپ
 
 ! ...تاماشا شيىپىك! تاماشا –
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 مىرزا؟ االسىز نە شيشىككە بۇل جاقسى –
 
 .عوي بەرە سوم ءجۇز سوندىقتان ەدى ەڭبەگىم تۇڭعىش بۇل ءبىراق سومدىق، ەلۋ ءجۇز ەڭبەگىم بارلىق –
 
 .كەتتى ءجۇرىپ مۇجىق دەپ، — كەلەيىن، الىپ اقشامدى بارىپ ۇيىمە مىرزا، ەدى، جوق اقشام قالتامدا –
 

 مۇجىق كەتتى. مىرزا قىزمەتشىسىنە جەتتى.
 
 وساق تاعى ءتۇسىڭىز، قوسا» سەن باستاعاندا، تولەي اقىسىن ەڭبەك ماعان ول كەلگەندە، الىپ اقشا مۇجىق –

 .دەدى —بەر،  دەي «ءتۇسىڭىز
 
 .بوالدى قۇپ –
 

مۇجىق ۇيىنە بارىپ قامشىسىن اال كەلىپ، مىرزانى جوسىتىپ ساباي بەرەدى. سوندا مىرزانىڭ قىزمەتشىسى تۇرىپ: 
 .بەرەدى دەي —« باۋىرىم قوسا ءتۇس، قوسا ءتۇس، تاعى قوسا ءتۇس!»
 

 نداي تونە ءتۇسىپ:ساباپ مۇجىق ۇيىنە كەتىپ قاالدى. مىرزا قىزمەتشىسىن جەپ قوياتى-مىرزانى ساباپ
 
 «!ۇسءت قوسا ءتۇس، قوسا» تاعى ءوزىڭ ال، تۇرسىن، كورىپ جاتقانىڭ ۇرىپ مەنى ەتەسىڭ؟ بۇالي نەگە سەن –

 .ايقاياليسىڭ دەپ
 
 .عوي ەتىڭىز بۇيرىق سوالي ءوزىڭىز ە، –
 

مىرزا قىزمەتشىسىن تومپەشتەدى. تەمىرشىلىك دۇكەنىن بۇزدى. سونان بەرى قاراي تەمىرشىلىك جۇمىسىن قايتىپ 
 قولىڭا العان جوق. 
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 )باتىس بەلورۋسسيا ەرتەگىسى(
 

 مۇجىق پەن سىلكىم.
 

 بەلورۋسسيا ەرتەگىسى()باتىس 
 
ءبىزدىڭ ەرتەگىمىز باستاالدى. ول ءسىز تۋرالى ەمەس، ءبىز تۋرالى دا ەمەس، پاتشانىڭ سىلقىمى مەن اقىلدى،  

 مۇجىق تۋرالى بوالدى.
 

 مۇجىق ۇرا قازىپ جاتىپ ءبىر بولەك التىن تاۋىپ الدى، التىن تاۋىپ الدى دا ويعا قالدى.
 
قاالي تويامىن؟ وزىمدە ساقتاسام مىرزا الىپ قويادى. مىرزا الىپ قويماسا، باسقارۋشى مۇنى قايدا قويامىن؟ بۇعان »

الىپ قويادى، ال باسقارۋشى الىپ قويماسا، ستارشينا الىپ قويادى. ونان دا التىنىمدى پاتشاعا الىپ بارايىن. پاتشاعا 
 .دەيدى —، «الماس سىيعا تارتايىن. پاتشا ماعان ناگراد بەرەر، ول ناگرادتى ەشكىم دە اال

 
ءسويتىپ، مۇجىق جاڭا شارىعىن كيىپ، پاتشاعا كەتەدى. كوپ جۇرە مە، از جۇرە مە، كىم ءبىلسىن، ايتەۋىر پاتشاعا  

 جەتەدى. ونىڭ الدىندا تۇرعان كۇزەتشى مۇجىقتى توقتاتىپ:
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 باراسىڭ؟ قايدا مۇجىق سەن –
 
 .بارام پاتشاعا مەن –
 
 مۇجىق؟ كەرەك نە ساعان –
 
 .مۇجىق وتىنەدى مۇجىق، دەدى–وتە مۇقتاجبىن، مەنى، جىبەر. ەدى بار جۇمىسىم جاقىنىم قاراعىم، –
 

سونىمەن، كۇزەتشى مۇجىقتى جىبەرەدى، مۇجىق ەكىنشى، ءۇشىنشى، ءتورتىنشى كۇزەتشىدەن دە وتەدى، بارلىعى دا 
 جىبەرەدى.

 
-بەت ىڭ الدىندا پاتشانىڭ جۋان، قىزىلكۇرەڭ بەتتى،مۇجىق پاتشانىڭ بولمەسىنە كەلىپ جەتەدى. پاتشانىڭ بولمەسىن

 اۋزى اي تاباقتاي سىلقىمى تۇرادى، ول:
 
 مۇجىق؟ كەلەسىڭ ەنتەلەپ قايدا سەن –
 .پاتشاعا — اكەمىز پاتشاعا، مەن ءا، –
 سەن؟ ەدىڭ قالدىرىپ ۇمىتىپ نە وندا پاتشاعا، –
 
 .بارامىن الىپ تارتۋعا پاتشاعا ەدىم، الىپ تاۋىپ التىندى كەسەك ءبىر مىنا مەن –
 
 ىم! كورسەت.-ىم التىن؟ –

 مۋجىق التىنىن كورسەتتى. سىلقىم تالىپ قاال جازداپ، ەسىن جيناپ الىپ:
 
 ىبەرمەيمىن،ج بولماسا، جىبەرەمىن، بەرسەڭ جارىمىن ماعان سىيلىعىنىڭ بەرگەن پاتشانىڭ دوسىم مەيىرىمدى ەگەردە، –

 .دەدى — ءارى، كەت
 

 ىستەۋ كەرەك؟ ەندى نە
 
 رەيىن.بە مىرزا، جاقسى –
 

 سىلقىم مۇجىقتى پاتشاعا جىبەردى. مۇجىق ۇيگە كىرەدى.
 
 .دەيدى — اكەلدىم، تارتۋ التىن سىزگە مەن اعزام، پاتشا با ساۋسىز-ەسەن –
 

 التىنىن پاتشانىڭ قولىنا ۇستاتا بەرەدى. پاتشا:      
 
 بەرەيىن؟ نە تارتۋىڭىزعا بۇل –
 
 .دەيدى —ننىڭ قابىرشىعىن، قاتتىسىن كۇيگەنىن بەر، نا بەر، نان وعان مىرزا، پاتشا –
 

 پاتشا اق نان اكەلۋگە بۇيرىق ەتتى. اق نان اكەلىندى، مۇجىق اق نانعا قاراپ:
 
 تازاالپ، سۋاردىم، ەلەدىم، قىزىلدادىم، سالدىم، قىرمانعا وردىم، ءوسىردىم، بيدايدى مەن مىرزام، پاتشا جوق –

م، ءبىراق ەشۋاقىتتا مۇنداي اپپاق ماقتاداي ناندى جەپ كورگەنىم جوق. ەندى جەمەيمىن ەتتى مارجانداي كسىزكىرشى
 ... !دەيدى —دە، ماعان قارا نان بولسا ەكەن، 
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پاتشا اعزامنىڭ بارلىق داياشى مااليالرى پاتشا سارايىن ەلەك كوزىنەن وتكىزگەندەي ەتىپ قاراپ شىقتى. ءبىراق ءبىر 
تىستەم دە قارا نان تابا المادى. ەسىك الدىندا قايىرشى تۇر ەدى، قايىرشىدان ءبىر جاپىراق قارا نان سۇراپ الىپ، 

 اكەلىپ بەرەدى.
 

 مۇجىق راقاتتانىپ جەپ الدى.
 
 مۇجىعىم؟ بەرەيىك، نە ەندى ساعان –
 
 .مۇجىق دەدى — اعزام، پاتشا ەكەن السام ۇيىقتاپ جاقسىالپ ەندى –
 

 جىمىڭ ەتەدى.-قۇس جاستىق، مامىق توسەك دايىنداتتى. مۇجىق مامىق توسەككە قاراپ جىمىڭ مۇجىققا
 
 مامىق وسىنداي قاقتىم، باقتىم، قازداردى بەرەتىن ءجۇن مامىق مۇنداي مەن ەمەس، توسەك اليىق ماعان بۇل –

اباعى( رشاقتىڭ )سبۇ ماعان. جوق كورگەنىم ۇيىقتاپ توسەگىندە مامىق ءبىراق جۇلدىم، جۇندەرىن جاسايتىن توسەك
 .مۇجىق دەدى —سولومى بولسا ەكەن، 

 
ءبىر كولىك جۇگىندەي بۇرشاق سولومى اكەلىندى، مۇجىق تەلپەگىن جاستىق ەتتى دە ۇيىقتاپ كەتتى. بۇكىل پاتشا  

 سارايىن باسىنا كوتەرىپ قورىلدادى. ۇيقىسى قاندى، ورنىنان تۇردى.
 
راق قوقىرسىتتىم، بىلعادىم. ول ءۇشىن ماعان ءجۇز قامشى دۇرە سوعىڭىز، ازى مۇلدە مەن اعزام، پاتشا راحمەت —
 .دەدى —
 
 !با؟ سىيالمادىڭ التىن ؟!با تارتپادىڭ تارتۋ التىن ماعان سەن ساعان، سوعام دۇرە قاالي اۋ، –
 
 .وكىنىپ مۇجىق دەيدى — وتىنەمىن، سوعۋىڭىزدى دۇرە ءجۇز ماعان اعزام، پاتشا ءاي، –
 

ەندى نە قىلۋ كەرەك!؟ قامشى اكەلىندى، مۇجىقتى سوعا باستايىن دەپ ەدى، مۇجىق ويباي سالدى، ويباي سالدى 
 دا:
 
 .بار سەرىگىم مەنىڭ اعزام، پاتشا تۇر، توقتاي –
 
 كىم؟ سەرىگىڭ –
 
اتشا ەگەر پ»ى. جىبەرمەد سىزگە مەنى سىلقىم، ۇلكەن ءبىر تۇرعان الدىندا ەسىك جاتقانىمدا، كەلە سىزگە مەن –

بەرگەن سىيدىڭ تەڭ جارىمىن ماعان بەرسەڭ جىبەرەمىن دەدى. مەن وعان بەرەمىن دەپ ۋادە بەردىم. سول سىيىمنىڭ 
جارىمىن االتىن مىرزانى اكەلدىرىڭىز، ماعان سوعىالتىن ءجۇز دۇرەنىڭ ەلۋىن اۋەلى سوعان سوعىڭىز، سونان سوڭ 

 .دەدى —قالعان ەلۋىن ماعان سوعىڭىز، 
 

 دىر ەتىپ:-مىرزانى الىپ كەلەدى، مىرزا ءدىر
 
 .دەيدى —، «-و-و-و»
 
 يدىدە — بەرەم، ساعان جارىمىن تەڭ سوالي ەتتىم، ۋادە قاالي الدامايمىن، سەنى مەن مىرزام، ەتپەيدى ەشنارسە –

 .مۇجىق
 

بۇل سىلقىم سىزگە بەرىلە قىزمەت ەتكەندىكتەن، ءسىز مەنىڭ سىباعامدى »سىلقىمدى جاتقىزىپ دۇرە سوعا باستادى... 
 .مۇجىق دەيدى —دا سوعان بەرىڭىز پاتشا اعزام، 
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 تاعى ەلۋدى سوعا باستادى. بارلىعى ءجۇز بولدى.  

 
تىپ قولتىعىنا قىسىپ الىپ، ەسىك قايداسىڭ دەپ جىجۇرت، سىلقىمعا ءجۇز دۇرەنى سوعىپ بولعانشا مۇجىق تەلپەگىن 

وتىردى. مۇجىققا پاتشانىڭ ادامگەرشىلىگىنەن، ەركەلەتۋىنەن اۋالعىراق بولۋ كەرەك، ونان مۋجىققا كەلەتىن يگىلىك 
 جوق. 
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 تەگىسى()ورىس ەر
 

بۇرىنعى زاماندا ءبىر شال مەن كەمپىر بولعان ەكەن. كەمپىر ءتۇبى تەسىك شەلەكتەي اۋزىندا ءسوز تۇرمايتىن كەمپىر 
ەكەن. ەگەر شال ۇيىندە ءبىر وقيعا بوال قالسا، سول ساعاتىندا بارلىق اۋىل ەستىپ بىلەدى. كەمپىردىڭ ايتقاندارىنىڭ 

 ويدان شىعارعان جالعان، وتىرىك بوالدى ەكەن.ءبارى شىندىق بولماي، كوبىنەسە، 
 

كۇندەردىڭ كۇنىندە شال وتىن اال ورمانعا بارادى، ءجۇرىپ كەلە جاتىپ ءبىر جەر ويىلىپ اياعى كىرىپ كەتەدى. 
 دەپ، شال ويالدى دا، قارايىنشى دەپ شۇڭقىر تۇبىنە ۇڭىلەدى.« بۇل نە ەكەن»
 
وپىراقتى بىالي ءبىر سىپىرادى، والي ءبىر سىپىرادى، استىنان ءبىر قازان ءبىر بۇتاق اعاشتى سىندىرىپ الىپ، بوس ت 

 التىن شىعا كەلەدى.
 

 مىنە، ءساتى ءتۇسۋ دەگەن وسى بوالدى، مىنە، ساعان
 

بايلىق. ءبىراق مۇنى ۇيگە الىپ بارۋ كەرەك. سۋايت كەمپىرگە كورسەتپەي قاالي جاسىرارسىڭ؟ ول كورسە قوڭىراۋداي 
 دۇنيەگە جايادى. باسىڭا پالە جاپسىرىپ االسىڭ.سىلدىراپ 

 
 ويالندى شال، تولعاندى شال، قازان التىندى ورنىنا قايتا كومدى دە اۋلىنا قايتتى.

 
 ەرتەڭ ايەلىنە كورسەتپەي ءبىر كەرسەن قۇيماق، ءتىرى قويان، ءتىرى شورتان الدى دا ورمانعا تارتىپ كەتتى.

 
، بىرنەشە بۇتاققا قۇيماق ءىلىپ كەتەدى، ءبىر ۇلكەن بۇتاققا شورتانىن ءىلىپ ورمان ىشىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتىپ

 كەتەدى. ءبىر تور ىشىنە قويانىن قامايدى. سويتەدى دە، ىزىنشە ۇيىنە قايتادى. ۇيىنە كەلىپ:
 
 .ويع بوالسىڭ جايىپ جۇرتقا بارلىق سەن. بولماس ايتۋعا ساعان ءبىراق تۇر؟ كەلىپ باقىت بىزگە قاتىن ال –
 
 .اشپايمىن دا اۋزىمدى ەشكىمگە شىن قارتىم، ايت –
 
 .الدىم تاۋىپ التىن قازان ءبىر ىشىنەن ورمان مەن كەمپىرىم، ايتايىن بولسا والي –
 
 ..كەلەيىك الىپ ۇيگە تەزىرەك، ءجۇر اي؟-قۇداي وي –
 
 .االمىز جابىستىرىپ بالە وزىمىزگە جارما، ءتىس ەشكىمگە باق، ىزىڭە –
 
 دى شىعارمايمىن. اۋزىما قۇلىپ ساالرمىن.ءۇنىم مەن مەن، ايتپا، ەشكىمگە ءوزىڭ ءبىراق قورىقپا، –
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 قارت كەمپىرىن ورمانعا الىپ كەلدى، كەمپىرى اعاشقا ءىلىنىپ تۇرعان قۇيماقتاردى كوردى دە:
 
 !قاراشى قۇيماقتاردى تۇرعان ءىلىنىپ بۇتاقتارعا قارتىم، نە بۇل –
 

 ا سالماقپەن:قارت قارايدى د
 
ندە كوكتە قۇيماق بۇلتى ءجۇزىپ جۇرمەپ پە ەدى؟ سول بۇلتتىڭ اعاش باسىنا تۇ قاالسىڭ، تاڭ نەسىنە وعان –

 جاۋعانى عوي.
 

كەمپىر تاڭداندى دا، تامساندى دا ءبىراق ءتىس جارمادى. سونىمەن، تاعى ىلگەرىلەدى. ىلگەرىلەي بەرىپ كەمپىر 
 تۇرعان سازاندى كوردى، كوردى دە تۇرعان ورنىندا قاتىپ قالدى. اعاش باسىندا بۇتاققا ءىلىنىپ

 
 !قارت ءا قارت، –
 
 .شال دەدى — تەزىرەك، ىلگەرى ءجۇر تاقىرقايسىڭ، نەگە –
 
 كورمەيمىسىڭ؟ سازاندى تۇرعان ءوسىپ باسىندا اعاشتىڭ اناۋ بە، كورمەيسىڭ شىنىمەن سەن قارت –
 
دى ە شال، اعاشتىڭ باسىنا شىعىپ سازاند دەدى — قۋىرارمىز، اسقا كەشتىك االيىن، ششىعىپ مەن. تۇر توقتاي وي –

 الىپ ءتۇستى.
 

 ىلگەرىلەي وزەنگە كەلىپ جەتتى. وزەنگە جەتتى دە شال كەمپىرىنە:-تاعى ىلگەرىلەي بەردى. ىلگەرىلەي
 
 .اقىردىش كەمپىرىن ايقايالپ دا، يدىقارا اۋىنا ەكەن؟ پا جوق ىلىنگەن بىردەڭە قارايىنشى، اۋدى مەن تۇر، توقتاي –
 
 قالعانىن؟ ءتۇسىپ قوياننىڭ اۋعا مىنا بە، ءقوردىڭ قاتىن، قاتىن، –
 
 !اۋ-بولعان جۇزەتىن سۋدا قوياندار! تاماشا تاماشا، –
 
 .دەدى – جارار، اسقا تۇسكى مەيرامدا جاقسى، ءتىپتى مەيلى –
 

كەلدى. كورگەن جەردەگى التىندى ايەلىمەن ەكەۋى قازىپ الىپ، ۇيىنە شال قوياندى الدى دا، كەمپىرىن ورمانعا الىپ 
 اكەلە جاتتى.

 
 ۋاقىت كەشكى مەزگىل ەدى. قاراڭعى ءتۇستى، الدەقايدا سيىرالر قەلە جاتتى. سيىرالر، موڭىرەدى. قەمپىر:

 
 

 .دەدى –شال، ءا شال، سيىر موڭىرەي مە نەمەنە؟ 
 
 دە، ىدەد –سىن شايتان سىدىرىپ جاتقانى عوي، تەرى مىرزانىڭ ءبىزدىڭ. سيىر جۇرگەن قايدان سيىر، قانداي –

 :دا تاعى كەمپىر. ءجۇردى ىلگەرى تاعى. بەردى ىلگەرىلەي تاعى
 
 نەمەنە؟ مە موڭىرەي وگىزدەر شال، ءا شال، –
 
 .دەدى ءتاڭىرى عوي شايتاندار جۇرگەن تاسىپ سۋ مەن مىرزا ءبىزدىڭ بۇل وگىزدەر؟ قانداي –
 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                54 bet 

مەن كەمپىر التىندارىن الىپ كەلگەنى دە سول، جاسىرىپ قويعانى دا سول ەدى، كەمپىر شىداي المادى،  شال
ساۋىسقانداي شىقىلىقتاپ، كورشى ايەلدەرگە باردى. سىبىر سالدى. ءبىر ايەل ەكىنشى ايەلگە، ەكىنشى ايەل ءۇشىنشى 

 ر دەيسىز؟ ونىڭ جەتپەگەن جەرى بار ما؟ايەلگە، ءارى قوسىپ، سىبىرالپ ايتا بەردى، تىلدەن ۇزىن نە با
 

اڭگىمە اياڭداپ ستارشيناعا جەتتى. ونان دا ءارى كەتتى. ءسويتىپ، شالدىڭ التىن تاۋىپ العانى تۋرالى اڭگىمە بۇكىل 
 اۋىلعا جايىلدى. بۇل اڭىز مىرزانىڭ قۇالعىنا دا شالىندى.

 
ءجۇردى مە، كوپ ءجۇردى مە شالعا دا كەلىپ جەتتى،  مىرزا ءبىر قورا ادام جيناپ الىپ، شالدى ىزدەپ شىقتى. از

 شالدىڭ ەسىگىنىڭ الدىنا كەلىپ:
 

قايدا الگى وڭباعاڭ توناۋشى، تاالۋشى، سەنى مە سەنى؟! مەنىڭ جەرىمنەن ءبىر قازان التىن تاۋىپ الىپ، ماعان ايتپاي 
 ا...تىعىپ الىپ وتىرعانىن قارا مۇنىڭ، اكەل التىندى مۇندا، بەر مەنىڭ قولىم

 
 بوس ىستەگەن جوك ەدى.-شال قۋلىقتى بوستان

 
 ىەشنارسەن مەن – قارت، دەدى – تىڭدا ءسوزىمدى مىرزا، قايىرىمدى كەشىرىمدى، مىرزا، قوكەمىز مىرزا، اكەمىز و، –

 جۇرگەن ىپسوع وتىرىكتى سۋماڭداپ قوبراتىپ ءبارىن مۇنىڭ. جوق العانىم تاۋىپ التىن ەشۋاقىتتا جوق، بىلگەنىم
 ايت كەمپىرىم، مىرزا...سۋ مەنىڭ

 
 .كەلدى شىعا كەمپىر اكرەڭدەپ دەپ، — ايتتىم، وتىرىك بوس-بوستان مەن قااليشا –
 

 مىرزا شالدى مىقتاپ قولعا الدى.
 
 .دەدى — ،...بوالدى جامان بولماسا! بەر التىندى، بەر –
 
 ءوتىندى ەپ،د —ڭقىراپ، تولىقتاڭقىراپ سۇراشى، انىقتا كەمپىرىمنەن مەنىڭ ەتىپ راحىم االم؟ قايدان التىندى مەن –

 .شال
 

 سوندا مىرزا:
 
 ماعان، بەرشى ايتىپ ادەمىلەپ تابىلعانىن قاالي مەزگىلدە، قاي قايدان، التىندى. انام مەيرىمدى كوگەرشىنىم، ال –

 .دەدى —
 
ءبىز شالىمىز ەكەۋىمىز ورمانمەن  كەزدە، جاۋعان بۇلتى قۇيماق اۋەدەن كەمپىر، دەدى — سوالي، مىرزا، ءيا، –

 كەلە جاتتىق، اعاشتاردىڭ بارلىق بۇتاقتارىڭدا قۇيماقتار سالبىراپ ءىلىنىپ تۇر ەدى.
 
 .كەمپىرگە مىرزا، دەدى —! جينا ەسىڭدى باراسشش، ساندىراقتاپ نە وي –
 
 كەلىپ جەتتىك...شقا اعا وتىرعان ءوسىپ سازان الدىمەن راس. جوق وتىرىگى ءبىر مىرزا، جوق، ءيا، –
 
 دەدى — ،بىلمەيدى دە ءوزى تۇرعانىن ايتىپ نە كەمپىر، اۋىسقان اقىلىنان ءتىپتى كەمپىر بۇل مىرزا، قاراڭىزشى، –

 .قارت
 
 ەورشەلەن كەمپىر دەپ، — تۇردى، ءوسىپ سازان بۇتاعىندا جوعارعى ەڭ اعاشتىڭ! ورنىندا ەسىم اقىل، مەنىڭ –

 .دەدى— الدىق، ۇستاپ قويان اۋدان قۇرىلعان وزەنگە وندا،. بۇرىلدىق وزەنگە مىرزا، —، سوڭ ونان دە، ءتۇستى
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 قايدان ڭىز؟كوردى قايدان تۇسكەنىن اۋعا قۇرىلعان سۋعا قوياننىڭ وسكەنىن، اعاشقا بالىقتىڭ شەشە، كەشىرىڭىز –
 .مىرزا دەدى – ءبىلدىڭىز،

 
 .شال قويدى دەپ، –اق كەمپىر. ەسى جوق كەمپىر. مىرزا، اقىم اينىعان اقىلى كەمپىرىم مەنىڭ بۇل –
 

 قەمپىر ءوز ءسوزىن ايتىپ بولمادى:
 
 الدىق قازىپ التىندى. الدىق تاۋىپ التىن جەردەن جانىنداعى وزەننىڭ جەردەن سول ءبىز. ءوشىر ءۇنىڭدى توقتا، –
 .كەمپىر دەدى —جاتىر ەدى،  جۇلماالپ ءسىزدى شايتاندار كەزدە، سول ناق جاتتىق، كەلە ۇيگە تا
 
 !؟ ە — ە —ە نە –
 
 ...كەزدە جۇرگەن تاسىپ سۋ سىزبەن شايتاندار ناق ءيا، ءيا، –
 
 .مىرزا اشۋالندى دەپ، —! ەكەن جىندانعان شىن كەمپىرىڭ قارت ءيا، –
 

 ىزبارالنىپ جەرگە تۇكىردى دە، قورادان شىعىپ جۇرە بەردى.
 

 ال، شال التىنىمەن امان قالدى.
 
 . دەدى— ۇيرەتتىم، ۇندەمەۋگە كەمپىردى دا قاالي مەن –
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 )بەلورۋس ەرتەگىسى(
 
 

سىپ، بىردە گۇجىلدەپ كۇلىكۇندەردىڭ كۇنىندە تال تۇبىندە تەمەكىنى تارتىسىپ، وتكەن كەتكەندى ايتىسىپ، بىردە 
 بولماسقا ەرەگىسە قالىپ، مۇجىقتار وتىردى.

 
 مۇجىقتار وتىرىپ مىرزا تۋرالى; اڭگىمە قوزعادى. ءبىر مۇجىق:

 
 قاسىق رءبى جاتقاندا بارا ءولىپ شولدەپ. اشپايدى قاباعىن ءومىرى كۇندەي بۇلتتانعان: ساراڭ قاتتى، سونداي ول –
 –مۇنداي وڭباعان قايرىمسىز قاتتى، ساراڭ مىرزانى كورسەم كوزىم شىقسىڭ، تفۋ!  ە المايسىڭ.ىش سۇراپ دا سۋ

 :ەرەگىسىپ جاتىپ تۇرىپ مۇجىق ەكىنشى. دەدى
 
 قاالسام مەن ەگەر شىعارسىڭدار، جۇرگەن الماي ىشە سۇراپ سەندەر الماساڭدار ىشە سۇراپ سۋ! شىركىندەر ءاي –
 وزىمەن بىرگە وتىرىپ تاماعىن دا ىشە االمىن. مىرزانىڭ تۇرسىن، بىالي سۋ
 

 مۇجىقتار شۋ ەتە ءتۇستى. ەرەگىستى، ەرەگىستى دە
 
 .دەستى بەرەمىز وگىز قوس ساعان ءبىز ىشسەڭ تاماق ۇيىنەن مىرزانىڭ ايتپاي، وتىرىك سەن ەگەر –
 

 قول الىستى، ءسوز بايالستى.
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 سالەم بەردى. سالەمدەسىپ العان سوڭ سىبىرالپ قانا:مۇجىق مىرزانىڭ ۇيىنە كەلدى. قۇرمەتپەن ءيىلىپ 
 
: ەلدىمك سىزگە الدىمەن دەپ سۇرايىڭ وزىڭىزدەن ايتپاستان ەشنارسە ەشكىمگە مەن مىرزا، كەشىرىمدى قايىرىمدى، –
ىعىن رتاي جۇدىتوقپاق ءوزىنىڭ مىرزاعا دەپ، –. ەدى تۇرار قانشا التىن مىناداي مىرزا، كەشىرىمدى قويىڭىزشى، ايتا

 كورسەتەدى.
 

 التىن دەگەن ءسوزدى ەستىپ، مىرزانىڭ كوزى جايناي ءتۇستى. جايناي ءتۇستى دە:
 
 .دەدى — مۇجىعىم، كىر ۇيگە كىر، ۇيگە –
 

 مۇجىق ۇيگە كىردى. الگى ءسوزىن قايتاالپ، ايتا بەردى.
 
 .ورسەتتىك قوسىپ جۇدىرىعىن دەپ، –انشا بوالر ەدى. ق بولسا التىن مىناداي ەگەر مىرزا، كەشىرىمدى ايتىڭىزشى، –
 

 ول جەرگە كەلگەندە التىنعا ارىن ساتاتىن ساراڭ مىرزا شىداي الماي دىرىلدەپ، قالشىلداپ:
 
 .دەدى – جىبەر، ءىشىپ شىناياق ءبىر وتىر، مۇجىعىم، وتىر، –
 
 ى،ايتىڭىزشش – قويىپ، دەپ –ر بولسا، وعان، شاينا باسىپ تىسكە اراق، قۇر مە كەلىسەر مىرزا، كەشىرىمدى –

 مىرزا دەكەز وسى. مۇجىق كورسەتتى باسىن دەپ، – ەدى، بوالر قانشا بولسا، التىن وسىنداي ەگەر مىرزا، قايىرىمدى
 :قىزمەتشىلەرىنە ءوزىنىڭ قويىپ، تۇكىرىپ االقانىنا

 
ا بولسىن، مايعا پىسىرگەن نانى دا، قۋىرداعى دا د بورششى اكەلىڭدەر، شاراپ بىرگە اراقپەن اكەلىڭدەر، اراق –

 .سالدى ايقاي دەپ –بولسىن، كەلتىرىڭدەر، 
 
 .دەدى – ىشەيىق، تاماق مۇجىعىم وتىر –
 

شاراپ ءىشتى. مۇجىقتىڭ التىنىنىڭ قايدا ەكەنىن بىلگىسى كەلىپ -مۇجىق وتىردى، مىرزامەن بىرگە تاماق ءىشتى. اراق
 ۇجىق مىرزانىڭ اسىن ءىشىپ وتىر:مىرزا ءولىپ بارا جاتىر. م

 
 .جاتىر سوعىپ سىپىرىپ، دەپ، – جوق، كورگەنىم ءىشىپ تاماق ءدامدى مۇنداي بويى عاسىر –
 

 اق، مىرزا تەلپەگىن، ۇستاي:-مۇجىق اسىن ءىشىپ ۇلگەرمەي
 
 .دەدى – بار، الىپ قايدا، التىنىڭ مۇجىق، ءجۇر –
 

 باسىن شايقاپ:مۇجىق اسىقپاي شىلىمىن تارتىپ الىپ، 
 
 ەپد بوالدى قانشا باعاسىن ونىڭ مەن بولسا، التىن ونداي ەگەر قوي، جوق مەندە التىن ونداي مىرزاشىم، ءوي –

 .دەدى – سىزدەن، ەدىم ما سۇرار
 

 مىرزا اشۋالنىپ، جارىلىپ كەتە جازدادى. مۇجىققا ايقاي ساپ:
 
 .دەدى –ازدەم! م! اقىماق قاراڭدى باتىر جوعال، كەت، –
 

 مۇجىق وعان جاۋاپ قايىرىپ:
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 ىنتاماع الداپ ساراڭدى سىقىلدى سەن ەمەسپىڭ، اقىماق ونشالىقتى مەن مىرزا، قايىرىمدى — مىرزا مىرزا، ءاي –
 . دەدى – االمىن، وگىز ەكى قاراعايداي ءمۇيىزى ىشقەنىمە
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 )ورىس ەرتەگىسى(
 
 

ەرتە كەزدە ءبىر اۋىلدا تاسبيكە دەگەن تاستاي قاتتى ساراڭ كەمپىر بولعان ەكەن. جوالۋشى سولدات قۇدايى قوناق 
 بولىپ ۇيىنە كەلگەن ەكەن. جوالۋشى سولدات:

 
 .دەدى –ندىرىڭىز، حىم ەتىپ تاماقتارا سولداتپىن، قورعاۋشىسى حالىق شەشە، امانبىسىز كەيۋانا، امانبىسىز –
 

 ساراڭ كەمپىر، تاس كەمپىر، تابان استىندا وتىرىك ساڭىراۋ بوال قالىپ:
 
 :سولدات. قاالدى ساندىراقتاي بىردەڭەنى دەدى، — اناۋ، اناۋ، ءىل، شەگەگە اناۋ –
 
 ساڭىراۋمىسىڭ؟ ءتىپتى كەمپىر سەن –
 
 .جوقپىن سويعان اتەش بۇگىن مەن –
 
 سەزبەيمىسىڭ؟ ەشنارسەنى كەمپىر سەن –
 

 كەمپىر كوزىن جىپىلىقتاتادى... سوندا سولدات تۇرىپ:
 

 :دا جاسىرىنادى ارتىنا كەمپىردىڭ دەپ، –مەن سەنى ءقازىر سىنايىن، 
 
 :دە تۇسەدى شالقاسىنان. تۇسەدى شالقاسىنان كەمپىر. ساالدى ايقاي دەپ –! شەشە –
 
 .دەدى –ا قاتتى ايقاياليسىڭ، مەن ونشالىقتى ساڭىراۋ ەمەسپىن، مۇنش نەگە سەن –
 
 !...ەمەسپىسىڭ؟ ساڭىراۋ ە، — ە –
 
 ساعان؟ كەرەك نە –
 
 .ەمەس بەرەتىن ەشنارسە كەمپىر...  شەشە مەنى تويىندىر –
 
 .دەدى — ۇلىم، جوق تۇك تۇك، –
 
 .سولدات دەدى –پا جاسا. ءتىپتى قارنىم اش، سور بولماسا بىالمىق ءپىسىر، بىالمىق بولماسا ەڭ –
 
 – ،«ءبىر ۇيرەتەيىن ءبىلدىرىپ باس سەنى»: ىشىنەن سولدات. كەمپىر دا تاعى دەدى – جوق، تۇك تۇك، ءيا، –

 .دەدى
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الر، بو سورپا اقار پىسىرەيىن، سورپا ءتاتتى بالداي بالتادان بالتانى، شەشە اكەلىڭىز جەتپەيدى، تە جۇيرىك جوققا –
 .دەدى —سوندا دا قارىندى الدارمىز، 

 
 ەمپىرك دەدى –، «بالتادان قاالي پىسىرەر، ەكەن، قاراپ تۇرىپ ۇيرەنىپ االيىن، كۇندەردىڭ كۇنىندە كەرەك بوالر»

 .ىشىنەن
 
التانى ب سولدات. بەردى اكەلىپ بالتاسىن دە، ءسويتتى. دەدى – عوي، پىسىرە ال بوالر، ماڭىزدى تۇر، اناۋ بالتا –

قازانعا سالدى. ونىڭ ۇستىنە سۋ قۇيدى. استىنا وت جاقتى. وت جاقتى دا قايناتا بەردى. قايناتىپ، قايناتىپ ءدامىن 
 كورىپ:

 
 .دەدى – تۇر، بولىپ جەتىمسىزدەۋ كاپۋستا ازىراق ءبىراق بولعان، سورپا جاقسى قانداي وي –
 

 ، قايناتىپ ءدامىن كورىپ:كەمپىر كاپۋستا الىپ كەلىپ بەردى. تاعى قايناتىپ
 
 ەلىپك الىپ كارتوشكا كەمپىر. دەدى – تۇر، جەتپەي كارتوشكا ازىراق ءبىراق بولعان، سورپا جاقسى قانداي وي –

 :كورىپ ءدامىن قايناتىپ-قايناتىپ تاعى سالىپ تۇز ۇستىنە ونىڭ سالدى، كارتوشكانى جوالۋشى. بەردى
 
 رگىسىبە ءتىپتى اياۋلى، ماي كەمپىر. دەدى –عان ءبىراق ازىراق مايى جەتپەي تۇر، بول سورپا جاقسى قانداي وي –

 كەلىپ لىپا ماي سولداتقا دە، سويتەدى. كەلەدى العىسى ۇيرەنىپ. كەلەدى كورگىسى سورپاسىن بالتا ءبىراق اق،-جوق
 .بەرەدى

 
، قاسىقتى دا ۇمىتپا. بالتا سورپاسىن ءىشىپ اكەل نان اكەل، تاباقتاردى تارەلكا، جاسا، ۇستەلدى شەشە ەندى ال –

. تىءىش وتىرش ەكەۋى. اكەلدى قايماق كەمپىر. دەدى –قارايىق، تاعى قايماق بولسا، ءتىپتى جاقسى بوالر ەدى، 
 :كەمپىر وتىرىپ ءىشىپ

 
 جەيمىز؟ قاشان بالتانى سولدات سولدات، –
 
 يتتىءسو. دەدى —بىر جەردە ءپىسۋىن جەتكىزىپ جەرمىن، ء جونەكەي جول ونى جوق، قويعان پىسە ءالى بالتا –
 .وتىردى تارتىپ ءتۇسىپ جولعا دا، قوشتاستى كەمپىرمەن الىپ، سالىپ سۋمكاسىنا بالتانى دە،
 

 سولدات سورپانى ءىشتى دە، بالتانى الىپ كەتتى. 
 
 
 ـ ءبولىم: ايبوليت )كورنەي چۋكوۆسكي(  37
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 ايبوليت )كورنەي چۋكوۆسكي(
 قايىرىمدى دارىگەر ايبوليت! 

 وتىر تالدىڭ تۇبىندە. 
 ەمدەلۋگە كەلەدى 

 سيىر، قاسقىر تۇلكى دە، 
 قوڭىز بەن قۇرت، ايۋ دا، 

 ءتىپتى بار عوي كىرپى دە!  
 ءبارىن ەمدەپ جازادى  

 قايىرىمدى دارىگەر ايبوليت! 
 

 ايبوليتكە تۇلكى كەلدى: 
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 « وي، مەنى ماسا شاعىپ الدى!»
 ايبوليتكە يت تە كەلدى: 

 « مەنى قوراز شوقىپ الدى!»
 

 قويان كەلدى جۇگىرىپ، 
 اي، اي! »ايعاي سالدى: 

 باالمدى سوقتى ترامۆاي! 
 مەنىڭ تەنتەك ۇلىمدى، 
 سوعىپ كەتتى ترامۆاي! 
 اياعىن ونىڭ كەسە مە؟ 

 نەشەمە. اۋ بەينەت -كورەدى
 ءبىر ورىندا تۇرمايدى،  

 « بۇزىق بولما دەسە دە!
 

 قايعىرما! »ايبوليت ايتتى: 
 سابىرىڭنەن ايىرىلما! 

 اكەل ونى وسىندا، 
 قۇر بەكەرگە شوشىنبا. 

 «. باسقا اياق تىگىپ بەرەمىن
 اكەلدى وعان قوياندى، 
 اناسى ايتقان نوياندى. 
 اۋرۋ بولىپ كەلدى دە، 

 ساۋ بولىپ وياندى! -ساپ
 قويان كەتتى سەكىرىپ، 

 بي بيلەيدى قۋانىپ. 
 كۇلىپ ءجۇرىپ ايتادى: 

 « مىڭ راحمەت، ايبوليت!»
 

 قاسقىر كەلدى قالتىراپ، 
 ەندى وعان سال قۇالق.. 

 مىنە كەلدى جەدەلحات »
 « گيپپوپوتام دوسىمنان!

 تەز كەلە كور، دارىگەر، »
 افريكادا ابىگەر. 

 الدى اۋىرىپ، باالالر ق
 « سەن والرعا ءدارى بەر!

 ايبوليت كەتتى جۇگىرىپ، 
 قالۋعا بولماس كىدىرىپ. 

 باۋالردان، -ءوتتى ورمان 
 استى بيىك تاۋالردان. 

 تەڭىزدەن دە ءوتتى ول، 
 مۇحيتقا دا جەتتى ول. 

 قايىرىمدى ايبوليت، 
 بوالم دەسەڭ، بەتتى بول! 

 
 

 الىپ قۇس ۇشىپ كەلەدى، 
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 ۇستىنە وتىر ايبوليت. 
 « سالەم ساعان، افريكا!»

 دەپ ايتادى ايبوليت. 
 ەمىن جاساي باستادى، 

 اسىقپادى، ساسپادى. 
 جازىلىپ كەتكەن اڭدار دا، 
 سەكىرىپ كەتە باستادى. 

 
 ون كۇن بويى ايبوليت، 
 ەم جاسادى ۇيىقتاماي. 
 بارىنەن دە سۇرايدى: 

 « ال، باتىرىم، حال قاالي؟»
 و! ليمپوپو! ليمپوپ

 جازىلىپ كەتتى اڭدار دا، 
 بۇعان ءبارى تاڭ قالعان. 

 ليمپوپو! ليمپوپو! 
 

 مىنە گيپپو، مىنە پوپو، 
 پوپو! -پوپو، گيپپو-گيپپو

 مىناۋ مىنە گيپپوپوتام. 
 ول زانزيبارادان كەلەدى، 

 ول كيليماندجاروعا بارادى. 
 ءان ايتادى ول قۋانىپ:  
 « راحمەت ساعان، ايبوليت!»
 
 
 ـ ءبولىم: شاتاسۋ )كورنەي چۋكوۆسكي(  38

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1735 
 

 مىسىقتار ايتتى ءتۇڭىلىپ: 
 جالىقتىردى مياۋالۋ! »

 تورايالرداي ءبىز دە ەندى، 
 « جۇرەيىك ءبىر قورسىلداپ!

 
 ال ۇيرەكتەر ايتادى: 

 ، بىز دە باقا سەكىلدى»ء 
 « ءان ساالمىز نە ءتۇرلى! 

 
 شوشقا ايتادى: مياۋ، مياۋ! 

 مىسىق ايتتى: حريۋ، حريۋ، حريۋ! 
 ۇيرەك ايتتى: كۆا، كۆا، كۆا! 

 تاۋىق ايتتى: كريا، كريا، كريا! 
 ۋ! -ۋ-تورعاي ايتتى: مۋ

 كۋ! -رە-كا-ايۋ ايتتى: كۋ
 كوكەك كەلدى سەكىرىپ: 

 يت بولۋعا بەكىنىپ: 
 گاۆ، گاۆ، گاۆ! 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                61 bet 

 
 قويان عانا ساسپادى، 
 سەكىرمەدى، قاشپادى. 

 وزدەرىڭشە سويلەڭدەر، »
 قايتەسىڭدەر باسقانى؟ 
 مەن ايتپايمىن وتىرىك، 
 قۇر بەكەرگە كوپىرىپ. 
 شاتاستىرىپ بارلىعىن، 

 «. قالماڭىزدار وكىنىپ
 

 گا! -گا-قازدار ايتتى: گا
 مۋر! -مۋر-مىسىق ايتتى: مۋر
 چيريك! -قۇستار ايتتى: چيك

 ي! -ي-جىلقى ايتتى: ي
 ج! -ج-شىبىن ايتتى: ج
 كۆا! -كۆا-باقا ايتتى: كۆا

 كريا! -كريا-ۇيرەك ايتتى: كريا
 حريۋ! -حريۋ-توراي ايتتى: حريۋ

 ورماندا ايۋ، 
 بايۋ! -بايۋ
 
 
 ـ ءبولىم: شورتاننىڭ قاالۋى بويىنشا  39
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لى بولىپتى: ەكەۋى اقىلدى، ءۇشىنشىسى اقىماق ەمەليا. ول كۇنى بويى پە ۇستىندە جاتۋدان ءبىر شالدىڭ ءۇش ۇ
 باسقا تۇك تە ىستەمەيدى ەكەن. 

 بىردە باۋىرالرى بازارعا كەتەدى دە، جەڭگەلەرى: 
 دەيدى. -ەمەليا، سۋ الىپ كەلشى، ايتپەسە اعاالرىڭ بازارلىق اكەلمەيدى، -

 ەمەليا پەشتەن ءتۇسىپ، شەلەك پەن باال الىپ، وزەنگە كەتەدى. 
 

 ەمەليا مۇز ويىعىنان شەلەكپەن سۋ الىپ شىققاندا، شورتان ۇستاپ االدى. 
ڭ شورتاننىڭ امىرىمەن، مەنى»بارلىق قاالۋىڭدى ورىندايىن. سەن تەك: -دەپ جالىنادى شورتان، -مەنى جىبەرشى،  -

 رىن دە جاسايمىن. دەپ ايت، ءبا-،«قاالۋىممەن
، دەپ بۇيىرعانى سول ەدى، سۋ تولى -شورتاننىڭ امىرىمەن، مەنىڭ قاالۋىممەن شەلەكتەر، وزدەرىڭ ۇيگە بارىڭدار -

 شەلەكتەر وزدەرى ۇيگە كەتتى. 
 ەمەليا شورتاندى جىبەرىپ، ۇيگە قايتتى. 

 كەلەسى جولى ونى ورماننان اعاش اكەلۋگە جۇمسادى. 
 پ، شاناسىن جەكتى دە: ەمەليا اۋالعا شىعى

 دەدى. -شورتاننىڭ امىرىمەن، مەنىڭ قاالۋىممەن شاناالر، وزدەرىڭ ورمانعا بارىڭدار، -
 شاش ورمانعا باردى، اعاش تا وسىالي ءوزى جارىلىپ، ءوزى ارتىلىپ، شانامەن ءوزى ۇيگە بارىپ تا قالدى. 

 مەلياعا وفيتسەردى جۇمسايدى. بۇل عاجاپ ەل اراسىنا تاراپ كەتەدى. ونى پاتشا دا ەستىپ، ە
 وفيتسەر ەمەلياعا كەلىپ: 

 دەيدى. -ءجۇر، اقىماق، سەنى پاتشا شاقىرىپ جاتىر، -
 ال مەنىڭ بارعىم كەلمەيدى... -

 وفيتسەر اشۋالنىپ، ەمەليانى جاقتان تارتىپ جىبەرەدى. سوندى ول: 
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دەيدى. اياق استىنان شوقپار شىعا -زايىن بەر،شورتاننىڭ امىرىمەن، مەنىڭ قاالۋىممەن شوقپار، وفيتسەردىڭ سا -
 كەلىپ، وفيتسەردى تومپەشتەي جونەلەدى. 

 اقىرى جالىنىپ ءجۇرىپ، ەمەليانى پاتشاعا اكەلەدى. ەمەليا پاتشانىڭ قىزىن ۇناتىپ قاالدى. 
 دەپ ءامىر ەتەدى. -شورتاننىڭ امىرىمەن، مەنىڭ قاالۋىممەن پاتشانىڭ قىزى، ماعان عاشىق بول، -

 پاتشانىڭ قىزى ەمەلياعا قۇالي عاشىق بولىپ قاالدى. اكەسىنە جالىنىپ، ءوزىن ەمەلياعا تۇرمىسقا بەرۋدى وتىنەدى. 
 پاتشا اشۋالنىپ، ەمەليانى تەڭىزگە القتىرۋعا بۇيىرادى. 

 سوندا ەمەليا: 
وسىاليشا ول وزىنە ساراي دەپ ءامىر ەتەدى. -شورتاننىڭ امىرىمەن، مەنىڭ قاالۋىممەن ءبىزدى الىسقا الىپ كەت، -

 سالدىرىپ الىپ، پاتشانىڭ قىزى ەكەۋى باقىتتى ءومىر ءسۇرىپتى. 
 
 
 ـ ءبولىم: باياعى وتكەن زاماندا ءبىر شال مەن كەمپىر ءومىر ءسۇرىپتى.  40
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. ولىپتىب كورەگى والردىڭ –باياعى وتكەن زاماندا ءبىر شال مەن كەمپىر ءومىر ءسۇرىپتى. جالعىز سيىردىڭ ءسۇتى 
 . بەرىپتى ولە جارىماي سۇتكە بۇزاۋى سيىردىڭ سوندىقتان

 تىناق قويشى، ءسۇ-كەمپىر، اشىقساق، اشىعايىق، ءبىر جىلعا بىرنارسە ەتىپ شىدارمىز. ەندى سيىردى ساۋماي -
 بۇزاۋى ەمسىن دەدى شال. 

 جارايدى، ساۋماسام ساۋمايىن، بۇزاۋى ۋىزعا جارىسىن.  -
ءۇش كۇننەن سوڭ سيىر ەركەك بۇزاۋ تۋادى. بۇعان قاۋانعان والر قانشا تارىقسا دا، اشىقسا دا سيىردى ساۋماي،  

 ى. ۋ ۇلكەن وگىز بولىپ شىعادبارلىق ءسۇتىن بۇزاۋعا بەرەدى. ەڭەسىنىڭ بار ءسۇتىن ءبىر ءوزى ەمىپ وسكەن بۇزا
 كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە ول ءوزىنىڭ سەمىزدىگىنە ماساتتانادى. 

وسىنداي زور، سۇلۋ دەنەممەن مىنا ءبىر جامان سيىرالردىڭ ىشىندە جايىلىپ جۇرگەنىم اليىقسىز ەكەن، تۇيەلەرگە 
 بارىپ قوسىلعانىم دۇرىس شىعار دەپ ويالندى وگىز. 

 اق تۇيە بولۋعا تىرىسىپ باعادى.  -سەزىنىپ جۇرگەن ول بارىنشا  ءوزىڭ ەرەكشە زور 
والردىڭ جەگەن ءشوبىن جەيدى، الىس شولگە كەتىپ، سورتاڭ جااليدى. اقىرىندا شولدەن قاتىپ، ءىشى اۋىرىپ، 

 شىداي المايدى. 
ىلىرەك بوالر دەپ وگىز ابدەن ولەتىن بولدىم، جىلقىالرعا بارايىن. والر تۇيەدەن كىشىرەك قوي، ازابى دا جەڭ -

 اتتاندى. 
جىلقىالر ىشىندە جۇرگەن دە وعان جايسىز بوالدى. سوالرعا ىلەسىپ، قاتارالرىنان قالماي شاۋىپ جۇرەمىن دەپ ابدەن 

 شارشايدى. 
 ءبىر كۇنى قاسقىر ءتيىپ، جىلقىالر دۇركىرەي قاشادى.  

 دە، وگىز قورا قاسقىردىڭ قورشاۋىندا قاالدى(.  بۇل ىلىسە الماي ايداالدا قاالدى. )جىلقىالر قاشىپ كەتەدى
و! دەپ -و-ووو! كىم بار ماڭايدا؟ ءمو-و-و-و! ءمو-و-ووو! قۇتقارىڭدار مەنى. قۇتقارىڭدار! ءمو-و-و-ءمو -

 موڭىرەدى وگىز. 
 بۇل نە ايقاي؟ قۇالق تۇرىڭدەرشى!  -
 تانىس داۋىس قوي ءوزى.  -
 قايدان شىققان داۋىس؟  -
 سيىرالر. -جۇرىڭدەر، جوتا اسىپ قارايىق دەدى،  -

تابىن سيىر جوتاعا شىقسا، سول باياعى وزدەرىن مەنسىنبەي جىلقىالرعا بارىپ قوسىلعان وگىز قاسقىرالر قورشاۋىندا 
 قالعان ەكەن. 

 والر وگىزدىڭ جامان قىلىعىنا ەشبىر كەك ساقتاماستان، وگىزدى قاسقىرالردان قۇتقارىپ االدى. 
مەن سەندەردى رەنجىتتىم. ءوز تۋىستارىمنان ءبولىنىپ كەتتىم. اقىلسىزدىعىمنان وسىنداي جاعدايعا تاپ بولدىم.  -

دەگەن وسى ەكەن. -، «بولىنگەندى ءبورى جەيدى!»تاتۋ بولعان، تۋىستارمەن ءبىر جۇرگەن قانداي جاقسى! 
 ووو! دەپ كەشىرىم سۇرادى وگىز. -و-و-كەشىرىڭدەر مەنى، ءمو
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باياعى وتكەن زاماندا ۇشار حان دەگەن حان بولىپتى. سول حان جاس كەزىندە اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى 

دەپ ى. حان قىزدى ىزبار، اسقان تاماشا ءبىر سۇلۋ قىزعا عاشىق بوالدى. قىزدى ىزدەپ، جەر بەتىنەن ەش تابا المايد
تابا الماعان سوڭ، ءبىر ونەرپازدان وقىپ، اسپانعا  ۇشۋ ونەرىن ۇيرەنەدى. سول ونەرى بويىنشا اسپانعا ۇشىپ، قىزدى 
وتىز جىل ىزدەپ، قولىنا تۇسىرە المايدى. قىزدىڭ ۇستاتپايتىنىنا كوزى جەتكەن سوڭ، حان قىزدىڭ سۋرەتىن ىزدەپ 

دەپ باسقا  -، «بولسا ءوتىپ بارادى، ەندى ايەل الىپ، ءۇي بوالتىن ۋاقىت جەتتىقوي، جاس »تاۋىپ االدى دا: 
ايەلگە  ۇيلەنىپ ءومىر سۇرە بەرەدى. كۇندەردە ءبىر كۇن العان ايەلىنەن ءبىر ۇل تۋادى. ۇلىنىڭ اتىن جاندىباتىر 

ى ە ەشبىر تەڭدەسى جوق، مىقتون التىعا كەلەدى. سول كەزدە باال وزىن-دەپ قويادى. جاندىباتىر ەرجەتىپ، ون بەس
باتىر بوالدى، مىقتىلىعى سونداي، ونى وتىرعان ورنىنان جەتپىس كىسى تۇرعىزا المايتىن بوالدى.  ءبىر كۇنى 

وسى مەن اكەمنىڭ ۇلكەن قورعانىنىڭ سارايالرىن اشىپ، نە زاتتارى بار ەكەن، ءبارىن »جاندىباتىرعا وي تۇسەدى: 
دەيدى. سونسوڭ اكەسىنەن قىرىق  ءۇيدىڭ  -« تۇرپاتىن بايقاسام نە قىالدى؟-ءتۇس دۇنيەلەرىنىڭ-كورىپ، قازىنا

كىلتىن سۇراپ الىپ، تامام ەسىكتەرىن اشتى، سارايدىڭ ىشىندەگى قازىناالرىن كوردى. وتىز توعىز ءۇيدى تەگىس 
رىپ، بەرى ى.ارى اينالدىاشىپ كورىپ، ەندى قىرقىنشى ءۇيدى اشۋعا كەلگەندە، بۇل ءۇيدىڭ كىلتى جوق بولىپ ءشىقت

 اينالدىرىپ، قىرقىنشى ءۇيدىڭ ەسىگىن اشا المادى. جاندىباتىر جىالپ شەشەسىنە كەلدى.
 

اپا، انا قىرقىنشى ءۇيدىڭ كىلتى قايدا؟ ءارى اينالدىرىپ، بەرى اينالدىرىپ اشا المادىم. سەندەر مەنەن ءۇيدىڭ  -     
 دەيدى. -كىلتىن جاسىرىپسىڭدار، 

 
شىراعىم، مىنە، مەنىڭ اكەڭە قوسىلعانىما جيىرما جىل بولدى، وسى ومىرىمدە ول ءۇيدىڭ كىلتى تۇگىل،   -    

قاسىنا بارىپ كورگەن ەمەسپىن. ول ءۇيدىڭ كىلتى اكەڭنىڭ ءتوس قالتاسىندا ساقتاالدى. ءقازىر ۇيقىدا جاتىر، ەپتەپ 
يىقتاپ جاتىر ەكەن، باال اكەسىنىڭ تەس قالتاسىنان كىلتتى دەدى. اكەسى قاتتى ۇ -الماساڭ، وڭايلىقپەن بەرمەس، 

الدى. سونان بارىپ باال ەسىكتى اشىپ جىبەرسە، باال ومىرىندە كورمەگەن، سەزبەگەن، ءۇيدىڭ تورىندە ءىلۋلى 
ن اتۇرعان سۇلۋ قىزدىڭ سۋرەتىن كورەدى. قىزدىڭ سۇلۋلىعىنا قايران قالىپ، باال تالىپ جىعىالدى. اكەسى ۇيقىسىن

ويانىپ، ورنىنان تۇرىپ، كىلتىن قاراسا، كىلتى جوق. باالسى جاندىباتىردىڭ قالتاسىنا تۇسكەنىن سەزەدى دە، جۇگىرىپ 
 سارايعا كەلەدى. كەلسە، باالسى تالىپ جاتىر ەكەن. الدەنە ۋاقىتتا باالسى ەسىن جيىپ، اكەسىنە:

 
 دەيدى. اكەسى: -دەن بەزەم، ماعان وسى قىزدى الىپ بەرمەسەڭىز، مەن سىز        -     

 
شىراعىم! بۇل قىزدى ىزدەپ مەن سەندەي كەزىمدە وتىز جىل اسپاندا ۇشقانمىن، سوندا دا ۇستاي         -    

 -م، اتاندى« ۇشار حان»الماعانمىن، اقىرى تابا الماعان سوڭ، وسى سۋرەتتى ءتۇسىرىپ العانمىن. سوندىقتان مەن 
نەن سۇراپ كورىپ ەدى، ودان ەش نارسە شىقپايتىن بولدى. سوسىن ءبىر تۇندە ەكى بەرى اكەسى-دەيدى. باال ارى

سول قىزدى ىزدەپ قاڭعىرىپ ءجۇرىپ ولسەم »ەتەگىن بەلىنە ءتۇرىپ الىپ، ءۇي ءىشىن تاستاپ، كەتتى دە قالدى. 
ول تارتىپ ءجۇرىپ دەپ ەلىنەن بەزىپ كەتەدى. كۇندەر وتەدى، باال ءبىر شاھارعا قاراي ج -« دە ارمانىم جوق!

كەلە جاتسا، اعاش اتقا مىنگەن، ەكى اياعى جەر سىزعان  ءبىر داۋگە كەز بوالدى. جاندىباتىر داۋگە سالەم بەرەدى. 
 ءداۋ سالەم الىپ:

 
 دەيدى ماڭعازدانىپ. -جول بولسىن!    -

 
 دەيدى جاندىباتىر. -الەي بولسىن!    -

 
 -دىباتىر دەگەن شىعىپتى، سول باتىرمەن كۇرەسكەلى بارا جاتىرمىن،ۇشار حان دەگەن حاننىڭ شاھارىندا جان   -

 دەيدى ءداۋ.
 
 دەيدى باال. -والي بولسا، مەنى جىقساڭىز، جاندىباتىردى دا جىققانىڭىز، ەڭ اۋەلى مەنىمەن كۇرەسىڭىز،   -
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النى مەنسىنبەي تارتا دەپ، با -ءاي، سەنىمەن كۇرەسىپ اۋرە بولعانشا، اناۋ تاۋدان اسىپ كەتپەيمىن بە؟    -
 جونەلەدى.

 
دەيدى دە جۇرە بەرەدى باال. بۇل سوزگە نامىستانىپ،  -اۋ، جولىڭ بولسىن! -ءداۋىم، بوسقا اۋرە بولۋعا باراسىڭ  -

 -، «قانداي بولىپ، ارماندا كەتەرسىڭ»ءداۋ باالعا قايتا كەلەدى. باالمەن كۇرەسكە تۇسكەندە، ءبىرىنشى كەزەكتى: 
ەرەدى. باال ءداۋدى  اسپانعا ءۇش رەت القتىرىپ اتىپ جىبەرىپ، ءۇش رەت قاعىپ االدى. كەزەك داۋگە دەپ باالعا ب

دىر ەتىپ. سونان كەيىن ءداۋ شوشىنىپ باالعا -كەلگەندە، ءداۋ باالنى كوتەرە الماي، ەكى مۇرنىنان قان كەتەدى ءدىر
جاتقانىن ايتادى. ال ءداۋ ءوز جايىن ايتقاندا بويىندا باعىنادى دا، ءجون سۇرايدى. باال پەرىنىڭ قىزىن ىزدەپ كەلە 

بار قاسيەتى: اسپانداعى جۇلدىزدى ساناۋمەن كىمنىڭ قاشان ولگەنىن، جوعالعانىن ىزدەپ تاباتىن ونەرىنىڭ بارلىعىن 
ايتادى. سودان كەيىن ەكەۋى قول ۇستاسىپ، ىلگەرى قاراي تارتا بەرەدى.ەكەۋى كۇن جۇرەدى، ءتۇن جۇرەدى، 

قىستاۋ جولداردان جورتىپ ءوتىپ كەلە جاتقاندا، ەكى اعاش اتقا قاتار مىنگەن، ەكى -ىعادى، تارىعادى. نەلەر قيىناش
 اياعى جولدى سىزىپ كەلە جاتقان ءبىر داۋگە تاعى كەز بوالدى.

 
 دەيدى باال. ءداۋ ۇندەمەيدى. -جولىڭىز بولسىن!   -

 
 دەيدى باال. -قايدا باراسىز؟   -

 
 ى ۇندەمەيدى. باال اشۋالنىپ كەتىپ:ءداۋ تاع 

 
 دەيدى. سوندا ءداۋ اشۋالنىپ: -ءتىلىڭىز كۇرمەلگەن مىلقاۋسىز با؟   -

 
اال دەيدى. ب -تارت ءتىلىڭدى، مەن مىلقاۋ ەمەسپىن. جاندىباتىر دەگەن داۋمەن كۇرەسۋگە بارا جاتقان ءداۋمىن،   -

 بۇل داۋگە دە:
 
 دەيدى.-جاندىباتىردى دا جىعاسىڭ، ول ءۇشىن تاۋەكەلگە بەل بايالپ، مەنىمەن كۇرەس، الدىمەن مەنى جىقساڭ،   -

 
مەن ساعان ۇقساعان قاڭباقتاي ادامدارمەن كۇرەسپەيتىن ءداۋمىن، سەندەرمەن كۇرەسۋ ماعان ۇيات، سوعان بوال   -

 دەيدى ءداۋ. سوندا باال تۇرىپ: -اتىمنان ءتۇسىپ، اۋرە بوالر جايىم جوق! 
 
سورلى ءداۋىم، ارتىق بەينەت كورىپ، اياعىڭنىڭ باسى ۇستارانىڭ جۇزىندەي بولىپ كايتقىڭ كەلسە، جولىڭ بولسىن!   -
 دەيدى. -

 
دەپ ءداۋ اتىنان تۇسەدى. ءبىرىنشى كەزەك تاعى  -والي بولسا، سەنى ءبىر ءولىم ءتۇرتىپ تۇرعان شىعات كەل!    -

ن ءداۋدى كوككە ءۇش رەت القتىرىپ جىبەرىپ، ءۇش رەت قاعىپ الدى دا، دا باالعا تيەدى. باال ماڭىزدانىپ تۇرعا
جەرگە قويدى. ەندىگى كەزەك داۋگە ءتيدى. ءداۋ باالنىڭ بەلىنەن ۇستاپ، ءارى تارتىپ، بەرى تارتىپ، باالنى ورنىنان 

 قوزعالتا الماي، ەكى مۇرنىنان شۇمەكتەپ قانى سورعااليدى. سونان سوڭ ءداۋ:
 
ريزامىن. مەن ءداۋمىن دەپ جۇرسەم، مەنەن دە زور داۋلەر بار ەكەن. ىقتيارىڭ وزىڭدە، نە قىلساڭ  مەن ساعان  -

دەپ، باالعا جالىنادى. باال وعان ەشقانداي جاۋاپ قاتپاي، كەلە جاتقان ساپارىن ايتىپ، بۇل ەكىنشى  -دا ءوزىڭ ءبىل! 
داي ونەرىنىڭ بارلىعىن سۇرايدى. ءداۋ وعان ءوز جەرىندە ءداۋدىڭ كىم ەكەنىن، قاي شاھاردان كەلە جاتقانىن جانە قان

اتى شىعىپ، كۇرەستە وزىنە ەشبىر ءداۋ شاق كەلمەگەن سوڭ، ادەيى سول جاندىباتىرمەن كۇرەسكەلى بارا جاتقانىن 
 تىرىلگەنىن، كۇنىنە جەر جۇزىندە قانشا كىسى ءولىپ، قانشا كىسى-جانە ءوزىنىڭ كىتاپقا قاراپ بىرەۋدىڭ ولگەن

الىپ، تارىققان تاماشا ق-تۋاتىنىن ءبىلىپ وتىراتىن ونەرى بارلىعىن باياندايدى. مۇنى ەستىگەن باال ءداۋدىڭ ونەرىنە تاڭ
كەزدە ءبىر ىسكە جارار دەگەن ويمەن بۇل ءداۋدى دە وزىنە دوس قىلىپ االدى. ۇشەۋى تاعى دا كەتە بارادى. نەلەر 

بۇالر بىرنەشە شولدەردەن، نەشە تاۋالردان، سۋالردان وتەدى. بۇالر كەلە  كۇن، نەلەر جۇماالر، نەلەر ايالر وتەدى.
جاتىپ جازىق جولعا شىقتى. الدارىنان كوز كورىم جەردە ءبىر تاۋ كورىندى. بۇالر ەندى سول تاۋعا قاراپ جۇرە 

. بۇل ۇشەۋى تاۋعا باستادى. تاۋعا جاقىنداعان سايىن، جاڭاعى تاۋ دا بۇالرعا قاراي ءجۇرىپ كەلە جاتقان سياقتى
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جاقىنداپ كەلگەندە، تاۋ دەگەنى ناق تاۋداي ۇلكەن ءداۋ بولىپ شىقتى. بۇل داۋگە جەتكەن سوڭ، ۇشەۋى وعان 
 سالەم بەرەدى.

 
 دەيدى باال. -جول بولسىن، ءداۋىم!   -

 
 دەيدى ءداۋ.-جاندىباتىر دەگەن ەرمەن كۇرەسكەلى بارامىن،   -

 
عان دەيدى باال. و -بۇرىن مەنىمەن  كۇرەسىڭىز، مەنى جىقساڭىز، ونى دا جىعاسىز، والي بولسا جاندىباتىردان   -

 ءداۋ اشۋالنىپ:
 
 اق قايىردى دا جۇرە بەردى.-دەپ جاۋابىن ءبىر -سەندەي قاڭباقپەن كۇرەسىپ ۋاقىت وتكىزبەيمىن،   -

 
رگەلدەڭگە ءتۇسىپ قايتۋعا كۇشىڭدى جيناپ، كۇرەسۋگە بارا جاتقان كىسىڭدى تابا الماي، ونى ىزدەپ سە  -

 دەپ باال مازاق قىپ كۇلەدى. ءداۋ باالنىڭ سوزىنە شىداماي اشۋالنىپ: -اسىقساڭ، جولىڭ بولسىن! 
 
دەپ كۇرەسۋگە ىڭعايالندى.  -ءاي، نە دەيسىڭ؟ بەرى كەلشى، جاعاڭنان سىلكىپ، جەرگە تىعىپ جىبەرەيىن!   -

ءداۋ باالنى اسپانعا ءۇش رەت القتىرىپ اتىپ جىبەردى. ءبىراق قاعىپ ءبىرىنشى كەزەكتى باال الماي، داۋگە بەردى. 
اال المادى. كەزەك باالعا كەلگەندە، باال اشۋمەن ءداۋدىڭ بەلىنەن ۇستاپ جەرگە سوققاندا، ءداۋ تىزەسىنەن جەرگە 

اۋ باالنىڭ كۇشىنە كىرەدى. ءداۋدى سۋىرىپ العاندا، ءداۋ ەسەڭگىرەپ قالدى. ومىرىندە مۇنداي سوققى كورمەگەن ءد
ريزا بولىپ، قول بەرىپ دوس بولۋدى سۇرايدى. باال اشۋىن باسىپ، ءداۋدىڭ كىم ەكەنىن، قاي شاھاردان كەلە 
جاتقانىن، قانداي ونەرىنىڭ بارلىعىن سۇرايدى. ءداۋ باسىنان كەشكەن ءومىربايانىن تەگىس ايتىپ شىقتى جانە ءوزىنىڭ 

االرلىق ونەرى بار ەكەنىن ايتتى. سونىمەن بۇل ەكەۋى قول الىسىپ، ءتوس  سۋعا ءتۇسىپ كەتكەن نارسەنى تاۋىپ
سوعىسىپ، دوس بوالدى. ەندى جاندىباتىر ءتورت كىسى بولىپ ىلگەرى جولعا شىعادى. بۇل تورتەۋى بىرنەشە كۇن 

الر تا جوالۋشىجۇرگەننەن كەيىن ءبىر شاھارعا كەلەدى. شاھاردىڭ شەت جاعىنداعى ءبىر شايحاناعا تۇسەدى. كۇن با
شايحانانىڭ تۇبىنە تىگىلگەن وتاۋدى، ونىڭ ىشىنە جينالعان جاساۋالردى، بايالنعان ون شاقتى قوي، تاعى باسقا دا 

 نارسەلەردىڭ اكەلىنىپ قويعانىن كورەدى. باال شايحاناشىدان:
 
 دەپ سۇرايدى. -مىناۋ نە قىلعان زاتتار، مۇنى نە ءۇشىن ىستەپ جاتىر؟  -

 
 دەيدى شايحاناشى. -بىلمەيتىن كىمسىڭدەر؟ مۇنى  -

 
 دەيدى باال. -ءبىز ءبىر جۇرگەن ءمۇساپىرمىز،  -

 
والي دەپ ايتۋشى بولماڭدار، ايداھاردىڭ اۋزىنا ءتۇسىپ كەتەسىڭدەر، ويتكەنى مىناۋ بەرىلەيىن دەپ وتىرعان  -

دا ايداھار االڭ-دى جۇما سايىن، تاڭ اتا ەلەڭزاتتار پاتشانىڭ جۇماسىنا ءبىر رەت بەرىپ تۇراتىن بورىشى. بۇل زاتتار
ناشى. دەيدى شايحا -كەلىپ جۇتادى، ەگەر بۇل قارىزدى وتەپ تۇرماسا، بۇكىل ەلدى جۇتىپ جىبەرۋدەن تايىنبايدى، 

وياۋ جاتىپ، تاڭ اتار مەزگىلدە جولداستارىنا بىلدىرمەي، ايداھاردىڭ كەلەتىن -مۇنى ەستىگەن باال، ءتۇنى بويى ۇيقىلى
اۋىلداتىپ كەلە ىپ، د-جولىنا قاراي سىتىلىپ شىعىپ كەتتى دە، ايداھاردىڭ جولىن توسىپ وتىردى. ءبىر ۋاقىتتا بوراندا

جاتقان ايداھاردىڭ داۋىسى ەستىلدى، ارتىنشا ايداھار دا كەلىپ جەتتى. سول كەزدە جاندىباتىر ۇلتاراعىنىڭ استىنا 
قارسى ايداھاردىڭ الدىنا شىقتى، ايداھار دا ارانىن -ىپ الىپ، قاراماسالىپ ساقتايتىن قىرىق كۇالش سەمسەردى سۋىر

مەمسەرمەن جۇتىپ جىبەردى. باال قىرىق قۇالش سەمسەرىن -اشىپ كەلە جاتىر ەكەن، باالنى كورگەن جەردەن سەمسەر
گىسى نىنىڭ بەلكولدەنەڭ ۇستاپ تۇرا قالعان ەدى، سەمسەر ايداھاردى ەكى ءبولىپ ءتۇستى. باال ايداھاردى ولتىرگە

ءۇشىن ونىڭ جونىنان ەكى ءتىلىم تاسپا الىپ، قالتاسىنا سالىپ الدى. ءسويتتى دە ەش ادامعا بىلدىرمەستەن، 
جاي بولدى. كەشەگى تىگۋلى تۇرعان ۇيلەر، وندا بايالنعان -جولداستارىنىڭ قاسىنا كەلىپ جاتتى. تاڭ اتتى. جۇرت اي

دەگى، حالىقتىڭ ءبارى دە قۋانىشتى. بىرەۋلەر قولدارىنا ايىر، بالتا، شوقپار ساۋ تۇر. كوشە-مالداردىڭ ءبارى دە امان
ار دەگەن داۋىست« ايداھاردى مەن ءولتىردىم»ۇستاعان. ەندى بىرەۋلەرى قولدارىنداعى قارۋالرىن قانعا بوياپ العان، 

ا بارىپ جەتتى. ايداھاردى كىم مۇلىكتىڭ امان قالعان حابارى حانع-گۋ ەتەدى. ايداھاردىڭ ولتىرىلگەندىگى، مال-گۋ
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ولتىرگەنىن ءبىلۋ ءۇشىن حان جار سالىپ، حالىق جيدى. ايداھاردى ولتىرگەن ادامدا قانداي بەلگىسى بارلىعىن 
سۇراعاندا، بىرەۋ قارۋىن، بىرەۋ قاندانعان كيىمىن كورسەتتى. ءبىراق ەشكىمنىڭ ايداھاردى  ولتىرگەن بەلگىسى 

 ان تۇرىپ:دالەلدى بولمادى.  سوندا ح
 
 دەپ سۇرادى. بىرەۋلەر: -بۇل شاھاردا ادام باالسىنان ەشكىم قالدى ما؟  -

 
 -تورت ءمۇساپىر جاتسا كەرەك، والردى جيىنعا شاقىرعانىمىز جوق، -ەشكىم قالعان جوق، ءبىراق شايحانادا ءۇش -

 دەيدى.
 
شايحاناداعى كىسىلەر شاقىرىلدى. جاندىباتىر دەدى حان.  -والي بولسا، والر دا ادام باالسى عوي، شاقىرىڭدار!  -

 پاتشانىڭ وزىنە:
 
 دەپ ايداھاردىڭ ءبىر ءتىلىم تاسپاسىن ۇستاتادى. پاتشا: -تاقسىر، ايداھاردى ولتىرگەن ادام مەن ەدىم،  -

 
بىر ءدەپ حالقىنىڭ الدىندا تاعىنان ءتۇسىپ، ءوزى ءۋازىر بولىپ،  -مەن حان ەمەس ەكەم، سەن حان ەكەنسىڭ!   -

مۇلىك، قازىناسىنىڭ جارىمىن قوسا بەرەدى. جاندىباتىر حاندىقتى -قىزىن جاندىباتىرعا قالىڭدىققا بەرىپ جانە دۇنيە
ۇش كۇن تىنىققان سوڭ، جاندىباتىر ءبىرىنشى -ءوزىنىڭ دوسى ءبىرىنشى داۋگە بەرەدى. ءداۋ حان بوالدى. ەكى

ەپ، تاعى جول تارتادى. كۇندەردەن كۇن وتكىزىپ، بۇالر داۋمەن قوش ايتىسىپ، قالعان داۋلەرمەن قىزدى ىزد
ەكىنشى شاھارعا جەتتى. بۇل شاھاردان دا وتكەن شاھاردا بولعان ۋاقيعا شىقتى. ءبىراق ونداي ەمەس، بۇل شاھارداعى 

كەن. پ ەتىگىلىپ جاتقان وتاۋالر، بايالنىپ جاتقان ادامدار مەن مالدار وتكەن شاھارداعىدان ەكى ەسە ۇلكەن جانە كو
جاننىڭ -بۇالر بۇل شاھاردىڭ شايحاناسىنان بارىپ ورىن الدى. شايحاناشىدان مىنا تىگىلگەن ۇيلەر مەن بايالنعان مال

 ءمانىن سۇرادى.
 
 دەدى شايحاناشى. -مۇنى بىلمەيتىن نەتكەن جانسىزدار؟  -

 
 والۋشىالر.دەدى ج -بىزدەر جولىمىزدى ارەڭ تاۋىپ كەلە جاتقان ءمۇساپىر كىسىلەرمىز،  -

 
والي بولسا، سىزدەر مىناۋ سوزدەرىڭىزدى مەنەن باسقا ەشكىمگە ايتا كورمەڭدەر، ايتپەسە بۇل سوزدەرىڭىزدى حان  -

يا حاننىڭ ۋازىرلەرى ەستىسە، مىناۋ بولىپ جاتقان توپاالڭعا سالىپ جىبەرەدى. بۇل توپاالڭنىڭ جايى مىناۋ دەپ، 
ەردە، ءۇش پاتشالىق ەلدىڭ ورتاسىندا، ءبىر تاجال جىالن بار، ۇزىندىعى وسى ج»شايحاناشى اڭگىمەسىن باستادى. 

قىرىق قۇالش، اۋزىنىڭ ۇلكەندىگى سونداي، كوشكەن ەل قاالي بولسا، سوالي سىيىپ  كەتەدى. مىنە، سول جىالننىڭ 
ىمەن، ەشكە تۇرعانبۇگىن بىزدەن الىم االتىن كەزەگى كەلىپ، سوگان دايىنداپ جاتقان ءجايىمىز وسى. بۇل زاتتار ك

ءتۇن ورتاسى اۋا جوق بوالدى. شۋالعان مال، جىالعان ادامداردىڭ داۋىسى شاھاردىڭ ءىشىن جاڭعىرتادى. ءسويتىپ، 
وسىنداي زور ءبىر پالەگە، ۇلكەن اپاتقا كەزدەسىپ، نەشە جىل بويى وسى جىالننىڭ زاردابىن باستان كەشىرىپ جاتقان 

توقتاتتى. ءتۇن بولدى. جولداستارى ۇيىقتاعان كەزدە، جاندىباتىر جىالننىڭ  دەپ شايحاناشى ءسوزىن -، «ەلمىز
جولىن توسۋعا اتتاندى. ءتۇن ورتاسى اۋا باستاعاندا، ءبىر ساسىق جەلدىڭ ءيىسى جاندىباتىردىڭ مۇرنىن جارا باستادى. 

ورنىنان  اق جىالننىڭ دەمى-ەنجەتپىس كىسى ورنىنان تۇرعىزا المايتىن جاندىباتىردى تاي شاپتىرىمداي جەرد-الپىس
قوزعالتىپ قويادى. قىرىق قۇالش سەمسەرىن قولىنا الىپ، جىالننىڭ الدىنا كەزەي ۇستاپ تۇرا قالدى. اش قارىنى 
جاالڭداپ كەلە جاتقان جىالن باالنى جۇتىپ جىبەردى. و دا جۇتىپ بولدى، بۇ دا ءتىلىپ، جىالندى قاق جارىپ 

تكەن ايداھاردان بۇل جىالن باسىم ەكەن. باال جىالننىڭ ۋىتىنا ۋالنىڭقىراپ، ەت ءپىسىرىم اق شىقتى. و-قۇيرىعىنان ءبىر
ۋاقىت تالىپ جاتتى. ءبىراق، ازدان سوڭ سۋعا ءتۇسىپ، جىالننىڭ جونىنان تاسپا ءتىلىپ الدى دا، ەشكىمگە 

دا جيىن بولدى. حان تاعىن،  سەزدىرمەستەن، ورنىنا كەلىپ جاتتى. ەرتەڭىنە، وتكەن شاھارداعىداي، بۇل شاھاردا
حاندىعىن جاندىباتىرعا بەردى. جاندىباتىر حاندىقتى ەكىنشى داۋكىتاپشى دوسىنا بەرىپ، قالعان داۋمەن ەكەۋى تاعى 
دا جولعا ءتۇستى. بۇالر ساپار شەگىپ تاعى ءبىر شاھارعا كەز بولدى. بۇل شاھاردىڭ حالقى باسكا شاھاردىڭ حالقىنا 

، بىر ادامنىڭ ءتۇسى اق-سارى، بىردە-بولىپ شىقتى. شاھاردارى بارلىق حالىقتىڭ وڭدەرى ساپ قاراعاندا  وزگەشە
سارى. -بىرىنەن ايىرا المايتىن ساپ-قىزىل شىرايلى، قارا ەمەس. ۇلكەنى دە، كىشىسى دە، ايەلى دە، باالسى دا، بىرىن

ىپ حالىقتىڭ بارلىعىنىڭ سارى بولۋى مىناۋ بولبۇالر ءبىراز كۇن شاھاردا بولىپ تىنىقتى، ءجون سۇراستى. اقىرىندا 
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رعا توڭكەرىپ ءبىر شۇقىردان ەكىنشى شۇقى-شىقتى: شاھار حالقىنىڭ پايداالناتىن ۇلكەن دارياسىن ءبىر ءداۋ اۋدارىپ
ۇرتتاپ قويىپ وتىرادى ەكەن دە، سۋدىڭ ىشىندەگى بالىق، ءتۇرلى جاندىكتەردى، ەڭ اياعى وسىمدىك اتاۋلىنى ءداۋ 

قارنىن اراالپ، دارياعا قايتا قۇيادى -جۇتىپ جەپ قويادى ەكەن. سۋدىڭ ءبارى ءداۋدىڭ ىشىنە ءتۇسىپ ىشەك ىلعي
ىپ سارى بول-ەكەن. ومىرىندە تازا سۋ ىشپەي، ونە بويى ساسىق سۋ ىشكەندىكتەن، شاھار حالقى وسىنداي ساپ

ىن تىپ، ءتۇن ورتاسى اۋا ءداۋدىڭ ساپىرىستىراتكەتكەن ەكەن. مۇنى ەستىگەن جاندىباتىر جىالندارعا ىستەگەنىندەي ە
سۋىنا كەلەدى. كەلسە، ءداۋ جاڭا عانا جۇمىسىنا كىرىسىپ جاتىر ەكەن. بەر جاعىنان بارعان باالنى قوسا جۇتايىن 
دەپ، جاندىباتىرعا جاقىنداي بەرگەندە، جاندىباتىر قىرىق قۇالش سەمسەردى قولىنا ۇستاپ، تۇرا قاالدى. ءسويتىپ، 

ۋدى جارىپ ولتىرەدى دە، ءداۋ جونىنان ءبىر ءتىلىم تاسپاسىن الىپ، جولداسىنىڭ جانىنا كەلىپ جاتىپ قاالدى. تاڭ ءدا
 تۇنىق. باال ءبىر توستاعان سۋدى قۇيىپ الىپ، بالتاسىن ۇستاپ، حانعا كەلىپ:-اتا ءبىر باال سۋعا كەلسە، سۋ تۇپ

 
دەپ، سۋدى كورسەتكەندە، مۇنداي سۋدى ءوزى تۋىپ،  -« ىز!داۋدى مەن ءولتىردىم. نانباساڭىز سۋدى قاراڭ»ء 

الىپ:  شەلەك سۋدى-حان بولعالى ءىشىپ كورمەگەن حان التىن تاقتان اتىپ تۇرادى. كوشەگە حالىق سىيماي، شەلەك
م قاالدا قالعان ەشكى»دەپ داۋرىعىسادى. حان بۇكىل حالقىن تەگىس جيناپ:  -، «مەن ءولتىردىم، مەن ءولتىردىم»

 ادام باالسى عوي، -دەگەن داۋىستار شىقتى.  -، «ەكى ءمۇساپىر جاتىر-شايحانادا بىر»دەپ سۇراعاندا:  -« بار ما؟
دەيدى حان. جاندىباتىر كەلگەن بەتتەن ءداۋدىڭ جون تاسپاسىن حاننىڭ قولىنا ۇستاتا بەرەدى. حان:  -شاقىرىڭدار؟ 

وتىرىپ، ءبىر داۋگە كۇش كورسەتىپ، جەڭە الماي، ساسىق، نەشە جىلدان بەرى حاندىق قۇرىپ، شاھاردى بيلەپ »
ر دەپ، حالىقتىڭ الدىندا تاعىنان ءتۇسىپ، ءبى -« الي سۋ ءىشىپ حالىقتى سارعايتىپ، بەكەر حان بولىپ ءجۇر ەكەم!

پ، ىمۇلكىنىڭ جارىمىن جاندىباتىرعا بەرىپ، ءوزى ءۋازىر بوالدى. نەشە اي، نەشە جىل ساپار شەگ-قىزىن جانە مال
 -ىزدەگەن ماقساتىنا جەتە الماي كەلە جاتقان جاندىباتىر تاقتى دا، قىزدى دا، مالدى دا جانىنداعى ءۇشىنشى ءداۋ 

دوسىنا بەرىپ، قوش ايتىسىپ، قۇشاقتاسىپ ايرىالدى. ول شاھاردان جالعىز شىعىپ، باسقا جاققا بەت االدى. جاندىباتىر 
يىن نەلەر ازاپ، قيىنشىلىقتاردى باسىنان وتكىزىپ، تاعى ءبىر شاھارعا جولداستارىمەن قوش ايتىسىپ شىققاننان كە

كەلىپ كىردى. بۇل شاھاردا ءبىراز كۇن ءومىر وتكىزىپ، اقىرى ءبىر اقىلدى شالعا باال بوالدى. سونىمەن، جاندىباتىر 
اۋلە ەي ءبىر جارىق سكۇندەردە ءبىر كۇن داريانىڭ باسىنا كەلىپ شومىلىپ جاتسا، سۋ بەتىنە اينانىڭ ساۋلەسىند

تۇسەدى، انىقتاپ قاراسا، باياعى اكەسىنىڭ ۇدايى وتىز جىل قۋىپ ىزدەگەن پەرى قىزىنىڭ سۋرەتى بولىپ شىقتى. 
شەشەسىنەن بەزىپ، نەشە جىل قيىنشىلىق ازاپتى باسىنان كەشىرگەن باال جاڭاعى ساۋلەگە -ادەيى وسى قىز ءۇشىن اكە

جوق بولىپ بارىپ، سۋدىڭ شەتىنە ءتۇستى. باال سۋدان شىعىپ، ساۋلەنى تاعى باس باس ساالدى. ءبىر ۋاقىتتا ساۋلە 
ساالدى. ساۋلە تاعى سۋعا ءتۇستى. وسىنداي رەتپەن نەشە رەت جەرگە تۇسكەن ساۋلەنى ۇستاي الماي، باال اقىرى 

نداي بولعان ڭ باالسىتۇسىن بىلمەي تالىقسىپ قۇالپ جاتتى. وگەي باال بولسا دا ءوزىنى-سۋدىڭ شەتىنە كەلىپ ەس
جاندىباتىردى االسۇرىپ ىزدەپ، تابا الماي، جىالعان شالقالىپ جاتقان باالنىڭ ۇستىنەن شىقتى. باال ەسىن 

 ءجيدى.وزىنىڭ ىزدەپ كەلە جاتقان قول جەتپەسىنىڭ دەرەگى شىققان سوڭ، باال اتاسىنا بىالي دەدى:
 
جىل بويى ازاپ شەگىپ، جەر كەزىپ، وسى پەرىنىڭ قىزىن جۇرتىمنان بەزىپ، نەشە -شەشە، ەل-اتا، مەن اكە  -

ىزدەپ جۇرگەن ەدىم. ەندى سول قىزدىڭ تۇراقتى جەرى وسى بولسا كەرەك. سوندىقتان ماعان وسى قىزعا قول 
ايتپاسىن بىلمەي، اقىرى باالنىڭ -دەدى. شال ءارى ويالپ، بەرى ويالپ، ايتار -جەتەتىن امالىن ايتساڭىز ەكەن؟ 

 قيمايدى.كوڭىلىن 
 
سوناۋ تۇرعان اق مەشىت كوزگە جاقىن، جۇرىسكە ون كۇندىك جول. سول  -دەدى.  -والي بولسا، تىڭدا باالم!  -

مەشىتكە بارارداعى وڭ جاقتاعى دۋالدىڭ تۇبىنەن تەسىپ ءتۇس تە، ەشكىمگە دىبىس بىلدىرمەي، سول تۇسكەن 
لى كەلىپ، كىم بار، كىم جوعىن بايقاۋ ءۇشىن، بۇرىش پەن بۇرىشىڭدا جات. قىز كەلەتىن مەزگىلدە قاراۋىلشى مايمى

شيت ەتىپ جۇگىرىپ جۇرەدى. سول كەزدە مايمىلدى دىبىسىن شىعارماي ءولتىر دە، ۇندەمەي جاتا بەر. -بۇرىشتا شيت
ى كونىڭ ارتىنشا قىز دا كەلەدى. قىز كەلىپ ناماز وقىپ وتىرعاندا، كەلە يىعىنان اسىال كەت دە، ەكى قولىڭمەن ە

ەمشەگىن مىقتاپ ۇستا. سونان سوڭ قىز سەنى قىرىق كەز مەشىتتىڭ توبەسىنە اپارىپ ءۇش رەت سوعادى. ەگەر سول 
سوققاننان امان قالساڭ، ءىسىڭنىڭ وڭعانى. ول ۇشتەن ارتىق ۇرا المايدى، جەرگە قۇاليدى. سول كەزدە قىز: 

دە. سودان اقىرى قىز  -« ەسەڭ جىبەرمەيمىن!قوينىڭداعى كىتابىڭدى بەرم»دەپ جالىنار. سەن:  -« بوسات!»
وكپەسى قىسىلىپ ولەتىن بولعان سوڭ، قوينىنداعى كىتابىن ۇستاتادى. مىنە، سول كەزدە قولىڭدى بوسات، قىزدىڭ 

-جىالپ دەيدى دە، شال -ونەرى دە، ءومىرى دە سول كىتاپقا بايالنىستى. مۇنى قولعا تۇسىرسەڭ، قىزعا ۇيلەنگەنىڭ، 
شتاسىپ، باالسىن جولعا ساالدى. جاندىباتىر مەشىتكە دە جەتتى. شال ايتقانداي، بارلىعىن دا ىستەدى، دۋال سىقتاپ قو
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دا تەسىلدى، مايمىل دا ءولتىرىلدى. قىز كەلىپ نامازعا باس قويعاندا، باال شالدىڭ ايتقانىن ىستەي سالدى. قىز اشۋمەن 
سوقتى، ۇشىنشىگە كەلگەندە ءالى قۇرىپ، تومەن ءتۇسىپ، قىز باالنى قىرىق كەز مەشىتتىڭ توبەسىنە اپارىپ ەكى 

 «سەن مەندىك، سەن مەندىك!»جەرگە قۇالدى. ەسى اۋىپ قالسا دا، باال ۇستاعان جەرىنەن ايرىلمادى. قىز شارشادى: 
ى ەكەنىن تدەدى. ءبىراز الىسىپ، اقىرى قىز باالنىڭ مىق -« كىتابىڭدى بەرمەسەڭ جىبەرمەيمىن!»دەي بەردى. باال:  -

دەپ كىتاپتى قوينىنان الىپ، باالعا ۇستاتا بەردى. ءسويتىپ، ەكەۋى ءسۇيىسىپ قوسىلدى.  -« ما!»سەزگەن سوڭ: ء
نەشە جىل ىزدەپ جۇرگەن سۇلۋىنا قولى جەتىپ، باالنىڭ كوڭىلى جاي بولدى. كۇندەردە ءبىر كۇن جاندىباتىر قۇس 

نشەگى ءزاۋزامىر داريانىڭ شەتىنە بارىپ باسىن جۋسا، ءبىر تال شاشى سالىپ، يت جۇگىرتىپ، اڭ اۋالۋعا كەتەدى. كەلى
سۋعا كەتەدى. كەلىنشەك ارتىنان قۋسا دا ۇستاي الماي قاالدى. شاش اققاننان اعىپ وتىرىپ، تومەنگى جاقتا تۇراتىن 

نى حانعا تارتۋ قىالدى. و حاننىڭ قول استىنداعى ءبىر بالىقشىنىڭ قارماعىنا ىلىنەدى. التىن شاشتى ىلىكتىرگەن بالىقشى
قاپ دۇنيەلەر بەرەدى. مۇنداي عاجاپ شاشتى كورگەن حان بۇكىل ۋازىرلەرىن، سەگىز ساناتتارىن، -حان سىيلىققا قاپ

 ماناپتارىن، اقىلگويلەرىن، قاراماعىنداعى قۋالردىڭ ءبىرىن قويماي جينايدى.
 
سوعان  كىم اكەلىپ بەرسە،-اكەلىپ بەرەدى؟ ەگەر دە كىمدەوسى شاشتىڭ يەسىن كىم بىلەدى جانە كىم ماعان سونى  -

ەمىن، يا مەن بىل»دەپ، حان جۇرتقا جار ساالدى. بۇعان جيىلعانداردان شەشىلىپ:  -نە تىلەسە، سونىسىن بەرەيىن! 
يىز، ۇدەپ ەشكىم جاۋاپ قايىرمايدى. ءبىر ۋاقىتتا سول توپتىڭ ىشىنەن باسى ءم -، «بولماسا مەن الىپ كەلىپ بەرەم

مەن بىلەم، ماعان ءبىر جەلمايا بەر، قىزدى »تۇرىنە ادام قاراعىسىز سۇمپايى، قارعا تۇمسىق، قارا اياق ءبىر مىستان: 
ەكى -دەيدى. سوسىن جەلماياعا ءمىنىپ، جاندىباتىردىڭ جاتقان جەرىن ىزدەپ كەلەدى. كەمپىر بىر -، «الىپ كەلەم

شى كۇننىڭ كەشىندە جەلمايانىڭ ءتورت اياعىن بايالپ تاستاپ، باقىرتىپ كۇن باتىردىڭ جولىن توسىپ جاتادى. ءۇشىن
 ۇرىپ جاتقان مىستانعا جاندىباتىر كەز بوالدى.

 
 دەيدى جاندىباتىر. -و، شەشە، نەگە الەك بولىپ، جەلماياڭىزدى تۇرعىزباي، اۋرەلەنىپ جاتىرسىز؟  -

 
ۇيەسى قۇرعىر شارشاپ، ورنىنان تۇرا الماي جاتىر. كۇن بولسا شىراعىم، مىناۋ ءبىر جاتقان كەلە جاتىر ەدىم، مىنا ت -

 دەيدى مىستان. -باتىپ بارادى نە ىستەرىمدى بىلمەي، سەرگەلدەڭگە ءتۇسىپ وتىرمىن، 
 
دەيدى جاندىباتىر. سونى ەستىپ وتىرعان  -والي بولسا، كەش باتقاندا قايدا باراسىز؟ بۇگىن بىزگە قونىڭىز،  -

 پ:مىستان قۋانىپ كۇلى
 
ى كۇن ەك-دەپ، جاندىباتىردىڭ ۇيىنە كەلەدى. كەمپىر بىر -اي! -قونسام قونايىن، وركەنىڭ ءوسسىن، شىراعىم  -

 تىنىقتى. جاندىباتىردىڭ جايالرىمەن تانىستى، ءۇشىنشى كۇنى كەلىنشەگى ءزاۋزامىردى اينالدىرا باستادى.
 
جانى قاي جاقتا بوالر ەكەن، سەن ومىرلىك دوسسىڭ،  وسى جاندىباتىر، جاندىباتىر دەيسىڭ جىگىتىڭدى، سونىڭ  -

 دەيدى كەمپىر. -سونى بىلەسىڭ بە؟ 
 
 دەيدى ءزاۋزامىر. -جانىنىڭ قايدا ەكەنىن بىلمەيمىن،  -

 
 دەيدى كەمپىر. -ونى سۇراپ الۋىڭ كەرەك ەمەس پە؟   -

 
 زاۋزامىر.دەيدى ء -اۋ، ول ماعان جانىنىڭ قايدا تۇراتىنىن ايتۋشى ما ەدى؟ -شەشە  -

 
كەشكە اڭنان قايتقان سوڭ سۇرا، ەگەر ايتپاسا، وندا سەنىمەن ومىرلىك بولماعانى. وكپەلە دە، تەرىس قاراپ   -

دەيدى كەمپىر.كەشكە جاندىباتىر توسەككە كەلىپ جاتا بەرگەندە  -اق ايتادى، -جاتىپ، ءبىراز جىال. سوندا ءوزى
بىرىمىزدى بىلمەستەن جاندىباتىر، ءزاۋزامىر دەيمىز دە جۇرە -ءبىر وسى سەنىڭ جانىڭ قايدا بوالدى؟»ءزاۋزامىر: 

 دەيدى. -، «بەرەمىز
 
دەيدى جاندىباتىر. ءزامزامىر، مىستان ايتقانداي، تەرىس قاراپ، ىزا  -مەنىڭ جانىمنىڭ ساعان نە كەرەگى بار؟  -

 قيماي مىنانى ايتىپ سالدى.كەبىن كەلتىرىپ،سۇيگەن ايەلىن « باتىر اڭقاۋدىڭ»بولىپ، ەدى، جاندىباتىر 
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وڭ ەتىگىمنىڭ استىندا قىرىق قۇالش سەمسەر بار، مىنە، سول سەمسەر مەنىڭ جانىم. ول سەمسەردى داالعا تاستاساڭ  -

-دا، وتقا ماي سالىپ جاندىرساڭ دا ولمەيمىن، قايتا وتقا سالعاندا كۇشىم تاسيدى، ءبىراق سۋعا تاستاسا، ولەم، 
ىستان جۇرت ۇيقىعا كەتكەن كەزدە، دەرەۋ ۇلتاراقتىڭ استىنداعى سەمسەردى الىپ، دارياعا دەيدى. ونى ەستىگەن م

ندى كەشەكتەرى قاعىلىپ ە-تاستايدى دا جىبەرەدى. تاڭ اتتى، جۇرت تۇردى، ءشاي قۇيىلدى، باتىردىڭ بارلىق كيىم
داعى ورگەن ءزاۋزامىر باتىردىڭ قوينىنوياتۋعا كەلسە، باتىر بۇرىنعى باتىر ەمەس، ول دۇنيەگە جونەپ كەتكەن. مۇنى ك

كىتاپتى الىپ، ۇشىپ ۇيدەن شىعا بەرگەندە، اڭدىپ تۇرعان مىستان پىشاعىن سىلتەپ قالىپ، ءبىر قاناتىن كەسىپ 
تۇسىرەدى. ءسويتتى دە قىزدى جەلمايانىڭ ارتىنا تاڭىپ، يت قورلىعىن كورسەتىپ، حاننىڭ قولىنا اكەلىپ تابىس 

پ مەنى ون جەتى كۇن توي قىلى»اق تىلەك قويادى، ول تىلەگى: -اننىڭ الدىنا بارعان سوڭ ءبىرقىلدى. ءزاۋزامىر ح
ون جەتى كۇننىڭ ىشىندە جاندىباتىردىڭ ەشقانداي حابارى بولماس »دەيدى. ءزاۋزامىردىڭ ويى: -، «الساڭىز ەكەن

پ دوسىنىڭ سول كۇنى ەرىگىپ وتىرىدەگەن ءۇمىت بولىپ ەدى. جاندىباتىردىڭ باياعى ءبىرىنشى ءداۋ  -« پا ەكەن؟
جاندىباتىردىڭ جۇلدىزى وشكەنىن  -جۇلدىزدارعا كوزى تۇسكەن ەدى. ءدال ماڭدايىندا جارقىراپ تۇرعان دوسى 

التىن تاقتان قاالي قۇالپ تۇسكەنىن ءوزى دە سەزبەي قاالدى. ول « وي باۋىرىمداپ»كوزى شالىپ كەتكەندە، 
ءداۋ كىتاپشى دوسىنا جەتتى. كىتاپشى دوسى كىتابىنا قاراپ جىبەرگەندە، كىتاپقا: سول ساتتە اتتان سالىپ، ەكىنشى 

، «دوسى جاندىباتىر باسى ءمۇيىز، بوكسەسى كيىز، قارا تۇمسىق، قارا اياق مىستاننىڭ قولىنان پالەن كۇنى قازا تاپتى»
عان سۋشى دوسىنا كەلەدى. كەلىپ، بول -دەگەن جازۋ قالىپتى. ەكەۋى اتتان سالىپ، جاندىباتىردىڭ ءۇشىنشى ءداۋى  -

وقيعانى بايانداپ، ۇشەۋى جاندىباتىردىڭ قازا تاپقان جەرىنە قاراي جونەلەدى. كەلسە، دوسى ءولىپ جاتىر. 
جىالعان ءۇش كىسىنىڭ داۋسىنا قىرىق كەز مەشىت كۇڭىرەنىپ داۋىس قوسقانداي بولدى. ۇشەۋى « باۋىرىمداپ»

دەپتى.  -، «جانى قىرىق قۇالش سەمسەردە، ول سەمسەر پالەن داريانىڭ تۇبىندە جاتىرمۇنىڭ »كىتاپتى وقىپ قاراسا: 
جان سەمسەردى ىزدەۋگە كىرىسەدى. كەلىپ سۋدان ءارى قارايدى، بەرى قارايدى، -مۇنى كورگەن دوستار جالما

. ءۇشىنشى سۋشى بىرى كەزەكپەن دارياعا تۇسىرەدى-ەشقانداي دەرەك تابىلمايدى. اقىرى بولماعان سوڭ ءبىرىن
ءداۋدىڭ كوزىنە ينەدەي جىلتىراعان زات كورىنگەندەي بوالدى. بايقاپ قاراسا، شەتى كورىنىپ جاتقان سەمسەردىڭ 

ىرعاپ جۇلىپ االدى. سەمسەر دە تابىالدى. ەندى نە ىستەۋ كەرەك؟ كىتاپقا جانە قارادى. قاراسا، -باسى ەكەن، ىرعاپ
ىن تازاالسا، جاندىباتىر تىرىلمەك ەكەن. مەشىتكە الۋالتىپ وتتى جاعىپ، سەمسەردى وتقا سالىپ قىزدىرىپ، توت

 سەمسەردى قىزدىرىپ، بالقىتا باستاعاندا، جاندىباتىرعا جان پايدا بوال باستايدى. ءبىر مەزگىلدە:
ولىپ ب دەپ باتىر ورنىنان تۇرا كەلسە، دوستارى قاسىندا، وت جاعىپ اۋرە -، «وي، قاتتى ۇيىقتاپ قالىپپىن عوي»

ڭ اياق تەگىس بايانداپ ءوتتى. سوندا بارىپ باتىردى-جاتقانىن كورەدى. دوستارى جاندىباتىرعا بولعان وقيعانى باستان
دەدى دە،  -، «سول مىستان ءزاۋزامىردى الىپ كەتكەن ەكەن عوي»ويىنا مىستان كەمپىر ءتۇستى. ەندى ول: 

رىنا تارتتى. بۇالر ءزاۋزامىردىڭ تويى اياقتالىپ، ءدال سول كۇنى تەزدەتىپ اتتانىپ، مىستاننىڭ، زالىم حاننىڭ شاھا
كەشكە زالىم حاننىڭ تىرناعىنا تۇسەيىن دەپ وتىرعان ۇستىنەن شىقتى. بۇالر كەلىسىمەن بەسىككە بولەگەن مىستاندى 

ىردىڭ باياعى ندىباتبەسىگىنەن الىپ، جەتى قىردىڭ ار جاعىنا اسىرا القتىردى. زالىم حاننىڭ باسىن كەسىپ، ورنىنا جا
وگەي اتاسىن حان قويادى. جاندىباتىر ەزى ەل قايدا، جۇرت قايدا دەپ، بۇكىل دوستارىن ەرتىپ، جولعا شىعادى. 

 اكە شەشەسىنە جەتەدى. -جولشىباي ءۇش دوسىنىڭ ۇيىنە ءۇش ايدان قوناق بولىپ، ءتورتىنشى ايدا ءوز ەلىنە 
، ونىڭ ۇستىنە باالسىنىڭ قايعىسى قوسىلىپ، ءبىر كوزىنەن قان، ءبىر شەشەسى ەمەس، كارىلىك باسىپ-بۇرىنعى اكە

شەشەسىن كوردى. سەيتىپ، جاندىباتىر بارشا مۇراتىنا جەتىپ، العان سۇلۋ ايەلىمەن -كوزىنەن جاس اعىپ وتىرعان اكە
 شاعالى بولىپ، دۇنيەدەن ارمانسىز بولىپ وتكەن ەكەن. -باال
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مۇلكى مول، شىرىگەن باي بولعانىمەن، -ەرتە زاماندا ءبىر باي بولعان ەكەن. بايدىڭ جالعىز ۇلى بولىپتى. مال-ەرتە
قونىپ جۇرەدى ەكەن. مالىن -كوشىپجۇرتپەن اراالسپاي جەكە -وتە ساراڭ، قولىنان ەشكىمگە ەش نارسە بەرمەي، ەل

باعۋعا جالشى جالداپ، اقى تولەۋگە شىعىنسىنىپ، جالعىز ۇلىنا مال باقتىرىپ قويادى. ەل ىشىندەگى توي دۋمانعا، 
ى. ءبىر اقىلى تولىپ جىگىت بوال باستايد-ساۋىعىنا اراالسپاي بايدىڭ ۇلى مالىن باعىپ، ەس-جىگىتتەردىڭ ويىن-قىز

لكەن ءبىر توي بوالدى. بۇنى ەستىگەن بايدىڭ ۇلى تويعا بارعىسى كەلىپ، اكەسىنەن رۇقسات كۇنى ەل ىشىندە ۇ
بارساڭ بار، ءبىراق ات تەرلەتىپ نە قىالسىڭ، انا »دەپ ايتا الماي: « بارما، باالم»سۇرايدى. سوندا اكەسى 
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لعان دە، تويعا بارادى. تويعا جينا دەيدى. وگىزگە جۇپىنى جابۋ سالىپ مىنەدى -، «وگىزدەردىڭ بىرەۋىنە ءمىنىپ بار
كەلىنشەكتەر بار اسىل كيىمدەرىن كيىپ، جورعا، جۇيرىك اتتارىنا مىنگەن، بايدىڭ باالسىن -قۇرداستارى، قىز-قۇربى

ازاق ەتىپ دەپ م -، «پالەنشە بايدىڭ باالسىنىڭ سيقىن قارا، اتى جوقتاي وگىزگە مىنگەن، كيىمىن قارا»كورگەندە: 
 -، «بۇيتىپ مىناالرعا مازاق بولعانشا، بۇل ەلدەن كوزىمدى قۇرتايىن»لدىرادى. نامىسىنا تيگەن باال: ءكۇلكىگە اينا

شەشەسىن تاستاپ، بەتى اۋعان جاققا قاڭعىرىپ كەتە بەرەدى. سول كەتكەننەن مول كەتەدى. كۇن جۇرەدى، -دەپ اكە
ىپ جەپ، قورەك ەتىپ جۇرە بەرەدى. سونان قۇمىرسقا، ءشوپ تامىرىن قاز-ءتۇن جۇرەدى. قولىنا ىلىنگەن كۇرت

تابانى تەسىلىپ، ۇستىندەگى كيىمىنەن جۇرداي ايىرىالدى. ءبىر كەزدە ابدەن ءالى كەتىپ، ەسىنەن ايىرىلىپ ءبىر ءشول 
داالدا جاتادى. قانشا ەسسىز جاتقانىن كىم ءبىلسىن، كۇننىڭ قاتتى كۇركىرەگەن داۋسىنان سەكەم الىپ، ەسىن جيناپ، 

ن كوتەرىپ وتىرا بەرەدى. الدىنا ءۇڭىلىپ قاراپ وتىرسا، الدىنان بۇلدىراعان ءۇي سەكىلدى ءبىر نارسە كورىنەدى. باسى
دەپ بارلىق جىگەرىن جيناپ، سول بۇلدىراپ « بۇل نە بولدى ەكەن، مۇمكىن ءبىر ءتىرى جان كەزدەسەتىن شىعار»

االتقان اۋ. قاراسا، التىن ج-تالدىم دەگەندە، ايتەۋىر، جەتەدى-كورىنگەن زاتقا قاراي سۇيرەتىلىپ جىلجي بەرەدى. ءولدىم
بۇل كىمنىڭ سارايى بولدى، نەگە ءتىرى جان »ۇلكەن ساراي ەكەن. سارايدىڭ ماڭىندا جىبىرالعان جان كورىنبەيدى. 

دەپ  - ،«رنە دە بولسا ىشىنە كىرەيىن، ەڭ بولماعاندا قورەك ەتەتىن ءبىر نارسە تابىال»دەپ وياليدى.  -، «جوق
سارايدىڭ ىشىنە كىرەدى. ىشىندە دە ءتىرى جان بولماي شىعادى. سارايدىڭ ءىشى تولعان التىن قويما، قويما تولعان 

سايمان، قانجار، قىلىش سەكىلدى جابىقتاردىڭ نەشە تۇرلەرى تولىپ تۇرادى. ەڭ الدىمەن تاماققا -تۇلىك، ساۋىت-ازىق
ش كۇن، ءۇش ءتۇن ۇيىقتاپ، شارشاعانى باسىلىپ، ەسىن ابدەن جيناپ، ابدەن تويىپ الىپ، جۇمساق توسەككە ءۇ

سارايدى تاعى اراالپ كورە باستايدى. ءتىرى جاننىڭ ءيىسى دە بىلىنبەيدى. ءسويتىپ، سارايدى يەمدەنىپ تۇرا بەرەدى. 
نىڭ ۋالپ ءوزىۇستىنە ساۋىت كيىپ، قىلىش شابۋدىڭ، ساداق اتۋدىڭ ونەرىمەن جاتتىعۋعا كىرىسەدى. كۇندە اڭ ا

ونەرىن اسىرا بەرەدى. كەرەمەتتەي كۇشى بار ەكەنىن جانە اتقان وعى قۇراالي كوزىنە تيەتىن مەرگەن بولعانىن 
سەزەدى. ءبىر كۇنى اڭ اۋالپ، شارشاپ، قاتتى ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەن، جەر سىلكىنگەندەي ءدۇبىر، جەر جارىلعانداي 

نە سۇمدىق دەپ ورنىنان ۇشىپ تۇرىپ، سارايدىڭ تەرەزەسىنەن قاراسا،  ايعايالعان داۋىستان ويانىپ كەتەدى. بۇل
ماڭدايىندا جارقىراعان جالعىز كوزى بار ءداۋ ايعايالعان داۋسى جەر جاراتىنداي، استىنداعى مىنگەن قارا تۇلپارىنىڭ 

ىرەدى. ايعا شاۋىپ كتۇياعى تيگەن جەر جەروشاقتىڭ ورنىنداي وپىرىلىپ، بۋى بۇرقىراپ، وسقىرىنعان كۇيىندە سار
جىگىت سارايدىڭ يەسى وسى جالعىز كوزدى ءداۋ ەكەنىن بىلەدى. جالعىز كوزدى ءداۋ تۇلپارىنان ءتۇسىپ، سارايدا 

كىم بۇل مەنىڭ سارايىمدى يەمدەنگەن، ءقازىر »بوتەن ءيىستىڭ بار ەكەنىن سەزىپ، جالعىز كوزى وتشا جايناپ: 
ايمانىن كيىپ: س-دى. جىگىت ءبارىبىر ءوزىنىڭ امان قالمايتىنىن ءبىلىپ ساۋىتدەپ ايعاي ساال -، «كوزىڭدى قۇرتايىن

دەپ تاۋەكەلگە بەل بايالپ ايقاسۋعا شىعادى.  -« ەي، جالعىز كوزدى جالماۋىز، سارايدىڭ يەسى سەن ەمەس، مەن،»
پ الىپ، جالعىز كوزدى بىردەن باتىر ساداعىن جالعىز كوزدەن دالدەپ تارتادى. كوزىنە قادالعان ساداق وعىن جۇلى

ءداۋ باتىرمەن ايقاسا كەتەدى. ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن الىسىپ، اقىرىندا السىرەگەن جالعىز كوزدى ءداۋ وكىرىپ بارىپ 
باسى قانعا بويالعان، ەسىنەن ايرىلعان ءديۋدى بايالپ ساراي ىشىندەگى زىندانعا اكەپ تاستايدى. -جىعىالدى. ءۇستى

ىلۋىنە ەكىنشى سەبەپ قىرىق كۇن، قىرىق ءتۇن ءۇيقى كورمەي، تاماق ىشپەي، ەل جالعىز كوزدى ءديۋدىڭ جەڭ
شاۋىپ، نەشە ءتۇرلى زۇلىمدىق ىستەپ سارايىنا ابدەن السىرەپ كەلگەن ەكەن. ول سارايىنا كەلگەن سوڭ، قىرىق 

ز يەسى ، سارايدىڭ ناعىكۇن ۇيىقتاپ ابدەن الدەنىپ، قايتادان جورىققا شىعىپ وتىرگان. جالعىز كوزدى ءداۋدى جەڭىپ
 جانە قارا تۇلپار ايرىلماستاي باتىردىڭ سەرىگى بوالدى. جىگىت كۇندە تۇلپارىنا ءمىنىپ، اڭ اۋالپ ءومىر سۇرە

 
بەرەدى. اي وتەدى، جىل وتەدى، ءبىر كۇندەردە جالعىزدىق جانىنا باتىپ اكە شەشەسىن وياليدى. ءسويتىپ ەل جاققا 

ىپ تۇلىك الىپ ءجۇر-كۇمىس، ازىق-پ، جولعا دايىندىق جاسايدى. كوپتەگەن التىنبارىپ قايتۋعا شەشىمگە كەلى
-كەتەدى. اي ءجۇرىپ قارا تۇلپاردىڭ كۇشىمەن ەلىنە جەتەدى. ەلىن جاۋ شاۋىپ جۇرتتارى قارا تۇتىنگە اينالىپ، مال

زورعا  سۇراستىرا ءجۇرىپ،مۇلكىنەن ايرىلعان حالىق اشارشىلىقتان قىرىلىپ جاتىر ەكەن. اكەسىنىڭ قايدا ەكەنىن 
دەگەندە، ءبىر كۇركەنىڭ ىشىندە شەشەسى مەن اپكەسىنىڭ ءبىر ەتكە تاالسىپ جۇلقىالسىپ وتىرعان جەرىنەن تابادى. 
كۇركەگە كىرگەن باالسىن زورعا تانيدى. بۇل تاالسىپ وتىرعاندارىڭ نە دەسە، اكەسى قايتىس بولعان ەكەن، سول 

عىزىپ، تۇلىگىن اكەپ، شەشەسى مەن اپكەسىن توي-وتىرعانىن بىلەدى. جولعا العان ازىق اكەسىنىڭ ەتىنە تاالسىپ، جەپ
اكەسىنىڭ قالعان سۇيەگىن جەرلەيدى. اشارشىلىقتان قىرىلىپ جاتقان حالىقتى اڭ اۋالپ ولىمنەن قۋتقارادى. جانە الىپ 

بىر جىل ن قۇتقارادى. ءسويتىپ، ەلىندە ءكۇمىستەرىن ەلگە ءبولىپ بەرىپ، حالىق باسىنا كەلگەن وپاتتا-كەلگەن التىن
تۇرادى. ءبىر كۇنى شەشەسىنە ءوزىنىڭ ۇلكەن التىن سارايى بار ەكەنىن ايتادى. سول سارايعا بارىپ تۇرۋالرىن 
وتىنەدى. ءسويتىپ شەشەسىن، اپكەسىن الىپ ءوزىنىڭ سارايىنا قايتىپ وراالدى. اي وتەدى، جىل وتەدى. باتىر كۇندە 

ۋعا كەتىپ، تۇندە قايتىپ ورالىپ جۇرەدى. ءبىر كۇندەرى زەرىككەن شەشەسى ساراي اراالپ ءجۇرىپ ەرتە اڭ اۋال
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دەپ زىندانعا قاراسا، ءبىر جالعىز كوزدى ءداۋدىڭ وتىرعانىن كورەدى. « بۇل نە ەكەن»ىڭىرسىعان دىبىس ەستيدى. 
سى سارايدىڭ بۇرىنعى يەسى ەكەنىن، دەپ سۇرايدى. جالعىز كوزدى ءداۋ و -« سەن بۇل جەردە نەعىپ وتىرسىڭ؟»

باالسىنىڭ جەڭىپ، وسى زىندانعا اكەپ تاستاعانىن ايتىپ، جالىنىپ تاماق سۇرايدى. جانى اشىعان شەشەسى تاماق اكەپ 
زىندانعا تاستايدى. ءسويتىپ باالسى اڭعا كەتكەندە كۇندە تاماق اكەپ بەرىپ جۇرەدى. كۇن وتەدى، اي وتەدى، 

جاپادان »ەسىن جيىپ، كۇشىنە ەنە باستايدى. ءبىر كۇنى باتىردىڭ شەشەسىنە بىالي دەيدى:  جالعىز كوزدى ءداۋ
جالعىز نە قىزىق كورىپ ءجۇرسىڭ، باالڭ بولسا كۇندە ەرتە كەتەدى، تۇندە كەلەدى. سەنىمەن جۇمىسى جوق، 

 دەيدى. -« ءوستىپ تە ءومىر ءسۇرىپ وتەسىڭ بە؟
 
 دەيدى. -كەرەك؟ سوندا مەنىڭ نە ىستەۋىم         -

 
 دەيدى. -جالعىز جۇرگەنشە، مەنى جانىڭا سەرىك قىلىپ ال. وسى زىنداننان مەنى شىعارۋىڭ كەرەك،         -

 
 جوق، سەنى شىعارسام، باالم سەنى دە، مەنى دە ولتىرەدى. سوندا جالعىز كوزدى ءداۋ بىالي دەيدى:        -

 
رايدىڭ ىشىندە ۇلكەن ساندىق بار. باالڭ كەلەردە، مەنى سول ساندىقتىڭ باالڭنىڭ بىلمەيتىن جولى بار. سا        -

 دەيدى. -ىشىنە تىعىپ قوياتىن بوالسىڭ، 
 
 دەيدى. -ال سوندا سەنى زىنداننان قاالي شىعارىپ الۋىم كەرەك؟         -

 
بار. ءبىر ۇشىن تۇلپارعا اق ءتۇرلى جولى بار. انا قارا تۇلپاردىڭ قانجىعاسىندا قىل ارقان -ونىڭ ءبىر        -

ۇنى دەيدى. ءبىر ك -، «بايالپ، ەكىنشى ۇشىن زىندانعا تاستايسىڭ، مەنى تەك تۇلپار عانا سۇيرەپ شىعارا االدى
، «باالم، سەن كۇندە اڭعا كەتىپ، ءبىزدى ابدەن ۇمىتتىڭ، بار قىزىقتى ءوزىڭ كورەسىڭ»باالسى اڭنان كەلگەندە: 

ىر بىرنەشە كۇن اڭعا بارماي، سارايدا بىرگە بولىپ اڭ اۋالۋدىڭ نەشە ءتۇرلى قىزىق دەيدى شەشەسى. سونىمەن بات -
دەپ شەشەسىنەن  -، «اڭ اۋالۋعا بارىپ كەلەيىن»اڭگىمەسىن ايتىپ جۇرەدى. اڭ اۋالماسا تۇرا المايتىن باتىر: 

دى قالدىر، ءبىز دە ءبىراز اتقا بارساڭ بار، ءبىراق ءبىر تىلەگىم بار باالم. ءبىر كۇنگە بىزگە تۇلپار»سۇرانادى. 
دەيدى. باتىر تۇلپاردى قالدىرىپ، باسقا ات ءمىنىپ، اڭعا كەتەدى. باالسى كەتكەننەن  -، «ءمىنىپ، كوڭىل كوتەرەيىك

سوڭ جالعىز كوزدى ءداۋدى زىنداننان شىعارادى. باالسى كەلەردە قارا ساندىققا تىعىپ قويادى. ءوستىپ كۇندەر، ايالر 
. باتىر اڭعا كەتكەندە جالعىز كوزدى ءداۋ كۇتىمى جاقسى، تازا اۋاعا شىعىپ، بۇرىنعى كۇشىنە ەنە بەرەدى. وتە بەرەدى

شەشەسىمەن جاقىنداسىپ كوڭىلدى كۇندەردى وتكىزە بەرەدى. ءسويتىپ شەشەسى ەكى قابات بولىپ قاالدى. ءىشىن 
ءبىر اي مەن كۇندەي سۇلۋ ۇل تابادى. جالعىز  بايالپ باالسىنا بىلدىرمەي جۇرە بەرەدى. كۇنى جەتىپ بوسانادى.

جوق، بۇل »دەيدى. سوندا جالعىز كوزدى ءداۋ:  -، «باالم كەلگەنشە مىنا باالڭنىڭ كوزىن قۇرت»كوزدى داۋگە: 
 دەيدى. -، «مەنىڭ باالم، كوزىن قۇرتۋعا بولمايدى. بۇنىڭ امالى باالنى وراپ باتىردىڭ كەلەتىن جولىنا اپارىپ تاستا

 
دە باتىر اڭنان قايتىپ كەلە جاتسا، اتى وسقىرىپ ۇركەدى. قاراسا، ءبىر ءسابي باالنىڭ جىالعان داۋسى ەستىلەدى. تۇن

سابي باالنى بىر ء»اتىنان قارعىپ ءتۇسىپ، باالنى كوتەرىپ الىپ سارايعا شاۋىپ كەلەدى، قۋانىشى قوينىنا سىيماي: ء
قۇرت كوزىن، بۇل باالنىڭ، مۇمكىن »ىنادى. سوندا شەشەسى: دەپ باالنى شەشەسىنە ۇس -، «قۇداي بىزگە بەردى

 شايتان ەمەس، ناعىز ءسابي-جوق، شەشە، بۇل جىن»دەپ باجاالقتاپ سىر بەرمەيدى.  -، «شايتان شىعار-بۇل جىن
 

دەپ شەشەسىن زورعا كوندىرەدى. كۇن وتەدى، اي وتەدى، باال  -، «باال، بۇنى ءبىز اسىراپ ءوسىرۋىمىز كەرەك
بىرلەرىن وتە جاقسى -بەرەدى. باتىردىڭ اڭنان شارشاپ كەلگەندەگى ەرمەگى بوالدى. باتىر دا، باال دا بىر وسە

كورەتىن بوالدى. باال ءوسىپ، بىلدىرالپ ءتىلى شىعا باستايدى. ءبىر كۇنى اڭنان كەلسە، باال ساندىقتى كورسەتىپ 
تىلى شىعا »دەيدى. ء« ىڭ ءىنىم نە دەپ وتىرمەن»دەپ ماڭدايىن كورسەتەدى. شەشەسىنە « ۋ»دەپ، « كاكا»

دەپ سىر بەرمەيدى. باال جالعىز كوزدى ءديۋدى « باستاعان سوڭ، وزىنشە بىردەمەلەردى بىلدىرالپ جۇرگەنى عوي
وتە جەك كورەتىن. ماڭايىنا جوالماي قاشىپ جۇرەتىن بولعان. باالنىڭ ءتىلى شىعىپ بارلىق سىرالردى اشاتىن بولعان 

بىزدىڭ تۇبىمىزگە وسى سەنىڭ باالڭ جەتەتىن بولدى، بۇنىڭ كوزىن قۇرتۋ »سى جالعىز كوزدى ديۋعا: ءسوڭ، شەشە
جوق، بۇل مەنىڭ باالم. بۇنىڭ كوزىن قۇرتقانشا ءوز باالڭنىڭ كوزىن قۇرتۋ »دەيدى. سوندا ءداۋ:  -، «كەرەك
 ونىڭ»جالعىز كوزدى ديۋ ايتادى: دەيدى شەشەسى.  -، «سوندا ءبىز نە ىستەۋىمىز كەرەك»دەيدى.  -، «كەرەك
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 -، «اق امالى بار، باالڭ ۇيىقتاپ جاتقاندا جانىنداعى الماس قانجارىن اكەپ بەر، قالعانىن ءوزىم جوندەيمىن-ءبىر
دەيدى. ءبىر كۇنى باالسى اڭنان شارشاپ كەلىپ، ءوز بولمەسىنە ۇيىقتاۋعا كەتەدى. باالسى ۇيىقتاپ جاتقاندا شەشەسى 

، الماس قانجارىن جالعىز كوزدى داۋگە اكەپ بەرەدى. قانجاردى الىپ، ۇيىقتاپ جاتقان باتىردىڭ اقىرىن كىرىپ
اتىردى جۇلقىالپ دەپ ب« بۇنى وياتىپ ولتىرەيىن، ايتپەسە كىمنىڭ ولتىرگەنىن بىلمەي جۇرمەسىن»كەۋدەسىنە ءمىنىپ، 

اق -ىن كورىپ، ءبىر سۇمدىقتىڭ بولعانىن ءبىروياتادى. باتىر كوزىن اشسا، جالعىز كوزدى ديۋ كەۋدەسىندە وتىرعان
بىلەدى. قانجاردى كەۋدەسىنە جوالتپاي الىسا بەرەدى. ءبىراق كەۋدەسىنە مىقتاپ وتىرىپ العان ءداۋدى اۋدارا الماي 

دەپ شەشەسى كىرەدى. باالسى شەشەسىنە: « قاالي، ءولتىردى مە ەكەن»جانتاالسۋمەن بوالدى. ءوستىپ جاتقاندا 
 دەپ -، «جامانشىلىق سىزگە ىستەپ كورمەگەن ەدىم. كومەكتەس، مىنا جالعىز كوزدى ءديۋدى قۇرتۋعاومىرى »ء

دەپ ەسىكتەن شىعىپ كەتەدى.  -، «مىناداي اكە تابىلمايدى، سەندەي باال تابىالدى»جالىنادى. سوندا شەشەسى: 
تەپ كورمەپ ەدىم، اشارشىلىقتا اكەنىڭ اپكە، ءومىرى ساعان دا جامانشىلىق ىس»ءبىرازدان كەيىن اپكەسى كىرەدى. 

ەتىنە تاالسىپ وتىرعاندا قۇتقارىپ، وسىنداي كۇنگە جەتكىزىپ ەدىم، كومەكتەس، مىنا جالعىز كوزدى ءداۋدى 
دەپ بۇل دا  -، «مىناداي اكە تابىلمايدى، سەندەي ءىنى تابىالدى»دەپ جالىنادى. سوندا اپكەسى:  -، «قۇرتۋعا

جانتاالسىپ الىسىپ جاتقاندا، ۇيگە قىلىشتى ات قىلىپ ءمىنىپ ويناپ جۇرگەن ءىنىسى كىرەدى. شىعىپ كەتەدى. ءوستىپ 
 وتە جەك كورەتىن جالعىز كوزدى ديۋ اعاسىنىڭ ۇستىنە ءمىنىپ

 
ولتىرەيىن دەپ جاتقانىن كورىپ، استىنداعى ات قىلىپ ويناپ جۇرگەن قىلىشپەن ءداۋدىڭ باسى، كوزى دەمەي پەرگىلەي 

كوزى قانعا بويالىپ، باالدان قورعاالقتاي بەرگەندە، باتىر ەبىن تاۋىپ قولىنداعى الماس -داۋدىڭ بەتىبەرەدى. ء
قانجاردى جۇلىپ الىپ، ءداۋدىڭ جۇرەگىنە سۇعىپ االدى. جالعىز كوزدى ءداۋ وكىرىپ قۇالپ تۇسەدى. باتىر ۇشىپ 

پ، جالعىز كوزدى ءداۋدى ولتىرەدى. تەرىسىنە تۇرەگەلىپ، جالعىز كوزدىگە الماس قانجاردى تاعى ساالدى. ءسويتى
سىيماي اشۋالنعان باتىر ءىلۋلى تۇرعان قىلىشتى جۇلىپ الىپ، شەشەسى مەن اپكەسىنىڭ بولمەسىنە كىرىپ كەلەدى. 

 باالسىنىڭ جالعىز كوزدى ءديۋدى ولتىرگەنىن
 
االدى.  تىنىش جۇرىڭدەر دەپ ۋادەسىن ءبىلىپ، شوشىعاننان بۇرىشقا تىعىلىپ جالىنا باستايدى. جاندارىڭدى باعىپ، 

ءسويتىپ، ءىنىسى ەكەۋى سارايعا يە بولىپ ءومىر سۇرە بەرەدى. ءىنىسىن اڭعا ىلعي بىرگە اپارادى. قىلىشتاسۋدىڭ، 
تاتتى -ساداقتاسۋدىڭ نەشە ءتۇرلى ونەرىن ۇيرەتە بەرەدى. ءىنىسى وتە ەرجۇرەك، مەرگەن بوالدى. ەكەۋى وتە ءتاتۋ

 .ءومىر سۇرەدى
 

اعاسىنىڭ ايتقان ءسوزىن كىلت ەتپەي ورىنداپ جۇرەدى. كۇش سىناسقاندا كۇشى دە، اقىلى دا، تاپقىرلىعى دا اعاسىنان 
 بىر كەم بولماي، باتىر جىگىت بولىپ وسەدى. ءبىر كۇنى ءىنىسى اعاسىنا ايتادى:-بىردە

 
ءبىز ەكەۋمىزدىڭ بۇل سارايدىڭ يەسى بولىپ، بويداق تۇرا بەرۋىمىز جاراسپاس، ءسىزدىڭ ۇيلەنەتىن ۋاقىتىڭىز  -

بولدى. پالەنشە ەلدىڭ پاتشاسى ەلگە جار سالىپتى. بۇل ەلگە ءبىر جەتى باستى ايداھار پايدا بولىپتى. سول ايداھاردى 
رىپ ايداھاردى ءولتىرىپ پاتشانىڭ قىزىنا ۇيلەنىپ الىپ كەلسەڭىز، ولتىرگەن باتىرعا قىزىن بەرمەكشى ەكەن. ءسىز با

دەپ ىشتەي وياليدى.  -« اپىرماۋ، بۇل مەنى ءبىر ولىمگە جۇمساپ وتىرعان جوق پا؟»دەيدى. سوندا اعاسى:  -
مەن ءتىرى »ءبىراق سىر بىلدىرمەي، كەلىسىمىن بەرىپ جولعا دايىندالىپ ءجۇرىپ كەتەدى. كەتەرىندە ىنىسىنە ايتادى: 

دەيدى. اعاسىن جولعا شىعارىپ سالىپ، اڭشىلىق جانە سوعىس ونەرىمەن  -، «بولسام ءۇش ايدا قايتىپ وراالمىن
شۇعىلدانىپ سارايعا يە بولىپ باال تۇرا بەرەدى. ءۇش اي وتەدى، اعاسىنان ەشقانداي حابار بولمايدى. اعاسىنىڭ ءبىر 

ۋگە بۇل دا اتتانىپ جولعا شىعادى. كۇن ءجۇرىپ، ءتۇن ءجۇرىپ، اي سۇمدىققا ۇشىراعانىن سەزىپ، اعاسىن ىزدە
ەگەن بۇل نە د»ءجۇرىپ ءبىر ەلدىڭ شەتىنە كەلىپ ىلىنەدى. يەن داالدا ءبىر اپپاق شاتىردىڭ تۇرعانىن كورەدى. 

ن سۇلۋ ادەپ ات باسىن بۇرىپ شاتىرعا كەپ تىرەيدى. شاتىر ىشىنەن اي مەن كۇندەي، جىبەككە ورالع« شاتىر ەكەن
، «ەسەن كەلدىڭ بە، سارعايىپ سەنى كۇتكەلى ءبىر اي بولدى-امان»قىز جۇگىرىپ شىعىپ باالنىڭ موينىنا وراالدى. 

تاڭ بولعان جىگىت ءوزىنىڭ اعاسىنان اۋمايتىن ۇقساستىعىن -مونشاق اعىزادى. اڭ-دەپ كوزىنەن جاسىن مونشاق -
ى. شاتىرعا كىرىپ، جۋىنىپ، تاماقتانىپ، ەسىن جيعان سوڭ، ءبىلىپ، بۇل قىز اعاسى ەكەن دەپ تۇرعانىن بىلەد

ءوزىنىڭ اۋىرىپ تۇرعانىن ايتادى. قىز توسەك سالىپ جاتۋعا كىرىسەدى. توسەككە جاتقان جىگىت اۋىردىم دەپ تەرىس 
دى. يقاراپ جاتىپ الىپ، ءوزىنىڭ اعاسىنىڭ قاشان كەتكەنىن، قايدا بارامىن دەگەنىن بىلدىرمەي سۇراستىرا باستا

ردى دەپ وتكەن كۇندەگىلە -« اي، جەتى باستى ايداھارمەن الىسامىن دەپ ەسىڭنەن اۋىسىپ قالعانسىڭ با؟-ويباي»
ەسىنە تۇسىرە باستايدى. ۋاقيعا بىالي بولعانىن بىلەدى: اعاسى بۇل ەلگە كەلگەندە جىلىنا وسى ەلدەن جەتى باستى 
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سىلىپ، كەزەك پاتشانىڭ قىزىنا كەلەدى. داالعا اق شاتىر تىگىپ، ايداھار ءبىر قىزدى االدى ەكەن. ەلدىڭ قىزى تاۋ
پاتشا قىزىن اكەپ، ايداھاردىڭ كەلۋىن كۇتىپ جاتقاندا اعاسىنىڭ كەلگەنىن، سودان ايداھاردى ولتىرۋگە كەتىپ قالىپ 

بىر »ء تۇرىپ:قايتىپ ورالماعانىن ءبىلىپ، جىگىت سول اۋىرعان كۇيىندە بۇركەنىپ جاتىپ االدى. تاڭەرتەڭ ەرتە 
تىرى ەكەنىن بىلۋگە اسىعىپ -دەپ ايداھاردى ىزدەپ اعاسىنىڭ ءولى -، «جۇمىسىم بار ەدى، تەز قايتىپ وراالم

اتتانىپ ءجۇرىپ كەتەدى. كەزدەسكەن ەلدەن سۇراستىرىپ ءجۇرىپ جەتى باستى ايداھاردىڭ جاتقان جەرىنە كەلەدى. 
قايناپ جاتىر ەكەن. جەتى باستى ايداھار قولىنا تۇسكەن ادامداردى كەلسە، ۇلكەن تاي قازاننىڭ بۋى بۇرقىراپ سۋى 

كوگەندەپ قويىپ، كۇندە بىرەۋىن اسىپ جەيدى ەكەن. ەندىگى كەزەك اعاسىنا كەلگەنىن بىلەدى. وسى كەزدە جەتى 
كەۋى ەباستى ايداھاردىڭ قاتتى ۇيىقتاپ جاتقان كەزى ەكەن. كوگەندەۋلى تۇرعان اعاسىن بوساتىپ الىپ، اعاسى 

جەتى باستى ايداھارمەن سوعىسۋعا دايىنداالدى. ۇيىقتاپ جاتقان جەتى باستى ايداھاردىڭ ەكەۋى ەكى باسىن كەسىپ 
تۇسىرەدى. قالعان باستارى وكىرىپ بىرەۋىنەن جەل، بىرەۋىنەن سۋ، بىرەۋىنەن وت شىعارىپ، ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن 

يداھاردىڭ باستارىن كەسىپ الىپ، پاتشانىڭ قىزى جاتقان شاتىرعا سوعىسىپ، باتىرالر ايداھاردى جەڭەدى. ءسويتىپ، ا
كەلەدى. سول كەزدە پاتشا شاپقىنشى جىبەرىپ، قىزىنىڭ ءولىتىرىسىن ءبىلىپ كەلىڭدەر دەيدى. ەكى باتىردىڭ ايداھاردى 

ەلەدى. ءسويتىپ، ا كەسەن ەكەنىن حابارالپ، ءسۇيىنشى سۇراپ پاتشاع-ءولتىرىپ باسىن كەسىپ اكەلگەنىن، قىزىنىڭ امان
پاتشا الدارىنان نوكەر جىبەرىپ، ەكى باتىردى سارايعا الىپ كەلىڭدەر دەيدى. بۇالر كەلگەن سوڭ، پاتشا بۇكىل ەلىنە 
قىرىق كۇن توي، قىرىق كۇن ويىن جاساپ، ءوز قىزىن اعاسىنا، ىنىسىنە ءۋازىرىنىڭ اي مەن كۇندەي سۇلۋ قىزىن 

 ۇيلەندىرەدى.
 

-ە ءبىر جىل تۇرىپ، پاتشادان وزدەرىنىڭ سارايىنا بارۋعا رۇقسات سۇرايدى. پاتشا كوپتەگەن بايلىقبۇل پاتشا ەلىند
قازىنانى قىرىق تۇيەگە ارتىپ، نوكەرلەرىمەن قوسىپ، قىزىن جولعا شىعارىپ ساالدى. ءوز سارايىنا ورالعان سوڭ، ءبىر 

ن كالىسپايمىن، ءبىر مەرگەندىك سىناسىپ سىز دە وتە مەرگەنسىز، مەن دە سىزدە»كۇنى ءىنىسى اعاسىنا: ء
 دەيدى. ءىنىسى ۇستىندەگى -، «ال سىناسساق، سىناسايىق، سوندا نە اتۋىمىز كەرەك»دەپتى.  -، «كورەيىكشى

وسىنى »كامزولىن شەشىپ تاستاپ، قىرىق ادىم جەرگە بارىپ، شىنتاعىنا باسىنداعى كەپەشىن جابىستىرا كيگىزىپ: 
ويپىراي، وسى ءبىر قاستىق ويالپ تۇرعان جوق پا، »دەيدى. سوندا اعاسى:  -، «مىز كەرەكدەنەگە دارىتپاي اتۋى

سىز ۇلكەنسىز جول »دەپ وياليدى دا، ءبىراق سىر بىلدىرمەيدى. سوندا: ء -« قاالي بۇل دەنەگە دارىمايدى؟
ن دان كەپەشتى دالدەپ ساداعىدەپ ءىنىسى تۇرا بەرەدى. اعاسى ۋادە بەرگەن سوڭ، امالسىز -، «سىزدىكى، ال، اتىڭىز

تارتادى. شىنتاعىنا جابىسىپ تۇرعان كەپەشپەن قوسا تەرىسىن سىدىرىپ بىرگە ۇشىپ تۇسەدى. اعاسى جۇگىرىپ بارىپ: 
دەپ كەپەشتى شىنتاعىنا كيىپ ورنىنا بارىپ تۇرادى.  -، «ويپىراي، مىناۋ قيىن بولدى عوي. ال، ەندى سەن ات»

 -، «جوق، ەندى مەن اتپايمىن، بۇل شىنتاقتىڭ كىناسى بار ەدى. وزىنە سول كەرەك» سوندا ءىنىسى ايتقان ەكەن:
باياعىدا مەنىڭ جەڭگەم شاتىردا جاتقاندا، مەنى ءسىز ەكەن دەپ جانىنا الىپ جاتقاندا، وسى شىنتاعىم ءتيىپ »دەيدى. 

ەكەۋى  ىنىلى-ى. ءسويتىپ ءاعالىدەيدى. سوندا اعاسى ءىنىسىنىڭ ناعىز ادال ەكەنىنە كوزى جەتەد -، «كەتىپ ەدى
 باقىتتى ۇزاق ءومىر ءسۇرىپ، مۇراتتارىنا جەتكەن ەكەن. 

 
 
 ـ ءبولىم: كورۇعىلى  43
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بەگالى سىنشى حانعا ات سىناپ بەرەتىن سىنشى ەكەن. بىرنەشە رەت ات سىناپ بەرەدى. تاعى ءبىر كۇنى ات سىناۋعا 
كەتەدى. ول كەتكەندە ايەلى جۇكتى ەكەن، جۇكتى ايەلى بەگالى كەتكەن سوڭ، دۇنيەدەن وتەدى. ءبىر كۇندەرى: 

دى. بەگالى ايەلىنىڭ قابىرىنان باال شىعىپ ءجۇر دەگەن ءسوز بوال -، «ايەلىنىڭ قابىرىنان باال شىعىپ ءجۇر»
ەن س»دەپ حانعا بارادى. سوندا حان بەگالىگە بىالي دەپ اقىل قوسادى:  -« نە ىستەيمىن؟»دەگەندى ەستىپ: 

بارىپ ەر جاسات، ونىڭ ۇستىنە شىرىش جاقتىر، قۋىرشاق جاسات، اسىق الىپ، ءبارىن دە الىپ بارىپ كوردىڭ اۋزىنا 
باال بولسا قۋىرشاق وينار. ەر باال بولسا، ەرگە ءمىنىپ الىپ جەردى ساباالپ وتىرار. ەر كورگە سىيمايدى  قوي. ايەل

دەدى. وسى زاتتاردى قويىپ، ءوزى  -، «عوي، باالنى شىرىش ۇستاپ الىپ جىبەرمەس، سوسىن ۇستاپ الۋعا بوالدى
« ۋالپش-شۋ» كوردەن شىعىپ، ەرگە ءمىنىپ ايت، موالنىڭ تۇبىنە بارىپ، بۇعىپ جاتا قاالدى، ءبىر مەزگىلدە باال

جەردى ساباالي باستايدى، قۋىرشاقتاردى القتىرىپ تاستايدى. بۇنى كورىپ بەگالى باالنى ۇستاي االدى، باال باقىرىپ 
دەيدى. جىالپ قويماعان سوڭ ءبىر از  -، «مەنىڭ ەمىپ جاتقان اق مامام بار، شەشەم دە، اكەم دە سول»جىاليدى: 

، اق مامام بار ەدى، شەشەم بار ەدى»ىتتان كەيىن باالنى قايتادان قويا بەرەدى. باال كورگە كىرىپ قايتا شىعىپ: ۋاق
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دەدى. باالنى ەرتىپ، ۇيىنە الىپ بارىپ، باالنىڭ  -، «بىرەۋى دە جوق، قۋ سۇيەك بولىپ جاتىر، اكەم سەن ەكەنسىڭ
ان ەكى جىلد-ن تويىن، ون ەكى كۇن ويىن جاسايدى. بىراتىن كوردەن شىققان كورۇعىلى دەپ قويدى. توعىز كۇ

كەيىن، باالسى وسكەن سوڭ، حان بەگالىگە تاعى ات ىزدەتىپ جىبەرەدى. سول كەتكەننەن ءۇش اي ءجۇرىپ، ءۇش 
ات ارىتىپ، ءبىر عيرات دەگەن اتتى الىپ كەلەدى، ونى حانعا اپارىپ بەرەدى. ول ات توقسان ۇرعاندا اياعىن توعىز 

دەيدى حان.  -، «سىنشىنىڭ كوزى اعارعان ەكەن، كوزىن ويىپ الىپ، اتىن وزىنە اپارىپ بەرىڭدەر»ى. باساد
، اتتى بىر جۇلىم ءۇي تىگىپ»بەگالىنىڭ كوزىن ويىپ الىپ اتتى وزىنە اكەلىپ بەرەدى. بەگالى باالسىنا ايتادى: ء

 -، «جاپ، ءوزىڭ قايتىپ كەلىپ قاراما سونىڭ ىشىنە قوي، ەكى جاعىنا ەكى شەلەك سۋ قويىپ، ءۇيدىڭ ەسىگىن
دەپ وياليدى، قايتىپ كەلىپ قاراسا،  -، «قاراماعاندا، بۇنىڭ نەسى بار، مەن ءبىر قارايىنشى»دەيدى. كورۇعىلى: 

قاناتى بار اتتى جامان دەپ اكەمنىڭ كوزىن »اتتىڭ ەكى قاناتى بار ەكەن، ونى ساماۋىرداعى سۋعا سالىپ تۇر ەكەن. 
 باباسىن قويماي سوككەن. ۇيگە قايتىپ كەلىپ:-دەپ كورۇعىلى كوشەگە شىعىپ الىپ، حاننىڭ اتا - ،«ويىپ الدى

 
 دەيدى. -اكە، اتتىڭ قاناتى بار ەكەن عوي،  -

 
 دەپ سۇرادى اكەسى. -باالم، بىرەۋگە ايتتىڭ با؟  -

 
اي، باالم اتتى ويب -پتى. بەگالى: دە -باباسىن قويماي سوگىپ قايتتىم، -ايتقانىم جوق، كوشەگە شىعىپ حاننىڭ اتا -

دەپتى. كورۇعىلى اتتى الىپ كەلىپ سول اتقا ءمىنىپ ەكەۋى قاشادى، ول كەزدە كورۇعىلى سەگىز  -الىپ كەلە گور، 
 جاستا ەكەن. قاشىپ كەلە جاتىپ:

 
 اپىرماي، اكە، مىنا ءبىر قاسقا ات بىزگە جەتتى عوي. -

 
ىر دەپتى. ءب -بەرى شاپقان سوڭ بۋىنى تالىپ، جەتە الماي قاالدى، -، ارىباالم، ول كارى ايعىردىڭ باالسى ەدى -

 زاماندا:
 
 دەپتى. -اكە، مىنا ءبىر سۇر ات جەتتى عوي،  -

 
 دەپتى. -ول جەتىپ ەش نارسە قىلمايدى، ول ءبىر قۋلىقتىڭ باالسى ەدى،  -

 
 دەپتى. -اكە، مىنا ءبىر قارا ات جەتتى عوي،  -

 
قۋلىقتىڭ باالسى ەدى، ءبىر كوزىنىڭ ساسى بار ەدى، قالىڭ بوزدىڭ ىشىمەن تۋرا كۇننىڭ استىنا ءاي، كاپىر، ءۇش  -

دەپتى، ايتقانىنداي قارا ات جۇرە الماي قالىپتى. سوندا  -قاراي ءجۇر، كوزىنە كۇن شاعىلىپ، تەر قۇيىلعاسىن قاالر،
 تۇرىپ بەگالى سىنشى باالسىنا:

 
 دەپتى. -ە كوردىڭ؟ ءا، باالم، كۇننىڭ باتىسىندا ن -

 
 سوندا باال:

 
 دەپتى. -بىر قارا قويۋ بۇلت كورىنەدى، -ء 

 
ول بۇلت ەمەس، جامبىلبەلدىڭ تاۋى، ونىڭ تەمىرقازىق جاعىندا جالعىز اياق جولى باردى، سول جولمەن ءجۇر،  -

تىندە كەڭ ە شىقساڭ، ۇسدەپتى. سول تاۋدىڭ كۇنشىعىس جاعىنان بارىپ ۇستىن -سول تاۋ ءبىزدىڭ مەكەنىمىز بوالر، 
كۇنباتىس جاعىندا ءبىر اۋليە بار، سوعان بار، اۋليە نە بەرەر  -دەپتى.  -ءۇي بار، تاۋدىڭ جاعاسىنا بارىپ ءتۇس، 

 دەپتى. ەرتەڭىنە باال بارىپ تۇنەپ قايتىپ كەلىپتى. -ەكەن، 
 
 دەپتى. -ە، باالم، نە قىل دەدى،  -
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 دەپتى. -جاراعى بار، سونى بارىپ ال، دەدى، -ىمى، قارۋانا كەۋەكتە ءبىر كىسىنىڭ كيەر كي -
 
دەپتى. بارىپ الىپ كەلدى.بىر كۇندەردە تاۋدىڭ استىنان كىرەشى  -ە، قۇداي بەرگەن ەكەن، بارىپ الىپ كەل،  -

 ءجۇردى. اكەسى باالسىنا:
 
دەپتى. تۇندە تاماقتانىپ،  -كىرەشىگە بارىپ وتىن ال، وتىن جاق تا، ءوزىڭ تاماق ءىش، ماعان تاماق اال كەل،  -

 مۇيەسىمەن ايداپ تاۋدىڭ ۇستىنە شىعاردى، تاۋدىڭ ۇستىنە-جاتىپ قالعان سوڭ، بەكتەرىن ءولتىرىپ، قاراشاسىن تۇيە
ىپ تۋماالستاي بولىپ وتىرا بەرەدى. ءبىر كۇنى كورۇعىلى وتىر-شىققان سوڭ، بىرەۋىن اعا، بىرەۋىن ءىنى قىلىپ اعايىن

 دەپ سۇرادى. سوندا اكەسى: -ڭ كەتكەن جەر بار ما؟ كەگى -اكەسىنەن: 
 
سباتىردىڭ دەپتى. كورۇعىلى بە -شىراعىم، باياعىدا بەسباتىر دەگەن باتىر مەنىڭ قارىنداسىمدى تارتىپ الىپ كەتتى، -

 ەلىن ىزدەپ كەتەدى.بىر كۇندەردە كورۇعىلى بەسباتىردىڭ ەلىن تاۋىپ، ءۇي سىرتىنان كەلىپ، سويلەس دەگەندە،
 ءبىر كەمپىر شىعادى.

 
 دەپتى. -ە، باالم، كىمدى ىزدەپ كەلەسىڭ،  -

 
 دەپتى.-مەنىڭ ىزدەپ كەلە جاتقانىم بەسباتىردىڭ ەلى،  -

 
 دەپتى. -شىراعىم، وندا سەنىڭ نە ءىسىڭ بار ەدى،  -

 
 دەيدى. -ىقتيارسىز تارتىپ الىپ كەتكەن ءبىر اپايىم بار ەدى، -

 
نە قىالسىڭ، الىپ جۇرۋىڭە جارامايمىن، الجىپ ولۋگە قالدىم، ونان دا بەسباتىردىڭ اق  ول اپاڭ مەن، ءبىراق مەنى -

،بىر دەيىن قىمىزدى ۇستاپ ءتۇرىپ« سىرتتاعى كىسىگە قىمىز اپارىپ بەر»ءدىناس اتتى سۇلۋ قىزى بار، وعان مەن 
 -سەنىڭ كەگىڭ قايتادى،  قولىنان تارت، مەن كوتەرىپ جىبەرەيىن، اتىڭا مىنگەستىر دە قاش، انە، سۇيتسەڭ

 دەيدى.كەمپىر ۇيگە كىرىپ قىزعا:
 
دەيدى. قىز قىمىز الىپ شىعادى. كورۇعىلى قىمىزدى ۇستاي تۇرىپ، قىزدى ءبىر  -سىرتتاعى كىسىگە قىمىز اپار،  -

 قولىنان تارتىپ ەدى، كەمپىر ارتىنان كوتەرىپ جىبەرەدى.
 
اال بەردى دەدى دە ق -، ءبىراق ويانسا، جەتەدى، سەن قاپى بولما، بەسباتىردىڭ بەس كۇن ۇيىقتايتىن ۇيقىسى بار -

كەمپىر. ول كەتكەن سوڭ بەسباتىر وياندى، قارا ايعىرعا ءمىنىپ تۋرا قۋدى، بەسباتىر كورۇعىلىعا جاقىنداعاندا ءبىر دا 
ارا پ ءدۇرس ەتە ءتۇستى. قدرياعا تاپ بوالدى. كورۇعىلى عيراتتى دارياعا سالىپ جىبەرىپ ەدى، عيرات ار جاعىنا بارى

، كورۇعىلى تۇرا تۇر، مەن ساعان باتا بەرەيىن -ايعىر قارعىپ ەدى، ءبىر اياعى سۋعا مالىنا ءتۇستى، سوندا بەسباتىر: 
قارا ات ءزارىن عيراتتىڭ شەشەسىنە بەرىپ ەدى،عيراتتىڭ ءزارىن باسقاعا بەرمەگەيسىڭ، جولىڭ بولسىن »دەيدى. -

دەدى دە، بەسباتىر قاال بەردى. اق ءدىناستى الىپ كورۇعىلى اكەسىنە  -، «قايىرلى بولسىنجۇرە بەر، جولداسىڭ 
 قايتىپ كەلدى.

 
 ءبىر كۇنى كورۇعلى اق دىناسكە: 

 
 دەيدى. سوندا اق ءدىناس: -وسى قارا جەردىڭ ۇستىندە مەنىڭ قايراتىما شاق كەلەتىن كىسى بار ما ەكەن؟  -

 
 دەيدى. -تاقىمىنا قىسىپ الىپ كەتەر ەدى، مەنىڭ اكەم بەسباتىر سەنى  -

 
 سوندا كورۇعىلى:

 
 دەپ كەتە بەردى. اك ءدىناس: -مەن سەنىڭ اكەننىڭ كۇشىن كورەيىن،  -
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ت دەدى. ايتقانىنداي تاشكەن -اكەم تاشكەنت پەن قوقاننىڭ اراسىندا جالعىز ءوزى كىرە سالىپ جۇرەدى، بارا عوي،  -

 سالىپ كەتىپ بارادى ەكەن. كورۇعىلى جاقىنداپ بارعاندا، بەسباتىر:پەن قوقاننىڭ اراسىندا كىرە 
 
 دەيدى. سوندا كورۇعىلى: -كورۇعىلىمىسىڭ، قوناق بول، ءتۇس بەرى،  -

 
 دەيدى. -مەن تۇسپەيمىن،  -

 
پ ىدەيدى بەسباتىر.سونان سوڭ بەسباتىر اتىنا ءمىنىپ، كورۇعىلىعا قارسى بار -والي بولسا، كەيىن تۇرا تۇر،  -

 كورۇعىلىنىڭ جەلكەسىنەن ۇستاپ الىپ، تاقىمىنا قىسىپ، اتتان تۇسىرەدى. ونىڭ اتىن الىپ:
 
دەيدى. ءبىر كۇنى كورۇعىلى بەسباتىردى اڭدىپ ءجۇرىپ، قول  -بۇل اتتى اق ءدىناس كەلىپ الىپ كەتسىن،  -

دەپ جۇرە بەرەدى. ءبىر  «قونىپ جۇرگەن ماسا مەن سونا بوالر»وقپەن اتادى، ول وعى وتپەيدى. بەسباتىر 
مەزگىلدە بەسباتىردىڭ تاڭ ۇيقىسى كەلىپ كەتكەندە كورۇعىلى ونى اتىپ قاالدى، وق جىلپ ءوتىپ كەتەدى. بەسباتىر 

ى دەيدى. سوندا ىشىكت -، «مەنىڭ ىشىگىمدى الىپ بەلىڭە وراپ قوي، مەنىڭ ارۋاعىم ساعان قونادى»كورۇعىلىعا: 
كورۇعىلىنى ءسويتىپ قيىپ »پ ەدى، اعاشتى قيىپ تۇسەدى، بەسباتىردىڭ ويى سىنايىن دەپ اعاشقا وراپ قارا

 دەگەنى ەكەن.« ءتۇسسىن
 

* * * 
 

 كۇندەردە ءبىر كۇن قالماقتىڭ حانى شىنتەمىر حالقىنا جار ساالدى:
 
ۇسىرەر تجاراعىن اكەلىپ بەرگەن كىسىنىڭ توبەسىنەن قۇيعان التىندى ەتەگىنەن -كورۇعىلىنىڭ عيراتى مەن قارۋ -

 دەيدى. سوندا ءبىر مىستان كەمپىر: -ەدىم، 
 
دەيدى. سوندا ونى جامبىلبەلدىڭ  -ءا، شىنتەمىر، مەنى جەلمايامەن اپارىپ تاستاساڭ، مەن اكەلىپ بەرەر ەدىم،  -

تاۋىنىڭ استىنا اكەلىپ تاستايدى. كەمپىر مويىنىنا دوربا سالىپ، قايىرشى بولىپ كەلىپ، كورۇعىلىنىڭ ۇيىنە 
 دەيدى. اق ءدىناس كەمپىرگە قىمىز قۇيىپ بەرەدى. -شەشەمە قىمىز بەر،  -سەدى.سوندا كورۇعىلى: تۇ
 
 دەيدى كەمپىر. -ويباي، قاراعىم، تاماقتى كەلىستىرىپ جاساي المايدى ەكەنسىڭ،  -

 
 دەيدى كورۇعىلى. سوندا مىستان: -ءا، شەشە، تاماقتى سەن جاساي عوي،   -

 
 دەدى. -ڭ ۇيىمدە جەتىم باالم بار عوي، سوعان بارۋىم كەرەك قوي، قوي، قاراعىم، مەنى -

 
 دەدى كورۇعىلى. -ەشتەمە ەتپەس،  -

 
دەدى كەمپىر. قىمىزدى ابدەن اراق قىلىپ اشىتىپ، كورۇعىلىعا بەرەدى. ول  -بەس كۇن قىمىز ىشپەي وتىراسىڭ،  -

جىعىلىپ قالدى. قىمىزدى عيراتقا دا بەرىپ ماس ەتەدى. ماس بولىپ جىعىلىپ قالدى. اق دىناسكە بەرىپ ەدى، ول دا 
جاراعىن الىپ شىنتەمىرگە تارتا بەرەدى. ءبىر مەزگىلدەردە كورۇعىلى -ەندى كەمپىر كورۇعىلىنىڭ عيراتىنا ءمىنىپ، قاراۋ

 ەسىن جيىپ، اتىن جوقتاپ ايەلى اق دىناسكە ايتقانى:
 

 كوك عيراتىمنان ايرىلىپ،
 

 لىپ،قاناتىم قالدى قايرى
 

 باسىما قايعى سالىندى،
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 جاراق الدىرىپ،-قارۋ
 

 بەلىم قالدى مايرىلىپ.
 

 ەر اتىنان ايرىلسا،
 

 ولگەنى بوالر دۇنيەدە،
 

 مەن ءبىر ىزدەپ كەتەيىن،
 

 تۇرىپ مۇندا نە ەتەيىن؟
 

 كوك عيراتتىڭ جولىنا
 

 جانىمدى قۇربان ەتەيىن.
 

 شامام كەلسە عيراتتىڭ
 

 ارتىنان قۋىپ كەتەيىن.
 

 قۋ تاياعىن تايانىپ،
 

 وكسىپ جىالدى،-وكسىپ
 

 كوزىنىڭ جاسىن بۇالدى.
 

 كوزىنەن اقتى قاندى جاس،
 

 ىشىندە قانى اراالس.
 

 اق ءدىناس:
 
مەن  -دەيدى.  -قوي تاقسىر، جىالما، جىالماق سىزگە بۇيرىق ەمەس، بىزگە بۇيرىق، سىزگە ىزدەمەك بۇيرىق،  -

جاساپ بەرەيىن، سونسىن كۇنىنە ءبىر قۇرت جەسەڭ دە، قارنىڭدى اشىرماس. ساعان قوس جۇدىرىق، توقسان قۇرت 
ىزدەگەن جەرىڭە توقسان كۇندە جەتەرسىڭ، تۇلپاردىڭ باسقان ءىزى وشاقتىڭ ورنىنداي بولىپ ويىلىپ قاالتىن، 

تىنە شەكپەن، ، ۇسدەدى. كورۇعىلىنىڭ جولىنا تەمىر تاياق، باسىنا تەمىر تەلپەك -سونىڭ سوڭىنان ءجۇرىپ تابارسىڭ، 
اياعىنا تەمىر كەبىس، قولىنا قوس جۇدىرىق، توقسان قۇرت بەرىپ جولعا ساالدى. كورۇعىلى كەتەرىندە اق دىناسكە 

 قوشتاسىپ ايتقانى:
 

 اق دىناستەي العانىم،
 

 دۇنيەنىڭ ءبىلدىم جالعانىن.
 

 كوك عيراتتان ايرىلىپ،
 

 باسىما قايعى سالعانىم.
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 ەن،بارىسى سەكسەن كۇن ەك

 
 جولى جۇرەر مول ەكەن،

 
 قيىندىعى سول ەكەن،

 
 قاپاالنىپ قايعىرما،

 
 ءبىر جىلداردىڭ ىشىندە، 

 
 امان بولسام كەلەرمىن،

 
 دۇشپانىڭا الدىرما.

 
 دۇشپاندىق ەتكەن كىسىنى

 
 امان بولسام كورەرمىن،

 
 -سازاسىن ونىڭ بەرەرمىن، 

 
 كورۇعىلى سويلەي باستايدى:دەپ قىرىق ءىنىسىنىڭ ءبىرى اساندى شاقىرىپ الىپ، 

 
 اساندايىن ءىنىسىڭ،

 
 وسىنداي قيىن جەرلەردە،

 
 جاقسىلىق ءىسىڭ ءبىلىنسىن.

 
 مىناۋ تۇرعان اق ءدىناس

 
 قالدى جەڭگەڭ قولىندا،

 
 سىرتىنان قاراپ تورىرسىڭ.

 
 مالىم مەنىڭ جيناعان

 
 سەنىڭ قالدى قولىڭا،

 
 دۇشپانعا بەرمەي قورىرسىڭ.

 
تاپسىرىپ، كورۇعىلى اتىن ىزدەپ ءجۇرىپ كەتەدى. سەكسەن كۇن دەگەندە شىنتەمىردىڭ ەلىنە جەتەدى. وسىالي دەپ 

كورۇعىلىنىڭ اتىنىڭ ءتورت اياعى ءتورت قازىقتا، باسى ءبىر قازىقتا، جەمدى القتىرىپ بەرىپ تۇرادى ەكەن. عيرات 
تار سىنا ەرىپ جۇرە بەرەدى. مۇنى كورگەن قالماقكورۇعىلىنى كورىپ، قازىقتى سىندىرىپ تاستادى دا، كورۇعىلىنىڭ قا

 حانعا بارىپ ايتادى. سوندا حان:
 
 دەيدى. كورۇعىلىنى الىپ كەلەدى. سوندا حان تۇرىپ: -ول كىسىنى شاقىرىپ الىپ كەل،  -
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 دەيدى. -سەن كورۇعىلىنىڭ اتىن تانيسىڭ با؟  -

 
 دەيدى.-مۇنى مەن بەس جىل باققانمىن،  -يا، تانيمىن،  -

 
 دەيدى. -وندا سەن ونى باعا بەر،  -

 
 -قوي، ويباي، مەنىڭ شەشەم ولگەن، بەس باالم پاناسىز قالىپ وتىر، ونى قايدا تاستاپ كەتەمىن، ولەدى عوي،  -

 دەيدى.
 
دەيدى. سودان كورۇعىلى، ءوزىن قالماقتارعا تانىتپاي، عيراتتى باعا  -ولسە دە جالدان، باق دەگەن سوڭ، باق،  -  

كوك عيراتتى ويناتا  -دى، اتتى ابدەن سەمىرتەدى. حان ءبىر كۇنى ات باعۋشىنى شاقىرتىپ الىپ ودان: بەرە
 دەپ سۇرايدى. -بىلەمىسىڭ؟ 

 
 دەيدى ات باعۋشى. -جاراعى، كيىمى بولسا ويناتۋعا بوالدى، -كورۇعىلىنىڭ قارۋ -

 
 دەيدى. -جاراعى مىنە، -كەشەگى، قارۋ-ە، وندا كيىم -

 
دەپ كيىنىپ، قارۋالنىپ اتتى شارباقتىڭ ىشىنە جاتقىزىپ تا، شاۋىپ ءجۇرىپ تە،  -لسا مەن ويناتايىن، والي بو -

اليدى. دەپ وي -، «وسى اتتى شارشاتىپ االرمىن، جىلدامىراق كەتەيىن»كولبەتىپ تە ويناتادى. كورۇعىلى باتىر: 
ان ق قويىپ، سونى اتىپ وق وتكىزۋ كەرەك، ونبۇنىڭ ويىنى شەگىنە جەتتى، بەلگى شانشىپ و»ەندى حانعا ايتادى: 
 دەيدى. جەتى بەلگى شانىشتى دا: -، «باسقاعا توقتامايدى

 
 كورۇعىلى بەك بوال بىلمەدىم،

 
 -جەتى بەلدەن وق كەتىرە بىلمەدىم، 

 
 دەپ اتىپ قالىپ ەدى، وق جىلپ ەتە ءتۇستى.

 
دەيدى حان. داربازانى جاپقانشا جىلدام  -ن عوي، ۇستاي كورىڭدەر، داربازانى جابا كور، مىناۋ كورۇعىلى ەكە -

شىعىپ كەتتى. قالماقتار جابىلىپ قۋىپ، سوعىس ساال بەرەدى. كورۇعىلى دا قاشا ۇرىس سالىپ كەتە بەرەدى، ون 
بەس كۇن دەگەندە اتتىڭ سىلەسى قاتىپ ابدەن شارشايدى، ءۇش قاتار قالماقتار قاماپ االدى، كورۇعىلى سوسىن اتىنا 

 ي باستايدى:سويلە
 

 اي، عيرات ات، عيرات ات،
 

 جامبىلبەلدىڭ تاۋىنان،
 

 جاياۋ ىزدەپ جەتكەنىم.
 

 ايامادىم مەن سەن ءۇشىن
 

 كوكىرەكتە شىبىن جانىمدى،
 

 جاۋدا تاستاپ كەتپەگىن.
 

 ازىرەيىلدەي اياڭداپ،
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 اجالدىڭ ءبىلدىم جەتكەنىن.

 
 تۋعان بىرگە اعا جوق

 
 الدىما قورعان ەتەرگە،

 
 بولماسا ءىنىم جوق،نە 
 

 نە بولماسا باال جوق،
 

 اتا مەنەن انا جوق،
 

 جالعىزدىقتان باسقا
 

 دۇنيەدە مەنىڭ ءمىنىم جوق.
 
 ءمويى جاساپ بال بەرگەن 

 
 ەلدە قالدى قاراسام،

 
 اق دىناستەي اناڭىز،

 
 جارىق ءجۇزىن كورۋگە،

 
 قايرات ەتىپ قاراڭىز.

 
 ءۇش قاتاردان قاماعان 

 
 قارعىپ اسادى،قالماقتى 

 
 عيراتتىڭ پىسى باسادى.

 
قانشا دەپ كەيىن قايتىپ كەتتى. توبەدەن اس -، «بىز بوسقا قىرىالتىن شىعارمىز، قايتالىق»مۇنى كورگەن قالماقتار: ء

قىرالپ جەلەدى، توبەدەن اسقان سوڭ ات جۇرمەي قاالدى. كورۇعىلى اتتى جەتەلەپ ءوزى جاياۋ كەتە -عيرات قىرالپ
 كورۇعىلى قالماققا كەتكەننەن سوڭ، ونىڭ اسىراپ العان قىرىق ءىنىسى اق دىناسكە:بەرەدى. 

 
كورۇعىلى ەرتەڭ كەلگەندە مەن نە بەتىمدى »دەيدى. اق ءدىناس  -كورۇعىلى كەتتى، ەندى سەن بىزگە تي،  -

 دەيدى. ول ءسوزدى ىنىلەرى تىڭدامايدى، سوندا تۇرىپ اق ءدىناستىڭ ايتقانى: -،«ايتام
 
 راتتىڭ الال كەتەرگە،جا
 

 مەن جولىقتىم بەدەرگە.
 

 مۇنان ارتىق جاماندىق
 

 دۇنيەدە وتەر مە؟
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 قور بولىپ ءبۇيتىپ جۇرگەنشە،

 
 قورلىقتى مۇنداي كورگەنشە،

 
 ەمەس پە جاقسى ولگەنىم،

 
 قۇرىسىن ءبۇيتىپ جۇرگەنىم.

 
 اۋەلىندە، جاساعان،

 
 بىرەۋگە قويدىڭ بەندە قىپ،

 
 كەتەيىنۇشپادان ۇشىپ 

 
 قۇرىسىن داۋرەن سۇرگەنىم.

 
 كورۇعىلىداي باتىرمەن

 
 بىرگە ەرىپ كەتپەدىم.

 
 اۋەلىندە مەن سورلى

 
 بوالرىن بىالي بىلمەدىم.

 
 تۋىسقانداي بوال االر دەپ،

 
 -قۇالعىما ىلمەدىم، 

 
اسى بولەك ءتۇبىرى ءبىر، بدەپ جامبىلبەلدىڭ تاۋىنان ۇشىپ كەلىپ كەتىپ ەدى، كويلەگىنىڭ ەتەگى كەۋلەپ بارىپ، 

ءبىر توبەنىڭ ۇستىنە اكەلىپ تۇسىرەدى. سول توبەنىڭ باۋىرىنا كورۇعىلىنىڭ قويشىسى كەلىپ، قوي باعىپ، اق 
دىناسپەن سويلەسىپ، ەس بولىپ وتىرادى. ءبىر كۇندەرى بولعاندا ازىعى تاۋسىلىپ، ءوزى شارشاپ اتى ارىپ كورۇعىلى 

 ى قايىرىپ جۇرگەن قويشىعا كەزدەسىپ، قويشىنى شاقىرادى. قويشى:ەلدىڭ شەتىنە كەلگەندە، قويد
 
دەدى دە كەتە بەردى. كورۇعىلى تاعى  -مازامدى الماشى، اق دىناستەي جەڭگەم تاۋدىڭ باسىندا وتىرعاندا،  -

ۋىپ ا شاقىرادى. قويشى جۇگىرىپ كەلىپ تال تاياقپەن كورۇعىلىنىڭ باسىنا پەرىپ كەلىپ جىبەرەدى، كورۇعىلى ەسى
 بارىپ جىعىالدى، قويشى اق دىناسكە قايتىپ كەلدى.

 
 دەدى. سوندا ول: -اناۋ كىم، شىراق؟   -

 
 دەدى. -ءاي، بىلمەيمىن، ءبىر كوك ات جەتەكتەگەن بىرەۋ، ۇقساتىپ تۇرىپ تالدىرىپ جىقتىم،  -

 
رۇعىلىنى ارقاالپ، عيراتتى دەدى. قويشى كورۇعىلى جاتقان جەرگە جۇگىرىپ كەلىپ، كو -ويباي، ول اعاڭ عوي،  -

ۇش كۇن باعادى، ادام قىلىپ االدى، عيرات تا -جەتەكتەپ اق دىناسكە قايتىپ كەلەدى. اق ءدىناس كورۇعىلىنى ەكى
دەگەن ەكەن، ات قارعىپ تاۋدىڭ باسىنا شىعادى. « شۋ»دەماالدى. قويشى عيراتتىڭ ۇستىنە كورۇعىلىنى تاڭىپ، 

دەپ ەدى، ات تومەن قارعىپ تۇسە قالدى. اق ءدىناس ارۋ كورۇعىلىعا « شۋ»قويشى مەن اق ءدىناس تاعى دا: 
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دەدى دە ەلگە باردى. كورۇعىلى كەلدى دەگەندى  -، «كورەرمىز»باسىنان وتكەنىنىڭ ءبارىن ايتتى. وندا كورۇعىلى: 
 اقىرىپ االدى.ش ەسىتىپ قىرىق ءىنىسى قىرىق تەسىككە كىرىپ كەتەدى. كورۇعىلى وتىرىپ توي جاسايدى، ىنىلەرىن

 
 «ەر دە مۇرا -جەڭگە مۇرا، ات ولسە  -اعا ولسە »ە، ىنىلەرىم، مەن كەتكەن سوڭ جەڭگەڭە كوز سالىپسىڭدار،  -

 دەيدى. ءسويتىپ، كورۇعىلى جامبىلبەلدىڭ تاۋىن جايالپ وتىرا بەرەدى.  -اق قويىڭدار، -دەگەن عوي، قاشپاي
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 )قازاق ەرتەگىسى(
 

 بار ەكەن، جوق ەكەن، باياعىدا بودەنە مەن تۇلكى دوس بولعان ەكەن. ءبىر كۇنى تۇلكى بودەنەگە ايتادى:
 
 :بودەنە. دەيدى –كۇلدىرشى، ولەردەي، ءبىر مەنى سەن دوسىم، –
 
 ۇلكىت بەرەدى، كەتە ۇشىپ دەپ، بىتبىلدىق بىتبىلدىق، بودەنە دە، سويتەدى. دەيدى — ەر، سوڭىما جارايدى، –

 تىرادى. الدەنە ۋاقىتتا بودەنە ءبىر اۋىلدىڭ سىرتىنا كەلىپ قونىپ، تۇلكىگە:و ەرىپ سوڭىنان ونىڭ
 
 ،بارىپ ۇشىپ بودەنە دەپ، وسىالي. دەيدى –كۇلدىرەم، ءقازىر سەنى مەن وتىر، قاراپ جەردە وسى سەن دوسىم –

 ورىپ:رعان ونىڭ كۇيەۋى كوتى جونىپ اعاش جانىندا ءۇيدىڭ مۇنى. قونادى باسىنا ايەلدىڭ ءبىر وتىرعان ساۋىپ سيىر
 
 نەگەبودە الىپ، قوالعاشتى دە، دەيدى. دەيدى – االيىن، ۇرىپ مەن ونى قوزعالما، قوندى، بودەنە باسىڭا قاتىن، –

 لدەنەا تۇلكى. كۇلەدى قاتىپ سىلەسى-شەك تۇلكى. قاالدى سۋالپ ايەل. كەتەدى ۇشىپ بودەنە. قاالدى جىبەرىپ
 ىپ:تىي ارەڭ كۇلكىسىن ۋاقىتتا

 
 :بودەنە. دەيدى – قورقىتشى، ءبىر ولەردەي مەنى سەن ەندى. كۇلدىردىڭ ولەردەي ريزامىن، دوسىم، –
 
 رىپە سوڭىمنان مەنىڭ جۇمىپ، تارس كوزىڭدى سەن وتىرام، ۇشىپ دەپ بىتبىلدىق بىتبىلدىق، مەن. جارايدى –

ەنە بىتبىلدىقتاپ ۇشىپ وتىرادى، تۇلكى كوزىن بود وسىالي. دەيدى – اش، عانا دەگەندە اش مەن ءقوزىڭدى. وتىر
 جۇمىپ، ونىڭ سوڭىنان جورتىپ وتىرادى. ءبىر كەزدە بودەنە تۇلكىگە:

 
. ەكەن ىاڭش سالعان قۇس جۇگىرتىپ، يت توال توڭىرەگى جىبەرسە، اشىپ كوزىن تۇلكى. دەيدى – اش، كوزىڭدى –

 .شىعادى توبەسىنە تاس جۇرەگى تۇلكىنىڭ
 
 .قۋادى ءتۇسىپ سوڭىنا قۇس يت،. جونەلەدى قاشا پارمەنىمەن بار ول دەپ، —ەگەن وسى ەكەن، د ءولدى –
 

دى. وعان ەتۇلكى ءبىر ۋاقىتتا قاشىپ قۇتىلىپ، ءبىر بۇتانىڭ تۇبىنە كەلىپ، دەمالىپ وتىرادى. الدەنەۋاقىتتا بودەنە كەل
 تۇلكى اشۋالنىپ:

 
ەم. سەن مەنى قورقىتپاقشى ەمەس، ولتىرمەكشى بولعان ەكەنسىڭ.  پە، دەپ قورقىت وسىالي دەگەندە قورقىت –

سەن ماعان دوس ەمەس، قاس ەكەنسىڭ. مەن سەنى جەيمىن دەپ، بودەنەگە دۇرسە ۇمتىالدى. بودەنە پىر ەتىپ، 
 ۇشىپ كەتەدى. تۇلكى ونىڭ قۇيرىعىڭ جۋلىپ الىپ قاالدى.

 
 بودەنەنىڭ قۇيرىعى وسىدان شوالق بولعان ەكەن. 
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 بار ەكەن دە، جوق ەكەن،

 
 ەرتەك، ەرتە ەكەن.-ەرتەك

 
 ەشكىلەرى بورتە ەكەن،

 
 قىرعاۋىلى قىزىل ەكەن،

 
 قۇيرىق ءجۇنى ۇزىن ەكەن.

 
ل اۋ بولىپتى. كەدەيلىكتەن شىقپاپتى. و بۇرىن، بۇرىن، بۇرىندا قاڭباق شال دەگەن شال بولىپتى. مال مەن باسقا زار

سالىپ، بالىق ۇستاپ، تاماق اسىراپتى. جەل سوقسا، شال دوماالپ جونەلەدى ەكەن. سودان وعان قاڭباق شال دەپ 
 ات قويىلعان ەكەن.

 
كىنىڭ لكۇن سايىن اۋىنا ىلىنگەن ەكى بالىعىنىڭ بىرەۋىن ءبىر تۇلكى، الىمجەتتىك قىپ تارتىپ جەي بەرەدى ەكەن. تۇ

اعان مۇلكىن ارقاالپ، جولعا شىعىپتى. شارش-قورلىعىنا شىداي الماي، شال ءبىر كۇنى ەكىنشى جەرگە كوشەم دەپ، دۇنيە
پ قارنىن كومى-سوڭ، ونى ءبىر جەرگە كومىپ كەتىپتى; ءبىر جەرگە ەلدىڭ سويعان مالىنان جيناپ العان ىشەك

ەتىپتى. جۇكتىڭ سالماعىمەن قاڭباق شال ۇشىپ كەتپەي كەلەدى. كەتىپتى; ءبىر جەرگە قارىنداعى ايرانىن كومىپ ك
اقپاق بىرىن ش-جۇكتەن ارىلعان سوڭ، جەلمەن ۇشىپ، ءبىر جەرگە ءتۇسىپتى. قاراسا، ءبىر ءداۋ ەكى تاۋدى بىرىنە

 قىلىپ، ۇرىپ تۇر ەكەن.
 
 ءداۋ: 

 
 سپانعاا كوتەرىپ، تاستى قارا ءبىر اندايقاز دەپ، –اسايىق!سىن كۇش ەكەۋىمىز كەل، شالسىڭ؟ جاتقان بارا قايدا –

 .دەيدى –!ەتشى قاقپاقىل وسىالي دە سەن شال، ال، –:الىپ قاعىپ قايتا دە، جىبەرەدى القتىرىپ
 

 شال ساسقاالقتاپ، قايتەرىن بىلمەي، تاستى قۇشاقتاپ اسپانعا ءبىر، تاسقا ءبىر قاراپ، كۇنىمەن تۇرادى.
 

 سوندا ءداۋ:
 
 .دەيدى –!القتىر تۇرسىڭ؟ نەعىپ ە، –
 

 شال تۇرىپ:
 
 يىلىپو ورتاسىنان جەر» تۇسىرسەم، قاقپاي جەرگە دەپ، «!اۋ-تۇسەدى جەرگە اينالىپ اسپان» القتىرسام، اسپانعا –

 .دەيدى –!تۇرمىن قىلىپ ءقاۋىپ دەپ، «مە؟ تۇسە
 

 سوندا ءداۋ كەلىپ، شالدىڭ قولىنان ۇستاي االدى دا:
 
 .قويعىزادى جالىنىپ دەپ –!قىرىالرمىز تەككە قوي، اق-القتىرماي اقساقال، –
 
 ءداۋدىڭ اقىلى تايازدىعىن ءبىلىپ، شال ەرلەنىپ، وعان: 

 
 .دەيدى –!شىعارايىق قارنىن-ىشەك جەردىڭ كەل، –
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ءداۋ جۇگىرىپ كەلىپ، جەردى تەۋىپ قاالدى. جەر تىزەدەن ويىالدى. ەشتەڭە شىقپايدى. شال ءوزى بۇرىن كومىپ  

ەلەدى. قارىن شىعا ك-قارىن جاتقان جەردى جۇگىرىپ بارىپ، تەۋىپ قالسا، ىشەك-جىنى ارىلماعان ىشەك-قانقويعان، 
 ءداۋ جامان قورقادى.

 
 سوسىن شال:

 
 .دەيدى –شىعارايىق، ميىن جەردىڭ ەندى كەل، –
 
ءداۋ پارمەنىمەن كەلىپ، جەردى تەۋىپ قاالدى. جەر تاعى دا تىزەدەن ويىالدى. ەشتەڭە شىقپايدى. شال ماناعى  

ايرانىن كومىپ كەتكەن جەردى جۇگىرىپ بارىپ تەۋىپ قالسا، بىرق ەتىپ ايران شىعا كەلەدى. ءداۋ ودان بەتەر 
 االيق ودان شال اقىرى،. بەرەدى ىستەي ايتقانىن شالدىڭ دەپ، –،«مىنا شال نە دەگەن وراسان كۇشتى»قورقادى. 

 قۇتىالرىن بىلمەي:
 
 .دەيدى –كەل، قوناققا بىزگە ەرتەڭ! كايت ەندى –
 
 ءداۋ: 

 
 .قاالدى كەتىپ دەپ –جارايدى، –
 

 شال ۇيىنە كەلىپ، كەمپىرىنە:
 
 :دەگەندە –كەلەدى، قوناققا ءداۋ ەرتەڭ –
 
 .كەمپىر ساسادى دەپ–بەرەمىز؟ نەمىزدى ويباي، –
 

 شال تۇرىپ:
 
 دەپ –«نە ىستەيمىن، شال؟»ءداۋ كەلەدى. مەن ەسىكتىڭ الدىندا وتىرارمىن. سوندا سەن ونىڭ كوزىنشە:  ەرتەڭ –

 .قويادى پۇيرەتى كەمپىرىنە دەپ، –!ۇمتىل تۇرا الىپ، پىشاقتى بولىپ، ىستەمەكشى سونى دەسەم، نە مەن قارا، ماعان
 

 دوسىنىڭ ۇيىندە وتىرادى. سول كەزدە كەمپىر وتىرىپ:ەرتەڭىنە ءۇش ءداۋ كەلىپ، 
 
 .دەپتى –! جوق تۇك قوناققا؟ ۇيدەگى اسامىن نەنى شال، –
 

 سوندا شال تۇرىپ:
 
 دەگەندە، –!اس ءوزىن ءداۋدىڭ دوسىم جەتپەسە، ول اس، ءتوسىن ءداۋدىڭ ورتانشى اس، باسىن ءداۋدىڭ باسقى –

 .ۇمتىالدى تۇرا الىپ، پىشاعىن كەمپىر
 
 تىراقاي قاشا جونەلەدى. دوسى الشىق ءۇيىن باسىمەن كوتەرىپ، الىپ كەتەدى. شال ايقايالپ:-ءۇش ءداۋ تىم 

 
 .دەيدى –!قۇتىلمايسىڭ دا، بارساڭ قايدا! كەت تاستاپ الشىعىمدى دوسىم، ءاي، –
 
 كى جولىعادى.پ جەي بەرەتىن تۇلءداۋ الشىقتى تاستاي ساال، قاشىپ بارا جاتسا، باياعى الىمجەتتىك قىپ بالىعىن تارتى 

 
 .تۇلكى دەيدى –كەلەسىڭ؟ قاشىپ قايدان تاقسىر، –

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                85 bet 

 
 .داۋلەر دەيدى –كەلەمىز، قاشىپ الماي قۇتىال قىرسىعىنان شالدىڭ پالە ءبىر –
 

 تۇلكى:
 
 اۋدىءد دەپ، –بەرەيىن، الىپ ءوشىڭدى سەنىڭ مەن ءجۇر، مەنىمەن مە؟ جۇرسىڭدەر قورقىپ شالدان قاڭباق سول –

پ، شالدى ىزدەپ قايتا كەلە جاتسا، شال الشىقتىڭ جانىندا تۇر ەكەن. تۇلكىنىڭ ەرتىپ كەلە جاتقانىن كورىپ، ەرتى
 شال ايعاي ساالدى:

 
 ەيتىنبىتىسپ وزىڭدە بار، قۇنى اتامنىڭ بەس اتاڭدا بەرگى بار، قۇنى اتامنىڭ التى اتاڭدا ارعى اۋ؟-تۇلكى ەي، –

 ەپد –ڭ ءۇشىن بەرگەلى كەلە جاتىرسىڭ عوي! ءبارىبىر ونىمەن بىتپەيمىن!سونى ءداۋدى ءۇش ەدى، بار كەگىم
 .داۋىستايدى

 
 دەپ –«بۇل ءبىزدى سول اتاالرىنىڭ قۇنىنا بەرۋگە الداپ الىپ كەلە جاتىر ەكەن عوي!»سوندا ءداۋ قورقىپ: 

پ، تان قاشا جونەلەدى. ءسويتىقاراماس ارتىنا-الدى ءولتىرىپ، ۇرىپ ءبىر جەرگە الىپ قۇيرىعىنان تۇلكىنى ويالپ،
 قاڭباق شال داۋلەر مەن تۇلكىدەن وسىالي قۇتىلعان ەكەن دەيدى. 
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ورەدى اق قۇرىپ كۇنىن كبۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر شال مەن كەمپىر بولىپتى. شال مەن كەمپىر كەدەي بولىپ، تۇز
ەكەن. ءبىر كۇنى شال تۇزاعىن كەلىپ قاراسا، ءبىر قاز ءتۇسىپ قالىپتى. شال قازدى تۇزاقتان بوساتىپ الىپ، باۋىزدايىن 

 دەسە، قاز شالعا ايتىپتى:
 
 .دەيدى –ال، كەيىن جىلدان ءبىر سونى سۇراساڭ، نە مەنەن! بوسات مەنى سەن –
 

 بوساتىپ قويا بەرەدى. ۇيىنە كەلىپ، جاڭاعىنى ايتسا، كەمپىرى شالعا ۇرسادى. شال:شال ماقۇل كورىپ، قازدى 
 
 .بەرەدى جۇرە تىڭداماي، ءسوزىن دەپ، –!بىلمەيسىڭ تۇك سەن قوي، –
 
جۇرە، ءبىر جەرگە كەلسە، وڭكەي تۇيە جايىلىپ ءجۇر ەكەن. -ءبىر جىل وتەدى. شال قازعا بارماقشى بوالدى. جۇرە 

 ىدەن:كەلىپ، تۇيەش
 
 :دەسە–تۇيەسى؟ كىمنىڭ بۇل –
 
 .دەيدى –تۇيەسى، قازبايدىڭ بۇل –
 
 :كەلىپ جەرگە ءبىر. كەتەدى ءجۇرىپ تۇرىپ، ويالنىپ شال دەپ –،«ەكەن قاز باياعى –بۇل قازباي »ء 

 
 .سۇرايدى قويشىدان دەپ، – قويى؟ كىمنىڭ بۇل –
 

 قويشى:
 
 قويشى باالدان: جاڭاعى شال. دەيدى –قويى، قازبايدىڭ بۇل –
 
 .دەيدى –بار؟ نەسى باسقا بۇدان قازبايدىڭ شىراعىم، –
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 باال شالعا:

 
 ىعادى،ش ءپىسىپ تاماق ءتۇرلى ءار دەسە،–«!پىس قازانىم، پىس،»ء: بىرەۋى. بار نارسەسى جاقسى ءۇش قازبايدىڭ –

 ەسەگى دەسە،–«!قۇس ەسەگىم، قۇس،»: بىرەۋى ەندى
 

 .دەيدى –بەرەدى، ۇرا ادامداردى دەسە،–«ۇر توقپاعىم، ۇر!»بىرەۋى: التىن قۇسادى، تاعى 
 
 .كەتەدى ءجۇرىپ شال دەپ –ماقۇل، –
 

سۇرايدى. قازباي « پىس قازانىن»شال قازبايدىڭ اۋلىنا كەلەدى. قازباي شالدى كۇتىپ االدى. شال قازبايدان ء
 سۇراعانىن بەرەدى.

 
 اسىق ويناپ جاتقان باالالر شالعا:شال الىپ ۇيىنە كەلە جاتسا، ءبىر جەردە 

 
 .دەيدى –!ءتۇس اسقا اتا، –
 

 شال اسقا تۇسەدى. ۇيگە كىرىپ بارا جاتىپ، شال باالالرعا:
 
 .دەيدى –دەمەڭدەر، «!ءپىس قازانىم، پىس،»ء! شىراقتارىم –
 

 .بەرەدى قويا شۋالپ دەپ، –«پىس، قازانىم، ءپىس!»شال ۇيگە كىرىپ كەتكەن سوڭ، باالالر تىڭداسىن با: ء
 

 سۇيدەگەندە، ءار ءتۇرلى تاماق ءپىسىپ، دايار بوالدى. باالالر قازاندى ايىرباستاپ، الىپ قاالدى.
 

 .پىسپەيدى نارسە ەش دەسە، –«پىس، قازانىم، ءپىس!»شال قازاندى ۇيىنە الىپ بارىپ: ء
 

 شال قازاندى الىپ، قازبايدىڭ ۇيىنە قايتا كەلەدى. قازبايعا:
 
 .دەيدى –شىقپادى، نارسە ەش بۇدان –
 

 قازباي قازاندى الىپ:
 
 .شىقپايدى نارسە ەش دەسە، –«پىس، قازانىم، ءپىس!»ء 

 
قازباي قازاننىڭ ورنىنا شالعا ەسەكتى بەرىپ جىبەرەدى. شال ەسەكتى الىپ ۇيىنە قايتادى. جولدا كەلە جاتسا، باالالر 

 شالعا:
 
 .دەيدى –ا ءتۇسىڭىز!اسق اتا، –
 

 استاعىسى كەلمەي، ەسەكتەن تۇسەدى. ۇيگە كىرىپ بارا جاتىپ، باالالرعا:شال استى ت
 
 .دەيدى –دەمەڭدەر، «!قۇس ەسەگىم، قۇس،»! شىراقتارىم –
 

 باالالر:
 
 .دەيدى –!ماقۇل –
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سەك التىن قۇسادى. باالالر ەسەكتى ە دەسە، –«قۇس، ەسەگىم، قۇس»اق، باالالر: -شال ۇيگە كىرىپ كەتكەن سوڭ

 ايىرباستاپ، ورنىنا باسقا ەسەك قويادى.
 

 شال ەسەكتى الىپ ۇيىنە كەتەدى. كەمپىر:
 
 .دەيدى –ما؟ وسى كەلگەنىڭ الىپ بارىپ قازدان –
 

قايتا  تاعى قازبايعا الىپ، ەسەكتى شال. قۇسپايدى نارسە ەش ەسەك دەسە، –«قۇس، ەسەگىم، قۇس!»شال ەسەككە: 
 كەلەدى.

 
 .دەيدى –قۇسپايدى، نارسە ەش ەسەك –
 

 قازباي ەسەكتى الىپ:
 
 دەسە، ەش نارسە قۇسپايدى.« قۇس، ەسەگىم، قۇس!»
 

الىپ كەلە جاتسا، باياعى جەردە تاعى دا باالالر ءجۇر « ۇر توقپاقتى»بەرەدى. شال « ۇر توقپاعىن»شالعا قازباي 
 ەكەن.

 
 باالالر شالعا:

 
 :جاتىپ رابا كىرىپ ۇيگە شال. دەيدى –!ءتۇس اسقا اتا، –
 
 .دەيدى –دەمەڭدەر، «!ۇر توقپاعىم، ۇر،»! شىراقتارىم –
 

 ىنءارقايسىس باالالردىڭ توقپاق. دەيدى–«ۇر، توقپاعىم، ۇر!»شال ۇيگە كىرىپ كەتكەن سوڭ، داندەگەن باالالر: 
دى، ەسەگىڭ قۇس»، «پىس قازانىڭدى»ويباي، ء»وقپاققا جالىنادى: ت باالالر …ءجۇر ۇرىپ ءجۇر، ۇرىپ! ۇر كەپ ال

 .قويادى ەستىپ جاتىپ، كەلە شال. دەيدى –«بەرەيىك!
 

 شال كەلىپ:
 
 .دەيدى –مە؟ بەرەسىڭدەر «ەسەكتى قۇس» ،«قازاندى پىس»ء –
 

 باالالر:
 
 «قۇس ەسەكتى»، «پىس قازاندى»الر ءباال. قويعىزادى توقپاقتى ۇر» شال. دەيدى–!بەرەمىز اكەلىپ! ماقۇل –

 الىپ، ۇيىنە كەلەدى. ءسويتىپ، مۇراتىنا« ۇر توقپاقتى»، «قۇس ەسەكتى»، «پىس قازاندى»اكەلىپ بەرەدى. شال ء
 جەتەدى. 

 
 
 ـ ءبولىم: تازشا باال  47

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1744 
 

شەشەسى ءولىپ، جەتىم قالىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن تازشا بازاردى اراالپ جۇرسە، -اكەەرتە زاماندا ءبىر تازشا باالنىڭ 
 مۇڭايىپ وتىرعان ءبىر شالدى كورەدى. تازشا شالدىڭ قاسىنا كەلىپ وتىرادى.
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 شال:
 
 .سۇرايدى دەپ – باالسىڭ؟ جۇرگەن قىلىپ نە –
 

 سوندا تازشا:
 
 يدى.دە – ءجۇرمىن، دەپ بواليىن باال جوققا باالسى –
 

 شال:
 
 .كەلىپتى الىپ ۇيىنە ەرتىپ، تازشانى دەپ، –! عوي بوال باال ماعان ەدى، جوق باالم ەندەشە، –
 
 ءبىر كۇنى شال تازشاعا: 

 
 سەن. ارب جۇمىرتقاسى قۇستىڭ ۇيادا سول بار، ءۇياسى قۇستىڭ دەگەن سارى اق باسىندا اعاشتىڭ كورىنگەن اناۋ –

 .دەيدى –ي، استىنان ءبىر جۇمىرتقاسىن الىپ كەلشى، بىلدىرمە قۇسقا بارىپ
 

 تازشا:
 
 دىرمەستەنبىل كۇسقا دا، شىعادى باسىنا سىلدىراتپاستان بۇتاقتارىن اعاشتىڭ بارىپ، جۇگىرىپ دەپ، – جارايدى، –

 .بەرەدى اكەسىنە شال كەلىپ، الىپ جۇمىرتقاسىن ءبىر
 

 سوندا شال:
 
 .دەپتى –، قۇسقا بىلدىرمەستەن، ۇياسىنا سالىپ كەلە قويشى، اپارىپ جۇمىرتقانى ەندى –
 

 تازشا:
 
 .كەلىپتى سالىپ ۇياعا بىلدىرمەستەن، قۇسقا اپارىپ، جۇمىرتقانى دەپ – جارايدى، –
 

 سوندا شال:
 
 .دەپتى – ەكەن، كەلەدى ءىس قولىڭنان! باالم جارايسىڭ، –
 
 شەشەسى:-ءبىر كۇنى تازشاعا وگەي اكە 

 
 دەرىوز تاماقتان مول ۇيىندەگى. بار كەمپىر مەن شال ءبىر ساراڭ ولگەنشە جانە باي وزدەرى ۇيدە كورىنگەن اناۋ –
 پ،جاستانى باسىنا قۇرتىن قاپتاعى ەكەۋى جاتقاندا تۇندە جانە تاتىرمايدى ءنار دە كىسىگە جەمەيدى، جارىپ دە

ردىڭ جۇمىسىن تابانىم تەسىلىپ، تاالي ىستەسەم دە، جارىتىپ اقى سوال. جاتادى الىپ قوينىنا مايىن سارى قارىنداعى
بەرمەدى، اۋىز توالرلىق تاماق تا بەرمەدى. سوندا كوپ اقىم كەتىپ بارادى. مەنى اكە دەسەڭ، وعان كەتكەن اقىم 

 .دەيدى –ءۇشىن سول قۋ، ساراڭ شالدىڭ قوينىنا تىعىپ جاتقان سارى مايىن الىپ كەلشى، 
 
 ۋىنىڭەكە كىرىپ، ۇيىنە شالدىڭ مەن كەمپىر بارىپ، ۋاقىتتا ۇيقتاعان جۇرت تۇندە تازشا دە، دەيدى –، جارايدى –

 بىرء ءتۇرتىپ، ءبىر شىنتاعىمەن شالدى دەپ، – «!جات ارى»ء: سالىپ داۋسىنا كەمپىردىڭ قالىپ، جاتا ارالىعىنا
ىنتاعىمەن ءبىر ءتۇرتىپ، اقىرىندا سارى مايىن ش كەمپىردى دەپ، – «!جات ارى»ء: سالىپ داۋسىنا شالدىڭ ۋاقىتتا

اق مايدى جوقتاپ، شال شىعىپتى. شالدىڭ ءوزى دە جاسىندا ءبىر قۋ تازشا ەكەن: -الىپ جونەلىپتى. ارتىنشا، ۇزاماي
 ساال ۇرات ورنىنان دەپ، –، «پالەنشە شالدىڭ اسىراپ العان ءبىر تازشا باالسى بار ەدى، سول الىپ كەتكەن شىعار»
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گىرىپ، تازشاعا كورىنبەي، ءبىر جاعىمەنەن ونىڭ ۇيىنە بۇرىن جەتىپ، قولىنا ءبىر شەلەك الىپ، تازشا ۇيىنە كىرە جۇ
 بەرگەندە، كەمپىردىڭ داۋسىنا سالىپ، شەلەكتى تازشانىڭ قولىنا ۇستاتا بەرەدى دە:

 
 مادا بوتەن تازشا اڭقاۋ. دەيدى –! عوي اكەلە سۋ شەلەك ءبىر شەلەكپەن مىناۋ دە، بەر ماعان مايدى شىراعىم، –

 ەلىپ،ك الىپ سۋدى شەلەكپەن. بەرىپتى كەتە سۋعا جۇگىرىپ، ساال اال شەلەكتى بەرىپ، مايدى اڭعارماي، ەكەنىن
 :شەشەسىنە

 
 :شەشەسى بەرسە، دەپ، –! سۋ ءما، –
 
 .دەيدى – بە؟ دەمەدىم اكەل ماي! جوق دەگەنىم اكەل سۋ ساعان مەن –
 

مايدىڭ يەسى قۋ نەمە ەكەن، مايىن ءوزى الىپ كەتكەن ەكەن، مەن دە جەتەيىن! قايسىمىز »تازشا الدانعانىن ءبىلىپ: 
 .بەرەدى كەتە جۇگىرىپ دەپ –« باسىم ەكەنبىز؟

 
 شالدىڭ كوزىنە تۇسپەي، توتەلەپ بارىپ، بۇرىن جەتىپ، باسىنا ءبىر اق جاۋلىقتى وراي سالىپ، شالدىڭ الدىنان ايقاي

 ساالدى:
 
 ىلدامىراقج جەتىپ، جۇگىرىپ. كەتتى قۋىپ قاسقىر قويىڭدى قورالى.. ەدىڭ؟ كەتىپ قايدا شال، قۇرعىر، تىلەۋىڭ –

 سوزىنە ەنسويلەگ سالىپ، داۋسىنا كەمپىر تازشانىڭ. دەيدى –! كەتەدى قىرىپ قاسقىر بولماسا،! كەل ايداپ قايىرىپ،
 :مايدى سارى قولىنداعى نانىپ، شال
 
 ايدىم جىبەرىپ، الداپ شالدى باال تازشا. بەرىپتى جۇرە ىزدەپ قويالرىن تاستاپ، القتىرىپ دەپ، –مىنانى!  ال، –

 ايتىپق ساندالىپ، شارشاپ، الماي، تابا دەرەك قويدان جۇگىرىپ، جاققا بۇ جاق، و شال ماناعى. كەلىپتى ۇيىنە الىپ،
 ىر. شال بايعۇس الدانعانىن ەندى ءبىلىپ:جات قوراسىندا امان-اپ قويالرى قاراسا، كەلىپ ۇيىنە
 
 رتەە دەپ،–« قاپ! ءوزىم دە جاس ۋاعىمدا وسىنداي قۋلىقتى كوپ ىستەپ ەدىم، قارتايعاندا الدىما كەلگەنى عوي!»

 :ايتىپتى اكەسىنە تازشانىڭ ساال، تۇرا
 
ىز ىپ بەر! بولماسا، تازشاڭدى ءسوزسقايتار مايىمدى كەتتى، الىپ مايىمدى سارى قارىن ءبىر مەنىڭ تازشاڭ سەنىڭ –

 .دەپتى –ولتىرەمىن! 
 

 سوندا تازشانىڭ اكەسى بۇل شالعا:
 
 ارا مەن قىل، و قىلساڭ، نە بولساڭ، سەزگەن العانىن تازشانىڭ انىق ەگەر! جوق كورگەنىم مايىڭدى مەن –

 .دەپتى – تۇسپەيمىن،
 

ن جۇرتتان جاسىرىنىپ، كوپ قورىمنىڭ اراسىنا بارىپ، ءبىر تەسىلگەمايىن الدىرعان شال قولىنا ءبىر وتكىر بالتا الىپ، 
ءقابىردىڭ ىشىنە كىرىپ، جاسىرىنىپ جاتىپتى. بۇل شالدىڭ كەمپىرى ەش نارسە سەزبەگەن كىسى بولىپ، ماناعى 

 تازشانى شاقىرىپ الىپ:
 
ران وقىپ، جەپ كەلە عوي، ىپ، قۇاپار ناندى مىنا سوعان. ەدى بار موالسى اكەمنىڭ قورىمدا كوپ! شىراعىم –

 .دەپتى –سەنەن باسقا باالالرعا سەنبەيمىن، 
 

 تازشانىڭ ويىنا قاپەلىمدە ەش نارسە تۇسپەي:
 
 ىنەنتەسىگ كوردىڭ وتىرعاندا، جەپ ناندى وقىپ، قۇران بارىپ، موالعا. بەرىپتى كەتە الىپ، ناندى دەپ،–! ماقۇل –

. قولىندا بالتاسى بار. كادىمگى اڭدىسىپ جۇرگەن شالى ەكەنىن تازشا تاني كەتەدى. كەلەدى شىعا ارباڭداپ شال ءبىر
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تازشا وڭايلىقپەن ولە قويسىن با؟ شالدان بۇرىن قام قىپ، قولىنداعى بالتاسىن جۇلىپ الىپ، شالدىڭ وزىنە دۇرسە 
 قويا بەرىپتى. شال جالىنىپ، ازەر قۇتىلىپتى.

 
ىنا وتە قاتال بولىپتى، ەلگە سالىقتى كوپ سالىپ، كەدەي مەن جالشىنى زار بۇالر تۇرعان شاھاردىڭ حانى حالق

جىالتىپ، سورالتا بەرىپتى. سوالردىڭ قاتارىندا تازشانىڭ اكەسىنە دە سالىقتى مول سالىپ، شال قاتتى قىسىلىپتى. بۇل 
 جايدى بىلگەن تازشا اكەسىنە:

 
 .دەپتى –ىك! ەيبەر وزىنە التىنىن ءوز حاننىڭ قىسىلماڭىز، ءسىز –
 

سودان كەيىن بۇل تازشا حاننىڭ قازىناسىنا ءتۇسىپ، ءبىر قۇمىرا ءدىلداسىن الىپ كەتىپتى. ەرتەڭىنە حان ءدىلدانىڭ 
 جوعالعانىن ءبىلىپ، بارلىق ءۋازىرىن جيناپ:

 
 .اقىلداسىپتى دەپ – بوالدى؟ ۇستاۋعا تاۋىپ، قااليشا ۇرىنى –
 

 سوندا ءبىر ءۋازىرى:
 
قازىنانىڭ ەسىگىنىڭ الدىنان شۇڭقىر قازىپ، بەلۋاردان باتاتىن شىرىش جەلىم تولتىرىپ قويالىق: قاراڭعىدا بىلمەگەن  –

 .دەپتى –ادام ءتۇسىپ كەتسە، شىعىپ كەتە المايتىن بولسىن! وسىنداي امالمەن ۇستالىق، 
 

بەرىپتى. قۋ تازشا قااليشا بىلسە دە، بۇل امالدى حان وسى امالدى ماقۇل كورىپ، ايتقانداي قىلىپ، جەلىمدى دايارالتا 
 ءبىلىپ الىپ، ەندى قازىنانىڭ ەسىگىنە جوالماپتى.

 
مال ويالپ، ەكىنشى ا-حان مۇنىمەن دە قازىناعا ءتۇسىپ جۇرگەننىڭ كىم ەكەنىن انىقتاپ بىلە الماعان سوڭ، ويالپ

شا تۇگىل، بىرەۋ ماڭىنا جاقىن بارعاندا، داۋسىنىڭ بارىنىستەپتى. حاننىڭ ءبىر باقىراۋىق نارى بار ەكەن. ونى ۇستاماق 
رىنى اق، ۇ-باقىرادى ەكەن. سول ناردى شوگەرىپ جاتقىزدىرىپ، بىرنەشە اڭدۋشى قويدىرىپتى. ەگەر نار باقىرسا

تسە، ەۇستاماق ەكەن. تازشا مۇنى دا ءبىلىپ، تۇندە قولىنا ءبىر باۋ جوڭىشقانى الىپ بارىپ، الىستا تۇرىپ نارعا كورس
ول ءشوپتى جەيمىن دەپ، ورنىنان تۇرىپ، سوڭىنان جۇرەدى. تازشا اقىرىنداپ الىستاي بەرەدى، نار ەرە بەرەدى. 

 داۋسى ەستىلمەيتىن جەرگە بارعان سوڭ، ناردى ۇستاپ اپارىپ، ءبىر توعايدىڭ قالىڭ جەرىنە بايالپ تاستاپتى.
 

حانعا كەلىپ حابار بەرىپتى. حان بۇل امالى دا ىسكە اسپاعان سوڭ، ەرتەڭىنە جاساۋىلدار ناردى تابا الماي، داعدارىپ، 
ويالپ، تاعى ءبىر امال تاۋىپتى: داالعا ءبىر وتاۋ تىككىزىپ، ىشىنە جاقسى توسەكتەر جايدىرىپ، سوعان ءوزىنىڭ -ويالپ

 جار جۇرتقا دەپ –« قىزىممەنەن كىم سويلەسىپ، اڭگىمەسى كەلىسسە، قىزىمدى سوعان بەرەمىن!»قىزىن جاتقىزىپ: 
 كەسىپ ىنقول قىلىشپەن الماس قىزىم كەلسە، سۇيەنىپ، كوپتىگىنە امالى ۇرى سول ەگەر»: ويى ونداعى. سالىپتى

 دارعا تىپ،ۇستا سونى بولسا، كەسىلگەن قولى كىمنىڭ»: تەكسەرەيىن تەگىس ادامدارىن شاھار ەرتەڭ; قالسىن الىپ
 .ەكەن دەگەنى – «!استىرايىن

 
قۋ تازشا بۇل امالدى دا ءبىلىپ الىپتى. قاالدا ءبىر باي قاساپشى بار ەكەن. ءتۇن ىشىندە جاتىپ قالعان قاساپشىعا 

 انعاح». داۋىستاپتى دەپ –، «حانعا ءبىر قويدىڭ قارنى كەرەك ەدى، تەرەزەدەن بەرە عوي»بارىپ، تەرەزەسىنەن: 
 ىقولىنداع تازشا دەگەندە،–« ال!»قولىمەن شىعارىپ:  زەدەنتەرە قارىندى ءبىر ما، بار الجى سوڭ دەگەن «كەرەك
 الگى. ونەلىپتىج اال قولدى كەسىلگەن مەن قارىن ءسويتىپ، ءتۇسىرىپتى، شاۋىپ قولىن قاساپشىنىڭ قىلىشپەن الماس

سكەننەن سويلە بەرى-ارى. كەلىپتى قاسىنا قىزىنىڭ حاننىڭ جاتقان وتاۋدا وڭاشا بايالپ، اۋزىن تولتىرىپ، سۋعا قارىندى
 كەتىپ قاالدى دەسەڭىز، مەنىڭ»كەيىن، تازشا سىرتقا شىعىپ كەتۋگە رۇقسات سۇراسا، قىز جىبەرمەيدى. تازشا: 

 تەسىپ ەرىنج ءبىر قارىننىڭ ۇستاتىپ، قىزعا قولىن كەسىلگەن قاساپشىنىڭ. دەيدى–« قولىمدى ۇستاي تۇرىڭىز!
 دەپ، – «وسى نەگە ءۇنسىز جاتىر؟». ءبىر ۋاقىتتا قىز: ىپتىقال كەتىپ ءوزى قويىپ، اعىزىپ شىرىلداتىپ سۋدى
 .ەكەن قول كەسىلگەن ءبىر ۇستاعانى ءوزىنىڭ قاراسا، بايقاپ،

 
 قىز ەرتە تۇرا ساال، اكەسىنە:
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 ارىنىڭادامد شاھار قىلىپ، جارلىق حان. دەيدى –، «ۇرىنى ۇستاپ ەدىم، ءوز قولىن ءوزى كەسىپ، قاشىپ كەتىپتى»

-دەسە، قولى كەسىلگەن قاساپشى بولىپ شىعادى، حان الدىنا الىپ كەلىپ تەرگەگەندە، ول كورگەنتۇگەن قولىن
 بىلگەنىن ايتادى. حان مۇنىڭ كىناسىز ەكەنىنە سەنىپ، قويا بەرىپتى.

 
 ەگەر ۇرى كەلە»ويالپ، ءتورتىنشى امالدى تاۋىپتى. ءبىر كۇنى: -حان بۇل امالى دا ىسكە اسپاعان سوڭ، ويالپ

 ىمدەرىنكي ادەمى"ايەلدىڭ ءبىلىپ، دا مۇنى تازشا. جاتىپتى ءوزى وتاۋدا وڭاشا دەپ، –« قويسا، ءوزىم ۇستاپ االيىن!
 :انح سوندا. وتىرىپتى قاسىنا حاننىڭ كىرىپ، وتاۋعا كەلىپ، تۇندە بولىپ، كەلىنشەك سۇلۋ ءبىر كيىپ،

 
 .سۇراپتى دەپ– ايەلسىڭ؟ جۇرگەن قىلىپ نە –
 

 تازشا:-كەلىنشەك
 
 تيۋگە ەنىمەسۇيگ. كەلدىم ايتا ارىز سىزگە تاقسىر، سەبەپتى، سول. كەلمەيدى تيگىم قايناعاالرىما ەدى، ءولىپ ەرىم –

 .بەرىپتى جاۋاپ دەپ، –! ەكەن بەرسەڭىز رۇقسات
 

 قىزىعىپ:« كەلىنشەككە»حان سۇلۋ 
 
 .دەپتى –! تي ماعان بولسا، والي –
 
 كەلىپ:تۇرا « كەلىنشەك»
 
 .دەپتى –! تيەمىن سىزگە! جوق ارمانىم دەسەڭىز، والي! تاقسىر قۇلدىق، –
 
 «:كەلىنشەك»ءسويتىپ وتىرعاندا، وردانىڭ الدىنداعى دار اعاشتاردى كورسەتىپ،  

 
 .سۇراپتى دەپ – قاجەت؟ نەگە اعاشتار تۇرعان قيقايىپ مىناۋ تاقسىر، –
 

 حان:
 
 .دەپتى –تىرەتىن دار دەگەن وسى، ول اسىپ ادامداردى كىنالى –
 

 بۇرىن داردى كورمەگەن كىسىدەي بولىپ تاڭىرقاپ:« كەلىنشەك»سوندا 
 
 .دەپتى – كورسەتىڭىزشى؟ اسىپ مەنى ەكەن؟ ولتىرەدى اسىپ قاالي كىسىنى مۇنىمەن اي،-ياپىرم –
 

« كەكەلىنشەك»ينىنا كيگىزىپ، دارعا اسۋعا ىڭعايسىز كورىپ، داردىڭ ارقان تۇزاعىن ءوز مو« كەلىنشەكتى»حان 
 تۇسىندىرمەك ءۇشىن:

 
 جاتقان ابار بۋىنىپ مەن كوتەرىلىپ، جەردەن اياعىم مەنىڭ ءبىراق تارت، كۇشىڭمەن بار سەن ۇشىن اناۋ ارقاننىڭ –

ولىنا ق ۇشىن ارقاننىڭ «كەلىنشەك». دەپتى –! قاالرمىن ءولىپ مەن بولماسا،! بەر قويا بوساتىپ ارقاندى كەزدە،
ەتىپ،  تيمەستەي-الىپ تارتىڭقىراپ، حاننىڭ وكشەسى جەردەن كوتەرىلە بەرگەن كەزدە، اياعىنىڭ ۇشى جەرگە تيەر

ارقاننىڭ ۇشىن ءبىر اعاشقا مىقتاپ بايالپ قويىپ، ءوزى حاننىڭ قازىناسىنا كىرىپ، تاعى ءبىر قۇمىرا ءدىلداسىن الىپ 
 كەتىپتى.

 
عا اسۋلى، ءولى مەن ءتىرىنىڭ اراسىندا تۇرعان حاندى كورىپ، بوساتىپ الىپتى; ورداسىنا ەرتەڭىنە حاننىڭ ادامدارى دار

 كىرگىزىپ، تاۋىپتەر جيناپ، ەمدەپ جازىپتى. بۇل حابار ۇزىن ەلدىڭ يىرىنە، قىسقا ەلدىڭ قيىرىنا جايىلىپ بولىپتى.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                92 bet 

 
پ، رەت قازىناسىن، ءبىر رەت نارىن الدىرىبولىمسىزدىعىنان ەكى »وسى حاننىڭ ەلىمەن شەكاراالس ءبىر ەلدىڭ حانى: 

-ءۇشىنشى رەت قىزىن بازارعا سالىپ، ونىمەن تۇرماي، ءوزىن دارعا تارتقىزىپ، جۇرتقا ماسقارا بولعانشا، حان بولماي
 قۇداي»: بولىپ ىزا حان الگى ەستىگەن بۇنى. كەلەمەجدەپتى دەپ –« اق بىرەۋدىڭ قويىن باقسا بولماي ما؟

ىشەمىن. وسى ىستەردى ىستەگەن قۋ كىم بولسا دا، كىناسىن كەشەمىن، ماعان كەلىپ ءمالىم بولسىن.  انت اتىمەن
ءبىراق ءبىر تاپسىراتىن ءىسىم بار، سونى ورنىنا كەلتىرسە، بۇرىنعى كىناالرىن ساالۋات قىلىپ، قىزىمدى بەرىپ، كۇيەۋ 

 «قايىر! نە دە بولسا، تاۋەكەل، كورەيىن!»ى تازشا: باياع ەستىپ، مۇنى. شاقىرىپتى جار جۇرتقا دەپ، –« قىالمىن!
 :حان سوندا. بولىپتى ءمالىم كەلىپ، حانعا دەپ، –
 
 ساعان اد قىزىمدى كەششەمىن، كىناڭدى بارلىق بەرسەڭ، اكەلىپ ماعان قىلىپ، پەندە تاۋىپ، امالىن حاندى پالەن –

 .دەپتى –! بەرەمىن
 

قيىنسىنباي، قابىل الىپتى. شاھارداعى بار ۇستاالردى جيدىرىپ، اۋەلى بۇالرعا تازشا حاننىڭ بۇل تاپسىرعان قىزمەتىن 
كەدەن ايدىك ءبىر جۇقا تۇنى-سىرتىنا قوڭىراۋ بايالتىپتى جانە جۇپ-تەمىردەن ءبىر بىتەۋ اربا سوقتىرىپتى: ونىڭ ءىشى

ا قاراتىپ ڭ ءجۇن جاعىڭ سىرتىنشوقپار جاساتىپ، ونى قولىنا الىپتى جانە ءبىر كوك سەركەنى سويدىرىپ، تەرىسىنى
ۇستىنە كيىپ، تەرىنىڭ قىلشىعىنا بىرنەشە قوڭىراۋدى تاعى بايالپتى، ءسويتىپ، ءبىر كورىم سەكىلدى بولىپ، الگى 
ارباعا ءمىنىپ، تۇنىكەدەن قالقان كوتەرىپ، شوقپاردى يىنىنە سالىپ، ماناعى حاننىڭ شاھارىنا كەلىپ كىرىپ، تەكە 

 ڭىراۋالتىپ ايقاي سالىپتى.بولىپ باقىلداپ، قو
 
-ۇدايق! حالىق بۇقارا ەي،. بولىپتى زالىم حانى شاھاردىڭ بۇل! پەرىشتەسىمىن جىبەرگەن قۇدايدىڭ مەن مەن، –

 يرىقبۇ بەرۋگە سالىپ ارباما بىتەۋ مەنىڭ بايالپ، ۇستاپ، قولدارىڭمەن ءوز حاندارىڭدى زالىم»: سەندەرگە تاعاال
تاعاال سەندەرگە ريزا بوالدى. ەگەر ونى قىلماي، حانعا بولىسساڭدار، ماعان بۇيرىق بەردى: -قۇداي سوندا. قىلدى

وپىراق تالقان قىپ، ت-بىرەۋىڭدى ءتىرى قالدىرماي، قولىمداعى ون مىڭ پۇت شوقپارمەن شاھارىڭنىڭ كىرپىشىن تاس
 .دەپتى –« توزاڭىن ۇشىرىپ جىبەرەمىن!-ەتىپ، شاڭ

 
قوي، ءوز باسىمىزدىڭ اماندىعى كەرەك! مىناۋ قۇدايدىڭ »تازشانىڭ ايباتىنان قورقىپ: سوندا شاھاردىڭ حالقى 

 رىپ،بە سالىپ ارباعا بىتەۋ بايالپ، ۇستاپ، حانىن دە، دەسەدى –« جىبەرگەن پالەسىنە قارسى تۇرىپ بولماس!
 .جونەلتىپتى تازشانى «پەرىشتە» جالپايىپ،-جالىنىپ

 
 مەن الىپ كەلىپ، ءوز حانىنا تاپسىرىپتى.تازشا حاندى پەندە قىلعان بويى

 
 سوندا بۇل حان تۇرىپ، تۇتقىن حانعا:

 
 اجۇرتىمد مەنىڭ! كۇلمە؟ بىالي مۇنان ۇشىرادىڭ؟ كۇيگە مۇنداي نەعىپ ءوزىن ەدىڭ، بەرۋشى كۇلە ماعان ءيا، –

 .ماقتانىپتى دەپ –! بار ادامدار ونەرلى وسىنداي
 

اقىرىندا، ەكى حاننىڭ ەكەۋى دە تازشانىڭ ونەرىنە ريزا بولىپ، ەكەۋى دە بۇعان قىزدارىن بەرىپ، تازشانى وزدەرىنە 
 ءارى كۇيەۋ، ءارى ءاقىلعوي قىلىپ ۇستاپتى. 

 
 
 ـ ءبولىم: شاحمات  48
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 ەرتەگى-اڭىز
 
 .گاۆ پەن تالحانتتى شاقىرشى -
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تاڭەرتەڭنەن بەرى ءۇن قاتپاي قويعان سىرقات كۇيەۋى باالالرىن شاقىرتقاندا ايەلى تەرىس قاراپ كوز جاسىن سىعىپ 
 الدى. باياۋ باسىپ ەسىك سىرتىندا ءامىر كۇتىپ تۇرعان كۇزەتشىلەرگە:

 
 دەدى. -گاۆ پەن تالحانت كەلسىن،  -

 
قاراعان دجامحۋرا بيلەۋشى گاۆتىڭ مۇنتازداي ءتۇرى مەن  كوپ ۇزاماي بولمەگە كىرگەن باالالرىنان كوز الماي

 تالحانتتىڭ بوياۋ جۇققان قولىن كوردى. ول قىسقا سويلەپ:
 
ءۇندى ەلىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىن، گاۆ، ساعان، شىعىسى مەن وڭتۇستىگىن، تالحانت، سەنىڭ يەلىگىڭە  -

 اق ەدى گاۆ:-دەۋى سول -قالدىرامىن، 
 
 اكە تا تالحانت قالعان ءمۇدىرىپ ءسال. ەتتى ساڭق دەپ –اكە، اماناتىڭدى ابىرويمەن اتقارۋعا انت بەرەمىن!  -

 .قايتاالدى ءسوزىن گاۆتىڭ اعاسى بەرىپ، انت الدىندا
 

لدارىنا ۇبيلەۋشى توڭىرەگىنە كوز جۇگىرتتى. ايەلىنىڭ مازاسىزدانعان ءتۇرىن كورىپ، ودان كوزىن تەز تايدىرىپ، 
قارادى. بويشاڭ دەنەلى كەلبەتتى ۇلدارىنا سۇيسىنگەندەي كەيىپپەن، كوزىن جۇمدى. كوزىن جۇمعاندا بەتىنە كۇلكى 
ۇيىرىلگەندەي كورىندى. قوس ۇل اكەمىز تاعى بىردەڭە ايتا ما دەپ كۇتتى. ءبىراق اكەلەرى ءۇن قاتپادى. بىردەڭەنى 

 ا:قاتتى ۋايىمداپ تۇرعان اناسى باالالرىن
 
 دەدى. -سەندەر ەندى كەتە بەرىڭدەر،  -

 
 جان كۇيەۋىن جۇلقىالپ:-ەكى ۇلى شىعىپ، ەسىك جابىلعان سوڭ ايەلى جالما

 
 .رادىجىالمسى دەپ –بىرىمەن جاۋالسىپ جۇرسە قايتەسىڭ؟ -ەلدى نەگە ەكىگە ءبولدىڭ؟ ەرتەڭ ەكى ۇلىڭ بىر -

 
 سىن ىڭىرانا شىعارىپ:بيلەۋشى كوزىن اشپاعان كۇيى بەتىن تىرجيتىپ، داۋى

 
ىڭ دەدى. ايەلى كۇيەۋىن -بىرىنە قارسى شاقپايدى، ەل دە ەكىگە بولىنبەيدى، -سەن قاالساڭ والر ەشقاشان بىر -

 جاعاسىن قىسقان قولىن جىبەرە قويدى.
 

 سول كۇنى كەشكە دجامحۋرا بيلەۋشى كوز جۇمدى...
 

 كۇننىڭ ەرتەڭىندە اناسى ەكى ۇلىن شاقىرىپ الىپ:بيلەۋشىنىڭ دەنەسىن وتقا جاعىپ، كۇلىن سۋعا اعىزعان 
 
دەپ  -اكەلەرىڭ كوز جۇماردىڭ الدىندا اۋرۋى اسقىنىپ، ساندىراقتاي باستادى. وتكەندەگى اڭگىمەنى ۇمىتىڭدار،  -

 ەدى، گاۆ:
 
 نىءسوز شەشەسى كەتكەن قالشىلداپ بۋىپ اشۋ بويىن. دەدى –مەن اكەمە بەرگەن سەرتىمدى بۇزا المايمىن!  -

 پ:كەسى شورت
 
 .دەدى –وندا وسى جەردەن ەكىگە بولىنەمىز، ۇلىم!  -

 
وسى ساتتەن باستاپ ەل باسقارۋ جۇيەسىنە وزگەرىس ەندى. وڭتۇستىك ايماققا تالحانت، باتىس بولىككە گاۆ بيلىك 

 جۇرگىزە باستادى. اناسى تالحانتپەن بىرگە قالدى. ول ۇنەمى ۇلىن:
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جاپسارىن مەنەن ارتىق بىلەتىن ادام جوق ەدى. ونى ەكىگە ءبولىپ، گاۆعا ەڭ شۇرايلى جەرلەردى -ەلدىڭ جاي -
 ايراۋمەنق دەپ –قالدىردى. اكەڭ ەكەۋمىزدى ءىش تارتپادى. ءبىز گاۆقا قارسى سوعىس اشىپ، ەلدى بىرىكتىرەيىك! 

 .  جارياالدى سوعىس قارسى گاۆقا جەلەۋمەن دەگەن بىرىكتىرەمىز ەلدى والر ءسويتىپ. بولدى
 

 دەپ قاۋىپتەنىپ اسكەر جاساقتاپ، والردى سوعىس ونەرىنە باۋلىدى.« انام ءبىر كۇنى سوعىس اشادى»گاۆ 
 

رى كەسكى سوعىس باستالدى. ەكى جاقتىڭ اسكە-كەلىسىلگەن كۇنى تاڭ سارىدە ەلدى بىرىكتىرۋ ماقساتىنداعى قيان
قىزىل قان جۋدى. ساداق وعى جەتپەيتىن بيىك ايماقتا گاۆ، -سوعىس االڭىن قىپ بىرىن اياۋسىز كەسكىلەدى.-ءبىر

ەكىنشى جەردە تالحانت ءپىل ۇستىندە وتىرىپ، سوعىس بارىسىن باقىالدى. بەلگىلى ءبىر ءتاسىلدى قولدانا وتىرىپ 
بىرىن قورعاي -تاتتى. ءبىربىردە شەگىنىپ، بىردە شابۋىل جاساپ سوعىسقان گاۆ اسكەرى تالحانت اسكەرىن ابدەن تيتىق

سوعىسقان گاۆ اسكەرى سوعىس سىرىن ۇيرەنبەگەن تالحانت اسكەرىن جايپاپ جىبەردى. دۇلەي كۇشتەن سەسكەنگەن 
كەيبىرى ساتقىنىق جاساپ، قاشىپ جاتتى. بۇل كورىنىس تالحانتتى قاتتى كۇيزەلتتى. كەنەت ول سول جاق ءتوسىنىڭ 

 ىمەن سول جاق ءتوسىن سوققىالي باستادى. سول كەزدە تومەندە:شانشىپ بارا جاتقانىن سەزدى. قول
 
 ماداق ناپاتشاالرى اسكەرى اعاسىنىڭ جەتكەن جەڭىسكە. ەستىلدى داۋىستار دەگەن –بيلەۋشى گاۆ مىڭ جاساسىن!  -

 ول .بولدى كەتكەندەي قوزعالىپ جەر قاراۋىتىپ، الدى كوز گۇڭگىرلەپ، قۇالعى تالحانتتىڭ. ەدى جاتىر ايتىپ
 ءپىلدىڭ كەڭ ارقاسىنا قۇالدى. الماي بوال يە دەنەسىنە

 
قۋانىشتان اياعى جەرگە تيمەي، توبەسى كوككە جەتپەي ءپىل ۇستىندە كەۋدەسىن كوككە تىرەگەندەي بوپ ءىنىسىنىڭ 

 باقىالۋ االڭىنا كەلگەن گاۆ ونىڭ ءپىل ۇستىندە ەڭكەيىپ وتىرعانىن كورىپ:
 
مۇرنىنان قان كەتىپ، ءولىپ -ەرمەدى. جاقىن بارعاندا اۋزىب دىبىس ءىنىسى. ىبەردىج ايقايالپ دەپ –تالحانت!  -

جاتقانىن كوردى. جاڭا عانا جەڭىسكە جەتىپ، ماداقتالىپ، قۋانىش كەرنەگەن كەۋدەسىن ەندى اششى وكسىك ورتەدى. 
 ن جوقتادى.تاستى جاڭعىرىقتىرا ءىنىسى-كوز جاسىن تىيا الماي، كوك اسپاندى قاق ايىرارداي، تاۋ

 
ەشكىمدى تىڭداماي ءىنىسىنىڭ دەنەسىن سارايىنا ءوزى الىپ باردى. قارالى حاباردى ەستىپ وتىرعان اناسى الدىنان 

 شىعىپ:
 
 .وكىردى دەپ –ءوز باۋىرىن ءوزى ولتىرگەن ساعان العنەت! سەندەي قانىشەر ۇلىم جوق!  -

 
ەدى ۇلى د -تىندە  ءولىپ جاتقان جەرىنەن تاۋىپ الدىم، تالحانتقا قولىمنىڭ ۇشى دا تيگەن جوق. ونى ءپىل ۇس -

 داۋىسى دىرىلدەپ.
 
 .قۇالدى قۇشا دەنەسىن ءولى باالسىنىڭ انا وكسىگەن دەپ –كەت! تىڭداعىم كەلمەيدى!  -

 
 دەدى گاۆ قايعىدان قان جۇتىپ تۇرىپ. -تالحانتتى ولتىرمەگەنىمە كوزىڭدى جەتكىزەمىن،  -

 
 اناسى جىندانعان ادامداي قارقىلداپ كۇلىپ:وسى ءسوزدى ەستىگەندە 

 
 .قارادى كەكتەنە باالسىنا دەپ –كورەيىك. تەك ءوز ءسوزىڭدى ءوزىڭ اياق استى ەتىپ جۇرمە!  -

 
گاۆ سارايدان قاتتى قايعىرىپ، ەڭسەسى ءتۇسىپ شىقتى. ول ءىنىسىن ولتىرمەگەنىنە اناسىنىڭ كوزىن جەتكىزگىسى 

 كەلدى.   
 

تۇكپىرىنەن دانىشپان، وقىمىستى، ساۋەگەيلەردى جيناپ، ۇلكەن كەڭەس قۇردى. -ەلدىڭ تۇكپىر كوپ ۇزاماي گاۆ
 بولعان وقيعانى باياندادى. سوندا دانىشپانداردىڭ ءبىرى گاۆقا:
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 دەدى. گاۆ اعاش تاقتاي اكەلتىپ، ونى ورتاسىنان تەڭ ءبولىپ: -سوعىس بارىسىن سىزىپ كورسەتشى،  -
 
كەرلەرىم، سول جاقتا تالحانتتىڭ اسكەرلەرى تۇردى. الدىڭعى شەپكە جاياۋ اسكەردى وڭ جاقتا مەنىڭ اس -

ورناالستىردىم. ءبىرىنشى سوققىعا جاياۋ اسكەر قارسى شىقتى. كەيىنگى شەپتەگى اتتى اسكەر جاياۋ اسكەرلەردى قورعاي 
 دەدى. -سوعىستى. ءوزىم بيىكتەگى باقىالۋ االڭىندا بولدىم، 

 
ايال، تاسىلدەر قولدانىپ، سوعىسقانى ايتىلدى. اعاش تاقتاي ۇستىندە تالحانت -ەردىڭ قانداي امالكەڭەستە اسكەرل

 اسكەرىنىڭ نە ءۇشىن جەڭىلىپ قالعانى ايقىن سىزىلدى. كەڭەسكە قاتىسىپ وتىرعانداردىڭ ءبارى:
 
 .ماقۇلدادى شەشىمىن دانىشپان دەپ –تابىلعان اقىل!  -

 
 ى اشىلىپ، اناسىنا ەلشى جىبەرىپ:جيىلىستان سوڭ گاۆتىڭ قاباع

 
باۋىرىمدى ولتىرمەگەنىمدى دالەلدەۋ ءۇشىن باراتىنىمدى ايت. مەنىمەن بىرگە ءبىر دانىشپان ەرە بارادى. سوعىستىڭ  -

 اق جولعا شىعىپ كەتتى.-دەدى. ەلشى سول كۇنى -جايىن سىزىپ تۇسىندىرەمىن، -ءمان
 

دانىشپاندار مەن ءبىلىمدار ادامداردى، سۋرەتشىلەردى جيناپ، باالسىنىڭ  ەلشىنىڭ حابارىن العان اناسى دا ەلىندەگى
 حابارىن ايتتى. ءارى والرعا:

 
 دەپ تاپسىردى. -والردىڭ تۇسىندىرمە سىزباالرىن قاعازعا ءتۇسىرىپ وتىرۋالرىڭدى وتىنەمىن،  -

 
 ستىنە سىزىپ كورسەتتى. گاۆكەلىسكەن كۇنى دانىشپانمەن بىرگە گاۆ كەلدى. والر سوعىس بارىسىن تاقتاي ۇ

سويلەگەندە اناسىنىڭ كوز الدىنا سوعىستىڭ قاالي وتكەنى ەلەستەدى. ەلدەگى دارىگەرلەردىڭ انىقتاۋى بويىنشا 
 تالحانتتىڭ كوز جۇمعان ۋاقىتى مەن گاۆتىڭ ءسوزى ءبىر جەردەن شىعىپ، ۇلىنا قارسى ءۋاج ايتا المادى.

 
 ۇستاالرعا:ۇلكەن ۇلى كەتكەن سوڭ اناسى شەبەر 

 
مىنا تاقتانى جانە اسكەرلەردى ءپىل سۇيەگىنەن جاساڭدار! ۇلىمنىڭ ەسىمىن ماڭگى ەستە ساقتاۋ ءۇشىن، ونىڭ ءوزى  -

 .ەردىب بۇيرىق دەگەن –مەن اسكەرلەرىن سومداپ سوڭعى سوعىسىن كوز الدىمدا ساقتايىن. ارۋاعى رازى بولسىن! 
 

سوعىس االڭىن قىزىل اعاشتان، اسكەرلەردى ءپىل سۇيەگىنەن ويىپ جاساپ  سۋرەتشى، ۇستا، شەبەرلەر ويالسا وتىرىپ
 الىپ كەلدى.

 
شەبەر جاسالعان سوعىس االڭى مەن اسكەرلەر بەينەسى ەرەكشە ونەر تۋىندىسىنا اينالىپتى. اسكەرلەردىڭ سوڭىن اال 

ورناالسقان. گاۆ ايتقانداي جاياۋ اسكەرلەر ەكى جاقتىڭ پاتشاسى قاق تورگە جايعاسىپتى. ۋازىرلەر ەكى قاپتالىنا 
 الدىڭعى قاتاردا سىمداي تىزىلە ساپ تۇزەپ تۇردى.

 
-اناسى گاۆتىڭ ايتۋى بويىنشا سوعىستىڭ باستالۋى مەن اياقتالۋىن وڭاشا وتىرىپ جۇرگىزىپ كوردى. سوندا ول وز

-ەنا ارەكەت ەتكەندە جەڭىپ كەتكەندەي ەكوزىنەن تالحانت اسكەرىنىڭ جەڭىلگەنىن مويىندادى. ەگەر تالحانت بىاليش
اۋ دەپ ءپىل سۇيەگىنەن جاسالعان اسكەرلەر ءجۇرىسىن قايتا قايتا وزگەرتىپ تە كوردى. ىشتەي گاۆتىڭ تاپقىرلىعى 

 مەن باتىلدىعىنا ءسۇيسىندى. كۇيەۋىنىڭ:
 
 ى.دەگەن ءسوزى ەسىنە ءتۇست -ۇلكەنىم ەل باسقارادى، كىشىم ۇلى سۋرەتشى بوالدى،  -

 
ەگەر ۇلىم ءتىرى بولعاندا ۇلى سۋرەتشى بوالتىن ەدى! ونى ءوز قولىممەن ءولتىردىم. و، باستاعى دجامحۋرانىڭ  -

 –اي! -ااۋ. ماسقار-شەشىمىمەن كەلىسكەنىمدە ءبارى باسقاشا بوالتىن ەدى. الىمە قاراماي ونىڭ ورنىن باسقىم كەلدى
 .  الدى جاس كوزىنە دەپ
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 كۇندەر وتكەن سوڭ ول گاۆتىڭ سارايىنا بارىپ، ۇلىمەن جولىعىپ:...ارادا ءبىراز 

 
 دەدى. -ءۇندى ەلىنىڭ باسىن قوسىپ، بيلىكتى قولىڭا ال،  -

 
 گاۆ اناسىنىڭ قولىن ءسۇيىپ، تاعزىم ەتتى.

 
ىن سكوپ ۇزاماي ەكىگە ءبولىنىپ كەتكەن ەل بىرىگىپ، گاۆ ەل بيلىگىن قولىنا الدى. ال اناسى ۇلىنىڭ سوڭعى سوعى

ماڭگى ەستە ساقتاۋ ماقساتىمەن سوعىس االڭىنىڭ كوشىرمەلەرىن جاساتا باستادى. ەڭ ءبىرىنشى كوشىرمەنى يران 
 پاديشاسى حوسروۋعا جىبەرىپ:

 
 دەپ سۇراتتى. -شارشى االڭعا ورناالسقان اسكەرلەر قانداي ارەكەت جاساسا جەڭىسكە جەتەدى،  -

 
دىڭ جاۋىن االتىن ءپىل سۇيەگىنەن جاسالعان سۋۆينير اسكەرلەردى كورگەن ادەمى جىلتىر تاقتاي ۇستىندەگى كوز-اپ

 پاديشاح ەلشىدەن:
 
 .سۇرادى دەپ –بۇل نە ويىن با؟  -

 
- ... 

 
 ەلشىدەن جاۋاپ اال الماعان پاديشاح اقىلگوي بۋزۋرگميحردى شاقىرىپ الىپ:

 
 دەدى. -مىنا ويىننىڭ جۇمباعىن شەشىپ بەر،  -

 
ۋاقىت وتكەندە بۋزۋرگميحر سارايعا كەلىپ، تاقتاي ۇستىندەگى فيگۋراالردىڭ ءجۇرۋ ءتاسىلىن ارادا ءبىرشاما 

 ءتۇسىندىرىپ بولىپ:
 
دى. بوال« مات»دەپ شابۋىل جاساعاندا قاشىپ قۇتىالتىن امالى بولماسا « شاح»قاق توردە تۇرعان پاتشا. وعان  -

دەپ، ادەمى فيگۋراالردىڭ  -ۇل ويىننىڭ بار ءمانى وسىندا، ءبىراق ونى وزگە فيگۋراالر سەكىلدى جەي المايمىز. ب
 سىرىن ەرەكشە ىقىالسپەن ءتۇسىندىرى.

 
 حپاديشا دەپ –دەگەنىڭ نە؟ بۇل ءوزى قاي تىلدەگى ءسوز؟ « مات»دەگەنىڭ نە، « شاح»توقتاي تۇر، سوندا  -

 ادى.قار جۇزبەن سۇراۋلى اقىلگويگە
 

 سوندا اقىلگوي ساقالىن سيپاپ الىپ:
 
دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. ويالنىپ وتىرىپ،  -ءسوزى جەڭىلدى، ۇستالدى، « مات»، «شاح»تاجىك تىلىندە  -

 ءسوزىن قوستىم.« مات»، «شاح»بۇل ويىنعا 
 
 دەدى پاديشاح. -نەگە پاتشا فيگۋراسىن جەي المايمىز. سونى ءتۇسىندىرشى،  -

 
ۋىم بولىگىن بيلەگەن بيلەۋشى تالحانتتىڭ قازاسى ايتىلعان. ەستبۇل ويىننىڭ استارىندا ءۇندى ەلىنىڭ وڭتۇستىك  -

 دەدى. -قويىلعان، « شاح»بويىنشا ونى سوعىس بارىسىندا ولتىرمەگەن. وسى ويىنداعىداي وعان 
 

 پاديشاح كەلىسكەندەي، ەكى كوزىن فيگۋراالردان الماعان كۇيى:
 
 بەردى... دەپ باسىن يزەي  -ءيا، ءيا، ول وقيعا سوالي بولعان،  -
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 ءبىر كۇنى قوجا ماي ساتىپ الۋ ءۇشىن بازارعا بارادى.
 ايەلى وعان ءبىر كەسە بەرىپ:

ساتۋشىعا كەلەدى. قوجەكەڭ دەپ تاپسىرادى. قوجا ماي  -مىنا كەسەگە ەرىگەن ماي قۇيعىزىپ اكەل،         -
مايدى ىدىسىنىڭ شاماسىنان كوبىرەك االدى. ول مايدى كەسەسىنە قۇيعىزادى. ءبىراق ماي كەسەگە سىيماي، اسىپ 

 كەتەدى.
 سول جەردە ساتۋشى:

 جان كەسەسىن توڭكەرىپ جىبەرىپ:-دەيدى. قوجا جالما -ماي كەسەڭە سىيمايدى. قالعانىن قايدا قۇيامىز؟         -
 دەپ، كەسەسىنىڭ تۇبىنە قۇيگىزىپ، قوجەكەڭ سول بويىندا كەسەنى ۇستاپ -قالعانىن مىنا جاعىنا قۇي!         -

 ۇيىنە كەلەدى. الدىنان ايەلى شىعىپ:
 دەپ سۇراعاندا، -مايدى مۇنشا نەگە از الدىڭ؟         -

 قوجا:
 تاعى دا توڭكەرىپ قاالدى.دەپ، كەسەنى  -جالعىز بۇل ەمەس، مىنا جاعىندا دا بار،         -

 سونىمەن، كەسەنىڭ تۇبىندەگى از عانا ماي دا توگىلىپ قالىپتى. 
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ارعى پ جەرگە قۇالتقاندا، جوعiر ارشا اعاشىن ارەڭ كەسiستەپ، قاتتى شارشايدى. بiبويى جۇمىس  iر كەدەي كۇنiب

ڭ باالپانى شىعادى دا، لەزدە iتتiنەن بۇركiسiنشiرiدە، جارىلىپ قاالدى. ب iجۇمىرتقا دوماالپ تۇسەد iجاعىنان ەك
 ك شىعادى.iجۇمىرتقا جارىلىپ، ودان التىن جۇز iنشiردەي بوالدى. ەكiپ، ادام بويىمەن بiءوس
 قاعىپ قاالدى دا، كەدەيگە:-ت قاناتىن قاعىپiبۇرك

راق iك. بiجۇز سيقىرلى –سىياليمىن. بۇل  iكتiقۇتقاردىڭ. مەن ساعان مىناۋ التىن جۇز i! سەن مەنەي، ادام ۇلى -
ڭ سيقىرىن جوعالتىپ، ءجاي iگiڭ ورىندالعان سوڭ جۇزiلەگiڭ. تiلەيسiلەك تiاق ت-رiڭدە بiرiكتەن ومiجۇز
-ڭ، iپ جۇرەسiنiن وكiايتپاستان بۇرىن جاقسىالپ ويالن. ايتپەسە كەي iڭدiلەگiككە ايناالدى. سوندىقتان تiجۇز
نە قايتادى. جولدا iجارىالرداي بوپ ۇي iقۋانىشتان جۇرەگ iنشi. ەگiت ۇشىپ كەتەدi. وسىنى ايتىپ، بۇركiدەيد

 iەك –ڭ قانشا تۇراتىنىن سۇرايدى. زەرگەر: iكتiنە سوعىپ، زەرگەردەن ءوز قولىنداعى جۇزiڭ دۇكەنiزەرگەرد
ن، وعان iڭ سيقىرلى ەكەنiكتiپ، بۇل جۇزiبەرiپ جi. كەدەي قارقىلداپ كۇلiدەيد –التىنداي بوالتىن شىعار، 

قويماي قوناققا شاقىرادى. -قوياردا i. ول كەدەيدi، ارام ادام ەدiن ايتادى. زەرگەر قارا جۇرەكتiنiر باعا جەتپەيتiەشب
سالىپ قويادى.  iكتiن ۇرالپ الىپ، سوعان ۇقساس ءجاي جۇزiگiجۇزڭ iنiنشiندە ەگiندە ۇيىقتاپ جاتقان جەرiۇي

 پ الىپ:iتiن مىقتاپ بەكiتەرەزەس-كi، زەرگەر ەسiنە كەتەدiكەدەي ءبايعۇس جون iكۇن iكەلەس
 iبەرل-نە التىندار جاۋا باستايدى. زەرگەر جانتاالسىپ، ارلىiمۇڭ ەكەن، ۇست iدەۋ –ءجۇز مىڭ التىنىم بولسا،  -

 iلەرi، التىندارىن كورشiپ ولەدiلiاشا المايدى. دۇنيەقوڭىز زەرگەر التىنعا كوم iكتiراق ەسiقاشا باستايدى، ب
 پ:iكورسەت iكتiنە جۇزiبولسا، ايەل iنشiپ االدى. ال قايىرىمدى ەگiسiءبول

 :i. ايەلiدەيد –ز ورىنداالدى، iمiلەگiقاالعان ت i، ەندiزگە راقىم ەتتiالالھ ب -
ر جىل تىرمىسىپ ەڭبەك ەتسەك، iب! جوق –. iدەيد –ككە جەر جەتپەي ءجۇر عوي، iستiك. ەگiلەيiجەر تز iب -

 .iكۇيەۋ iدەيد –اق ساتىپ االمىز، -زiمiءوز iجەرد
 :iڭ ايەلiنiنشiمول بولىپ، جەر ساتىپ االدى. ەگ iمدەرiسول جىلى ون

 كتەن سۇرايمىز با؟iجۇز دا سونى –. iيددە –ك، iلەيiكتەن ات پەن سيىر تiجۇز iەند-
جىلى ات پەن سيىر  iكەدەي. كەلەس iدەيد –ز، iزەمiنبەي ەڭبەكتەنسەك، وعان دا قول جەتكiر جىل ەرiتاعى ب

 تاعى دا: iساتىپ االدى. ايەل
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ر پاتشا بوالمىن، i.    قازiبەرد iندiلەگiڭ. الالھ تiەد iلەك ەتۋشiبۇرىن سەن الالھ تاعاالعا جالبارىنىپ، ت -
شالدىعىپ جۇرگەنشە، راحاتقا باتىپ، تىنىش وتىرمايسىڭ -قولىڭدا. شارشاپ iم سارايدا تۇرامىن دەسەڭ دە، ءبارiءزاۋل

 تۇرىپ: iنشi. سوندا ەگiدەيد-با؟
لەك سۇراساق، سيقىرىن iر تiكتەن بiبار. جۇز iر ءبارiزدە قازiر، بiز الدا. الالھقا شۇكiمiرiجاسپىز، ءوم iز ءالiب -

پ تۇرعانىن قايدان iقانداي سىناقتار كۇت iزدiم كۋا؟ بiىمىزدا قيىن جاعدايالر تاپ بولمايتىنىنا كجوعالتادى. الد
ڭ قويماالرى جىل i. كەدەيدiتەدiك وسىمەن بiلiسپەۋشiزايىپتىالردىڭ اراسىنداعى كەل-i. ەرلiدەيد –ز؟ iلەمiب

پ جاتادى، ادال ەڭبەكپەن iايناالدى. جىلدار زۋىلداپ ءوتنە iرiسايىن استىققا تولىپ، باقىتتى دا باقۋاتتى وتباسىنىڭ ب
پ iشەش iكتiقولىنداعى جۇز iرiڭ بiنiن كەزدە نەمەرەلەرi. جەرلەيتiردەن وتەدiدە وم iنشiر سۇرگەن ەگiءوم

 وعان قارسى بولىپ: iسiنشiالماقشى بوالدى، ەك
مەن iش بولسا كەرەك. وزiقىمبات ەسكەرتك ن اساiءۇش i، ءوزiرلەدiقاتتى قاد iكتiر بويى بۇل جۇزiاتامىز ءوم -
رگە iمەن بiنشiك ەگi. وسىالي ۇيگە باقىت پەن بايلىق اكەلگەن جاي جۇزiدەيد –دۇرىس بوالر،  iرگە كەتكەنiب

 . iلەدiكوم
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 ن تانىعان ۇستازى:iلەتiك قابiلiبۇلبۇلدىڭ ەرەكشە انش
 رت ويالنباستان:iدەپ سۇرادى. شاك-م بوالسىڭ؟iك سوڭ ەرجەتكەن بۇلبۇل، –
 پ.iلiرiءۇي iكۇلك iنە ءتاتتiەزۋ iدەد –بوالم،  iءانش -
 iن ۇستازدىڭ قاتاڭ تاالبىنا شىداساڭ، سەنiبولۋ ءۇش iۇلكەن ونەر. ءانش iبولۋ ۇلكەن ارمان، ءار iءانش! و-و –

 ۇستازى.  iدەد -،iزەدiۇلكەن جول اداستىرماي ارمانىڭا جەتك
 اڭعارۋ قيىن ەمەس. iكتiلiمدiسەن داۋسىنان بۇلبۇلدىڭ دەگەن –ن، iنە دە توزەمiبار مەن تاالپ؟ قانداي ول –
 ن ويالندىرىپ تاستادى.iرتiڭ دەپ، ۇستازى شاكiنەسiاق سەز-iءال ونى اسىقپا، –
 نە المادى.iنەن ەشنارسە تۇسiبولۋدان باسقا ويى جوق باالۋسا بۇلبۇل ۇستاز سوز iءانش 

 iانامەن جەكە سويلەسكەن ۇستاز كەزەگ-اناالر جينالىسى بولدى. وعان وقۋشىالر دا قاتىستى. بارلىق اتا-نە اتاiەرتەس
 كەلگەندە بۇلبۇلدىڭ اناسىنا:

پ، تۇزەپ وتىرۋ كەرەك. i. قيسىق وسكەن بۇتاعىن كەسiلدiكسە شىبىق جاس باال. ايتىڭىزشى تۋرالى باالڭىز –
ككە ۇرىنىپ iجاسىرامىن دەپ، ەرتەڭ ۇلكەن قاتەل iكتiلiكەمش iندەگiارەكەت-سiمەن  iنەزiن ونىڭ مiبۇگ

 .iدەد –ك، iجۇرمەي
 نگەن  انا:iن تۇسiسiندەگiۇستازدىڭ كوكەي

ك iن ويالي سويلەسەيiلiباستادى. ونىسى باالنىڭ كوڭن جۇمساق iءسوز دەپ – بوالر، بااللىعى بۇلبۇلدىڭ –
 .iەد iمەڭزەگەن iدەگەند

دە از. باال  iەڭبەكتەنۋ. قورقامىن دەپ مە دەي جەتەم قيالمەن تەك ماقساتىنا ۇلكەن. ارمانشىل ۇيىقتايدى، كوپ –
 …زبەك؟ ايتپەسەiزبەگەندە، قاشان تيگiر قولعابىس تيگiاناعا قاز-شيراق بولۋ كەرەك ەمەس پە؟! اتا

. جينالىس سوڭىندا بۇلبۇل مەن ۇستاز وڭاشا iقىزىل بوپ كەتت-پ وتىرعان بۇلبۇل قىپiن ەستiاناسىنىڭ ءسوز
 قالدى. ۇستاز تاعى دا جۇمباقتاپ:

 –ڭ بار ما؟ iم. قاالي، شىدايتىن ءتۇرiن ۇستازدىڭ قاتاڭ تاالبىنا شىداۋ كەرەك دەمەپ پە ەدiبولۋ ءۇش iءانش -
 .iدەد
 رت:iنبەگەن شاكiن تولىق تۇسiسiڭ ءمانiدە بولسا ءسوزد iلءا 
 نەز تانىتىپ.iبااللىق م iدەد –ەرتە تۇراتىن بوالمىن،  iم، ەندiمۇعال –
ڭ كەرەك. iرۋiكوند iڭدiوز-پكە ءوزiتارت. بار اقتاۋ پارىزدى بااللىق الدىنداعى انا-اتا ەمەس، عانا تۇرۋ ەرتە تەك –

 .iدەد –ن، iجينالىستا اناڭنىڭ ساعان دەگەن االڭداۋشىلىعىن قۋانىشقا اينالدىرارىڭا سەنەم iكەلەس
 .iز باسىن يزەدiبۇلبۇل ءۇنس

. ساباقتى دا iاناسىن تاڭ قالدىردى. ەرتە تۇرىپ، بارلىق شارۋاعا ۇلگەرد-شىنىندا دا ول وسى وقيعادان سوڭ،  اتا
 جاقسى وقىدى. ساحنادا  ءان دە سالدى.

*** 
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 iر كۇنi. بiندiت قاريا دا قاتتى ءسۇيسiن تىڭداعان بۇركiجاس بۇلبۇلدىڭ اسەم ءان-اۋىل ساحناسىنان جاپ
 پ كەلە جاتقان بۇلبۇلعا قارسى جولىققان  قاريا:iساباقتان اندەت

 :iسول ەد iبەرگەن دەي – باالم، بۇلبۇل –
 .iپ كەتتiءجۇر قاراماي ارتىنا-الدى دەپ، –اتا، ۋاقىتىمدى الماڭىزشى،  -

” بولماسا iكەدەرگ iنەزiبولعالى تۇر، اتتەڭ، م i. "باال عوي، بااللىعى دا. ۇلكەن ونەر يەسiاتاي قاپا بولىپ قاال بەرد
 جۇباتقان بولدى. iوز-نiدەپ ءوز
 .iنە قاريا بولعان جايدى ۇستازىنا بايانداپ بەردiەرتەس

 .iۇستاز بۇلبۇلمەن وڭاشا سويلەست
 –قالىپ قويماسىن،  iراق ەشتەڭەسi. بiشتەپ بايانداپ بەرشiن ماعان تاپiڭ قاالي وتكەنiڭنiكۇن iكەشەگ –

 قادالىپ. iدەد
 .iناالي سويلەدiسەزگەندەي جولدا توقتاتقان قاريانى ك iردەڭەنiبۇلبۇل ب

 ، توقتامادىم.iدەپ ەد« توقتا» iسiت دەگەن كiپ جۇرگەن بۇركiگiەر جاتسام، بارا اسىعىپ –
ر iر كۇن ەمەس، ءومiن بiڭ ءسوزiلەردiسiكوپ ك iڭ. كورگەنiتەلەستقا قاتتى سەن بۇلبۇل،! جوق-جو-جو –

گە دە قۇرمەتپەن قاراۋىڭ كەرەك. iشiڭنەن كiوز iپتiلەرگە، تiسi. سەن ۇلكەن كiباقي تىڭداساڭ دا ارتىق ەتپەيد
بولسا ۇستازدىڭ قاتاڭ تاالبىنا شىداساڭ ڭدە iس. ەسiتي iنۋiڭە دە ءسۇيسiڭە عانا ەمەس، وزiڭ ونەرiادامدار سەن

ڭدە جۇرتقا جۇعىمدى بولۋ، سوڭىڭنان iجۇرگەن جەر iرiم عوي. سونداي تاالپتىڭ بiڭ دەپ ەدiارمانىڭا جەتەس
 رۋ.iلەستiجاقسى ءسوز 

 نگەندەي بولدى.iتۇس iەند-iڭ جۇمباعىن ەندiنiءسوز ۇستاز باستاعى اۋەل بۇلبۇل دەگەن – ءيا، ءيا، –
 م سۇرادى.iرiت اقساقالدان كەشiبۇلبۇل بۇرك iسول كۇن

رنەشە كۇن وتكەندە ۇستازى iن بايقادى. ارادا بiڭ كوپ وزگەرگەنiنiرتiن ۇستاز شاكiوسى وقيعادان كەي
 بۇلبۇلدى شاقىرىپ الىپ:

 .iدەد –ڭ ونەر جولىنداعى ساباعىمىز باستاالدى، iزدiەكەۋم iەند بۇلبۇل، –
ككە باۋلىپ كەلە جاتقان جوقسىز iلiانش iبۇرىننان بەر iز مەنiز قاالي، سiڭiەگەنباستاالدى د iم، ەندiمۇعال -

 با؟
 iباۋلي قويعانىم جوق. وعان كەدەرگ iڭ بويىڭداعى تاماشا تاالنتتى تانىعانىممەن، ونەرگە ءالiسەن مەن. جوق –

نە iنەزiنشەك مiر جەتكiءاربمگە ۇمتىلعان iلiب-ڭدە بولسىن، ونەرiكتەر. ەسiلiكەمش iڭدەگiنەزiڭ مiبولعان سەن
ربان، شىنشىل، جاقسى ادامدارعا جاقىن iكەرەك. ۇيدە دە، تۇزدە دە مەي iنە سىن ايتىلمايتىنداي تاربيەلەنۋiن، ونەرiم

 بولماق. iمدiابزال.  سوندا عانا ەلگە سۇيك iجۇرگەن
 لەرگە بايالنىستى ما؟iز تەك انشiڭiم، بۇل وسيەتiمۇعال –
ڭ ەڭ iڭ. ول سەنiنە قاتىستى نارسە. سەن حالىق الدىندا جۇرەسiڭ بارiنشەكتiدەگەن جەتك جاقسى ادام بوالم -
ك، يناباتتىلىقتى iلiزەتتiدەن جاقسىلىق، iسىنشىڭ، اقىلشىڭ، قولداۋشىڭ. ال حالىق الدىنا شىققان انش iنشiرiب

ككە باۋلۋ قيىن ەمەس. iلiانش iسەن iپ بارىپ تاالنتىن تانيدى. سەن وسى جولدا از دا بولسا ساباق الدىڭ. ەندiكور
 دەپ وياليمىن. iندiءتۇس iڭدە تۇنىپ تۇر. سەن مەنiڭ وزiول سەن

 ننەن باستاپ ۇستاز دەپ ايتايىنشى؟! iبۇگ iزدiم. مەن سiندiم، ءتۇسiم مۇعالiندiءتۇس –
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جالعىز باستى ءبىر باي ءومىر ءسۇردى. ونىڭ تۋىسقانى دا، باالسى دا جيناعان مال مۇلكى مەن اقشاسى ەدى. ەرتەدە 
سوالردى باالداي ماپەلەپ كۇتەتىن. ءبىر كۇنى ول جالشىسىنىڭ كوڭىلدى كۇلكىسىن ەستىپ ونىڭ ءۇيىن اينالشىقتاپ 

تەسىنە جالشىنى ءتۇننىڭ ورتاسىنا دەيىن بوساتپاي تىڭ تىڭدادى.  ءبىراق ماردىمدى ەشتەڭە ەستي المادى. ول ەر
ابدەن جۇمىسقا سالدى. ءبىراق كەشەگى كۇلكى تاعى قايتاالندى. دەگبىرى قاشىپ شىدامسىزدانعان باي ەندى "مىناۋ 

 ڭدەگەن جامان ويعا كەتتى. ول جالشىسىنى” مەنىڭ قازىنامنان ۇرالپ ءجۇر، سول ءۇشىن ۇيىنە بارىپ ءماز بولىپ جاتىر
ەسىگىن ءبىر تەۋىپ كىرىپ باردى. سويتسە جالشىسى ەكى باالسىن ارقاسىنا مىنگىزىپ الىپ، ءوزى ات بولىپ ويناپ 

 ءجۇر ەكەن.
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 ارشايدىش دەپ ويناتامىن مۇرىنبوقتارىڭدى مىنا تۇنىمەن! ىستەمەدىڭ جۇمىس دۇرىس قيراالڭداپ بۇگىن اقىماق، —
 .اقىردى دەپ —! عوي ەكەنسىڭ

 دەپ —ندە شارشاۋ، ۋايىم دەگەندى ۇمىتىپ، تىڭايىپ، سەرگىپ قاالم، كورگە باالپانىمدى ەكى ىوس قوجايىن، —
 .مااليى بەردى جاۋاپ جازباي قالپىنان بايىپتى

 ۇرالعان ول ەكەن، با قالدىم كىرىپ كەش مەن" ەندى باي شىققان اتىپ ۇيدەن دەپ —! ەكەن اقىماق ناعىز —
 اق قويدى.-دەپ كۇدىگىنەن ارىال الماي” ايىسۇمپ وتىر بەرمەي سىر ماعان دە، ۇلگەردى تىعىپ اقشاسىن
ەكىنشى كۇنى جالشى تاڭ اتقانشا جۇمىس جاسادى. ءبىراق ول ەش رەنىش بىلدىرمەي ۇيىنە قايتتى. باي      

ڭگەنى جالشىسى ەسوڭىنان بۇقپانتايالپ بارىپ تاعى تىڭ تىڭدادى. قۇالعىنا شىقىرالعان اقشا مەن سىلدىرالعان كۇمىس ت
ساناپ جاتقانداي ەستىلىپ كەتتى. ول تاعى دا ەسىكتى ءبىر تەۋىپ كىرىپ باردى. ەكى باالسىن ەكى جاعىنا الىپ 

سىز بىلدىرتپەي تۇن-قاننەن قاپەرسىز راحاتتانىپ ۇيىقتاپ جاتقان جالشىسىن كورگەندە نە ىستەرىن بىلمەي قالدى. ءۇن
 ى سەيىلەر ەمەس.ۇيدەن شىعىپ كەتتى. سوندا دا كۇدىگ

 ەرتەسىنە جالشىسىنىڭ كوڭىلدى، سەرگەك قالپى بايعا ءوزىن مازاق قىلىپ تۇرعانداي كورىنىپ كەتتى. باي اقىرى:     
 وڭىلدىك ۇنەمى سەن سەبەبى. جوق العان ەشكىم باسقا سەنەن سونى. جوعالدى قاراجات ءبىراز قازىنامنان مەنىڭ —

 .دەدى — ءجۇر، بوپ توق كوڭىلىڭ سوڭ بولعان اقشاڭ تىققان جۇرەسىڭ،
 سوندا جالشىسى:

 كىە بايلىعىم مەنىڭ. توراۋىلدايسىڭ ءۇيىمدى كەشكە كۇندە. اۋ-جامان دا قۇلدان سورلى جاعدايىڭ قوجايىن، —
 وسى منەنتاڭىرى باتقانشا كەش اتقاننان تاڭ قۇالنيەكتەنىپ. كۇشىم قارا مەن دەنساۋلىعىم جانە جارىم جان مەن باالم

 .بەردى جاۋاپ دەپ —ە دەپ تىلەيمىن. سوندىقتان مەن باقىتتىمىن، كوڭىلدىمىن، كورم ايىرا بايلىعىمنان
تۇنسىز قالدى. "ياپىرماي، شىنىندا دا مىنا قارا قۇل باقىتتى. مەن سياقتى -نە دەرىن بىلمەگەن باي ءۇن      

 ”.بىتكەن بە؟ باسىم اۋىرىپ كەتتىقىزعاناتىن بايلىعى دا جوق. بايلىق ماعان باقىتسىزدىق ءۇشىن 
وسى كۇنى جالشى ۇيىنە ەرتە قايتتى. ونىڭ سىرتىنان قاراپ تۇرعان باي الدىنان جۇگىرىپ شىققان ەكى باالسىنا      

 … قىزىعا قاراپ قالدى
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 ىالي دەيدى:ەرتەدە جىلقى كۇنگە قاراپ ب
جانۋارالرعا تىرشىلىك سىيالعان قايىرىمدى كۇن، مەنى جانۋارالردىڭ اراسىنداعى ەڭ سۇلۋالردىڭ -و، بارلىق جان -

 ءبىرى دەسەدى جۇرت. سوالي ەكەنىن ءوزىم دە سەزەمىن. سوندا دا كەيبىر دەنە مۇشەلەرىمدى بۇدان دا
 اۋ دەپ وياليمىن.-ادەمىرەك ەتۋگە بوالر ەدى

 دەپ سۇرايدى كۇن كۇلىمسىرەپ. -سوندا قاي جەرىڭدى تۇزەي تۇسۋگە بوالر ەدى دەپ وياليسىڭ؟   -
سيراقتارىم بۇدان دا ۇزىنداۋ جانە سىيداڭداۋ بولسا، مەن ءتىپتى الدىنا جان سالمايتىن  -دەيدى جىلقى،  -ەگەر،   -

ل بۇدان دا اسەم كورىك بىتىرەر ەدى. ءتوسىم جۇيرىك بوالر ەدىم. موينىم اققۋدىڭ موينىنداي ۇزىن بولسا، ماعان و
جالپاقتاۋ كەلسە، قازىرگىدەن دە الىمدىراق بوالر ەدى. ونىڭ ۇستىنە ادامزاتتى ارقاالپ ءجۇرۋ ءۇشىن جوتامنان ماڭگى 

 الىنبايتىن ەر بولسا، ءتىپتى جاراسىپ تۇرار ەدى...
ۇتە تۇر.سونى ايتادى دا، كۇن جەرگە تۇيەنى ءسال ك -دەيى كۇن جايراڭداپ، -جاقسى، قاالعانىڭ بولسىن،  -

تۇسىرەدى. دەنەسى الپامساداي، تۇرقى اربيعان جانۋاردى كورگەن جىلقى ءارى قورىققانىنان، ءارى جيىركەنگەنىنەن 
 قالشىلداپ قويا بەرەدى.

ەرى دە دايىن. مىنە، سەن قاالعانداي ۇزىن دا سيداڭ اياق، اققۋدىڭ موينىنداي ۇزىن مويىن، جالپاق كەۋدە،   -
 دەپ سۇرايدى كۇن. -قاالي، سەنىڭ دە وسىنداي بولعىڭ كەلە مە؟ 

 جىلقى ءالى دە ەسىن جىيا الماي قالشىلداپ تۇرادى.     
 دەيدى ءتىلى كۇرمەلىپ. -جوق... -جو  -
الۋعا تىن باعاساعان ءوز بويىڭداعى دا جەتەدى!  اركىم ءوز قاسيە -دەيدى كۇن جىلقىعا،  -ەندەشە جونىڭە ءجۇر،   -

وسە باستاپتى. ال جىلقى بولسا، تۇيەنى كورگەن سايىن ءالى كۇنگە -ءتيىس. سودان بەرى جەر بەتىندە تۇيە دە ونىپ
 دەيىن

 دەنەسى ءدىر ەتە ءتۇسىپ، قالتىراي باستايدى ەكەن. 
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دەيتىن نۋ ورماندى، كوگوراي شالعىندى، سۋلى جەر، « جەرۇيىق»ەلماياعا ءمىنىپ، جيھان كەزىپ، اسان قايعى ج
مان دەپ، ار -« ەلدى سول جەرگە قونىستاندىرسام!»قوي ۇستىنە بوزتورعاي جۇمىرتقااليتىن قونىس ىزدەيدى. 

 ادى. تۇركىستاننىڭ قاسىندا ەسكىەتەدى. جۇرگەن جەرىندە جاقسى قونىسقا دا، جامان قونىسقا دا باعا بەرىپ وتىر
اي، قورعاندى اي تاقىردىڭ بەتىنە، ءشولىستاننىڭ وتىنە سالعان ەكەن. -اتتەگەن»قورعان قاال ساۋراندى كورگەندە: 

دەگەن ەكەن. اسان  -، «ءتۇبى تۇراقتى قاال بوال الماس -سارقىراپ اققان سۋى جوق، جايقالىپ تۇرعان نۋى جوق 
« ؟ماڭعىستاۋ مالعا جايلى قونىس بوال االر ما»ۇش بارىپ، ءۇش قايتىپتى. اساننىڭ ەكى باالسى: قايعى ماڭعىستاۋعا ء

دەپتى. جەتىسۋدى  -، «تۇبىندە مال باققان شارۋاعا ماڭعىستاۋدان جاقسى جەر بولماس»دەگەندە، اسان قايعى:  -
ى. دەپت -، «جاقسى قونىس ەكەنمىناۋ جەتىسۋدىڭ اعاشىنىڭ باسى سايىن جەمىس ەكەن، شارۋاعا »كورگەندە: 

دەپ، اسان قازىرگى باياناۋىلدى وزىنە جايالۋ  -، «بايانعا جايماي، قوي سەمىرمەس»باياناۋىل تاۋىن كورگەندە: 
 ەتىپتى.
 دەپتى. -« اۋ!-ەي، سارقىراپ اققان قاراتال، ارتىڭ كەڭ، الدىڭ تار»قاراتال وزەنىنىڭ ولكەسىن كورگەندە:     

 ەن قۇمعا ءسىڭىپ جاتادى ەكەن.ويتكەنى بۇل وز
 «ەي، اسپارا، كورشىڭمەن تاتۋ بول، شوبىڭە سۋىڭ جەتەر!»وسى كۇنگى مەركە اۋدانىنداعى اسپارانى كورگەندە:     

ەي، شۋ، اتىڭدى تەرىس قويىپتى! تەگىندە ءبىر شۋالعانىڭ »دەپ ءجۇرىپ كەتىپتى. شۋ ولكەسىن كورگەندە:  -
ڭ اياعىندا سارىسۋ ەلى ءشوپ جيماي، شۋدىڭ قامىسىن دەپتى. شۋدى -، «بولماسا، نۋ قامىسىڭ ەلىڭدى جۇتقا بەرمەس
اتانىڭ )قازىرگى تاراز قاالسى( شىعىسىنان اققان تاالس، باتىسىنان اققان -قىستاپ، جاز ارقانى جاياليدى ەكەن. اۋليە

ىڭ نەي، ەكى تاالس، ءبىر كەلەس، مالسىز كۇ»كەلەس دەيتىن وزەندەردى كورگەندە، مالعا جايلى ەكەنىن ءبىلىپ:  -
دەگەن ەكەن. جۋالى جەرىندەگى اۋان دەيتىن قارا توپىراقتى،  -« كەنەلمەس. جەرى دە جايىلعان مالعا جۇت بولماس!

شوبىڭ سەمىز، قارىڭ مول، توپىراعىڭ ماي ەكەن، كادىرىڭدى ەگىن سالعان ەل »ەگىستىك ايماقتى كورگەندە: ء
 دەپتى. -، «بىلەر
ەي، اقمەشىت، جەرىڭ شاڭ ەكەن، سۋىڭ »سىنداعى سىر ولكەسىن كورگەندە: اقمەشىت )قازىرگى قىزىلوردا( تۇ    

تى. دەپ -« جار ەكەن، ءار بۇتانىڭ تۇبىندە كەسەك ەتىڭ بار ەكەن! ەلىڭ جۇتاماس، مالىڭنىڭ كوزىنە ساق بول!
 ىتكەندىايناالڭ جاپان ءتۇز ەكەن،تاۋىڭنىڭ استى جەز ەكەن، ەكى تاۋىڭ ەل ب»قارساقباي ايماعىن كورگەندە: 

ە، »سامار ايماعىن كورگەندە:  -دەپ ءجۇرىپ كەتىپتى. نارىن  -« شاقىرار، باسىڭا بايلىق قونار، جۇرتىڭ اشىقپاس!
دەپتى. شىڭعىرالۋ وزەنىن  -« نارىن، تايىڭ ايعىرداي، تايالعىڭ بۋراداي ەكەن! قىسىڭ ۇزاق: شارۋاڭا ساق بول!

 «جىلقىنىڭ ءوزى وسكەن جوق، شىڭعىرالۋ، سەن وسىرگەن ەكەنسىڭ!» كورگەندە، تۇسە قالىپ، جەلماياسىن وتتاتىپ:
دەپ، قونىپ كەتىپتى. ءبىراق اسان ول كەزدە شۇرايلى، قونىس، نۋلى ولكە تابا الماپتى. ول ۇلىتاۋ جاققا كەلىپ  -

 ءولىپتى. 
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توستەپ جۇرەتىن ءبىر بايقال دەگەن باي ادام بولىپتى. ونىڭ بايلىعىنا قوسا، اق -ەدە بارلىق ءسىبىردى بيلەپەرت

دەگەنى العىس، قارا دەگەنى قارعىس ەكەن. بايلىعىنا باتىرلىعى ساي بولىپ، بارلىق ءسىبىردى اۋزىنا قاراتىپتى. 
 اتانىپتى.« سىبىر»سوندىقتان بايقالدىڭ القاپ اتى ء

ەرلىك، جاقسىلىق قاسيەتىنە قوسا، قاھارلى، اشۋلى، ىزعارلى سيپاتتارى دا بولىپتى. -بايقالدىڭ بايلىق، باتىرلىق      
بايقالدىڭ ءبىر ىسكە كوڭىلى تۇسپەي، اشۋى كەلسە، ول بەتىن تۇستىككە بۇرىپ قاراسا، بارلىق ءسىبىردىڭ كەلبەتى 

وشىپ، قارسىلى ك-، اسپان تۇنەرىپ بۇلتتانىپ، بۇلتتار ەرسىلىوزگەرە باستايدى ەكەن: كۇن وزدىگىنەن سۋىتادى
جاڭبىر جاۋىپ، جەل سوعىپ، تەڭىز تۋالپ جاعانى سوعىپ، ورمان دا بويىن جازىپ تىك تۇرا الماي -ىزعارلى قار

 لەڭكەيىپ باسىن ءيىپ ءموليىپتى. جەر بار سىرىن ىشىنە تارتىپ، توڭىپ قاتىپ قالىپتى. جانۋارالر باتىردىڭ بۇ
تۋىن شۇڭقىرعا تىعىلىپتى دا، باتىردىڭ اشۋىنىڭ قاي-قاھارىنا شىداماي، بويىن كورسەتپەي، باس پاناالپ كورىنگەن ءىن
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كۇتىپتى. ال باتىردىڭ اشۋى قايتسا، بەتىن تەرىستىككە بۇرعانى. وندا ماناعى قۇبىلىستىڭ ءبارى وزگەرىپ، بارلىق 
راتىلىس راقات تابادى ەكەن. بايقالدىڭ زارلىق دەگەن جالعىز قىزى بار ەكەن. ءسىبىر جايباراقاتتىققا اينالىپ، بارلىق جا

ول قىز دۇنيەدە تەڭدەسى جوق اڭعارا دەگەن باتىرعا عاشىق ەكەن. جاستاردىڭ بۇل سىرىن بىلسە، بايقال بارلىق 
-بىرىنقالىپ، ەكەۋى ءءسىبىردى ەكىنشى تۇرگە اينالدىرىپ جىبەرەدى، ويتكەنى ءبىر جورىقتا اڭعارامەن كەزدەسىپ 

بىرى كورمەستەي بولعان ەكەن. ەكى عاشىق بايقالدىڭ بۇل مىنەزىن ءبىلىپ، ەندى نە ىستەرىن بىلمەي داعدارىسادى، 
ءسويتىپ جۇرگەندە بۇالردىڭ سىرىن بايقال سەزىپ قالىپ، الدىمەن قىزى زارلىقتى ولتىرمەكشى بولىپ ۇمتىالدى. 

 اتانادى.« زارلىق-مۇڭلىق»دى. سول تاۋ ارتىنان زارلىق قورقىپ تاۋعا بارىپ تىعىال
ى دا، جاعىنا قاراپ تۇرد-ال اڭعارا قورىقپادى، ءبىراق اتاسىنا قارسى كەلمەي بەتىن سولتۇستىككە قاراتىپ، جان    

، «مىزركەزەڭى كەلسە كورىسە»العا جۇرە بەردى. بۇل كەزدە بايقالعا دا وي ءتۇستى مە نەمەنە، ويالنىپ قالدى. اڭعارا: 
 قاراي تارتىپ وتىردى.-دەپ، تەرەڭ ويالنىپ ارتىنا قاراي-

ال بايقال وسى قىلعان قاتالدىعىنا وكىنىپ، جەر باۋىرالپ جاتا كەتكەن ەكەن. قايعىسىنىڭ كۇشتىلىگىنەن جەر    
كەن وزەنگە لويىلىپ، ءتۇپسىز تەرەڭ كولگە اينالىپتى. ودان شىققان سۋ اڭعارانىڭ ىزىمەن ءجۇرىپ، اعىپ وتىرىپ ۇ

 اينالىپتى. 
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حالىق اراسىندا قازىعۇرت تاۋى قاقىندا بۇرىننان قالعان اڭىز بار. قارت ادامداردىڭ ايتۋالرىنا قاراعاندا، قۇداي باستا 
ە جارالعان. ءوزى االسا تاۋ بولسا دا، جەر جۇزىندەگى تاۋالردىڭ جەردى، كوكتى جاراتقاندا، قازىعۇرت تاۋى دا بىرگ

قاسيەتتىسى. ىلگەرىدە جەر ءجۇزىن توپان سۋى باسىپ كەتكەندە، جالعىز وسى قازىعۇرت تاۋى امان قالعان ەكەن. 
ىڭ ورنى ىنقازىعۇرت تاۋىنىڭ باسىندا، كۇنباتىس جاعىندا ازىراق تەگىس جەر بار. ول جەر نۇق پايعامباردىڭ كەمەس

 ۇڭگىردىڭ ۇستىنە اعاش شانشىپ قويعان قازىعۇرت اتانىڭ-دەيدى.قازىعۇرتتىڭ باسىندا ءبىر ۇڭگىر بولسا كەرەك. ول 
موالسى دەيدى ەكەن. باسقا جەرلەردى بۇلت باسسا دا، قازىعۇرتتىڭ باسىن بۇلت شالمايدى ەكەن. ەگەردە قازىعۇرتتىڭ 

قارياالر قازىعۇرت قاراسىن كيدى دەپ، قاتىندار كۇلپاراسىن كيەدى ەكەن. باسىنا بۇلت شوگىپ، كورىنبەي قالسا، 
سول ۋاقىتىندا جۇرتتىڭ ءبارى داالداعى نارسەلەرىن ۇيگە قويادى ەكەن، قازىعۇرتتىڭ باسىن جاپقان بۇلت جاۋماي 

نانى جانۋارالر تۋرالى مىكەتپەس دەپ، قازاقتاردىڭ بۇرىنعى زامانداعى اقىندارى نۇق پايعامباردىڭ كەمەسىنەن قالعان 
 ايتادى ەكەن:

 قازىعۇرتتىڭ باسىندا كەمە قالعان،»
 بولماسا، نەگە قالعان؟« اۋليە»ول 

 جەتىم بوتا ۇستىندە جاتىپ قالىپ،
 ويسىلقارا جانۋار سودان كالعان.

 قازىعۇرتتىڭ باسىندا كەمە قالعان،
 بولماسا، نەگە كالعان؟« اۋليە»ول 

 تىپ قالىپ،قىرشاڭقى تاي ۇستىندە جا
 قامبار اتا جانۋار سودان قالعان.

 قازىعۇرتتىڭ باسىندا كەمە قالعان،
 بولماسا، نەگە قالعان؟« اۋليە»ول 

 تىشقاق تانا ۇستىندە جاتىپ قالىپ
 زەڭگىبابا جانۋار سودان قالعان.

 قازىعۇرتتىڭ باسىندا كەمە قالعان،
 بولماسا، نەگە قالعان؟« اۋليە»ول 

 ۇستىندە جاتىپ قالىپ،قوتىر توقتى 
 «شوپاناتا جانۋار سودان قالعان...

 وسىنداي ىرىممەن ءتۇرلى جانۋارالردىڭ اتىن كەلتىرەدى ەكەن.     
 دەگەن ماقالدار دا بار. قازىعۇرتتىڭ باسى-مىنسەڭ اتتاي جەلەدى ايىر تۇيە، « اۋليە»قازىعۇرتتىڭ باسىندا كوپ    

تۇيەنىڭوركەشىنە ۇقساعان. ونىڭ سەبەبى: باسقا تاۋالردىڭ ءبارىن توپان سۋى باسىپ كەتكەندە، قازىعۇرتتى سۋ 
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ەن ۇرىسامىز دەپ، جيىلىسىپ كەلگەن ەكەن. ءبارىنىڭ ۇلكەنى باسپاعان سوڭ، باسقا تاۋالر نامىس قىلىپ قازىعۇرتپ
 ورداباسى دەگەن تاۋ بادام سۋىنىڭ قازىعۇرتقا قاراعان كۇنباتىس جاعىندا بولعان.

 ورداباسى باالما ايت، -
 قىزىل سەڭدەي قىزىما ايت،

 -ەنشىلەس ءىنىم قاڭعىراققا ايت! 
 -سىزدەن ارعى قاراققا ايت!  -

بىرىنە سوالي ايقايالعان دەيدى. بارلىق تاۋالر كەلسە، بىزدەر كوپ بولىپ -تىپ، قالعاندارى بىردەگەن داۋسىن ەسى
اق قويالىق دەسەدى. ادەيى اۋرە بولىپ كەلگەن سوڭ تىم بولماسا، قىلىشتى ءبىر -كەتەمىز عوي، ۇرىس قىلماي

اسى تۇيەنىڭ پتى دەيدى. قازىعۇرتتىڭ بسىلتەپ قااليىق دەپ، قىلىشتى سىلتەگەندە، قازىعۇرتتىڭ باسى ايرىلىپ قالى
 وركەشىنە ۇقساعان سەبەبى وسىدان ەكەن دەيدى قارياالر. 
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ق بەرىپ، سىيلىءبىر كۇنى قوجاناسىر ءبىر بايمەن جانجالداسىپ حاننىڭ الدىنا جۇگىنىسكە بارماقشى بوالدى. باي 
حان بايدىڭ ءسوزىن سويلەيتىنىن سەزگەن قوجا حان الدىنا قوينىنا ءبىر ۇلكەن تاس سالىپ بارادى. حان ەكى جاعىنىڭ 
دا ارىزىن تىڭداپ بولىپ، ەندى ۇكىم ايتۋعا كىرىسەردە، قوجا قاقىرىنىپ قويادى. حان بۇرىلىپ، قوجانىڭ بەتىنە 

دىرىعىمەن قوينىن كورسەتەدى. حاننىڭ كوزى قوجاناسىردىڭ قوينىنا تۇسەدى، جالت قارايدى. سوندا قوجا حانعا جۇ
ويتكەنى قوجاناسىردىڭ قوينى ءبىراز قوماقتى بولىپ، تومپايىپ تۇر ەكەن. حان قوجاناسىردىڭ قوينىندا كوپ التىن 

تۇر ەكەن دەپ، دەپ  -، «مەنىڭ ءسوزىمدى سويلەسەڭ، وسى التىندى ساعان بەرەم»بار ەكەن دەپ دامەلەنەدى. 
وياليدى ول. سوندىقتان حان ءسوزدى سالماقتاي كەلىپ، قوجاناسىردىڭ ارىزىن دۇرىستايدى. ۇكىمگە ريزا بولماعان 

 باي اشۋالنىپ، كەتىپ قاالدى. كەتكەن سوڭ، حان كۇلىمدەپ،   قوجاناسىردى جانىنا شاقىرىپ الىپ:
 دەيدى. -بەردىم. ەندى قوينىڭداعى التىنىڭدى بەر! ال قوجەكە، ماعان ريزاسىڭ گوي. بايدى ساعان جىعىپ  -
ا دەپ، قوج -تاقسىر، مەن سىزگە التىن كورسەتكەنىم جوق قوي. مەنىڭ قوينىمداعى التىن ەمەس، تاس ەدى،  -

 قويىنداعى تاستى الدىنا تاستاي بەرەدى.
 دەپ، سۇرايدى -نىڭ ەدى؟ سەن ماعان بيلىك ايتاردا، كوزىڭدى قىسىپ، قويىنىڭدى كورسەتتىڭ، ول نە دەگە -

 حان.
- «حان ءادىل بيلىك ايت، ايتپەسە مىنا تاسپەن ۇرىپ جىعام!»ۋا، تاقسىر! مەنىڭ قوينىمدى كورسەتكەنىم:   -

 دەيدى قوجا.  -دەگەنىم ەدى، 
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توي جاساپتى، تويعا كوپ كىسى جينالىپتى، قوجا دا كەلىپتى. قوجاناسىردىڭ ۇستىندەگى كيىمى جامان باياعىدا بىرەۋ 
دەمەپتى. قوجا ۇيدەن شىعىپ كەتەدى دە  -، «تورگە شىق، تاماق ءىش»ەكەن. قوجاناسىردى ەشكىم ەلەمەپتى. 

وجاناسىردى قۇرمەتتەيدى، توردەن ۇيىنە بارىپ، ءتاۋىر كيىمدەرىن كيىپ، قايتا كەلەدى. بۇل جولى ءۇي يەسى ق
 ورىن بەرەدى، ەت كەلگەندە:

 دەپ، قوشەمەتتەيدى. قوجا ەتتى جەمەي، تاباققا شاپانىنىڭ جەڭىن مالىپ: -قوجەكە، الىڭىز، الىڭىز!    -
 دەپ، وتىرا بەرەدى. -جە، شاپانىم، جە!   -
 ءۇي يەسى: 
 دەيدى. -؟ ءسىزدىڭ بۇ نە قىلعانىڭىز؟ شاپان ەت جەيتىن بە ەدى -

 سوندا قوجا:
 -سەن كىسىنى سىيالمايدى ەكەنسىڭ، كيىمدى سىياليدى  ەكەنسىڭ. سوندىقتان شاپانىما جەگىزىپ وتىرعانىم!   -

 دەپ، جاۋاپ بەرەدى. 
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كىم جالتىر مۇزدىڭ ۇستىندە ەكى كورپەمەن ءتۇنى بويى -كىمدە»ەرىككەن حان ءبىر كۇنى حالىقتى جيناپ اپ: 
ۇسىمەي شىقسا، سوعان ءومىر بويى جەتەرلىك التىن بەرەمىن. ال ءبىر جەرىن ۇسىك شالسا، ول ءولىم جازاسىنا 

 دەپ جاريااليدى. بۇل حابارعا كوپ ادام ەلىكتەپ، حاننىڭ ايتقانىن ىستەيدى. ءبىراق ءبىرىنىڭ -، «بۇيىرىالدى
اياعىن، ەكىنشىسىنىڭ قولىن ۇسىك شالىپ، اۋرۋعا ۇشىرايدى. ونىڭ ۇستىنە حاننىڭ جازاسى دا سوققى بولىپ تيەدى. 
حاننىڭ اۋلىنا ءبىر كۇنى قوجاناسىر كەلەدى. ول حاننىڭ تاالبىن ورىنداماق بوالدى. حان بەرگەن ەكى كورپەنى مۇز 

تىپ، سار ايازدىڭ وزىندە جامباسىنان سىز وتپەگەن قوجاناسىر ۇستىنە توسەپ، ۇستىنە كيىم جامىلماي جاتادى. ءسوي
 ۇسىكتەن امان قاالدى. حان ونىڭ جاعدايىن سۇراي كەلىپ،ەش سىلتاۋ تاپپاعان سوڭ:

دەپ سۇرايدى. سوندا قوجاناسىر كوز ۇشىنان ءبىر وتتىڭ  -مۇمكىن، سەن تۇندە الىستان وت كورگەن شىعارسىڭ؟  -
 تەي ىزا بولىپ تۇرعان حان:جىلتىراعانىن ايتادى. ىش

دەپ، قوجاعا ءجونسىز تيىسەدى. قوجاناسىر ءوزىنىڭ  -« سەن سول وتتان جىلۋ الىپ، امان قالعان ەكەنسىڭ؟»     
ول وتتان ەشقانداي جىلۋ الماعاندىعىن دالەلدەۋگە تىرىسادى. ءبىراق حان كونبەيدى.اقىرى قوجاناسىر حاندى ۇيىنە 

وسىعا شاۋگىمدى ءىلىپ، استىنا جىلتىراتىپ وت جاعادى. شاۋگىم بيىك، وت ءالسىز، شاي قوناققا شاقىرادى.ۇزىن م
 قاينامايدى. سوندا ءىشى پىسقان حان:

 دەپتى. -ەي، قوجاناسىر، مىناۋىڭ سەنىڭ نە دالباسا، اسپاندا تۇرعان شاۋگىمگە جىلتىراعان وتتىڭ جىلۋى جەتە مە؟  -
تتىڭ مۇز ۇستىندە جاتقان ادامعا جىلۋى كەلگەندە، موسى باسىندا تۇرعان حانەكە، كوز ۇشىندا جىلتىراعان و-  

 .دەپتى -شاۋگىمگە استىندا جىلتىراعان وتتىڭ جىلۋى نەگە بارماسىن. بۇگىن بولماسا، ەرتەڭ شاي قاينار، 
 ءسويتىپ، سوزدەن جەڭىلگەن حان قاتتى ۇيالىپ، ۇيىنە قايتادى.      
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 ءبىر كۇنى قوجاناسىر جوالۋشىالپ ءجۇرىپ، سول ماڭدى بيلەپ تۇرعان حانمەن كەزدەسە قالىپتى. حان وتىرىپ:
 دەپ ماقتانادى. -مەنىڭ الماشۇبار دەگەن اتىم بار، شاپقاندا كوز ىلەسپەيدى،    -
 دەيدى قوجاناسىر. -م بار. اقىرسا داۋسى ايشىلىق جەرگە جەتەدى، مەنىڭ اسىل تەكتى ەسەگى  -
، دەۋشى «قۇدىرەتتى حانىمىزدىڭ داۋسى ارىستاننىڭ اقىرعانىنان دا كۇشتى»مەن اقىرعانىمدا قىزمەتشى نوكەرلەرىم:  -

 دەيدى حان. -ەدى، سەنىڭ ەسەگىڭ مەنەن دە قاتتى اقىرا ما؟ 
ىن دەيدى قوجاناسىر. حان تاماع -ەستىگەن جوق ەدىم. ايقايالڭىزشى، كورەيىن، تاقسىر، ءسىزدىڭ اقىرعانىڭىزدى  -

 قىرناپ الىپ، ايقايالپ قويا-قىرناپ
 بەرىپتى. سوندا قوجاناسىر:

 دەيدى.  -تاقسىر، شىنىندا دا، ءوزىڭىز مەنىڭ ەسەگىمدەي ەكەنسىز، 
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 قوجاناسىردىڭ توبەسى تاز ەكەن. ءبىر كۇنى ول شاشىن الدىرىپ بولىپ، اقىسىنا تەسىك تيىن ۇستاتا سالىپتى.
 شاشتاراز باجىلداپ:

 دەپتى. -تەسىك تيىندى كىم االدى؟ ءبۇتىنىن بەر!         -
 جۇرە بەرىپتى.  دەپ قوجەكەڭ -ءبۇتىن تيىندى توبەمە شاش شىققاندا االرسىڭ،         -
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 قوجاناسىر شومىلىپ جاتىپ، دارياعا اۋ سالىپ جۇرگەن بالىقشىالردى كورەدى. ول سۇڭگىپ بارىپ، اۋعا ءتۇسىپتى.
شىعا  رتىپ قاراسا، قوجاناسىر ىرجيىپدەپ، بالىقشىالر اۋدى تا-اۋعا ۇلكەن بالىق تۇسكەن سياقتى، سىلكىنۋى زور،  -

 كەلىپتى.
 دەسە، قوجاناسىر: -قوجەكە، ءبىزدى مۇنشاما ماسقارا ەتىپ، اۋدا نەعىلىپ ءجۇرسىز؟  -
 دەپ، بالىقشىالردىڭ وزدەرىنە بايباالم سالىپتى.  -سۋدا بالىقشا ءجۇزۋ ەجەلگى ارمانىم ەدى، وبالىما قالدىڭدار،  -
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 قارىزعا بەلشەسىنەن باتقان ءبىر كىسى قوجاعا ايتىپتى:
 موينىمداعى قارىزداردى ۇزگەنشە ازىرەيىل جانىمدى الىپ قويماسا جارار ەدى. قوجەكەڭ وعان كوڭىلىن كوتەرىپ: -
-سەنىڭ قارىزىڭ ءۇزىلىپ بىتكەنشە ازىرەيىل قارتايىپ، جانىڭدى الۋعا دا كۇشى جەتپەيتىن بوالر، وعان ساسپاي  -

 دەپتى.  -اق قوي، 
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 اكەپ سويىپ االدى جانە ونى سىر عىپ ءبىر جولداسىنا ايتادى.قوجەكەڭ كوشەدە اداسىپ جۇرگەن ءبىر قويدى ۇيىنە 
 دەيدى. -« كيامەتكە بارعاندا نە دەپ جاۋاپ بەرەسىز؟»جولداسى قوجەكەڭە 

 تانامىن، مەن جەگەنىم جوق، دەيمىن.  -
 جوق، تانا المايسىز، قويدىڭ ءوزى كەلىپ كۋا بوالدى عوي!   -
 دەپتى قوجاناسىر.  -والر ەدى، ۇستاپ  الىپ يەسىنە بەرەر ەدىم، قويدىڭ ءوزى كەلسە ءتىپتى جاقسى ب   -
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 قوجەكەڭ ءبىر كۇنى ءتۇس كورەدى. تۇسىندە ءتاجى قورازى بار ەكەن دەيدى. الدىنا ءبىر كىسى كەلىپ:
 دەپ سۇرايدى. -ىڭىزدى ساتاسىز با؟ قوجا، قوراز    -
 دەيدى. -اقشانى كوپ بەرسەڭ ساتامىن،     -
 دەيدى كىسى. -كانە، قانشاعا بەرەسىز؟     -
 ون ەكى تەڭگە بەر.    -
 جەتى تەڭگە بەرەيىن.    -
 جوق.    -
ەتىپتى. جاناسىر ويانىپ كبولماسا سەگىز تەڭگە بەرەيىن.وسىالي تاالسىپ، نارىق توعىز تەڭگەگە شىققاندا، قو    -

 -« توعىز تەڭگە بولسا دا بەرشى!»ويانسا قورازى دا، الۋشى دا، اقشا دا جوق. قوجەكەڭ دەرەۋ كوزىن جۇمىپ: 
 دەپ قولىن سوزادى. 
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-،«پايعامبار جاسىنا كەلىپ قالدىڭ، ەندى ورازا مەزگىلى جەتتى»ۇستاماعان كىسى ەكەن. قوجاناسىر بۇرىن ورازا 
دەپ، ايەلى مازاالي بەرگەن سوڭ قوجاناسىر كەلىسىپ، ورازا ۇستاپتى. ءبىراق قارنى اشقان سوڭ قوجا كۇننىڭ 

جەكەڭ ءبىر شىدامى كەتكەن قوكوزىنىڭ اۋىل سىرتىنداعى تاۋعا جەتىپ جاسىرىنۋىن شىدامسىزدانا كۇتەتىن بولىپتى. 
دەپ  - «بۇنىڭ نە؟»تاڭ بولىپ: -دەپ، ءۇيىن جىعىپ ەسەگىنە ارتا باستاپتى. ايەلى اڭ« اقىل تاپتىم»كۇنى 

 قوجاكەڭنىڭ بىردەمەنى بۇلدىرەتىنىن سەزىپ، بەزەك قاعادى. قوجاناسىر:
 دەپ، تاۋدىڭ ناق شىعىس -، «وتىرامىزۇندەمە، اقىل تاپتىم، ورازا بىتكەنشە كۇننىڭ قىسقا ەرىنە بارىپ »    

، قارا اق تاۋعا جاسىرىنىپ-جاعىنداعى ءبىر شۇڭقىرعا اپارىپ ءۇيىن تىگىپتى. بۇل جەردەن كۇننىڭ كوزى ءتۇس اۋسا
كولەڭكە تارتىپ كەتەدى ەكەن. قوجەكەڭ كۇننىڭ قارا كولەڭكە بولۋى اڭدىپ تۇرادى دا، كۇننىڭ كوزى تاۋدان 

 دەپ، اۋزىن اشا بەرەتىن بولىپتى.  -« ۇن باتتى، اس اكەل!قاتىن، ك»اسىسىمەن: 
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يىنە جان ۇ-قوجاناسىر ءبىر كۇنى تۇندە داالعا شىقسا، ەسىكتىڭ الدىندا اعارىپ تۇرعان ءبىر زاتتى كورەدى. جالما
 -، «نە دە بولسا ەرتەڭ كورەرمىن»ىپ شىعىپ، الگى اعارعاندى اتىپ تاستايدى دا: جۇگىرىپ كىرىپ، مىلتىعىن ال

دەپ ۇيىنە كىرىپ جاتىپ قاالدى. ەرتەڭىندە تۇرىپ تۇندەگى اتقان نارسەسىن قاراسا، ول ءوزىنىڭ جۋىپ، جايىپ 
رىپ كورىپ ى اينالدىبەر-تەسىك قىپ كەتىپتى. قوجا كويلەگىن ارى-قويعان كويلەگى ەكەن، مىلتىقتىڭ وعى شۇرىق

قاتىن، قاتىن، اپىراي، كويلەگىمنىڭ ىشىندە ءوزىمنىڭ بولماعانىما شۇكىر، ەگەردە ءوزىم بولسام نە بوالر »تۇرىپ: 
 دەپتى  -« ەدىم؟
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شولدەگەن سوڭ سۋ الىپ ىشپەك بولىپ، تۇندە قۇدىققا بارادى. قۇدىققا قاۋعا سالىپ قوجاناسىر ءبىر كۇنى ابدەن 
ا، »دەپ، قوجاناسىر ءۇڭىلىپ قاراسا، قۇدىقتىڭ تۇبىنەن اي كورىنەدى.   ء -« بۇعان نە بولدى؟»تارتسا، شىقپايدى. 

اۋعاسى شىعىپ كەتەدى، ءوزى دەپ، قوجا جۇلىپ تارتىپ قالعاندا، ق -، «قاۋعام ايعا ءىلىنىپ قالعان ەكەن عوي
شالقاسىنان تۇسەدى. جەرگە باسىن سوعىپ، ەسەڭگىرەپ قالعان قوجاناسىر الدەن ۋاقىتتا كوزىن اشسا، اي اسپاندا تۇر. 

 سوندا قوجەكەڭ قۋانىپ:
 دەپتى.  -اۋ! -نە بولسا، و بولسىن، ايدى اسپانعا ءبىر شىعاردىم -
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قياسباي بىردە ابايدىڭ ۇيىنە كىرىپ كەلىپتى. باسىنا كيگەن قىزىل ەلتىرىنىڭ ءجۇنىن سىرتىنا قاراتىپ، پۇشپاعىنان 
 بايالپ قويىپتى. اباي ونىڭ باسىنا قاراسا، قياسباي:

 دەپتى. اباي كۇلىپ: -رىسى، تاپشى؟ اباي اعا، سەنى بىلگىش دەيدى، مەنىڭ باسىما كيگەنىم نەنىڭ تە -
 دەپتى. قياسباي: -مەن قايدان بىلەيىن، ءوزىڭ ايتپاساڭ،  -
 دەپتى. اباي كوزىنەن جاس اققانشا كۇلىپ:-تاڭنىڭ تەرىسى ەمەس پە،-ءبالى، اباي اعا، بۇل اڭ -
 جۇرگەن جەرىڭ كۇندە دۋ،»

 دەپتى.-، «قۋ -اڭقاۋ، ءىشىڭ  -سىرتىڭ 
 دەپ قياسباي باسىن يزەپ كۇلىپتى. سونان كەيىن: -اعا، تاپتىڭ، تاپتىڭ، اباي  -
 دەپتى. -اباي اعا، ماعان مىنا قاعازىڭدى، قارىنداشىڭدى بەرشى، جازايىن،   -
 دەپ اباي قاعاز، قارىنداش بەرىپتى. -قياس، جازا عوي،   -

 يىر ەتىپ شۇبىرتىپ شيمايالپ شىعىپتى دا:-قياسباي قاعازدىڭ بەتىنە ءيىر
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 دەپتى. اباي: -اباي اعا، سەنى جەتى جۇرتتىڭ ءتىلىن بىلەدى دەيدى، مىنا جازۋدى وقىشى،  -
 دەپ كۇلىپتى.-ءاي، قياسباي، مىنا جازعانىڭ وقۋعا كەلمەيدى عوي،  -
 دەپتى. -اي، ءسىزدى ەل بوسقا ماقتايدى ەكەن، بۇل ايعىر تىشقاننىڭ ءىزى ەمەس پە، -ءاي، اباي اعا -

عىشى بولىپتى. ونىڭ قونىشىندا جۇرەتىن، ىرعايدان ويىپ، وڭەشپەن قاپتاعان سىبىزعىسى بوالدى ەكەن. قياسباي سىبىز
 ءبىر كۇنى قياسباي سىبىزعىسىن تارتىپ كەلە جاتقانىن اباي ەسىتىپ، ءبىر جىگىتكە:

 دەپتى. قياسباي كەلىپ وتىرعاننان كەيىن اباي: -انا قياسباي كەلەدى، شاقىر، -
دەپتى. قياسباي سىبىزعىسىن ويناپ، وزىنشە ولەڭدەتىپ قويا  -ەنى اقىن دەيدى عوي، ولەڭ ايتشى! قياسباي، س -

 بەرىپتى.
 اق سيىردان تۋادى جيرەن ايعىر، -

 شوقاڭ.-قويعا قاسقىر شابادى شوقاڭ
 كوكتەن جاۋىپ كەلەدى بوتالى ىنگەن،

 بۋىنعانىم بەلىمدە سەكسەن ارقان.
لىپ، ولەڭىن قايتا ايتقىزىپتى.توبىقتىنىڭ شىنجىر باالق، شۇبار ءتوس شونجارالرى اباي اباي كوزىنەن جاس اققانشا كۇ

اۋ، -ۇيىندە ءماجىلىس قۇرىپ وتىرادى. وسى ءماجىلىس ۇستىنە كەنەت قياسباي كىرىپ كەلەدى. ەشكىم ونى كەلدىڭ
 اۋ دەپ ەلەمەيدى. قياسباي ءسال بوگەلىپ تۇرادى دا:-كەتتىڭ

اباي اعامدا وڭاشا ايتارلىق ءبىر شارۋام بار. بارلىعىڭ دا شىعا -دەيدى داۋىستاپ،  -سىرالر، ۋا، يگى جاقسى تاق -
 تۇرىڭدار!

 دەگەندەي، توردە وتىرعاندار  تەرىسىنە سىيماي ءدۇرديىسىپ ابايعا قارايدى. اباي: -« مىنا نەمە نە دەيدى؟»
دەيدى. جۇرت امالسىزدان دۇرلىگىپ سىرتقا  -ڭىزدار، ءيا، قياسبايدىڭ وڭاشا ايتارلىق شارۋاسى بولسا، شىعا تۇرى -

 بەتتەيدى.
 دەيدى اباي وڭاشا قالعان سوڭ. -نەمەنە، قياسجان؟  -
اباي اعا، ماعان ۇرىسا كورمە، جاڭاعى يتتەرىڭ مەنى ادام قۇرلى كورمەدى. سوالرعا ءوزىمنىڭ كۇشىمدى كورسەتەيىن  -

 دەيدى قياسباي. -دەپ، ادەيى ايتىپ ەدىم، 
 پ.دەيدى اباي ىشەگى قاتقانشا كۇلى -قياس، ريزامىن. تاپقىرلىعىڭ ءۇشىن قوي بەرەيىن،الىپ كەتە االسىڭ با؟  -
اباي اعام وڭگەرتەدى دەيمىسىڭ، ايداتادى دا  -دەيدى قياسباي قۋالنا جىميىپ.  -الىپ كەتپەيتىن نەسى بار،  -

 جىبەرەدى.
وعان ون شاقتى قوي ايداتىپ جىبەرىپتى. قياسباي ساقا جىگىت  دەپ، اباي -، «سوز تاپقانعا قولقا جوق»ء  -

 بولعانشا ۇيلەنبەپتى. ءبىر كۇنى اباي وعان:
 دەپتى. -وسى سەنىڭ نە ويالعانىڭ بار؟ ۇيلەنەتىن ۋاقىتىڭ جەتتى ەمەس پە؟  -
 ۇناتقان قىزىمدى اپەرسەڭ ۇيلەنەمىن. -
 اپەرەيىن. -
سوڭ ۇناتقانىمدى وزىڭە كەلىپ ءايتارمىن.بىر كۇنى قازاننىڭ قارا بورانى الدىمەن قىز قاراپ كورەيىن. سودان  -

 دەبىل بوپ ابايدىڭ ۇيىنە جەتىپ كەلىپتى.-سوعىپ تۇرعاندا، قياسباي ەبىل
اباي اعا، تەزىرەك شىقشى، ۇناتقان قىزىمدى كورسەتەيىن. اباي شاپانىن جامىلىپ سىرتقا شىقسا، جامىراعان بۇزاۋىنا  -

 ىپ بارا جاتقان قىزدى كورسەتىپ:قاراي جۇگىر
 دەپتى قياسباي. -اناۋ!  -
 دەيدى اباي ءسال ويالنىپ.-ەكەۋىڭ بىرىگىپ، شارۋا قۇرىپ كەتە االسىڭدار ما؟  -
 نەسى بار، سىزگە ۇناماي تۇر ما؟ -
 قايدام... -
تى دەپ -ءبىر قاراڭىزشى،ەندەشە، ءوز كوزىڭىزدى بىالي الىپ قويىپ، ورنىنا مەنىڭ كوزىمدى سالىپ تاعى دا  -

 قياسباي.
 ن. ايتقانىڭ بولسىن. قۇدالىققا كىسى جىبەرەيى -دەپتى اباي. -اتالى ءسوز،  -كوز، ادىلەت قازىعى  -سەزىم ايناسى  -
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 ىپ، ابايدىڭ ۇيىنە ءتۇسىپتى. جايعاسىپ وتىرعان سوڭ ول:ناۋشاباي دەيتىن كىسى جول ءجۇرىپ كەلە جات
ى دەپ سۇراپتى.اباي ءسال ويالنىپ وتىرىپت -ابايجان، وزىڭە اسىل ءسوز، العىر وي تاۋىپ ايتقان كىسى بولدى ما؟   -
 دا:
 ردىم. ونىمەنىڭ ءابدىراحمان دەگەن باالم بار ەدى. ونى توعىز جاسىندا سەمەيدەگى ورىس مەكتەبىنە وقۋعا بە -

بىتىرگەن سوڭ، پەتەربۋرعا جىبەردىم. قىس وقىپ، جاز دەمالىسقا ۇيگە كەلدى. سۇراستىرىپ بايقاسام، وقۋى جاقسى 
 كورىنەدى. باالمنىڭ الىمدىلىعىن سىناپ بىلەيىن دەپ ويالدىم دا، ءبىر كۇنى جاي اڭگىمەلەسىپ وتىرىپ:

دەپ سۇراعان ەدىم. ول  -اسىل ما، قارا زات اسىل ما؟ قالقام ءابىش، وسى الەمدەگى جاراتىلىستا اق زات  -
 ىركىلمەستەن:

 دەدى. -اق زات اسىل عوي،   -
 دەدىم مەن. ءابىش بەتىمە قاراپ كۇلدى دە: -نەگە، قارا زات اسىل ەمەس پە؟   -
 دەدى. مەن: -قارانى قاالي اسىل دەيسىز؟   -
دىڭ ءبىراق كوز -دەدىم، -ىلىستى كوزبەن كەرەدى ەمەس پە، بىرىنشىدەن، ادام باالسى بارلىق دۇنيەدەگى جارات  -

اعى كورمەيدى، ورتاسىنداعى كىشكەنە قاراشىعى عانا كورەدى. قارانىڭ اسىلدىعىنا وسى دالەل. ەكىنشىدەن، قاعاز اق، 
 ودان ادام وقىپ ءبىلىم اال المايدى، ۇستىنە جازعان قارا سيادان

شاشى قارا بوالدى. وسىعان بايالنىستى جاس كۇندە ادامدا -اقتا ادامنىڭ ساقالبىلىم االدى. ۇشىنشىدەن، جاس ش-ونەر
ساقال اعارادى. ال، ادامدا اقىل، ءبىلىم، قايرات تا ازايادى. -اقىل، ءبىلىم، قايرات كوپ بوالدى. قارتايعاندا شاش

 دەدىم. -سوندىقتان اقتان قارانى اسىل ما دەپ وياليمىن، 
 سوندا ءابىش:

 دەدى. -بارىن قاالي ءبىلدىڭىز؟ ونىڭ ء  -
 دەدىم مەن. -اقىلمەن ءبىلدىم،   -
 والي بولسا، اقىل ميدا بولماي ما، ال مي اق زات ەمەس پە!  -

 دەدى. -نۇر، جارىق زات. و دا اققا ۇقساماي ما؟  -ەكىنشىدەن، اقىل 
 مەن باالمنىڭ تاۋىپ ايتقان سوزىنە ريزا بولىپ، ماڭدايىنان يىسكەدىم. 

 
 
 ـ ءبولىم: دوس بول مەن شوقايدىڭ ەردەنگە كوڭىل ايتۋى  71

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1768 
 

ەردەننىڭ جالعىز باالسى قايتىس بولعاندا، اياق جەتەر جەردەگى ەل تۇگەل كەلىپ، كوڭىل ايتسا دا باسىن كوتەرمەي، 
نەن كەيىن سىر بويىنداعى دوسبول مەن شوقاي ەل اراسى سارتوسەك بوپ سارعايىپ جاتىپ الىپتى. بۇل حابار تيگەن

 اسقان سوڭ:بەرەكە تىلەپ، بەت سيپ -يمان، تىرىگە  -شالعايلىقتان جەتىنشى كۇنى جەتىپتى. ۇيگە كىرىپ، ولگەنگە 
جۇتسا دا، ومىرىندە -ولمەسە قايدا كەتتى بۇرىنعىنىڭ كارىسى؟ الەمدى جالماپ -دەپتى دوسبول،  -ۋا، ەردەن!  -

اننان ۇزىن جولدىڭ الىسى. تۋع -تويماعان قارا جەردىڭ تالىسى! وتكەنگە وكىنبە، كەلمەسكە كۇيىنبە، ءولىم دەگەن 
كەيىن بارلىق جاننىڭ ءقابىر ەمەس پە بارىسى؟ قۇدايعا مۇنشا ناز قىالتىنداي اشىناسى ما ەڭ، الدە كوز كورگەن 

 تانىسى ما ەڭ؟!
مالداس قۇرىپ وتىرعان قالپىنان اۋىسىپ، جۇگىنە قوس تىزەرلەپ، قامشىسىن  بۇعان دا مىزعىماعان سوڭ شوقاي    

 مىقىنىنا تايانا ۇستاپ، اڭعا تۇسەر مۇزباالقتاي شاڭق ەتىپ:
ەي، باتىر ەردەن! باسىڭدى كوتەر جەردەن! قۇدايعا قۇدىرەتتىمىن دەپ، مەيماناسىڭ تاسىپ كەتكەن ەكەنسىڭ -   

 اندىباي دا قارا جەرگە ەنگەن!كەردەڭ؟! مىڭدى ايداعان اكەڭ س
ونى مىنا شوقاي كوزىمەن كورگەن! اۋليە بولساڭ، اكەڭدى دە باالڭدى دا الىپ قالۋعا ءالىڭ قانە، كەلگەن؟!    

كوكتى بۋ كوتەرەدى، جۇيرىكتى دۋ كوتەرەدى، ءولىمدى ەر كوتەرەدى، اۋىردى نار كوتەرەدى! ەر ەمەس پە ەدىڭ 
ى دا ايتامىن باسىڭدى كوتەر جەردەن؟! قۇنسىز بەرىپ، پۇلسىز الدى، نەڭ بار ەدى تاالي قۇقايدى كورگەن؟! تاع

 دەپتى. -قۇدايعا بەرگەن؟! 
 سوندا ەردەن توسەگىنەن شۇيىلە كوتەرىلىپ، سارتاپ بوپ سارعايعان ءجۇزىن ورامالىمەن سيپاپ:   
ولمەك جوق. قۇردىمعا حايىل كەتكەن سوڭ،  ۋا، اسىپ تۋعان اسىلدار! قايعىرساڭ دا ءقانشاما،ولى ارتىنان        -

ەكى اينالىپ كەلمەك جوق! كوتەرمەسەم باسىمدى، كوڭىلىم وكسىك قاياۋلى! ارداقتىالرىم ەدىڭ اياۋلى، ساڭالقتىالرىم 
ەدىڭ ساناۋلى! كوڭىلدە قايعى، شەمەنشەر، توبەلەرىڭ كورىنبەگەن سوڭ، كۇتىپ جاتىر ەدىم، وزدەرىڭدەي اسىل 
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تورت كۇن بولىپ ەردەننىڭ كوڭىلىن -دەپ، قۇشاقتاسا كورىسىپتى. دوسبول مەن شوقاي ءۇش -اۋلى! ەرلەردى جار
 دەمدەپ، قايعىسىن ءبولىسىپ اتتانعان ەكەن. 
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 ى ۇستاپ، سويىپ االدى. ونى ءبىر جولداسىنا سىر عىپ ايتادى. جولداسى:قوجا كوشەدە اداسىپ جۇرگەن ءبىر قويد
 .دەيدى —دا نە دەپ جاۋاپ بەرەسىڭ؟ بارعان قيامەتكە —
 .دەيمىن جوقپىن جەگەن مەن تانامىن، —
 .بوالدى كۋا كەلىپ ءوزى قويدىڭ المايسىڭ، تانا جوق، —
 .قوجەكەڭ دەپتى — بەرەمىن، قايتارىپ يەسىنە الىپ، ۇستاپ جاقسى، ءتىپتى وندا —
 

*** 
 قوجەكەڭ باسىنا سالدەسىن وراپ، كوشەدە كەلە جاتادى. 

 بىرەۋ اپتىعا جۇگىرىپ كەلىپ:
 .ءوتىنىپتى دەپ —! بەرىڭىزشى وقىپ حاتتى مىنا —
 .تانىمايمىن حات مەن —
 ورايسىز؟ سالدە باسىڭىزعا نەگە ەندەشە —
 .قوجەكەڭ وعان دەپتى — عوي، اال وقىپ حاتىڭدى دا، ورا باسىڭى ءما، بولسا، دە سالدە ماسەلە ە، —
 

*** 
 حان قوجاناسىردى شاقىرىپ الىپ، الدىنا اقشا قويىپتى دا بىالي دەپتى;

 ايتشى؟ سونى كوپ، قايسىسى وسىنىڭ. تيىن ءبىر مەن سوم ءبىر مىناۋ قوجەكە، —
 قوجا ويالنىپ تۇرىپ:

 :حان قالعان تاڭ. دەپتى — كوپ، تيىن ءبىر ارينە، —
 ايتشى؟ سەبەبىن دەيسىڭ؟ كوپ تيىندى ءبىر نەگە —
بىر سوم دەگەندە التى ءارىپ بار. ال ءبىر تيىن دەگەندە جەتى ءارىپ بار. ءوزىڭىز ايتىڭىزشى، التى ء سەبەبى، —

 كوپ پە، جەتى كوپ پە؟..
 

*** 
جاتقانداردىڭ ءبىرى قوجەكەڭدى مۇقاتپاق كەتىپ -قوجەكەڭ بىردە بوياۋ شەبەرحاناسىن اشادى. شەبەرحاناعا كەلىپ

 بولىپ:
تتى ەشكىم ەستىمەگەن، ەشكىم كورمەگەن ياعني، قارا دا ەمەس، اق تا ەمەس، كوك تە زا ءبىر مىنا قوجەكە، —

ەمەس، قىزىل دا ەمەس، سارى دا ەمەس، جاسىل دا ەمەس، قوڭىر دا ەمەس، سۇر دا ەمەس، ءبىر تۇسكە بوياپ 
 .دەيدى —بەرشى، 

 جاناسىر ونىڭ كەكەسىنىن تۇسىنە قويادى:قو
 تاستاپ كەت. بولسىن، ايتقانىڭ جارايدى، —
 .بولىپ ءماز دەپ اسىردىم قۋلىعىن اناۋ، دەيدى — كەلەيىن؟ قاشان —
 ەيسەنبىب دە، سارسەنبى دە، سەيسەنبى دە، دۇيسەنبى كۇن كەلەتىن سەن ءبىراق. ەركىڭ ءوز دە كەلسەڭ قاشان —
 .قوجاناسىر سوندا دەيدى — بولماسىن، دە جەكسەنبى دە، سەنبى دا، جۇما دە،
 

*** 
 ءبىر يتىپسىلق ورىككە ءبارىڭدى كەزىندە بەرگەن جەمىس. وتىرعىزدىم شىبىعىن ورىك الدىنا ەسىك جاقىندا مەن —

 . وتىرعاندا جولداستارىمەن قوجا دەيدى — تويعىزباقشىمىن،
 والردىڭ دەگەن — قالدىق، تويىپ جەگەندەي ورىك وزىنە لەبىزىڭنىڭ ءتاتتى وسى. قوجەكە راحمەت، وي، —

 ىن ەستىگەن قوجا:ءسوز
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 مەرزىمىنەن دا نبۇعا. وتىرعىزايىن اعاشىن الما تاستاپ، جۇلىپ شىبىقتارىمدى وتىرعىزعان قالساڭدار، تويىپ ورىككە —
 .دەيدى — ەدىڭدەر، قۇتقارار ەڭبەكتەنۋدەن توگىپ تەر مەنى قالساڭدار تويىپ الگىندەي بۇرىن

 
*** 
دەپ العان ءتارىزدى. نەندەي وي ەكەنىن ماعاندا ايتساڭشى، بالكىم مەڭ وي الدەبىر سەنى كۇندەرى سوڭعى —

 دەپتى قوجاعا كەمپىرى. سوندا جارىقتىق تەرەڭ كۇرسىنىپ: -جاردەمىم تيەر،
. پتىاسى جىلدان قىرىق دا قۇرعانىمىزعا وتاۋ ەكەۋمىز. قارتايىپسىڭ ابدەن قاتىن،. جوق جاقسى ايتپاي جامان —
 دەگەن —دەگەن. تانىسىپ قويالىقشى، وسى سەنىڭ اتىڭ كىم؟ « ە، ءبىردىڭ اتىن ءبىلبىلگەنش ءتۇسىن مىڭنىڭ»

 .ەكەن
 

*** 
 .قوجاناسىردان بىرەۋ سۇراپتى دەپ — اششى؟ نەگە سۋى تەڭىزدىڭ —
 .قوجاناسىر دەپتى — عوي، كەتكەن اشىپ سوندىقتان تۇرادى، جەردە ءبىر قوزعالىسسىز سۋى تەڭىزدىڭ —
 

*** 
 اپەندى مەن الداركوسە ىستىقكول جاعاالۋىن اينالىپ ءجۇر ەكەن. الداركوسە اپەندىدەن:

 .سۇراپتى دەپ — ەكەن؟ شىعار شەلەك نەشە سۋى كولدىڭ مىنا قوجەكە، —
 اپەندى ويالنباستان:

 . ەكەن دەگەن — شىعادى، شەلەك اق-ءبىر تاپساڭ، شەلەك كولدەي وسى —
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ەرتەدە مادان دەگەن حان بولىپتى. حان بولعان سوڭ، ونىڭ قىرىق ءۋازىرى بوالدى عوي. ءبىر كۇنى حان 
 ۋازىرلەرىمەن ماجىلىستەس بولىپ وتىرىپ:

سەندەر قىرقىڭ دا، اسىپ تۋعان اقىلدى، دانىشپان ەدىڭدەر. مەن سەندەردى ءبىر جۇمىسقا ۋازىرلەرىم!         -
جۇمسايمىن، سەندەر ماعان دۇنيەدەگى ادامنىڭ جامانىن جانە ءشوپتىڭ جامانىن، قۇستىڭ جامانىن تاۋىپ كەلىڭدەر. 

 دەدى. حان -زالى بوالسىڭدار! ون ءبىر اي ۋاقىت بەرەمىن. سول ون ءبىر ايدىڭ ىشىندە تاۋىپ كەلمەسەڭدەر، جا
بۇيىرعان سوڭ، امال جوق! ۋازىرلەرى ءوزارا اقىلداسىپ، ىزدەۋگە كىرىسەدى. كوپ ىزدەپ، ازاپ شەگىپ، شەڭگەل 

تىكەن، اراسىنان جۇرسە، كيىم جىرتادى، مال جەمەيدى ەكەن، ءشوپتىڭ جامانى  -وزى »دەگەن ءشوپتى تاۋىپ: ء
ۇستىندە ءجۇنى جوق، ۇسقىنى كەلىسسىز، »دى. قىرعاۋىل دەگەن قۇستى تاۋىپ: دەپ، شەڭگەلدى اال -، «وسى گوي

دەپ، قىرعاۋىلدى اتىپ االدى. ەندى ادامنىڭ جامانىن تابا الماي، قىرىق ءۋازىر كەلە  -، «قۇستىڭ جامانى وسى ەكەن
ءجۇر.  ون قويدى باعىپ-ەسجاتسا، تاۋدىڭ ەتەگىندە، ۇستىندە جىرتىق تونى، باسىندا تەرى تىماعى بار، ءبىر ادام ب

 دەپ تۇرگاندا، الگى ادام: -، «اۋ-ادامنىڭ جامانى، ءسىرا، وسى بوالر»ۋازىرلەر: 
دەدى. ۋازىرلەر حاننىڭ سونداي ءبىر جۇمىسقا جۇمساعانىن، ءشوپتىڭ،  -ۋا، مىرزاالر، جول بولسىن!         -

 ەندەرىن ايتادى. جامان تۇرىپ:قۇستىڭ جامانىن تاۋىپ، ال ادامنىڭ جامانىن تابا الماي جۇرگ
 دەيدى. -تۇسىنىكتى! ادامنىڭ جامانى كەرەك بولسا، مەن بوالمىن،         -
دەپ، جاماندى اتىنا مىنگەستىرىپ الىپ حانعا جونەلەدى. حانعا كەلە جاتىپ،  -والي بولسا، جارايدى،         -

 جامان:
ق ءشوپتىڭ جامانى مەن قۇستىڭ جامانىن تابا الماعان ەكەنسىڭدەر. ادامنىڭ جامانىن تاۋىپ الدىڭىزدار، ءبىرا        -

دەپ، ۋازىرلەرگە قىرعاۋىل مەن شەڭگەلدى  -ساۋىسقان ەدى،  -قاراقوعا، قۇستىڭ جامانى  -ءشوپتىڭ جامانى 
 تاستاتىپ، والردىڭ ورنىنا قاراقوعا مەن ساۋىسقاندى الدىرعان. ۋازىرلەر ءمانىسىن سۇرايىن دەپ ەدى:

 دەپ جامان سويلەمەدى. ۋازىرلەر كەلگەن سوڭ، حان اكەلگەن ادامعا قاراپ: -حان الدىندا ايتامىن،         -
اكەلگەن ادامدارىڭ جارايدى. قازىرگە اسپازشىعا اپارىپ بەرىڭدەر، كوجە مەن نان بەرسىن، سىيالسىن. ەرتەڭ         -

 ىبەرتەدى.دەپ، جاماندى اس ۇيگە ج -ورتاعا الىپ، تاماشا ەتەمىز، 
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قۇستىڭ جامانى مەن ءشوپتىڭ جامانىن تابا الماعان ەكەنسىڭدەر. قۇستىڭ جامانى  -دەيدى حان،  -ءبىراق،         -
، حان دەپ -قىرعاۋىل، ءشوپتىڭ جامانى شەڭگەل ەدى. وسىنى كورە، بۇالردى اكەلۋلەرىڭنىڭ نە ءجونى بار ەدى؟  -

 ۋازىرلەر:ۋازىرلەرگە قاتۋالنا باستايدى. سوندا 
پ قىرعاۋىلدى الى -شەڭگەلدى، قۇس جامانى دەپ  -تاقسىر! ايتقانىڭىز دۇرىس! ءبىز، ءشوپ جامانى دەپ         -

زگە دەپ، بى -، «ساۋىسقان -قاراقوعا، قۇستىڭ جامانى  -شوپتىڭ جامانى »ەدىك. ءبىراق جولشىباي الگى جامان: ء
 دەپ، جاۋاپ بەرەدى. حان توقتاڭقىراپ: -لدىردى، والردى تاستاتىپ، قاراقوعا مەن ساۋىسقاندى ا

ساۋىسقان ەكەنىن  -قاراقوعا، قۇستىڭ جامانى  -ە، جاماننىڭ نە بىلگەنى بار ەكەن؟ ءشوپتىڭ جامانى         -
دەپ، بۇيرىق ەتەدى. جاماندى حانعا الىپ كەلەدى. حان جاماننىڭ  -قايدان بىلەدى؟ الىپ كەلىڭىزدەر! سۇرالىق، 

 قاراپ:بەتىنە 
شەڭگەل دەپ ويالۋشى ەدىم، سەن والردى ۋازىرلەرگە  -قىرعاۋىل، ءشوپتىڭ جامانى  -مەن قۇستىڭ جامانى 

 دەيدى. -ساۋىسقان ەكەنىن قايدان ءبىلدىڭ؟  -قاراقوعا، قۇستىڭ جامانى  -تاستاتىپسىڭ. سەن ءشوپتىڭ جامانى 
اق جامان ەدىم. ءومىرىم وتىن، سۋ -ىن، جاسىمنانتاقسىر حان! ەلۋ جاسقا كەلىپ جامان بولعان جوقپ        -

تاسۋمەن كىسى ەسىگىندە قۇلشىلىقتا ءوتتى. سول ۋاقىتتا شەڭگەلدى اكەلىپ وتقا جاقسام، كەشكە جاققان وتىم ەرتەڭىنە 
 كيىم جىرتىپ، مال جەمەيتىن شەڭگەل وتىن»دەيىن، سەكسەۋىلدىڭ شوعىنداي جايناپ جاتاتىن ەدى. سول ۋاقىتتا  

دەپ، ويالعان ەدىم. ال ەندى قاراقوعانى الىپ، وتقا جاقسام، جانبايتىن ەدى،  -، «اۋ-ىپ، پايداعا اسادى ەكەنبول
ۇرسەم، جالىنى مەن شوعى بىرگە ءسونىپ، كۇلى بۇرقىراپ ءۇيدىڭ ءىشىن الىپ كەتەتىن ەدى. وتقا جانباعان سوڭ 

قاراقوعا ءتىپتى پايداعا اسپايتىن ءشوپ »ن. سونسوڭ: اپارىپ مالعا سالسام، بارلىق مال مۇرنىن جيىرىپ، جەمەيتى
 دەيدى جامان. -دەپ ويالۋشى ەدىم. قاراقوعانىڭ جاماندىعىن سودان ءبىلدىم،  -، «قوي

 دەيدى حان. -ساۋىسقاننىڭ جامان ەكەنىن قايدان ءبىلدىڭ؟         -
پايداسىنا جارايتىن قۇس ەدى. بىرەۋدىڭ قىرعاۋىلدىڭ قاناتى بار دا، ءجۇنى جوق بولسا دا، ادامنىڭ         -

عانى تەك سيىقسىزدىعى. ال ساۋىسقاننىڭ ءجۇنى اال بول -سيىقسىز بولۋى ونىڭ جاراتىلىسىنان. قىرعاۋىلدىڭ ايىبى 
سياقتى، ءوزى دە اال، بىرلىگى جوق. ەكەۋى بىرىگىپ ۇشپاعان، ەكەۋى بىرىگىپ قونباعان، ادام پايداسىنا اسپايتىن 

 ساۋىسقان دەيمىن. -وندىقتان قۇس جامانى قۇس ەدى. س
 -ساۋىسقان مەن قاراقوعانىڭ جاماندىعىن ءبىلدىڭ. ەندى ءوزىڭنىڭ جاماندىعىڭدى قايداڭ ءبىلدىڭ؟         -

 دەيدى حان.
ۋا، تاقسىر! مەنىڭ جاسىم ەلۋگە كەلدى. مەن قاتارلىالر ايەل الىپ، باال كوردى; كەلىن جۇمساپ، قىزىق         -

ىپ وتىر. مەن قايدا بولسا سوندا، ءالى كۇنگە دەيىن اركىمنىڭ ارتىنا مىنگەسىپ، باسقا بىرەۋدىڭ قۇلشىلىعىندا كور
 دەپ، جامان حانعا قارايدى. حان باسىن شايقاپ: -ءجۇرمىن. ەندى مەن جامان ەمەي، جاقسىمىن با؟ 

 دەپ ويالپ: -اي، وسى جامان بولسا جارار ەدى، -اپىر        -
ىڭ، ءشوپتىڭ، ءوزىنىڭ جاماندىعىنا دا دالەل ايتتىڭ. جارايدى. ەندى مەنىڭ ءبىر تۇلپارىم بار، سونى سىناپ قۇست -

 دەيدى. -بەرەسىڭ بە؟ 
 ارتىنا قاراپ: -دەپ، تۇلپاردى الىپ كەلگەن سوڭ، جامان تۇلپاردىڭ الدى -جاقسى، سىناپ بەرەيىن،         -
دەپ، حاننان رۇقسات سۇراپ الىپ،  -المادىم. ەندى ءمىنىپ قارار ەدىم،  تۇلپارىڭىزدىڭ سيپاتىنان ءمىن تابا -

مىن تاقسىر! تۇلپارىڭنان باسقا ء -بەرى ءوتتى دە، كايتىپ كەلىپ: -تۇلپارعا ءمىنىپ، ەسىك الدىنداعى وزەننەن ارى
 دەيدى. -تابا المادىم. تۇلپارىڭىز تەك سيىرعا شاتىس ەكەن، 

ان ءبىلدىڭ؟ ايتقانىڭ راس. مەنىڭ اقشا حان دەگەن قۇدام بار ەدى. سونىڭ تۇلپار اي، ونى قايد-اپىر        -
ە ولسە ءولسىن، بي»تاباتىن ءبىر بيەسىن قاالپ الدىرعانمىن. بيە كۇنى جەتىپ، قۇلىندى تۋا الماي، ولەر بولعان سوڭ: 

يىردىڭ ابدەن وتىعىپ كەتكەنشە، سدەپ، ءىشىن جارىپ، قۇلىندى العانمىن. سول قۇلىن وسى ەدى،  -، «قۇلىن قالسىن
دەيدى حان تاڭدانىپ.  -سۇتىمەن اسىراپ ەدىم. ال ەندى سەن مۇنىڭ سيىرعا شاتىس ەكەنىن قايدان ءبىلدىڭ؟ 

بەرى وتكەندە، اۋزىن سۋعا مالىپ، ارتقى اياعىن سىلكىپ ءوتتى. سيىر كۇنىنە قىرىق سۋارساڭ -تۇلپارىڭىز سۋدان ارى
زىن سۋعا مالماي، ارتقى اياعىن سىلىكپەي، وتپەۋشى ەدى. تۇلپاردىڭ سيىرعا شاتىس ەكەنىن دا سۋدان ايداعاندا، اۋ

 بىرىنە قاراسادى. حان ءبىراز ويالنىپ وتىرىپ:-دەيدى. جۇرت تاڭ قالىپ، بىر -سونان ءبىلدىم، 
ۋىتتىڭ اساسىنداي، ءداەندى مەنىڭ ءبىر گاۋھار تاسىم بار. ول تاستىڭ سۇلەيمەننىڭ جۇزىگىندەي، مۇسانىڭ         -

رىپ دەپ، قازىناسىنداعى تاستى الدى -قورجىنىنداي قاسيەتى بار. سول تاسىمنىڭ قانداي قاسيەتى بار ەكەنىن تاپ، 
 بەردى. جامان تاستى الىپ، سالماقتاپ، بايقاپ قاراپ وتىردى دا:
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ىندە كاسيەتى بىتەدى. تاستىڭ ىش ءسىزدىڭ تاسىڭىز، راس، قاسيەتتى تاس ەكەن. ءبىراق ەكى جىلدان سوڭ        -
ەكى اق قاراباس قۇرت بار. تاسىڭىزدىڭ پىشاق سىرتى قالىڭدىعى قالىپتى. سول قۇرت ەكى جىلدان سوڭ تەسىپ 

 شىعادى; تەسىپ شىققان
بارىبىر ەكى جىلدان سوڭ »دەيدى. جۇرت نە دەرىن بىلمەي، ءبىرسىپىراسى: ء -سوڭ تاسىڭىز پايداعا اسپايدى، 

 -، «ىقجاماننىڭ سوزىنە بوال، تاستان ايىرىلماي»دەپتى. ءبىرسىپىراسى:  -، «اسپايتىن بولسا، تاستى جارالىقپايداعا 
دەپتى. اقىرىندا، تاستى جارماقشى بوالدى. تاستى جارىپ قاراسا، ءىشىن ەكى اق قاراباس قۇرت كەۋلەپ، تەسۋگە 

 جاقىنداپ قالعان ەكەن.
 دەيدى حان. -ەكەنىن قايدان ءبىلدىڭ؟ تاستىڭ ىشىندە قۇرت بار         -
تاستىڭ قاسيەتىندەي سالماعى دا بولۋ كەرەك. تاس جەڭىلدەنگەن ەكەن. قۇرت بار ەكەنىن سونان ءبىلدىم،         -
 دەپ جاۋاپ بەرەدى. -
ىمدى اپىرماي، سەن جامان بولمادىڭ عوي! قايتا، سەن ءبىر دانىشپان بولىپ جۇرمە! ال سەن مەنىڭ ءوز        -

 دەيدى حان. جامان: -سىناشى. مەن نەشە اتامنان بەرى حان ەكەنمىن؟ 
 ارتىنا شىعىپ، الدىنا كەلىپ، حاننىڭ بەتىنە تىكە قاراپ تۇرىپ: -دەپ، تاقتا وتىرعان حاننىڭ الدى -جاقسى!         -
ڭدا ان تۋىپ حان بولعانسىز، اتاويىڭ ەشكىمنەن كەم ەمەس، ءبىراق حاندىق قارا باسىڭدا، قاراد-تاقسىر حانىم! اقىل -

 دەيدى. جامان ءسوزىن بىتىرمەي، حان ءسوزىن ءبولىپ: -حاندىق جوق، 
جوق، قاتە ايتاسىڭ! مەن جەتى اتامنان بەرى حانمىن. ءوزىمدى قويعاندا دا التى اتامدى قايدا جىبەرەسىڭ؟         -
 دەپ زەكىرەدى. جامان ساسپايدى. -
ىزدىڭ قارا باسىڭىزدان باسقا تەگىڭىزدە حاندىق جوق. ءسىز ناعىز ناۋبايدىڭ باالسىسىز، جوق، تاقسىر! ءس        -
 دەيدى. حان نە دەرىن بىلمەي، حالىققا قاراپ: -
 -اۋ، مىنا جامان نە دەيدى! حالقىم، مەن حان باالسىمىن دەپ ءجۇر ەدىم، شاقىرىڭدار انامدى! -اپىرىم        -

 دەيدى. 
ەۋدىڭ قانىن جۇكتەپ بارىپ، ءتانىرى الدىندا قارا بەت بولماسىن، نە دە بولسا شىنىن ايتسىن. ول و دۇنيەگە بىر -

دەيدى. شەشەسى كەلگەن سوڭ، حان شەشەسىنە جاماننىڭ ءسوزىن  -ايتپەسە اشۋمەن مىنا جاماننىڭ باسىن كەسەمىن! 
 ايتادى. شەشەسى تەرەڭ كۇرسىنىپ، سوزگە كىرىستى:

سىم سەكسەنگە كەلگەندە بىرەۋدىڭ قانىن جۇكتەپ نە قىاليىن. ءبىر سىر بار ەدى، ونى ە، شىراعىم جا        -
ءتاڭىرىنىڭ ءوزى بىلەتىن ەدى، مەن بىلەتىن ەدىم. مىناۋ جامانىڭ ءبىلىپتى، ەندى ايتايىن. اتاڭ سەنىڭ ءزارلى حان 

ە ءىشىن جارىپ ولتىرگەن ەكەن. ەدى. مەنەن بۇرىن ون توعىز ايەل الىپ، كىلەڭ قىز تاپقانى ءۇشىن ءبارىنىڭ د
دەپ حالىق ات قويىپ ەدى. جيىرماسىنشى ايەل ەتىپ مەنى الدى. مەن دە ەكى « زارلى حان»سونىڭ ءۇشىن دە ء

دەدى.  -، «سەنىڭ ىشىڭدەگى دە قىز»قابات بولعان سوڭ، جالعىز جانىمنان قورقىپ، تاۋىپتەرگە قاراتىپ ەدىم: 
دەپ، قايعى جەدىم. سول كۇندەردە اسپاز ناۋبايدىڭ ايەلى دە ەكى قابات  -« ي!قىز تاپسام مەنى دە ولتىرەدى عو»

دەدى. جالعىز جانىم ءۇشىن سول جەردە  -، «ونىڭ ىشىندەگى ۇل»ەكەن. ونىڭ دا تامىرىن ۇستاتىپ قاراپ ەدىم: 
پ التىن بەرىپ: ماعان وي كەلدى. ول ايەلدى وڭاشا شاقىرىپ الىپ، بارلىق مۇڭىمدى ايتىپ، قازىنادان تاباقتا

اقيرەتتىك دوس بواليىق، ۇل تاپساڭ ۇلىڭدى ماعان بەر، مەنىڭ قىزىمدى ال. ءبىراق بۇل سىردى ەشكىم »
دەپ جالىندىم. ايەل تاباقتاپ التىن الىپ، ءبىر جاعىنان مەنى اياپ، سول جەردە ۋادەسىن بەردى. تۋار  -« بىلمەسىن!

تولعاعىمىز ءبىر كۇندە كەلىپ، ءبىر ساعاتتا بوسانىپ، سىردى ەشكىم  كەزىمىزدە ءزارلى حان اڭدا ەدى، ەكەۋمىزدىڭ
بىلمەسىن دەپ، باسقا بىرەۋدى دە جوالتپاي، ءبىرىمىزدىڭ باالمىزدىڭ كىندىگىن ءبىرىمىز كەسىپ، سول قولىممەن 

ر اشىلۋعا ى. سىقىزىمدى بەرىپ، وڭ قولىممەن العان شىراعىم سەن ەدىڭ! ەندى بۇل كۇندە مىنا جامانىڭ ونى ءبىلىپت
 دەپ، ءسوزىن اياقتاي الماي، شەشەسى جىالپ جىبەرەدى. حان: -ءتاڭىرى جازسا، نە شارام بار؟! 

ءسوز تاپقانعا قولقا جوق! والي بولسا، مەن تاققا اليىق ەمەس ەكەنمىن، وسى وقيعانى ويمەن بىلگەن         -
 جامانعا بەرەدى. جامان: دەپ حان تاعىنان ءتۇسىپ، تاقتى -ءسىز اليىقتى ەكەنسىز، 

دەگەندە، ات ارتىنا ءمىنىپ كەلگەن جامان  -، «جامان كىسى كەرەك»جوق، تاقسىر! كەشەگى كۇنى:         -
دى. دەپ، بولماي -ەدىم، بۇگىن تاققا وتىرمايمىن. ءسىزدىڭ كولەڭكەڭىزدە جۇرسەم دە جارار. تاعىڭىزعا ءمىنىڭىز، 

 حان تاققا وتىرىپ:
 دەيدى. سوندا جامان: -ماي، مەنىڭ ناۋبايدىڭ باالسى ەكەنىمدى قايدان ءبىلدىڭىز؟ اپىر        -
جال مەن جايا  -جاقسى بولسام دا ۇيىڭىزگە كەلگەن قوناق ەدىم. حانداردىڭ ىشەر اسى -مەن جامان        -

زدىڭ تارتتىڭىز. ءسىاۋزىڭىزعا تۇسپەي، نان، كوجە ءتۇسىپ، مەنى كەلىسىمەن اسپازعا جىبەردىڭىز. سالتىڭىزعا 
دەيدى. جينالعان جۇرت تاڭ قاالدى. سول كۇيىنشە  -شونجارلى، اتاۋلى حان ەمەس ەكەنىڭىزدى سودان بايقادىم، 
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حان تاعى دا حاندىق قىلدى. جامان وعان جاقسى ءۋازىر بولدى. جامان حانعا اقىلىمەن، تاپقىرلىعىمەن جاقتى. قىرىق 
 ءۋازىر شەتتە قالدى.

ۇنىندە، ءبىر كۇنى جامان سىرتقا شىعىپ تۇرسا، قاالنىڭ ورتاسىندا تىگۋلى التى قانات اق بوز ءۇي تۇر; كۇندەردىڭ ك
 توڭىرەگىندە قاپتاعان كىسى، ۇيگە كىرۋگە كەزەك كۇتەدى. جامان قايتادان ۇيگە كىرىپ، حاننان:

 دەپ سۇرايدى. حان سوندا: -بۇل نە جيىن؟         -
بولسا دا، بايلىعى مەنىمەن قاتار، ءۋالىباي دەيتىن باي بار سول ءۋالىبايدىڭ مەندى دەيتىن قىزى قاالدا قارا         -

دەپ، جيىرما جىلداي وتىردى، ءقازىر  -، «وزىمنەن اقىلى ارتىق كىسىگە تيەم»ون بەس جاستان كۇيەۋ تاڭداپ: 
وق. ءبارى دە بارىپ، قىزعا جاۋاپ قايتارا وتىز بەستە. بۇعان دەيىن ەشكىم اقىلى ارتىپ، وعان كۇيەۋ بوال العان ج

دەيدى جامان:  -قىزدى جەڭىپ االمىز دەپ جۇرگەن باي مىرزاالردىڭ جيىنى،  -الماي، ءقايتىپ كەتەدى. ول جيىن 
دەپ ويالپ، كەشكە جۇرت ورىنعا وتىرعان سوڭ، جايالپ قىزدىڭ ۇيىنە  -« مەن دە بارىپ كورسەم كايتەدى؟»

 ەدى، ءبىر اسەم كەلىنشەك شىعىپ:بارادى ەسىكتى قاعىپ 
 دەپ سۇرايدى. -نە جۇمىسىڭىز بار؟         -
 دەيدى. كەلىنشەك كۇلىپ، قىزعا بارىپ: -مەنىڭ جۇمىسىم سەندە ەمەس، قىزدا. بار، قىزعا ايت!         -
 ىز ءبىر جاماناۋ! ادام كورگىس-اۋ، كۇيەۋ تاڭدايمىن دەپ، سەن دە جۇرتتى باسىندىرىپ بولدىڭ-بيكەش        -

دەپ، كالجىڭدايدى. قىز جىميىپ  -دەيدى. سەنەن ول دا دامە ەتىپ كەلگەن بىلەم!  -كىسى سەندە جۇمىسىم بار، 
 كۇلىپ:

 دەپ -ول تۇرگە جامان بولعانمەن قانداي كىسى ەكەنىن قايدان بىلەسىڭ؟ مىنانى الىپ بارىپ بەر،         -
قايراق تاس بەرىپ جىبەرەدى. جەڭگەسى ول زاتتاردى اپارىپ بەرگەن سوڭ،  جەڭگەسىنە گاۋھار، پىشاق، تارەلكە جانە

 جامان قولىنا الىپ قاراپ تۇرادى دا:
 دەيدى. -بار، مۇنىڭ قۇرالىن اكەل،         -
 دەپ، جەڭگەسى قىزعا قايتىپ بارادى. قىز: -دەيدى، « مۇنىڭ قۇرالىن اكەل»ويباي! الگى جامانىڭ:         -
دەپ، جەڭگەسىنە بالعا مەن ءتوس بەرەدى. جامان بالعا مەن ءتوستى العان سوڭ قايراقتى  -ايدى، جار        -

توسكە قويىپ، بالعامەن ورتاسىنان بولەدى، تارەلكەنى ۋاتادى، پىشاقتى جەتەسىنەن سىندىرادى، گاۋھار تاستى قاق 
 جارادى.

ا بەرەدى. سىنعان زاتتاردى كورگەن سوڭ قىز ۇشىپ دەپ، كەلىنشەكتىڭ كولىن -ءما، بيكەشكە الىپ بار!         -
 تۇرا كەلىپ:

دەيدى. جەڭگەسى نە  -سول ادام شايتان بولماي، ادام بولسا، مەنىڭ تاپ باراتىن كىسىم. شاقىر مۇندا!         -
 دەرىن بىلمەي، جاماندى شاقىرىپ كەلەدى. قىز ونى قۇرمەتتەپ قارسى االدى...

رى، حان باالالرى كەلەدى ەكەن. بارىنە دە قىز ماناعى زاتتاردى بەرەدى ەكەن. ءبارى دە: بۇرىن دا تاالي باي باالال
 «مەنىڭ ۇيىمدە پىشاعىم جوق پا، بولماسا قازىنامدا گاۋھار تاسىم جوق پا، الدە قايراق تابا الماي ءجۇرمىن بە؟»
ز بۇل قاالي بولدى؟ وسى قى»لداسىپ دەپ، اشۋالنىپ قايتىپ كەتەدى ەكەن. تاپ سول كۇنى قىزدىڭ اعاالرى اقى -

وتىز بەسكە كەلدى. كۇيەۋ تاڭداپ، ءالى بىرەۋگە تيگەن جوق. ءسىرا، ونىڭ باسقا ءبىر سۇيگەنى بار شىعار؟ ونداي 
دەپ، قاراۋىل قويىپتى. تاڭ اتقان سوڭ جامان قىزدىڭ ۇيىنەن شىعىپ بارا جاتسا،  -، «ادامى بولسا، ۇستاپ االيىق

 ى ۇستاپ، بايدىڭ باالالرىنىڭ قولىنا اپارىپ بەرەدى. باي باالالرى جاماندى دىردەكتەتىپ حانعا اپارىپ:قاراۋىلشىالر ون
دەيدى. حان جاماندى وڭاشا الىپ،  -مىنا ءۋازىردى ۇستاپ الدىق. ءبىزدى كەلمەي جاتىپ باسىندى!         -

 سۇرايدى.
 قىزدىڭ ۇيىنە باردىڭ با؟        -
 جوق!        -
 مىناالر ۇستاپ الدىق دەيدى عوي؟        -
 والر وتىرىك ايتىپ، بالە جاۋىپ ءجۇر، مەنى داالدان ۇستاپ الدى.        -
مەن سەنىڭ اقىلىڭدى سىيالپ، استىمداعى تاعىمدى دا بەرىپ ەدىم. تاقتى ءوزىڭ الماعان سوڭ، ەڭ جاقىن         -

دەپ ەدى حان،  -ەمەس. شىنىڭدى ايت. قىزدى الىپ بەرەم، ءۋازىرىم قىلىپ ەدىم. ءۋالى ماعان والردان قىمبات 
جامان ءتىپتى شىنىن ايتار بولمادى. حان اشۋالنىپ، جەندەتتەرگە جاماندى دارعا اسۋعا ءامىر قىلدى. جەندەتتەر حان 

مان بۇيىرعان سوڭ، جاماندى دارعا اپارىپ، موينىنا دۇزاق سالىپ، داردىڭ ءجىبىن تارتىپ، جوعارى كوتەردى. جا
يمانىن ايتىپ، قىرىلداپ، ەندى دەمى بىتۋگە اينالعاندا، كوپتى جارىپ، اق بوز اتتى، اق كيىمدى، بەتىنە پەردە جاپقان 
ءبىر كىسى كەلىپ، قىلىشپەن داردىڭ ءجىبىن كەسىپ جىبەرەدى دە، سۇالپ جاتقان جاماننىڭ كوكىرەگىنە قىلىشىن 

از قىرىلداپ جاتىپ، ەسىن جيعان سوڭ، جەندەتتەر تاعى دا دارعا كولدەنەڭ تاستاپ، جايىنا كەتەدى. جامان ءبىر
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دەپ وتىنەدى. جەندەتتەر قايتىپ الىپ كەلگەن سوڭ،  -، «مەنى ەندى حانعا اپارىندار»تارتايىن دەپ ىڭعايالنعاندا: 
 حان:

تەر اقىرادى. جەندەتدەپ  -بۇل كەزگە دەيىن نەگە ولتىرمەدىڭدەر؟ مەنىڭ بۇيرىعىمدى ەكى ەتتىڭدەر مە؟!         -
 تۇرىپ، ۋاقيعانى ايتىپ بەرىپ، اس دەسە، الدە دە دارعا اسۋعا ءازىر ەكەنىن بىلدىرەدى. ەندى حان جامانعا:

 دەيدى. -ماعان بارام دەپ نەگە ايتتىڭ؟ الدە ماناعى ايتپاعان شىنىڭدى ايتايىن دەپ كەلدىڭ بە؟         -
 پ كەلدىم.ە، تاقسىر، شىنىمدى ايتايىن دە        -
 وندا ءۋالىبايدىڭ قىزىنىڭ ۇيىنە بارعانىڭ راس پا ەدى؟        -
 راس ەدى.        -
 االم دەپ، ۋادە بەرىپ پە ەدىڭ؟        -
 بەرىپ ەدىم.        -
 ەندەشە، مانا نەگە ايتپادىڭ؟        -
ءۋالىبايدىڭ قىزىنا سىرتتان حابارالسقاندا، ول ماعان تاقسىر! مانا ايتپاعان سەبەبىم مىناۋ ەدى. مەن بارىپ،         -

ەنشە، قايراقتاي بولىپ ەزىلگ»ءبىر تارەلكە، ءبىر قايراق، ءبىر پىشاق، ءبىر گاۋھار تاس بەرىپ جىبەردى. ول ونىڭ: 
جارىپ  يتارەلكەدەي بولىپ ۋاتىلعانشا، پىشاقتاي بولىپ، باسى كەسىلگەنشە سىر ايتپايتىن كىسى، مىنا گاۋھار تاستا

ىشاقتى دەپ، پ -« پىشاقتاي بولىپ باسىم كەسىلگەنشە ايتپاسپىن!»دەگەنى ەدى. سول سىردى:  -، «مەنى االدى
ارەلكەنى دەپ، ت« تارەلكەدەي ۋاتىلعانشا»دەپ، قايراقتى ۋاتىپ، « قايراقتاي ەزىلگەنشە!»جەتەسىنەن سىندىرىپ، 

پ، گاۋھار تاستى قاق ءبولىپ، ۋادە بەرىپ ەدىم. سول سەبەپتى دە -« گاۋھار تاستاي جارىپ، سەنى االم!»قيراتىپ، 
مانا شىنىمدى ايتپاپ ەدىم. قىزدىڭ ءوزى مەنى اياپ، اق بوز اتقا ءمىنىپ، بەتىنە پەردە جاۋىپ كەلىپ، داردىڭ ءجىبىن 

ىلىش ق مەن ءۇشىن كىناسىز ولمە، ەرلىگىڭدى كوردىم.»قيىپ، كوكىرەگىمە كولدەنەڭ قىلىش تاستاپ كەتكەنى: 
 دەگەنى ەدى. -، «ۇستىندە سەرت جۇرمەيدى دەۋشى ەدى، انتىڭدى قايتىپ ال

 دەپ، جامان ءسوزىن اياقتادى. -ءوزى رۇقسات بەرگەن سوڭ، شىنىمدى ايتىپ وتىرمىن،  
حان جاماننىڭ ءسوزىنىڭ شىندىعىنا كوزى جەتىپ، ەل جيناپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن قىلىپ، قىزدى 

ا الىپ بەرەدى. جامان تاپقىرلىعىمەن حانعا جاعىپ، ەكەۋى دوس بولىپتى. ءبىر كۇنى قىرىق ءۋازىر كەڭەسىپ جامانع
بۇل جامان ءبىزدىڭ جامان كىسى ىزدەگەندە ات ارتىنا مىنگەستىرىپ الىپ كەلگەن جامانىمىز ەدى. بۇل »وتىرىپ: 

ى ەسەپكە الماي تاستادى. قوي، ءبۇيتىپ بولماس! كۇندەردە حان ونى وزىنە جاقسى دوس قىلدى; قىز اپەردى، ءبىزد
ءبىز بۇل ەكەۋىن ارازداستىرايىق. جاماننىڭ ايەلىن ماقتايىق، ۇيىنە كوناققا اپارىپ كورسەتەلىك. ءسويتىپ، ەكەۋىنىڭ 

 دەسەدى. ۋادەلەرى بويىنشا جاماننىڭ ايەلىن حانعا ماقتايدى. -، «اراسىنا وت جاعالىق
 دەپ، حاندى ازعىرادى. -دا، ول ايەل سىزگە اليىق ايەل! تاقسىر، شىنىن        -

شىنىندا، ماعان اليىق ايەل »حان جاماننىڭ ۇيىنە بارىپ، ءوز كوزىمەن ايەلدى، ونىڭ تاربيەسىن كورگەن سوڭ: 
 دەپ ويالپ، ۇيگە قايتىپ كەلىپ، قىرىق ۋازىرمەن كەڭەسەدى. -، «ەكەن

 -ەدىڭدەر. ەندى ايەلدى الۋعا ماعان قانداي ايال تاۋىپ بەرەسىڭدەر؟ ويدا جوقتا ويعا سالعان سەندەر         -
 دەيدى. ۋازىرلەر كەڭەسىپ:

جۇمسايىق. سوندا ول ولەر، ول ولگەن « كەلمەسكە-جاقسى، تاقسىر! جاماندى شاقىر! ءبىز ونى بارسا        -
ر جىگىت جىبەرەدى. جىبەرگەن جىگىتى دەيدى. جاماندى شاقىرۋعا حان ءبى -سوڭ جەسىر ايەلدى ءسىز وڭاي االسىز! 

بارىپ، ۇيدەن سىعاالپ قاراسا، توردە توسەك ۇستىندە جامان جاتىر. ايەلى توردەگى شار ايناعا قاراپ، ءوز كوركىنە 
 ءوزى تاڭعالىپ، جامانعا سويلەيدى:

جەر مەن كوكتەي  مەن وسى ءتاڭىرىنىڭ ىسىنە تاڭمىن. اركىمدى ءوزىنىڭ قاتارىنا قوسسا ەدى. اراسى        -
 اۋ دەيمىن. وزىمە قاراسام، ون تورتىندە تۋعان-بىرىن قوسىپ قويعان، ءتاڭىرىنىڭ قۇدىرەتى كۇشتى-ادامداردى بىرىنە

 اي سياقتىمىن، ساعان قاراسام، سۋى بىتكەن كولدەي، قارا مايى بىتكەن شەلەكتەيسىڭ. جامان باسىن كوتەرىپ الىپ:
ڭ ە، ادام، بەيىش سەنى»ىز ادام بەيىشتەن قۋىلىپ، شىعىپ بارا جاتقاندا، ءتاڭىرى: جوق، والي ەمەس! اتام        -

دەگەن  -، «ءۇشىن جاراتىلىپ ەدى، شايتاننىڭ ازعىرۋىمەن شىعىپ باراسىڭ، ەندى بەيىشتەن قاالعانىڭدى الىپ كەت
 -تاڭىرى! سەنىڭ قانداي زاتىڭنىڭ ءقادىرلى ەكەنىن قاي»ەدى. سوندا ادام: ء

 -باقىت، بىرەۋى  -قىدىر، بىرەۋى  -ادامزاتقا پايدالى ءۇش زاتىم بار، بىرەۋى »دەگەن سوڭ:  -« ەيىن؟دان بىل
اقىل تۇرماعان جەردە ءبىز دە تۇرا »دەگەن ەكەن ءتاڭىرى. سوندا ادام اقىلدى الىپتى.  -، «اقىل، وسىنىڭ ءبىرىن ال

كەن. سول سياقتى، سەن قازىناداعى قىزىل التىن ەدىڭ، مەن دەپ، قىدىر دا، باقىت تا اقىلعا تابىنعان ە -، «المايمىز
ق كۇلەدى. قار-دەپ، قارق -اقىل ەدىم. مەنىڭ قارالىعىما، ءيا قارتتىعىما قىزىعىپ تيگەن جوقسىڭ، اقىلىما ءتيدىڭ، 

ىت، ونىڭ گايەلى جاماننىڭ سوزىنە كۇلىپ، ارتىنا قاراعاندا، پەردەسى اشۋلى ەكەن، ەسىكتەن كىرىپ كەلە جاتقان جى
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ءجۇزىن كورىپ، ەسىنەن تانىپ، قۇالپ قالىپتى. سول جەردە بەتىنە سۋ بۇركىپ، جىگىتتى تۇرعىزىپ الىپ، جۇمىسىن 
 سۇرايدى. جىگىت كەلگەن جۇمىسىن ايتىپ قايتادى، كەلگەن سوڭ، حان:

دەيدى.  -ا كەتتىڭ، سەن كەتكەلى كوپ ۋاقىت بولدى، سەن مۇندا جۇرتتى ءيىرىپ وتىرعىزىپ قويىپ قايد        -
جىگىت باسىنان وتكىزگەن ۋاقيعاسىن ايتقان سوڭ، اۋەلدە ايەلگە عاشىق حان، ونان سايىن ىنتىق بوالدى. جىگىت 

 كەتكەن سوڭ جامان:
 دەپ، ايەلىمەن اقىلداسادى. ايەلى: -حانعا بارايىن با؟         -
زگەنمىن. ريزا بول، ءبىراق جولعا جۇلقىنعان اق سە-جۇمسارىن كوپتەن« بارساقەلمەسكە»بار، سەنى         -

جۇيرىك، جىلجىعان جورعا مىنبە، جىلقىداعى ەڭ سەمىزدى ءمىن. قىرىق ءۋازىر سەنى ءۇش كۇنشىلىك جەرگە شىعارىپ 
ساالر. والردىڭ كاراسى ۇزىلگەن سوڭ، سەن دە قايت. ورمان ىشىنە اپارىپ، اتىڭدى سوي دا، ەتىن الىپ كەل، سونى 

 دەيدى. جامان حانعا كەلگەن سوڭ، حان ءسوز باستايدى: -ىپ، جاتا بەرەمىز، قورەك قىل
مەن سەنى ءبىر ۇزاق ساپارعا جۇمسايمىن، جۇمساعاندا، سەنىڭ ەرلىگىڭنەن ءۇمىت ەتپەيمىن، اقىلىڭنان         -

 دەيدى. -ءۇمىت ەتەمىن. بارساڭ، ايتامىن، 
 عىن كورسەتەدى.دەپ، جامان ريزالى -جاقسى، بارايىن،         -
ن، التى -دەپ ايتادى. ءبىر تۇگى  -دەيتىن قوي بار، « ىنجۋلى قوي»دەيتىن جەردە ء« بارساكەلمەس»        -

ىنجۋلى »ءبىر ادامعا تون دەيدى. سونىڭ تەرىسىن ۇستىمە كيگىم كەلەدى. ء -ءبىر تۇگى كۇمىس، سويسا، تەرىسى 
دەيدى. سونى ءتاج قىلىپ كيگىم كەلەدى. « التىن -سقا جەرى كۇمىس، با -دەگەن ۇيرەك بار، قاناتى « ۇيرەك

دەيدى. سونى مىنگىم كەلەدى. مىنە، « داۋدىڭ ءىنجۋلى قارا ارعىماعى بار، ءبىر شاپقاندا ءجۇز شاقىرىم شابادى»ء
ەمىز سدەپ، جاماندى حان كىلەڭ وتىرىككە جۇمسايدى. جامان حاننىڭ جىلقىسىنان ءبىر  -وسى جۇمىستارعا باراسىڭ، 

اتتى تانداپ ءمىنىپ، جولعا شىعادى. قىرىق ءۋازىر ءۇش كۇنشىلىك جەرگە شىعارىپ سالىپ قايتادى. ۋازىرلەردىڭ 
ارتىنشا جامان دا كەيىن قايتىپ، قاراتوعاي دەيتىن ورمانعا اپارىپ، اتىن سويىپ ۇيىنەن كولىك اكەلىپ، ەتتى تاسىپ، 

جەر قازىپ، كۇندىز سوندا، تۇندە ايەلىنىڭ قاسىندا جاتا بەرەدى. اي  تۇزداپ االدى. توسەگىنىڭ استىنان ادام بويى
وتەدى، جىل وتەدى. ءبىر كۇنى جاماننىڭ ۇيىنە، جەڭگەسىنە كوڭىل ايتۋعا حان كەلەدى. قوناق اسى جەپ بولعان 

 سوڭ، حان ءسوز باستاپ:
الىپ كەلگەن جامانى ەدى. جامان بولسا  ادامنىڭ، ءشوپتىڭ، قۇستىڭ جامانىن اكەل دەگەندە، ۋازىرلەرىمنىڭ        -

دا، اقىلىنا ريزا بولىپ، تاعىمدى دا بەرىپ ەدىم. اقىلىنىڭ ارقاسىندا، سەنى دە الىپ ەدى. سول اقىلىنان ءۇمىت ەتىپ، 
ءبىر جۇمىسقا جۇمساي قويىپ ەدىم، كەلەر ۋاقىتى ءوتىپ كەتتى. قۇدايدىڭ ءامىرى بولدى ما، دەيمىن... سەنى قور 

ل دەپ ۇگىت ايتادى. ايە -دەگەن، قولىما الىپ باعارمىن، « مۇرا -اعا ولسە، جەڭگە »جالعىز تاستاماسپىن،  قىلىپ،
 وتىرىپ:

ە، قۇدايدىڭ ءامىرى بولسا نە شارا؟ ول كەلگەنشە، سەنىڭ قولىندا ءبىر ءقادىرلى تاس بار ەدى، سونىڭ         -
س پايداعا اسپادى عوي. سول سەكىلدى ءار زاتتىڭ پايدالى تىلىمەن سەن ونى جارىپ ەدىڭ، جارىلعان سوڭ ول تا

ۋاقىتى بار ەدى. كەشەگى قىز كۇنىمدە بولسا، ءبىرسارى، ەندى مەن سول جارىلعان تاس سياقتىمىن. ساعان قىزمەت 
ن ىدەيدى. حان ايەلدەن جەڭىلىپ ۇيىنە قايتادى. حان شىعىپ كەتكەن سوڭ، قات -ەتىپ جاعا الماسپىن، اۋرە بولما، 

 بايىن شاقىرىپ الىپ:
دەپ قويا بەرەدى. حان دا بارىپ تاعىنا وتىرادى، جامان دا  -بار، ەندى حاننىڭ جاۋابىن ءوزىڭ بەر،         -

 سالەم بەرىپ، كىرىپ بارادى. حان ساسىپ قالىپ:
 دەيدى. -ۋا، قاشان كەلىپ قالدىڭ؟ ال ەندى اڭگىمەڭدى ايتا بەر!         -

 جامان تۇرىپ:
اڭگىمە ۇزاق ەمەس. ۋازىرلەر شىعارىپ سالعان سوڭ، ءبىر اش ارىستان سوڭىمنان قالمادى. مەن:         -
دەپ، قىلىشىمدى سۋىرىپ الىپ، قۋىپ  -« ، بارىپ جاۋدى مۇقاتقانشا، مىنا جاۋدى مۇقاتايىن!«بارساكەلمەسكە»

دەيدى.  -ىڭ ورداعا كىردى مە دەپ وتىرمىن، كەتتىم. ءوز اۋلىما اپارىپ، قاماپ ەدىم، ونان شىعىپ كەتتى. وسى ءسىزد
 حان نە دەرىن بىلمەيدى، ءبىر قىزارادى، ءبىر بوزارادى، جەرگە كىرىپ كەتكەندەي بوالدى، اقىرىندا:

مەن ايىپتىمىن، مەندە ءبىر قاتە بولدى، شايتاننىڭ ازعىرعانىنا ەردىم، وعان سەبەپ مىنا ۋازىرلەر. بۇالر         -
دەيدى. جامان ريزا  -، ءيا ماعان ءبىر قاتەر قىالر، سەن ەندى ىرگەڭدى كوتەر، بوتەن ەلگە كوش، ەندى ءيا ساعان

بولىپ كوشەتىن بوالدى. حان بىرنەشە تۇيەگە جاساۋ، اسىل زات ارتتىرىپ، جاماندى اقشا حاننىڭ ەلىنە كوشىرىپ 
رەدى. كۇندەردىڭ كۇنىندە حان جاماننىڭ ءسوزى ساالدى. جامان اقشا حاننىڭ ەلىندە ءبىر ءقادىرلى ادام بولىپ تۇرا بە

كوكەيىنەن كەتپەي، شالقاسىنان شاڭىراققا قاراپ، ويالنىپ جاتىر ەدى، قىرىق ءۋازىر كىرىپ كەلەدى. حان باسىن 
 كوتەرىپ الىپ:
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رلەر ۋازىدەيدى.  -جاۋ شاپتى، ەل ءبۇلىندى، اپات سوقتى. وسىنى ويالپ تابىڭدار! بولماسا، جازااليمىن،         -
اقىلداسىپ، وزدەرى تابا المايتىن بولعان سوڭ جاماندى ىزدەپ بارىپ، وعان حاننىڭ ايتقانىن ايتادى. جامان قىرىق 

 ءۋازىردى قۇرمەت ەتىپ بولعان سوڭ:
قايداعى ەسىنە تۇسكەن -جاقسى، مەن جاۋابىن بەرەيىن. حان مەنى ويالپ، قاپاالنىپ جاتقان شىعار، قاي        -

سەندەرگە دە وكپەسى بولسا كەرەك. ءسويتىپ جاتقاندا، حاننىڭ ورداسىنىڭ كۇلدىرەۋىشىنىڭ ءبىر باسى شىققان شىعار، 
دەپ، سەندەرگە ايتقان عوي. بارىپ  -، «جامان بولسا، وسىعان ءبىر نارسە ايتار ەدى، سىنايىن»بوالر. 

دەپ كەڭەس بەرەدى. ۋازىرلەر حانعا  -دى، كۇلدىرەۋىشىنىڭ باسىن سالىپ بەرسەڭدەر، حاننىڭ قىزمەتى تامام بوال
 كەلىپ:

دەپ،  -تاقسىر! مىنا ءبىر كۇلدىرەۋىشىڭىزدىڭ باس جاعى شىعىپ كەتكەن ەكەن، سونى سالىپ بەرەيىك،         -
 رۇقسات سۇرايدى. حان رۇقسات بەرگەن سوڭ، كۇلدىرەۋىشىنىڭ باسىن سالىپ بەرەدى. حان كۇلىپ:

 دەپ سۇرايدى. ۋازىرلەر شىنىن ايتادى، حان ۋازىرلەرىنە: -سەندەرگە؟  مۇنى كىم ۇيرەتتى        -
ول جامان بولسا دا، قىسىلعاندا ايال تاباتىن اقىلدى، دانىشپان ەدى. اركىمنىڭ پايداسىنا جارايتىن ەدى.         -

ەر ولەتىن ەدىڭدەر. سەندەر كۇندەپ، اقىرىندا ەكەۋمىزدى ايىردىڭدار. ەگەردە ول سەندەرگە اقىل تاپپاسا، سەند
دەيدى. قىرىق ءۋازىر حانعا جاعامىز دەپ، حاننىڭ  -دەگەن ماقال بار، « بىرەۋگە ور قازبا، ءوزىڭ تۇسەرسىڭ»

توي جاساپ جاتسا دا، حاننىڭ كوڭىلى كونشىمەيدى. جاماندى ساعىنادى. ءبارى دە -كوڭىلىن اۋالپ، كۇندە ويىن
رىگىپ، ۋازىرلەرىمەن اڭعا شىعادى. اڭ ىزدەپ كەلە جاتىپ، تاۋدىڭ ەتەگىندە جامانداي بوال المايدى. ءبىر كۇنى حان ە

 قوي جايىپ جۇرگەن ءبىر شالعا ۇشىراپ، سالەم بەرىپ:
 دەپ سۇرايدى. -ۋا، اتا، مىنا تاۋدىڭ باسىن قىراۋ شالعالى نەشە جىل بولدى؟         -
 دەيدى شال. -ءبىر جيىرما جىل بولعان شىعار،         -
 بۇل تاۋدىڭ ەتەگىن قىراۋ شالعالى نەشە جىل بولدى؟        -
 ون بەس جىل بولدى.        -
 بۇل تاۋدىڭ باسىنان بۇالق اققالى نەشە جىل بولدى؟        -
 وعان دا ءبىر ون جىل بولعان شىعار. حان ويالنىپ تۇرىپ تاعى دا:        -
 دەيدى. -اتا، ءوزىڭىز نەشەۋسىز؟         -
 اي، جاتقاندا ەكەۋمىن، تۇرعاندا تورتەۋمىن.-وي شىراعىم        -
بابا، مەنىڭ قىرىق اسىراندى قازىم بار، سونى بىلدىرمەي ءجۇنىن جۇلىپ، كۇيدىرمەي ءپىسىرىپ، قان         -

 دەپ سۇرايدى حان. سوندا شال: -شىعارماي سويىپ بەرەتىن كىسى بار ما؟ 
دەيدى. حان شالدىڭ سوزىنە قاناعات ەتىپ، اتىنىڭ  -ڭنان دا ارتىق ەتەر، ادامىنا تاپ بولساڭ، ايتقانى        -

 باسىن بۇرىپ، ۇيىنە قايتادى. حان ۇيىنە كەلگەن سوڭ، ۋازىرلەرىنە:
مەن نە دەدىم، شال نە دەدى؟ سونى ايىرىڭدار، ونى ايىرۋعا ءبىر اي ۋاقىت بەرەم. ايىرا الماساڭدار، قىرقىڭ         -

دەيدى. ۋازىرلەر ساسىپ، وزدەرى تابا المايتىن بولعان سوڭ، ءبارى دە باياعى جامانعا بارىپ،  -دا ولەسىڭدەر، 
 حاننىڭ ايتقانىن ايتادى. سوندا جامان:

بۇل وڭاي جۇمىس ەمەس. باستارىڭ ولىمگە بايالنعان ەكەن. جاقسى ەندى بولماس، تاعى دا ءبىر امال         -
، باسقا اتتارىڭدى سويىڭدار، كيىمدەرىڭدى ورتەپ، سونىمەن ءبىر اتتىڭ ەتىن تابايىن. سەندەر ءبىر ات قالدىرىپ

پىسىرىڭدەر، مەن مىنا قالعان اتقا ءمىنىپ سەندەردى حانعا جاالڭاش ايداپ بارام. ەگەردە سەندەر، ارالنىپ، قاستىق 
 ءبىر اۋىزدان:دەيدى. ۋازىرلەر  -ەتپەيتىن بولساڭدار، مەن سەندەردى حان الدىندا قۇتقارىپ االم، 

يزا دەپ، ر -ويباي، تاقسىر، ارالنبايمىز! جانىمىز قالسا بوالدى، حانىمىز بىزگە مىقتى وكپەلەپ ءجۇر،         -
بولىپ، سول جەردە وتىز توعىز اتتى سويىپ، ءبىر اتتى قالدىرىپ، سويعان اتتاردىڭ بىرەۋىنىڭ ەتىن وزدەرىنىڭ 

ى. ەتتى جەپ بولعان سوڭ، سويماي قالدىرعان اال شوالق اتقا جامان كيىمىن جاعىپ ءپىسىرىپ، ەتىن جەپ االد
مىنەدى، قولىنا قۇرىق الىپ، جاالڭ اياق، جاالڭ باس ۋازىرلەردى حانعا ايداپ جونەلەدى. جامان كەلە جاتىر دەگەندى 

، جاماندى جەر پەستىپ، حان قىرىق جىگىت ەرتىپ، جىبەك كىلەم، جىبەك شاتىر الىپ، تۇستىك جەردەن الدىنان شىعى
 باستىرماي قۇرمەتتەپ، جىبەك كىلەمگە ءتۇسىرىپ االدى.

حان ۋازىرلەردى ءۇمىتىپ كەتەدى. وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن جاساپ جاتا بەرەدى. ءبىر كۇنى ۋازىرلەردىڭ 
ىل دەگەن كۇڭك -، «بۇل حان ءوز قىزىعى وزىندە جاتا بەردى. تۇنەۋگى ءسوزىن ۇمىتىپ كەتتى بىلەم»اراسىندا: 

 شىعادى. جامان ونى ەستىپ، ۋازىرلەردى شاقىرتىپ الىپ، جيىلعان حالىق الدىندا:
قىرىق ءۋازىرىمدى جونگە سالىپ، اقىل »ول شال جۇرتتان اسقان دانا ەدى. حان ونىڭ دانالىعىن سەزىپ،         -

دىڭ باسىن قىراۋ شالعالى نەشە جىل بۇل تاۋ»دەپ، سالەم بەرىپ، تىلدەسىپ ەدى. حاننىڭ:  -« ايتپاس پا ەكەن؟
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شاشىما اق كىرگەلى »دەگەنى ەدى. شال: « سەنىڭ شاشىڭا اق كىرگەلى نەشە جىل بولدى؟»دەگەنى: « بولدى؟
دەگەنى: « بۇل تاۋدىڭ ەتەگىن قىراۋ شالعالى نەشە جىل بولدى؟»دەدى. حاننىڭ:  -، «جيىرما جىل بولدى

دەدى.  -، «وعان دا ون بەس جىل بولدى»دەگەنى ەدى. شال: « ساقالىڭا اق كىرگەلى نەشە جىل بولدى؟»
كوزىڭنەن جاس اققالى نەشە جىل »بۇل تاۋدىڭ باسىنان بۇالق اققالى نەشە جىل بولدى؟ دەگەنى: »حاننىڭ: 
« اتا، ءوزىڭ نەشەۋسىڭ؟»دەدى. حاننىڭ:  -، «وعان دا ءبىر ون جىل بولدى»دەگەنى ەدى. شال: « بولدى؟

دەگەنى: « جاتقاندا ەكەۋمىز، تۇرعاندا تورتەۋمىز»دەگەنى ەدى. شالدىڭ: « دە نەشە جانىڭ بار؟ۇيىن»دەگەنى: 
مەنىڭ بۇرىنعى ايەلىم ءولىپ ەدى، قازىرگى ايەلىمنىڭ بايى ولگەن; تۇندە جاتقاندا ەكەۋ بولعانمەن، كۇندىز قويدا »

دى. دەگەنى ە -، «ءوزىنىڭ ولگەن ەرىن وياليدىجۇرگەندە مەن ولگەن ايەلىمدى ساعىنام، ءقازىر ايەلىم ۇيدە وتىر، 
قىرىق اسىراندى قازىم بار، سونى قان »سول ەدى. حاننىڭ  -دەگەنى « جاتقاندا ەكەۋ، تۇرعاندا تورتەۋمىز»

سىز مەنىڭ اقىل»دەگەنى: « شىعارماي سويىپ، بىلدىرمەي جۇلىپ، كۇيدىرمەي ءپىسىرىپ بەرەتىن كىسى بار ما؟
ادامىنا »دەگەنى ەدى. شالدىڭ: « سوقپاي جونگە سالىپ بەرەتىن كىسى بار ما؟-سوالردى ۇرماي قىرىق ءۋازىرىم بار،

دەگەنى، ونىڭ شەشۋىن ماعان جولداعانى ەدى. سەندەر مەنى ىزدەپ بارعان سوڭ، « تاپ بولساڭ، ايتقانىڭنان اسىرار
 ىرمەي پىسىرگەنىم; سەندەردى الدىماۇستەرىڭدەگى كيىمدەرىڭدى الىپ وتقا جاققانىم، بىلدىرمەي جۇلعانىم، كۇيد

سالىپ جاالڭاش، جاياۋ ايداپ حانعا اكەلگەنىم، قان شىعارماي سويعانىم ەدى. ال ەندى وسىمەن حاننىڭ جۇمىسى 
 دەپ، جامان ءسوزىن اياقتادى. حان: -بىتكەن شىعار؟ 

سالىپ، قونىس اۋدارىپ، كوشىپ ۋازىرلەرىمنىڭ كۇناسىن كەشىردىم. نەشە رەت ەكەۋمىزدىڭ ارامىزعا وت         -
دەپ ەدىم.  - «وزدەرى ابدەن جەڭىلسىن، كىناالرىن موينىنا السىن!»كەتۋگە سەبەپ بولىپ ەدى. سونىسىنا ىزاالنىپ: 

مەنىڭ تىلەگىم ورىندالدى. ال، حالىق، مەن دە ءبىراز حان بولىپ، قىزىق كوردىم. ەندىگى حاندىعىمدى مىناۋ دوسىما 
ندى تارتىنباڭىز، تاققا ءسىز مىنۋگە ۋاقىت جەتتى، قالعان ومىردە سىزگە قىزمەت ەتىپ، ءسىزدىڭ بەرەم. ءسىز دە، ە

دەپ، جاماندى قولتىقتاپ اكەلىپ، حان تاعىنا وتىرعىزدى. ەلى وتىز كۇن ويىن،  -حان بولعان قىزىعىڭىزدى كورەيىن، 
جامان اقشا حاننىڭ ەلىندەگى ءۇيىن كوشىرىپ قىرىق كۇن تويىن قىلىپ، جاماندى اق كيىزگە سالىپ، حان كوتەردى. 

جامان تاققا مىنگەن سوڭ، ەشبىر سوعىسسىز، بەس حاندىقتىڭ قونىسىن بىرىكتىرىپ، ەل اراسىندا دوستىق »االدى. 
دەيدى. ءار حاننىڭ ادامدارى ءوز ەلىنەن ادىلدىك تاپپاسا، بۇعان كەلىپ، قوسىال بەرىپتى. سول ۋاقىتتان  -، «ورناتىپتى

ولگەنشە قالدى -دەپ ات قويىپ، سول اتى ولە« اياز بي»تاپ ادىلدىگى ءۇشىن بەس حاننىڭ ەلى جامانعا: باس
دەيدى. اياز بي ءادىل بولدى. تۋرا بيلىك ەتتى ناشارالرعا قاراستى. باياعى ءوزىنىڭ جىرتىق تونى مەن جامان تىماعىن 

 كوڭىلى اۋىتقىپ، تۋرا جولدان تايايىن دەسە، شەگەلەۋلىورداسىنىڭ ماندايشاسىنا شەگەلەپ قويدى. كەيدە حاندىقپەن 
اي، اياز، بايمىن دەپ اسپا، حانمىن دەپ تاسپا! اياز ءالىڭدى ءبىل، قۇمىرسقا جولىڭدى »تونى مەن تىماعىنا قاراپ: 

 دەپ، كوڭىلىن باسۋشى ەدى دەيدى.  -« ءبىل!
 
 
 ـ ءبولىم: ەسەكتىڭ قودىعى  74
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 —ورمانداعى ۇيدە ەسەكتىڭ قودىعى تۇرادى ەكەن. ونىڭ دوستارى بولماپتى. قودىق زەرىگە باستايدى. بىردە ول: 
 . ەنەك كەلەدى شىعىپ تىشقان كىشكەنتاي استىنان ەدەننىڭ. ەستيدى داۋىستى دەگەن– قاالي؟ حال پي،-پي
 دەپ شيقىلدادى ول. -تىشقانمىن. سەن زەرىگىپ وتىرعان سوڭ كەلىپ تۇرمىن، كىشكەنتاي مەن —

وسىدان سوڭ قودىق پەن كىشكەنتاي تىشقان دوس بولىپ كەتتى. قودىقتىڭ قۋانىشىندا شەك جوق. ول 
 كەزدەسكەندەردىڭ بارلىعىنا: 

 . بولدى ماقتاناتىن دەپ-!بار دوسىم مەنىڭ ال —
  شىعار؟ بىرەۋ قۇيتاقانداي–ى ايۋدىڭ قونجىعى جاقتىرماي سويلەپ. رادسۇ دەپ— دوس؟ قانداي ول —

 قودىققا وتىرىك ايتۋعا تۋرا كەلدى: 
 . ءپىل ۇلكەن – دوسىم مەنىڭ جوق، —
 ۇلكەن ءپىل؟ وتىرىك سوقپا!  -

 ارينە، قودىقتىڭ سوزىنە ەشكىم دە سەنبەدى. سوندا دا ونىڭ دوسى كىم ەكەنىن كورۋگە اڭدار جيناال باستادى. والر: 
 كەزدە وسى. بىلمەدى ايتارىن نە ول. باستادى قىسىال قودىق. دەدى-!كورسەت دوسىڭدى ۇلكەن بىزگە ال —

 : كەلىپ شىعا تىشقان كىشكەنتاي
  ەدىد-!مەنمىن دوسى قودىقتىڭ —
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 ناعىز وتىرىكشى.  قودىق مىنا وندا بولساڭ، ءپىل ۇلكەن سەن ەگەر —. اڭدار باستادى كۇلە دەپ —! حا-حا —
 ال قودىق ۇيالعاننان قىزارىپ كەتتى سودان سوڭ ايتتى: 

 ولىپب كىشكەنتاي ول ءقازىر. ءپىل سيقىرشى ەمەس، ءپىل ۇلكەن عانا جاي ول. ءپىل ۇلكەن دوسىم مەنىڭ ءيا، —
 . سىيمايمىز ەكەۋىمىز ۇيىمە مەنىڭ ويتكەنى. تۇر
 . ەلمەيدىك بولعىم كىشكەنتاي مۇنداي مەنىڭ ءبىراق، —دى قونجىق. شۇلعى باسىن دەپ — شىعار، راس بالكىم، —
 دانسو. دوسىم جاقسى ەڭ مەنىڭ ول ءبىراق، —. قودىق دەدى — جوق، كەلگەن بولعىسى كىشكەنتاي دا ول —

 ! دوس ادال ناعىز – دوسىم مەنىڭ ويتكەنى. كەلدى تۋرا بولۋىنا كىشكەنتاي ءۇشىن مەن سوڭ
 دەپ تاڭ قالدى بارلىق اڭدار.-ىرىمدى دوس!قاي قانداي اح، —

والر قوشتاسىپ، جوندەرىنە كەتتى. سودان بەرى ورماندا ەشكىم دە كىشكەنتاي اڭداردى رەنجىتپەيتىن بولدى. اڭدار 
 بىالي دەدى: 

 ! االدى بوال ۇلكەن دە پىلدەن ءتىپتى. االدى بوال ۇلكەن ءوزى ستىڭدو كىشكەنتاي —
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 ەرتەدە جىلقى كۇنگە قاراپ بىالي دەيدى:
جانۋارالردىڭ اراسىنداعى ەڭ سۇلۋالردىڭ جانۋارالرعا تىرشىلىك سىيالعان قايىرىمدى كۇن، مەنى -و، بارلىق جان -

ءبىرى دەسەدى جۇرت. سوالي ەكەنىن ءوزىم دە سەزەمىن. سوندا دا كەيبىر دەنە مۇشەلەرىمدى بۇدان دا ادەمىرەك 
 اۋ دەپ وياليمىن.-ەتۋگە بوالر ەدى

 لىمسىرەپ.دەپ سۇرايدى كۇن كۇ -سوندا قاي جەرىڭدى تۇزەي تۇسۋگە بوالر ەدى دەپ وياليسىڭ؟         -
سيراقتارىم بۇدان دا ۇزىنداۋ جانە سىيداڭداۋ بولسا، مەن ءتىپتى الدىنا جان  -دەيدى جىلقى،  -ەگەر،         -

سالمايتىن جۇيرىك بوالر ەدىم. موينىم اققۋدىڭ موينىنداي ۇزىن بولسا، ماعان ول بۇدان دا اسەم كورىك بىتىرەر 
دە الىمدىراق بوالر ەدى. ونىڭ ۇستىنە ادامزاتتى ارقاالپ ءجۇرۋ ءۇشىن  ەدى. ءتوسىم جالپاقتاۋ كەلسە، قازىرگىدەن

 جوتامنان ماڭگى الىنبايتىن ەر بولسا، ءتىپتى جاراسىپ تۇرار ەدى...
ءسال كۇتە تۇر. سونى ايتادى دا، كۇن جەرگە  -دەيى كۇن جايراڭداپ،  -جاقسى، قاالعانىڭ بولسىن،         -

الپامساداي، تۇرقى اربيعان جانۋاردى كورگەن جىلقى ءارى قورىققانىنان، ءارى تۇيەنى تۇسىرەدى. دەنەسى 
 جيىركەنگەنىنەن قالشىلداپ قويا بەرەدى.

مىنە، سەن قاالعانداي ۇزىن دا سيداڭ اياق، اققۋدىڭ موينىنداي ۇزىن مويىن، جالپاق كەۋدە، ەرى دە         -
دەپ سۇرايدى كۇن. جىلقى ءالى دە ەسىن جىيا الماي قالشىلداپ  -؟ دايىن. قاالي، سەنىڭ دە وسىنداي بولعىڭ كەلە مە

 تۇرادى.
 دەيدى ءتىلى كۇرمەلىپ. -جوق... -جو        -
ساعان ءوز بويىڭداعى دا جەتەدى! اركىم ءوز قاسيەتىن  -دەيدى كۇن جىلقىعا،  -ەندەشە جونىڭە ءجۇر،         -

وسە باستاپتى. ال جىلقى بولسا، تۇيەنى كورگەن سايىن -يە دە ونىپباعاالۋعا ءتيىس. سودان بەرى جەر بەتىندە تۇ
 ءالى كۇنگە دەيىن دەنەسى ءدىر ەتە ءتۇسىپ، قالتىراي باستايدى ەكەن. 
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اي دەسە  اق-پتى. بۇل حاننىڭ ۇلى بولماپتى، جالعىزباياعى وتكەن زاماندا بايلىعى جۇرتتان اسقان ءبىر حان بولى
اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار قانشايىم اتتى  ءبىر قىزى بولىپتى. قىزدىڭ سۇلۋلىعى سونداي، قاراعان ادام ەسىنەن 

 تانىپ قاالدى ەكەن. 
ۋعا بارادى. س كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە قانشايىم قىز قىرىق قىز  نوكەرىمەن سەيىل قۇرىپ، سۋعا تۇسۋگە     

 ءتۇسىپ  بوال بەرگەن كەزىندە قانشايىمدى كوكتەن ءبىر قاراقۇس 
 كەلىپ، كوتەرىپ كەتەدى. قىرىق قىز شۋالپ قاال بەرەدى. 
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جۇرت باتا المايدى. ءبىر اقساقالدى شال كەلىپ ەستىرتەدى. حان -بىرنەشە كۇنگە دەيىن حانعا ەستىرتۋگە ەل       
-بالگەر، قوجا-جۇرتى كەتىپ، تىنىشتىق ۇيدە  حان ەسىن جيىپ، باقسى-الپ تۇسەدى. ەلەسىنەن تانىپ، تاعىنان قۇ

 مولدا جينايدى، قىزدى  والردىڭ ءبىرى دە بىلە المايدى، بارىنەن دە جاردەم بولمايدى. 
 تەك حاننىڭ ءۋازىرى نازار كەلىپ، حانمەن اقىلداسىپ، بىالي دەيدى:       

 شى ءسالىم دەگەن بار، ونىڭ جەتى ونەرپاز باالسى بار. ءبىر تاپسا، سوالر تابادى. مۇحيتتىڭ ار جاعىندا بالىق -
قىز دا مەنى سوعان جىبەر.  حان تاباندا بارلىق  -جانىما بەس ءجۇز اسكەر قوسىپ بەرىپ، تەمىردەن كەمە سوق     

ساۋ مۇحيت -ىپ، ءبىر ايدا امانايتقان كەرەگىن دايىن قىلىپ، باس ءۋازىردى اتتاندىرادى. نازار سۋمەن جول ءجۇر
 تەڭىزىنىڭ ار جاعىنداعى ءسالىم شالعا جەتەدى. بارسا، جەتى ونەرپاز باالالرى جوق، شالدىڭ 

 ءوزى عانا وتىر ەكەن. ءسالىم شال اسكەرمەن كەلگەن نازاردان قورقىپ كەتەدى.  
اننىڭ التىن ءمورىن باسىپ، ءوتىنىپ جازعان جايىنىڭ ءبارىن بايان ەتەدى، ح-نازار ءۋازىر ءسالىم شالعا ءمان       

 حاتىن بەرەدى، ادەيى ىزدەپ كەلگەنىن ايتادى. سول ارادا ءسالىم شال باالالرىن شاقىرىپ الىپ: 
-ايلىق الىس، شەت جەردەن سەندەردىڭ ونەرىڭدى ەستىپ جەتىپتى. ءناسىپ بولسا بارىڭدار. ەگەر تاپساڭدار، دۇنيە -

 دەيدى.  -ونەردى ىشكە ساقتاماي، سىرتقا  شىعارىڭدار!  مۇلكىمەن قىزىن بەرەدى.
-سونىمەن جەتى ونەرپاز حاننىڭ باس ءۋازىرى نازارعا ەرىپ جۇرەدى. بۇالر بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، بىر    

 يەكى كۇن قالعاندا ءسۇيىنشى سۇراۋعا نازار حانعا ءبىر كىسى جىبەرەدى. ول بارىپ  ءسۇيىنشى سۇراعاندا حان اياما
ساۋ جەتى ونەرپازدى الىپ نازار دا -ءسۇيىنشى بەرىپ، الدىنان بەس ءجۇز وشاق قازدىرىپ، توي جاسايدى. امان

 كەلەدى. حان جەتى ونەرپازدى كورىپ، قاتتى قۋانىپ، باال كايعىسىنىڭ ءبارىن ۇمىتقانداي بوالدى. 
اعى قىزدى كوتەرىپ اكەتكەن قاراقۇستىڭ بىرەر كۇن تىنىققان سوڭ، حان قاسىنا جەتى ونەرپازدى ەرتىپ باي     

قاسىنا  كەلەدى. قاراقۇس قىزدى الىپ اسپانعا ۇشادى. جەتى ونەرپازدىڭ ىشىندەگى ۇلكەنى اسپانعا ۇشا بىلەدى ەكەن، 
بارلىعىن سول باستاپ، قىزدى كوتەرىپ ۇشقان قاراقۇستىڭ كولەڭكە ىزىنە ءتۇسىپ قۋادى. بۇالر كوكتە جەتى كۇن، 

ۇشادى، سەگىزىنشى كۇن دەگەندە قۇستى كورەدى. ءبىر داريانىڭ جاعاسىندا قۇس وتىر، قىز شاشىن  جەتى ءتۇن 
 تاراپ تۇر ەكەن. 

قۋعىنشىالردىڭ دابىل قاعىپ ۇشقان ەكپىنىنەن قورقىپ، قاراقۇس قىزدى الىپ، تاعى دا اسپانعا ۇشادى. سوندا      
 دەپ جىاليدى.  -، «قىزدان ايىرىلدىق»قۋعىنشىالر: 

دەيدى.  ەكىنشىسى اسقان مەرگەن ەكەن، قۇستىڭ  -، «ونەرىڭدى ىستە»جىگىتتەردىڭ ۇلكەنى ەكىنشىسىنە:     
ەكى قاناتىنان كوزدەپ  اتقان وعى ونىڭ ەكى سانىن جۇلىپ تۇسەدى. اسپاندا شىر  اينالىپ كەلىپ، قىز سۋعا 

ن دى. قىز جۇتقان سۋىن قايتا قۇسىپ، اماتۇسكەندە، ءۇشىنشىسى سۋشىل ەكەن، سۋعا سۇڭگىپ، قىزدى الىپ شىعا
 تۇرەگەلەدى. 

بۇالر ەندى سۋدان قۇرعاققا شىققان كەزدە، ءبىر ۇلكەن  ايداھار ءبارىن لەبىمەن جۇتىپبارادى ەكەن. ەندى بۇالردىڭ 
 ورعان ق بىرىنە سوعىستىرىپ قالعاندا بەس شاقىرىم جەردەن-ءتورتىنشىسى اسقان ۇستا ەكەن، قولىنداعى ەكى تاسىن بىر

سوعىالدى ەكەن. ول تاسىن قولىنا الىپ سوعىستىرىپ ەدى،  بەس شاقىرىم جەردەن قورعان سوعىلدى. الگى ايداھار 
قورعاننىڭ سىرتىنان ورالىپ جاتىپ قاالدى. بىرنەشە كۇن تاس قورعاننىڭ ىشىندە بۇالر دا جاتادى. ايداھار تاس 

ايدى. بۇالر قىسىلىپ ولەر بولعان سوڭ، بەسىنشىسى دە ونەرىن قورعاندى سىرتىنان وراپ الىپ، قىسىپ سىعا باست
ىستەيدى.  بۇالردىڭ بەسىنشىسى جەر استىنان جول سالعىش ەكەن، قولىنداعى اسىل تاسىن شاققاندا، بەس شاقىرىمداي 

ەتىنە بجەر  استىنان جول سالىنىپ شىعادى ەكەن. ايداھار سول كۇيىندە تاستا ورالىپ جاتىپ قاالدى. بۇالر جەر 
شىققان  سوڭ، ەلىنە اپاراتىن جولدىڭ قاي جاقتا ەكەنىن بىلە الماي، ايالسى تاۋسىلىپ، اداسادى. بۇالردىڭ التىنشىسى 
جول بولجاعىش ەكەن، وقۋ وقىپ كوزىن سيپاسا، ءبىر كۇندىك جەردەن جول كورەدى ەكەن. التىنشىسى ونەرىن 

جۇرە تاباندارى -اشىپ، شارشاعان، جاياۋ جۇرە-اق وزدەرى ارىپىستەپ، ءبىر كۇندىك جەردەگى جولدى تابادى. ءبىر
تەسىلگەن، تاماقتارى  جانە جوق، اش السىرەپ قاالدى. جەتىنشىسى تاعام جاساعىش  ەكەن. قوينىنداعى ءبىر اسىل 

 تاباعىن الىپ، جولداستارىن كۇنىنە ءۇش مەزگىل تاماققا تويدىرىپ وتىرادى. 
ءجۇرىپ، حاننىڭ اۋىلىنا جەتەدى، ءبارى دە امان. قانشايىم قىزدى دا امان الىپ كەلەدى. بۇالر بىرنەشە كۇن جول     

جۇرتى بولىپ، جەتى ونەرپازعا قاتتى ريزا بوالدى. حان -سونان سوڭ حان ات شاپتىرىپ توي ىستەيدى. حان ەل
 جەتى ونەرپازعا ريزا بولعاندىقتان: 

 دەيدى.  -دار، قىزىمدى بىرەۋىڭ جولداس قىلىپ الىڭ        -
 سوندا تۇرىپ جەتى ونەرپازدىڭ ەڭ ۇلكەنى:     

 ەيدى. د -ءبارىمىز دە ىستەگەن ونەرىمىزدى ايتىپ وتەلىك،  قايسىمىزدىكى ارتىق بولسا، سول السىن،         -
 حان ماقۇل كورەدى. سوندا ەڭ ۇلكەنى تۇرىپ:      
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ن دەپ جەتى كۇ -بۇل قىزعا مەنىڭ ىستەگەن ونەرىم بارىنەن باسىم. مەن  بولماسام بۇل قىز جوق ەدى،         -
 دەيدى ول. ەكىنشىسى:  -سوندىقتان قىز ماعان  ءتيىستى،  -قاراقۇستىڭ  ىزىمەن اسپاندا ۇشقانىن ايتادى. 

ىپ بارا جاتقاندا مەن اتپاسام، قىز جوق ەدى. سەنىڭ ونەرىڭ تاۋسىلىپ، قىزدى قاراقۇس اسپانعا  ال        -
 دەيدى.ۇشىنشىسى تۇرىپ:  -سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى، 

سەن اسپاننان قىزدى اتىپ تۇسىرگەندە مەن سۋدان سۇڭگىپ الماعاندا، قىز جوق ەدى. سوندىقتان قىز         -
 دەيدى. سوندا ءتورتىنشىسى تۇرىپ:  -ماعان  ءتيىستى، 

مەن تاستان قورعان سوقپاعاندا، ءبارىڭدى دە ايداھار جۇتىپ قوياتىن ەدى، قىز دا، سەندەر دە جوق         -
 دەيدى.  -ەدىڭدەر. سوندىقتان دا قىز ماعان ءتيىستى، 

 -مەن بولماسام، ءبارىڭ دە تاستىڭ استىندا قىرىلىپ  ولەر ەدىڭدەر، سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى،         -
 دەيدى 

 شىسى. التىنشىسى تۇرىپ: بەسىن
ءبارىڭ دە جول تابا الماي اداساتىن ەدىڭدەر. بۇالردى اداستىرماي، جول تاۋىپ بەرگەن مەن ەمەس پە؟         -

 دەيدى.  -قىز ماعان ءتيىستى، 
 اقىرىندا جەتىنشىسى تۇرىپ: 

 -ندىقتان قىز ماعان ءتيىستى، مەنىڭ تاباعىمنان اس جەمەسەندەر، ءبارىڭ دە اشتان  ولەر ەدىڭدەر. سو        -
 دەيدى. 

 ءبارى دە وزدەرىنىڭ ونەرىن ايتىپ، حانعا جۇگىنەدى. حان بىلگىشتەرىن جينايدى. سوندا ءبىر قاريا تۇرىپ:  
بۇل جەتەۋىنىڭ ءبارىنىڭ دە ونەرى بىردەي، ءبىراق قىزدى  سۇڭگۋىرگە قوسىڭىز، ويتكەنى ول قىزدى         -

ارىپ قۇشتى عوي. ال، قالعان التاۋىنا التى حاننىڭ  قىزىن اپەرىپ، التى جەرگە ءۋازىر سايالڭىز، باسقاالردان بۇرىن  ب
 دەيدى.  -

حان قىزىن سۇڭگۋىرگە قوسىپ، قالعان التاۋىنا التى حاننىڭ قىزىن اپەرىپ، التى ەلدى بيلەتىپتى. ءسويتىپ،        
 جەتى ونەرپاز مۇراتىنا جەتىپتى. 
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بۇرىنعى زاماندا باعالنباي دەگەن باي بار ەكەن. ونىڭ دۇنيە مالى كوپ ەكەن. كوپ مالىنىڭ ىشىندە بوزىنگەن دەگەن 
تا وءبىر جاقسى تۇيەسى بار ەكەن. بوزىنگەندى بارلىق مالىنان جاقسى كورەدى ەكەن. ءبىراق   بوزىنگەن ەشبىر ب

 جۇرتىن جيناپ نەشە بيەلەر سويىپ توي قىلىپ جۇرتىنان كەڭەس سۇراپتى:-تاپپاعان ەكەن. ءبىر كۇنى باي ەل
 .دەيدى –مەنىڭ جاقسى كورەتىن تۇيەم بوزىنگەن بوتا تاپپادى. سول تۋرالى نە اقىل بەرەسىڭدەر؟  –    

ا بوساعادان سىعاالپ  تۇرعان ءبىر جەتى جاسار وندا جينالعان جۇرتتىڭ ەشبىرەۋى جاۋاپ بەرە المايدى. سوند     
 جەتىم باال بىالي دەپتى ءسوز باستاپتى.

 اينااليىن، اعاالر،
 وتكەن ەكەن دۇنيەدەن

 ەكى ساباالر.-مىڭ بىر
 اجال جەتىپ كۇن بىتسە،
 بۇل دۇنيەدە كىم قاالر؟!

 مەندەي جەتىم باالالر
 بوساعادان سىعاالر!

 اقساقالدار، قاقپاساڭ،
 ءبىر ءسوزدى ايتايىن،مەن 

 قۇالق سالىپ تىڭداساڭ،
 اشۋ، جانجال قىلماساڭ،
 تويىڭدى جەپ قايتامىن،
 بوزىنگەندى الدىرساڭ،

 ۇستىنە كىلەم جاپتىرساڭ،
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 جىبەكتەن بۇيدا تاقتىرساڭ،
 جىتىرمە قازىق قاقتىرساڭ،

 بوزىنگەن بوتا تابادى،
 –ءبىر كەدەيگە ىرىم قىلىپ باقتىرساڭ،  

 باالنىڭ ءسوزىن ماقۇل الىپ بوزىنگەنگە:دەيدى. باي 
 قالى كىلەم جاپتىرىپ،

 جىبەك بۇيدا تاقتىردى،
 جىتىرمە قازىق قاقتىردى،

 ىرىم قىلىپ بوتا تابار دەپ،
 ءبىر كەدەيگە باقتىردى. 

وندا اي توبەدەن تولىپ، جىل مۇشەلى بولىپ، بوزىنگەن قايىپ، تۋاتىن ۋاقىتى جەتىپ، ءبىر كۇنى باسى التىن، 
 دەپ، –« بايدان ءسۇيىنشى االيىق!»شال قۋانىپ: -بوكسەسى كۇمىس بوتا تۋادى. باعىپ جۇرگەن  كەدەي كەمپىر

 :شالدان-كەمپىر. ەكەن كەدەي دا بارلىعى اۋىلىنداعىالردىڭ جاتسا، بارا
 .سۇرايدى دەپ – باراسىڭدار؟ قايدا –

 شال:-سوندا كەمپىر
 .دەيدى – تۋىپتى، بوتا كۇمىس بوكسەسى التىن، باسى تۇيەسى! االمىز ءسۇيىنشى بارىپ باعالنبايعا –

 وندا اۋىلداعىالر ايتادى:
 تەڭ ارلىعىمىزب بولسا نەدە. شىقپايدى ءمۇيىز باستارىڭا بولىپ، باي ، الىپ ءسۇيىنشى بايدان بارىپ جالعىز سەن» –

 دا ونى وڭ،س وسكەن باعىپ، كىرگىزىپ، ۇيگە تەمىر قابات جەتى بوتاسىن. االمىز پۇلىن ساتىپ، ىنگەندى. كورەمىز
 .دەيدى – ساتامىز،

كەمپىر مەن شال كونبەيدى. اياعىندا كەمپىر مەن شالدى ولتىرمەكشى بوالدى. ونان سوڭ كەمپىر مەن شال قورىققانىنان 
ۇيەلەرىنە ت الجىسى جوق كونەدى. بوزىنگەندى بوتاسىنان ايىرىپ بازارعا اپارىپ الپىس ءدىلالعا ساتادى. كەرۋەنشىلەر

قوسىپ تىركەپ، الىپ كەتەدى. سوندا بوزىنگەن كەرۋەنشىلەردىڭ قولىندا بوتاسىن ساعىنىپ، بوزداپ، جىالپ، زارالپ 
 ايتقانى:

 جاراتقان جالعىز قۇدايا ، 
 ]كۇيىپ جانىم، سابىلدىم.[
 ۇستىمە كىلەم جامىلدىم.
 ]ىرىم قىلىپ باال ءۇشىن،

 كەكىلىمدى ۇكىلەپ،
 تاعىندىم.جىبەكتەن بۇيدا 

 ءبىر بوتا ءۇشىن تولعانىپ، 
 ءبىر وزىڭە جالىندىم. 

 اقىرىندا اڭىراپ،[
 اقىرىندا قۇدايا،

 بازار ءتۇسىپ سابىلدىم.
 جاس بوتامنان ايرىلىپ،
 مەن قۇدايعا نە قىلدىم؟!

 مىنا جالعان دۇنيەدە
 كورەر كۇنىم بوالر ما؟
 مەن بوتامدى ساعىندىم!

 نەشە كۇندەي جول باستىم،
 نەن جاسىم اعىزىپ،كوزىم

 ەمشەكتىڭ ءسۇتىن تامىزىپ،
 ولگەندە كورگەن بوتامدى

 ەمىزبەدىم جاعىزىپ!
 ]بوتاشىمنان ايىرىلىپ،

 ءىشىم وتتاي كۇيەدى. 
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 جۇيكەم بوساپ ساعىنىپ،
 تۇال بويىم يەدى.[

 باعىالنبايدىڭ الدىندا،
 تۇرا المادىم قۇدايا،

 كەلىندەرگە ساۋعىزىپ.
كىرەكەشتەر كەلىپ ءبىر جەرگە قونادى. بوزىنگەن ارمان، دەرتى ىشىنە تولىپ، اۋاداعى ۇشقان كەش بولعان سوڭ 

 قۇستارعا قاراپ،  بوتاسىن سۇراپ زارالنعانى:
 ]قالىقتاعان اسپاندا[

 يتەلگى مەنەن سۇڭقارسىڭ.
 ەرتەمەنەن جەم السىن،

 ساسكەدە بارىپ ۇشارسىڭ!
 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟

 ىرعان،ەل ىشىندە قايع
 ەنەسىنەن ايرىلعان،

 قۋ كەدەيلەر ءجاي قىلعان
 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟

 بە، دەدىڭ –« قانداي بوتا؟»
 مەن قۇدايعا نە جازدىم.
 اسپاندا ۇشىپ اينالعان،

 تۇلكى كورسە، سايالنعان،
 يەسى الىپ بايالنعان،

 قارا اال بارشىن بۇركىتىم،
 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟

 عان،ەل ىشىندە بوزدا
 ىشكى دەرتىن قوزعاعان،

 كەدەيلەر ساتىپ تويماعان،
 ەركىمەنەن قويماعان

 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 .بە دەدىڭ –« قانداي بوتا؟»

 ]شارىقتاعان كۇشەگەن،[
 اسپاندى كەزگەن جورىسىن،

 تامام قۇستىڭ زورىسىڭ.
 بەس تىرناقتىڭ زارپىنان،
 تامام قۇستىڭ قورىسىڭ.

 جوندەپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟
 ەل ىشىندە بوزداعان،

 ىشكى دەرتىن قوزعاعان
 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 قانداي بوتا دەدىڭ بە؟

 اسپانداپ  ۇشقان اقسارسىڭ،
 ءبىر كۇندەردە مىڭدى ءىلىپ، 

 االقان قىسىپ تاستارسىڭ.
 سەن دە سورلى قۇس تورەم،

 باالڭ ءۇشىن قاقسارسىڭ،
 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟

 ەل ىشىندە قايعىرعان،
 ەنەسىنەن ايرىلعان
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 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 كۇندىز ۇشپاي، تۇندە ۇشقان،

 كوبەلەكپەنەن بىرگە ۇشقان
 كوزى قىزىل ۇكىسىڭ.

 تۇندەردە ۇشىپ كەلدىڭ بە؟
 ەنەسىنەن ايىرىلعان،

 ]اققۋداي موينى قايىرىلعان.
 تۇنى زارالپ بوزداعان،-كۇندىز

 كوزىنەن جاسى پارالعان[
 ؟جەتىم بوتا كوردىڭ بە
 قانداي بوتا دەدىڭ بە؟
 ]ومىراۋى جاسقا مالىنىپ،
 كورىنگەن قۇسقا جالىنىپ.

 بوتاسىنا زار كۇيىن،
 قايناعان كۇشتە بار كۇيىن

 جەتكىز دەپ جىالپ تاپسىردى
 كەمپىر مەن شالدىڭ ۇيىنە.

 ۇشقان قۇس تايادى،
 مويىندارى يىلە.

 تاۋ مەن تاس تا كۇڭىرەندى
 بوزىنگەننىڭ كۇيىنە.[

ءسويتىپ زارالپ كورىنگەن قۇستان سۇراي بەرىپتى. ەشبىرەۋىنەن جاۋاپ اال الماپتى. سودان كەيىن بوزىنگەن  
 قايعىالنىپ، بوتام ولگەن ەكەن، الالدان حۇكىم كەلگەن ەكەن، امانات باسىن بەرگەن ەكەن  دەپ ايتقانى:

 ايرىلعان، بوتامنان – مەن –
 ]قارايالپ مويىنى قايىرىلعان.
 ساعىنىپ، زارالپ ەگىلگەن،
 كوزىنەن جاسى توگىلگەن،[

 كۇنا قىلماس ايۋان،
 نە جازىعىم بار ەدى،

 جاراتقان جاپپار قۇدايىم؟!
 ]ەكى كوزدى سەل الىپ،

 جىالي شەل الىپ،-جىالي
 تاڭىردەن تىلەپ زارالسام،

 تىلەگىمدى بەرەر مە،
 بوتاقانىم كەلەر مە؟!

 زارالنعانىم ءتاڭىردىڭ،
 ەتەر مە؟قۇالعىنا ج

 نە جازىعىم بار ەدى،
 جاراتقان ءتاڭىر يەمە.[

 كەرۋەننىڭ قولىنان
 بوزىنگەن قايتىپ كەلە مە؟

 تىلەگىمدى بەرە مە؟
 نە جازىعىم بار ەدى؟

 جاراتقان جاپپار يەمە؟!
 .بەرەدى كەتە بوزداپ دەپ، –بوتاقانىم كەلەر مە؟ 

 التى كۇن ەرۋ بولىپ جاتادى.-تويىندىرماققا توقتاپ، بەسكەرۋەنشىلەر ءبىر جەرگە مالدارىن تىنىقتىرىپ، 
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سول كەزدە باعالنبايدىڭ ەكى ۇلى بار ەدى. ويسىن، ويسىل دەگەن. قاالعا مال ايداپ اپارىپ ساتىپ، جولدا قايتىپ 
 ەبۇل قايدان ءجۇر؟ الدە كەرۋەنگ»كەلە جاتىپ، بوزداعان بوزىنگەننىڭ داۋىسىن ەستىپ، تانيدى. سوندا بۇالر: 

 پىزدە الىپ ءمىنىپ جورعاالرىنا ەكەۋى دەپ، –« ەرىپ كەتتى مە؟ الدە بوتاالپ، بوشاالپ جۇرمە ىزدەپ تابايىق
 تىرىپ،و ءجۇرىپ ىزدەپ بۇالر. دەيدى بەرىڭدەر جۇرە جولمەن تاپسىرىپ، جولداستارىنا  نارسەلەرىن قورجىن. كەتتى
تۇيەنى ۇستاپ الىپ، جۇرە »، ەرتەڭىندە كەلىپ كەرۋەندەردەن تابادى. الماي تابا اراالپ مالداردى قالىڭ نەشە جولدا

 كەلىپ كەرۋەندەرگە دەپ – ،«سۇرايىق جايىن! بوالر ۇيات مۇنىمىز قوي،»: دا وياليدى دەپ –، «بەرەيىك
 .سۇرايدى

 اسساالۋماعااليكۇم، –
 قونىپ جاتقان كەرۋەندەر!

 التىن، كۇمىس ارتىنىپ،
 جالعانشى ادام قۇنەكەر،

 اي تۇبىنە باردىڭىز،
 ايعا سۇراۋ سالدىڭىز.

 باعالنبايدىڭ بوزىنگەنىن
 قايدان ساتىپ الدىڭىز؟

 التىن، كۇمىس ارتتى ەكەن،
 اي قىزارىپ باتتى ەكەن،

 باعالنبايدىڭ ىنگەنىن
 قانداي ادام ساتتى ەكەن؟
 اي، جارىقتىق، بوزىنگەن،
 قانداي بوتا تاپتى ەكەن؟

 شەشەسىنەن  ايرىلىپ،
 ن قۋداي قايىرىلىپ،]اداسقا

 بوتاقانى ىڭىرسىپ،[
 قايتىپ ءتىرى جاتتى ەكەن؟
 باعالنباي دەگەن باي ەدى،

 ءتورت تۇلىككە ساي ەدى. 
 بايدىڭ جاقسى كورەتىن

 بوزىنگەنى بار ەدى،
 ءبىر بوتاعا زار ەدى. 

 ويمالى، شايى كىلەمدى،
 وڭداپ، سولداپ جاپسىرعان،
 جىبەكتەن بۇيدا تاقتىرعان،

 قازىق قاقتىرعان،جىتىرمە 
 بوزىنگەن بوتا تابار دەپ،

 ىرىم قىلىپ باقتىرعان.
 باعالنبايدىڭ ىنگەنىن

 قانداي ادام ساتتىرعان؟
 اتتىڭ باسىن بۇرام با،

 كەشكە دەيىن تۇرام با؟
 مىنگەن اتىم قاراگەر،

 ەرتەرەك بىزگە جاۋاپ بەر!
 ءسوزىمدى قابىل الىڭىز، 

 بۇل سوزىمە نانىڭىز.
 االيىن،ارتىنان حابار 

 جەتى كۇن توقتاپ بەرىڭىز!
 اتقا ءمىنىپ شابايىن،
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 ساتقىندى ىزدەپ تابايىن،
 پۇلىڭدى الىپ بەرەيىك،
 .دەيدى –ىنگەندى الىپ قااليىق، 

تى. ءبىر قاالدا بىرەۋ اكەپ سات جاقىنداعاندا قايتۋعا. باردىق قاالالرعا ۇلكەن تاالي بىز»ء ايتادى باسى كەرۋەن وندا –
بەرىپ ساتىپ الدىق. ونداي بوتاسى بوالتىن بولسا، وبالىنا قالمايىق، ون كۇن توقتاپ تۇرامىز. پۇلىن  الپىس ءدىلدا

 .دەيدى –اكەپ بەرىپ، الىپ قالىڭىز. ون كۇننەن كەشىكسەڭىز، كەتىپ قاالمىز. وندا قالعانىڭىز، 
-ىڭ كەلە جاتقانىن كورىپ، كەمپىرشالدىڭ ۇيىنە كەلەدى. مىرزاالرد-ەكى مىرزا ءجۇرىپ وتىرىپ، بەس كۇندە كەمپىر

 شال جاسىرىنىپ قاالدى.
 مىرزاالردىڭ اۋىلعا كەلىپ ايتقانى:

 قاراگەر، اتىم مىنگەن –
 كەلگەن جەرىم تاالي جەر.

 بوزىنگەندى سۇرايمىز،
 شال، شىعىپ جاۋاپ بەر!-كەمپىر

 اۋەدەن ۇشقان سارى ەكەن،
 اناعا باال زار ما ەكەن.

 بەر!شال، شىعىپ جاۋاپ -كەمپىر
 باعىالنبايدىڭ بوز ىنگەن،

 ەسەن بار ما ەكەن!-امان
 شال شىقپايدى. ەكى كىشكەنە قىز باال شىعىپ، مىرزاالرعا بەرگەن جاۋابى:-كەمپىر

 ما؟  بادال شىققان ادىرا –
 جانىڭىز امان با؟-مال

 سىزدەر سۇراپ تۇرعاندا،
 ايتىپ تۇرعان زامان با؟

 اينااليىن مىرزاالر،
 حال قانشا.ءتاڭىرى قىلسا  

 بايعا قىدىر دارىپ تۇر،
 بوزىنگەنى قايىپ تۇر.
 اي توبەدەن تولىپتى،
 جىل مۇشەلى بولىپتى،
 بوتاالر ۋاعى جەتىپتى،
 بوزىنگەنى قۇرىسىن،

 بوتاالپ قاشىپ كەتىپتى!
 ەكى قىز قالدى امالدى،

 شالدان حابار جوق،-كەمپىر
 ءالى كۇنگە تابا الماي، 

 شالدى بارما ەكەن،-كەمپىر
 ءتىرى كورەر زامان اي؟! 

ەشكىم ساتقان ەمەس ەكەن، ءوزى بوتاالپ قاشىپ كەتكەن ەكەن، كەرۋەندەر ءبىزدى الداعان »ەكى مىرزا وياليدى: 
. تۇرادى قاپاالنىپ دەپ  –« ەكەن. ەندى ءبىز بارعانشا كەرۋەندەر كوشىپ كەتەدى. ءبىز بارا المايتىن بولدىق!

 قىزعا ەكى پ،ەسىتى داۋىسىن بوتانىڭ. بوزدايدى بولىپ، ۋاقىتى ەمەتىن ەمىزىك بوتاسى بوزىنگەننىڭ ۋاقىتتا سول
 :ايتقانى مىرزاالردىڭ

 قار، سارى جالماڭداعان –
 جالىنعا كۇيگەن قارا قار.

 ەنەسىنەن ايىرىپ،
 جاس بوتانى قىلدىڭ زار!

 ەكى جەردە زارالتىپ،
 كەمپىر مەن شالدىڭ پەيىلى تار.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                126 bet 

 ىڭىرسىعان ۇيىندە
 بوتانىڭ ءۇنى بار.جاس 

 تاۋ مەنەن تاس كۇڭىرەندى،
 بوز ىنگەننىڭ كۇيىنە،
 جاراتقان جاپپار قۇدايا،

 ەنەسىنەن ايرىلعان،
 جەتىم بوتا ءتىرى مە؟!

-ىركەمپ مىرزاالر. دەيدى –« كۇنامدى كەشكىن!»شال وزدەرى شىعىپ، مىرزاالرعا جالىنىپ: -مۇنى ەستىپ، كەمپىر
 .كەشەدى كۇناسىن شالدىڭ

تۇن قاتىپ، سىدىرتىپ بارسا، كەرۋەندەر تۇستەن كەيىن كوشۋگە قامدانىپ جاتىر ەكەن. -الپىس ءدىلدانى الىپ، كۇن
 :ىزارالعان بوزىنگەننىڭ دەپ، –« بوتام ءولى مە؟ ءتىرى مە؟»ءدىلداسىن بەرىپ، تۇيەنى الىپ، كەلە جاتقاندا: 

 تىلەگىم، بەردى قۇدايىم –
 قۋانىپ كەلەدى جۇرەگىم!

 بوتامنان ايرىلىپ، مەن
 ەڭىرەپ، بوزداپ كەلەمىن.

 ەسەن بار ما ەكەن؟!-امان
 بوتامدى كورىپ، قۇدايا،

 جارىالر ما ەكەن جۇرەگىم؟
 جولعا ءتۇسىپ جەلەمىن.

 كەرۋەننىڭ قولىنان
 امان قايتىپ كەلەمىن.

 ولەردە كورگەن بوتامدى
 قايتكەندە ءتىرى كورەمىن؟!

 كەرۋەنى قۇرىسىن،
 ارتىپ،اۋىر جۇكتى كوپ 

 اي،-جاۋىر قىلدى ارقامدى
 اي،-قۋانعاننان قۇداي

 كەلەمىن زارالپ شىداماي.
 ءتىرى كورەر كۇن بار ما، 

 اي؟!-بوتاشىمدى، قالقامدى
 تۇزەلدى قۇداي ءجۇرىسىم،

 ويىمنان كەتتى كەرىسىم،
 شىنداپ قۇداي جاراتساڭ،
 كورسەتپە بوتام تەرىسىن!

 دى،-قوقتىعا بىتكەن شايىر
 يىن قايىردى.قويشىالر قو

 ولەردە كورگەن بوتامنان،
 ]اياماس قۋالر ايىردى.
 بوتاشىمنان ايىرىلىپ،

 ارتىما جىالپ قايىرىلىپ،
 جات قولىندا قاڭعىردىم،
 ەڭىرەگەن زار كۇيىمە

 جەر مەنەن كوك جاڭعىردى.
 سۇيمەگەن ءتاڭىر زالىمدى،
 ەسىتتى مۇڭلى زارىمدى.[

 قۋ كەدەيلەر ايىردى!
 بايىردى،كەدەيلەر بىلگەن 
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 مەن بوتامنان ايرىلىپ،
 ءبىر قۇداي ءبىلدى زارىمدى. 

بوزداپ كۇندىك جەرگە كەلەدى. بوتانىڭ قاراسىن كورگەندە، تۇال بويى ەرىپ، تۇيەنىڭ باقىلداپ -دەپ تۇيە بۇرقىراپ
 بوزداپ ارمان قىلىپ ايتقانى:

 ]امان كورىپ بوتامدى،
 ەمىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟[

 جار جاعاالي جۇگىرىپ، 
 تال بۇرشىگىن سىدىرىپ،

 جەگىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
 امان كورىپ بوتامدى،

 ەمىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
 اينااليىن جان بوتام،

 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن!
 كەكىرە بىتكەن كوك ويعا،
 كولبەتەر كۇنىم بوالر ما؟
 سارىمساقتى سارى ويعا،
 ؟ويناتار كۇنىم بوالر ما
 اينااليىن جان بوتام،

 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن.
 سايعا شىققان سارىمساق

 جەگىزەر كۇنىم بارما ەكەن؟!
 باۋىرىمداعى قارا ەمشەك
 ەمىزەر كۇنىم بوالر ما؟

 اينااليىن جان بوتام،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن.
 كونگە بىتكەن كوك شالعىن

 جەگىزەر كۇنىم بارما ەكەن؟!
 قارا ەمشەككونەكتەي تولعان 

 ەمىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
 اينااليىن جان بوتام

 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن؟!
 جىبەكتەن بۇيدا مۇرنىمدا
 شۇبىلتار كۇنىم بوالر ما؟
 باعالنبايدىڭ بوزىنگەنى
 التىن بوتا تاپتى دەپ،

 قۋانتار كۇنىم بار ما ەكەن؟
 جىبەكتەن بۇيدا مۇرنىمدا

 تۇيىلتەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
 باعالنبايدىڭ ىنگەنى

 كۇمىس بوتا تاپتى دەپ،
 سۇيىنتەر كۇنىم بار ما ەكەن؟

 ]سەركە بەرىپ كوكپارعا[
 كوكبارىعا نار بەرىپ،

 جۇرتىن اۋلىنا،-ەلى
 جىلىتار كۇنىڭ بار ما ەكەن؟!

 ەي قۇدايا جان بوتام،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن؟!
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 مەن بوتامدى ەرىتىپ،
 تەل قوزىداي تەلشىتىپ،

 بايدىڭ اۋلىناباعالن
 بارار كۇنىم بار ما ەكەن!

 اينااليىن بوتاشىم،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن،

 تۇيە اۋناعان شاڭداققا
 اۋناتار كۇنىم بار ما ەكەن!

 تۇيە ىشىندە سەكىرىپ،
 ويناتار كۇنىم بار ما ەكەن!
 ۇيىقتاپ جاتقان جەرىندە،

 قابىرعادان تىستەلەپ،
 قاق توسىنەن يىسكەلەپ،

 –وياتار كۇنىم بار ما ەكەن!؟ 
-دەپ بوزداعان بوزىنگەن بوتاسىنا كەلىپ قوسىلىپ، ماۋقىن باسادى. باي تۇيەسى مەنەن بوتاسىن الىپ قۋانادى. ەلى

 جۇرتىن جيناپ توي قىلىپ مۇراتىنا جەتەدى. 
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قويشى قوي باعىپ جۇرسە، ءبىر تۇلكىنى ءبىر ايۋ قۋىپ كەلەدى ەكەن. تۇلكى ءبىر تامعا كەلىپ كىرەدى. ايۋ  ءبىر

دا تامعا كىرەمىن دەگەندە، تامنىڭ تار ەسىگىنە كەۋدەسى سيىپ، بوكسەسى سىيماي ءىلىنىپ قاالدى. تۇلكى تامنىڭ 
ىعا كە كەلىپ، ەسىكتەن نە ءارى كەتپەي، نە قايتا شءبىر كىشكەنتاي تەسىگىنەن جىلت ەتىپ شىعىپ، اينالىپ ەسىك

الماي ءىلىنىپ جاتقان ايۋدىڭ ارتىنان كەلىپ، مازاقتاپ، ايۋدىڭ بوكسەسىنە سارىپ كەتەدى. ونى قويشى كورىپ 
 جاعىنا قارانىپ، قويشىعا كەلەدى.-تۇرادى. ايۋ ارەڭ دەپ قايتا شىعىپ، جان

 .دەيدى – كوردىڭ؟ نە سەن ە، –
 .ەيدىد –، «مەن نە كورەيىن؟ ءبىر ايۋدىڭ بوكسەسىنە ءبىر تۇلكى سارىپ كەتتى، سونى عانا كوردىم»قويشى: 

 .دەيدى –« ەگەر دە وسىنى بىرەۋگە ايتساڭ، سەنى جەپ قويامىن!»ايۋ اشۋالنىپ: 
 .دەيدى –« ويباي، ەندەشە ايتپايمىن!»قويشى: 

 ۋىلداعىا. ايتادى اۋىلعا مۇنى قويشى سوڭ، كەلگەن اۋىلعا كەشكە. دىكەتە ايۋ دەپ، –! ولەسىڭ ايتساڭ، جارايدى، –
پ جۇرەدى. مۇنى ايۋ ەستىپ، ىزا بولىپ، ەرتەڭ قوي جايىپ تۇرعان وينا-شۋالپ ايتىپ، قىلىپ ولەڭ مۇنى شاعا-باال

 قويشىعا كەلىپ:
 :جىالپ قويشى. دەيدى –! جەيمىن سەنى ەندى كانى؟ دەگەنىڭ ايتپايمىن ادامعا سەن ە، –
 :ايۋ. دەيدى –! كەلەيىن قوشتاسىپ تۋعانىما-اعايىن ىشىمە، ءۇي بەر، مۇرسات كۇنگە ءۇش –
 .كەتەدى دەپ –كۇنگە مۇرسات بەردىم،  ءۇش جارايدى، –

 قويشى داالدا جىالپ وتىرسا تۇلكى كەلەدى:
 .دەدى – وتىرسىڭ؟ جىالپ نەگە قويشى، ە، –

 .دەيدى –« ويباي، وسىالي دا وسىالي، ءبارى سەنىڭ كەسىرىڭ. ەندى ولەتىن بولدىم!»قويشى: 
 .دەيدى –« ويباي، ۇندەمە، ايۋدان قۇتىالتىن امالىن مەن تابايىن، نە بەرەسىڭ؟»تۇلكى: 

 .دەيدى –« ويباي، نە قاالساڭ، سونىڭدى بەرەيىن!»قويشى قۋانىپ: 
 .دەيدى –« بەر! ماعان ءبىر بۇيرەگىڭدى»تۇلكى: 
 .ۋادەلەسەدى كەلىسەدى، ەكەۋى دەپ –، «جارايدى»قويشى: 

اۋىلىڭنان بار دا ۇلكەن ءبىر قاپ اكەل. ايۋ كەلگەندە، اناۋ جەردە شاڭدى بۇرقىلداتىپ مەن »تۇلكى ايتادى:      
نە جەرىك بولىپ، ول حاننىڭ باالسى. قاتىنى ايۋدىڭ جۇرەگى»دەپ، سەن ايت: « اناۋ نە؟»جۇرەيىن. ايۋ سۇرار 
دە، سوندا سەن الگى ۇلكەن قاپقا تىعىل دەپ، قاپقا تىعىپ، قاپتىڭ اۋزىن مىقتاپ بۋىپ، « سونى ىزدەپ ءجۇر

 ىمەنقويش. كەلەدى ايۋ كۇنى دەگەن كەلەم. كەتەدى تۇلكى ۋادەلەسىپ، ەكەۋى. دەيدى –، «شوقپارمەن ۇرىپ ءولتىر
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 «نە؟ اناۋ قويشىم،»: قويشىدان. كورەدى شاڭدى بۇرقىلداعان الىستان تۇرعاندا، دەپ «جەرمىن ەندى» سويلەسىپ،
 .سۇرايدى دەپ –

 .دەيدى –« ول حاننىڭ باالسى، قاتىنى ايۋدىڭ جۇرەگىنە جەرىك بولىپ، سونى ىزدەپ ءجۇر!»قويشى: 
 .ساسادى دەپ –« ويباي، قويشىم، مەنى جاسىرا كور! قايدا تىعىالم!»ايۋ:    

 شوقپارمەن ىپ،بۋ مىقتاپ شىلبىرمەن اۋزىن قاپتىڭ تىعىپ، قاپقا ايۋدى دەپ، –« ەندەشە مىندا تىعىال عوي!»قويشى: 
 .االدى ءولتىرىپ ۇرىپ

 ۋىنبەلبە جىالمسىراپ قيپاقتاپ، قويشى. دەيدى –« ە، ەندى بۇيرەگىڭدى بەر!»ەندى تۇلكى كەلىپ، كۇلىپ: 
 سول. يدىدە – «قىڭسىالعان؟ نە و انە،»: قالىپ تىگە قۇالعىن تۇلكى،. شۇرىلدايدى ءىشى قويشىنىڭ شەشكەندە

 :قويشى ارادا
ىپ، ىشىمنەن شىعايىن دەپ بول تازى ۇلكەن ەندى سول ەدىم، جۇتىپ كۇشىگىن تازىنىڭ ءبىر كۇنى تۇنەۋ –

 .دەيدى –قىڭسىالپ جاتىر، 
 دەپ –، «ويباي، قويشىم، ەندى دوس بواليىق، قۇيرىعىڭدى قىسا تۇر، مەن قاشايىن»تۇلكى قورقىپ:      

  جونەلىپتى
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 اس بولىپ كەلە جاتسا، ءبىر جەردە ءبىر ۋىسءبىر ۋاقىتتاردا ءبىر تۇلكى، ءبىر تاسباقا جانە ءبىر كەنە ۇشەۋى جولد
 تۇلكى. ەدىد –، «مۇنى تۇقىم قىلىپ، جەرگە ەگىپ، كوبەيتىپ ءبولىپ االيىق»تارى جاتىر ەكەن. ۇشەۋى ويالستى: 

 : كورىپ جاردى ءبىر
 اقاتاسب. الدى جاتىپ ساياالپ استىن جاردىڭ دەپ، –پ كەتەر قۇال بولماسا تۇرايىن، سۇيەپ جاردى وسى مەن – 

 ايداپ، شەگىپ بەينەت كوپ ءسويتىپ. ءتۇستى الەككە ايداپ تارىنى جيىپ، سورلى كەنە تىرناالپ، جەردى بايعۇس
پ شاقىرى تۇلكىنى بارىپ بىرەۋى. بولدى تارى اياق ءبىر ەدى، باستىرىپ بۇنى. الدى جيناپ ورىپ سوڭ، پىسكەن ول

 ەدى.  تۇلكى كەلدى داعى:
 دا ونان تيەدى؟ قانشادان ءارقايسىمىزعا بۇل بولگەسىن ءۇش. بولمايدى بولگەنىمىزگە ۇشەۋمىزدىڭ تارىنى بۇل – 

 «كبارا الال» كەلىپ، جەرگە ءبىر قاتارالسىپ، ۇشەۋى دەپ ماقۇل. دەدى – االيىق، وزعانىمىز قاي جارىسىپ ۇشەۋمىز
نشا  جۇگىرىپ وشىپ بارى-دا كەتتى. تۇلكى ءولىپندە، كەنە تۇلكىنىڭ باشپايىنا جابىسىپ ول بەرگە جونەي تۇلكى دەپ

 كەلىپ، قىرمانعا وتىرايىن دەپ ەدى، كەنە:
 :تۇلكى. دەدى – بە، ولتىرەسىڭ باسىپ مەنى باتشاعار، ءاي، – 
 :كەنە. دەدى – كەلدىڭ؟ قاشان سەن ءاي، – 
 رنىمۇ-اۋزى جاتقاندا، اتاقتاسىپش ەكەۋى. دەدى –اق مەن كەلىپ قالعانمىن، -ندەدەگە «اكبار الال» باعانا سەن – 

 :ساال كەلە. كەلدى تاسباقا بولىپ قان
 ۇركىتىب قارا ەكى بار، اتى قاراگەر ەكى ارتىڭنان سەندەردىڭ جاڭا. كەلدىم كورىپ پالە ءبىر مەن تۇلكى، ويباي، – 

 دەپ مەنىڭ« جاڭاعى  قاسىڭداعى تۇلكى جولداسىڭدى تاۋىپ بەر»پ، كەلى ادام ەكى بار تازىسى  ەكى جانە بار
اال قان قىلدى، سوندا دا مەن سەنى ايتقانىم جوق. ايتەۋىر وسى جاققا قاراي كەلە -مۇرنىمدى قىزىل-وسىنداي اۋزى

 :تۇلكى. دەدى –جاتىر، 
، مەن سەندەرگە ىرزا بواليىن، والر كەلسە، لا  ءبولىپ تەڭ ەكەۋىڭ تارىنى مىنا كورمە، ايتا مەنى اي،-اينااليىندار – 
 ءبولىپ ىەكەۋ كەنە مەن تاسباقا تارىنى ءسويتىپ،. قالدى كەتىپ تۇلكى دەپ، –، «بىلمەيمىز، قايدا كەتكەنىن دە»

 . الىپتى
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. ءبىر كۇنى ماقتا قىز ءۇيىن جيناپ جۇرسە، ءبىر مەيىز تاۋىپ االدى. مىسىقتى شاقىرادى. ەكەۋى دوس بولىپ جۇرەدى
 جەپ ءوزى مەيىزدى دەپ، – ،«كەلمە كەلمەسەڭ،» سوسىن كەلمەيدى، – شاقىرادى  كەلمەيدى، –شاقىرادى 
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سىق پايدى. سوسىن مىايت قىز ماقتا. سۇرايدى دەپ – شاقىردىڭ؟ نەگە –: كەلىپ مىسىق سوڭ بولعان جەپ. قويادى
 سىقمى. دەيدى – ،«االمىن كەسىپ قۇيرىعىڭدى مەن»: قىز ماقتا. دەيدى –، «ەندەشە قاتىعىڭدى توگەم»ايتادى: 
 سوسىن. ىدەيد – ،«بەرشى قۇيرىعىمدى اپا، اپا،». االدى كەسىپ قۇيرىعىن مىسىقتىڭ قىز ماقتا. توگەدى قاتىقتى

 ،«ەرشىب قاتىق ماعان سيىر،-سيىر». بارادى سيىرعا مىسىق. دەيدى –، «ەرب تولەپ قاتىعىمدى مەنىڭ»: قىز ماقتا
: ىپبار اعاشقا مىسىق. دەيدى – ،«بەر اكەلىپ جاپىراق ماعان تۇر، اشىپ قارنىم مەنىڭ»: ايتادى سيىر دەيدى، –
جاپىراق  اكەلسەڭ، سۋ تۇرمىن، شولدەپ مەن»: ايتادى اعاش. دەيدى – «!بەرشى جاپىراعىڭدى اعاش، اعاش،»

 ،«بەرشى سۋ ماعان قىزدار، قىزدار،»: كورىپ قىزداردى جاتقان اكەلە سۋ جاتسا، بارا سۋعا. دەيدى –، «بەرەمىن
. ىباراد دۇكەنگە مىسىق. دەيدى – ،«بەرەمىز سۋ ساعان ءبىز بەرسەڭ، اكەلىپ ساعىز بىزگە»: قىزدار. دەيدى –
: ارادىب تاۋىققا مىسىق. دەيدى –، «ماعان تۇقىم بەر»ەنشى: دۇك. دەيدى – ،«بەرشى ساعىز ماعان دۇكەنشى، اي،»
 ۇقىمت ساعان ءبىز بەرسەڭ، اكەلىپ ءدان بىزگە»: ايتادى تاۋىقتار. دەيدى – ،«بەرشى تۇقىم ماعان تاۋىق، تاۋىق،»

رەدى. وك تىشقاندى جاتقان قازىپ ءىن ءبىر جاتسا، بارا دەپ – ،«قىالمىن نە ەندى»: مىسىق. دەيدى – ،«بەرەمىز
 ءبىر ۇيىمدە»: قورىققانىنان تىشقان. دەيدى –، «جانىڭ بارىندا ايت، ۇيىڭدە نە بار؟»مىسىق تىشقاندى قورقىتىپ: 

 بىرء بارىپ، ۇيىنە تىشقان. دەيدى – ،«بەر تارى ۋىس ءبىر ماعان»: ايتادى مىسىق. دەيدى – ،«بار تارىم باتپان
رەدى، تاۋىق تۇقىم بەرەدى، تۇقىمدى اپارىپ دۇكەنشىگە بەرەدى، بە تاۋىققا اپارىپ تارىنى. بەرەدى تارى ۋىس

دۇكەنشى ساعىز بەرەدى، ساعىزدى اپارىپ قىزدارعا بەرەدى، قىزدار سۋ بەرەدى، سۋدى اپارىپ اعاشقا بەرەدى، اعاش 
ەدى. ماقتا ماقتا قىزعا بەر جاپىراعىن بەرەدى. جاپىراقتى اپارىپ سيىرعا بەرەدى، سيىر قاتىق بەرەدى، قاتىقتى اپارىپ

 قىز مىسىقتىڭ قۇيرىعىن بەرەدى. 
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 قىلدى.دۇنيەنىڭ پاتشاسى سۇلەيمەن پايعامبار كىرپى مەن قارعاعا بىالي دەپ بۇيرىق -جەر

دۇنيەنى اراالپ، ءبىر جاقسى سايرايتىن قۇس تاپ. بۇل قۇستى ءۇيدىڭ باس -قارعا بار! ءبىر تۇندە جەر سەن، – 
 جاعىنداعى تۇرعان قاپاسقا وتىرعىز. تاڭ اتقاندا بۇل قۇس مەنى سايراعان داۋسىمەن وياتسىن!

ڭ نارسەنى اكەلىپ، ءدال مەنى بۇل تاپ، نارسە جۇمساق ءبىر ماعان ءتىنتىپ، ءجۇزىن جەردىڭ بارىپ كىرپى، سەن، – 
جاستىعىمنىڭ ۇستىنە، بەتىمە تاياۋ قوي! قۇس سايراعانىمەن ويانىپ، قاپاسقا قاراي بەرگەندە، بەتىم بۇل نارسەگە 

 .دەدى –ءتيسىن، 
قارعا دامىل تاپپاي، كوپ جەرلەر اراالپ، قۇستاردىڭ سايراعانىن ەستيدى. بۇعان ءبىر دە قۇستىڭ سايراعانى جاقپايدى.  

مۇنىڭ ويالۋىنشا، بۇلبۇل، ساندۋعاش ءھام باسقا قۇستار جامان سايرايتىن كورىنەدى. داۋسى جاقسى قۇستى تابا 
 قارعا شارشاپ تالىپ، مەزگىلدە تاڭ. دەپ –، «م كەلەدى عويەندى ماعان ءولى»الماي، قارعا سورلى قايعىردى: 

دەپ. پاقىر اناسىن كورىپ اش باالپاندار شيقىلداپ، « تەيىنكە امانداسىپ كورىپ، ءبىر باالالرىن» قايتتى، ۇياسىنا
ۇل، بۇلبقارقىلداي باستادى. بۇالردىڭ قارقىلداعانى قارعاعا سونداي جاقسى، نازىك كورىندى. بۇالردىڭ قاسىندا 

ساندۋعاش الدەقايدا جامان سايرايتىن كورىنەدى. قارعا سورلى قۋانىپ، باالالرىن سۇلەيمەنگە اكەلىپ، مۇنىڭ قاپاسىنا 
 وتىرعىزادى.

كىرپى ءتۇنى بويى دامىل تاپپاي، جەردىڭ ءجۇزىن كەزىپ، جۇمساق نارسە ىزدەيدى، ىزدەسە دە تابا المايدى. بۇل  
ىرىنە قايتىپ كەلەدى. پاقىر اناسىن كورىپ، مۇنىڭ باالالرى الدىنان شىعىپ قۇشاقتايدى، دا شالدىعىپ، شارشاپ، ۇڭگ

تىندە جەردىڭ ۇس»كىرپى دە قۇشاقتايدى. كىرپىگە باالالرىنىڭ دەنەسى سونداي جۇمساق كورىنەدى. بۇل وياليدى: 
 عىنىڭجاستى سۇلەيمەننىڭ الرىنباال كىرپى ويالماي، كوپ. دەپ –، «ءوزىمنىڭ باالالرىمنان جۇمساق نارسە بولماس

 .قويادى اكەلىپ ۇستىنە
ندە دەپ، قاپاسقا قاراي بەرگە« بۇل نە؟»تاڭ اتتى. قارعانىڭ باالالرى قارقىلداپ، شيقىلداي باستايدى. سۇلەيمەن  

پىنىڭ رمۇنىڭ بەتىنە تىكەنەكتەر كىرىپ كەتتى. قاراسا، قاپاستا قارعانىڭ باالالرى وتىر، جاستىعىنىڭ ۇستىندە كى
 باالالرى جاتىر.

سۇلەيمەن اشۋالنىپ، قارعا مەن كىرپىنى شاقىرىپ الىپ، بۇالردىڭ باسىن كەسۋگە بۇيرىق قىالدى. جازالى بولعان  
اياق قىلعاندارىن بايان ەتىپ -بەردى. ەكەۋى باستان« دات»دەدى. سۇلەيمەن « دات، تاقسىر»كىرپى مەن قارعا 

وزىنە بالدان ءتاتتى، وتتان ىستىق، كۇننەن جارىق ءھام -اركىمدىكى وزىنىكى»ەدى، ويعا ءتۇستى. بۇل وياليدى: 
 ەن كىرپىنى بوساتىپ جىبەرەدى. م قارعا دەپ، –، «مامىقتان جۇمساق
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جولداس بولىپتى. بىرنەشە كۇن وتەدى. تۇلكى بودەنەگە ەشتەڭە دەپ ايتا الماي، وتكەن كەزدە تۇلكى مەن بودەنە 
قارىنى اشادى. ول ەندى دوسى بودەنەنى جەگىسى كەلىپ، امال ويالستىرادى. ءبىر كۇنى بۇتانىڭ باسىندا وتىرعان 

 بودەنەگە بارىپ:
 رەتىنبە سىزگە. ءبىتتىم ۇيالىپ دە ەنسىزد. بولدى ۋاقىت ءبىراز بولعالى جولداس سىزبەن ەكەم،-بودەنە ە، – 

 .دەيدى – عوي، ءجۇرمىز بولىپ جولداس قۇر جوق، ەشتەڭە قولىمدا
 .بودەنە دەپتى –ىرزا بولسىن، راحمەت، تاماعىم توق، قايتا ءسىزدى مەن سىيالي الماي ءجۇرمىن،  الال – 
 .تۇلكى تىدەپ – اڭگىمەلەسەيىك، كەلىڭىز،. راحمەت مىڭ ايتقانىڭىزعا دەپ قىسىلدىم الماي بەرە ەشتەڭە سىزگە – 
ىن ءبىلىپ، بودەنە جەرگە قونباپتى. ەندى نە الداعان تۇلكىنىڭ دەپ – ەدىم، قونباۋشى جەرگە راحمەت، ويباي، – 

ىستەرىن بىلمەي تۇلكى جامان ساسىپ، ءارى ويالپ، بەرى ويالپ اقىرى قارنىنىڭ اشقانىن بودەنەگە ايتۋعا تۋرا 
 كەلەدى.

 اش بۇگىن مەنىڭ وسى. ەكەن توق قارنىڭىز ءسىزدىڭ اش، قارنىم بولعالى جولداس سىزبەن ەكە،-بودەنە – 
 .تۇلكى دەدى –ولگەنشە ءسىزدى ۇمىتپاس ەدىم، -وق قىلساڭىز، ولەت قارنىمدى

 بودەنە از ويالنىپ وتىرىپ: 
 .دەيدى – تويعىزامىن، ءقازىر بولسا، ونداي جارايدى، – 
 .كۇلىپتى تارتىپ ەزۋ تۇلكى دەپ – قوي، جوق ەشتەڭە قولىڭىزدا تويعىزاسىز، قاالي – 
عا الىپ، جارىقبايدىڭ كەلىنى وتەدى، قولىندا ءبىر تاباق ەتى بار، سونى ساعان سىبا اتاسىنا جەردەن وسى ءقازىر – 

 .تۇلكىگە دەيدى –الىپ بەرەيىن، 
 .تۇلكى دەدى – ماعان، ونى بەرەسىڭ، الىپ قاالي – 
 .بودەنە دەيدى – بىلەيىن، مەن بەرۋدى الىپ اق،-جالعىز ءبىل جەۋدى سەن – 
رىڭىز. كەلىنشەك وسى ارادان وتەدى، جانىندا كىشكەنتاي قىزى بار. سونىڭ الدىنا وتى كورىنبەي ارادا وسى ءسىز – 

نا اپا، مى»مەن بارىپ قونامىن، اياعىمدى اقساڭداتامىن. سوندا باعاناعى كىشكەنتاي قىز، مەنى كورىپ جىاليدى. 
دى، اقىر قىزىعىپ تاباقتى قۋا تاعى كەتەمىن، ۇشىپ بەرگەندە تايانا مەن. دەيدى –، «تورعايدى ۇستاپ بەر ماعان

 .بودەنە دەپتى –تاستاي بەرە قۋادى. سول كەزدە ءسىز ەتتى جەپ بىتىرەتىن اۋزىڭىز بار ما؟ 
 ءوستىپ وتىرعاندا قولىندا ءداۋ تاباق ەتى بار كەلىنشەك كەلىپ قالدى. 
دى. النىپ تاسادا تىعىلىپ جاتاىڭعاي دە تۇلكى. بودەنە دەيدى – قونامىن، ۇشىپ مەن بەر، ىڭعايالنا تۇلكى، ال، – 

 اق باال جىاليدى.-ابدەن تايانعاندا بودەنە ۇشىپ، سول ەكەۋىنىڭ  الدىنا قونادى. ايتقانىنداي تۋرا
 ى،قۋاد تاعى قونادى، تاعى ۇشىپ دە بودەنە تايانىپ اقىرىن. دەيدى – ماعان، بەر ۇستاپ تورعايدى مىناۋ اپا، – 

قىزىعا قۋادى، قىز باال ارتىنان ەرەدى. تاباقتاعى ەتتەن كوپ ۇزاپ كەتەدى. سول  تاستاپ تاباعىن جەردە سول اقىر
ەكى ورتادا بىرنەشە ۋاقىت وتەدى. بىرەسە انا جەردە، بىرەسە مىنا جەردە قونىپ بودەنە دە جۇرەدى. الدەن ۋاقتا 

ىپ، ىپتى. تاعى جەرگە قوندەپ بودەنە جوعارى ۇشىپ قاراسا، ەتكە تويىپ تۇلكى كەتىپ قال« جەپ بولدى ما ەكەن»
 كەلىنشەك تايانا بەرگەندە جوعارى كوتەرىلىپ اسپانعا ۇزاققا ۇشىپ كەتىپ قالىپتى.

 ،سىلەپ-قارعاپ قىزىن دەپ – كەتتى، ۇشىپ  با، بولدىڭ دەسەم ۇستاتپايدى  اي،-ەركەسىڭ اي،-قىزىم اي، – 
، بەرى سىلەپ، ارى وتىرىپ-قىزدى ونان سايىن قارعاپ. جاتىر ءوزى تاباقتىڭ قۇر. جوق ەشتەڭە كەلسە، تاباققا قايتا

 وتىرىپ، قايتادان اۋىلعا قاراي اياڭداي بەرىپتى...
 تۇلكى مەن بودەنە الدەن ۋاقىتتان سوڭ جولىعىپتى. 
 .بودەنە دەپتى – با، تويدىڭ تۇلكىم، قاالي، – 
 .تۇلكى دەيدى – سىزگە، راحمەت. تويدىم ابدەن قانداي، تويعاندا – 
ساۋىق، كۇلكى كەرەك بوالدى. تاعى اياڭداپ بودەنەنىڭ -وسىدان كەيىن ارادا بىرنەشە كۇن وتەدى. تۇلكىگە ويىن 

 جانىنا كەلەدى.
 .تۇلكى دەپتى – قاالي؟ حال بودەكەڭ، ە، – 
 .تۇلكىگە بودەنە دەپتى – ما؟ جاقسى قانداي، قالىڭ ءوزىڭ جاقسى، ەمەس، جامان – 
 .تۇلكى دەدى –اڭىز، وتە جامان بولىپ تۇر، سۇرام قالىمدى مەنىڭ – 
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 .بودەنە دەدى – نەگە؟ – 
 – كۇلدىرمەدىڭىز، ءسىز نە كۇلمەدىم، ءبىر بولعالى جولداس بىرگە سىزبەن وسى قايتەدى، بولماعاندا جامان – 

 .دەپتى
 لكىتۇ. بودەنە دەدى –ىمنان ەر، سوڭ مەنىڭ ءقازىر. بەرەيىن كۇلدىرىپ. ورىنداالدى ءقازىر بولسا، ول ارمانىڭ – 

 :كەلىپ الىپ سىرتىنا اۋىلدىڭ ءبىر. ءجۇرىپتى ەرىپ بودەنەگە
 ساۋىپ تۇيە سوڭ سودان بارامىن، ۇيگە تۇرعان تۇيە اناۋ مەن جات، كورىنبەي ەشكىمگە جەردە وسى ءسىز – 

 .بودەنە دەيدى –ىڭ، جاتاس كورە قىزىقتى ارعى سوڭ سونان قونامىن، بارىپ باسىنا ايەلدىڭ وتىرعان
تۇلكى ەرىپ اۋىلدىڭ سىرتىندا باسپاالپ قاراپ وتىرادى. ءبىر مەزگىلدە بودەنە تۇيە ساۋىپ تۇرعان قاتىننىڭ باسىنا  

 بارىپ قونادى. سول كەزدە ەسىك الدىنداعى اعاش شاۋىپ وتىرعان ۇستا كورىپ:
 ڭاعاشتى. تۇرادى قوزعالماي ايەل. دەيدى –يىن، اال ۇرىپ بودەنەنى تۇرعان باسىڭدا قوزعالما، قاتىن، قاتىن، – 

 ساۋعان. ىتاپسىراد جان اق-كەشىكپەي كوپ ايەل. قاالدى پەرىپ ايەلدى توقپاقپەن وتىرعان قىلىپ جاڭعىرىق استىنا
تقان جا تۇلكىنىڭ ىپاينال قايتىپ بودەنە. قالىپتى تالىپ ول تۇسىنبەگەن بولعانىن نە شاشىراپ، بەتىنە ۇستانىڭ ءسۇتى

 جەرىنە كەلەدى.
 .دەپتى – الدى؟ ءولتىرىپ ايەلىن اقىماق قاالي ما؟ ۇنادى كۇلكى تۇلكىم، قاالي، – 
 .ۇلكىت دەپتى – سىزگە، ىرزامىن قاتتى، سىلەم-ىشەك وتە قانداي كۇلگەندە كۇلەيىن، نەگە كۇلمەگەندە بۇعان – 
 تۇلكى كۇلكىنى دە جاقسى كورەدى، سونان سوڭ قورىققاندى دا ماقسات كورەدى. 
 مەنى ءسىز ەندى. كوردىم دە كۇلكىنى. كوردىم دا اشتىقتى دا، توقشىلدىقتى ارقاڭىزدا ءسىزدىڭ ەكەم،-بودەنە – 

 :ويالپ بەرى ويالپ، ارى بودەنە. دەيدى  – قورقىتىڭىز،
 .دەيدى – كونسەڭىز، ايتقانىما مەنىڭ ءبىراق قورقىتايىن، جارايدى، – 
 .تۇلكى دەپتى –قانىڭىزعا مەن كونەمىن، نە قىل دەسەڭىز دە ىستەپ بەرەمىن، ايت ءسىزدىڭ – 
 سوندا دەگەندە «اش كوزىڭدى» قاشان. وتىر تىستەپ قۇيرىعىمنان مەنىڭ دا جۇم كوزىڭدى بولسا ونداي – 

 .بودەنە دەپتى –. ىستەيمىن كونسەڭىز وسىعان. اشاسىڭ
 .تۇلكى دەپتى – جارايدى، – 
تۇلكى كوزىن جۇمىپ وتىرادى، بودەنە باستاپ قالىڭ كوشىپ كەلە جاتقان ەلدىڭ اراسىنا قاراي، تۇلكىنى الىپ  

 جاقتان ايتاقتاعان يتتەرى بار قۋىپ كەلە جاتقان ەلدى كورىپ، ول:-جۇرەدى. ءبىر مەزگىلدە جان
قا ىپتى. تۇلكى ەلسىز جاقكەت قۇتىلىپ ۇشىپ اسپانعا ءوزى. دەدى – بوالدى، دا اشۋىڭا كوزىڭدى تۇلكىم، اي، – 

پ تالدىم دەگەندە ارەڭ قۇتىلى-قاراي بەتتى بۇرىپ الىپ، بار كۇشىن سالىپ قاشادى. سودان تۇلكى سورلى ءولدىم
 شارشاپ بارىپ، ءبىر جەرگە تىنىعىپ وتىرسا، بودەنە بارىپ قاسىنا:

ەن ءوزىن جاۋدىڭ اراسىنا بەرىپ كەتك باعاناعى ويانىپ، تۇلكى. دەپتى – با؟ جاتىرسىڭ شارشاپ تۇكىش،-تۇكىش – 
 بودەنەنى كورىپ:

 .اشۋالنىپتى دەپ – عوي، الدادىڭ اقىماق، اي، – 
 .قويىپتى جۇتىپ بودەنەنى تۇلكى دەپ، – ەدىڭ، ما قورقىتار ءوستىپ دەگەندە قورقىت قورقىت، – 
 ىڭ ايتقانى:سوندا ىشىندە جاتىپ بودەنەن 
اي، قۇداي ءۇشىن اۋزىڭدى اششى، -ەڭ قۇرىسا دەمىمدى العىزبادىڭىز، تۇلكىم قوي، ەدىك بولىپ جولداس كوپ – 

 ۇلكىنىڭت بودەنە. جونەلىپتى ۇشا دەپ «پىر» بودەنە بەرگەندە اشا اۋزىن تۇلكى. دەپتى –كىشكەنتاي دەم االيىن، 
بەپتى الىپتى. سول سەق جۇلىپ قۇيرىعىن بودەنەنىڭ قالىپ، جاۋىپ اۋزىن قايتادان تۇلكى بەرگەندە شىعا اۋزىنان

 بودەنە وسى كۇنگە دەيىن شوالق بولىپ ءجۇر ەكەن.
 ءسويتىپ، ەكەۋىنىڭ  جولداستىقتارى ۇزاققا سوزىلماپتى.  
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 )جىل باسى(
 ڭجىلداردى سول. بوالدى جىل ەكى ون –قازاقتىڭ ەسەپتەرىندە جىلدان ۇلكەن مۇشەل دەگەندەر بار. مۇشەل      
 – وڭس ونان سيىر، – ەكىنشى تىشقان، – مۇشەلدە جىل اۋەلى: مىسالى. ۇقسايدى اتتارىنا حايۋاننىڭ ءار اتتارى

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                133 bet 

ىسىنىڭ ن قازاقتارعا كبىلەتى جىلداردى سول. دوڭىز ءھام يت تاۋىق، مەشىن، قوي، جىلقى، جىالن، ۇلۋ، قويان، بارىس،
 قاي جىلدا تۋعانىن ايتسا، ادامنىڭ جاسىن تاۋىپ بەرەدى.

مەن »بۇرىنعىدان قالعان سوزدەر بويىنشا سول حايۋاندار جىل اعاسى بولۋعا داۋالسىپتى. سوندا جىلقى ايتىپتى:      
ادام ۇستىمە مىنسە، الىسىن جاقىن ەتەمىن، مەنىڭ كۇشىم بولسا، كورەدى، ءسۇتىم بولسا، ىشەدى، قىلىما شەيىن ارقان، 

 ادامنىڭ سەن»: ايتتى تۇيە. دەيدى –، «جىل اعاسى مەن بوالمىن ءجىپ ەسەدى، ادامعا مەنەن پايدالى مال جوق،
 ايتىنالم كوتەرە سەن مەن، مىنە،. بولدىڭ قۇل ءۇشىن تاماعىڭ اسايسىڭ، ءشوپ سۇلى، ارپا، قىالسىڭ، جۇمىسىن
دە، كولىق الىس جولدارعا بارامىن. اش بولدىم دەپ ارپا، سۇلى سۇرامايمىن، كودە بولسا اي نەشە كوتەرىپ اۋىردى

جۋسان بولسا جۋسان، نە كەز كەلسە سونى قورەك ەتىپ، تابىلسا، سۋ ءىشىپ، تابىلماسا، شولدە دە جولعا جۇرە 
 .دەيدى  –، «بەرەمىن. جىل باسى بولۋ ماعان اليىق

 .دەپ –، «ماي ىستەيدى-ادام ەگىن ەكسە، مەنىمەنەن ەگەدى، ءسۇتىمدى ىشەدى، قۇرت»سيىر ايتتى:      
مەن بولماسام، قازاق ءۇيىن نەمەن جابار ەدى؟ ءجۇنىمدى الىپ كيىز ىستەيدى، جاباعىممەنەن »قوي ايتادى:      

 .دەيدى –، «ماي االدى-جىپ ىستەيدى، سۇتىمنەن قۇرت-كيىز تىگەدى، ءارقان
ەندەردىڭ مەن بولماسام، سەندەردىڭ كوبىڭدى نە ۇرالپ، نە قاسقىر جەپ تاۋىسار ەدى. س»يت ايتتى:      

 «.بارشاالرىڭنىڭ مەن باقتاشىڭمىن، دۇشپان كورىنسە، ءۇرىپ، اباالپ يەمە حابار بەرەمىن
مەن بولماسام، كىسى ەرتە تۇرىپ جۇمىسىنا بارماي ۇيىقتاپ قاالر ەدى. مەن تاڭەرتەڭ تۇرىپ »تاۋىق ايتتى:      

، ءتۇن دەپ« قاالرسىڭ جاتار ۋاقىت بولدى جۇمىسىڭنان»دەپ. كوپ وتىرسا، « تاڭ اتتى»شاقىرىپ، حابار ايتامىن 
 .دەيدى –، «دەپ« مەزگىل بولدى»ورتاسىندا شاقىرامىن، كەش بولسا، تاعى شاقىرامىن، 

قانمەن بۇل تاالس»تىشقان نە ايتارىن بىلمەي تۇردى دا، ءبىر ءتۇرلى قۋلىق ويالپ، جيىلعان كوپكە ايتتى:      
 .دەيدى –، «ا، كىم بۇرىن كورسە، سول جىل باسى بولسىنەشنارسە ونبەس، كۇندى قاراپ تۇرالىق ت

ننىڭ دەپ، تىشقا« مەنەن بۇرىن كىم كورەدى»وزگەلەرى قاراپ تۇرعاندا، تۇيە ءوزىنىڭ بيىكتىگىنە سەنىپ،      
ءسوزىن قوستاپ، ءبارى دە قاراسىپ تۇردى. ءبىرازدان سوڭ تىشقان جورعاالپ تۇيەنىڭ ۇستىنە شىعىپ، وركەشىنىڭ 

 ىنا ءمىندى دە وتىردى. مۇنان سوڭ كۇندى بارىنەن بۇرىن تىشقان كورىپ، حابار بەرىپ، جىل باسى بولعانى.باس
 . ەكەن قالعان وسىدان ءسوز دەگەن –، «تۇيە بويىنا سەنىپ قۇر قالدى»     
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كۇلىپ -ەرتە، ەرتە، ەرتەدە  مىسىق پەن تىشقان وتە تاتۋ وتەتىن دوس ەكەن. والر تاپقاندارىن ءبولىپ جەپ، ويناپ
 ءجۇرىپتى.

سول كەزدە ادامزات جىل مۇشەلدەرىن بەلگىلەۋ ءۇشىن ءبىر جىلى حايۋاناتتاردى جيناپ سايالم جۇرگىزبەك بولىپتى،   
رلىعى قاتىسۋى كەرەك ەكەن. ەرتەڭ سايالم جۇرگىزىلەدى دەگەن كۇنى  بۇل سايالمعا بۇكىل حايۋاناتتاردىڭ با

 دەگەن  ويىمەن قاعىلەز دوسى تىشقانعا:« تاڭەرتەڭ ۇيىقتاپ قالىپ سايالمنان قۇر قالمايىن»ۇيقىشىل مىسىق 
وزسىز وياتىپ سمعا بىرلىكتە بارايىق. ۇيقىنىڭ قاتتىلىعىن ءوزىڭ بىلەسىڭ، تاڭەرتەڭ مەنى ءسايال ەرتەڭ اعايىن، –  

 .دەپتى –قوي، ەرتەرەك بارايىق، 
. ىشقانت دەپتى – بارامىن، جالعىز ءقايتىپ وياتپاي سەنى ويانعانىممەن، اتپاي تاڭ مەن اعا، مىسىق جەمە، قام –  

سايالمعا قاتىناساتىنداردىڭ سانى كوبەيىپ كەتسە، ماعان جىل تيمەي قالۋى » باتىپ ويعا تۇنىمەنەن ول ءبىراق
ەلەڭدە ورنىنان تۇرىپ، قاسىنداعى مىسىقتى وياتپاي ءوزى -دەگەن بايالمعا كەلىپ ەرتەسى تاڭەرتەڭ االڭ« مۇمكىن

 جالعىز سايالمعا جەتىپ بارادى.
 سايالم بارىسىندا تىشقاننىڭ جولى وڭىنان كەلىپ، ون ەكى جىل مۇشەلىنىڭ ءبىرىنشىسى بولىپ سايالنادى.  
 رنىنان ەندى تۇرعان مىسىق:تىشقان قايتا ورالعاندا و  
 .سۇرايدى دەپ – بارامىز؟ قاشان سايالمعا –  
 مەن ،قاشان اياقتاعالى سايالم– كۇلىپ، مازاقتاي تىشقان. دەيدى –! با؟ تۇرسىڭ كورىپ ءتۇس ۇيىقتاپ ءالى –  

 ا قالماستان، بىرىنشىلىكتى قولدان بەرمەدىم.قان سايالنىپ
 .رەنجىپ مىسىق دەيدى – سالمادىڭ؟ وياتا نەگە مەنى –  
 .تىشقان دەيدى – قالىپپىن، ۇمىتىپ –  
 :ەدىرەيتىپ مۇرتىن مىسىق اشۋالنعان –  
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دىرىپ ىپ، قىلقىنسال باس تىشقاندى بارىپ، اتىلىپ وقشا دەپ – قۇرتايىن، تۇقىمىڭدى! بەتسىز وڭباعان، –  
ولتىرەدى دە، جەپ االدى. ءبىراق مىسىق الگى تىشقاندى ولتىرگەنىمەن، جىل مۇشەلىككە يە بوال المايدى. ءسويتىپ، 

التىن مىلجاسىن شىعارىپ جەپ ا-كۇنى بۇگىنگە دەيىن مىسىق تىشقاندى كوردى بولدى، باس سالىپ قىسىپ، مىلجا
 بولىپتى 
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بۇرىنعى زاماندا ءبىر بايدىڭ ءبىر يت، ءبىر مىسىعى بار ەكەن. ءيتى كارى، مىسىعى جاس ەكەن. كۇندەردىڭ بىرىندە 
 الگى باي يت پەن مىسىققا جۇمىس تاپسىرىپتى. ول:

تى اپارىپ كەلىڭدەر، مىسىق سەن جۇزىكتى الىپ ءجۇر. يت جۇزىك التىن مىنا قىزىما اۋىلداعى انا ەكەۋلەرىڭ –  
 .دەيدى –ساعان جول باستاسىن، ساقتانىپ جۇرىڭدەر، جۇزىكتى جوعالتىپ قويماڭدار، 

والر جولعا شىعىپ، جارىم جولعا كەلگەندە الدارىنان ءبىر وزەن كەز بوالدى. وزەندە كوپىر جوق ەكەن، سونان   
 بوالدى. مىسىقتىڭ مالتاۋعا ونشا شەبەر ەمەس ەكەنىن بىلەتىن يت جۇزىكتەن االڭداپ:والر وزەننەن مالتاپ وتبەك 

 .دەيدى – االسىڭ، جوعالتىپ سەن بەر، ماعان جۇزىكتى وتكەنشە وزەننەن مىسىق، ەي، –  
 ن.المايمى بەرە ساعان دەگەن، «ءجۇر الىپ سەن جۇزىكتى»: ماعان قوجايىن – مىسىق، دەيدى – بولمايدى، –  
 تكەنو وزەننەن االيىن، سالىپ اۋزىما بەر، ماعان جۇزىكتى وتكەنشە وزەننەن مۇقياتتاۋمىن، قاراعاندا ساعان مەن –  

 .يت دەيدى  – بەرەمىن، وزىڭە سوڭ
 اقىرى، مىسىق جۇزىكتى يتكە بەرەدى. والر وزەننىڭ ورتان بەلىنە بارعاندا يت:     

 .دەيدى –كەتتى،  ءتۇسىپ اۋزىمنان جۇزىك! ويباي –  
 .مىسىق دەيدى –! قايتتىك ەندى –  
 جاعدايدى والر اقىرى. المايدى تابا جۇزىكتى ىزدەگەنىمەن قانشا االيدا. يت دەيدى – كورەيىن ىزدەپ مەن –  

 .بوالدى عايىپ كىرىپ، ورمانعا قورقىپ، جازاالنۋدان يت تاياعاندا ۇيگە. قايتادى ۇيگە ءۇشىن ايتۋ قوجايىنعا
 مىسىقتىڭ تەز قايتىپ كەلگەندىگىن كورگەن قوجايىن االڭداپ:  
 .دەيدى – قايدا؟ يت –  
 بولىپ، تارتپاق تاناۋىن ءيتتىڭ باي اشۋالنعان. مىسىق دەيدى – كەتتى، قاشىپ قويىپ جوعالتىپ جۇزىكتى –  

 :والرعا الىپ جيناپ يتتەردى باسقا اۋىلداعى
 .دەيدى –ۋىپ كەلىڭدەر، تا ءيتتى الگى دە قايتسەڭدەر –  
 .يتتەر الگى سۇرايدى دەپ – پارىقتايمىز؟ قاالي يتتەردەن بەيۋاز باسقا ءيتتى ول ءبىز –  
 تاني وڭاي قاراساڭدار، تىسىنە ونىڭ سەندەر جوق، ءتىس دە ءبىر اۋزىندا كەتكەن، قارتايىپ ەرەكشە ول –  

 .باي دەيدى – االسىڭدار،
-اۋجاقتان ىزدەۋگە اتتاندىرادى. تاالي ت-سونىمەن، يتتەردىڭ بارلىعىن الگى كارى ءيتتى ۇستاپ كەلۋ ءۇشىن جان   

ىڭ جاقىنداعى قاالالرد-توعايدى اراالپ، الىس-تاستى باسىپ، وزەن-تاستى باسىپ ىزدەۋگە اتتانادى. والر تاالي تاۋ
ەردەن تابا المايدى. كۇنى بۇگىنگە دەيىن يتتەر التىن جۇزىكتى، سول بارلىعىنا بارادى. االيدا الگى ءيتتى ەشقانداي ج

گىن بايدىڭ التىن جۇزى»بىرى كورىپ كەزدەسە قالعاندا -ءيتتى تابا الماپتى. سول ءۇشىن ءقازىر دە يتتەر ءبىرىن
 ەكەن.  ادىدەپ تىستەرىن اقسيتىپ، ىرىلداپ قوي« جوعالتقان يت  مەن ەمەس، سەنبەسەڭ قاراپ كور، ءتىسىم ساۋ
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ءبىر كەدەيدىڭ ءۇش باالسىنىڭ ورتاسىندا مال دەگەندە ءبىر جالعىز وگىزى بولىپتى. وگىز وراسان ۇلكەن ەكەن. 
. ءبىر ەكەن ىوتتاناد ءمىنىپ، قۇيىمشاعىنا كەنجەسى بەلىنە، – ورتانشىسى باسىنا، –وگىزدى وتتاتۋ ءۇشىن ۇلكەنى 

 كۇنى جايىلىمدا جۇرگەندە، وگىز وتتاماي قالىپتى. قۇيىمشاعىندا وتىرعان كەنجەسى:
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 ءوتىپ نانجانى دەپ، – سالىڭىز، ايتا ورتانشىعا بەلدەگى ورتا وسىنى بولدى، كۇن ون بۇگىن جاپاالماعالى وگىز –  
ەشكە قوناعا وگىزدىڭ بەلىندە وتىرعان ك ءجۇرىپ، كۇن ۇزاق جوالۋشى. ىپتىتاپسىر جوالۋشىعا ءبىر جاتقان بارا

 ورتانشىعا جەتىپتى. جوالۋشى وعان كەنجەسىنىڭ سالەمىن ايتسا، ورتانشىسى:
 وسىنى م،ەدى وتىر كۇدىكتەنىپ دە ءوزىم دەپ، ما جاتىر بارا قابىسىپ ءىشى ورتاالنىپ، ءبۇيىرى وگىزدىڭ وسى –  

 .دەپتى –دان ايتا كەتەرسىز، جول قالساڭىز، بارا اعامىزعا، باسىنداعى وگىزدىڭ
 جوالۋشى تۇنىمەن ءجۇرىپ، تاڭ اتا وگىزدىڭ باسىنا جەتىپ، وگىزدىڭ باسىنداعى باالعا:  
 ىقۇيىمشاقتاع. كەلەمىن ءجۇرىپ ءتۇن ءبىر كۇن، ءبىر دامىلسىز شالدىرماستان ات ورلەي، وگىزدى وسى مەن –  

ورتانشىڭىز وگىزدىڭ ءبۇيىرى ورتاالنىپ، ءىشى قابىسىپ بارا  دەپ، بولدى كۇن ون جاپاالماعالى وگىز كەنجەنىڭ
 .دەيدى –جاتقانىن بايقاپ وتىرمىن دەپ، ساعان سالەم ايتتى، 

 سوندا وگىزدىڭ باسىنداعى باال:  
 دىەن. الماپتى تابا سۋ مول ققانارلى وگىز جەردەن مولشەرلى. ىزدەپتى سۋ دەپ، ەكەن ءجۇر شولدەپ وگىز ا، –  

 كەتىپ بارا جاتقان ءبىر جوالۋشىعا وگىزدىڭ باسىنداعى باال تاپسىرىپتى: كەيىن
 ەبىنسىن،ت تەزدەتىپ وگىزدى ايتىڭىز، جولىعىپ ادەيى ورتانشىعا ورتاداعى بارامىن، ىزدەپ كول سۋارۋعا وگىزدى –  
ىڭ كەلىپ، اعاسىن ورتانشىعا وتىرعان بەلىندە وگىزدىڭ تۇستە شاڭقيعان وتىرىپ، ءجۇرىپ جوالۋشى. دەپتى –

 تاپسىرعانىن ايتىپتى. وندا ورتانشى باال:
 جوالۋشى. ىدەپت – ءتۇسسىن، قامشىالي قاۋزاپ، سالىڭىز، ايتا كەنجەمىزگە قۇيىمشاقتاعى بارساڭىز، ەرتە ەندەشە –  

دا باسىندا سون .ايتىپتى تاپسىرعانىن ورتانشىنىڭ جەتىپ، كەنجەسىنە قۇيىمشاعىنداعى وگىزدىڭ كىرە ۇياسىنا كۇن
ى. اق ۇرتتاپ، قانباي قالىپت-وتىرعان باال وگىزدى ايدىن شالقار كولگە اكەپ سۋعارىپتى. وگىز ۇلكەن كولدى ءۇش

ۇشەۋى وگىزدەن ءتۇسىپ تۇرعاندا، اسپاننان ءبىر اقيىق بۇركىت كەلىپ، وگىزدى ءىلىپ اكەتىپتى. وگىزدى العان 
اينالىپ ۇشىپ ءجۇرىپ، ءبىر بايتەرەككە قونسا، ول بايتەرەك ءبىر سەركەنىڭ ءمۇيىزى ەكەن. سەركە ءمۇيىزىن  بۇركىت

شايقاعاندا، سەركەنىڭ ساقالىندا كولەڭكەلەپ جاتقان ءبىر شالدىڭ كوزىنە وگىز ءتۇسىپ كەتىپتى. شال كوزىن ۋقاالپ 
 كەمپىرىنە:

مپىرى ءارى قاراپ، بەرى قاراپ، كە دەسە، – تاستاشى، الىپ قاراپ، تاارىل كەتتى، ءتۇسىپ ءشوپ ءبىر كوزىمە –  
تابا الماي، ادەيى ارىلتا ىزدەۋگە سارى اتقا مىنگىزىپ، قولىنا ساباۋ ۇستاتتى، سالت اتتى كىسى جىبەرىپتى. بۇل كىسى 

سالىپ، سۇيرەتىپ،  وگىزدى ءۇش كۇن قاراپ، ازەر تاۋىپ، كوزدىڭ كولىنە ءتۇسىپ، ارام ولگەن جەرىنەن توقىمعا
 شىعارىپ تاستاپتى.

ۇش جىلدان كەيىن وگىزدىڭ ولەكسەسىنە ءشوپ شىعىپ، سۇيەگى سولقىلداعان ساز بولىپتى. جاۋىرىن سۇيەكتىڭ -ەكى  
جازىعىنا ەل جايالپ، مال جايىالتىن ءورىس بولىپتى. ءبىر كۇنى وتىرعان اۋىلىمەن، جايىلعان مالىمەن جاۋىرىندى ءبىر 

گە اتپەن، قىران، تازىمەن جابىال قۋىپ ءجۇرىپ، تۇلكىنى سوعىپ تۇلكى سۇيرەي اال جونەلىپتى. اۋىل ادامدارى باي
الىپتى. تۇلكىنىڭ تەرىسىن يلەپ، بايبىشە باالسىنا تۇماق قىلىپ بەرسە، ءبىر قۇالعىنا جەتىپ، ءبىر قۇالعىنا جەتپەي 

 قالىپتى.
  ۇلكەن؟ كىم باالالر، ايتىڭدار، –  
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قارلىعاش جاردىڭ قۋىسىنا ۇيا سالىپ، باالپان شىعارىپتى. اناسى ازىق اكەلۋگە كەتكەندە، باالپاندارى شىدامسىزدانا 
 كۇتۋمەن بوالدى ەكەن..

اندارىنا شىر ەتىپ، باالپ-رءبىر كۇنى قارلىعاشتىڭ ۇياسىنا جىالن ورمەلەپ بارا جاتادى. مۇنى كورگەن قارلىعاش شى  
 اراشاشى ىزدەيدى. ۇشىپ كوكەككە بارادى.

 .دەيدى –« كوكەك، ماعان كومەك بەرە گور، باالپاندارىمدى جىالن جەيىن دەپ جاتىر!»قارلىعاش:   
 .كوكەك دەيدى –بۇركىت قوناققا شاقىرىپ ەدى، ۋاقىتىم جوق،  -  
 –ماعان كومەك بەرە گور. باالپاندارىمدى جىالن جەگەلى جاتىر،  ،قارعاجان –قارلىعاش ۇشىپ قارعاعا كەلەدى.   

 ەيدىد –! الما مازامدى جاتىرمىن، دەپ ۇيلەنەيىن مەن: قاراماستان بۇرىلىپ قارلىعاشقا قارعا -.تۇرىپ جىالپ دەيدى
 .ماڭعازدانىپ
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اقشى ۋلى جىالن باالپاندارىمدى جۇتپ -قارلىعاشتىڭ امالى تاۋسىلىپ، شىرىلداپ ۇشىپ كەلەدى. قارلىعاشقا ءداۋىت .  
دەيدى ءداۋىت. قارلىعاش قاناتىن توسادى. -والي بولسا، مەنى تەزىرەك جەتكىز، -بولىپ، ۇياما ورمەلەپ بارادى. 

 جەتەدجۇمعانشا ۇياعا -قارلىعاش پەن ءداۋىت كوزدى اشىپ
 ءداۋىت ۇياعا جەتىپ قالعان جىالنعا تاپ بەرەدى. جىالن سىلق ەتىپ جەرگە قۇالپ تۇسەدى.  
 ءداۋىتتىڭ ەرلىگىنە سۇيسىنگەن قارلىعاش ونىمەن اينىماس دوس بوالدى.  
 كەن. ەسودان بەرى تاالي زامان وتسە دە، قارلىعاش پەن ءداۋىت ءبىر ۇيادا تۇرىپ، بىرگە ءومىر سۇرەتىن بولعان   
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 ءبىر كۇنى قارنى اشقان كۇشىك تاۋدا قاڭعىپ جۇرسە، قاسقىر جۇگىرىپ كەلىپ:
 .دەپتى –! جەيمىن سەنى مەن كۇشىك، ەي، —  
 .كۇشىك ەپتىد – جەرسىڭ، سوڭ تويعىز،سونان مەنى اۋەلى! قوي كوكەشىم، قوي، —  
 قاسقىر:  
 .دەپتى –بەر،  ەرە قالماي سوڭىمنان مەنىڭ! جارايدى جارايدى، —  
 ەكەۋى بىرگە كەلە جاتىپ، ءبىر توپ سيىردى كورىپتى. قاسقىر ءوزىنىڭ جولداسىنا قاراپ:  
 .دەپتى – ەكەن؟ قانداي قۇيرىعىم اۋىزىم، قۇالقتارىم، كوزدەرىم، مەنىڭ قاراشى، ماعان —  
ڭ ارانداي اشىلعان، قۇيرىعىڭ اۋزى جىميعان، قۇالعىڭ ەكى جايناعان، قىزارىپ شوقتاي كوزىڭ ەكى سەنىڭ —  

 .كۇشىك دەپتى –ارتقى ەكى اياعىڭنىڭ اراسىنا قىستىرىلىپ، جاس شىبىقتاي بولىپ مايىسقان، 
 دا، جابىسادى تاماعىنا بۇزاۋدىڭ ءبىر بارىپ، شاپشىپ قاسقىر دە، دەپتى – قارا، سونى ەكەم، قىالر نە مەن —  

 دى، ءوزى دە تويادى.تويعىزا دە كۇشىكتى ءولتىرىپ، تۇنشىقتىرىپ
 .الىپتىق كەتىپ جورتىپ، جەلە قاسقىر دە، دەيدى –! بول قوش. جەمەيمىن ەندى ەتىڭدى سەنىڭ تويدىم، مەن —  
كۇشىك بۇزاۋدىڭ جەمتىگىنىڭ قاسىندا قالىپ، ءۇش كۇندەي تەگىن ەتكە تويىپ جاتىپتى. اقىرىندا، ءىشى پىسقان   

 سوڭ، قاڭعىپ جورتۋىلعا شىققان ەكەن، ءبىر اش مىسىققا كەز بولىپ، وعان:
 .دەپتى —! جەيمىن سەنى مەن ەي، —  
 .مىسىق دەپتى — جەرسىڭ، سوڭ سونان تويعىز، مەنى اۋەلى! قوي كۇشەكە، قوي، —  
 .كۇشىك دەپتى — ءجۇر، ەرىپ بىرگە مەنىمەن! جارايدى —  
 ءبىرازدان سوڭ بۇالر ءبىر توپ تۇيەگە كەلىپتى.  
 كۇشىك:  
 .دەپتى – ەكەن؟ قانداي قۇيرىعىم، اۋزىم، قۇالقتارىم، كوزدەرىم، مەنىڭ: قاراشى ماعان! مىسىق —  
 ساالقتاپ، ءتىلىڭ تۇر، ايقايىپ اۋزىڭ تۇر، سالپايىپ قۇالقتارىڭ تۇر، بوزارىپ كوزىڭ سەنىڭ! ايتاسىڭ نەسىن — 

 .مىسىق دەپتى – تۇر، سالباڭداپ قۇيرىعىڭ
 سوندا وعان كۇشىك:  
 .دەپتى –! كور ەكەنمىن، قىالر نە مەن ەندى —  
كۇشىك جۇگىرىپ بارىپ، ءبىر تۇيەنىڭ اياعىن تىستەيىن دەگەندە تۇيە مۇنى دالدەپ تۇرىپ، باسقا تەۋىپ قالىپتى،   

 كۇشىك سول ارادا سەسپەي قاتىپتى. سوندا مىسىق ايتىپتى:
 –كە قولىڭدى سوزاسىڭ! سەنىڭ ەتىڭدى ەندى مەن جەمەيمىن، ىس قيىن قاراماي، الىڭە سەن! ماقتانشاق ءاي، —  

 . دەپتى
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 ءبىر تۇلكى جورتىپ كەلە جاتىپ، قاڭعىپ بارا جاتقان ءبىر تۇيەگە كەزدەسەدى.
 دەيدى. — باراسىڭ؟ قايدا تۇيەم، تۇيەم، —

 تۇيە:
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 :تۇلكى. دەيدى — بارامىن، ىزدەپ جەر مول سۋى مول، وتى —
 .دەيدى —! بواليىق جولداس ەكەۋمىز ەندەشە، —

 تۇيە:
 .جولىعادى كەلىپ قاسقىر ءبىر جاتسا، كەلە ەكەۋى. دەيدى - بواليىق، بولساق —
 :تۇلكى مەن تۇيە. دەيدى — باراسىڭدار؟ قايدا ە، —
 :قاسقىر. دەيدى —ۋى مول جەرگە بارامىز، س مول، وتى —
 ءبىر جاتسا، كەلە ءجۇرىپ بولىپ، جولداس ۇشەۋى بۇل. دەيدى —! بواليىق جولداس ۇشەۋمىز ەندەشە، —

 .كەزدەسەدى كەلىپ ارىستان
 :جوالۋشى ءۇش. دەيدى — باراسىڭدار؟ قايدا ە، —
 ن:ارىستا. دەيدى — بارامىز، ىزدەپ جەر مول سۋى مول، وتى —
 .دەيدى — بواليىق، جولداس تورتەۋمىز ەندەشە —

سۋلى، بيىك تاۋلى ءبىر جەردى تاۋىپ، سونى مەكەن قىلىپ جۇرەدى. ارىستان، -ءجۇرىپ وتىرىپ، وزەنتورتەۋى 
قاسقىر، تۇلكى ۇساق اڭ، تىشقان اۋالپ جەپ، يتشىلەپ كۇن كورەدى. تۇيە جەردىڭ وتى مەن سۋىنا جارداي بولىپ 

 سەمىرەدى.
ى، پ، ارىستان، قاسقىر، تۇلكى ۇشەۋى ابدەن اشىعادءبىر كەزدە قىلىشىن سۇيرەتىپ، قىس كەلەدى. ۇساق اڭ تاۋسىلى 

ولەتىن بوالدى. كوزدەرىنە تۇيەدەن باسقا ەشتەڭە كورىنبەيدى. سونان سوڭ ۇشەۋى اقىلداسىپ، تۇيەنى جەمەك 
بوالدى دا، ونىمەن سويلەسۋگە تۇلكىنى جىبەرەدى. تۇلكى تۇيەگە بارىپ: "قىستان سەنىڭ امان شىعۋىڭ تۋرالى 

ىلىن تاپتىق. سەنى ىشىمىزگە ساقتاپ، ءوزىڭدى سوندا بوتاالتىپ، قىستىڭ قيىنشىلىعىن كورسەتپەي، كەڭەستىك، اق
 ونى. ىبەرەد ۋادەسىن نانىپ، بۇعان تۇيە. دەيدى —جازعا سالىم ورىسكە بوتاڭمەن ورگىزىپ شىعاراتىن بولدىق"، 

 كەلىپ، ارىستان مەن قاسقىرعا ايتادى. تۇلكى
 ەۋشىج ءتۇرىپ، الماي ءبولىپ قىلىپ تەڭدەي ەتىمدى ۇشەۋىڭ: "وتىنەتىنىم ەندەردەنس ءبىراق …كوندى تۇيە —

 .دەيدى — ،"دەدى بولماڭدار
 وعان ارىستان مەن قاسقىر قۋانىپ:

. كەلە ساال، ونى جىعىپ، جارا باستايدى. كەلەدى تۇيەگە ۇشەۋى. دەيدى — بولسىن، دەگەنى! جارايدى ويباي —
قارنىن سۋعا جۋعا اكەتەدى. ارىستان كەلگەنشە، تۇيەنىڭ ەتىن بۇزىپ، بولشەكتەپ جاتقاندا، قاسقىر -ارىستان ىشەك

شىدامايدى، تۇلكىنىڭ كوزىن اال بەرىپ، تۇيەنىڭ بۇيرەگىن اساپ كەپ جىبەرەدى. تۇلكى ميىن جەپ قويادى. ارىستان 
ڭ، قاسقىر جامانداپ، تۇلكىنى كورسەتەدى. تۇلكى: "تاقسىر، تۇيەنىڭ ميى اۋەلدەن جوق ەكەنىن بىلمەيسىز كەلگەن سو

بە؟ ونىڭ ميى بولسا، وسىعان كونەر مە ەدى؟ قاسقىر ءوزى تۇيەنىڭ بۇيرەگىن جەپ قويىپ، جاالسىن ماعان جاۋىپ 
ادى. ارىستان ونى قۋا جونەلەدى. قاسقىردى شقا تۇرا قاسقىر. بەرەدى تاپ قاسقىرعا ارىستان. دەيدى —ءتۇر"، 

 قۋىپ، ارىستاننىڭ قاراسى ۇزىلەدى. بۇل كەزدە تۇلكى ەتتى قوپاعا تاسي باستايدى.
 كوپتەن سوڭ ەنتىگىپ، بولدىرىپ ارىستان كەلەدى. كەلسە، تۇلكى جىالپ وتىر.

 :تۇلكى. ارىستان دەيدى — قايدا؟ تۇيە بولدى؟ نە —
ۋادەدە تۇرمادىڭدار، بىردەي قىلىپ بولىسۋگە شىدامادىڭدار دەپ، تۇرىپ كەتىپ قالدى، ، بولدىق قور ويباي، —
 .دەيدى —
 تۇيەنىڭ دا وعان تۇلكى. كەلەدى قاسقىر قىرىلداپ كەشكە. كەتەدى ىزدەپ تۇيەنى ارىستان دەپ، —! قاپ —

 :دا قاسقىر. ايتادى قالعانىن كەتىپ
 كەلىپ، بۇرالىپ جاتا كەتەدى.ا قاسىن تۇلكىنىڭ وكىنىپ، دەپ —! قاپ —

پ جەپ قارنىن اكەلىپ، قۇيرىعىنىڭ استىنا تىعى-تۇڭدە تۇلكى ەپتەپ تۇرىپ بارىپ، قوپانىڭ اراسىنان تۇيەنىڭ ىشەك
 قارىندى جەپ بوال بەرگەندە، قاسقىر سەزىپ قالىپ:-جاتادى. تۇلكى ىشەك

 :تۇلكى. دەيدى — جاتىرسىڭ؟ جەپ نە تۇلكى، تۇلكى، —
 .دەيدى —ىققان سوڭ، ءوز ىشەگىمدى ءوزىم سۋىرىپ جەپ جاتىرمىن! اش —

 قاسقىر:
 ەكەن؟ ما اۋىرماي ە، —

 تۇلكى:
 :قاسقىر. دەيدى —اۋەلى اۋىرسا دا، ارتىنان باسىالدى ەكەن،  -

 :تۇلكى. دەيدى — بەرشى، سۋىرىپ ىشەگىمدى دە مەنىڭ سەن ەندەشە، —
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ىشەگىن سۋىرىپ االدى. قاسقىر قىڭسىالپ، قىڭسىالپ ءولىپ قاالدى. ڭ قاسقىردى كەلىپ، دەپ —! جارايدى —
 تۇلكى ونىڭ دا ەتىن جەپ االدى.

ءبىر كۇنى تۇلكى كەلە جاتسا، ارىستان ءبىر جارتاستىڭ باسىنا شىعىپ ءتۇر ەكەن. تۇلكى وعان قاراپ، تۇرا قالىپ  
 كۇلەدى. ارىستان:

 :تۇلكى. دەيدى — كۇلەسىڭ؟ نەگە ە، —
ڭ اتاڭىز وسى جارتاستىڭ باسىنان تاالي سەكىرىپ تۇسكەن ەدى. ءسىزدىڭ تۇلعاڭىز سول اتاڭىزدىڭ سىزدىء —

 —تۇلعاسىنان اۋماعان ەكەن. ەرلىگىڭىز دە سوڭداي شىعار دەيمىن. مىنادان ءسىز دە قورىقپاي قارعىر ما ەدىڭىز؟.. 
 :ارىستان. دەيدى

ەلىپ، قارعيىن دەپ قورقىپ، قارعي المايدى. سوندا تۇلكى ىنىپ كشەگ دەپ، —! دەيسىڭ بار نەسى قارعىسا ە، —
 تالقان بوالدى. تۇلكى كەلىپ:-تاعى كۇلەدى. ارىستان ىزا بولىپ، قارعىپ كەپ تۇسەدى. جامباسى كۇل

 :ارىستان. دەيدى — جاتىرسىڭ؟ نەعىپ ە، —
 :تۇلكى. دەيدى —! جاتىرمىن دەپ ولەيىن ويباي، —
 :ارىستان. باستايدى جەي ويىپ، قوڭىن ارىستاننىڭ دەپ، —دى ەمدەيمىن! ءسىز مەن ەندەشە، —
 :تۇلكى. دەيدى —! جەشى ءتىلىمدى تۇلكىم، تۇلكىم، —
. ىبەرەد جەي ارىستاندى دەپ، — شىعام، اق-ءبىر تىلىڭىزدەن باستاپ، قوڭىڭىزدان ارتقى باتىرەكە، جوق، —

 . شىعادى امان قىستان تۇلكى ءسويتىپ،
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گەن زومبىلىقتى شەكتەن تىس اسىرا ىستە-ءبىر زاماندا ۇلكەن تاۋدى ءبىر ارىستان جايالپتى. ول باسقا اڭدارعا زورلىق
ويتكەنى قارسىالسارلىق شاماسى  ەكەن. ءبىراق قانداي قيانات كورسە دە وعان ەشقانداي جانۋار تەرىس كەلمەيدى.

جوق. سوندىقتان بىرنەشە جىل جابىرلىك كورىپ، قولدان كەلەرى جوق، ىشتەن تىنىپ، تىستەرىن قايراپ، ءالسىز 
 جانۋارالر شىداپ جۇرە بەرىپتى.

 عىارىستاننىڭ مەيماناسى اسقانى سونداي، ول جەمدى ءوز اياعىمەن ءجۇرىپ ىزدەمەيدى. وعان ءوزىنىڭ بۇيرى   
مارال سەكىلدى جانۋارالر بەلگىلى ء"تارتىپ" بويىنشا كەلىپ تۇرادى. -بويىنشا سەمىز سيىر، سەمىز جىلقى، قوي، بۇعى

 — داياشى ەپتى جۇرەتىن بەرىپ تاسىپ پاتشاعا دامدىلەرىن-تاتتى ايۋ، — جاراتىن-بۇزىپ جولبارىس، —سوياتىن 
 .ەكەن تۇلكى

النىپ، تاماققا تويعاننان كەيىن، ونىڭ كوڭىلى قاالۋىنشا اركىم ءار ءتۇرلى ساۋىق ارىستان ابدەن ۇيقىسى قانىپ، جاي   
جاساپ باتىردىڭ كوڭىلىن جۇباتادى. بۇلبۇل سايرايدى، كوكەك زىكىر ساالدى، شىمشىق بيلەيدى. مايمىل ءتۇرلى 

ى ەسەك والرعا كەلەمەج كۇلك ويىندار كورسەتەدى. تۇلكى كۇلدىرگى قۋلىق ايتادى. توپاس ايۋ، اڭقاۋ قارعا، مەڭىرەۋ
بوالدى. ال باتىردىڭ تىنىشتىق تاۋىپ جاتقان كەزىندە ءتورت مىسىق تاباندارىن جاالپ ماۋجىراتىپ ۇيىقتاتادى. 

 الدەقاالي ونىڭ ۇيقىسىن ءبولىپ، دىبىسىن شىعارعان قىلجاقباس اڭ بار بوال قالسا، اۋىر جازاعا كىرىپتار بوالدى.
سول سياقتى مەيماناسى اسقان ارىستان كۇندەردە ءبىر كۇنى ابدەن قارتايىپ، الجۋعا ايناالدى. اقىرىندا ورنىنان    

تۇرۋعا شاماسى كەلمەي ءالى بىتەدى. تىستەرى تۇگەلدەي تۇسكەن، تىرناقتارى تۇقىل بولعان، بۋىندارىندا ءال جوق. 
دى. ونى سىيالۋدى قويدى. تاماق بولۋ ءۇشىن دە ەشكىم كەلمەدى. وسى جايدى كورگەن اڭدار ەندى باتىردان قورىقپا

اشتان ولەر بولىپ دىڭكەسى قۇرىپ جاتقاندا، ودان بۇرىن ءجابىر كورگەن اڭدار كەزەكپەن كەلىپ بۇرىنعى وشتەرىن 
 العان ەكەن.

ازا شاماالرىنشا باتىرعا جىشىنە قاندى كەك قاتقان جانۋارالر جانى ەرەكشە قيناالتىن جەرىن تاڭداپ تۇرىپ، ءوز    
 بەرىپتى.

يت قابادى، قاسقىر تااليدى، ات تەبەدى، سيىر سۇزەدى، تىشقان تىستەيدى. ءبىر كەزدە سالپاڭ قۇالق ەسەك    
 كەلىپ:

. دايدىتاڭ جەرىن جاندى دەنەسىندەگى باتىردىڭ دەپ، —"قاي جەرىنەن تەپسەم ونىڭ جانىنا ارتىق باتار ەدى"،    
ننىڭ ەسى كىرىپ، كوزىن اشادى. ول قاسىندا تەپكەلى تۇرعان ەسەكتى كورىپ ارىستا جاتقان لىقسىپتا كەزدە وسى

 وتە نازاالنادى.
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 بۇل كۇندە بۇل ەدىم، جوق ەسەپتەگەن تە دەپ جان شىرىكتى بۇل كەزدە تۇرعان باستا داۋرەن كەشەگى —   
 ىمدى بۇل جاماننىڭ قورلىعىنجان مەنىڭ ءتاڭىرىم، ءا، —. ءتۇر كوتەرىپ اياق بولىپ كورسەتپەك قورلىق ماعان دا

 .ەكەن ەتكەن ءتاسىلىم جان دەپ —كورسەتپەي ال! 
 "نە ەكسەڭ سونى وراسىڭ" دەگەن ماتەل وسىعان كەلەدى.    
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ق، جاماندىق اتتى ەكى ادام بولىپتى. ءبىر كۇنى جاماندىق جاياۋ ءجۇرىپ كەلە جاتسا، بۇرىنعى وتكەن زاماندا جاقسىلى
ارتىنان ءبىر اتتى كىسى جەتىپتى. ەكەۋى ءجون سۇراسىپ، قايدا بارا جاتقانىن ءبىلىسىپتى. ول كەلگەن جاقسىلىق 

 ەكەن. سوندا جاماندىق تۇرىپ:
 .دەپتى —كەتشى، مىنگەستىرە ارتىڭا مەنى سەن جاقسىلىق، —

 جاقسىلىق:
 اياۋج ءوزىڭ دا، بايال اتىڭدى ءتۇسىپ، بارىپ، ءجۇرىپ جەر ءبىراز دە، ءمىن اتقا مىنا ءقازىر سەن بولسا، والي —
 جەرىمىزگە نباراتى ءسويتىپ،. كەتەرمىن بايالپ بويىنا جول ءجۇرىپ، جەر ءبىراز اتپەن جەتىپ، مەن سونسوڭ. بەر كەتە

 .دەپتى —اتقا قيىن سوعار، مىنگەسسەك، ەكەۋمىز. جەتەيىك ءمىنىپ كەزەك
 جاماندىق اتقا ءمىنىپ الىپ، سول كەتكەننەن جاقسىلىقتى ەسىنە الماستان، كەتە بەرىپتى.   
اشىپ، كەشكە جاقىن ءبىر كۇركەگە كەلەدى. ىشىنە كىرسە، جان جوق. ءبىراق ورتادا -جاقسىلىق شارشاپ، ارىپ   

 ءبىر دەپ، —،«ايداالدا قايناپ تۇرعان نە قىلعان تاماق؟ ءدام تاتايىن»ءبىر ۇلكەن قازان اسۋلى تۇر ەكەن. 
 .جاتادى شىعىپ توبەسىنە كۇركە دا، تاتادى ءدام باتىرىپ، ۇشىن ساۋساعىنىڭ

 :االس كورە تاماقتى تۇلكى. كىرىپتى كۇركەگە كەلىپ، ۇشەۋى —ءبىر ۋاقىتتا قاسقىر، تۇلكى، ارىستان،   
 .ساالدى بايباالم دەپ، —جەپتى! بىرەۋ تاماقتان مىنا ويباي، —   
 قاسقىر مەن ارىستان ەكەۋى:   
 دوعارىپ، اڭگىمەنى تۇلكى سوڭ، كەيىگەن دەپ،—جەر؟ بۇل مە، جەر كەلەتىن ادام ەدى؟ جەۋشى كىم —   

 .كىرىسەدى اڭگىمەگە ءىشىپ، تاماق وتىرىپ ۇشەۋى
 ىسادى. ارىستان مەن قاسقىر تۇلكىگە:ايت بىلگەندەرىن-كورگەن ۇشەۋى —ارىستان، قاسقىر، تۇلكى    
 :تۇرىپ تۇلكى سوندا. دەيدى — ءبىلدىڭ؟ نە ەستىپ، نە كوردىڭ، نە سەن تۇلكى، —   
 رتاسىندا،و قىستاۋدىڭ جامان قاسىنداعى قىستاۋىنىڭ بايدىڭ دەگەن پالەن. كوردىم التىن ءبىر جەردەن ءبىر مەن —   
 .دەيدى —ىر قۇمىرا التىندى كۇندە قاراۋىلداپ، قاراپ كەلەمىن،ءب جاتقان استىندا جەردىڭ سۇيەم ءبىر
 سوندا قاسقىر تۇرىپ:   
 ول: ىسەبەب. كەلەمىن قاراۋىلداپ توقتىنى اال ۇلكەن اراسىنداعى قويىنىڭ بايدىڭ دەگەن پالەن كۇندە مەن —   

ى جانە ونىڭ ەمىن ەشكىم بىلمەيدى. جازىلمايد دا، قىلسا ەم قانداي بار، قىزى بويجەتكەن جاتقان اۋىرىپ بايدىڭ
 دا تاعى. جازىالدى جەگىزسە، وكپەسىن سويىپ، توقتىنى اال. توقتى اال —ءبىراق مەن بىلەمىن: ول قىزدى جازاتىن 

 ەمىن ونىڭ ءبىراق. دەپ —،«بەرەمىن قىزىمدى وسى سوعان جازسا، ەمدەپ كىم-كىمدە»: سالعان جار باي ول
 .دەيدى —وق، تاۋىپ ايتا المايدى دا،ج ايتقان تاۋىپ ەشكىم ءالى
 كەزەك كەلگەن سوڭ ارىستان تۇرىپ:   
 اقىتتاۋ ەش مەنى باي ول. ءجۇرمىن كەلىپ جەپ بىرەۋىن جىلقىسىنىڭ بايدىڭ تۇگەن بارىپ، تۇندە دە مەن —   

الەن ار: ول^ تاي پب تايى اق-ءبىر جەتەتىن. المايدى جەتە قۋىپ جىلقىسى ەشبىر ونىڭ ماعان جانە المايدى ۇستاي
توعايداعى جىلقىنىڭ ىشىندە. سول تايدان باسقاسىنان مەن قۇتىلىپ كەتەمىن. جانە ول بايدىڭ جار سالعانى بار: 

 —،«كىم مەنىڭ جىلقىمدى جەپ جۇرگەن ارىستاندى ۇستاپ بەرسە، سوعان ءبىر ءۇيىر جىلقىمدى بەرەمىن-كىمدە»
 .دەپ
 بەتىنە كەتەدى.-والر اڭگىمەلەرىن اياقتاپ، ۇيقتاپ قاالدى دا، ازاننان تۇرىپ بەت   
نە كىنە كەلەدى. باي ونىڭ تۇرىجاقسىلىق والردىڭ بارلىق اڭگىمەلەرىن ەستىپ الىپ، ادام ەمدەۋشى بوپ، بايدى   

 :ويالپ دەپ —،«وسى ەمشى شىعار»قاراپ: 
 .دەيدى —!شىق جوعارى —   
 جاقسىلىق وتىرعان سوڭ، باي:   
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 .دەيدى —ا بال اشىپ بەر!قىزىم —   
 :قاراپ قىزدى دە، دەيدى —،«ماقۇل»جاقسىلىق:    
 —ىندە،وكپەس سونىڭ اۋرۋى مۇنىڭ. توقتىنى اال ۇلكەن اناۋ اكەل! عوي قيناپسىڭدار بوسقا ەمدەتپەي، باالنى —  

 .دەيدى
باي دەرەۋ قويشىالردى جىبەرىپ، توقتىنى الدىرتادى. جاقسىلىق قىزعا توقتىنىڭ وكپەسىن جەگىزىپ، ەمدەيدى.    

 جازىلعان سوڭ، قىزدى ءوزى االدى.
تاسىن ءبىر سۇيەمدەي قازسا، ءبىر قۇمىرا بۇدان كەيىن جاقسىلىق باعاناعى جامان قىستاۋعا كەلەدى. قورانىڭ ور   

التىن شىعادى. ونى الىپ، ارىستاننىڭ ايتقان جەرىنە بارادى. بارسا، باي ءبىر ارىستاندى ۇستاي الماي ءجۇر ەكەن. 
 مۇنى بىلگەن سوڭ، جاقسىلىق بايعا:

 .دەيدى —بەرەسىڭ؟ نە ماعان سەن بەرسەم، ۇستاپ ارىستاندى سول مەن —   
 باي:   
 .دەيدى —بەرەمىن، جىلقى ءۇيىر ءبىر ساعان بەرسەڭ، ۇستاپ ەگەر —   
دەپ، توعايداعى جىلقىالردىڭ ىشىنەن اال تايدى ۇستاپ الىپ، ارىستاندى كۇتىن تۇرادى. « جارار»جاقسىلىق    

ىعادى دا، جارىستان كەلىپ، جىلقىنى الىپ قاشا بەرگەندە، جاقسىلىق الگى اال تايمەن قۋىپ جەتىپ، ارىستاندى ۇرىپ 
 بايدىڭ ءبىر ءۇيىر جىلقىسىن الىپ، كەلگەن جولىنا تۇسەدى.

باسىندا -نەشە اي، نەشە جىلدار وتكەندە، ءبىر كۇنى بۋعان جاماندىق كەلىپتى. جاقسىلىق جاماندىققا قاراسا، ءۇستى  
 تۇك جوق، قايىرشى، ديۋانا سەكىلدى ەكەن. ول جاقسىلىقتى كورىپ:

 .قىل ادام مەنى سەن ەندى. ۇشىرادىم كۇيگە وسىنداي دەپ، قىالمىن جاماندىق ساعان مەن! جاقسىلىقجان —   
 دى.دەي —تاپتىڭ؟ جاقتان قاي مۇلىكتەردى-مال بۇل سەن
 سوندا جاقسىلىق:   
 وزىنىڭء دەپ، —ىستەيىن، جاقسىلىق ساعان مەن ىستەگەنمەن، جاماندىق سەن! عوي ادامزاتسىڭ بولسا، دە نە —   

 :تۇرىپ سوڭ سونان. ايتىپتى وقيعاسىن كەشكەن باستان
 ان ەت بار. ءبىراق ونىڭقاز ءبىر اسۋلى ىشىندە ونىڭ. جەت سوعان ءقازىر سەن. بار ءۇي ءبىر توبەدە پالەن —   

ىشىندەگى ەتتەن تەك ءبىر ساۋساعىڭدى باتىرىپ ءدامىن كور دە، ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ جات. سوندا تۇلكى، 
ارىستان كەلەدى. سەن والردىڭ اڭگىمەسىن تىڭداي بەر. والر كەتكەننەن كەيىن ەستىگەن سوزدەرىنە وراي قاسقىر، 

 .دەيدى —ارەكەت ەتسەڭ، سەن دە وسىنداي بوالسىڭ،
 ەت تولى قازان ايتقانداي، جاقسىلىق. كىرەدى بارىپ كۇركەگە باياعى دە، دەيدى —،«جارايدى»جاماندىق:    

 ورپاسىنانس جەپ، ەتتەن دەپ، —،«جەيىنشى جىلىگىن ءبىر مىنا»: الماي شىداي كەتىپ، قىزىعىپ ەكەن، ءتۇر اسۋلى
ە، ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ جاتىپتى. ءبىر ۋاقىتتا تۇلكى، ارىستان، د ءسويتىپتى. الىپتى ۇرتتاپ رەت التى-بەس دا

 :ساال كورە تاماقتى تۇلكى. كىرەدى كۇركەگە ۇشەۋى —قاسقىر 
 .دەيدى—!جەپتى بىرەۋ جوق، سورپاسى جوق، ومىرتقاسى جوق، جىلىگى توقپاق ەتتىڭ مىنا ،ويباي —   
 وعان ارىستان مەن قاسقىر:   
 .كونبەيدى دەپ، —دى؟ بۇل جەرگە ادام كەلۋشى مە ەدى؟ە جەۋشى كىم —   
 —:تۇرىپ قايتا سوڭ ازدان دا، قالىپتى جاتا تۇلكى دەپ، —كورەيىنشى، ءتۇس مەن! بار بالە ءبىر! جوق —   
 .دەپتى —سەكىلدى، بار*پالە ءبىر سوندا شىعايىقشى، ۇستىنە كۇركە وسى
بۇل ءسوزىن قاسقىر مەن ارىستان دا ماقۇل كورىپ، تۇلكى توبەگە شىقسا، جاماندىق جاتىر ەكەن. ۇشەۋى    

ىنا جەتىپتى. ماقسات-جاماندىقتى باس سالىپ جەپ قويىپتى. ءسويتىپ، جاقسىلىق جاقسىلىعىنان ءومىر ءسۇرىپ، مۇرات
 قۇسقا جەم بولىپتى. -جاماندىق جاماندىعىنان يت
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-ەرتەدە ءبىر باي بولىپتى، بايدىڭ ءۇش باالسى بولىپتى. ءبىر زاماندا بايدىڭ شارۋاسى كەمىپ، ازايا باستايدى. كۇننەن
ن گە شىعادى. ۇلكەكۇنگە كۇن كورىسى قيىنداپ بارا جاتقان سوڭ، بايدىڭ ءۇش باالسى اقىلداسىپ، كاسىپ ەتۋ

 ەنىندەتۇزك»: ايتادى باالسى ورتانشى. دەيدى —،«مەن استراحانعا بارىپ، بالىق اۋالۋدى كاسىپ ەتەمىن»باالسى: 
 —،«ىزدەيمىن باقىت مەن»: باالسى كىشى ەڭ تۇرىپ سوندا. دەيدى —،«بارامىن سوندا مەن كوپ، كاسىپ
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دەپ شىقسا، باقىت ىز باالسى كىشى. كەتەدى تۇزكەنىنە ورتانشىسى استراحانعا، باالسى ۇلكەن: ايتقاندارىنداي. دەيدى
 ءبىر تەرەكتىڭ تۇبىندە جىالپ وتىرعان شالعا تاپ بوالدى. جىگىت:

 :شال سوندا. دەيدى —جىاليسىڭ؟ نەگە جانسىڭ، قىلعان نە و، —   
 جاپىراعى قۋارىپ، تەرەگىم ءقازىر. ەدىم جاتىر كەلە كورىپ كۇن تەرەكپەن وسى بەرى زاماننان نە مەن —   

 :جىگىت. دەيدى —رۋدەن قالدى. مەن سوعان جىالپ وتىرمىن، ال ءوزىڭ قايدا باراسىڭ؟بە جەمىس ءتۇسىپ،
 :شال سوندا. دەيدى —بارامىن، ىزدەپ باقىت —   
 سونى ەكەن، قالدى بەرمەي جەمىس تەرەگىم بۇل مەنىڭ سەبەپتەن نە: تاپساڭ باقىتتى سەن دە ەگەر —   

پ جىگىت جولعا شىعىپ، ءبىر پاتشانىڭ ۇيىنە كەلەدى. امانداسىپ دە —،«سۇرايىن جارايدى،». دەيدى —سۇراشى،
 مەن»: جىگىت. سۇرايدى دەپ —«نە قىلىپ جۇرگەن ادامسىڭ، قايدا باراسىڭ؟»بولعان سوڭ، پاتشا ول جىگىتتەن: 

ەپتى سەب ەن تاپساڭ، باقىتتى سەن دە، ەگەر»: پاتشا ىگىتكەج سوندا. دەيدى —،«جانمىن جۇرگەن ىزدەپ باقىت ءبىر
 مەن وسىنشا باي بولسام دا، قانشاما

 اتشانىڭپ جىگىت. دەيدى —،«اسكەرىم بولسا دا، سوعىسقان پاتشاالرىمنان جەڭىلىپ قاال بەرەمىن، سونى سۇراشى
. قاالدى تاپۇيق جاتىپ، دەپ االيىن دەم كەلىپ تۇبىنە تاۋدىڭ ءبىر شالدىعىپ-شارشاپ ءجۇرىپ، كوپ شىعىپ، ۇيىنەن

جىگىت باسىن كوتەرىپ قاراسا، ءبىر اق كيىمدى، اق شالمالى كىسى وياتىپ تۇر ەكەن. جىگىت كىسىدەن:  ۋاقىتتا ءبىر
 :جىگىتكە كىسى شالمالى اق سوندا. دەيدى —«نە قىلعان جانسىڭ، ساعان نە كەرەك؟»

 —ت:. جىگىدەيدى —بەرەمىن، تىلەگىڭدى سوڭ بارعان قايت، ىڭەۇي. باقىتپىن جۇرگەن ىزدەپ سەنى مەن —   
 ماناتا قانداي ول». دەيدى —قايتەمىن؟ ونى ەدى، بار اماناتتارى تاپسىرعان ماعان بىرەۋلەردىڭ ءبىراق قايتايىن،

 .كىسى دەيدى —«ەدى؟
 سول قازىردە ەكەن، كورەدى كۇن جەمىسىمەن تەرەكتىڭ ءبىر شال جاتقاندا، كەلە ىزدەپ ءسىزدى مەن —   

لىپتى. سول نە سەبەپتەن ەكەن، سونى سۇراپ ءبىل دەپ ەدى. والردان باسقا ءبىر قا بەرۋدەن جەمىس اعاشى شالدىڭ
مەن ءارى كۇشتى، ءارى بايمىن، كوپ اسكەرىم دە بار. ءبىراق سوعىسقان پاتشاالردان جەڭىلە بەرەمىن، »پاتشا: 

 :كىسى سالدەلى اق كيىمدى، اق تۇرىپ سوندا. جىگىت دەيدى —،«سونىڭ سەبەبىن سۇرا دەپ ەدى
 توپىراق نىناور الىپ، التىندى سول بار، التىن تۇلىپ وگىز ءبىر تۇبىندە اعاشتىڭ ول: ەمى اعاشىنىڭ شالدىڭ —   

 وندايس ءبىراق ەكەن، پاتشا اسىل ءوزى پاتشا ول: ەمى پاتشانىڭ ەندى. بەرەدى جەمىس اعاشى سوندا تولتىرسىن،
وعىسقاندا ايەل بولعاندىقتان جەڭىلىپ قاالدى ەكەن. ول بايعا س پاتشاالرمەن ەركەك ول دا، بولسا كۇشتى ءارى باي،

. قايتادى يىنەۇ جىگىت ءبىلىپ، ءبارىن اماناتتارىنىڭ بۇل —تيسە، جەر ۇستىندە ونان كۇشتى پاتشا بولمايدى ەكەن.
 :ەكەن كەتكەن ۇمىتىپ ءتىپتى جىگىتتى پاتشا. كەلەدى پاتشاعا جىگىت ول جولدا
 يدى ۇيىنە كىرىپ كەلگەندە. سوندا جىگىت ايتادى:دە —كىمسىڭ؟ سەن —   
 ماناتىڭىزا ءبىر تاپسىرعان ماعان ءسىزدىڭ سوندا; ەدىم بولىپ ۇيدە ءسىزدىڭ جاتقانىمدا بارا ىزدەپ باقىت مەن —   
 .ىسۇرايد جىگىتتەن ءتۇسىپ، ويىنا پاتشانىڭ عانا سوندا تەك. دەيدى —ەدىم، كەلىپ ايتۋعا سونى. ەدى بار
 :پاتشاعا جىگىت. دەيدى —ايتاسىز؟ حابار نە ماعان ءجا، —   
 ستەسەڭىز،ى ايتقانداردى سول ءسىز دە ەگەر. دەيدى —بەرسىن، كۇيەۋىنە تاعىن ءتيسىن، بايعا باقىت سىزگە —   
 ،تيەيىن ساعان مەن —:جىگىتكە پاتشا سوندا. دەيدى —دەدى، بولمايدى پاتشا كۇشتى سىزدەن دۇنيەدە بۇل
 .دەيدى —دى دا بەرەيىن، سەن ماعان ەر بول،تاعىم
 شالىقتىپات جىگىت ءسويتىپ،. جىگىت دەيدى —قوستى، قايتۋعا ۇيگە باقىت ماعان قايتام، اۋلىما مەن جوق، —   

 :تانىپ اق-كورگەننەن جىگىتتى شال. بوالدى تاپ شالعا باياعى جولدا جاتسا، كەلە الماي
 .دەيدى —نىڭ اعاشىما نە سەبەپتى جەمىس شىقپايدى ەكەن؟مە با؟ تاپتىڭ باقىتتى ءجا، —   
 سوندا جىگىت ايتادى:   
 ورنىنا ىپ،ال سونى. ەكەن بار التىن تۇلىپ وگىز ءبىر تۇبىندە اعاشتىڭ: ايتتى ساعان ول تاپتىم، باقىتتى —   

ەل، شىراق، ك»ىگىتكە: ج قۋانىپ شال ەستىگەندە بۇنى. دەيدى —دەدى، بەرەدى جەمىس اعاشىڭ سالسا، توپىراق
 ىتاع تۇلىپ وگىز ەكەۋى بولىسىپ، شالعا جىگىت. دەيدى —،«ەندەشە، ماعان سول التىندى الۋعا كومەكتەس

 جاتقاندا ىكەتكەل جىگىت. باستايدى بەرە جەمىس دەرەۋ گۇلدەپ، اعاش سالعاندا، توپىراق ورنىنا الىپ، قازىپ التىندى
 :ايتادى وعان شال
سىڭ، وسىندا قال. بۇل وگىز تۇلىپ تاعى التىن ەكەۋمىزگە دە جەتەدى، ەكەۋمىز وسى اعاشتىڭ بارا قايدا —   

 :شالعا جىگىت. دەيدى —تۇبىندە تۇرالىق،
 .المايدى دا دىلتىنا تۇلىپتاعى وگىز دا، پاتشالىقتى جىگىت ءسويتىپ،. دەيدى —قوستى، بارۋعا ۇيىمە باقىت —   
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ىت سىناۋ ءۇشىن جىبەرگەن ەكەن. سەن سىننان سۇرىنبەي وتكەن ەكەنسىڭ. ءسىرا، باق سەنى ءتۇسىندىم، ءا، —   
 . ەتىپتىج مۇراتىنا ارقاسىندا ادالدىعىنىڭ جىگىت الگى ايتقانداي، ايتسا. شال دەيدى —ەندى باقىتىڭدى تابارسىڭ،

 
 
 ـ ءبولىم: عاجايىپ باق  93

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1790 
 

باياعى زاماندا اسان مەن قاسەن دەگەن ەكى دوس بولىپتى. ەكەۋى دە كەدەي ادامدار ەكەن. اسان ۇلتاراقتاي جەرىنە 
ەگىن ەگىپ، قاسەن ءوزىنىڭ از عانا مالىن باعىپ، كۇندەرىن كورىپتى. ەكەۋىنىڭ دە ايەلدەرى قايتىس بولعان ەكەن; 

 ەتىپج ەر —اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار سۇلۋ قىزى بوالدى دا، قاسەننىڭ ءۇمىتى -اننىڭ بار جۇبانىشىاس
 .بوالدى باالسى قايراتتى قالعان

ءبىر جىلى كوكتەمدە اسان ەگىن سالۋعا قامدانىپ جاتقاندا، قاسەن جۇتقا ۇشىرايدى: قىس اياعى قاتتى بولىپ، از  
 دى.عانا مالى قىرىلىپ قاال

 كوزىنىڭ جاسى كول بولىپ، قاسەن دوسىنا جىالپ كەلەدى:
 قىلىپ، ىنقام ولمەستىڭ اشتان ەندى. قالدى قىرىلىپ مالىم عانا از. ەدىم كەلىپ دەپ قوشتاسايىن سەنىمەن اسان، —
 .دەيدى —دە، كەتەمىن تەنتىرەپ سۇراپ قايىر

 جاس كەلىپ، قاسەن دوسىن قۇشاقتاپ تۇرىپ:بۇل ءسوزدى ەستىگەندە، اساننىڭ دا كوڭىلى بوساپ، كوزىنە 
جانىمىز ءبىر ەمەس پە ەدى؟ مەنىڭ ەگىندىك جەرىمنىڭ -ىز جان دەگەن جولداس ەدىك قوي، مالەكەۋىم —

 .ەيدىد —جارتىسى سەنىكى بولسىن. كوڭىلىڭدى جۇبات، قولىڭا كەتپەن الىپ، تىربانىپ تىرشىلىك قىل،
 لىپ تىرشىلىك ەتەدى.سول كۇننەن باستاپ، قاسەن دە ەگىن سا

كۇن ارتىنان كۇن، اي ارتىنان اي وتەدى. ارادا ءبىراز جىلدار بوالدى. ءبىر كۇنى قاسەن ءوزىنىڭ جەرىن قازىپ 
 ولس دەپ، —«بۇل نە عاجاپ ەكەن؟»ءجۇرىپ، كەتپەنىنىڭ زىڭىلداپ، تەمىرگە تيگەنىن بايقاپ، تاڭ قاالدى. 

 ى.كورىنەد قازان قارا ءبىر سالعان التىن تولتىرىپ ىشىنە جىبەرسە، قازىپ تەرەڭدەتىپ جەردى
 قاسەننىڭ قۋانىشى قوينىنا سىيماي، قازاننىڭ قۇالعىنان سۇيرەي، دوسىنىڭ ۇيىنە قاراي جۇگىرەدى.

 ولجالى ەنۇلك بولدىڭ، باقىتتى ءسۇيىنشى، —جاتىپ، كەلە جۇگىرىپ ول، ايعاياليدى دەپ —!اسان ءسۇيىنشى، —
 الدىم، ەندى كەدەيلىكتەن قۇتىلدىڭ. تاۋىپ قازان تولتىرىلعان التىن ىشىنە جەرىڭنەن سەنىڭ مەن بولدىڭ،

 اسان ونى قۋانا قارسى الىپ:
 نجەرىڭنە ءوز ونى سەن. سەنىكى ەمەس، مەنىكى التىن ول ءبىراق. قاسەن عوي، بىلەم ادالدىعىڭدى سەنىڭ —

 .بەرەدى جاۋاپ دەپ —عوي، الدىڭ قازىپ
 وعان قاسەن بولماي:

ى ەكەنىڭدى بىلەمىن عوي، اسان، ءبىراق سەن ماعان جەرىڭدى كىس مەيىرىمدى كەڭ، پەيىلى سەنىڭ دە مەن —
 .دەيدى —بەرگەنمەن جەرىڭنىڭ استىنداعى قازىناسىن بەرگەن جوقسىڭ عوي،

 ءبىراق اسان دا كونە قويمايدى. 
 ەتكەن كەڭبە تامىزىپ تەرىن ماڭداي جەرگە سول بارلىعى، قازىنانىڭ ۇستىندەگى-استى جەردىڭ دوسىم، ارداقتى —

 .دەيدى —دامدىكى،ا
 التىندى العىسى كەلمەي، بۇل ەكەۋى ۇزاق تاالسادى. اقىرى، اسان مىناداي ءبىر بايالم ايتادى:

 باالالردىڭ. بار قىزىم بوالتىن قالىندىق مەنىڭ بار، ۇلىڭ بوالتىن كۇيەۋ سەنىڭ قاسەن، قويالىقشى، تاالستى —
سايىق تا، التىندى سوالرعا بەرەيىك. تىم بولماسا، ءبىزدىڭ قو باسىن ەكەۋىنىڭ سول عوي، ءجۇر اراسىپج كوڭىلى

 .دەيدى —باالالرىمىز كىرىپتارلىق كورمەسىن،
اتاالرى وسى بايالمىن ايتقاندا، باالالرىنىڭ قۋانىشتان جۇرەكتەرى جارىلىپ كەتە جازدايدى. سول كۇنى توي جاساپ، 

قوسادى. جاس جىگىت جاڭا تۇسكەن كەلىنشەگىمەن جەكە وتاۋ بولىپ، قاسەننىڭ ۇيىنە شىعادى. قاسەن ەكى جاستى 
 قۇداسىنىڭ ۇيىنە كوشەدى.

كەلەسى كۇنى تاڭ سارىدەن جاڭا قوسىلعان جاس زايىپتىالر التىن سالعان قازاندى الىپ، اتاالرىنىڭ ۇيىنە كەلەدى. 
 مەن قاسەن:قاباقتارىندا كىربىڭ بارىن كورگەن اسان 

 .سۇرايدى دەپ —ەلەتىپ كەلگەن تۇرلەرىڭ جامان ەكەن،ەرت باالالر؟ قالدى، بوپ نە —
 كوڭىلدەن ەكى قوسىلعان ءسۇيىپ. بايمىز دا التىنسىز ءبىز. جاراماس بولعان يە باالالرى نارسەگە بەزگەن اتاالرى —

 .قويادى اكەپ ورتاسىنا ءۇيدىڭ قازاندى والر ءسويتىپ،. جاس ەكى دەيدى —ما؟ بار قازىنا دۇنيەدە ارتىق
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ەندى التىندى كىم الۋى كەرەك دەگەن تاالس قايتا باستاالدى. تاالسىپ، اقىرى، الىستا وڭاشا تۇراتىن ءبىر دانا قارياعا 
 بارىپ، جۇگىنبەك بوالدى.

پىنى عىز تۇرعان قاريانىڭ جۇتاالي كۇن، تاالي ءتۇن ءجۇرىپ وتىرىپ، بۇالر الگى قاريانىڭ ۇيىنە كەلەدى. ايداالدا جال
 عانا قاراشا ءۇيى بار ەكەن.

 .ەكىدەن ءتورت شاكىرت ورناالسقان-قاريا تورگە توسەلگەن جىرتىق كيىزدىڭ ۇستىندە وتىر، وڭ مەن سولىندا ەكى
 ارياق دەيدى —ايتىڭدار، شارۋاالرىڭدى بار، تۇرلەرىڭ كەلگەن ارناپ الىستان ەكەنسىڭدەر، كەلگەن جۇگىنۋگە —

 .كەلگەندەرگە
شارالرىن ايتادى. بۇالردىڭ ءسوزىن تىڭداپ الىپ، قاريا ۇزاق ءۇنسىز وتىرادى دا، -جوالۋشىالر قارياعا وزدەرىنىڭ داۋ

 ءوزىنىڭ ۇلكەن شاكىرتىنە بۇرىلىپ:
 .سۇرايدى دەپ —ەڭ؟ شەشەر قاالي داۋىن كىسىلەردىڭ مىنا بولساڭ، ورنىمدا مەنىڭ —
 قايىرادى جاۋاپ دەپ —رىڭدەر دەر ەدىم،بە اپارىپ يەمە حان عوي، حان يەسى قازىنانىڭ دۇنيەدەگى-جەر —

 .شاكىرت ۇلكەن
 .ەكىنشىسىنە دەيدى —ەدىڭ؟ شەشەر قاالي بولساڭ، سەن ورنىمدا مەنىڭ ال —

 ەكىنشى شاكىرتى:
 .دەيدى —ەدىم، االر ءوزىم ونى مەن عوي، بيدىكى مۇلىك بەزگەن داۋالسقاندار —

 بۇرىنعىدان بەتەر رەنجىپ، ءجۇزىن سۋىتسا دا، سىر بىلدىرمەي، ءۇشىنشى شاكىرتىنەن سۇرايدى.قاريا 
 ەڭ؟ شەشەر قاالي بولساڭ، سەن ايتشى، سەن ەندى ال —
 ءۇشىنشى شاكىرتى: 

 ونى نمە اق،-سوڭ بولعان سوالي. كەلمەيدى مەنشىكتەنگىسى ەشقايسىسى ونى جوق، يەسى التىننىڭ بۇل —
 .دەيدى —ەدىم، تاستار كومدىرىپ جەرگە قايتادان

 قاريانىڭ ءجۇزى ابدەن تۇنەرىپ كەتەدى. ول ەندى ەڭ كىشى شاكىرتىنەن سۇرايدى:
 قاراعىم؟ دەيسىڭ، نە سەن ال —
 ۇمساپ،ج التىندى وسى بولسام، مەن —.شاكىرت كىشى دەيدى —ۇستازىم، ەتپەڭىز، ايىپ بولسا ءسوزىم ارتىق —

كەتىكتەر سول باقتىڭ ساياسىندا -اشقان كەم-ىم. ارىپەد وسىرەر باق سايالى جايناعان گۇل داالدا جاتقان قۇالزىپ
 تىنىس الىپ، جەمىسىن قورەك ەتىپ، راقاتىن كورەر ەدى.

 وسى ءسوزدى ەستىگەندە قاريا كوزىنە جاس الىپ، ورنىنان تۇرىپ، كىشى شاكىرتىن قۇشاقتايدى.
 سەنىڭ —.ول دەيدى —،عوي ەكەن راس ءسوز دەگەن «تۇت اعا ارتىقتى اقىلى دا، بولسا كىشى جاسى» —

 قايتىپ ىپ،ال ساتىپ تۇقىمداردى جاقسى ەڭ سوڭ سودان بار، ورداسىنا حان الىپ التىندى وسى. باالم ءادىل، بيلىگىڭ
 ەتىك،ك-كەم دا جاندارعا ادال پەيىل كەڭ قىزىقپاعان التىنعا مىنا دا، ساعان! ءوسىر باعىندى ايتقان ءوزىڭ دە، كەل

 ومىر باقي ريزا بولىپ، العىس ايتار.ء اتاۋلى جاقىباي-جارلى
 جاس جىگىت التىندى دورباسىنا سالىپ الىپ، جولعا شىعادى.

اشىپ، كۇندەردىڭ كۇنى بولعاندا حان ورداسىنا كەلەدى. قاالنىڭ قاقپاسىنا -ۇزاق ۋاقىت ساپار شەگىپ، ارىپ
 اعاشىنىڭ تۇقىمىن ىزدەيدى.اق بازارعا بارىپ، ميۋا -كىرىسىمەن

جاسىلدى ماتا مەن ءار ءتۇرلى اشەكەيلى زاتتاردان كوز الماي، بازاردى اراالپ جۇرگەندە، ارت جاعىنان -قىزىلدى
كەرۋەننىڭ سىلدىرالعان قوڭىراۋى مەن بىرەۋدىڭ ايقايالعان اششى داۋسىن ەستيدى. جاس جىگىت ارتىنا جالت قاراسا، 

كەرۋەن كەلە جاتىر ەكەن. تۇيەنىڭ قومىنا جۇكتىڭ ورنىنا وي مەن قىردا، سۋ مەن شولدە ۇزاق تىزىلگەن -ۇزىننان
بوالتىن قۇس اتاۋلىنى ءتىرى كۇيى تەڭدەپ العان. والردى اياعىنان ماتاستىرىپ بايالپتى. قۇستاردىڭ قاناتتارى 

تىپىرالپ،  داعان سايىن، بەيشارا قۇستارقايىرىلىپ سىنىپ، جەل ۇشىرعان مامىقتارى اقشا بۇلتتاي قالقيدى. تۇيەلەر اياڭ
سۇيەگىن سىرقىراتا شىرىلدايدى. وسىنى كورگەندە جاس جىگىتتىڭ جانى ۋداي اشىپ، شىدامى جەتپەيدى، -ادامنىڭ ساي

 سىعىلىسقان قالىڭ جۇرتتىڭ ورتاسىنان جارىپ ءوتىپ، جىگىت كەرۋەن باسىعا كەلىپ، ادەپپەن تاعزىم ەتىپ:
 .سۇرايدى دەپ—كىم؟ مۇنى قايدا اپارا جاتىرسىز؟ قيناعان وسىنشاما قۇستاردى ەيشاراب مىنا تاقسىر، و، —

 كەرۋەن باسى:
 ءدىلدا ۇزءج بەس بىزگە ءۇشىن قۇستار سول. سوعىمى حاننىڭ — قۇستار بۇل. جاتىرمىز بارا سارايىنا حان ءبىز —

 .قايىرادى جاۋاپ دەپ —بەرەدى،
 .جىگىت سۇرايدى دەپ —بە؟ جىبەرەسىڭ بوساتىپ قۇستاردى بەيشارا وسى بەرسەم، ءدىلدا مىڭ مەن —

 كەرۋەن باسى جىگىتتىڭ جۇپىنى ءتۇرىن كورىپ، ونىڭ ءسوزىن ەلەڭ ەتپەي جۇرە بەرەدى.
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سول كەزدە جىگىت يىعىنداعى دورباسىن الىپ، كەرۋەن باسىنا التىنىن كورسەتەدى. كەرۋەن باسى ءوز كوزىنە ءوزى 
قۇستاردى »الدى. ءبىراق ساۋداگەر قىزىلشىل بولماي، التىندى كورگەسىن، سۇعاناقتىعى جەڭىپ: سەنبەي، قايران قا

 .ەتەدى ءامىر دەپ —،«بوساتىپ جىبەرىڭدەر
بۇعاۋدان بوسانعان قۇستار توبىمەن اسپانعا كوتەرىلەدى. كەرۋەننىڭ اكەلە جاتقان قۇستارى تىم كوپ ەكەن. والر 

 ىن بۇركەپ، قاناتتارىنان ەسكەن جەل داۋىلعا ايناالدى.جاپىرالي ۇشقاندا، كۇننىڭ كوز
جىگىت ۇشىپ بارا جاتقان قۇستارعا قاراپ تۇرىپ، قۇستار كورىنبەي كەتكەننەن كەيىن، قاۋدىراپ بوساپ قالعان 

 .دورباسىن يىعىنا سالىپ الىپ، كەيىن قايتادى. قۋانىشى قوينىنا سىيماي، اياعى جەرگە تيمەي اندەتىپ كەلە جاتادى
 ءبىراق اۋلىنا جاقىنداعان سايىن، كوڭىلىنە ۋايىم كىرىپ، ىستەگەن ىسىنە وكىنىپ، قايعىرا بەرەدى. 

 باق ۇشىنء كەتىكتەر-كەم بولدى؟ قاالي جۇمساعانىم نارسەگە كەلگەن ويىما ءوزىمنىڭ قازىناسىن بىرەۋدىڭ باسقا —
ل ادامدارعا نە كوڭى اق وتىرعان كۇتىپ دەپ اكەلەدى تۇقىم مەنى ۇستازىما، ەدىم، پە ەمەس ءوزىم دەگەن ەگەم

 .وياليدى دەپ —دەيمىن،
-بارا قايعىسى ۇدەپ، ابدەن ارىپ، قۇالپ كەتەدى دە، وزىنە-وزى ىزا بولىپ كەلە جاتادى: بارا-جىگىت وسىالي وزىنە

 قاسىرەتتەن قاجىپ، ۇيقتاپ كەتەدى.-وزى ءولىم تىلەپ جىاليدى. اقىرى، قايعى
ادەمى بۇلبۇل ۇشىپ كەلىپ، كوكىرەگىنە قونىپ، -ىپ ءتۇس كورەدى، تۇسىندە الدەقايدان ءبىر اپۇيقتاپ جات

 تامىلجىعان اسەم ءاندى اۋەنىمەن:
 ءبىراق. قجو التىنى بەرەتىن ساعان قۇستاردىڭ ەركىن! نالىما قايعىرىپ كوپ سەن! جىگىت جاس پەيىل كەڭ ۋا، —

پا  ا قاراشى! كوزىڭنىڭ جاسى تىيىلماسجاعىڭ-جان ويانىپ، ۇيقىڭنان. قايىرار جولمەن باسقا جاقسىلىعىڭدى سەنىڭ
 .دەيدى —ەكەن؟

. كەڭ تاماشا قاالدى-جاعىنا قاراپ، تاڭ-وسىنى ايتىپ، بۇلبۇل پىر ەتىپ ۇشىپ كەتەدى. جىگىت كوزىن اشىپ، جان
 داالعا قاپتاپ قونىپ وتىرعان قۇستاردى كورەدى.

ىپ، اۋزىنداعى داندەردى سول شۇقىرعا سالىپ، قاناتىمەن توپىراقتى سىپىرىپ، كومىپ قۇستار اياعىمەن شۇقىر قاز
 جاتادى.

جىگىت قوزعالىپ كەتكەندە، قۇستاردىڭ ءبارى الپ ەتىپ اسپانعا ۇشادى دا كەتەدى. تاعى دا قۇستار كۇندى قالقاالپ، 
قاراسا، قۇستار قازعان ءاربىر شۇڭقىردان جاس جاعىنا -قاققان قاناتتارىنان ەسكەن جەل داۋىلعا ايناالدى. جىگىت جان

شىبىقتار كوكتەپ شىعا كەلىپ، ورمەلەپ ءوسىپ، بۇتاعا كۇلتەلەنگەن، جاپىراعى جايناعان ۇلكەن اعاشقا اينالىپ جاتقانىن 
 كورەدى.

ان كەيىن دقاس قاققانشا بولمايدى، اعاشتىڭ بۇتاقتارىنا جايناعان گۇلدەر ءوسىپ، جۇپار ءيىسى اڭقىپ كەتەدى. سو
 قىزىل نارتتاي الماالر ءوسىپ شىعا كەلەدى.-گۇلدەر ۇشىپ تۇسەدى دە، ونىڭ ورنىنا قىپ

يران باعى مۇنىڭ شيرەگىنە دە كەلمەۋشى ەدى. قابىعى مارجانداي جارقىراعان ءزاۋلىم الما اعاشتارىنا سان جەتەر 
زىم، بال تاتىعان ورىك، جارقىراعان كول، قاتار تىزىلگەن اعاشتاردىڭ اراسىنان ءپىسىپ تۇرعان ءجۇ-ەمەس. قاز

كوكوراي شالعىن، بايشەشەكتەر كورىنەدى. اعاشتىڭ ساياسىنداعى جولدارعا بۇتاقتان جاڭا عانا تۇسكەن جاپىراق 
توسەلگەن جولدىڭ ەكى ەرنەۋىندە اسىل تاسپەن اشەكەيلەپ ءورىپ تاستاعان ارىقتاردىڭ سۋى سىلدىر قاعادى. ال 

قونىپ، تامىلجىتىپ ءان سالىپ، جىگىتتىڭ ماناعى تۇسىندە كورگەن -اسىندا، پىرىلداپ ۇشىپجوعارىدا، اعاش ب
 بۇلبۇلدارى ۇشىپ جۇرەدى.

جاعىنا قاراي بەرەدى. ءوڭى مەن ءتۇسىنىڭ قايسى -جىگىت قايران قالىپ، ءوڭىم بە، ءتۇسىم بە دەپ سەنبەي، جان
ز داۋسىنىڭ جاڭعىرىعىن عانا ەستيدى. جايناعان باق عايىپ ەكەنىن ايىرۋ ءۇشىن، قاتتى ايقايالپ جىبەرگەندە، ءو

بولماي، سول ورنىندا تۇر. ءوڭى ەكەنىنە كوزى جەتكەننەن كەيىن، جىگىت وكپەسىن قولىنا الىپ، قاريانىڭ ۇيىنە 
جانە  ىاياق ايتىپ بەرەدى. اڭگىمەنى تىڭداعاننان كەيىن ۇستاز-قاراي جۇگىرەدى. كەلىسىمەن بولعان ۋاقيعانى باستان

ونىڭ ءۇش شاكىرتى، اسان مەن قاسەن، والردىڭ باالالرى باقتى كورمەك بوالدى. جىگىت جول كورسەتىپ، والردى 
 ەرتىپ كەلەدى.
اق، كۇالزىعان جاپاندا عاجايىپ باق ورناپتى دەگەن حابار بۇكىل ەلگە تارايدى. ءبىراق والر باقتىڭ -كوپ كەشىكپەي

جەتى قۇلىپ سالىنعان تەمىر قاقپالى ۇلكەن دۋال پايدا بوالدى. قاقپادان وتە  اق، الدارىنان-شەتىنە جەتىسىمەن
المايتىنىنا كوزى جەتكەن اقسۇيەكتەر ەرلەرىنىڭ ۇستىنە شىعىپ، دۋالدىڭ ۇستىنەن قولىن سوزىپ، الماالردى جۇلىپ 

نى قۇالپ ءتۇسىپ جاتادى. مۇاق، ەستەرىنەن ايىرىلىپ، جەرگە -الماقشى بوالدى. ءبىراق والر الماعا قولى تيىسىمەن
 مىرزاالردىڭ زارەسى ۇشىپ، اتتارىنىڭ باسىن بۇرىپ، اۋىلدارىنا قاراي قاشادى.-اق، باي-كورگەن سوڭ

ى اق، قاقپانىڭ قۇلپ-كەتىكتەر جاقىنداسىمەن-جەردەن كەدەيلەر كەلە باستايدى. كەم-والردىڭ ارتىن اال باققا جەر
جاس سىيماي كەتەدى. والر باقتىڭ ىشىندەگى جولمەن -ەركەك، كارى-ايەلبوساپ، ەسىك ايقارا اشىالدى. باققا 
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قىدىرىپ، جاپىراقتى تاپتاپ جۇرسە دە، جاپىراقتار سولمايدى. والر ارىقتان قانشاما ىشسە دە، ارىق اليالنبايدى، 
ىعان دە قۇيقىلجتاۋسىلمايدى; والر اعاشتان قانشا جەمىس الىپ جەسە دە، جەمىس ازايمايدى. كۇنى بويى باق ىشىن

 دۋمان سايابىرالمايدى.-دومبىرا سازى، شىرقاتا سالعان ءان، توي
ىمىرت ءۇيىرىلىپ، قاراڭعى تۇسكەن كەزدە، الماالر جارقىراپ، نۇر شاشىپ، قۇستار تامىلجىتىپ ءان شىرقايدى. قىزىق 

ەنەلىپ، ە العاشقى رەت راقاتقا كجاقىبايالر حوش ءيىستى كوك شالعىندى توسەنىپ، ومىرلەرىند-دۋمان باسىلىپ، جارلى
 ءتاتتى ۇيقىعا ەنەدى. 
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ەرتە زاماندا ءبىر اڭشى بولعان ەكەن. كۇندەردە ءبىر كۇنى اڭشىنىڭ ايەلى ارىستاننىڭ قۇالعىن تاۋىپ اكەلۋدى 
 ءوتىنىپتى.

اڭشى اڭ اۋالۋعا ورمانعا بارىپتى. ورماندا بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، اتقان ارىستانداردىڭ قۇالعىن كەسىپ اال بەرىپتى.    
سوالي ەتىپ، ول ۇيىنە ءبىر دوربا قۇالق الىپ قايتىپتى. ايەلى اكەلگەن قۇالقتاردى جەرىگى قانعانشا ءپىسىرىپ جەپ 

 ءجۇرىپتى.
ىڭ ايەلى بوسانىپ، قىرىق قۇالق تاۋىپتى. مۇنى كورىپ، اڭشى مەن ايەلى قاتتى كۇندەردىڭ ءبىر كۇنى اڭشىن   

قايعىرىپ جىالپتى. ءبىر كۇنى ەكەۋى اقىلداسىپ، جۇرتقا كورسەتپەي قۇالقتاردىڭ كوزىن قۇرتۋ كەرەك دەگەن ويعا 
ابىقتا ءبىر قۇالق جتەرىپ، يتكە اپارىپ تاستاپتى، سوندا -كەلەدى. وسىالي دەسىپ، اڭشى قىرىق قۇالقتى جيىپ

 جاسىرىنىپ قالىپتى. ءبىر كۇنى اڭشى مەن ايەلى وت باسىندا اڭگىمەلەسىپ وتىرادى.
 دەيدى —ەدىك، جۇمسار سوالردى مۇندا-وندا سۋعا،-وتىن ەدى، بوالر جاقسى قانداي بولسا، شاعامىز-باال —   

 .ايەلى اڭشىنىڭ
 سوندا جابىقتا وتىرعان قۇالق:   
 .دەيدى —مسا،جۇ مەنى جۇمىسقا مۇنى-ونى سۋعا،-وتىن عوي، بارمىن مەن اپا، —   
 تاڭ بوالدى.-اڭشى مەن ايەلى اڭ   
 ىڭاڭشىن كەيىن سودان. تۇسپەيدى كوزدەرىنە ەشكىم قاراسادى، جاقتارىنا-جان دەپ —كىم؟ بۇل بار، كىم —   

 :ايەلى
 .سۇرايدى دەپ —كىمسىڭ؟ سەن —   
 .دەيدى —قۇالقپىن،. باالڭمىن سەنىڭ مەن —   
 قايداسىڭ؟ سەن —   
 ەن جابىقتامىن.م —   
 والر قۇالقتى ءتۇسىرىپ االدى. سويتەدى دە، ونى شوپشەك تەرۋگە جىبەرەدى.   
قۇالق شوپشەك تەرىپ، ۇيگە كايتىپ كەلە جاتقاندا، نوسەر جاڭبىر جاۋىپ كەتەدى. قۇالق ءبىر ۇلكەن جاپىراققا    

ىقتايدى. ول جاپىراقتى جايىلىپ جۇرگەن ءبىر تۇيە جەپ قويادى. جاپىراقپەن بىرگە قۇالقتى دا جۇتىپ جىبەرەدى. 
پ ايداپ، ۇيىنە الىپ كەلەدى. اڭشى مەن ايەلى تۇيەنى شۋلە-ول تۇيەنىڭ بۇيەنىنە جابىسىپ وتىرىپ الىپ، ايت

قارنىن اقتارىپ قارايدى، ءبىراق قۇالقتى تابا المايدى. مۇندا قايدان بولسىن دەپ، -سويىپ، ونىڭ بارلىق ىشەك
 تۇيەنىڭ ءتۇپ بۇيەنىن كەسىپ، داالعا القتىرىپ تاستاي ساالدى.

 يدى. ول قويعا شابايىن دەسە، ىشىندەگى قۇالق ايقاي ساالدى.تۇيەنىڭ ءتۇپ بۇيەنىن تۇندە كەلىپ قاسقىر جە   
 .دەيدى —!تۇر دەپ شابايىن قاسقىر قويىڭا! قويشى قويشى، —   
قويشى يت قوسىپ، قاسقىردى ءولىمشى قىالدى. وسىالي قاسقىر الدەنەشە كۇن بويى قويعا شابا الماي جۇرەدى.    

 سودان كەيىن قاسقىر تۇلكىگە بارىپ:ابدەن اشىعادى، جۇدەيدى، ولۋگە تايانادى. 
 سىدانو بولدىم، ولەتىن اشتان ساالدى، ايقاي پالە سول دەسەم، شابايىن قويعا بار، بىردەڭە ىشىمدە مەنىڭ —   

 .دەيدى —قۇتىالمىن؟ قاالي
 تۇلكى وعان:   
 پالەدەن ىشىندەگى سوندا قوي، توسەي قۇيرىعىڭدى مۇزعا كەلىپ، تەرلەپ ابدەن جۇگىرىپ،-جۇگىرىپ —   

 .دەيدى —قۇتىالسىڭ،
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جۇگىرە، بۋى اسپانعا شىعىپ ابدەن تەرلەگەن ول مۇزعا كەلىپ -قاسقىر تۇلكىنىڭ ايتقانىن ىستەيدى. جۇگىرە   
 وتىرادى. قاسقىردىڭ ءجۇنى مۇزعا قاتتى جابىسىپ، سول جەردە قاتىپ ولەدى.

اسقىردى سويىپ، تەرىسىن سىپىرىپ الۋعا كىرىسەدى. اڭشى قاسقىردىڭ ءولىپ جاتقانىن اڭشى كورەدى. ول دەرەۋ ق   
قاسقىردى سويىپ جاتقاندا، ونىڭ قاسىنان ەكى اتتى جوالۋشى وتەدى. قۇالق بارىپ، سوالردىڭ بىرەۋىنىڭ ات 
دورباسىنا ءتۇسىپ، وتىرا قويادى. جوالۋشىالر كەشكە ءبىر اۋىلعا كەلىپ جەتەدى. قوناق بولۋعا ءبىر ۇيگە كەلىپ، 

 ي يەسىمەن سويلەسىپ:ءۇ
 .دەيدى —قوناقپىز، —   
 .يەسى ءۇيدىڭ دەيدى —نەشەۋسىزدەر؟ —   
 .جوالۋشىالر دەيدى —ەكەۋمىز، —   
 .قۇالق دەيدى —ۇشەۋمىز، مەنىمەن جوق، —   
 .يەسى ءۇي دەيدى —ەدى، تار ءۇي بولسىن، جولدارىڭ بولساندار، ۇشەۋ —   
 تاڭ بوالدى.-جوالۋشىالر اڭ   
 ستەە ەندىگىدە اتتەڭ، —.كورىنبەيدى ەشكىم. قاراسادى جاقتارىنا-جان دەپ —قايدا؟ كىم، ءۇشىنشى بۇل —   

 .سويلەسەدى كەلىپ ۇيگە ءبىر تاعى ءسويتىپ،. والر دەيدى —بولسىن،
 .قوناقپىز —   
 نەشەۋسىزدەر؟ —   
 .ۇشەۋمىز —   
 ءبىراق. تۇسەدى تا قۇالق بىرگە والرمەن. تۇسەدى قوناقتار. يەسى ءۇي دەيدى —تۇسىڭدەر، جارايدى، —   
 .كورمەيدى ەشكىم ونى
دەپ،  —«قايدا؟ جولداسىمىز دەگەن ۇشەۋمىز مەنىمەن» دە، يەسى ءۇي دەپ، —«ۇشىنشى قوناق قايدا؟»ء   

تاڭ بولىپ وتىرادى. باي ساراڭ ەكەن، قوناقتارعا مال سويماي، تەك بىالمىق ءپىسىرىپ بەرەدى. -جوالۋشىالر دا اڭ
ىن تاس تەسىكتىڭ ءبار-بۇعان قۇالقتىڭ اشۋى كەلەدى. تۇندە بايدىڭ قويىنا قاسقىر شابادى. قۇالق قوراداعى ەسىك

ايماعىمەن تۇگەل -ىڭ ءبارىن تاماقتاپ كەتەدى. ەرتەڭىنە قوناقتار اۋىلقىلىپ بەكىتىپ تاستايدى. قاسقىر بايدىڭ قويىن
 ەتكە تويادى. 
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ق انا ەرتە، ەرتە ەرتەدە، ەشكى ءجۇنى بورتەدە اق جايىقتىڭ جاعاسىندا ەلىنە ەلەۋلى، حالقىنا قاالۋلى، ءبىر دوماال
ءومىر ءسۇرىپتى. سول انادان تاراعان ءتورت قىز بار ەكەن. والردىڭ اۋىز دەسە اۋزى، كۇندەي جارقىراعان كوزى 

 بار. دۇنيەنىڭ سۇلۋلىعىن وزدەرىنە دارىتقان سۇلۋ قىزدارى بولىپتى.
« جاز»ز ك. ەكىنشى قىول اق جارقىن، مىنەزى نازى«. كوكتەم»اناسى جاقسى تاربيە بەرىپتى، ۇلكەن قىزىنىڭ اتى   

دا باسقا قىزدارعا قاراعان« كۇز»جارقىراپ، جايدارلى، ءار ۋاقىتتا كۇلىمدەپ، نۇرىن شاشىپ جۇرەدى. ءۇشىنشى قىزى 
القىن، باسقا قىزدارىنا قاراعاندا س« قىس»جىالۋىق، جاڭبىرلى بوالدى، ءبىراق قولى اشىق مىرزا ەكەن. ال كىشى قىزى 

 قاتالداۋ.
ي جەتىپ، سانالى دا سالماقتى قىز بولىپ ءوسىپتى. وسى قىزدارىن دوماالق انا وزدەرىنىڭ قۇتتى قىزدارى بو  

 ورىندارىنا قوندىرىپتى.
 ۇلكەن قىزى ارىستاي ءۇش ۇل تۋىپ، ۇشەۋى دە ەل قورعاعان باتىر بولىپتى.  
 .ىرىمدى قىزدار اتانىپتىەكىنشى قىزى ءۇش قىز تۋىپ ۇشەۋى دە ادامزاتقا جان جىلۋىن سىيالي بىلەتىن مەي  
 ءۇشىنشى قىزى جازداي جايدارلى ءۇش قىزدى دۇنيەگە اكەلىپتى.  
ءتورتىنشى قىزى بەرەكەسى مەن ىرىسى مول، قولدارى اشىق، كەلگەن قوناقتى ءقادىر تۇتاتىن، قوناقجاي ءۇش قىز   

 ءوسىرىپتى.
ر تيگىزىپ، ەل اۋزىندا اتتارى اڭىزعا اينالىپتى. وال وسى ءتورت قىزدان وربىگەن ۇرپاقتارى ەلگە، حالىققا پايداسىن  

 جىلدىڭ ءتورت مەزگىلى مەن ون ەكى ايى ەكەن. 
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 ءبىر شالدىڭ ءتورت ۇلى بولىپتى. ءبىر كۇنى شال ۇلدارىن جيناپ الىپ:

 
ءۇي يەسى بوالتىن ۋاقىتتارىڭ جەتتى. كىمنىڭ اقىلى بايلىعىنا ساي بولسا، سول مەن قارتايدىم. بىرەۋىڭنىڭ  -

 .دەيدى —مۇراگەرىم بوالدى. ءار قايسىڭ ماعان بايلىكتارىڭ مەن اقىلدىلىقتارىندى كورسەتۋلەرىڭ كەرەك،
 

 ۇلكەن ۇلى اسىل تاس سالعان جۇزىگىنىڭ كوزىن كورسەتىپ:
 
 .دەيدى—باي بولسا، سول اقىلدى،مىنە، مەنىڭ بايلىعىم. ال كىم  -

 
 ەكىنشى ۇلى اسىل كيىمدەرىن كيىپ، ادەمىلەنىپ كەلەدى دە:

 
 .دەيدى —مەنى وسى تۇرىمدە كورگەندەر اقىلىم مەن بايلىعىمنىڭ الدىندا باس يەدى، -

 
 ءۇشىنشى ۇلى كۇمىسپەن جانە التىنمەن اپتالعان بەلدىگىن بۋىنادى دا: 

 
 .دەيدى—ەشقاشان بۋىنىپ كورگەن ەمەس، مۇنداي بەلدىكتى ەشكىم، -

 
 اكەسى ۇلكەن باالالرىنا قاراپ، باسىن شايقايدى دا، ەڭ كىشى ۇلىنا بۇرىلىپ:

 
 .دەيدى —سەن نەگە ۇندەمەيسىڭ؟ سەن قانداي بايلىعىڭمەن ماقتاناسىڭ؟ -

 
 سوندا كەنجەسى:

 
العان بەلدىك تە جوق. تەك جۇمىسقا جارامدى كۇمىسپەن اپت-مەندە اسىل تاستى جۇزىك تە، ءساندى كيىم دە، التىن -

 .دەيدى —جىگەرگە تولى جۇرەگىم بار،-ەكى قولىم بار، كايرات
 

 شالعا كەنجە باالسىنىڭ تاپقىر دا ويلى ءسوزى ۇنايدى.
 
دەپ، ءوزىنىڭ كەنجە ۇلىن ءۇي شارۋاسىن باسقارۋعا مۇراگەرلىككە -جۇمىس ىستەي بىلگەن ادام جۇتامايدى،  -

 اتايدى.
 

 ۇلكەن باالالرىنا ءىنىسىنىڭ ايتقانىنان شىقپاي، تاالبىن ورىنداۋدى وسيەت ەتەدى. 
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ال دباياعىدا ءبىر جوالۋشى جوالۋشىالپ كەلە جاتىپ شاعىن ءبىر اۋىلعا ءتۇسىپتى. اۋىلدىڭ سىيلى كىسىنىڭ ۇيىنە ء
جاپار بولىپ كۇتىپ الىپتى. ءتۇننىڭ ءبىر ۋاعىندا قوناق  -تۇسكەن ەكەن، ول دا جولىنان جىعىلماي قوناعىن جىك 

ىلىن جانۋاردىڭ ءت -ءيتتىڭ ۇلىعانىنان ويانىپ كەتىپتى. بۇل قوناق ءجاي قوناق ەمەس ەدى. جەر بەتىندەگى جان 
 مەڭگەرگەن عالىم ادام بوالتىن. 

 :ءيتى يەسىنىڭ ءۇي دەگەنىنە، قاسقىردىڭ ۇلىعان سىرتىنان اۋىل  –! جەيمىن اتىن قوناقتىڭ –
 :ابولس قاسقىر. ەكەن تۇر قاتىپ جاۋاپ دەپ – بەرەمىن ۇستاپ ادامدارعا سەنى بولساڭ جەر اتىن قوناعىمنىڭ –
 .تۇرىپتى تايىپ دەپ – شابادى جاۋ اتا تاڭ اۋىلدى بۇل –
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اۋىلدىڭ كوشۋىن سۇراپتى. اۋىلدى كوشىرىپ بولعان سوڭ، ەرتەسىنە ەسكى جۇرتقا قوناق ءۇي يەسىن وياتىپ، دەرەۋ 
 كەلسە كونبەي قالىپ قويعان ەكى ءۇيدىڭ شاڭىراعى ورتاسىنا ءتۇسىپ جاتىر ەكەن.

 جاڭا قونىستا تۇستەنىپ وتىرعان قوناق:
 ەزەتتەم سول. ويالپتى دەپ –ىمتاي رەتىندە وسى ءيتتى سۇرارمىن بۇي اۋ، - ەكەن يتىندە ىرىسى ءۇيدىڭ بۇل –
 :قوناق. يىسكەپتى تۋىرلىعىن ءۇيدىڭ كيىز يت
 اڭايدام سول وتىرعاندا ويمەن سول. بەرىپتى وتىرا ويالپ دەپ – قااليمىن تۋىرلىقتى اۋدى، تۋىرلىققا ىرىس –

 نىپ ءوتىپتى. بۇيىمتايىن سۇراعان ءۇي يەسىنە: سۇيكە تۋىرلىققا سول كەلىپ توقتى جەتىم جۇرگەن جايىلىپ
 ۇرىنب مەنەن ەتتەن بار شارتىم ءبىر تەك. بەرىڭىزدەر اسىپ تۇگەلدەي ەتىن سويىپ، توقتىنى قارا اناۋ ماعان –

 . دەپتى - تيمەسىن، اۋىز ەشكىم
سىپ ەندى اكەلە انعا سالىپ اساتتە سويىپ تاستايدى. بايبىشە ەتتى تولىعىمەن قاز-اۋىلدىڭ ءبىر جىگىتى توقتىنى اپ

بەرگەندە ءۇي يەسىنىڭ ەركە ۇلى جۇگىرىپ ءوتىپ بارا جاتىپ باستىڭ قۇيقاسىنان جۇلىپ جەپ ۇلگەرىپتى. ەت 
 ۇستىندە اۋىل يەسى: 

  :قوناق سوندا. دەپتى - ايتشى، سىرىڭدى قالدىڭ، الىپ امان اجالدان اۋىلدى كەشە سەن قوناعىم، ءقادىرلى –
ىرىس قونعان ەكەن، سول ىرىسىڭىز اۋىلدى اسىراپ وتىر. ىرىسىڭىزدىڭ يەسى ءيتىڭىز ەكەنىن سەزدىم،  سىزگە –

اۋ دەپ ويالعانىم سول ەدى، ءيتىڭىز تۋىرلىقتى يىسكەپ ىرىس تۋىرلىققا اۋىستى. تۋىرلىقتى قااليىن  -سونى قااليمىن 
جەپ ىرىستى بواليىن دەپ ويالعان ەدىم، ونى مىنا دەپ وتىرعانىمدا، وعان توقتى سۇيكەندى. سول توقتىنىڭ ەتىن 

 دەپ –باالڭىز ءبىرىنشى جەپ ۇلگەردى. ىرىس ەندى وسى باالدا. قۇدايدىڭ وڭ نازارى تۇسكەن پەندەسى ەكەنسىز 
 . قوناق اياقتاپتى ءسوزىن
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 -ڭ اتى اسان، ورتانشىسىنى -رتە زاماندا ءبىر پاتشا بولىپتى. پاتشانىڭ ءۇش باالسى بار ەكەن. ەڭ ۇلكەنىنىڭ اتى ە

حاسان ەكەن. حاسان وتە سۇلۋ، اقىلدى، ءارى باتىر، اق كوڭىلدى باال بولىپ  -ۇسەن، ال ەڭ كەنجە باالسىنىڭ اتى 
 وسەدى.

بۋداق -ە ءبىر عاجايىپ قۇس كورەدى. قۇستىڭ كۇلسە، اۋزىنان بۋداقپاتشا ۇيىقتاپ جاتىپ ءتۇس كورەدى، تۇسىند
مونشاق مارجان تۇسەدى. مىنە، پاتشا وسى قۇسقا ىنتىق بوالدى. دەرەۋ -گۇل تۇسەدى، جىالسا، كوزىنەن مونشاق

ن ەمەن تۇسىمدە ءبىر تاماشا، ومىرىمدە كورمەگ»ورنىنان تۇرىسىمەن اسان مەن ۇسەندى شاقىرىپ الىپ ايتادى: 
اق مونش-بۋداق گۇل تۇسەتىن، جىالسا، كوزىنەن مونشاق-قۇستى كوردىم، ءوزى وتە سۇلۋ، كۇلسە، اۋزىنان بۋداق

مارجان تۇسەدى. وسى قۇستى قايدان دا بولسا ماعان تاۋىپ اكەپ بەرەسىڭدەر. ەگەردە تاۋىپ اكەپ بەرمەسەڭدەر، 
، «قايدان دا بولسا تاۋىپ اكەپ بەرەمىز»ورىققانىنان: دەيدى. اسان مەن ۇسەن اكەسىنەن ك -، «باستارىڭدى االمىن

 دەپ ۋادە بەرەدى دە، جول ءجۇرىپ كەتەدى. -
تىن، بۋداق گۇل تۇسە-بۇل ۋاقيعانى حاسان بىلمەيدى. حاسان اكەسىنىڭ اسان مەن ۇسەندى كۇلسە، اۋزىنان بۋداق    

ن قىرىق كۇننەن كەيىن بارىپ بىلەدى. اسان مونشاق مارجان تۇسەتىن قۇسقا جۇمساعانى-جىالسا، كوزىنەن مونشاق
 -اكە،  -مەن ۇسەندى وسىنداي الىس جولعا جۇمساپ، ءوزىنىڭ ۇيدە قالعانىنا قاپا بولىپ، اكەسىنە جىالپ كەلەدى. 

اسان مەن ۇسەندى جۇمساعان جاققا مەنى نەگە جۇمسامادىڭىز، الدە مەنى ول ەكەۋىنەن جەك  -دەيدى حاسان، 
جوق، باالم، والي ەمەس، مەن اسان مەن ۇسەندى »ولماسا ماعان سەنبەدىڭىز بە؟ پاتشا ايتادى: كورەسىز بە، يا ب

ل حاسان اكەسىنە جالىنىپ، سو« وتە قاتەرلى قيىن جولعا جۇمسادىم. ال سەنى ول قيىن ساپارعا جۇمساۋعا قيمادىم!
ن ارتىنان كەتەدى. قىرىق كۇن بۇرى جۇرتىمەن قوش ايتىسىپ، ەكى اعاسىنىڭ-قۇستى ىزدەۋگە رازىلىعىن الىپ، ەل

كەتكەن اعاالرىن حاسان قۋىپ جەتەدى. اعايىندى ۇشەۋى ءبىر ۇلكەن جولعا ءتۇسىپ جۇرە بەرەدى. ءبىر كۇندەرى 
بۇالردىڭ ءجۇرىپ كەلە جاتقان جولى ءۇش ايرىالدى: ءبىر جول وڭعا، ءبىر جول سولعا، ءبىر جول تۋرا بەتىمەن. ءار 

، «ربارسا، كەلە» -ەن تاس تۇر، تاستىڭ بەتىنە ويىپ جازعان جازۋى بار. ءبىرىنشى جولدا جولدىڭ باسىندا ۇلك
. دەپ جازىلعان« بارسا، كەلمەس» -، ءۇشىنشى جولدا «بارسا، مۇمكىن كەلەر، مۇمكىن كەلمەس» -ەكىنشى جولدا 

جولىنا تۇسەدى، ال حاسان « بارسا، مۇمكىن كەلەر، مۇمكىن كەلمەس»جولىنا تۇسەدى. ۇسەن « بارسا، كەلەر»اسان 
جولىنا ءتۇسىپ جۇرە بەرەدى. بىرنەشە اي، بىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن حاساننىڭ الدىنان « بارسا كەلمەس»

ۇلكەن قاال كورىنەدى، قاالنىڭ ايناالسىندا كوپ كيىك جايىلىپ ءجۇر. حاساننىڭ وسى كەزدە ازىعى تاۋسىلىپ بىرنەشە 
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عىپ كەلە جاتقان كەزى ەكەن. كيىكتىڭ بىرەۋىن اتىپ االيىن دەپ، بەلىنە اسىنعان كۇننەن بەرى اس ىشپەي، اشى
ساداعىن الىپ كەزەنە بەرگەندە، كيىكتەردىڭ ءبارى ماڭىراپ حاساندى قورشاپ الىپ، مۇڭلى داۋىسپەن شۋالي كەتەدى. 

ە سىنبەستەن قاالنىڭ ىشىندەپ ويالپ، ەشنارسەگە تۇ« بۇل جانۋارالرعا نە بولعان»حاسان كيىكتەردى اتپايدى، 
-دەپ داۋىستاپ ەدى، ەشكىم جاۋاپ بەرمەدى. جان -« كىم بار؟»كىرەدى. ءبىر ۇلكەن سارايدىڭ ىشىنە كىرىپ: 

جاعىنا قاراپ ەدى، ءبىر التىن تاباق توال قۋىرىلعان ەتتى كورەدى، ابدەن اشىققان حاسان ەتتى جەمەكشى بولىپ، 
جۇلبا، ءتىسى اقسيعان، -باسى البا-دەپ ءۇستى -« ي، ادامزات، تارت قولىڭدى!ا»تاباققا قولىن ساال بەرگەندە: ء

تۇسىنەن ادام قورقاتىن ءبىر كەمپىر كەلىپ، ءبىر نارسەلەردى ايتىپ اۋزىن كۇبىرلەتتى دە، جەردى تەۋىپ قالدى. وسى 
ىققان راپ حاساننىڭ الدىنان شكەزدە حاسان كيىككە اينالدى. الگى كەمپىر حاساننىڭ موينىنان جەتەكتەپ جاڭاعى ماڭى

كيىكتەرگە اپارىپ قوستى. حاسان ادامگەرشىلىك تۇرىنەن ايرىلعانمەن، اقىلىنان اداسپادى. كوپ كيىكتەردەن ءبولىنىپ 
جاڭاعى ءوزى كەلگەن جولىنا ءتۇسىپ، العان باعىتىنا قاراي جۇرە بەرەدى. بىرنەشە كۇن وتكەننەن كەيىن، الدىنان 

ۇلكەن ساۋلەتتى ءبىر ساراي كورىنەدى. كيىك بولعان حاسان سول ساۋلەتتى سارايدىڭ ىشىنە جاڭادان سوعىلعان 
سەن كيىك ەمەسسىڭ عوي، ادامزاتسىڭ عوي، ەگەردە مەن »كىردى، الدىنان ءبىر سۇلۋ قىز شىعىپ، كيىككە قاراپ: 

پادى. حاسان ءتىل قات -كيىك  دەپ سۇراپ ەدى، -« سەنى ادامگەرشىلىك قالپىڭا كەلتىرسەم، سەن مەنى االسىڭ با؟
سەنى كيىككە اينالدىرىپ جىبەرگەن مەنىڭ زالىم انام عوي، سەنىڭ ءتىلىڭدى دە سويلەتپەي قويىپتى »قىز ايتتى: 

حاساننىڭ بەتىنە ءبىر ۋىس توپىراق شاشىپ جىبەرىپ ەدى، حاسان بۇرىنعىسىنان دا  -دەدى دە كيىك  -، «عوي
دام قالپىنا كەلگەن سوڭ قىزبەن سىپايى امانداسىپ، قىزعا ۇلكەن العىس ايتتى جانە سۇلۋ جىگىتكە اينالدى. حاسان ا

مەن »كەتكەنىن حاسانعا ايتىپ بەردى. قىز ايتتى: -دە باسىنان وتكىزگەن تاريحىن بايان ەتتى. قىز دا باسىنان وتكەن
وزە ڭ ادامعا جاساعان دۇشپاندىعىنا تسول سەنى كيىككە اينالدىرعان جالماۋىز كەمپىردىڭ جالعىز قىزى ەدىم، شەشەمنى

الماي، ەنشىمدى الىپ بولەك شىعىپ ەدىم. مەن ومىرىمدە ادام باالسىن كورمەي جالعىز وتەرمىن دەپ قاپالىقتا وتىر 
مەن اكەمە »دەدى. حاسان ايتتى:  -، «ەدىم، قۇداي سەنى ماعان كەزدەستىردى، مەن سەنىڭ سوڭىڭنان قالمايمىن

« اكەڭە قانداي ۋادە بەرگەن ەدىڭ؟»دەدى. قىز سۇرادى:  -، «ىنداماي، ساعان ۇيلەنە المايمىنبەرگەن ۋادەمدى ور
ا، بۋداق گۇل تۇسەتىنىن، جىالس-حاسان اكەسىنىڭ تۇسىندە ءبىر تاماشا قۇستى كورگەنىن، كۇلسە، اۋزىنان بۋداق

سونى »گە قۇمار بولىپ، ەكى اعاسىن مونشاق مارجان تۇسەتىنىن ايتتى. سول قۇسقا اكەسىنىڭ كورۋ-كوزىنەن مونشاق
دەپ جۇمساعانىن، اعاالرىنىڭ ارتىنان بارامىن دەپ ءوزىنىڭ ءوتىنىپ، قانداي قيىندىق بولسا دا  -« تاۋىپ اكەلىڭدەر

ءتوزىپ، قايدان دا بولسا قۇستى تاۋىپ اكەلىپ بەرەمىن دەگەن اكەسىنە بەرگەن ۋادەسىن ايتتى. قىز حاساننىڭ بۇل 
سەن بۇل قۇستى ىزدەيتىن بولساڭ ماعان جوقسىڭ. بۇل قۇس مەنىڭ قۇسىم ەدى، »جىالي بەردى.  ءسوزىن ەستىپ

ادامشا سويلەي االتىن ەدى. مەنەن بۇل قۇستى پەرى پاتشاسىنىڭ كۇلجامال دەگەن قىزى اسكەرىمەن كەلىپ تۇرىپ 
تى ساعان وڭايلىقپەن الدىرا اۋ، ءبىراق تا قۇس-تارتىپ الىپ كەتكەن ەدى. ول پەرىنىڭ ەلىن ىزدەپ تابارسىڭ

مەن قانداي قيىندىققا بولسا دا توزۋگە ءتيىسپىن، قانداي دا بولسا قۇستى اكەمە »دەدى. حاسان ايتتى:  -، «قويماس
ەسەن تاۋىپ الىپ قايتسام، الدىمەن ساعان كەلەمىن، -تاۋىپ اپارىپ بەرۋ مىندەتىم جانە بورىشىم، ال قۇستى امان

دەدى. قىز حاساننىڭ بەتتەگەن جاعىنان قايتپايتۇعىنىن بىلگەن سوڭ، حاسانعا  -، «ۇيلەنبەيمىنسەنەن باسقا ەشكىمگە 
باتىسقا قاراي توقسان كۇن جۇرەسىڭ، ودان كەيىن الدىڭنان اسپانمەن تاالسقان  -رۇقسات بەرىپ، ءجون سىلتەدى. 

سىڭ. سول تاۋدىڭ ارعى تۇبىندە ۇلكەن بيىك تاۋ كەزدەسەدى، سەن ول تاۋدىڭ ار جاعىنا توقسان كۇن دەگەندە وتەر
جالعىز ءتۇپ بايتەرەك بار، سول بايتەرەكتىڭ باسىندا سامۇرىق قۇستىڭ ۇياسى بار. سەنى، مۇمكىن، سول سامۇرىق 

مەنىن زالىم شەشەم ءتىرى تۇرعاندا ەكەۋمىزدى بىرگە »دەدى. سودان كەيىن قىز ايتتى:  -، «پەرىنىڭ ەلىنە جەتكىزەر
اداقتىڭ دەپ ءبىر س -، «پ قويمايدى، ءبىر زيانىن تيگىزەدى، مەنىڭ شەشەمنىڭ اجالى مىنادان بوالدىءومىر سۇرگىزى
دەدى. حاسان ساداقتىڭ وعىن الىپ،  -قاالي قاراپ اتساڭ دا، مەنىڭ شەشەمنىڭ ماڭدايىنا تيەدى،  -وعىن بەردى. 

اڭدايىنان ءتيىپ سول زاماتتا ءولدى. بۇدان كوپ كىدىرمەستەن اتىپ جىبەرەدى، اتىلعان وق جالماۋىز كەمپىردىڭ م
كەيىن حاسان قىزبەن قوش ايتىسىپ باتىسقا قاراي ءجۇرىپ كەتتى. قىز ايتقانداي حاسان توقسان كۇن ءجۇرىپ 
اسپانمەن تاالسقان ۇلكەن تاۋعا كەزدەستى، تاۋدىڭ ار جاعىنا توقسان كۇن دەگەندە زورعا دەپ اسىپ ءتۇستى. ۇلكەن 

 - «اي، ادامزات، ءبىزدى ولىمنەن قۇتقار، قۇتقار!»ايتەرەككە كەلىپ ساياسىندا دەمالىپ وتىر ەدى: ءجالعىز ءتۇپ ب
 - «بۇل مۇساپىرلەرگە نە بولدى؟»دەپ شىرىلداعان سامۇرىق قۇستىڭ باالپاندارىنىڭ داۋسىن ەستىدى. حاسان: 

ەنىپ، بايتەرەكتىڭ باسىنا قاراي جىلجىپ دەپ قاراپ ەدى، ءبىر ۇلكەن ايداھار جىالن باالپانداردى جۇتۋعا ازىرل
ورمەلەپ بارا جاتىر ەكەن. حاسان كوپ ويالنباي، دەرەۋ قىناپتاعى قىلىشىن سۋىرىپ الىپ ايداھاردى بىرنەشە جەردەن 

ەسەن قۇتىلعانىن ءبىلىپ، حاسانعا كوپ راقمەت ايتتى،  -شاۋىپ ءولتىردى. سامۇرىق قۇستىڭ باالپاندارى ولىمنەن امان
پ وتىرعان باالپاندار ايداھاردىڭ ەتىن جەپ تويىپ الدى. ءدال وسى كەزدە قاتتى جەل تۇرىپ، نوسەر جاڭبىر اشىعى

دەپ. باالپاندار ايتتى:  -« بۇل نە قىلعان جەل، نە دەگەن نوسەر جاڭبىر؟»جاۋدى. حاسان باالپانداردان سۇرادى: 
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ءبىزدىڭ انامىزدىڭ كوز جاسى.  -ڭبىر دەگەنىمىز بۇل جەل ەمەس، ءبىزدىڭ انامىزدىڭ قاناتىنىڭ لەبى، ال جا»
ءبىزدىڭ انامىز جىلدا وسى بايتەرەكتىڭ باسىنا جۇمىرتقالىپ، باالپان باسىپ شىعارادى ەكەن. انامىز باالپاندارىنا تاماق 

دارىن نىزدەپ كەتكەندە، جاڭاعى ءسىز ولتىرگەن ايداھار ىنىنەن شىعىپ، ءبىزدىڭ انامىزدىڭ باسىپ شىعارعان باالپا
جەپ قويادى ەكەن، ءبىزدىڭ انامىز كەلگەنشە قايتىپ ىنىنە تىعىلىپ قاالدى ەكەن. ءقازىر ءبىزدىڭ انامىز اڭ اۋالپ 
قايتىپ كەلە جاتىر، بىزدەردى ءتىرى كورەمىن بە، الدە ايداھار جەپ قويدى ما دەپ جىالپ كەلە جاتىر. مىنە، ول 

ادامزاتتىڭ ەتىنە  -دەدى باالپاندار،  -ءبىزدىڭ انامىز،  -دەدى.  -، «جاڭبىر ەمەس، ءبىزدىڭ انامىزدىڭ كوز جاسى
سونداي قۇمار. ءسىزدى كورسە دەرەۋ جۇتىپ جىبەرۋى مۇمكىن، سوندىقتان ءسىز ءبىزدىڭ قاناتىمىزدىڭ استىنا 

امۇرىق قۇس ىن سدەدى. حاسان باالپانداردىڭ قاناتىنىڭ استىنا جاسىرىندى. ءبىر مەزگىلدەن كەي -جاسىرىنا تۇرىڭىز، 
كەلىپ بايتەرەكتىڭ باسىنا قوندى. سامۇرىق قۇستىڭ سالماعىنان بايتەرەك ءيىلىپ جەرگە ءتيدى. باالپاندارىنىڭ تاماعىنا 
كوپ بۇعى، كيىك، تاعى باسقا اڭداردى الىپ كەلىپ ءۇيىپ تاستادى. باالپاندارىنىڭ ءتىرى ەكەنىن كورىپ كوز جاسى 

ل وسى كەزدە جادىراپ كۇن دە شىعىپ، كاتتى جەل دە تىيىلدى. ءبىر كەزدە سامۇرىق تىيىلىپ، قۋانىپ كەتتى. ءدا
ى. دەد -« ادامزاتتىڭ ءيىسى شىعادى، سەندەر كورگەن جوقسىڭدار ما؟»جاعىنا قاراي بەردى: -قۇس تامسانىپ جان

 دەدى. سامۇرىق -، «ەگەر ءسىز ءبىر كاسىق قانىن كەشسەڭىز، ءبىز ادامزاتتى كورسەتەلىك»باالپاندار ايتتى: 
دەگەندەي باس يزەدى، باالپاندار قاناتىنىڭ استىنداعى حاساندى كورسەتىپ ەدى، سامۇرىق حاساندى « ماقۇل»

شىر ەتىپ، اناسىنىڭ تاماعىنان ۇستاي الدى. سودان كەيىن سامۇرىق -جۇتىپ جىبەرە جازدادى. باالپاندار شىر
 بۇل»دەپ سۇرادى. باالپاندار ايتتى:  -« اي جاقسىلىق ىستەدى؟بۇل ادامزات سەندەرگە قاند»باالپاندارىنان: 

دەدى. سامۇرىق حاسانعا ۇلكەن العىس ايتىپ، نە  -، «ادامزات ايداھاردى ءولتىرىپ، ءبىزدى اجالدان قۇتقاردى
جۇمىسپەن كەلگەنىن سۇرادى جانە دە قانداي جاردەم كەرەك دەدى. حاسان باسىنان كەشكەن ۋاقيعانى جاسىرماي 

تى. دەپ جول قامىنا كىرىس« ماقۇل»ايتىپ بەردى جانە پەرىلەردىڭ جەرىنە جەتكىزىپ تاستاۋدى ءوتىندى. سامۇرىق 
باالپاندارىنا ءوزى قايتىپ كەلگەنشە جەتەرلىك اۋقات جيناپ بەرىپ، جولدا جەيتىن ازىعىن دا الىپ، ۇستىنە حاساندى 

ىر جەتى ۇشادى، مۇحيتتان وتەدى، شولدەن وتەدى، وت مىنگىزىپ پەرىنىڭ جەرىنە قاراي ۇشادى. سامۇرىق ءب
ەي،  -دارياسىنان وتۋگە جاقىنداعاندا جەيتىن تاماعى تاۋسىلىپ، باسى اينالىپ، كوزى قاراۋىتقان سامۇرىق ساستى. 

 ەكى دەيدى. حاسان دەرەۋ -اۋ، مەنىڭ ءالىم قۇرىدى، قۇالۋعا اينالدىم! -ادامزات، باراتىن جەرىمىزگە جەتە المايمىز
سانىنىڭ ەتىنەن ەكى جاپىراق ەت كەسىپ، سامۇرىقتىڭ اۋزىنا توستى. سامۇرىق حاساننىڭ بەرگەن ەتىن جەپ، كۇشىنە 

بۇل قايدان شىققان ەت؟ سونداي ءدامدى، ءارى كۇش بەرەتىن »كەلەدى. سودان كەيىن سامۇرىق حاساننان سۇرايدى: 
سامۇرىق حاساننىڭ ەكى «. منىڭ ەتىن كەسىپ بەردىممەن سىزگە سانى»دەيدى. حاسان ايتتى:  -، «ەت ەكەن

اق سامۇرىق پەن حاسان -سانىنداعى جاراسىن دەرەۋ سيپاپ ەدى، جارا جازىلىپ كەتتى. وسىدان كەيىن كوپ ۇزاماي
 عانىناپەرىلەر ءبىر ۇيىقتاسا قىرىق كۇن ۇيىقتايدى. پەرىلەردىڭ ۇيىقتا»پەرىنىڭ جەرىنە كەلىپ جەتتى. سامۇرىق ايتتى: 

ءقازىر ءۇش كۇن بوپتى. مەن سەنى وسى جەردە ءۇش كۇن كۇتەمىن، ءۇش كۇندە قايتىپ كەلمەسەڭ، مەن ساعان 
دەيدى. حاسان ءۇش كۇندە قايتىپ كەلۋگە ۋادە بەرىپ، قاالعا قاراي كەتەدى.  -، «اق ۇشىپ كەتە بەرەم-قاراماي

لۋ قاال كورمەگەن حاسان قاالنى تاماشاالپ، قۇستى قاال وتە سۇلۋ ەكەن، ىلعي التىننان سوعىلعان، بۇرىن مۇنداي سۇ
دا، سامۇرىقتى دا ۇمىتىپ كەتەدى. حاسان ءبىر كەزدە قاالنى اراالپ ءجۇرىپ، ءبىر ۇلكەن تاماشا سوعىلعان سارايعا 

اعى ت كىرەدى. سارايدىڭ ىشىندە قىرىق قىز ۇيىقتاپ جاتىر، ار جاعىندا وڭاشا ءبىر بولمەدە التىن كەرەۋەتتىڭ ۇستىندە
 جايۋلى داستارقان، نەشە ءتۇرلى تاماق. تاماقتان -ءبىر قىز ۇيىقتاپ جاتىر. ودان ءارى تاعى ءبىر بولمەگە كىرىپ ەدى 

 «اي، ادامزات، بىرەۋدىڭ تاماعىن نەگە رۇقساتسىز جەيسىڭ؟»الىپ جەيىن دەپ ەدى، ءبىر نارسە شاڭق ەتە قالدى: ء
بۋداق گۇل تۇسەدى. حاسان قاراسا، ءوزىنىڭ ىزدەپ جۇرگەن قۇسى -دەپ كۇلىپ جىبەرگەندە اۋزىنان بۋداق -

ەكەن، التىن قاپاستا وتىر. حاسان قۋانىپ كەتتى. قۇستى الىپ سامۇرىققا تەز قايتپاقشى بولىپ، قۇسقا ۇمتىلعاندا قۇس 
قتاپ داعى ۇيىسەن مەنى الىپ كەتە المايسىڭ. ەگەردە مەن اششى داۋسىممەن سايراسام، وسى قاال»شار ەتە ءتۇستى. 

جاتقان پەرىلەردىڭ ءبارى ويانادى. ال، سەنىڭ ءبىر مىسقال ەتىڭ بۇل جەردە مىڭ ءدىلدا تۇرادى، مەنى ەسكەرتپەدى 
دەدى. حاسان قۇسقا جالىنىپ جىالي بەردى. جولدا كورگەن ۋاقيعاالرىن  -، «دەپ وكپەلەمە، ەندىگىسىن ءوزىڭ ءبىل

سىلماقشى بولىپ ۋادەلەسكەنىن ايتتى. قۇس حاساننىڭ كوڭىلىن قيماي: جانە دە قۇستىڭ بۇرىنعى ەگەسىمەن قو
ماقۇل، مەنى الىپ كەتە عوي، ءبىراق جولدا كورگەن وقيعاالرىڭدى ايتىپ حات جازىپ، انا بولەك بولمەدە ۇيىقتاپ »

امۇرىققا لىپ سدەدى. حاسان قۇستىڭ ايتقانىن ورىندادى. سودان كەيىن قۇستى ا -، «جاتقان قىزدىڭ قالتاسىنا سال
كەلدى. سامۇرىق ەندى بولماسا ۇشىپ كەتەيىن دەپ وتىر ەكەن. حاسان قۇسپەن سامۇرىقتىڭ ارقاسىنا ءمىنىپ كوپ 

ەسەن جەتتى. ار جاعىنا جەتۋ ءۇشىن سامۇرىق قاناتىنىڭ ءبىر -قيىندىق كورمەي، سامۇرىقتىڭ باالپاندارىنا امان
ۇرىقتىڭ قاناتىنىڭ قاۋىرسىنىنا ءمىنىپ ۋادەلەسكەن قىزىنا كەلدى. قىز قاۋىرسىنىن ءۇزىپ بەردى. حاسان قۇسپەن سام

قۋانىپ حاساندى، قۇستى بار ىنتاسىمەن قارسى الدى. بىرنەشە كۇن دەمالعان سوڭ، حاسان قىزدى، قۇستى الىپ، 
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ۋ كەلە جاياسامۇرىق بەرگەن قاۋىرسىنعا ءمىنىپ ەلىنە قاراي ءجۇرىپ كەتتى. بىرنەشە كۇن جۇرگەن سوڭ، الدىنان 
جاتقان ءبىر ادامعا جولىقتى. قاراسا، ءوزىنىڭ ورتانشى اعاسى ۇسەن ەكەن، جولدا جول ازىعى تاۋسىلىپ ءبىر بايدىڭ 
مالىن باعىپ كۇنىن كورگەن، سودان كەيىن ەلىنە جاياۋ قايتىپ كەلە جاتىر ەكەن. ءوزى ابدەن اشتىقتان ازعان، 

سىرىپ، ۇستىنە جاڭا كيىمدەر كيگىزدى، تاماققا ابدەن تويعىزدى. كيىمدەرى توزعان. حاسان ۇسەندى سۋعا ءتۇ
يتى توزعان، ءب-ءسويتىپ، وزدەرىمەن بىرگە قاۋىرسىنعا مىنگىزىپ كەلە جاتسا، ۇسەننىڭ حالىنەن دە جامان ازىپ

ىپ، ىرتورعايداي، موينى ىرعايداي بولعان اسانعا كەزدەسەدى. حاسان اساندى دا ۇسەن سياقتى جۋىندىرىپ، كيىند
تاماققا تويعىزىپ، قاۋىرسىنعا مىنگىزىپ الىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى بۇالر ءبىر جەرگە كەلىپ قونادى. وسى كەزدە اسان 

بىزدىڭ اكەمىز بۇرىن دا ءبىز ەكەۋمىزدەن حاساندى جاقسى كورۋشى ەدى، ەندى »مەن ۇسەن ەكەۋى اقىلداسادى. ء
ى دا ءوزىم تاپتىم دەر، ال ءبىزدى اشتان ولەيىن دەپ كەلە جاتقان حاسان ەلگە بارعان سوڭ قۇستى مەن تاپتىم، قىزد

جەرىنەن ءوزىم تاماققا تويىندىرىپ الدىم دەر. اكەمىز ەكەۋمىزدىڭ بايعا جالدانىپ مال باققانىمىزدى ەستىسە، مەنىڭ 
كەرەك، سودان اتىما داق كەلتىردىڭدەر دەپ دارعا اسۋى دا مۇمكىن. قايتكەن كۇندە دە حاساننىڭ كوزىن جويۋ 

دەيدى. ەكەۋى وسىالي ەتىپ كەلىسىپ، حاسانعا كەلەدى.  -، «كەيىن قۇستى ءوزىمىز تاۋىپ الىپ كەلدىك دەيمىز
دەپ بەلىنە ءجىپ بايالپ تەرەڭ شىڭىراۋ قۇدىققا « ماقۇل»دەيدى. حاسان  -، «بىزگە قۇدىقتان سۋ الىپ بەر»

سىنا جەتىسىمەن ءجىپتى پىشاقپەن كەسىپ جىبەرەدى. حاساندى تۇسەدى. اسان مەن ۇسەن حاسان قۇدىقتىڭ ءدال ورتا
 دەپ تاالسىپ قاالدى. قىز ەكەۋىنە« مەن االمىن»، «مەن االمىن»قۇدىققا تاستاعاننان كەيىن اسان مەن ۇسەن قىزدى 

گەنىن لدە تيمەي، ايداالعا قاڭعىرىپ كەتەدى. اسان مەن ۇسەن قۇستى الىپ ەلىنە كەلەدى. اكەسىنە قۇستى الىپ كە
حاسان ءبىزدىڭ »دەپ سۇرايدى. اسان مەن ۇسەن:  -« حاسان قايدا؟»باياندايدى. پاتشا اسان مەن ۇسەننەن: 

ايتقانىمىزعا كونبەي، تەڭىزدىڭ سۋىنا شومىلىپ جاتقاندا، جايىن جۇتىپ قويدى. ءبىراق ءبىز جايىندى ولتىردىك، 
تۇن -ەنىن ەستىپ، قاتتى قايعىرىپ باسىن كوتەرمەي كۇندەيدى. پاتشا حاساننىڭ ولگ -، «حاساننىڭ كەگىن الدىق

جاتىپ االدى. ءدال سول كۇنى پەرىلەر ۇيقىسىنان ويانادى، پەرى پاتشاسىنىڭ قىزى قاپاستاعى قۇستىڭ جوق ەكەنىن 
ىڭ نءبىلىپ قاالعا جار ساالدى. قالتاسىنداعى حاتتى كورىپ، قۇستى ادامزاتتىڭ الىپ كەتكەنىن ءبىلىپ، پەرى پاتشاسى

ۇستى ق»قىزى اسكەرىمەن قۇستى ىزدەۋگە اسپانعا ۇشادى. حاساننىڭ اكەسى ءبىر كۇنى ءوزى ورنىنان تۇرماستان: 
دەپ بۇيرىق بەرەدى. قۇستى التىن قاپاسقا وتىرعىزىپ سايراتادى. قۇس قايعىلى، مۇڭلى ءۇن، اششى  -« سايراتىڭدار!

قۇستى ىزدەپ كەڭ اسپاندى كەزىپ جۇرگەن پەرىنىڭ قىزىنىڭ  داۋىسپەن سايرايدى. ءدال وسى كەزدە اسپاندا ۇشىپ،
اسكەرلەرى حاساننىڭ ەلىنىڭ ۇستىنەن ادام بولىپ تۇسە بەرەدى. اسپاننان ادام جاۋعان سوڭ، حاساننىڭ ەلىنىڭ 
 ادامدارى ۇرەيلەنىپ، قورقىپ پاتشاعا كەلىپ تىعىالدى. پەرى پاتشاسىنىڭ قىزى اسكەرىمەن قۇستىڭ تۇرعان جەرىنە

كەلىپ، پاتشانى الدىنا شاقىرادى. پاتشا جاتقان ورنىنان تۇرىپ كيىمىن كيىپ، بەلىن بۋىنىپ، الالعا سيىنىپ، پەرى 
 ەي، ادامزاتتىڭ پاتشاسى! مىنا قۇستى قاي باالڭىز الىپ»پاتشاسىنىڭ، الدىنا كەلەدى. پەرى قىزى پاتشادان سۇرايدى: 

! اي، پەرى قىزى»دەيدى. ء -، «سول باالڭىزبەن سويلەسەر ەدىم كەلدى، سونى ماعان كورسەتىڭىز، مەن ءسىزدىڭ
وسى قۇسىڭدى مەن تۇسىمدە كورىپ، ءبىر كورۋگە قۇمار بولعانىم راس. الىپ كەلىڭدەر دەپ ءۇش باالمدى 
جۇمساعانىم راس. ال، سول ءۇش باالمنىڭ ەكەۋى امان قايتىپ كەلدى، ال ەڭ كىشىسى جاقسى كورەتىن باالم 

راسىن ءالى انىقتاعانىم جوق. ال، سول باالمنىڭ قايعىسىنان مىنا -جولدا بالىق جۇتتى دەپ كەلدى، وتىرىكقايتپادى، 
ە پاتشا دەدى د -« قۇستى وسى ءبىرىنشى رەت كورىپ تۇرمىن، ەندىگىسىن انا ءتىرى كەلگەن ەكى باالدان سۇراڭىز!

دەدى.  -، «ىپ قايتتىڭدار، سونى ايتىپ بەرىڭدەرقاالي ال»ۇيىنە كەتتى. پەرى قىزى اسان مەن ۇسەندى شاقىرىپ: 
دەدى.  -، «ە، قاالي الىپ قايتتىڭدار دەيتىن نەسى بار، جۇيرىك اتپەن باردىق تا، الىپ قايتتىق»اسان مەن ۇسەن: 
سەندەر شىندارىڭدى ايتپاي وتىرسىڭدار، ءبارىبىر مەن ءقازىر قۇستى سويلەتەمىن، قۇس بارلىق »پەرى قىزى ايتتى: 

دەپ  «سويلە»دەدى دە قۇسقا  -« ندىقتى ايتىپ، سەندەردىڭ سوزدەرىڭ وتىرىك بولسا، باستارىڭدى االمىن!شى
حاسان اق كوڭىل، قايىرىمدى جىگىت ەكەن، جىالپ »بەلگى بەردى. قۇس جولدا بولعان وقيعانىڭ ءبورىن ايتتى: 

ۇيىنە اكەلدى. سودان كەيىن ءبارىمىز وسى  قويماعان سوڭ، ەرگەنىم راس، حاسان مەنى الىپ مەنىڭ بۇرىنعى يەمنىڭ
توزىپ، اشىعىپ كەلە جاتقان اسان مەن ۇسەندى كەزدەستىردىك. حاسان -جاققا قاراي كەلە جاتقانىمىزدا جولدا ازىپ

بۇل ەكەۋىن تاماققا تويىندىرىپ، كيىم كيىندىرىپ ەدى، بۇالر حاسانعا قاستىق ويالپ قۇدىققا الداپ ءتۇسىرىپ تاستاپ 
دەپ تاالسىپ ەدى، ول قىز « مەن االمىن»، «مەن االمىن». سودان كەيىن مەنىڭ بۇرىنعى يەمدى ەكەۋى كەتتى

، «ەكەۋىنە دە تيمەي، ايداالعا قاڭعىرىپ كەتتى. والردىڭ اشتان ولەتىن ۋاعى بولعان جوق، ءالى ءتىرى بولۋى مۇمكىن
ينالىپ شىعاتىن جۇيرىك ەكەن، پەرى قىزى سول دەدى. پەرى قىزىنىڭ ءبىر اسكەرى جەر ءجۇزىن ءبىر ساعاتتا ا -

جۇيرىكتى جۇمسادى، ال اسان مەن ۇسەننىڭ باسىن كەسىپ الدى. پەرى كىزىنىڭ مۇنىسىنا بارىن ءوز قۇالعىمەن 
ەستىگەن پاتشا قارسى بولعان جوق. اسان مەن ۇسەننىڭ باسى الىنىپ بولعان كەزدە جۇيرىك پەرى حاسان مەن قىزدى 

رى قىزى حاساننىڭ باتىرلىعىنا، ادامگەرشىلىگىنە ريزا بولىپ، قۇستى ءوز قولىنان حاساننىڭ اكەسىنە الىپ كەلدى. پە
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سىياليدى. پاتشا پەرى قىزىنا العىس ايتىپ قىرىق كۇن توي، وتىز كۇن ويىن جاسادى. پەرى قىزى اسكەرىمەن قوناق 
 ءومىر كەشتى. بولدى. سونىمەن ادال ادامدار ءوز ماقساتتارىنا جەتىپ، باقىتتى 
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 كۇرەسە دە بىلەتىن،
 تىرەسە دە بىلەتىن
 التاي باال بارىنەن

 كۇشتىمىن دەپ جۇرەتىن.
 قىزارسا دا قۇالعى،

 تارقامايتىن قۇمارى.
 ابايسىزدا ءبىر كۇنى

 مۇزعا تايىپ قۇالدى.
 بۇلت قونىپ،كوز الدىنا 

 كىرپىگىنە شىق تولىپ،
 ءىسىپ كەتتى شەكەسى، 

 كۇدىرەيىپ، كۇپ بولىپ.
 مۇز دەگەنىڭ مىقتى ەكەن،
 قاالي ۇرىپ جىقتى ەكەن،

 كۇش مۇنداي —بىلەيىنشى 
 بۇعان قايدان ءبىتتى ەكەن!

 ءاي، مۇز، دەيىم، مۇز، دەيىم، 
 ءبارىن ايتىپ تىزبەيىن. 

 سەنەن كۇشتى بار ما وسى؟
 .ىزدەيىن —لسا، مەن بار بو

 اۋ،-شىراق دەگەنىڭ، نە —
 .اناۋ —مەنەن كۇشتى كۇن 

 تاستاسا ءبىر ساۋلەسىن،
 اۋ...-تالقانىم شىعار-تاس

 تەڭىزدى دە كەشەدى،
 تاۋدان تاۋعا كوشەدى،

 التاي باال، اقىرى،
 كۇنگە باردى، دەسەدى.

 ەڭ، كورىكتى ءوزىڭ قانداي —
 تۇرمىن جەردەن كەلىپ مەن.

 كۇشتى بار ما وسى،سەنەن 
 تاستاي ءمۇزدى ەرىتكەن؟

 بە؟ سەندىڭ باالم، سوعان، —
 اناۋ بۇلتتى كوردىڭ بە،

 سول كۇشتىرەك، بوگەسە،
 وتە المايمىن مەن مۇلدە...

 تارقامايدى قۇمارى،
 تاۋ باسىنا شىعادى.

 بۋداق بۇلتتاردىڭ-بۋداق
 باال ءجونىن سۇرادى.
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 بۇلتتار كەلىپ توپتالىپ،
 وقتالىپايتۋعا ەندى 

 جاتقاندا، جەل كەنەتتەن
 ايداپ، كەتتى الىپ.-قۋىپ
 ايداپ، بۇلتتى اكەتتىڭ جەل، —

 كۇن ساۋلەسى شىقتى ويناپ.
 سەن ەكەنسىڭ ەڭ كۇشتى،
 تابا الماپ ەم قاتتى ويالپ.

 ورتەكەدەي ورعىعان
 ماساتتاندى جەل بۇعان.

 دى، باتىرىم،ەن قوزعالتشى —
 مىنا تاۋدى ورنىنان!

 ءبىر جۇگىردى،جەل والي 
 جەل بىالي ءبىر جۇگىردى.

 قوزعالماسىن ءبىلدى دە،
 قۇزعا بارىپ جىعىلدى.

 كۇشتى، جەل بىرەۋ دەگەن —
 جەلدىڭ ءوزى جەر قۇشتى.

 بارىنەن دە، اسقار تاۋ،
 سەن ەكەنسىڭ ەڭ كۇشتى.

 تاۋ، دەدى —!جوق —
 دە مەنەن —

 كۇشتى مىناۋ ەمەندەر.
 تۇرسا داعى دەنەمدە،

 تەرەڭدە! تامىرى ونىڭ
 داالدا، قالدى دا مۇز —

 قۇز دا قالدى داالدا.
 كۇن دە قالدى كوگىندە،
 تۇك بولمادى جەلىڭ دە،

 ەڭ كۇشتىسى، ەمەنىم،
 سەن ەكەنسىڭ، تەگىندە.

 باالسىڭ، جاس سەن ءالى —
 ارنەگە تاڭ قاالسىڭ.

 قاجەت ەتسەڭ مەنەن سەن
 قاعاز جاساي ساالسىڭ.

 ورمانمۇز، كۇن، بۇلت، جەل، قارا 
 ادام ءۇشىن جارالعان.

 —ءبارىن سونىڭ قورعايتىن  
 كۇشتى ەشكىم جوق ادامنان! 
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ءبىر كۇنى ەكى دوس ورماندا كەلە جاتادى. كەنەتتەن الدارىنان ءبىر ايۋ شىعا كەلەدى. سول كەزدە بىرەۋى قاشا 
 جونەلەدى، ەكىنشىسى تالعا ورمەلەپ جاسىرىنىپ قاالدى. قاشقان جىگىت ورتادا قالىپ كەتەدى.
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ولگەن ادام سياقتى جەرگە ەتبەتىممەن جاتا قالسام، بالكىم قۇتىلىپ »االيدا، نە ىستەرىن بىلمەي تۇرعاندا، ويىنا    
 دەپ جەرگە جاتا قاالدى.« كەتەرمىن

تاعاندا دەمىن جۇتىپ، دەم الماي جاتادى. ايۋ كەتكەن سوڭ تالعا ورمەلەپ كەتكەن ايۋ كەلىپ ونى يىسكەلەي باس   
 «ايتشى ال، ايۋ سەنىڭ قۇالعىڭا نە دەپ سىبىرالدى؟»دوسى تومەن ءتۇسىپ، دوسىنىڭ قاسىنا كەلىپ، كۇلىپ: 

 دەيدى.
 «انۋ كەرەكتىگىمدى، ايتتىقاتەر ءتونىپ تۇرعاندا قاشىپ كەتكەن ادامداردان ساقت-دوسىنا قاۋىپ»سوندا دوسى:  

 دەيدى. 
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بۇرىنعى وتكەن زاماندا باعدات شاھارىندا عىلمان دەگەن ءبىر اقىلدى ادام بولعان ەكەن. باعداتتا ونىڭ ءار ءتۇرلى 
ەستىگەن باعدات پاتشاسى عىلماندى وزىنە شاقىرىپ الدىرىپتى. پاتشا كۇن دارىگەرلىك ونەرىمەن اتاعى شىعادى. مۇنى 

سايىن ونىمەن بىرگە كەڭەسىپ وتىرادى ەكەن. عىلماننىڭ ونەرلەرىنە تاڭ قالىپ جۇرەدى ەكەن. ءبىر كۇنى پاتشا 
 ۇلكەن ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ: 

دەيدى. ءۋازىر  -نى ءۋازىر ەتسەك قايتەدى؟ بۇل عىلمان وتە اقىلدى جانە ونەرى دە كوپ ادام ەكەن. وسى  - 
ەدى دەگەن ويعا كەل -، «عىلمان ءۋازىر بولسا، ءبىزدى ورنىمىزدان تۇسىرەر»پاتشادان بۇل ءسوزدى ەسىتكەن سوڭ: 

 دە: 
 ەي، پاتشام! بۇل عىلماننان مەن قورقامىن، ويتكەنى باسقا ادامدار ىستەي الماعان نارسەلەردى بۇل ىستەي االدى.  - 

ا دەيدى. پاتش -سوندىقتان ءبىر كۇنى ءسىزدى دە، ءبىزدى دە ءولتىرىپ، ءوزى پاتشا بولىپ االر دەپ قورقامىن، 
 كەنەت ويعا قاالدى دا قاپا بولىپ: 

مۇنداي اقىلدى ادام پاتشاالرعا زياندى بوالدى ەكەن عوي! ەندى بۇل عىلماندى نە قىالمىز، تەز كوزىن جويىپ   - 
 دەيدى. ءۋازىر قۋانىپ:  -ولتىرەمىز بە؟ 

ەي، پاتشام! اۋەلى ودان ءۇش ءتۇرلى عىلىم سۇراپ الىپ، سول عىلىمدى ءبىلىپ االيىق، سونان سوڭ ولتىرەمىز،   - 
 دەيدى.  -
، دەيدى پاتشا. سول كۇننەن باستاپ -والي بولسا، عىلماندى نە قىلساڭ دا ءوزىڭ ءبىل، سەنىڭ قولىڭا بەردىم،   - 

 انىڭ الدىنا كەلگىزبەيتىن بولدى. عىلمان ۋازىردەن: عىلماندى پاتش
 دەپ سۇراعاندا ءۋازىر وعان:  -پاتشا نەگە مەنى كىرگىزبەيتىن بولدى؟   - 
دەيدى. عىلمان اقىلعا سالىپ، وياليدى دا پاتشانىڭ جاراتپاعاندىعىن بىلەدى.  -پاتشانىڭ ۋاقىتى بولماي ءجۇر،   -

 ءۋازىر: 
 . دەيدى -مىزدىڭ سىزدەن سۇرايتىن ءبىر ساۋالدارى بار، سول ساۋالدارعا جاۋاپ بەرىڭىز، ەي، عىلمان! پاتشا  - 
 دەپ جاۋاپ بەرەدى عىلمان. ءۋازىر:  -مەن ءارقاشان دا قىزمەتتەرىڭىزگە دايارمىن،   - 
ءبىرىنشى ساۋالى: قول استىنداعى دۇشپاندى ۇستاۋعا، ولتىرۋگە جەتىك بولۋ ءۇشىن قانداي عىلىمدى وقۋ كەرەك.   - 

ەكىنشى ساۋالى: پاتشا قول استىنداعى حالقىن قايتسە بايىتا االدى. وسى ەكى ءتۇرلى ءىستىڭ امالىن بىزگە جازىپ 
 دەيدى. عىلمان:  -بەرىڭىز، 

 دەيدى.  -جازىپ بەرۋگە ەكى جىل ۋاقىت بەرىڭىزدەر، مۇنداي عىلىمداردى   
دەيدى ءۋازىر. عىلمان ەكى جۇمادان  -ەكى جىل تۇرسىن، ەكى اي بەرمەيمىز، ەكى جۇمادا جازىپ بىتىرەسىز،   -

 كەيىن ءوزىن ولتىرەتىنىن بىلەدى دە: 
ۇما ابىم بار، ەندى مەن سونى ءبىر جمەنىڭ بۇل ىستەر تۋرالى بار اقىلىمدى سارپ قىلىپ، نەشە جىل جازعان كىت  - 

دەيدى. ءۋازىر قۋانىپ، شىعىپ كەتىپتى. ءبىر جۇمادان سوڭ، عىلمان ۋازىرگە  -قاراپ، قاتەسىن تۇزەتىپ بەرەيىن، 
 كەلىپ: 

دەيدى. ءۋازىر عىلماندى پاتشانىڭ الدىنا  -كىتاپتى تۇزەتىپ بولدىم، ءبىراق پاتشاعا ءوزىم تاپسىرسام ەكەن،   - 
 بارعان سوڭ، عىلمان كىتاپتى پاتشاعا بەرەدى. پاتشا ۋازىرگە:  الىپ

دەيدى. ءۋازىر ۋ سالىنعان شاراپتان ءبىر كەسە  -عىلماندى سىيالڭىز، ءقازىر ءبىر كەسە شاراپ قۇيىپ بەرىڭىز،   - 
قۇيىپ بەرەدى. عىلمان شاراپتا ۋ بارىن سەزەدى دە ءۋازىر مەن حانعا سەزدىرمەي، قالتاسىنان ءبىر كىشكەنە تۇيىرشىك 
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ءبىرازدان كەيىن شاراپتى ءىشىپ ساالدى; ازدان سوڭ ول ۋ ىشكەن  تۇز سەكىلدى نارسەنى كەسەگە سالىپ جىبەرىپ،
 ادام سەكىلدەنىپ، قينالىپ تۇرادى دا كەسەنىڭ تۇبىنە ۇيىعان ۋعا ساۋساعىن مالىپ ۋازىرگە: 

 ناي، ءۋازىر، شىراعىم! كىتاپتى بەردىم، كوپ پايدالى كىتاپ، اسىرەسە سىزدەرگە كەرەگى مىنا بەتتەرى، نە ىستەيتىنى  - 
دەپ، ساۋساعىنداعى ۋدى كىتاپتىڭ بەتتەرىنە جاعىپ جىبەرەدى دە پاتشادان رۇقسات سۇراپ،  -مىناۋ ارادا جازدىم، 

اپتىڭ كىم وسى كىت-كىمدە»شىعىپ كەتەدى. ءۋازىر مەن پاتشا عىلمان شىققان سوڭ كىتاپتى الىپ، جازۋدى قاراسا: 
پ، دەپتى. پاتشا مەن ءۋازىر بۇعان قۋانى -، «ءتىپتى كەمىمەيدىقاعازىن ون رەتكە دەيىن جاالسا، ول كىسىنىڭ قۋاتى 

كىتاپتىڭ جازۋىنداعى ايتقان بەتكە شەيىن قاعازدى جااليدى، ءسويتىپ، ءوز ۋىنان وزدەرى ولەدى. سول كىتاپتا: 
قول  پاتشا«. »پاتشا قول استىنداعى حالىق تىنىش بولسىن دەسە، اركىمدى اق كوڭىل، ادەپتى قىلىپ ۇيرەتسىن!»

دىقتى پاتشا قول استىندا زۇلىم« »استىنداعى حالىق باي بولسىن دەسە، اركىمدى ەڭبەككە تاربيەلەيتىن بولسىن!
 دەگەن ەكەن.  -« تىيامىن دەسە، اۋەلى ءوزى زۇلىمدىقتان تىيىلسىن!
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 قاسقىر تاماق ىزدەپ، ارساالڭداپ كەلە جاتادى. سول كەزدە تۇلكى جولىعادى. قارنى اشقان 
 دەپ سۇرايدى تۇلكى جىلماڭداپ.  -قاسەكە، جولىڭ بولسىن! قايدا جورتىپ باراسىڭ؟   -
 تۇكەم، قارنىم اشتى. تاماق ىزدەپ بارامىن.   -
 دەستىڭ. جولىم بوالدى ەكەن. بىرگە ىزدەيىك. اي، مەنىڭ دە قارنىم اشىپ كەلە جاتىر ەدى، ءوزىڭ كەز-قاسەكە   -
دەيدى قاسقىر. قاسقىر مەن تۇلكى جورتا جونەلەدى. ءبىر مەزگىلدە توڭكەرىلىپ  -ال، تۇكە، ەندەشە باستا،    -

جاتقان قويدىڭ تەگەنەدەي قۇيرىعىنا تاپ بوالدى. قۋانعاننان قاسقىردىڭ ەكى كوزى سەكسەۋىلدىڭ شوعىنداي جايناپ 
 وڭاي تابىال قالعان تاماققا تاڭىرقاپ، تۇلكىدەن سۇرايدى: -وپ كەتەدى.

تۇكە، تۇكە، بۇل نەعىلعان باتپان قۇيرىق، تەگىننەن تەگىن ايداالدا جاتقان قۇيرىق؟! تۇلكى ويالعان بوپ،   -
 قيپاڭتاي جاۋاپ قايىردى: 

اعا العان شىعار. قانجىعاسىنا بوس بايالپ، اي، ءبىر االڭعاسار بازارعا بارعان شىعار. ارزان باع-اپىرماي، قاسەكە  -
 سودان ءتۇسىپ قالعان شىعار. 

 اي، تۇكە، سوندا دا مەن وسىنىڭنان قاۋىپتەنىپ تۇرمىن.   -
 دەپ، تۇلكى قۇيرىققا ءۇمتىال بەرگەندە:  -اق جەي سااليىن، -قاسەكە، سەن قاۋىپتەنىپ، قورقاتىن بولساڭ، مەن  -
قاسقىر ارس ەتە قاالدى. تۇلكى جالت بەرىپ، قۇيرىعىن بۇلعاڭداتىپ، شوڭقىپ وتىرا  دەپ، -توقتا، توقتا!      -

 كەتەدى. اشقاراق قاسقىر بىلقىلداق قۇيرىققا اۋىزدى سالىپ كەپ جىبەرەدى. 
دەپ، تۇلكى وتىرىك ءمۇاليىمسيدى. قاسقىر وعان  -قاسەكە، مەنى دە ەسكەرسەيشى! ولجاعا ورتاق ەمەسپىز بە؟   -

 ىمەن اجىرايا قاراپ، ءتىسىن اقسيتىپ: اال كوز
تولعاپ، قىلعي ساالدى. -اق اساپ، تولعاپ-دەيدى دە، قويدىڭ تەگەنەدەي قۇيرىعىن ءتورت -ما...-ررا-جىر-بىل   -

 قارنى تويىپ، قارىق بولعان قاسقىر اۋزىن كەرە قارىس اشىپ، ىڭىرانىپ، ءبىر كەرىلىپ االدى دا، جورتا جونەلەدى. 
 ىپ، مۇرتىنان كۇلىپ، قاسقىردىڭ سوڭىنان كەلە جاتقان تۇلكى: ءىشى ءبىل 
 دى. دەپ، كۇڭكىلدەي -اۋ، ءا؟! -اي، الگى ماي قۇيرىقتان تىم بولماسا ءبىر اسام ءدام تاتىرمادىڭىز-اپىراي، قاسەكە   -
ق كۇلەدى. ءبىرازدان قار-دەپ، قوماعاي كوكجال قارق -اۋ، مۇرنىڭا مايدىڭ ءيىسى بارعانى دا جەتپەي مە! -تۇكە   -

 كەيىن قاسقىردىڭ كوزى االقتاپ، ءتىلى ساالقتاپ، جانىن قويارعا جەر تاپپاي، دوڭبەكشيدى دە كاالدى. 
 دەپ، تۇلكى قۋسىقىلىقتاي كەپ كۇلەدى.  -ە... قۇيرىق جەيتىن باتىرمىسىڭ، جان بەرگەلى جاتىرمىسىڭ؟! -ە -

دەۋگە قاسقىردىڭ ءتىلى ارەڭ كەلىپتى. ۋ بارعان ىشكە  -اۋ... تۇكەشىم، اياساڭشى اعاڭدى، -ەمىڭ بار ما، تۇلكىجان
 سۋ بارسا، تەز ولتىرەتىنىن بىلەتىن تۇلكى: 

دەيدى. قاسقىر بار قالعان كۇشىن  -ۋدىڭ ەمى سۋ بوالدى، قاسەكە. سۋ ىشسەڭ، جانىڭ قاالدى، ءساتىن سالسا،  -
 جاالپ االدى دا، قالپاقتاي ۇشىپ تۇسەدى. -سۋدى تىلىمەن جاالپجيناپ، 

دەيدى دە، تۇلكى ءوز جونىنە كەتە  -تەگىن جاتقان قۇيرىق! -مىنە، ساعان باتپان قۇيرىق، ايداالدا تەگىننەن -
 بارادى. 
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ەن زاماندا ءبىر پاتشا بولعان ەكەن. ونىڭ ءاربىر ءتارتىبىن حالقى ەكى ەتپەي ۋاقىتىمەن ورىنداپ تۇرادى بۇرىنعى وتك

جانە  ناق كەلىپ تۇرادى-مەنىڭ ءارقاشان حالىق پايداسىنا ەتكەن ءامىرىم ورنىنا ناقپا»ەكەن. ءبىر كۇنى بۇل پاتشا: 
دىڭ پايداسىن وياليمىن. ەندى مەن وسى حالقىما زياندى حالقىم دا مەنى جاقسى كورەدى. سوندىقتان دا مەن والر

دەپ ويالپ  -« ءبىر ءامىر تاراتايىن. حالقىم تىڭداپ، ورنىنا كەلتىرەر مە ەكەن؟ جوق، كەلتىرمەس پە ەكەن؟
 ۋازىرلەرىنە: 

ازىرلەر ن سوڭ ۋدەپ، ءامىر قىالدى. بۇدا -« ەشكىم باسىنا پايدا قىلماسىن!»حالىققا تەگىس حابارالندىرىڭدار:   - 
 بۇل ءامىردى حالىققا ەستىرتىپ بولىپ، پاتشاعا: 

جاۋاپ  دەيدى. پاتشا ۋازىرلەرىنە ەش -ناق ايتقانىڭىزداي ورنىنا كەلتىرەتىن بولدى، -حالقىڭىز ءامىرىڭىزدى ناقپا  - 
ن كوشەدە كورۋ ءۇشىايتپايدى. ءتۇن بولعان سوڭ ۇستىنە بوتەن، ەسكى كيىم كيىپ، ءامىرىنىڭ قاالي ورىندالعانىن 

جۇرسە، شەتتەگى ءبىر ۇيدە شام جانىپ تۇر ەكەن. پاتشا قايىر سۇراعان كىسى بولىپ، شام جانىپ تۇرعان ۇيگە 
كەلسە، ءۇيدىڭ ىشىندە ءبىر ەتىكشى ەتىك تىگىپ وتىر ەكەن. ەتىكشى قايىرشىنى كورىپ تۇرا كەلىپ، ءبىر كىشكەنە 

 نان بەرەدى. سوندا قايىرشى: 
 -، «ەشكىم باسىنا پايدا قىلماسىن جانە شام دا جاقپاسىن»پاتشانىڭ ءامىرىن تۇتپاعان نە قىلعان ادامسىڭ؟ سەن   - 

سەنىڭ وندا نە جۇمىسىڭ بار؟ سونداي ءامىر قىلىپ وتىرعان پاتشا دا »دەيدى. سوندا ەتىكشى:  -دەگەنى قايدا؟ 
دا قىالمىن دا، ءتورت تەڭگە زيان قىالمىن. مىنە، مەن اقىماق. سەبەبى، مەن جارلى اداممىن. كۇندە ءتورت تەڭگە پاي

ان دەيدى. پاتشا بۇعان جاۋاپ قايتارماست -، «سونىمەن كۇن كورىپ وتىرمىن. پاتشا اقىلدى بولسا، وسىنى بىلەر ەدى
 رۇيىنە كەلەدى دە، اقىلدى ءتورت ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ: سىزدەردى باسقاالردان اقىلى كوپ دەپ، وزىمە ءۋازى

قىلىپ ەدىم. ەندى مەنىڭ سىزدەردەن سۇرايتىن ساۋالىم بار. كۇنىنە ءتورت سوم پايدا، ءتورت سوم زيان قىالمىن. 
سول پايدام مەن زيانىم نە؟ ءۇش كۇن ىشىندە سونى تابىڭدار. تابا الماساڭدار، باستارىڭدى االمىن! وزدەرىڭ 

دەپتى. ۋازىرلەر ءۇش كۇننىڭ ىشىندە وزدەرى دە  -السىڭدار! تاپپاساڭدار دا تاباتىن كىسى تاپساڭدار، جازادان قۇتى
شەشە الماي جانە تاباتىن كىسى دە تابا الماعان سوڭ، ەندى پاتشاعا كورىنبەي، قاشپاقشى بولىپ جۇرگەندە، باياعى 

 ەتىكشى ۋازىرلەرگە كەلىپ: 
دەيدى. ۋازىرلەر ءتورت مىڭ  -ەر؟ مەن پاتشانىڭ سۇراعان ساۋالىن تاپسام، سىزدەر ماعان نە بەرەر ەدىڭىزد  -

 ءدىلدا بەرمەكشى بوالدى. ەتىكشى ۋازىرلەردەن ءتورت مىڭ ءدىلدانى ساناپ الىپ، والرمەن بىرگە پاتشاعا بارادى دا: 
تاقسىر، مەن ەتىك تىگىپ، ءار كۇنى ءتورت سوم پايدا، ءتورت سوم زيان قىالم. ول بىالي: ءبىر سومدى قارىزعا   - 

ىر سومدى ەسكى قارىزىمدى تولەۋگە بەرەمىن، ءبىر سومدى قۇدىققا تاستايمىن، ءبىر سومدى ايەلىممەن بەرەمىن. ءب
 دەپتى.  -ەكەۋمىزگە جۇمسايمىن، 

 سوندا پاتشا: 
ايەلىڭمەن ەكەۋىڭە جۇمسالعان اقشاعا ءبارىمىز دە تۇسىنەمىز، قالعان ءۇش سومنىڭ جۇمسالعان ورنىن انىقتاپ   - 

 پتى. بۇل سوزگە ەتىكشى بىاليشا جاۋاپ قايىرىپتى: دە -ءتۇسىندىر، 
بىر »دەپ باالما بەرەمىن. ء -، «قارتايعاندا ءوزىمدى اسىرار»دەگەنىم:  -، «بىر سومدى قارىزعا بەرەمىن»ء  - 

 ەندى»دەگەنىم: ءوزىمدى جاسىمدا اسىراعان كارى اكەم مەن شەشەمە بەرەمىن.  -« سومدى ەسكى قارىزىما بەرەمىن
دەگەنىم: كۇيەۋىنە تۇرماي، قايتىپ كەلىپ وتىرعان قىزىم بار، سوعان بەرەمىن  -« سومدى قۇدىققا تاستايمىن ءبىر

 دەپ، وزىنە ءۋازىر قىلعان ەكەن.  -، «بۇل ەتىكشى اقىلدى ادام ەكەن»دەپتى. سوندا پاتشا:  -دەگەنىم، 
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بىردە اي وزىنە كويلەك تىكتىرىپ الماق بولىپتى. تىگىنشى ايدىڭ بوي تۇرقىن ولشەپ االدى دا كويلەكتى ءپىشىپ، 

 تىگۋگە كىرىسەدى. ۋادەلەسكەن شاعىندا اي كويلەگىن الۋعا كەلسە، كويلەگى ءارى تار، ءارى قىسقا بولىپ شىعىپتى.
دەيدى تىگىنشى. ءسويتىپ، كويلەكتى قايتا ءپىشىپ، قايتا تىگە باستايدى.  -ءيا، مەن قاتەلەسكەن ەكەم،  -  

 ۋادەلەسكەن مەرزىم جاقىنداپ، اي كويلەگىن الۋعا تىگىنشىگە تاعى كەلەدى.
 بۇل جولى دا كويلەگى شاق كەلمەي، قىسقا بولىپ قالىپتى.    
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دەيدى. ايدىڭ تولىسا بەرەتىنىنە تۇسىنبەگەن تىگىنشى. سونىمەن  -ەكەم عوي،  ءيا، تاعى دا دۇرىس ولشەمەگەن  
 قايتا ولشەپ، قايتا ءپىشىپ، قايتادان تىگۋگە كىرىسەدى.

تولىق ءوزى -اي تاعى دا كويلەگىن الۋعا كەلە جاتادى. تىگىنشى كيىز ءۇيدىڭ تۇتىگىنەن اسقاندا كەلە جاتقان توپ  
تىككەن كويلەكتەن ەكى ەسە ۇلكەن ايدى كورەدى. نە ىستەرىن بىلمەي، ساسقاالقتاپ تىگىنشى باسى اۋعان جاققا 

تابا الماي قاالدى. سول سەبەپتى، اي كويلەكسىز جاالڭاش قاشا جونەلەدى. اي ارى ىزدەپ، بەرى ىزدەپ تىگىنشىنى 
 قالىپتى. 
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ەرتەدە، ەرتە زاماندا، ەشكى قۇيرىعى كەلتە زاماندا ءبىر پاتشا بار ەكەن. ونىڭ جالعىز ۇلى بولىپتى. ول ۇلى اجالى 
ولىپتى. جالعىز ۇلىنىڭ كۇيىگىنەن پاتشا داالعا شىقپاي جاتىپ الىپتى. بۇل پاتشاعا بىرنەشە پاتشا جەتىپ اۋىرىپ ء

كوڭىل سۇراي بارىپتى. سوندا دا تۇرماپتى. پاتشا باسقارماعان سوڭ ەلى كۇيزەلىپتى. وسى ەلدە جان اشىر ادامى 
ىز ب»ار ەكەن. بۇالر ۇشەۋى اقىلداسىپ ءىنى دەگەندەي تۋعان تۋىسى جوق ءۇش جەتىمەك ب-شەشە، ءاعا-جوق، اكە

ارىپ كوڭىل بىز ب»دەگەن ويمەن پاتشاعا بارماقشى بوالدى. بۇالر حالىقتارىنا ء« پاتشانىڭ كوڭىلىن سۇراساق قايتەدى
سەن ۇشەۋىڭ تۇگىل سەندەردەن دە زورالر بارىپ كوڭىل ايتقان »دەپ اقىلداسادى. حالىقتارى: « سۇراساق قايتەدى

جەسىردى كورسە دە كوزگە ىلمەيتىن -دەپتى. ارينە ول ۋاقتا جەتىم -« رماعان پاتشا، سەندەرگە تۇرا ما؟سوندا دا تۇ
جىالپ اۋىلىنا قايتادى. تاعى ءبىر كۇنى ۇشەۋى اقىلداسىپ، العان بەتىمەن -ۋاق قوي. وسى كۇنى بۇل ۇشەۋى جىالپ

ن ورداعا كەلەدى. بارايىن دەسە الدىنداعى قاراۋىل پاتشانىڭ ورداسىنا بارماقشى بولىپ، ۇيىنەن شىعىپ، سول بەتىمە
رۇقسات ەتپەيدى. وسى جەردە بۇالر تۇرا بەرەدى. ول قاراۋىلدارى بارىپ، پاتشاعا حابار ەتەدى. باال دەگەن سوڭ 

قوش، »دەيدى. سونىمەن ۇشەۋى بارىپ وتىرادى. ونان سوڭ پاتشا: « پاتشا قانداي جۇمىسى بار ەكەن، اكەل»
 دەيدى. ۇشەۋىنىڭ ىشىندە بىرەۋى تۇرىپ ايتادى:  -، «نە، ايت جۇمىستارىڭ

ءبىر  مىناۋ»دەيدى پاتشا. باال بىرەۋىن قولىمەن كورسەتىپ:  -« قانداي تاالس، ايت قانە؟»يا، تاالسىمىز بار.  -
جوق بولماسا،  ،جەرگە التىن قويىپ كەتىپتى. ونى مىناۋ قويعان جەردەن الىپ كەتىپتى. وسى التىن قويعان باالنىكى مە

ەيدى. د -، «ارينە، قويعان باالنىكى»دەيدى. پاتشا:  -، «قويعان جەردەن العان باالنىكى مە، مىنە، وسى تاالسىمىز
 « سوندا التىن قويعاندىكى بولدى ما؟»باال تۇرىپ: 

 يا.  -
، ق ول العان سىزدىكى ەمەسەندەشە، قۇداي باالنى وسى دۇنيەگە قويدى، ياعني جاراتتى، ونى ءسىز الدىڭىز. ءبىرا -

. دەپ كوڭىل ايتىپتى بۇل ۇشەۋى -قويعان قۇدايدىكى عوي. نە ءۇشىن قاپا بولىپ توسەكتەن تۇرماي جاتىرسىز؟ 
ونان سوڭ پاتشا ورنىنان تۇرىپ ەسىن جيناپ، قايتادان حالقىن جيناپ الىپتى دەيدى. پاتشا ۋازىرلەرىن شاقىرىپ، 

بوساتىپ، بۇالردىڭ ورنىنا ءۇش جەتىم باالنى اقىلدى، بىلگىر، زەرەكتىگى ءۇشىن  بۇالردى ۋازىرلەردىڭ قاتارىنان
ۋازىرلىك قاتارىنا ەنگىزىپتى. ال ەندى بۇالر ءۋازىر بولىپ تۇرا تۇرسىن. بۇرىنعى ەسكى ۋازىرلەرىنە كەلەيىك. بۇالر 

 اۋ تاستى ۋاتۋعا، ەلدى بۇلدىرۋگەءۇش جەتىمنىڭ ءۋازىر بولعانىن كورە الماي ەلگە ۇگىت تاراتىپ، وسى جەردەگى ت
كىرىسىپ، قاالنىڭ كوپ جايالرىن بۇزدىرىپ وسىنداي ارەكەت جاساپ جۇرگەن كەزدە پاتشا ءبىر كۇنى جورىققا 
بۇرىنعى، سوڭعى ۋازىرلەرىمەن شىقپاقشى بوالدى. ءسويتىپ جورىققا شىعىپ كەلە جاتسا ءبىر قايىرىلىس جەردە ەكى 

ۇسەدى. قاراسا بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قىردا وتىرعان ەكەن. ءۇش جەتىم بۇرىن ايتادى بايعىز اتتى قۇسقا كوزى ت
وسى »دەپ. ونى انا ۋازىرلەر بىلەدى ەكەن. بۇالر ايتىپتى، پاتشاعا: « بىز قۇستىڭ دا ءتىلىن بىلەمىز»ەكەن ء

ءتىلىن بىلەمىز دەپ، ەگەر دە ءسىزدىڭ جاڭادان سايالپ العان ءۇش ءۋازىر باالڭىز ايتاتىن ەدى، ءبىز قۇستىڭ دا 
 -، «بىلەتىن بولسا اناۋ وتىرعان بايعىزدىڭ بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قىردا ناعىپ وتىر ەكەن وسىنى سۇراڭىزشى

دەپتى. بايعىزبەن تىلدەسىپ ءبىلىپ كەلۋ ءۇشىن بىرەۋىن جىبەرەدى. ول اتىنان ءتۇسىپ، اتىنىڭ ەرىن قايتادان مىقتاپ 
ردا نە ءۇشىن بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قى»اتىنا ءمىنىپ ارتىنان قۋىپ جەتەدى. اناالر سۇرايدى: تارتىپ الىپ، قايتا 

 دەيدى. باال سوندا:  -« وتىر ەكەن؟
ويدا وتىرعاننىڭ جالعىز ۇلى بار ەكەن، قىردا وتىرعاننىڭ قىزى بار ەكەن، ەكەۋى قالىڭ مال سويلەسىپ وتىر  -

 «قانشا مال بەرەسىڭ»دەيدى ەكەن. ول « مەنىڭ باالما قىزىڭدى بەر»كەن ەكەن. قىزى بارعا ۇلى بار ايتادى ە
ز وندا ساعان قىزىمدى بەرمەيمىن، سەبەبى وتى»دەپتى. قىزى بار ايتىپتى:  -، «وتىز التىن بەرەم»دەپتى. ۇلى بار: 

. ىمەن ءسوزىن تامامداپتىدەپ باال وس -، «دەپ، بىتىسە الماي وتىر ەكەن -التىن وزىمدە بار، ودان دا كوبىرەك بەر، 
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دەپ ويعا كەتىپتى. ءسويتىپ سەرۋەندەپ بولىپ  -، «ا، مەنىڭ ادامدارىم بۇزىلعان ەكەن عوي»سوندا پاتشا تۇرىپ: ء
جايىنا تاراسىپتى. كەشكە تامان پاتشا جامان كيىم كيىنىپ الىپ، قاالسىن اراالپ كورۋگە شىعىپ، -كەشكى ۋاقىتتا جاي

قوش ەندى، »ىنىڭ تەڭ جارىمى بۇزىلۋعا تاقالىپ قالعان ەكەن، ونى كورىپ قايتادى. ەرتەڭىنە قاالسىن قاراسا، قاالس
دەپ، ءۇش جەتىمدى ۋازىرلىكتەن بوساتىپ قويا « باالالر، ەل ءبۇلىنىپ، قاال بۇزىلىپتى، بار جايالرىڭدى تابىڭدار

پتى يىك. بۇرىنعى ۋازىرلەردى قايتا سايالپ الىبەرىپتى. باالالر ءسويتىپ باس قامىمەن جۇرە تۇرسىن. ەندى قاالعا كەلە
يىن ەگەر ءۇش كۇنگە شە»دەپتى. « اكەل!»جونى جوق -دا، پاتشا سەلت ەتپەي شالقاسىنان جاتىپ ۋازىرلەرىنە ءاتى

 دەپتى.  -، «اكەلمەسەڭدەر باستارىڭدى كەسەم
 «االالر زەرەك ەدى، سونى ىزدەيىكوسى انا ءۇش جەتىم ب»سونىمەن بۇالر نە اكەل دەگەنىن بىلمەي، اقىلداسىپ، 

دەپتى. سونىمەن بۇل ۇشەۋىن ەكى كۇن ءوتىپ، ءۇشىنشى كۇنى ىزدەپ تاۋىپ االدى. كەلە بۇالر باالالرعا سالەم 
دەپ سۇراۋ سۇرادى.  -« قوش، جول بولسىن، قايدا باراسىزدار؟»بەرەدى. ول ۇشەۋى دە سالەمىن قابىلدادى دا: 

سىزدەردى ىزدەپ ءجۇرمىز. سەبەبى ءبىز ولەتىن بولدىق، پاتشا بىزگە ۋاقىت بەردى. ول بىز »بۇالر جاۋاپ بەردى. ء
دەيدى، نە اكەل دەگەنىن بىلمەي كەلەمىز، « اكەل!»جونى جوق -مىناداي، شالقاسىنان سەلت ەتپەي، جاتىپ الىپ ءاتى

 ، وندا قاال بۇزىلعان، سونىدۇرىس»دەدى.  -، «سونىمەن بىزگە ءۇش كۇن ۋاقىت بەردى. ول بۇگىن بىتەتىن كۇنى
وندا سول كۇنى، سول ۋاقىتتا ارتىنا كەيىن قاراي قايتىپ، بىرنەشە ۇستا «. جوندەۋ ءۇشىن ۇستا اكەل دەگەنى عوي!

ە، قوش، ءۇش كۇننەن بەرى ۇستا تابا المادىڭدار ما؟ نەعىپ كەشىكتىڭدەر، ايت شىندارىڭدى! »اپارادى. سوندا پاتشا: 
 االر تۇرىپ: دەپتى. سوندا ان-« 
 «ا، ىرزاسىڭدار ما، زەرەكتىگىنە؟»دەپتى. ء -نە اكەل دەگەنىڭىزدى بىلمەي الگى ءۇش باالدان سۇراپ بىلدىك،  -
 دەپتى پاتشا.  -
دەپ الدىرىپ، قايتا ءۋازىر ساياليدى.  -، «يا، بولماسا ەرتىپ اكەل»دەپتى. ء -ىرزامىز، سول ۇشەۋىن قويىڭىز،  -

دەگەن سوڭ، ەلى بۇزىلىپ « بىز جەتىمدى ءۋازىر سايالمايمىز»ەلىندە نارازىلىق تۋىپ، ءەندى از كۇننەن سوڭ 
كەتەتىن بولعان سوڭ، قايتادان ۇشەۋىن بوساتىپ قويا بەرەدى. سونىمەن بۇل ۇشەۋى باسار تاۋى جوق، بارار جەرى 

تىن الىپ انىڭ قازىناسىنان الجوق كاڭعىرىپ باسقا پاتشانىڭ قول استىنا كەتەدى. ۇشەۋىنىڭ ەندىگى كاسىبى پاتش
اۋقات ەتپەكشى بولدى. بۇالردىڭ ءۇيى موالنىڭ تەسىگى بولدى. تۇندە پاتشانىڭ قازىناسىنداعى التىندى ۇشەۋى 
ءۇش دورباالپ تاسىپ كورگە اكەلىپ جيناي بەرەتىن بولدى. ازاندا پاتشا قازىناسىن قاراسا، التىننىڭ ازايعانىن كورەدى. 

ى مەن قاراۋىلدارىن قويادى. سوندا دا سول كۇنى ۇشەۋى ەشكىمگە بىلدىرمەستەن تاعى التىن ەرتەڭىنە ۋازىرلەر
ۇرالپ كورگە اكەلدى. ەرتەڭىنە پاتشا قاراسا،تاعى ازايىپ قالعان.پاتشا قاپاالنىپ ءوزى قاراۋىل بولىپ 

اعى دا قازىنادان التىندى دەپ سوندا دا پاتشاعا بىلدىرمەي الگى ۇشەۋى ت« كورەيىنشى قانداي نەمە ول»تۇرادى،
ۇرالپ االدى. ازاندا قازىنانى قاراسا، تاعى جوق ءبىراز التىن، قاپاالنىپ پاتشا سول كۇنى كەشكە جانسىز بولىپ، جامان 

-كيىمدى كيىپ الىپ كەشكە تۇنىمەن جۇرەدى، ءسۇيتىپ جۇرسە، ءبىر جەردە ءبىر ۇشەۋ ءبىر نارسە ارقاالعان، ىرس
دەپ سۇرايدى. ول ادام  -، «قايدا باراسىز»تشا ارتىنان ەرە بەرەدى. باالالر جاڭاعى ادامنان: ىرس ەتەدى. دەرەۋ پا

مەن دە نان »دەيدى. الگى ادام دا « نان تاالپ»دەيدى. بۇل ۇشەۋى  -« سىزدەر قايدا باراسىز؟»وزدەرىنەن: 
 دە يت ءۇرىپتى قويماستان، سونان سوڭدەيدى. اڭگىمەلەسىپ كورگە قاراي كەلە جاتسا، ءبىر جەر« تاالپپىن، قاراعىم

ا، ءسىز پاتشا ما ەدىڭىز، انا يت ماعان ىشتەرىڭدە پاتشا كەتىپ بارا جاتىر »جاڭاعى ۇشەۋىنىڭ بىرەۋى تۇرىپ: ء
جوق، شىراعىم، مەنەن پاتشالىق نە السىن، ءبىراق كىشكەنە كۇنىمدە »دەپتى. سوندا ول:  -، «دەپ ءۇرىپ تۇر عوي

ا دەپ جالتارتىپتى. والر وسى ايتقانع -، «پ جۇرگەنىمىزدە باالالر مەنى پاتشا ەتىپ ويناۋشى ەدىوزدەرىمىزشە وينا
شىننان سەنىپتى. ۇشەۋى الگى اداممەن تورتەۋ بولىپ كوردەن سوققان ۇيىنە كەلەدى. وزدەرىنشە جاي اڭگىمەلەسىپ 

 ى سوزگە ساال وتىرىپ، ۇشەۋىنە ايتىپتى: ايالسىن ءبىلۋ ءۇشىن ءار ءتۇرل-الگى ادام اڭگىمەمەن بۇالردىڭ ءادىس
مەنىڭ امالىم پاتشانىڭ قازىناسىنان »دەپتى. ءۇش باالنىڭ بىرەۋى:  -ۇرلىق ەتۋ ءۇشىن قانداي امالدارىڭ بار؟  -

شىسى: دەپتى. ەكىن -، «التىن ۇرالعانىمدى ەشكىمگە بىلدىرمەيمىن دە، سەزدىرمەيمىن دە، مىنە، مەنىڭ ايال ءادىسىم
 مەن ءبىر كورگەن ادامىمدى اينىتپاي»دەپتى. ءۇشىنشى بىرەۋى:  -« امالىم ۇرگەن ءيتتىڭ ءتىلىن بىلەم!مەنىڭ »

دەپتى. بۇل ۇشەۋى  -، «تاۋىپ االمىن، ماعان ءبارىبىر جەتى قاراڭعىدا كورسەم دە، كۇندىز كورسەم دە تانيمىن
اجالعا »دەپتى. بۇل ادام ايتىپتى:  -« ىز بار؟يا، ءسىزدىڭ قانداي امال، ايالڭ»ءسوزىن ءبىتىرىپ بولعان سوڭ: ء

دەگەن ەكەن. ەندى بۇالر ءسوزىن تاۋىسىپ تورتەۋى ۇيقىعا -، «كەتىپ بارا جاتقان ادامدى اجالدان قۇتقارامىن
 اكەتەدى. سول ۋاقىتتا انا ۇشەۋىن ۇيىقتاتا سالىپ پاتشا قايتادان بۇرىنعى كيىمىن كيىنىپ بولىپ، دەرەۋ تەز قاراۋىلدارىن

تى. دەپ -« دال كوردە ءۇش باال بار، سونى بارىپ ۇشەۋىن بىردەي دارعا تارتىپ، التىندى قازىناعا سال!»بارىپ: ء
دەرەۋ قاراۋىلدار كەلسە، ءۇش باال ۇيىقتاپ جاتىر، قاسىندا التىن. التىندى الىپ سول تۇندە قازىناعا ساالدى دا، ازانعا 

جاعىنا االقتاپ، -رسا، التىن دا، جانىنداعى ادام دا جوق. دەرەۋ ۇشەۋى جانشەيىن قاراۋىل تۇرادى. ازاندا ۇشەۋى تۇ
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ىن قولىن بايالپ دارعا اسپاق ءۇش-ساسقاالقتاپ داالعا شىعايىن دەسە، انا قاراۋىل اسكەرلەر ۇشەۋىن ۇستاپ الىپ، اياق
جەردەن  ۋاقتا پاتشا ءبىر بيىكدارشىعا بەرەدى. دارشى ۇشەۋىنىڭ موينىنا ءجىپ بايالپ اسپاقشى بولىپ جاتادى. وسى 

جاڭاعى ۇشەۋىن كورمەكشى بولىپ تۇر ەدى، سەبەبى قانداي ادىستەر جاسار ەكەن دەپ ويالپ ەدى. سول ۋاقىتتا 
 ادام تانىعىش باال دەرەۋ دارشىدان ۇرىقسات سۇراپ موينىن بوساتتىردى دا، الگى پاتشاعا باال تۇرىپ: 

ە ەدىڭ، ولىمگە اجالعا كەتىپ بارا جاتقان ادامدى ولىمنەن، اجالدان قۇتقارام ە، ادام، تۇندەگى ادام سەن ەمەس پ -
دەدى. سوندا پاتشا دارشىعا بوساتتىرىپ، قۇتقارىپ  -دەگەنىڭ قايدا، قۇتقار، مىنە، ولىمگە كەتىپ بارا جاتىرمىز، 

 جىبەرىپتى. ءسويتىپ، وزىنە الگى ۇشەۋىن ءۋازىر قىلىپ تاعى الىپتى. 
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بىرى كورگىسى -باياعى ءبىر زاماندا باي مەن كەدەي كورشى ءومىر ءسۇرىپتى. والردىڭ ارازدىعى سونداي، ءبىرىن
 كەلمەيدى ەكەن. 

 
ەسىن ءۇيى اعاشتان جاسالعان، توب التىن مەن كۇمىس. ال كەدەيدىڭ-بايدىڭ ءۇيى كەڭ، ادەمى بولىپتى. ءىشى تولعان  

بۇتامەن جاپقان قورا ەكەن. التىن مەن كۇمىس تۇگىلى، نانىن ازەر تاۋىپ جەپتى. ەگىن ەگىپ، ونى سۋارىپ، كۇتىپ، 
 ورىپ، ءوز كۇنىن ءوزى كورىپتى.  

 
ەدى. ال كەدەي كەت ءبىر جىلى كوكتەمدە االپات سۋ تاسقىنى بوالدى. باي التىنىن كوتەرىپ اعاشتىڭ باسىنا شىعىپ  

بولسا، ءبىر كومەش نانىن قوينىنا سالىپ، ول دا اعاشتىڭ باسىنا  كوتەرىلەدى. سۋ تاسقىنى ون بەس كۇنگە سوزىالدى. 
 ءبىر كۇن قارنى اشقان باي كەدەيگە:  

 
 دەيدى.  -ءاي، كەدەي، سەن مىنا ءبىر كەسەك التىندى ال دا، ماعان ءبىر ءۇزىم نان بەر،   -

 
 دەپ جاۋاپ بەرەدى كەدەي.  -جوق، التىنىڭ وزىڭە، نان بەرە المايمىن،   -

 
 ەكىنشى كۇنى باي كەدەيدەن تاعى دا نان سۇرايدى.  

 
 دەيدى ول بۇل جولى.   -التىنىمنىڭ جارتىسىن بەرەيىن،  -

 
 دەپ بۇل جولى دا كەدەي كەلىسپەيدى.   -جوق، بەرە المايمىن،  -

 
ا جاتقان سوڭ شىداماي، باي ءبىر ءۇزىم نانعا بارلىق التىنىن ايىرباستايتىنىن ايتادى. كەدەي اقىرى اشتان ءولىپ بار

ءبارىبىر كونبەيدى. بويىنان كۇشى كەتكەن باي باسى اينالىپ، سۋعا قۇالپ كەتەدى. ال، كەلەسى كۇنى سۋ توقتاپ، 
 نىدەيتى «ەكەن اس – بيداي ارپا، ەكەن، تاس –التىن، كۇمىس »كەدەي اعاشتىڭ باسىنان تۇسەدى. حالىقتىڭ: 

 . ەكەن ايتىلعانى وراي
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 بىلەدى ۇگەلت ءتىلىن وسىمدىكتىڭ جاندىك، جانۋاردىڭ،–ەرتەدە ءبىر وقىمىستى بولىپتى. ول بارلىق حالىقتىڭ، جان
 . ەكەن
عۇالما باق ىشىندە كەلە جاتىپ، قۇمىرسقانىڭ يلەۋىنە تاپ بوالدى. قاراپ تۇرعان بىرەۋى جوق: ءبىر  ءبىر كۇنى   

توبى ىندەرىن كەڭەيتىپ جاتىر، ءبىر توبى ءنان قۇرتتى سۇيرەتىپ كەلەدى، ەندى بىرەۋلەرى كۇزەت قورىقتا ءجۇر، 
 ىر. ال انا بىرەۋى باسقا يلەۋدەن ۇشىراسقان قۇمىرسقامەن الىسىپ جات

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                160 bet 

 الگى ادام ءبىر قۇمىرسقانى ۇستاپ االدى دا:    
 . سۇرايدى دەپ - ۇلكەن؟ نەگە باسىڭ سەنىڭ –   
 ىم كوپ. اقىل –   
  ۇلكەن؟ نەگە قۇيرىعىڭ –   
 ۋىرا جيناماسام، قۇيرىعىما قايراتىمدى. االمىن كوتەرە جۇكتى اۋىر ەسە  قىرىق  وزىمنەن. كوپ  قايراتىم  –   

  دەيدى  -  ەدىم، اسار توڭقاالڭ كوتەرگەندە، جۇكتى
 قۇمىرسقا:     
  جىڭىشكە؟ نەگە ءىشىڭ سەنىڭ ال –   
 ىم كوپ.  قاناعات –   
 اتىڭنىڭقاناع ەندى. تۇر جەتىپ كوزىم ەكەنىنە كوپ قايراتىڭنىڭ مەن اقىلىڭ –. وقىمىستى دەدى -  جارايدى، –   

  ەدىڭ؟ جەتكىزەر قانشاعا بەرسەم، ءدانىن ءبىر بيدايدىڭ ساعان ەگەر. بىلەيىن ەكەنىن قانداي
 . قۇمىرسقا دەپتى – ەدىم، جەتكىزەر جىلعا ءبىر –   
 ساۋىتتى وڭس وتكەن جىل ءبىر. قويادى ءدانىن ءبىر بيدايدىڭ قاسىنا سالىپ، ساۋىتقا قۇمىرسقانى وقىمىستى –   
. قالىپتى ىسىجارت ءدانىنىڭ بيداي قاسىندا. ەكەن جاتىر قيمىلسىز ءتۇسىپ، بۇك قىرىنان ءبىر قۇمىرسقا قاراسا، الىپ
 مىلداتادى دا، قۇمىرسقا ورنىنان تۇرادى. قي اياعىن مۇرتىن، بىرتە–بىرتە كەيىن بەرىدەن–ارى
. جەپسىڭ عانا جارتىسىن ءداننىڭ سەن ال ءوتتى، جىل. ەدىڭ دەپ «جەتەدى جىلعا ءبىر ماعان ءدان بىر»ء –   

 . وقىمىستى سۇرادى دەپ – قاالي؟ ونىڭ
جاقسى بولعان بوالر ەدى. ءبىراق  قايدا الدە ءحالىم مەنىڭ ءقازىر بىتىرسەم، جەپ جىلدا ءبىر ءداندى ول...  ءيا –   

 سول. دىمە بوالر ولگەن اشتان بوسقا–سەن ءبىر جىلدان كەيىن مەنى بوساتۋدى ۇمىتىپ كەتسەڭ، وندا مەن بوستان
 . قۇمىرسقا بەرەدى جاۋاپ دەپ – قىلدىم، قاناعات ءداندى جارتى بويى جىل ءبىر سەبەپتى

 ارتى ءداندى قانشا ۋاقىتقا جەتكىزگەن بوالر ەدىڭ؟ ج قالعان كەتسەم، ۇمىتىپ بوساتۋدى ەگەر –   
 . قۇمىرسقا دەپتى– ەدىم، بوالر جەتكىزگەن جىلعا بەس-تورت  –   
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كەك ءبىر ورماندى مەكەندەپتى. والر ۇياالرى بولماي، اعاشتىڭ بۇتاقتارىن پاناالپ ӛەرتەدە ساۋىسقان مەن ك
دەپ، كورشىلەرىنىڭ مازاسىن  -، «ۇيا كەرەك»، «ۇيا كەرەك»كۇنەلتىپتى. كوكەك كۇندە ەرتە تۇرىپ  الىپ: 

 نى ساۋىسقان كورشىسىنە: كەتىرەدى. ءبىر كۇ
 دەيدى. -  ساالرمىز، ماعان كەيىن سودان ساعان، اۋەلى. ىستەيىك ۇيا بىرىك بىرىگىپ ەكەۋىمىز –    
 كوكەك:     
 ءبارى قۇستىڭ بەرسەم، قاقساي دەپ «كەرەك كەرەك،». جوق دا قۇرالىم دا، قۋاتىم ساالتىن ۇيا مەنىڭ –    

 . كەلىسپەيدى دەپ - بەرەر، سالىپ ۇيا كومەكتەسىپ، بولىپ كوپ اعايىنىم،
ن  ىنىڭ قابىرعاالرىن جاس بۇتاقتارمەۇياس ول. كىرىستى سالۋعا ۇيا اق،–ساۋىسقان كوكەكتىڭ كومەگىن كۇتپەي   

 ساز ىسىنت  –تاسپاالپ، بەرىك ەتىپ ءوردى. ونى شىممەن، وسىمدىك تامىرالرىمەن مىقتاپ بايالنىستىردى.  ءىشى  
 توسەك قتانمامى استىنا ۇيانىڭ. جاسادى ەسىك قاقپالى قۇراستىرىپ، بۇتاقتاردان كىشكەنتاي. سىالدى بالشىقتارمەن

 ول. بولدى ساقاۋ ءتىلى قارلىعىپ، داۋسى قاقساي –دەپ قاقساي  « كەرەك، كەرەك»كەكتىڭ كو ال. توسەدى
 «كولەك كولەك،» ورنىنا دەۋدىڭ «كەرەك» الماي، ايتا دى -  «ر» دەگەندەگى «كەرەك» جىلداردا كەيىنگى
ن گىنگە دەيىبۇ كۇنى كوكەكتىڭ سول. بولدى اتايتىن دەپ «كوكەك» كەكەتىپ ونى جۇرت سوندىقتان. دەيدى

 وزىمدىكى دەگەن ۇياسى دا، ءۇيىشى دە جوق. 
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ەرتەدە ءبىر  قويشى  ۇيىنە مىزعىپ الۋعا كەلىپتى دە، قويدى قاراي تۇرۋعا باالسىن جۇمساتىپتى. كۇن سۋىق بولسا 
 كەرەك، باالسى:  

 
 . سىلتاۋراتىپتى دەپ، –امىن! توڭ–    
 
 ىزىپتى دە: گاناسى ۇلىنىڭ اياعىنا جىلى بايپاق، ۇستىنە تون تەرى شالبار، جىلى قولعاپ، باسىنا ۇلكەن تىماق قي   
 

 . دەپتى - عوي، بارا توڭبايسىڭ، ەندى باالم، ال، –    
 
 سوندا باالسى ۇيالماستان:    
 

 دەپ جىالپتى.  - توڭادى، كوزىم ەندى  –    
 
 
 ـ ءبولىم: ءۇش جالقاۋ  110

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1807 
 

 بەرۋ قتايۇيى كوتەرمەي باس بىتىرەتىندەرى بار. بولىپتى جالقاۋ ءۇش اعايىندى وتكەن ءبىرى  –ەرتەدە بىرىنەن  
 . ەكەن
بىردە ۇشەۋى جولعا شىعىپتى. توعاي اراسىنا كەلگەندە، ماۋەلى اعاش كولەڭكەسىنە قيسايا كەتىپتى. ءبىرىنشى     

 جالقاۋ: 
 . دەپتى - پىسسە، ورىكتەر مىنا قۇداي،... ە –     
 ەكىنشىسى:     
 . دەپتى - تۇسسە، كەلىپ اۋىزعا–    
 سوندا ءۇشىنشىسى والردى مىنەي سويلەپ:    
 . دەپتى - ەرىنبەيسىڭدەر، قاالي ايتۋعا سونى تۇۋ،–ء   
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 ويىپتى.  ەلىنە اكەلگەن سوڭ، قوي باقتىرىپ ق باياعىدا ءبىر باالنى جات جۇرتتىقتار  تۇتقىنداپ، ەلىنە الىپ كەتىپتى.
سەنىڭ  ارعىماقتىڭ باسى ەكەنىندى كىم »باال قوي باعىپ ءجۇرىپ، داالدا قالعان قۋ باستىڭ قاسىنا كەلىپ:     

 ءبىلسىن، مەنىڭ تورتاي سىنشىنىڭ باالسى ەكەنىمدى كىم 
 دەپ زاراليدى ەكەن. « ءبىلسىن؟ 

 نىڭ قوجاسى ءۇش ارگىماق اكەلىپ باالعا سىناتىپتى. كۇندەردىڭ كۇنىندە باال     
 :  باال. سۇراپتى دەپ – جۇيرىك؟ قايسىسى ارعىماقتاردىڭ مىنا باال، –   
 . دەپتى - ەدى، بىلەتىن اكەم بىلمەيمىن، مەن –   

مۇنان سوڭ باي سايگۇلىكتەردى باالعا باقتىرىپ قويىپتى. باال ەڭ تۇلپارىن تانىپ،  جاراتا بەرىپتى. ءبىر كۇنى       
باال تۇلپارعا ءمىنىپ، ەلىنە تايىپ وتىرىپتى. جات  جۇرتتىقتار جابىال قۋىپتى. ءبىراق باال والرعا جەتكىزبەي كەتىپتى. 

 . جەتىپتى ەلىنە ەسەن –يتىپ امان ӛءس
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 ەرتە زاماندا ادامدار مەن قۇستاردىڭ دوستىعى مىقتى بولىپتى. قۇستار ادامداردىڭ ءتىلىن تۇسىنە االتىن بولعان ەكەن.
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ك ىڭ قارنى اشىپ، اۋاليتىن اڭ اڭدىپ وتىرادى تاۋدىڭ بيىبيىك تاۋدا بۇركىت ءومىر ءسۇرىپتى. ءبىر كۇنى بۇركىتت   
شىڭىندا وتىرىپ. ءبىراق ەشتەڭە تابىلمايدى. كۇننىڭ كوزى بۇركىتتىڭ كوزىنە ءتۇسىپ، ول ۇيىقتاپ كەتىپتى. ءبىرازدان 

ەسى ءبىر لسوڭ قۇستىڭ قاناتىنىڭ داۋسىنان ويانىپ كەتەدى. قاراسا، قارشىعا جەمتىگىن اۋالعان ەكەن. ءسويتىپ كە
توبەشىككە بارىپ جەيىن دەپ جاتىر ەكەن. ونى كورگەن بۇركىت قاتتى اشۋالنادى دا قارشىعا وتىرعان توبەشىككە 

 بارىپ، قارشىعانى شۇقىپ تاستاۋعا از قاالدى.
 قارشىعا قورىقپاستان:   
دەيدى. سوندا ” ەتتەنبولعان دىكەڭدەپ؟ دۇرىستاپ سۇراساڭ ساعان دا بەرەمىن عوي  نە ساعان بۇركىت،" —   

 بۇركىت:
 ورەيىنك جەيتىنىڭدى قاالي اڭدى قالعان ءولىپ سەنىڭ جاي. ەمەس كەرەك قوناقجايلىلىعىڭ سەنىڭ ماعان" —   
 .بارادى قىزىپ كوزى كورىپ ەتتى ءبىراق. دەيدى ”كەلدىم دەپ
 ونىڭ سوزىنە قارشىعا كۇلەدى دە:   
 كۇيى-كوڭىل سۇراققا بۇل. ”وتىردىڭ؟ قاراپ نە بويى كۇنى سەن وندا بولسا، قالعان ءولىپ اڭ بۇل ەگەر" —   

 :بۇركىت كەتكەن ءتۇسىپ
 اڭدىپ ەلىكتى كوزىممەن ەكىنشى قوياندى، كوزىممەن ءبىر ەمەس، بۇنى مەن. كورمەدىم اڭدى بۇل مەن" —   

 ىرادى.دەپ جاۋاپ قاي” والردىڭ ەتىن جەي المايسىڭ عوي. جە الدىڭداعى ەتتى، ساسىپ كەتپەسىن سەن. ەدىم وتىرعان
بىرىمەن قاتتى ۇرىسىپ قاالدى.  ەكەۋىنىڭ شۋىن ەستىپ قالعان بارلىق قۇستار جيناالدى. -بۇركىت پەن قارشىعا بىر   

 شىپ بەرۋى كەرەك بوالدى.قۇستار قۇستاندىڭ زانىن سايالۋدى ويالستىرادى. سول حان ۇرىستى شە
 قۇستار شىقىلداپ، شۋالپ كەتەدى. بارلىعىنىڭ حان بولعىسى كەلەدى. سول كەزدە بۇركىت العا شىعىپ:   
 انوع ءبىراق. دەيدى ”جوق ەشكىم ۇشاتىن سامعاپ بيىكتە دە مەنەن. كەرەكپىن بولۋ حان سەندەرگە مەن" —   

 ”وتە تاكاپپارسىڭ. سول سەبەپتەن دە بيىك قۇزدا ءومىر سۇرەسىڭ سەن! ەمەس كەرەك جوق،: "كەلىسپەي قۇستار
 دەپ قارسى بوالدى.

 جارقانات شىعىپ:   
 تىپەس الىستاعىنى. تەرىدەن ەمەس جۇننەن سەندەردىكىندەي قاناتىم مەنىڭ. كەلەدى بولعىم حان مەنىڭ" —   

 :قويادى كەلىسپەي كوكەك بۇعان. ”قويامىن
بولۋى مۇمكىن ەمەس. قۇستارعا قۇسپىن دەيدى، اڭدارعا اڭمىن دەيدى. ونىڭ ۇستىنە ان ح جارقاناتتىڭ" —   

ءتۇنى بويى ۇيىقتاماي ۇشىپ جۇرەدى دە بىزگە ۇيقى بەرمەيدى. سەندەر ءۇشىن مەنەن جاقسى حان بولمايدى. مەنىڭ 
 ”.سالعان انىممەن بۇكىل جەر بەتى جانە جاسىل جەلەك قۇلپىرادى

كوكەكتىڭ دە سوزىنە قۇستار كەلىسپەي قويادى دا بىالي دەيدى: "كوكەك بىزگە حان بولمايدى. ول ءوزىنىڭ    
 ”.باالپاندارىنا قاراماي تاستاپ كەتەدى

تارتىس تۋدى. ءاربىر قۇس ءوزىن حان قىلىپ سايالۋدى ۇسىندى. -وسى كەزدە قۇستار اراسىندا ۇلكەن ايتىس   
 تەدى. مۇنى ەستىپ جوعارىدا تالدىڭ باسىندا سيقىرشى قارا قارعا وتىرادى. ول:قۇستار قاتتى شۋالپ كە

 انح بارلىعىنىڭ. قويىڭدار اق-سويلەمەي وندا ەكەنسىڭدەر، المايدى تابىسا ءتىل بىرىڭمەن-بىر اقىرى" —   
 .قاالدى سويلەۋدەن سياقتى ادام قۇستار باستاپ كەزدەن سول. دەيدى ”كەلەدى بولعىسى

 ە، قۇستاردىڭ اۋىزبىرشىلىگى بولماعاندىقتان بارلىعى بىردەي سويلەي الماي قالىپتى. مىن   
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جاڭبىر جاۋىپ،  قاتتىباياعى زاماندا جەر بەتىندەگى وسىمدىكتەردىڭ بارلىعى تەك جاسىل ءتۇستى بولىپتى. ءبىر كۇنى 
والر قۋانىپ، اسىر ساالدى. جاڭبىردىڭ قاالي باسىلعانىن دا بايقامايدى. جاپىراقتار بەتىندە جاڭبىر تامشىالر قاالدى. 
تامشىالر دا وسىمدىكتەرمەن بىرگە ويناعىسى كەلگەندەي ءتۇرلى ءتۇستى تۇسكە ەنەدى. دۇنيە ادەمى بوپ كەتەدى. 

تامشىالرىنان ادەمى بىرەۋدىڭ وزدەرىمەن بىرگە كۇلىپ، ويناپ، قۋانعانىن كورەدى. ونىڭ  كەنەت وسىمدىكتەر جاڭبىر
 سۇلۋلىعىنا تاڭ قاالدى.

 .الما ودان سۇرايدى دەپ –سەن كىمسىڭ؟  -   
 .قىسىپ كوزىن ول دەيدى –مەنىڭ اتىم كەمپىرقوساق،  -   
 دانىسىن جاسىرا الماي.تاڭ الما دەيدى –سەن جاڭبىر سۋىنىڭ ىشىنە قاالي كىرىپ كەتكەنسىڭ؟  -   
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 .كەمپىرقوساق دەيدى –مەن جاڭبىر سۋىنىڭ ىشىندە ەمەسپىن، مەن اسپاندامىن،  -   
 اسپانعا قاراعان الما ءتىپتى تاڭ قاالدى.   

ەيدى د -و، سەن نەتكەن سۇلۋسىڭ، كەمپىرقوساق، مەن دە ءسىز سەكىلدى سۇلۋ بولسام عوي، شىركىن،-و-و -    
 ىعىپ.قىز
 الما مەن كەمپىرقوساقتىڭ اڭگىمەسىن ەستىگەن قىزاناق:   
 .دەيدى –مەن دە سۇلۋ بولسام عوي،  -   
 .قالىسپاي باكالجان دەيدى –مەنىڭ دە سۇلۋ بولعىم كەلەدى،  -   
 سوندا كەمپىرقوساق:   
 .المادان سۇرايدى دەپ –مەنىڭ قاي ءتۇسىم ەرەكشە ۇنادى ساعان؟  -   
 .الما دەيدى –قىزىل ءتۇسىڭ،  -   
. اشادىش ساۋلە تۇسىنەن قىزىل الماعا كەمپىرقوساق دە دەيدى –وندا مەن ساعان قىزىل تۇسىمنەن بەرەيىن،  -   
 :قىزاناق كورگەن ونى. قۋانادى قاتتى ول. كەتەدى بوپ نارتتاي قىزىل-قىپ الما
 .سىزداناتاعات دەيدى –مەنىڭ دە قىزىل بولعىم كەلەدى،  -   
 زاناققى لەزدە. جىبەرەدى ساۋلە تۇسىنەن قىزىل دا قىزاناققا كەمپىرقوساق دەپ –وندا سەن دە قىزىل بول،  -   
 .بولەنەدى قۋانىشقا بوپ قىزىل-قىپ تا

 سول ءسات باكالجان:   
 .دەيدى –مەنىڭ دە قىزىل بولعىم كەلەدى،  -   
 اق وعان دا قىزىل تۇسىنەن ءبولىپ بەرەدى.كەمپىرقوس دەپ –وندا سەن دە قىزىل بول، باكالجان،    
 ءبىراق باكالجانعا قىزىل ءتۇس ۇناماي قاالدى. ول:   
 .كەمپىرقوساققا دەيدى –جوق، مەنىڭ قىزىل ءتۇستى بولعىم كەلمەيدى. ماعان كوك ءتۇسىڭ ۇناپ قالدى،  -   
 باكالجاننىڭ مىنەزىن ۇناتپاعان كەمپىرقوساق:   
 كوك ۇستىنە ءتۇستىڭ قىزىل دەپ –گەن ءتۇسىمدى قايتا اال المايمىن. ءما، ساعان كوك ءتۇس، مەن بەر -   

 .كەلەدى شىعا بولىپ ءتۇستى كوك قويۋ باكالجان. جىبەرەدى شاشىپ ءتۇسىن
 .كەمپىرقوساق وعان دەيدى –قاالي ءتۇسىڭ ەندى ۇنادى ما؟  -   
 كەمپىرقوساققا رەنجىپ قالعان باكالجان باسىن تومەن قاراتىپ بۇرتيىپ وعان سويلەمەي قويادى.    
جيدەكتەر مەن كوكونىستەردىڭ بىرىنەن كەيىن ءبىرى ادەمى تۇسكە ەنىپ جاتقانىن كورگەن قيار -جەمىس   

 جاپىراعىنىڭ اراسىنان شىعا الماي ءبىراز اۋرەگە تۇسەدى.
 ڭعاز قالپى اسىقپاي:داۋ اسقاباق ما   
 .دەيدى –مەنىڭ سارى بولعىم كەلەدى،  -   
 .جىبەرەدى شاشىپ تۇسىنەن سارى وعان كەمپىرقوساق دەگەن –سەن سارى بوال عوي، اسقاباعىم،  -   
سول ءسات سەكىرەمىن دەپ جاپىراقتارىنىڭ اراسىنان ءسال باسى قىلتيىپ كورىنىپ قالعان قيارعا سارى ءتۇستىڭ    
سارى بوپ شىعا كەلەدى. -جاسىل گۇلى ساپ-اق قياردىڭ باسىنداعى جاپ-تامشىسى تامىپ كەتەدى. لەزدە ءبىر

 بۇل جانعان قيار وتىرا قاپ باسىنداعى سارى گۇلىن تاماشاالۋعا كىرىسەدى.-قۋانىشتان بەتى بال
ىنا ويادى. ءبىراق اسقاباققا مال اسقاباققا سارى ءتۇس تۇگەل جەتپەي، ونىڭ دەنەسىندە جاسىل جوالقتار قالىپ ق   

 ءتۇسى دە قاتتى ۇنايدى. ول كەمپىرقوساققا:
اۋ دەيمىن. مەن وسى تۇسىممەن -راحمەت ساعان كەمپىرقوساق! مەنىڭ تۇسىمدەي ءتۇس ەشبىر وسىمدىكتە جوق -   

 .جادىراپ دەيدى –قاالمىن، 
باعانادان بەرى ايناالسىنداعى بولىپ جاتقان وقيعاعا ۇيقىلى وياۋ قاراپ جاتقان قاربىزعا اسقاباقتىڭ ءتۇسى ۇناپ    

كەتىپ ۇيقىسى شايداي اشىالدى. ول دا قالىسپاي كەمپىرقوساقتان ادەمى ءبىر ءتۇستى سۇراپ االيىن دەپ ۇمتىال 
جاسىل كۇيىندە قاالدى. سودان بەرى ول كەمپىرقوساقتىڭ  بەرگەندە، كەمپىرقوساق جوق بولىپ كەتەدى. قاربىز
 شىعۋىن كۇتىپ ۇنەمى اسپانعا قاراپ جاتاتىن بولىپتى. 
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ىلدى، ەڭ بىلگىر ادام دەپ ساناعان ەكەن. بىردە باياعى زاماندا ءبىر حان ءومىر ءسۇرىپتى. ول ءوزىن الەمدەگى ەڭ اق
جاقتاعى قۇمىرسقاالرعا، كىشكەنتاي -حان ءوزىنىڭ اسكەرىن ەرتىپ اڭ اۋالۋعا شىعادى. جانە شابارماندارىن جان

بارلىق قۇمىرسقاالرعا، قۇرتتارعا جانە باسقا دا ”جاندىكتەرگە حابار ايتتىرۋ ءۇشىن تەزدەتىپ جولعا شىعارادى. حان: 
دەپ ەسكەرتىڭدەر. ەگەر ايتقاندى تىڭداماسا، ’ ون كۇن بويى ىندەرىڭنەن شىقپاڭدار‘ىشكەنتاي اقىماق ماقلۇقتارعا ك

دەگەن بۇيرىعىن ايتادى. بارلىق جاندىكتەر مەن قۇرتتار قاتتى ” وندا مەنىڭ اتتى اسكەرىم والردى تاپتاپ وتەدى
رسقاالر عانا حاندى وزدەرىنىڭ اۋىلدارىندا قارسى الماق بولىپ، قورقىپ ىندەرىنە تىعىلىپ، شىقپاي قاالدى. تەك قۇمى

 ىندەرىندە تىعىلىپ وتىرمايدى.
 ۋاقىتى كەلىپ، حان ءوزىنىڭ اسكەرىمەن كەلە جاتسا، جولدارىندا جىبىرالپ جۇرگەن قۇمىرسقاالردى كورەدى.    
 اسىرتت تىڭداماي ايتقانىمدى نىڭمە قۇمىرسقاالردىڭ! ەدىم؟ پە ەسكەرتپەپ بارلىعىنا بۇالردىڭ مەن ”—   

 .سۇرايدى دەپ ”قاالي؟ جۇرگەندەرى
حاننىڭ جانىنداعى قىزمەتشىلەرى ابدىراپ، ابىرجىپ قاالدى. ءبىراز جەر ءجىرىپ بارىپ، حان ءوزىنىڭ    

ىڭ الدىنا ندەپ بۇيىرادى. قۇمىرسقانىڭ پاتشاسى حان” قۇمىرسقاالردىڭ پاتشاسىن الدىما ءالىپ كەلىڭدەر!”نوكەرلەرىنە 
 كەلگەندە حان:

 ەپ سۇرايدى.د ”الدىڭدار؟ تۇرىپ قىرسىعىپ جولدا اسپاي، قۇالق ايتقانىما مەنىڭ نەگە” —   
 اۋاپج پاتشاسى قۇمىرسقانىڭ دەپ ”ەدىك ەتپەكشى قوناق شاقىرىپ، اۋىلىمىزعا ءسىزدى ءبىز! تاقسىر و،” —   

 .بەرەدى
 پاتشا بۇل جاۋاپتى ەستىگەندە مىسقىلداپ كۇلەدى دە:   
. سوندا سەندەر ءبىزدى دەلىك بولدىق قوناق اۋىلدارىڭا سەندەردىڭ ءبىز. ويالڭدارشى! اي-اقىماقتار ءاي، —   

ايلى جقاالي تاماقتاندىرماقسىڭدار، قاالي ءشولىمىزدى قاندىرماقسىڭدار؟ ءبىزدىڭ اسكەرىمىز بەن اتتارىمىز كوپ. ول 
 ويالندىڭدار ما؟

 ”بوالدى جىبەرۋىمىزگە قوپارىپ دا تاۋدى ەتسەك، ەڭبەك جۇمىال ءبارىمىز ءبىز. االڭداماڭىزدار جاعىنا ول” —   
 مىرسقانىڭ پاتشاسى.قۇ دەدى
 دالباساالپ ءسوزدى بوس سەن ءبىراق. ەدىم سەنەر مەن ايتساڭدار، ءسوز قونىمدى اقىلعا سەندەر ەگەر” —   

 .حان جايعاسقان ۇستىندە كيىزدىڭ دەيدى ”وتىرسىڭ
ەسەم، پ كۇتپقىلى قوناق ۇيىمدە ءوز سىزدەردى مەن. بۇيىرىڭىز ءتۇسۋدى اتتان ساربازدارىڭىزعا! تاقسىر و، —   

 نەسىنە قۇمىرسقاالردىڭ پاتشاسى بولىپ ءجۇرمىن؟!
 بۇل سوزگە تاڭدانعان حان كۇلىپ جىبەرەدى.   
 .بۇيىرادى تەزدەتۋدى ساربازدارىنا اتتاعى دەپ، ”سەندەرگە بارامىز ءبىز. جارايدى” —   
سونىمەن حان مەن ونىڭ اسكەرى قۇمىرسقاال ردىڭ ارنايى تىگىلگەن شاتىرىنا كەلەدى. اتتاردى ات باياليتىن ورىنعا    

باياليدى. قۇمىرسقاالردىڭ پاتشاسى ءوزىنىڭ ماڭىنداعى قۇمىرسقاالرعا ناننىڭ قيقىمىن، ءبىر ءشوپتىڭ قيقىمىن جانە 
جاققا كەتىپ، ءبىرازۋ اقىتتان سوڭ -تىڭداعان قۇمىرسقاالر جان سۋدىڭ تامشىسىن اكەلۋدى بۇيىرادى. بۇيرىقتى

تاپسىرىلعان نان ۇنتاعىن، سۋدىڭ تامشىسىن جانە اتتارعا ارنالعان ءشوپتىڭ قيقىمىن الىپ كەلە باستايدى. سودان 
رىلىپ، تولتى ءبىرازۋاقىت وتكەندە شاتىردىڭ الدىندا ناننان تاۋ جاساالدى، شوپتەن مايا جاساالدى ال شۇڭقىرعا سۋ

 حان مەن ونىڭ اسكەرى جانە اتتارى تويعاندارىنشا تاماقتانىپ، شولدەرى قانعانشا سۋدان ىشەدى.
قۇمىرسقاالردىڭ ارەكەتىنە تاڭ قالعان حان ءوزىن والردىڭ الدىندا تومەن سەزىنەدى دە، قۇمىرسقانىڭ پاتشاسىنا    

 سوزبەن تيىسۋگە تىرىسادى. پاتشا:
 ۇلكەن؟ قازانداي نەگە باسىڭ سەنىڭ پاتشاسى، االردىڭقۇمىرسق ءاي، —   
 كىن اقىلىمنىڭ كوپ بولعاندىعىنان بوالر.مۇم تاقسىر، —   
 :اقىلدىلىعىمەن پاتشاسى قۇمىرسقاالردىڭ سۇراعىنا حاننىڭ دەگەن تۇر؟ دەپ ۇزىلەيىن نەگە بەلىڭ ال —   
 سىزدەرگە ۇگىنب مىنە،. تاقسىر كىرىسەمىز، سوڭ سودان الىپ، بۋىپ بەلىمىزدى الدىندا ەڭبەكتىڭ قيىن اربىر”ء —   

 دەپ جاۋاپ قاتادى.” ەتەتىندىگىمىزدى كورسەتتىك ەڭبەك قاالي
قۇمىرسقانىڭ جاۋابىنا اۋزى اشىلىپ قالعان حان ەندى نە سۇرارىن بىلمەي ابىرجىپ تۇرعاندا ءۋازىرى قۇالعىنا    

 كەلىپ سىبىراليدى:
دى. ادەيى سۇراي دەپ قالدىڭىز؟ قىسىلىپ تاپپاي ءسوز قااليشا. كەڭ دارياداي اقىلىڭىز ءسىزدىڭ يەم، حان —   

 سوندا حان كوزىن تومەن قاراتىپ:
 بارا. جونەلەدى مىنە اتىنا دەپ، ”.دوعاردىم مەن. ماسقارااليدى عانا اقىماقتاردى قانا تەك ءسوز دانالىق” —   

 ەدى.جونەل اباش قاراي ەلىنە ەرتىپ اسكەرىن حان تۇسكەن حالگە ماسقارا ويتكەنى. قاالدى اسپاي ىسكە اڭشىلىعى جاتقان
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 مىنە، وسىاليشا ءوزىن ەڭ اقىلدى ساناعان اقىماقتىڭ بەتى اشىلىپ، ۇياتسىزدىعى مەن اقىماقتىعى اشكەرە بوالدى.    
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بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر جەسىر كەمپىر بولىپتى. بۇل كەمپىردىڭ پەرزەنت دەگەندە جالعىز باالسى بولىپتى، مال 
دەگەندە ون شاقتى ەشكىسى بولىپتى. باال ەشكىلەرىن باعىپ جۇرەدى. ءبىر كۇندەردە ەشكىلەرىن داالدا جايىپ 

شىندە ءبىر التىن ءمۇيىزدى كيىك جۇرەدى. باال بۇل كيىكتەردى كۇندە ءجۇرىپ، ءبىر توپ كيىكتى كورەدى، ونىڭ ى
 كورىپ ءجۇرىپ، ءبىر كۇندەرى شەشەسىنە كەلىپ:

 الىپ، تاپۇس كيىكتى شۇبار وسى. بار كيىك شۇبار ءبىر ءمۇيىزدى التىن ىشىندە كوردىم، كيىك توپ ءبىر داالدا  –
 :شەشەسى. دەيدى — ەدى؟ مە بەرەر سىيلىق ماعان حان قىلسام، تارتۋ حانعا

 .دەيدى — بەرەر، سىيلىق حان بار، الىپ الساڭ، ۇستاي  –
ءبىر كۇندەرى باال داالدا ەشكىلەرىن جايىپ ءجۇرىپ، التىن ءمۇيىزدى شۇبار كيىكتى تاعى دا كورەدى. سول ارادا  

حاننىڭ ءۇيىنىڭ جانىندا ءۋازىر  باال الگى شۇبار كيىكتى ۇستاپ االدى. حانعا الىپ جۇرەدى. حانعا اپارا جاتقاندا،
 كورەدى دە:

 :باال. دەيدى —اق قوي، ماعان سىيالپ كەت، -ياپارما حانعا مۇنىڭدى  –
 .بەرمەيدى ۋازىرگە دەپ — اپارام، وزىنە حاننىڭ جوق، جاتقانىم اكەلە ساعان جوق،  –

 شاقىرىپ الىپ:باال التىن ءمۇيىزدى شۇبار كيىكتى حانعا تارتۋ قىالدى. حان ءۋازىرىن 
 ەيدى. سوندا ءۋازىر:د – ما؟ بوال بەرۋگە سىيلىق تارتۋىنا باالنىڭ بۇل   –
 اناتىق ەكى ونىڭ بوالدى، تاق ءبىر قوياتىن استىنا كيىكتىڭ بۇل. بولمايدى بەرۋگە سىيلىق بۇعان جوق،   –

 التىن ولس كيىك. مالىنعان سۋىنا كۇمىس ءبىرى مالىنعان، سۋىنا التىن ءبىرى. كۇمىس ءبىرى التىن، ءبىرى: بوالدى
دۇنيەنىڭ قىزىعىن كورگەندەي بوالسىز. ءسىزدىڭ سالتاناتىڭىز سوندا كەلىسەدى.  ويناعاندا، تۇرىپ ۇستىندە تاقتىڭ

 .دەيدى —باال سونى تاۋىپ اكەلسىن، سوندا سىيلىق بەرۋگە بوالدى، 
 سوندا حان باالعا:

التىن،  بىرىء قاناتىنىڭ ەكى. بوالدى قاناتى ەكى جاعىندا ەكى ونىڭ بوالدى، ىتاع قوياتىن استىنا كيىكتىڭ بۇل   –
 –ەكىنشىسى كۇمىس سۋىنا مالىنعان. سونى تاۋىپ كەل. سوندا سىيلىق بەرەمىن، ال تابا الماساڭ، باسىڭدى االمىن، 

 . دەيدى
 باال مۇنى ەستىپ، جىالپ شەشەسىنە كەلەدى. شەشەسى:

 دى.شىعا جولعا دەپ — اكەلەيىن، تاۋىپ ىزدەپ ءوزىم قوي، اق-جىالماي بوال بۇعان! باالم ويباي، –
ءبىر جەرلەرگە كەلسە، ءبىر توپ كيىك داالدا جايىلىپ جۇرەدى. توپ كيىكتىڭ ار جاعىندا جەردىڭ جارىعىن جاماپ  

 ءبىر كەمپىر وتىر ەكەن، بۇعان كەلىپ، جۇمىسىنىڭ ءمانىن ايتادى.
 كەمپىر: سوندا جەر جاماپ وتىرعان

ىلال ڭ تاعىن ىستەسە، سوندا ىستەيدى، باالنىڭ قولىنا مىڭ ءدكيىكتى. بار شاھار ءبىر جاعىندا بەر شاھارىنىڭ مىسىر  –
 .دەيدى —بەرىپ، سوعان جىبەر، 

نىڭ مۇلكىن بەرىپ، ەشكىلەرىنىڭ بارلىعىن دا بەرىپ، و-سونان باالنىڭ شەشەسى ۇيىنە قايتىپ كەلىپ، بارلىق دۇنيە
ۇستىنە ءوزى نەشە جىل مال باعۋعا ءبىر بايعا جالدانىپتى. ءسويتىپ، باالسىنا مىڭ ءدىلال قۇراستىرىپ بەرەدى. باال 
مىڭ ءدىلالنى الىپ، كيىك استىنا قوياتىن تاقتى جاسايتىن مىسىر شاھارىنىڭ جانىنداعى شەبەرگە جۇرەدى. بىرنەشە كۇن 

 ىپ، وسىنداي كيىك استىنا توسەيتىن تاقتى ىستەتۋگە كەلگەنىن ايتادى.ءجۇرىپ، شەبەرگە كەلەدى. باال شەبەرگە كەل
 سوندا شەبەر:

 .دەيدى — االمىن، ىستەي بەرسەڭىز، ءدىلال مىڭ   –
سونىمەن مىڭ ءدىلالسىن شەبەرگە بەرىپ، كيىك استىنا قوياتىن تاقتى ىستەتىپ الىپ، باال ۇيىنە قايتادى. كەلە جاتسا، 

يتەرەك تۇر ەكەن، ونىڭ تۇبىنە كەلسە، ەكى قۇدىق بار ەكەن، بىرىنشىسىندە التىن سۋ، جولىندا ءبىر ۇلكەن با
تىن قان تاقتىڭ ءبىر قاناتىن التىن قۇدىققا، ەكىنشى قانا -ەكىنشىسىندە كۇمىس سۋ بار. باال سول ارادا الىپ كەلە جات

تى ەڭىندە حانعا الىپ بارادى. ايتقانىنداي تاقمالىپ االدى. باال تاقتى الىپ، ۇيىنە كەلەدى. ەرت-كۇمىس قۇدىققا مالىپ
ءۋازىرىن  سالتاناتىن كەلتىرىپ تۇرادى. حان-باياعى التىن ءمۇيىزدى شۇبار كيىكتىڭ استىنا قويعاندا، كيىك ويناپ، ءسان

 شاقىرىپ الىپ، اقىلداسادى. سوندا ءۋازىر:
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 التىن ۇلۋس ءبىر وسكەن استىندا جەر پالەندەي ەندى. بولمايدى بەرۋگە سىيلىق ءالى دا مۇنىسىنا. تاقسىر جوق، –
سالتاناتىڭىز مۇنان ءارى كەلىسەر ەدى. باال سونى -لىپ ءسىزدىڭ ەسىك الدىنا ورناتسا، ءساناكە سونى بار، اعاش

 .دەيدى —تاۋىپ اكەلسىن، ەسىك الدىنا ورناتسىن. سول ۋاقىتتا سىيلىق بەرۋگە بوالدى، 
 سوندا حان:

 -ىن، سوندا سىيلىق بەرەم ورنات، الدىنا ەسىگىمنىڭ مەنىڭ اكەلىپ، اعاشتى التىن وسكەن استىندا جەردىڭ سول –
 دەيدى.

باال تاعى دا التىن اعاشتى ىزدەپ كەتەدى. بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، ءبىر جەرلەرگە كەلسە، الدىنان ءبىر اق 
 جايىن الگى شالعا ايتادى.-ڭ ءمانساقالدى شال شىعادى. باال ءوزىنىڭ ىزدەپ كەلە جاتقان جۇمىسىنى

 اق ساقالدى شال:
جۇرە بەر. ءبىر جەرلەرگە بارعاندا بيىك تاۋالرعا كەزدەسەسىڭ. تاۋدىڭ باۋىرىنان ءبىر قويان  بەتىڭمەن وسى –

قاشار، سەن سول قوياندى قۋا بەر، ول قويان بارىپ ءبىر جەردىڭ ۇڭگىرىنە كىرەر. سوندا ول سول جاقتاعى ۇڭگىرگە 
ندا دەر، سو« ولتىرەمىز»رەر، سەن وڭ جاقتاعى ۇڭگىرگە كىر. سوندا قىرىق ۇرىعا كەزدەسەرسىڭ، والر سەنى كى

 پ،ءپىسىرتى ەت ساعان ۇرى قىرىق ۋاقىتتا سول. دە —، «ساتتىڭ ىشىندە ەت پىسىرە االمىن-مەن ءاپ»سەن: 
 — شىعادى، ءپىسىپ وزى-وزىنەن ەت كالساڭ، ءتۇرتىپ كەزدىكپەن مىنا سالىپ، قازانعا ەتتى سەن. تۇرار قاراپ
 ولىپب ءپىسىرۋشى ەت سوندا دەيىن كۇنگە بىرنەشە سونىمەن —كەزدىك بەرەدى.  ساپتى كۇمىس ءبىر باالعا دەپ

 ساندىققا كا ءبىر تۇكپىردەگى ۋاقىتتا سول. شىعادى سىرتقا وزدەرى تاستاپ، ۇڭگىرگە سەنى ۇرى قىرىق. جۇرەسىڭ
لى قاعازعا وراۋ ىشىندە اشساڭ، سونى بار، ساندىق كوك ءبىر ىشىندە اشساڭ، ساندىقتى اق سول. تۇسەر كوزىڭ

لىپ، كەزەك كە-ءدارىنى كورەرسىڭ. سول ءدارىنى ال دا، ءپىسۋلى تۇرعان ەتكە سال. سول ۋاقىتتا قىرىق ۇرى كەزەك
زدەگەن التىن اعاشىڭ سوندا ەسىك الدىندا ولە بەرەدى. سونان كەيىن سول ۇڭگىردىڭ ءىشىن اراالپ جۇرسەڭ، ى

تۇرار. سەن سول ارادا التىن اعاشتىڭ بۇتاعىنان قىسىپ، قولىڭمەن ۇستارسىڭ. ەكى اياعىڭمەن اعاشتىڭ تۇپكى تامىرىن 
 .دەيدى —باسىپ، ەكى كوزىڭدى جۇمساڭ، سوندا تاڭ اتا حاننىڭ ەسىگىنىڭ الدىنا اعاش ءوزى كەلىپ ورنار، 

كەلە جاتسا، تاۋدىڭ ۇڭگىرىنەن ءبىر قويان قاشادى. باال قاشقان قوياندى قۋا بەرەدى.  باال شالدىڭ ايتۋىمەن ءجۇرىپ
قويان ءبىر جەردىڭ ۇڭگىرىنە كىرەدى، باال دا كىرىپ كەتەدى. ايتقانىنداي، ۇڭگىردە ەكى تەسىك كەزدەسىپ، قويان 

لسە، ۇڭگىردىڭ ىشىنە كىرىپ كە سول جاقتاعى ۇڭگىرگە كىرىپ كەتەدى، باال وڭ جاقتاعى ۇڭگىرگە كىرىپ كەتەدى.
باالعا قىرىق ۇرى كەزدەسەدى. بۇالر باالنى ولتىرمەكشى بوالدى. سول ارادا باال لەزدە ەت پىسىرە االتىنىن ايتادى. 

والدى. وزى ءپىسىپ ب-باال ەتتى قازانعا سالىپ، باياعى شال بەرگەن كەزدىكپەن ەتتى ءتۇرتىپ قالعاندا، ەت وزىنەن
االنى ولتىرمەيتىن بولىپ، ەت پىسىرۋگە قويادى. باال ءبىرسىپىرا ۋاقىت سول قىرىق ۇرىعا ەت سونىمەن والر ب

كە تويعان ەت»ءپىسىرىپ جۇرەدى. ءبىر كۇندەردە باال ۇيىقتاپ جاتسا، بۇيىرىنەن باياعى اق ساقالدى شال ءتۇرتىپ: 
 سىنەە ايتقاندارى شالدىڭ باياعى تۇرسا، پويال ارادا سول. ەكەن ءتۇسى ويانسا، باال. دەيدى —« سوڭ ۇمىتتىڭ با؟

اۋىپ جان كىلتتى ىزدەپ ت-ى. شال ايتقانىنداي، ءبىر بۇرىشتا اق ساندىق تۇر ەكەن. جالماقارايد جاعىنا-جان تۇسەدى،
الىپ، اق ساندىقتى اشسا، ىشىندە كوك ساندىق بار ەكەن. ونىڭ ءىشىن قاراسا، قاعازعا وراۋلى دارىگە كوزى تۇسەدى. 

 ۇرى تەسىگىنەن سىرتقا شىعادى. باال باال ءدارىنى الىپ ۇرىالردىڭ سىرتقا شىعۋىن اڭديدى. ءبىر كۇندەرى قىرىق
-جان ەتتى پىسىرەدى دە، ءدارىنى ەتكە شاشىپ جىبەرەدى. سول ارادا قىرىق ۇرى بىرىنەن سوڭ ءبىرى، كەزەك-جالما

جاعىنا قاراپ، ۇڭگىردىڭ ءىشىن ەركىندىكپەن اراالپ -كەزەك ەسىك الدىنا كەلىپ، توپىرالپ ولە بەرەدى. باال جان
دا جالعىز ءوسىپ تۇرعان اعاشتى كورەدى. سول ارادا التىن اعاشتى قولىمەن مىقتاپ ۇستايدى دا، جۇرسە، جەر استىن

ەكى اياعىمەن تۇپكى تامىرىن باسىپ، ەكى كوزىن جۇمادى. باال كوزىن اشىپ قاراسا، تاڭ سارعايىپ اتقان، التىن 
ۋازىرلەرىمەن التىن اعاشتى كورەدى.  اق كورەدى. تاڭەرتەڭ حان-اعاشتىڭ حان ەسىگىنىڭ الدىندا تۇرعانىن ءبىر

بۇرىنعى بۇرىنعى ما، حاننىڭ سالتاناتى ءتىپتى ارتىپ كەتەدى. التىن قاناتتى تاقتىڭ ۇستىندە التىن ءمۇيىزدى شۇبار 
كيىك ويناپ تۇرادى. مۇنى كورىپ حان باالعا ريزا بولىپ، سىيلىق بەرۋگە بارلىق ۋازىرلەرىن شاقىرىپ الىپ اقىلداسادى. 

حانعا »نىڭ ءبۇيتىپ باقىتى ارتقانىن كورە الماي، ۋازىرلەرى كۇندەيدى. سوندا ۋازىرلەرى جيىلىپ اقىلداسادى: باال
ايتىپ بۇل باالنى تاعى دا ءبىر كەلمەيتىن جەرگە جۇمسايىق. بالەندەي الىستاعى، كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدى 

زدەپ بارۋشىالردىڭ ولمەي قايتقانى جوق. باالنى سوندا تاپسىن. مۇنى بولسا دا تابا الماي ولەدى، ەندى ونى ى
 .دەيدى —، «جىبەرەيىك

 حان ۋازىرلەرىمەن اقىلداسادى:
 :تۇرىپ ءۋازىر باياعى سوندا. دەيدى — بەرەمىز؟ سىيلىق قانداي باالعا كانى، –

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                167 bet 

زدا سىزگە قارتايعان شاعىڭى شا،ويىمىز ءبىزدىڭ. جوق پەرزەنت سىزدە. قارتايدىڭىز بولساڭىز ءوزىڭىز ءسىز تاقسىر، –
سەرىككە جارايتىن پالەندەي جەردە، كۇن استىندا كۇنىكەي دەگەن قىز بار. بۇل باال سول قىزدى تاۋىپ اكەلسىن، 

 .دەيدى —سوندا مىقتاپ سىيلىق بەرۋىڭىزگە بوالدى، 
 حان تاعى دا باالعا:

 .دەيدى —ى سوندا بەرەمىن، سىيلىقت اكەل، تاۋىپ قىزدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن سول  –
باال كۇنىكەي قىزدى ىزدەپ كەتەدى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، الدىنان ەكى االقانىنا ەكى تاۋدى سالىپ 

 جۇرگەن ءبىر ءداۋ كەزدەسەدى. باال بۇل داۋدەن ءجون سۇرايدى، سوندا ءداۋ:
 —بولساڭ، مەن جولداس بولعالى ءجۇرمىن،  ەنس باال جاتقان بارا ىزدەپ سۇلۋدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن  –

 .دەيدى
 باال:

 .دەيدى — بوالمىن، مەن باال سول   –
سونىمەن ەكەۋى جولداس بولىپ كەلە جاتىپ جەر تىڭداۋشىعا كەز بوالدى. بۇل دا باالعا جولداس بولىپ ەرەدى. 

ۇرگەن تاعى ءبىر ءداۋ كەز بوالدى. تاعى دا ءجۇرىپ كەلە جاتسا، الدىنان ەكى كولدىڭ سۋىن ەكى ۇرتىنا ۇرتتاپ ج
 باال ءجون سۇرايدى. ەكى كولدىڭ سۋىن ەكى ۇرتىنا ۇرتتاۋشى:

 :باال سوندا. دەيدى — ءجۇرمىن، بولعالى جولداس باالعا جۇرگەن ىزدەپ قىزدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن  –
 . دەيدى — بوالمىن، سول مەن ەندەشە،  –

تورتەۋى جولداس بولىپ جۇرە بەرەدى. كەلە جاتسا ەكى اياعىنا ەكى باتپان سونىمەن بۇل دا ۇشەۋىنە قوسىلىپ، 
 قىردان جۇگىرىپ جۇرگەن جەالياققا كەز بوالدى. باال ءجون سۇرايدى. جەالياق:-تاس بايالپ العان، ويدان

 :باال. دەيدى — ءجۇرمىن، بولعالى جولداس باالعا جاتقان بارا ىزدەپ قىزدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن مەن  –
 .دەيدى — باالمىن، سول مەن ەندەشە،  –

سونىمەن بەسەۋى جولداس بولىپ ءجۇرىپ كەلە جاتسا، ءبىر شۇقاناقتان كوپ باالالرىمەن تىرمىسىپ شىعا الماي 
جاتقان ءبىر قۇمىرسقانى كورەدى. باال قۇمىرسقانى باالالرىمەن شۇقىردان شىعارىپ جىبەرەدى. سوندا قۇمىرسقا باالعا 

 بولىپ: ريزا
 بىرء تىرىدە الدارىڭىزعا دە مەن جاقسىلىقتارىڭىزدى وسى. جىبەردىندەر شىعارىپ شۇقىردان مەنى سەندەر   –

 دەپ — بوالمىن، دايىن تۇتاتساڭ، كەزدە بولعان كەرەك بەرەيىن، جۇلىپ قاناتىمدى ءبىر مىنا مەن. كەلتىرەرمىن
استىنداعى كۇنىكەي قىزدى ىزدەپ ءجۇرىپ كەتەدى. كۇن استىنداعى كۇنىكەي  كۇن بۇالر. بەرەدى جۇلىپ قاناتىن ءبىر

قىز وت تاۋىنىڭ ار جاعىندا تۇراتىن ءبىر حاننىڭ قىزى ەكەن. ول حاننىڭ ءبىر ۇلكەن كوك توبەت ءيتى بار ەكەن. 
ەردەن شاقىرىم جسول يت كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزعا كەلە جاتقان ادام بولسا، سونىڭ دىبىسىن سەزىپ، ءجۇز 

الدىنان شىعادى ەكەن. قانداي باتىر، مىقتى ادامدار بولسا دا كوك توبەت يت بارلىعىن دا جالعىز ءوزى قيراتىپ ساالدى 
ەكەن. قىزدى ىزدەپ بارعان ادام ساۋ قايتپايتىن بولعان. مۇنى بىلگەن كوپ ادامدار كوك توبەتتەن قورقىپ، قىزعا 

جولداستارىمەن كەلە جاتقانىن يت ءجۇز شاقىرىمنان ءبىلىپ الدارىنان شىعادى. ءبىر بارا المايدى ەكەن. باالنىڭ 
مەزگىلدە كوك توبەت ارسىلداپ جەر دۇنيەنىڭ شاڭىن بوراتىپ كەلە جاتىر ەكەن. باياعى تاۋ كوتەرگەن ءداۋ قولىنداعى 

قالىپ،  ولىپ، يت تاۋدىڭ استىنداءبىر تاۋىن يتكە جىبەرىپ قالعاندا، توبەت ءيتتىڭ توبەسىنەن جاي تۇسكەندەي ب
تاباندا سەسپەي قاتادى. ءيتتى تاۋمەن باستىرىپ ءولتىرىپ تاستاپ، بۇالر تاعى ءجۇرىپ كەتەدى. ءبىر ۋاقىتتا بۇالر 

 كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدىڭ ۇيىنە جەتەدى. حان بۇالردان ءجون سۇرايدى. سوندا بۇالر:
ي قىزدى ىزدەپ كەلەمىز. ىزدەپ كەلۋشى مىنا وتىرعان باال، ءبىز جانىنا كۇنىكە استىنداعى كۇن جاقتاعى وسى  –

 .دەيدى —ەرگەن جولداستارىمىز، 
 سوندا حان:

 :بۇالر. سۇرايدى دەپ — مە؟ كەزدەستى يت توبەت كوك ءبىر جولدارىڭدا  –
دى، نى ءوشىپ، ءولىپ قالءۇ استىندا كەسەگىمىزدىڭ القتىرعان ءبىزدىڭ ەدىك، كەزدەسىپ كۇشىككە ءبىر جولدا  –

 .ەدىكۇرەستىر بالۋان جيىپ، جۇرتىن-ەل ەرتەڭىنە، حان. وتىرادى قالىپ قايران كۇشىنە بۇالردىڭ حان. دەيدى —
 .دەيدى — بەرەمىن، سوعان قىزىمدى اسسا، كۇشى جىعىپ، كۇرەسىپ كىم-كىمدە توپتا وسى   –

جاعىنان ەكى قولىنا ەكى تاۋ ۇستاپ ءجۇرۋشى ءداۋ شىعادى. حاننىڭ ەلى جاعىنان ءبىر وگىز بالۋان شىعادى. باال 
 ەكى بالۋان كۇرەسىپ، ءداۋ جىعىپ كەتەدى. ءبىراق حان، سوزىنەن تانىپ، بۇل جولى قىزىن بەرمەي:

 تانمىس جۇيرىك ءبىر ەلىنەن حاننىڭ بايگەگە جاياۋ. دەيدى - بەرەمىن، كەلگەنگە وزىپ بايگەدەن جاياۋ ەندى –
ى. مىستان كەمپىر قولىنا ەكى شىنى اراق ۇستاپ شىعادى دا، جولدا جەالياققا ىشكىزىپ ماس قىلىپ، ادشىع كەمپىر

 ءوزى جۇگىرىپ كەتەدى. باال تىڭشىعا ايتادى:
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 .دەيدى — تىڭداشى، سونى ەكەن، جاتىر كەلە كىم  –
 سول باال. دەيدى —، «ەيدىكەمپىردىڭ دىبىسى بىلىنەدى، جەالياقتىڭ دىبىسى بىلىنب»تىڭشى تۇرا قالىپ تىڭداپ: 

-الماج ارادا سول ويانادى، بەرىپ دىبىس جەالياققا جاتقان ۇيىقتاپ ەدى، ۇستاپ كەزدىكتى قولىنداعى باياعى ارادا
 ەرىپ،ب وتە الدىنان كەمپىردىڭ دا، االدى توپىراقتى ۋىس ءبىر قولىنا. جەتەدى كەمپىرگە وتىرىپ، جۇگىرىپ جان

جىبەرەدى. كەمپىر كوزىن ۋقاالپ اشا الماي جاتقاندا، جەالياق وزىپ كەلەدى. حان سوندا ىپ شاش كوزىنە توپىراقتى
 دا قىزىن بەرمەيدى. قىزىن جاسىرىپ تىعىپ قويادى دا:

 .دەيدى — بەرەمىن، سوعان تاپسا، ەكەنىن جەردە قاي قىزىمنىڭ كىم-كىمدە   –
ءبىر مەزگىلدە تىڭشى تىڭداپ جۇرسە، حان قىزىن جەر استىنداعى ءبىر ۇيگە جاسىرىپ قويعان ەكەن. قىز سول ۇيدە  

كەستە تىگىپ وتىرىپ، قولىنداعى ينەسىن جەرگە ءتۇسىرىپ االدى. تىڭشى تىڭداپ ءبىلىپ تاۋىپ االدى. حان بۇالردى 
جاتقان ءۇيدى سىرتىنان ورتەيدى. بۇالر ءتۇن ورتاسىندا ويانىپ تەمىردەن سالىنعان قوناق ۇيگە جاتقىزادى. قوناقتار 

كەتسە، ءۇي ورتەنىپ بارا جاتىر ەكەن. ءبارى دە ساسادى. سول جەردە كول ۇرتتاۋشى ءداۋ ۇرتىنداعى ءبىر كولدىڭ 
، كۇلىن پتىنىش ۇيقىدا جاتا بەرەدى. حان بۇالردى ءولدى دە-سۋىن بۇركىپ تاستاپ، ءورتتى سوندىرەدى. بۇالر تىپ

 تىنىش ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. حان تاعى ويالپ، ءبىر امال تابادى.-قارايىن دەپ كەلسە، ءبارى دە تىپ
 ەرتەڭىندە:

 ەرتەڭىنە .دەيدى — بەرەمىن، قىزىمدى العانعا تانىپ ىشىنەن سوالردىڭ تۇرعىزام، قاتار قىزىمدى قىزبەن قىرىق  –
ر، ەشكىم تابا ۇسى ءبىءت كيىمىنىڭ كيگەن ءبارىنىڭ قاراسا،. قويادى رالپقاتا كيىندىرىپ، ءتۇستى ءبىر قىزدى قىرىق

المايدى. باال سول ۋاقىتتا باياعى قۇمىرسقانىڭ قاناتىن تۇتەتىپ جىبەرگەندە، قۇمىرسقا كەلىپ قىرىق قىز ىشىندەگى 
نىڭ تانيدى. سونىمەن حانكۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدىڭ الدىنان شىعادى. باال كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدى 

باسقا ىستەيتىن امالى بولمايدى. حان امالى تاۋسىلىپ، اقىرى كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدى باالعا بەرەدى. كۇن 
استىنداعى كۇنىكەي قىزدى الىپ، بۇالر ەلىنە قايتادى. باياعى ەرگەن جولداستارى، باالمەن قوشتاسىپ، جولدا قالىپ 

كەلگەندە، تىڭشى قاالدى. تاعى ءبىر تاۋعا كەلگەندە، باياعى تاۋ كوتەرۋشى ءداۋ قاالدى. وتىرادى. ءبىر جەرلەرگە 
ءبىر كولدىڭ جانىنا كەلگەندە، باياعى ەكى كولدىڭ سۋىن ۇرتتاۋشى قاالدى. ءبىر جەرلەرگە كەلگەندە، جەالياق 

نى ىن قىزعا تۇگەلىنەن بايان ەتەدى، واياق، ءوزىنىڭ باسىنان كەشىرگەن ۋاقيعاالر-قاالدى. باال كەلە جاتىپ، باستان
 حانعا اپاراتىنىن ايتادى. قىز وقىمىستى، سيقىرشى ەكەن. باالنىڭ ەرلىگىنە ءسۇيسىنىپ، ابدەن سۇيەدى.

 ءبىرسىپىرا جەر جۇرگەن سوڭ كىز: 
 سۇرايدى دەپ — قالدى؟ كۇن قانشا جەتۋگە ەلىنە حاننىڭ   –

 باال:
 :قىز سوندا. يدىدە — قالدى، جەر كۇنشىلىك ەكى   –
الدىمنان شىقسىن. ەڭ الدىمەن حان، ونىڭ سوڭىنان قىرىق ۋازىرلەرى ءجۇرسىن،  مەنىڭ بار، حانعا وزىپ سەن  –

 ىر،قاسق حاندى جاتقان كەلە قىز. شىعارادى الدىنان قىزدىڭ بارىپ، حانعا باال. دەيدى —ەڭ ارتىندا ءوزىڭ ءجۇر، 
ىزدى داعى كۇنىكەي قاستىن كۇن سونىمەن. كەتەدى قۋىپ بىرى-ءبىرىن والر. جىبەرەدى قىلىپ تۇلكى ۋازىرلەردى

 جۇرتى باالنىڭ ەرلىگىنە ريزا بولىپ، ونى حان ساياليدى. -باال الىپ، ەكەۋى توي جاساپ، قوسىالدى. ەل
 
 
 ـ ءبولىم: كۇيەۋ تاڭداعان قىز  116

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1813 
 

 حاننىڭ ەلدەن اسقان سۇلۋ، اقىلدى قىزى بولىپتى. حان قىزىنىن ەشكىمگە اتاستىرماپتى. ول:باياعىدا ءبىر 
 .ەكەن دەيدى —قىزىم كىمدى سۇيسە، سوعان بارسىن،  -  
 ءبىر كۇنى حىننىڭ قىزى اكەسىنە كەلىپ:  
ىگە ەلسە، سول كىسكىم كوڭىلىمە جاعاتىنداي سىيلىق اك-اكە، مەنىڭ ەرگە شىعاتىن ۋاقىتىم بولدى، كىمدە -  

 .دەيدى —ريزالىعىمدى بەرەمىن. وسى ويىمدى سىزگە ايتۋعا كەلدىم، 
 اكەسى قىزىنىڭ ءسوزىن ماقۇلداپ:  
 دەپ، —كىم قىزىمنىڭ كوڭىلىنە جاعاتىنداي سىيلىق اكەلسە، قىزىمدى سوعان بەرەمىن، -ەي، حااليىق، كىمدە -  

 .سالىپتى جار حىلىققا شاھارداعى
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حان قىزىنىڭ سۇلۋلىعىنا ەسى كەتكەن جىگىتتەر، بايدىڭ مىرزاالرى ءار جەردەن كەلىپ جاتادى. ءبىرى ىشىك،   
بىرى -ءبىرى پاتسايى كويلەك، ەندى ءبىرى التىنمەن اشەكەيلەنگەن ەتىك اكەلەدى. حان قىزىنىڭ كوڭىلىنە بىردە

 قايتادى.جاقپايدى. سىيلىق اكەلگەندەردىڭ باسى سالبىراپ، ۇيلەرىنە 
وسى مەزگىلدە ءۇش شاھاردان ءۇش كىسى باعىن سىناماققا حان ەلىنە قاراي شىعادى. حان ەلىنىڭ كۇرە جولىنا   

بىرىنە جولىعادى. والردىڭ بىرىندە سىيلىققا كىلەم، ەكىنشىسىندە اينا، ۇشىنشىسىندە ءبىر الما -كەلگەندە ۇشەۋى بىر
 ا اكەلە جاتقان سىيلىقتارىنىڭ قاسيەتتەرىن ايتادى.جونەكەي ءۇش ادام حان قىزىن-بولىپتى. جول

 ءبىرىنشى جىگىت:  
 .دەيدى —جۇمعانشا قاالعان جەرىڭە جەتكىزەدى، -مەنىڭ كىلەمىم كوزدى اشىپ -  
 ەكىنشى جىگىت:  
 .دەيدى —ال، مەنىڭ ايناما قاراعان ادام جەر ۇستىندە نە بولىپ جاتقانىن كورەدى،  -  
 ءۇشىنشى جىگىت:  
 .دەيدى —مانى جەسە، ولگەن ادام تىرىلەدى، ال ەگەر. ءدارى تانگە شيپا، جانعا –مەنىڭ المام  -  
 وسى كەزدە كىلەمى بار جىگىت، ايناسى بار جىگىتكە:  
 .وتىنەدى دەپ–ايناڭا قاراشى، جەر ۇستىندە نە بولىپ جاتىر ەكەن؟  -  
 جىگىت ايناعا قاراپ:  
 .دەيدى —ىلداپ، ءال ۇستىندە جاتىر ەكەن؟ حان قىزى كىرپىگى عانا قيم -  
مۇنى كورگەن جىگىتتەر ەكىنشىسىنىڭ كىلەمىنە وتىرا سالىپ، حان قىزى جاتقان سارايعا لەزدە قالىقتاپ ۇشىپ   

كەلەدى. ءۇش جىگىت كەلگەنشە قىز ءولىپ قالعان ەكەن. سول ارادا ءۇشىنشى جىگىت بارىپ، الماسىن جەگىزىپ، 
دى، گەن حان قىزىنىڭ الدىنا تارتادى. حان قىزى كىلەمقىزدى ءتىرىلتىپ االدى. ۇشەۋى دە اكەلگەن سىيلىقتارىن تىرىل

 اينانى ءوز يەلەرىنە قايتارىپ بەرەدى. ال، الماسى بار جىگىتكە تۇرمىسقا شىقپاق بوالدى.
 سوندا كىلەمى، ايناسى بار جىگىتتەر تۇرىپ:  
ىلەمگە وتىرىپ جىلدام ءبىزدىڭ سىيلىعىمىز ەشكىمدىكىنەن دە كەم ەمەس، ەگەر اينامەن قاراپ كورمەسەك، ك -  

 وكپە دەپ، —ۇشىپ كەلمەسەك، ءسىز ولگەن بوالر ەدىڭىز. نەلىكتەن ءسىز الما اكەلگەن جىگىتتى تاڭدادىڭىز، 
 .ايتادى

 سوندا قىز تۇرىپ بىالي دەيدى:  
ندى ەكەش كەلسە دە، ول جىگىت مەنى ءتىرىلتىپ االر ەدى. بۇل ءبىر، ەكىنشىدەن، مەن الماسىن جەپ قويدىم.  -  

 .دەيدى —مەن ول المانى قايتارىپ بەرە المايمىن. ال سەندەردىڭ ايناالرىڭ مەن كىلەمدەرىڭ وزدەرىڭدە، 
ەكى جىگىت وسىالي سوزدەن جەڭىلىپ، ەلىنە قايتىپ كەتەدى. قىز الما اكەلىپ تىرىلتكەن جىگىتكە قوسىلىپ، باقىتتى   

 عۇمىر كەشەدى. 
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 ىشىن اسىراۋ ءۇشىن ول ەل اراالپ، قوبديىن-شاعاسى كوپ ەكەن. ءۇي-ەرتە زاماندا ءبىر كەدەي ەتىكشى بولىپتى. باال
 قۇشاقتاپ ءجۇرىپ ەتىك تىگىپتى.

وڭ، ىن جۇرمەگەن جولى بولعان سكۇندەردىڭ كۇنىندە قوبديىن قولتىقتاپ، تانىس ەمەس ءبىر اۋىلعا اتتانادى. بۇر   
ەتىكشى اداسىپ كەتەدى. ءتۇن بوالدى. اقىرىندا ەتىكشى داالدا جالعىز تۇرعان يەسىز ۇيگە كەزدەسەدى. يەسىز 

 قىستاۋدىڭ ىشىنە كىرگەن ەتىكشى پەشتىڭ ۇستىنە شىعىپ، قوبديىن باسىنا توسەپ جاتا كەتەدى.
ارسەنىڭ داۋسى شىعادى. ەتىكشى ەسىككە قاراسا ماڭدايىندا جارقىراعان گۇلدىر ەتكەن ءبىر ن-ءبىر ۋاقىتتا سالدىر   

 جالعىز كوزى بار، ءبىر ەڭگەزەردەي ءداۋ كىرىپ كەلە جاتىر ەكەن.
 .ءداۋ سۇرايدى دەپ –پەش ۇستىندە جاتقان قانداي ادام؟  -   
 ەتىكشى:   
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ — ەتىكشى، –بۇل  -   
 ءداۋ:   
 .دەيدى —بىزگە كەرەك شەبەر ەتىكشىمىسىڭ؟  -   
 سونان سوڭ ءداۋ بۇيىرىپ:   
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كانە، بەرى كەل، شەبەر، مىنا ۇيگە كىر. ەگەر ەرتەڭگە دەيىن ءبىر كەرەمەت ەتىك تىكسەڭ، جانىڭ امان قاالدى.  -   
 .كىرگىزەدى ىشكە ەتىكشىنى دە، دەيدى —ال، ەگەر ورىنداماساڭ باسىڭدى االمىن، 

 ءداۋدىڭ ءوزى ەسىكتىڭ الدىنا جاتىپ ۇيقىعا كىرىسەدى. ەتىكشى ىشىنەن:   
 .ۇرەيلەنەدى دەپ –شاعامدى كىم اسىرار ەكەن؟ -ەندى ءومىرىم جويىلدى، ءولىپ كەتسەم، باال -   
امالى تاۋسىلعان ەتىكشى تاڭ اتقانشا وتىرىپ عاجايىپ ەتىك تىگەدى. ەتىكتىڭ سىرتقى كورىنىسىنىڭ باسقا    
 اسيەتىق كەرەمەت ءبىر ونىڭ ال. تۇرادى كوتەرىلىپ جوعارى ءسۇيىر، تىك-تىپ ۇشى –ىكتەردەن ايىرماشىلىعى ەت
 وڭاي ونى ءداۋدىڭ ول ءبىراق. بارادى جەتىپ لەزدە جەرىنە باراتىن ۇشىپ، قالىقتاپ اسپانعا ادام كيگەن اياعىنا –

 :ءبىلىپ قويماسىن جىبەرە ۇيىنە
 .االدى پىشاعىن وتكىر دەپ، —ءبارىبىر ءداۋ قولىنان ولەمىن. ودان گورى بۇل ءداۋدى ءوزىم ولتىرەيىن،  -   
اۋ دەگەن كەزدە ەتىكشى ەتىگىن كيىپ، سىرتقا شىعادى. قالىقتاپ ۇشقان كۇيى قولىنداعى -ءداۋ ۇيقىعا كەتتى   

 رىپ:پىشاعىمەن ءداۋدىڭ جالعىز كوزىن تۇيرەپ االدى. ءداۋ باقى
 .دەيدى —ەر بولساڭ ەكى سوق،  -   
 ەتىكشى:   
 .وتەدى ۇشىپ ۇستىنەن ءداۋدىڭ دەپ، —ءبىر دە جەتەر،  -   
 ال، ءداۋ جاراقاتتان تاباندا ولگەن ەكەن دەيدى.   
ەتىكشى سىرتتان تۇرىپ ءارى ويالپ، بەرى ويالپ، يەسىز ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ تۇنەيدى. تاڭ اتقان سوڭ    
دىڭ ءۇيىن اراالپ، قاراپ شىعادى. ءۇيدىڭ ءبىر قاراڭعى جەرىندە تەمىر ساندىق تۇر ەكەن. ەتىكشى تەمىر ءداۋ

كۇمىس ەكەن. بۇدان كەيىن ەتىكشى التىن مەن كۇمىستى -ساندىقتى ازەر دەگەندە اشادى. ونىڭ ءىشى تولعان التىن
 كەرەگىنشە الىپ، عاجايىپ ەتىگىن كيىپ ۇيىنە ۇشىپ كەلەدى.

جەسىرلەرگە تاراتىپ بەرەدى. وسىالي، ەتىكشى تۇراتىن -داۋدەن العان بايلىعىنىڭ جارتىسىن ەلىندەگى جەتىم   
 اۋىلدىڭ تۇرمىستارى جاقسارىپ، مۇراتتارىنا جەتەدى. ال، قارتايعان كەزىندە ەتىكشىنى باالالرى اسىراپتى. 
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ەرتەدە ءبىر كەدەيدىڭ ءۇش باالسى بولىپتى. ۇشەۋىنىڭ مىنەزى ءۇش ءتۇرلى ەكەن. ۇلكەنى قاتىگەز، قۋ، تەك قانا 
ءوزىن وياليتىن، ال ورتانشىسى جىگەرسىز، ەلدىڭ ايتقانىمەن جۇرەتىن ادام بولىپ وسەدى. ەڭ كىشىسىنىڭ اتى 

ن. ول اعاالرىنا قاراعاندا مەيىرىمدى، ادال، ەڭبەكقور ەدى. كۇنى جەتىپ اكەلەرى اۋىر ناۋقاستان قايتىس ەلەمەس ەكە
تەرگەنىن باالالرى اكەسىن جەرلەۋگە جۇمساپ، وزدەرى پاناسىز قاالدى. باسقا امالدارى قالماعان -بوالدى. بار جيعان

زاق جۇرگەن ۇشەۋىنىڭ الدىنان ەكى ايرىق جول شىعادى. جەتەم باالالر كۇن كورۋ ءۇشىن الىس جولعا اتتانادى. ۇ
 نشىسىەكى كەلمەس، بارسا —وسى جەردە تاستا قاشالعان سوزدەر بار ەكەن. وندا ەكى باعىت كورسەتىلگەن: بىرەۋى 

 :اعاالرى. قايتار بارسا –
 
ستەن ىلىعى بار؟ ودان دا ەلەمەسياپاتقا يە بوالدى. ونىڭ بىزدەنقانداي ارتىقش-كىشى ءىنىمىز قايدا بارسا دا سىي -

 دەپ كەلىسەدى دە: —قۇتىاليىق، 
 
 .ىنىلەرىنە دەيدى —سەن بارسا كەلمەس دەگەن جولمەن كەت، ال ءبىز بارسا قايتارمەن بارايىق،  -

 
 ەلەمەس كەلىسەدى. ول اعاالرىمەن قوشتاسىپ، ءوز جولىمەن كەتەدى.

 
 ر كەزىگەدى.جولشىباي قالىڭ ورماندا ەلەمەسكە كوكجال قاسقى

 
اتالۋىن بىلمەۋشى مە ەدىڭ؟ الدە ءومىر « بارسا كەلمەس»سەن نەگە بۇل جولمەن ءجۇردىڭ؟ وسى جولدىڭ  -

 .اقىرادى ول دەپ –سۇرگىڭ كەلمەي مە؟ مەن سەنى جەيمىن! 
 

 ەلەمەس قاسقىرعا:
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ە ونبەسكك بولسا وسى جازىلعانى ەپەشەنەم. المايسىڭ قۇتىال قاشىپ ودان. بىرەۋ —امال قانشا؟ ءومىر دە، ءولىم دە  -

 .ەكەن دەگەن –امال بار ما؟ جەگەنىڭ اس بولسىن! 
 

 قاسقىر وسىنداي باتىل ادامدى العاش كەزدەستىرگەن ەدى. ەلەمەستىڭ بەرگەن جاۋابىنا رازى بولعان ول:
 
 نىڭجەگە» كەزىككەندەر ماعان بۇرىن بۇدان. ءسوز جىلى ءبىرىنشى تيگەن قۇالعىما مەنىڭ –و، دوستىم، بۇل  -

تانعان. ا« بارسا كەلمەس»دەيتىن. مەن ەرەگىسىپ، والردى ءولتىرۋشى ەدىم. سوندىقتان بۇل جول « ىنبولماس اس
سەنىڭ ايتقان ءسوزىڭ ماعان قاتتى ۇنادى. مەن سەنى جەي المايمىن. ەكەۋىمىز دوس بواليىق. رەتى كەلسە ساعان 

 .كەتەدى جولىمەن ءوز قوشتاسىپ ،دە دەيدى —كومەگىم دە ءتيىپ قاالر، 
 

ەلەمەس ودان ءارى جۇرە بەرەدى. ءبىر ۋاقىتتا الدىنان ۇلكەن قاال شىعادى. ول وسى قاالعا قاراي بەت االدى. قاالنىڭ 
كىرە بەرىس جەرىندە جارمەڭكە بولىپ جاتىر ەكەن. ەلەمەس جارمەڭكەنى اراالپ كەلە جاتىپ الدىندا جاتقان ءبىر 

 تۇسەدى. ءامياندى جەردەن كوتەرىپ الىپ: ءاميانعا كوزى
 
 .ساالدى جار دەپ –مىناۋ كىمنىڭ ءاميانى؟ كىم جوعالتتى؟  -

 
بۇل ءسوزدى ەستىگەن جارمەڭكەدە جۇرگەن قاال جۇرتى اڭتارىلىپ ەلەمەسكە قاراپ قاالدى. وسى كەزدە ەلەمەستى 

 قورشاپ تۇرعان ادامداردىڭ اراسىنان ءبىر قاريا شىعىپ:
 
ن تەرگەن التىن تەڭگەلەرىم بار. والردى ايەلىم تىگىپ بەرگە-مەن جوعالتتىم. ونىڭ ىشىندە مەنىڭ ءومىر بويى جيىپ -

 .دەيدى —گۇلدى ورامالدىڭ ىشىنە ءتۇيىپ قويعانمىن. باالم، ءامياندى اشىپ كورشى، 
 

لەر ۇلدى ورامالعا تۇيىلگەن التىن تەڭگەەلەمەس ءامياندى قاراپ تۇرعان جۇرتتىڭ كوزىنشە اشادى. راسىندا دا ىشىندە گ
 بار ەكەن. جوعىن تاپقان قاريا قۋانىپ ەلەمەسكە العىسىن ايتادى.

 
 سۇرايدى ءجون دەپ –باالم، ءوزىڭ كىم بوالسىن؟قايدان كەلەسىڭ؟ قايدا بارا جاتىرسىڭ؟  -

 
 ان قارت:جايدى ايتىپ بەرەدى. ونىڭ اڭگىمەسىن ەستىپ بولع-ەلەمەس قارياعا بارلىق ءمان

 
سەن مەيىرىمدى، ادال جان ەكەنسىڭ. ەگەر قاالساڭ، وسى قاالدا قال. مەنىڭ ءۇش ۇلىم بار ەدى، ءتورتىنشىسى  -

 .دەيدى —بول، 
 

ەلەمەس قارياعا ەرىپ ونىڭ ۇيىنە بارادى. قاريانىڭ باالالرىمەن بىرگە جەر قازىپ، ەگىن ەگەدى. ءبىر كۇنى جەر 
 قازا ءارى ودان ول كورگەن التىندى. التىن —ءبىر زات ىلىنەدى. الىپ قاراسا قازىپ جۇرگەن ونىڭ كۇرەگىنە 

 :دە ەلەدىك ۇيىنە قاريانىڭ الىپ، التىندى تاپقان ەلەمەس. شىعادى تاعى التىن باسىنداي ات جەردەن سول. تۇسەدى
 
ازى بولعان ر كوڭىلىنە ونىڭ. ۇسىنادى شالعا التىندى دەپ —اكە، مەن ات باسىنداي التىن تاپتىم. مىنە، الىڭىز،  -

 قاريا:
 
ولىپ، جاي ب-باالم، بۇل التىننىڭ ماعان قاجەتى جوق. قاشانعى بىزبەن بىرگە تۇرا بەرەم دەيسىڭ. وزىڭشە ءۇي -

 .بەرەدى كەڭەس دەپ — بايلىعىڭ، تاپقان ارقاسىندا ەڭبەگىڭنىڭ مەن ادالدىعىڭ –وس. بۇل -ءونىپ
 

ءبىر بولىگىن قارياعا بەرەدى. ءوزى قالعان التىنىن ساتىپ، ۇيلەنىپ، ءۇي بوالدى. ەلەمەس العىس ايتىپ، التىننىڭ 
تۇنى ەڭبەك ەتەدى. بىردە جۇمىستان شارشاپ كەلگەن -مۇلىك جينايدى. ەشقانداي قارا جۇمىستان قاشپاي، كۇنى-مال

 ناشار ەكەن.ەلەمەس ۇيىقتاپ جاتىپ ءتۇس كورەدى دە، شوشىپ ويانادى. تۇسىندە اعاالرىنىڭ ءحالى 
 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                172 bet 

 والر مۇمكىن،. ەكەن قاالي جاعدايالرى اعاالرىمنىڭ. ەدى دەۋشى «جەرىنە تۋعان – ەر جەرىنە، تويعان –يت »
 ەلەمەس ويمەن دەگەن بولىسەيىن اعاالرىممەن كورگەنشە، ءوزىم جالعىز راقاتىن بايلىقتىڭ وسى. شىعار جۇرگەن قينالىپ

 كەلگەن قارياعا بارىپ، باتاسىن االدى دا، جولعا شىعادى. بولىپ اكە دەيىن كۇنگە وسى. بوالدى كوشپەك ەلىنە
 

-كوشىپ كەلە جاتىپ، باياعى ەكى جول ايرىالتىن جەرگە جەتكەندە اعاالرىن كەزدەستىرەدى. والر ابدەن جۇدەپ، ازىپ
 توزىپ كەتكەن ەكەن.

 
اڭىراعىن قايتا كوتەرەدى. ال اعاالرى قانشا ەلەمەس اعاالرىنا كيىم، تاماق بەرەدى. ەلدەرىنە ورالىپ، اكەلەرىنىڭ ش

قيىنشىلىق كورسە دە، مىنەزدەرى تۇك وزگەرمەپتى. والر ىنىلەرىنىڭ بۇل جاساعان جاقسىلىعىن تۇسىنبەيدى. ەلەمەستى 
 كۇندەپ، ودان قااليدا قۇتىلۋدىڭ امالىن ويالستىرا باستايدى. ءبىر كۇنى اعايىندى ۇشەۋى اڭ اۋالۋعا شىعادى. قايتار

قاپەرسىز كەلە جاتقان ەلەمەستى باۋىرالرى ولتىرەدى. ىنىلەرىن ايداالدا تاستاپ، ۇيلەرىنە وراالدى. -جولدا قاننەن
 كەلىندەرىنە:

 
 وزدەرى. ايتادى وتىرىك دەپ، —سەنىڭ كۇيەۋىڭ اڭ اۋالپ ءجۇرىپ، ۇلكەن جارتاستان قۇالپ مەرت بولدى،  -

بولىپ، ايەلىن ەرتىپ باسقا جەرگە كوشىپ كەتەدى. وسى كەزدە باياعى  يە مۇلكىنە-مال تەرگەن-جيعان بار ىنىلەرىنىڭ
ە بۇل ن»قونىپ، شۋىلداپ جۇرگەن توپ قارعانى كورەدى. -قاسقىر جورتىپ كەلە جاتقان ەدى. ول الىستا ۇشىپ

ى ءولىپ جاتقان دوسدەگەن ويىمەن قارعا ۇيمەلەگەن جەرگە جاقىندايدى. كەلىپ قاراسا، ول باياعى ءوزىنىڭ « ەكەن؟
ەكەن. ەندى نە ىستەۋ كەرەك؟ قاسقىر ءبىر وي ساپ ەتە تۇسەدى. ول جاتا قالىپ، بىلدىرتپەي جەر باۋىرالپ 

 جىلجىپ بارادى دا، قاوعاالردىڭ اراسىنان پاتشاسىن ۇستاپ االدى. قالعان قارعاالر:
 
 .بەرەدى قويا شۋالپ دەپ –پاتشامىزدى بوسات!  -

 
 قارعاالرعا:سوندا قاسقىر 

 
سەندەر ادام تىرىلتەتىن ءشوپ اكەلىپ بەرىڭدەر! ول ەڭ بيىك قۇزدىڭ باسىندا وسەدى. مىنە، سوندا عانا  -

 .دەيدى —پاتشاالرىڭدى بوساتامىن، 
 

جاققا ۇشىپ كەتەدى. ىزدەگەندەرىن تاپقانىنا -قارعاالر كەلىسىپ، ادام تىرىلتەتىن ءشوپ وسەتىن قۇزدى ىزدەپ جان
والر ءشوپتى الىپ، كەرى قاراي ۇشادى. قاسقىر قارعاالر اكەلگەن ءشوپتى سۋعا سالىپ جۇمسارتىپ، ەلەمەستىڭ قۋانعان 

 اۋزىنا ساالدى. ەلەمەس ورنىنان تۇرەگەلەدى. قاسقىر قارعاالردىڭ پاتشاسىن قويا بەرەدى.
 

ىن ىزدەپ شىعادى. كوپ ۇزاماي قايتا تىرىلگەن ەلەمەس ەسىن جيىپ، دوسىنا راقمەتىن ايتادى. سونان سوڭ اعاالر
الدىنان اۋىل كورىنەدى. بۇل اعاالرىنىڭ اۋىلى ەكەن. ەلەمەس ۇلكەن اعاسىنىڭ ۇيىنە بارادى. ول جەردەن نان 
ءپىسىرىپ وتىرعان ءوزىنىڭ ايەلىن كەزدەستىرەدى. ەكەۋى كورىسىپ سوڭ ىشكە كىرەدى. ءۇيدىڭ ءتور جاعىندا اعاسى 

 توقتاتا الماعان ول اعاسىن قىلقىندىرىپ ءولتىرىپ قويا جازدايدى. ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. اشۋىن
 

ارتىنان كىرگەن ايەلى ونى ارەڭ دەگەندە توقتاتادى. ءىنىسىنىڭ ءتىرى ەكەنىن كورگەن جانە ونىڭ اشۋىنان قورىققان 
 ۇلكەن اعاسى ەلەمەستەن باس ۇرىپ كەشىرىم سۇرايدى. اشۋى باسەڭدەگەن ەلەمەس:

 
دەمەكشى، مەن دوسىمنىڭ ارقاسىندا قايتا ءتىرىلدىم. ءبىراق « اققا قۇداي جاق»ەش وزگەرتپەپتى. ءومىر سەنى  -

سەنەن ءوشىمدى العىم كەلمەيدى. جامان بول، جاقسى بول، باۋىرىمسىڭ. ءتىرى ءجۇر، ءبىراق مەنىڭ ماڭايىما 
 .كەتەدى شىعىپ ۇيدەن ەرتىپ ايەلىن دە، دەيدى —جوالۋشى بولما، 

 
مەس ايەلىن سىرت جەردە قالدىرىپ، ءوزى كىشى اعاسىنىڭ ۇيىنە بارادى. اعاسى سىرتتا قۇلپىتاس جاساپ ەندى ەلە

 وتىر ەكەن. ول ءىنىسىن تانىمايدى. ەلەمەس تە تانىماعان كىسى بولىپ سالەم بەرەدى.
 
 .ايتادى سىرىن بار ەلەمەسكە اعاسى دەپ، —ۇيگە كىر،  -
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ىك تە، ونى ولتىرەي»ءبىز اعايىندى ءۇش جىگىت بوالتىنبىز. كىشى ءىنىمىزدىڭ اتى ەلەمەس ەدى. كۇنشىل اعام  -

دەپ قويمادى. بىردە اڭنان كەلە جاتقان كەزىمىزدە ەلەمەستى ءولتىرىپ، جاپان داالدا تاستاپ « بايلىعىن ءبولىپ االيىق
تكەم ەدىم. ەندى سول جاساعان وپاسىزدىعىما وكىنىپ ءجۇرمىن. كەتتىك. ءىنىمدى اعامنىڭ تىلىنە ەرىپ كومبەي كە

 .دەيدى —تىم بولماسا، ونىڭ سۇيەگىن تاۋىپ جەرلەيىن دەپ، ءقازىر باسىنا قوياتىن قۇلپىتاس جاساپ جاتىرمىن، 
 

داپ نەلەمەس كىشى اعاسىنىڭ اڭگىمەسىن تىڭداپ بولعان سوڭ، ءوزىن تانىستىرادى. باسىنان وتكىزگەن جايدى بايا
 بەرەدى. اعاسى ىنىسىنەن كەشىرىم سۇرايدى. وسىالي، اعايىندى ەكەۋى تاتۋالسىپ، جىالپ كورىسەدى.

 
شاعالى بوالدى. جالعىز قالعان ۇلكەن اعاالرى قارتايعان -والر باياعى اكەلەرىنىڭ شاڭىراعىن قايتا كوتەرىپ، بااللى

 دى. كەزىندە قاتەلىگىن ءتۇسىنىپ، باۋىرالرىنا كەلىپ قوسىال
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باياعى وتكەن زاماندا بايلىعىنا سان جەتپەيتىن قاراباي دەگەن باي بولىپتى. ول الەمدەگى ەڭ باي ادام بوالدى. 
سۇلۋ قىزى بوالدى. قىزىنىڭ اتى بايان قارابايدىڭ اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار، بۇكىل دۇنيەدەگى ەڭ 

جاقتان جىگىتتەر اعىالدى. االيدا، بايان والردىڭ ەشقايسىسىن دا ۇناتپايدى. -بولعان ەكەن. بايانعا قۇدا ءتۇسۋ ءۇشىن
 مىناۋ ادامدارمەن قول الىسىپ امانداسا بەرمەيتىن باي بوالدى.-اكەسى قاراباي دا اناۋ

ەدى. قاراباي قىزىنىڭ وزىنە اليىقتى جىگىت تاۋىپ تۇرمىسقا شىقپاي جۇرگەنىنە ارادا بىرنەشە جىلدار وت      
االڭدايدى. قارابايدىڭ باسىنا باياندى باسقا جاققا كوشىرۋ تۋرالى وي كەلەدى. سوڭىنان، تەك قانا باياندى ەمەس، 

 ادى.ايماققا كەلىپ قونىستانونىڭ اۋىلىن دا كوشىرمەككە بەل بۋادى. ءسويتىپ اياگوز بەن تيۋمەننىڭ اراسىنداعى 
باياننىڭ سۇلۋلىعىنا تامسانىپ، قۇدا تۇسۋگە كەلگەن جىگىتتەردىڭ سانى وتە كوپ بوالدى. والر الەمنىڭ       
ل دەگەن سۇراقتار ە” باياننىڭ اۋىلى قايدا؟”تۇكپىرىنەن كەلەدى. باياننىڭ جاڭا اۋىلىن ىزدەپ ءجۇرىپ -تۇكپىر

 دەپ اتالعان. ” باياناۋىل”كەزدەن باستاپ باياننىڭ جاڭا اۋىلى  اراسىندا تاراپ كەتەدى. سول
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باياعى ەرتە زاماندا كەمپىر مەن شال ءومىر ءسۇرىپتى. والردىڭ ءبىر قىزى بار ەكەن. شال بالىق اۋالپ، كەمپىر اۋ 
ندەرىن كورىپتى. ءبىر كۇنى بالىق اۋالپ وتىرعان شال اعىپ كەلە جاتقان ءبىر ساندىقتى كورەدى. ساندىقتى جاماپ كۇ

سۋدان شىعارىپ، ۇيىنە اپارادى. كەمپىر مەن قىزى ەكەۋى جابىلىپ ساندىقتى اشا المايدى. وسى كەزدە كومەككە شال 
شىندە جەتى بۇكتەلىپ ايداھار جاتىر ەكەن. ول باسىن كەلىپ، زورعا دەگەندە ساندىقتىڭ اۋزىن بۇزادى. قاراسا، ى

 كوتەرىپ:
 
سەن ماعان جاقسىلىق جاسادىڭ. مەن ءبىر عاسىر بويى وسى ساندىقتىڭ ىشىنە كەپتەلىپ جاتتىم، سەندەر مەنى  -

اپ تبوساتتىڭدار، سول زامانداعى ءبىر سيقىرشى ماعان وشىگىپ، ايالسىن اسىرىپ وسى ساندىققا سالىپ، اۋزىن مىق
قۇلىپتاپ تاستادى. ساندىقتىڭ ءىشى تىم تار بولعاندىقتان بار قاسيەتتەن، كۇشتەن ايىرىلدىم. كۇن كوزىن 

 تيىسپەيدى، دە ۇشەۋىنە دەپ، —كورمەگەندىكتەن سوقىر بوال جازدادىم. ەندى بولماعاندا اشتان دا ولەر ەدىم، 
 :كەرىسىنشە

 
 زىءو دە دەيدى —جەرگە الىپ بارايىن، سول جاققا كوش،  وسى جاقسىلىعىڭ ءۇشىن مەن سەنى بالىعى كوپ -

 .بوالدى اپارماق كوشىرىپ جەرگە جايلى مول بالىعى ەرتىپ والردى سوڭ العان تىنىعىپ جازىپ، بويىن
 

 كەمپىر مەن شال:
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 .كەلىسەدى دەپ —جارايدى، كوشەلىك،  -

 
ارقاسىنا ۇشەۋىن وتىرعىزىپ، والردىڭ جۇكتەرىن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ، ءسال دە بولسا كۇش جيناعان ايداھار 

ارتىپ ايتقان جەرىنە جەتكىزەدى. كەمپىر مەن شال ايداھار كورسەتكەن جەرگە ءۇيىن تىگەدى، قىزدارى والرعا تاماق 
ازىرلەيدى. ءبارى بىرگە وتىرىپ جاڭا قونىستا تاماق ءىشىپ بولعان سوڭ ايداھار والرمەن قوشتاسىپ ءوز مەكەنىنە 

 پ كەتەدى. ەندى شال بالىق اۋالۋعا سۋدىڭ جاعاسىنا بارادى.ۇشى
 

سالدەن كەيىن قارماعىنا ءبىر ۇلكەن بالىق تۇسەدى. بالىقتىڭ ۇلكەندىگى سونداي، شالدىڭ ونى تارتىپ شىعارۋعا 
ءالى كەلمەيدى. كۇشى جەتپەگەن سوڭ كومەككە كەمپىرى مەن قىزىن شاقىرادى. ۇشەۋى جابىلىپ ءجۇرىپ، زورعا 
دەگەندە سول بالىقتى سىرتقا الىپ شىعادى. شال وسىالي تاعى ەكى بالىق اۋالپتى. ەندى ول وسى ۇلكەن ءۇش 
بالىقتى الىپ، سول جەردەگى حاننىڭ ۇيىنە بارادى. حان بالىقتاردى كورىپ، والردىڭ ۇلكەندىگىنە تاڭ قاالدى. شالعا 

ى. حاننىڭ سىيلىعىنا رازى بولعان شال ۇيىنە وراالدى. حان ءۇش تاباق التىن بەرىپ، عاجايىپ بالىقتاردى ساتىپ االد
بولسا كەشكە بالىق جەگىسى كەلىپ، اسپازشىسىنا بالىقتىڭ بىرەۋىن قاقتاتىپ اكەلۋىن بۇيىرادى. اسپازشى بالىقتى الىپ 

 تازاالي باستاعانى سول ەدى، كەنەت بالىققا ءتىل ءبىتىپ:
 
 ، جوق بولىپ كەتەدى.دە دەيدى —مەنى جەمە، ۇلكەن قاتەلىك جاسايسىڭ،  -

 
اسپازشى بولعان وقيعانى حانعا كەلىپ ايتادى. سونان سوڭ حان تاعى بىرەۋىن پىسىرتپەك بوالدى. ول دا كۇل بولىپ 

پ دەگەن ويمەن حان بالىقتاردى اكەلى« بۇل نەتكەن عاجايىپ»كەتەدى. سوڭعى بالىقپەن دە وسىنداي وقيعا بوالدى. 
كەلىپ، ودان بالىقتى قاي جەردەن اۋالعانىن سۇراپ بەرەدى. ەندى حان قىلىشىن الىپ سول  بەرگەن شالدىڭ ۇىنە

 :حان. كەزدەستىرەدى ادامدى ءبىر تاس– ارتى باس، –جەرگە بارادى. سۋدى جاعاالپ كەلە جاتىپ، باسى 
 
 .سۇرايدى دەپ –سەن كىم بوالسىڭ؟ نە قىلىپ وتىرعان ادامسىڭ؟  -

 
 كىسى:باسى باس، ارتى تاس 

 
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ —سۇراپ نە قىالسىڭ، تەز ارادا بۇل جەردەن كەت،  -

 
 .حان تۇسىنبەگەن تۇككە دەيدى –نەگە كەتۋىم كەرەك؟  -

 
 .ەيدىد —بۇل ۇزاق وقيعا، جازىقسىز سەن دە ءبىر پالەگە دۋشار بوالرسىڭ، ءقازىر ايەلىم كەلىپ قاالدى، كەت،  -

 
 قويماعان سوڭ، باسى باس، ارتى تاس كىسى:دەپ « ايت، ايت!»حان: 

 
مەن ءوزىم ءۇش رۋلى ەلىم بار، سونى بيلەپ تۇراتىن حان ەدىم. ءبىر كۇنى ەل اراالپ، ۇيگە كەلسەم، مااليالرىم  -

 جىالپ وتىر.
 
 :والر. سۇرادىم دەپ –اۋ، نەگە جىاليسىڭدار؟  -

 
ۋمەن تامىر بولىپ، سيقىر وقۋىن ۇيرەنىپ الدى. ەندى ويباي، ءسىزدىڭ بايبىشەڭىز وسىنداعى ءبىر سيقىرشى دا -

. دەدى —سىزدەن قۇتىلۋدىڭ امالىن ويالستىرۋدا. ءبىر كۇنى ءسىزدى ولتىرەدى عوي دەپ، سوعان جىالپ وتىرمىز، 
ن ولمەج مىنا بارىپ، جولمەن مىنا ءمىنىپ، بىرەۋىن تۇلپاردىڭ تۇرعان بايالۋلى جاتقاندا ۇيىقتاپ ءسىز تۇندە –

 كەلەدى.
 
 :ەدىم دەگەن –وسى ايتقاندارىڭدى دالەلدەي االسىڭدار ما؟  -
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 .جالعاستىردى ءسوزىن مااليالرىم دەپ —كۇندە كەشكە جىقىن كەتەدى. بۇگىن دە بارادى،  -
 

بۇ اڭگىمەنى ەستىگەن سوڭ، مەن ايەلىمدى تۇندە اڭدىدىم. ول كەتكەن سوڭ، كيىنىپ ارتىنشا شىقتىم. بارسام، ايەلىم 
قايتىپ كەتىپتى. سول جەردە مااليالرىم ايتقان ءداۋدى كەزدەستىردىم. اشۋمەن بارىپ ونى قىلىشپەن سالىپ قىلىپ، 

 ءولتىردىم. ۇيگە قايتىپ كەلىپ ورنىما جاتتىم. ەرتەڭىنە تۇرسام، ايەلىم جىالپ وتىر ەكەن.
 
 ەلىم ءبىر تاباق سۋدى شاشىپ جىبەردى.ول ەدى، ايس دەگەنىم –بوسقا ادام جىالي ما؟ -نەگە جىاليسىڭ؟ بوستان -

 
 ۇشء ەلىمدى قويماي مۇنىسىمەن. اينالدىم ادامعا تاس – ارتى باس، –وسىدان كەيىن ءوزىڭ كورىپ تۇرعان باسى 

 ولمەنج مىنا بارىپ، داۋگە ولگەن جولمەن مىنا كۇنىگە ءوزى. جىبەردى قىلىپ بالىق حالقىمدى قىلىپ، سۋ ايىر
 .ءبىتىردى ءسوزىن دەپ —. ونىڭ سۇيەگىن قۇشاقتاپ جىاليدى. كەلىپ مەنى ۇرىپ كەتەدى، قايتادى

 
 اڭگىمەنى تىڭداعان حان:

 
 .كەلەدى جەرگە جاتقان سۇيەگى ءداۋدىڭ دەپ، —قانە، سول جولمەن مەن دە بارىپ كورەيىن،  -

 
 ىسىكومەكتەسك ادامعا تاس ارتى باس، –كەلىپ قاراسا، راسىندا دا، ءداۋدىڭ سۇيەكتەرى جاتىر ەكەن. ەندى حان باسى 

 ينالعانا تاسقا اراعا وسى سوڭ ۋاقىتتان بىرنەشە. جاتادى ورنىنا قۇرتىپ، سۇيەكتەرىن ءداۋدىڭ ويمەن وسى. كەلەدى
 :يقۇشاقتا ءداۋدى كەلە ايەل. بايقامايدى جاتقانىن ادامنىڭ باسقا ورنىندا ءداۋدىڭ ءبىراق. كەلەدى ايەلى حاننىڭ

 
 .جىاليدى ەڭىرەپ دەپ –ويباي، سەن تىرىلەر كۇن بار ما ەكەن؟  -

 
 وسى كەزدە حان قوزعالىپ:

 
 .زىركىلدەيدى دەپ — كەلتىر، ورنىنا بار،. ەدىم پە دەپ «قىل تاس – ارتى باس، –بايىڭدى باسىن »مەن  -

 
بۇنى كۇتپەگەن ايەل ساسىپ قاالدى. سول كەزدە حان ورنىنان تۇرىپ، ايەلدى كۇيەۋىنىڭ قاسىنا ەرتىپ بارادى. 
ايەل تاعى ءبىر تاباق سۋدى شاشىپ جىبەرەدى. وسى كەزدە ءبارى بۇرىنعى قالپىنا قايتا وراالدى. ايەل ءداۋدىڭ 

 س بولىپ مۇراتىنا جەتەدى. وسىنىڭ بارىنە سەبەپكەر بولعانسيقىرىنان ارىالدى. حان تاعىنا ءمىنىپ، باياعى حانمەن دو
 شال مەن كەمپىردىڭ قىزىن باسقا حاننىڭ ۇلىنا قوسىپ، ۇلكەن توي جاساپ بەرگەن ەكەن دەيدى. 
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باالسى بار ەكەن. باال ەرەكشە بولىپ وسەدى. ونىڭ جانى كەۋدەسىندە ەرتەدە ءبىر باي بولىپتى. بايدىڭ جالعىز 
ەمەس، اق باكىسىندە كورىنەدى. بۇل اق باكىنى بايدىڭ ۇيىنە قوناققا كەلگەن دانىشپان قاريا تارتۋ ەتىپتى. سول 

 كۇننەن باستاپ باي باكىنى ۇلتاراقتىڭ استىندا ساقتايدى ەكەن.
 

ىپ ءتۇن بولعانشا ءجۇرىپ قاالدى. وسى كەزدە تۇيەگە مىنگەن ءبىر قىز ساعىم بولىپ بىردە بايدىڭ باالسى جىلقى باع
 ەلەستەيدى. سوندا باال ساعىمعا قاراپ:

 
 :ساعىم الگى ال،. دەيدى —اق تۇيەگە مىنگەن قىز، جەردى باسىپ جۇرگەن قىز،  -

 
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ —پ، اق تۇيەگە مىنگەنبىز، جەردى باسىپ جۇرگەنبىز، زەردەڭ بولسا ىزدەپ تا -

 
 جىلقى باققان باال ۇيىنە كەلىپ:
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 .دەيدى —اكە، ماعان ءبىر ساعىم كەزدەستى، سونى ىزدەۋگە اتتانامىن،  -

 
 اكەسى:

 
 .بەرمەيدى رۇقساتىن دەپ، —بارما،  -

 
 .بەرمەيدى بوي دەپ —جوق، اكە، ونى ىزدەيمىن! مەن كۇندىز كۇلكىدەن، تۇندە ۇيقىدان قاالتىن ءتۇرىم بار،  -

 
 اقىرى بولماعان سوڭ اكەسى:

 
 .كەلىسەدى دەپ —ايتقانىما كونبەدىڭ، ەندى ءوزىڭ بىلەرسىڭ، جاس باال ەمەسسىڭ عوي،  -

 
 باال;
 
 .سۇرايدى دەپ –اكە، ماعان قانداي ات بەرەسىڭ؟  -

 
 اكەسى:

 
ىڭە گەنىڭدى سىلدىراتىپ جىلقىعا بار. بەتقاي اتقا مىنەمىن دەسەڭ ءوز ەركىڭدە. بولماسا ەتەگىڭدى قاۋدىراتىپ، جۇ -

 .دەيدى —قاراعانعا ءمىن، 
 

« قاراقۇناق»باال ەتەگىن قاۋدىراتىپ، جۇگەنىن سىلدىراتىپ جىلقىعا بارسا، ءبىر قوتىر تاي قارايدى. بۇل تايدىڭ اتى 
 ەدى.
 

نىپ العاندا سەگىز جاسار بەستى باال قاراقۇناقتى جۇگەندەگەندە ول قۇنان بوالدى. ەر سالعاندا دونەن بوالدى. ءمى
بوالدى. وسىالي قاراقۇناققا مىنگەن باي باالسى الىس جولعا اتتانادى. جولدا كەلە جاتىپ ءبىر كولگە كەزدەسەدى. 

باپتاپ بارىپ، قارعىتقاندا عانا ءقولدىڭ ارعى جاعاسىنا شىعادى. -الگى كولدەن وتە المايدى. اتىن ءبىر اي بويى كۇتىپ
پ ساپارىن ءارى قاراي جالعاستىرادى. وسىالي كەلە جاتىپ، ءبىر جەردە شولدەن شىرىلداپ تۇرعان كولدەن ءوتى

دەگەن ويمەن ءبىر شىنتاعىن قاناتادى. تورعاي كەنەت « تىم بولماسا كىشكەنە الدەنىپ السىن»تورعايدى كورەدى. 
يقىر تورعايعا اينالدىرعانىن بىلەدى. بۇل سقىز بولىپ شىعا كەلەدى. قىزبەن سويلەسە كەلە جالماۋىز كەمپىردىڭ ونى 

قىزعا ارناپ قان شىعارعاندا عانا جويىالدى ەكەن. باي باالسى ەندى قىزدى ەرتىپ ساپارىن جالعاستىرادى. ءبىراز 
 ۋاقىتتان كەيىن ءبىر جىگىتكە جولىعىپ، ءجون سۇراسادى. ول:

 
 پ ەسكەرتەدى.دە —ن جالماپ جاتىر، اباي بول، جولدا ايداھار بار. ول قاسىنان وتكەن ادامداردىڭ ءبارى -

 
باي باالسى جىگىتكە العىسىن ايتىپ، ارى قاراي جۇرمەك بوالدى. ال، جولشىباي جولىققان جىگىت قىزدى ۇناتىپ 
قالىپتى. باي باالسى جىگىتكە قىزدى قالدىرىپ، ءوزى جولىن جالعاستىرادى. كەلە جاتىپ، تاۋدى قوپارىپ جاتقان 

كەزدەستىرەدى. الگى ايداھار ەكەۋى الىسادى. اقىرىندا ويدى قىر قىلىپ، قىردى وي قىلىپ ايداھاردى ايداھاردى 
 جەڭەدى. ەندى ءبىر جەرگە كەلگەندە استىنداعى ارعىماعى ادامشا:

 
سۇر مەرگەن دەيتىن مەرگەن بار، تۇستىك جەردەن اتىپ، كۇنشىلىك جەردەن بولجايدى. سوندىقتان ونىڭ اتقان  -

 .ەسكەرتەدى دەپ —تيمەس ءۇشىن، مەن ساعان ەڭكەي دەپ ايتقان كەزدە، ەڭكەيەتىن بول، وعى 
 

 يەسى:
 
 .كەلىسەدى دەپ —جارايدى،  -
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 والر ءارى قاراي جۇرە بەرەدى. ءبىر جەرگە كەلگەندە ارعىماعى:

 
 .دەيدى —ەڭكەي!  -

 
مەرگەننىڭ اۋلىنا جەتەدى. باالنى كورگەن سۇر باال ەڭكەيە قاالدى. وسىالي بىرنەشە ۋاقىت جۇرگەننەن كەيىن الگى 

 مەرگەن:
 
 .سۇرايدى ايەلىنەن دەپ –مەنىڭ اتقان كىسىم ولمەي قويماۋشى ەدى. بۇل ءوزى قانداي ساق جىگىت؟  -

 
 ءۇي يەلەرى كەلگەن جوالۋشىنى اتتان ءتۇسىرىپ: 

 
 .سۇراسادى ءجون دەپ –جولىڭ بولسىن. نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟  -

 
 باال:سوندا 

 
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ —مەن ءبىر ساعىم بوپ كورىنگەن سۇلۋ قىزدى ىزدەپ كەلەمىن،  -

 
والي بولسا، سەن سول جەرگە جاقىن قالدىڭ. بۇگىنشە جاتىپ دەم ال. ەرتەڭ تاڭ اتا جول كورسەتىپ جىبەرەمىن،  -

 .دەيدى —
 

جۇرەدى. سالدەن كەيىن الدەنەشە قابات تەمىر كەلەسى كۇنى ەرتە تۇرىپ، سۇر مەرگەن كورسەتكەن باعىتقا قاراي 
 ۇيگە بارادى. جولدا قاراقۇناق:

 
 .قاتادى ءتىل ادامشا دا تاعى دەپ —مەنى بايالپ كەت،  -

 
باي باالسى ءۇيدىڭ جانىنا كەلگەندە، قىزدى كورۋگە اسىعىپ، اتىن بايالماي كەتەدى. الگى ءۇيدىڭ جەتى بولمەسىنەن 

بولمەسىنە كىرەدى. وسى بولمەدە ءبىر التىن ساندىق تۇر ەكەن. باال ساندىقتى اشادى. ساندىقتىڭ ءوتىپ، ەڭ تورگى 
ىشىندە سۇلۋ قىز جاتادى. بۇل قىزدى دا جالماۋىز كەمپىر الداپ اكەلىپ، ساندىققا تىعىپ تاستايدى. قىز بەن جىگىت 

دى. قاراسا، باالنىڭ اتى ءولىپ قالىپتى. بىرىمەن كەلىسەدى. سودان كەيىن ەكەۋى سىرتقا شىعا-سويلەسىپ، بىر
 سەرىگىنەن ايرىلعان جىگىت قاتتى قايعىرىپ جىالپ جىبەرەدى. سوندا قىز:

 
 .جۇباتادى باالسىن باي دەپ —قايعىرما، مەن ءبىر ءدارى بەرەمىن. سول ءدارىنى يىسكەگەن ات تىرىلەدى،  -

 
لتەدى. قىزدى الىپ، ءوز اۋلىنا وراالدى. اكەسى باالسىن قىز بەرگەن ءدارىنىڭ كومەگىمەن جىگىت ارعىماعىن تىرى
 تاتتى ءومىر سۇرە باستايدى.-ۇيلەندىرىپ، ۇلكەن توي جاسايدى. وسىالي ەكەۋى ءتاتۋ

 
ءبىر كۇنى جىگىتتىڭ اۋلىنا الگى جالماۋىز كەمپىر كەلەدى. ول سۇلۋ قىزداردى ۇرالپ، باسقا ەلدىڭ حاندارىنا  

ەكەن. كەيدە وسى ەڭبەگى ءۇشىن اقىسىن العانشا، ۇرالعان قىزدارىن قۇسقا اينالدىرىپ، نە  ايەلدىككە اپارىپ بەرەدى
بولماسا ۇيىندەگى ساندىققا تىعىپ تاستايتىن كورىنەدى. ەندى وسى قىز ءۇشىن اقىسىن الىپ قويعان مىستان ۇيىنە 

ەرىن ءبىلىپتى. ىپ، والردىڭ قايدا كەتكەندكەلىپ قىزدى تاپپاي قالىپتى. جىگىتتىڭ اتىن ولتىرگەن كۇزەتشىلەرىن شاقىر
 ايالسىن اسىرىپ بۇل جولى دا قىزدى قولعا تۇسىرمەك بوالدى.

 
 وسى ويمەن كەمپىر باالنىڭ ۇيىنە كەلىپ:

 
 .دەيدى —شەشەسى جوققا شەشە بوالمىن،  -
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 قىز كۇيەۋنە:
 
 .وتىنەدى دەپ —ءبىز شەشە قىلىپ االيىق،  -

 
الدانعان قىز، ونى شەشە قىلىپ ۇيلەرىندە قالدىرادى. قىزدىڭ سەنىمىنە كىرىپ العان  جالماۋىز كەمپىرگە تاعى دا
 جالماۋىز كەمپىر ءبىر كۇنى:

 
 .دەيدى —سەنىڭ كۇيەۋىڭنىڭ جانى قاي جەردە؟ سونى نەگە سۇراپ بىلمەيسىڭ؟  -

 
 كەشكە جىگىت كەلگەن سوڭ ايەلى:

 
 .سۇرايدى دەپ –ماعان سەنبەيسىڭ بە؟ سەنىڭ جانىڭ قاي جەردە؟ نەگە ايتپايسىن؟ الدە  -

 
 كۇيەۋى كەلىنشەگىن وكپەلەتىپ الماس ءۇشىن:

 
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ — باكى، اق استىنداعى ۇلتاراعىمنىڭ –مەنىڭ جانىم  -

 
كەمپىر بۇل جولى دا قۋلىعىن اسىرىپ، باكىنى ۇرالپ االدى. جىگىت ءولىپ قالدى. كەلىنشەگى جىاليدى. كەلىنشەكتى 

 جۇباتقان بولىپ:
 
 .يدىدە —ولگەننىڭ سوڭىنان ولەمىسىڭ، ءجۇر سۋعا تۇسەيىك، سۋ دەنەڭدى بوساتىپ، قايعىڭنان ارىلتار،  -

 
وسىالي قىزدى الداپ اۋىلدان الىسىراق جەرگە ەرتىپ اكەتەدى. ءسال ۇزاي بەرگەندە كەمپىر قىزدى قاپقا ساالدى. 

 كەلىپ بەرەدى.قاپتى ارقاالپ، ۋادەلەسىپ كەتكەن حانعا ا
 

ەندى جىگىتتىڭ اتىنا كەلەيىك. ول وسى وقيعانىڭ ءبارىن سىرتتاي باقىالپ ءجۇرىپتى. كەمپىر وسى اۋىلعا كەلگەلى 
اكەتە ساال،  اال ساقتاندىرا الماپتى. مىستان قىزدى-سايگۇلىك تىلىنەن ايىرىلىپتى. ءبارىن ءبىلىپ جۇرسە دە يەسىن الدىن

الىپ شىعارادى. ەندى وسى باكىنى جىگىتتىڭ ۇلتاراعىنا ساالدى. جىگىت تىرىلەدى. باسىن ول سۋعا تاستاعان باكىنى 
 كوتەرسە، ۇيىندە ايەلى جوق. جىگىت ايەلىن ىزدەپ شىعادى. جولدا ءبىر قويشىعا جولىعادى. امانداسىپ:

 
 .سۇرايدى دەپ –مىناۋ كىمنىڭ اۋىلى؟  -

 
 .قويشى دەيدى —اۋىلى،  حاننىڭ –بۇل  -

 
 .جىگىت دەيدى –ندا نە بولىپ جاتىر؟ حالىق نەگە جينالعان؟ مۇ -

 
 .دەيدى —حان ءبىر سۇلۋ قىز الىپ، سونىڭ تويى بولىپ جاتىر،  -

 
 :قويشى سۇراسا، دەپ –ول سۇلۋ قىزدى قايدان اكەلگەن ەكەن؟  -

 
 .بەرەدى پجاۋا دەپ —جالماۋىز كەمپىر سۇلۋ قىزدىڭ كۇيەۋىن ءولتىرىپ، الىس جەردەن اكەلىپتى،  -

 
 .سۇرانادى دەپ —والي بولسا، اقىڭدى بەرەيىن، ەكەۋمىز ورىن الماسايىق،  -

 
 قويشى كەلىسىپ، اقىسىن االدى. الگى جىگىت كەتەيىن دەپ جاتقان قويشىدان:

 
 .سۇرايدى دەپ –مىنا سۋدان قايتىپ وتەسىڭ؟  -
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 قويشى:

 
 .دەيدى —قۇرعىردىڭ سۋى قۇرى دەسە، سۋ قۇرىپ قاالدى،  -

 
سودان كەيىن باي باالسى قويشىنىڭ كيىمىن كيىپ، قويدى اۋىلعا ايداپ كەلەدى. ول قويالردى سۋدان وتكىزە الماي 
الەك بوالدى. قويشىنىڭ ايتقان سوزدەرىن ۇمىتىپ، قويالردى بىرتىندەپ القتىرا باستايدى. قويشى بولىپ كەلگەن باي 

 باالسىنىڭ بۇل قىلىعىن حان كورىپ:
 
 :ءتۇسىپ ەسىنە ءسوزى ايتقان قويشىنىڭ دەگەندە، –شارتتى سوزدەردى نەگە ۇمىتاسىڭ؟  انتۇرعان، -

 
 .اشىالدى جول بولىپ، جوق سۋ الدىنداعى كەزدە سول. دەيدى —قۇرعىردىڭ سۋى قۇرى،  -

 
ەرگەن ب حان جىگىتتى باياعى قويشى دەپ ويالپ، ايەلىنە تاماق اپارىپ بەرۋگە جۇمسايدى. باي باالسى تاماق اپارىپ

بولىپ، كەلىنشەگىمەن كورىسەدى. قۋانعان ەكەۋى ۇزاق اڭگىمەلەسەدى. كەلىنشەگى باياعى جالماۋىز كەمپىردىڭ 
بىرنەشە سيقىرىن ۇيرەنگەن ەكەن. والر كەلىسىپ، تۇندە قاشپاق بوالدى. جۇرتتىڭ كوزى ۇيقىعا كەتكەندە قىز دۇعا 

ەكەۋى ۋادەلەسكەن جەرگە كەلەدى. وزەننەن شارتتى سوزدەردى  وقىپ، كۇزەتشىلەردى ۇيىقتاتىپ كەتەدى دە، جىگىت
ايتقىپ وتەدى دە، ايەلىن تاپقان باي باالسى ەلىنە وراالدى. حالقىن جيىپ، اال بيە سويىپ، ۇلكەن توي جاسايدى. 

 مۇراتىنا جەتەدى. -باقىتتى بولىپ، ماقسات
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ءبىر كۇنى اق ءتيىن بۇتاقتان بۇتاققا قارعىپ ءجۇرىپ، ۇيىقتاپ جاتقان قاسقىردىڭ ۇستىنە قۇاليدى. قاسقىر قارعىپ 
 تۇرىپ ونى جەگىسى كەلەدى.اق ءتيىن جالىنىپ:

ىكتەن سەندەر ءار ۋاقىتتا جارايدى، جىبەرەيىن، ءبىراق سەن ماعان ايت: نەل -دى.دەي –مەنى جەمە، جىبەر؟  -     
 شات بولىپ جۇرەسىڭدەر؟

 سوندا اق ءتيىن:      
 . يدىدە –مەنى جىبەرىڭىز، سودان سوڭ ايتايىن، ايتپەسە جۇرەگىم دىرىلدەپ، سويلەي االتىن ەمەسپىن،  -    
 قاسقىر اق ءتيىندى بوساتادى. اق ءتيىن اعاش باسىنا شىعىپ الىپ:     

مسىڭ، زالىمدىق ءىشىڭدى جاندىرادى. سوندىقتان ءارقاشان قاپالى جۇرەسىڭ. ءبىز ەشكىمگە سەن قاسقىر، زالى -   
 . دەپتى –جاۋىزدىق ىستەمەيمىز، سول ءۇشىن دە ءار ۋاقىتتا ءماز بولىپ جۇرەمىز، 
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اۋىلعا كەلىپ، ادامداردى ايناالسىنا جيناپ، والرعا كەلەشەكتەرى تۋرالى بولجام جاسايتىنىن ايتادى. الدامشى ءبىر ادام 
 ونىڭ جانىنا ءبىر توپ ادام جيناالدى.

مۇنى ەستىگەن ءبىر ەگىنشى دە، قىزىعىپ، بال اشتىرماقشى بولىپ، بالشىعا كەلەدى. بالشى ادام ادەمى سوزدەر     
 شى بولعان ەگىنشىدەن اقشاسىن سۇرايدى.ايتادى. سوڭىندا كەتپەك

 وعىنداج اقشامنىڭ قالتامدا. بىلەسىڭ دە كەلەشەكتى دە، وتكەندى سەن. ەگىنشى دەيدى –نەنىڭ اقشاسى؟  -    
 . گىنشىە دەيدى –. ال، قوش بولىپ تۇر، بەرەمىن كەزدە سول اقشانى بولسا، شىن سويلەگەندەرىڭ. كەرەك ءبىلۋىڭ
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ءبىر ايەل داالعا ەگىن ورا كەلىپ، قۇمىرانى سۇتىمەن ءشوپتىڭ اراسىنا تىعىپ قويادى. بۇنى تۇلكى كوردى دە، 
ىن شىعارا ۇمىرادان باسجاسىرىنىپ كەلىپ، قۇمىرانىڭ ىشىنە باسىن تىعىپ، ءسۇتتى ءىشىپ قويادى. ەندى تۇلكى ق

 الماي الەك بوالدى.
 تۇلكى.    
 دەيدى. -ءاۋ، قۇمىرا! ءبىراز وينادىڭ، جەتەر، جىبەر مەنىڭ باسىمدى؟ -    
 قاالي جۇلقىنسا دا باسىن شىعارا المايدى. تۇلكى اشۋالنىپ:    
 گەوزەن كەلىپ، جۇگىرىپ دەپ –قاپ، بالەم، تۇرا تۇر، جاقسىلىقپەن قاالماساڭ، سەنى سۋعا باتىرارمىن،  -    

 . كەرەك كەتسە باتىپ دە ءوزى بىرگە قۇمىرامەن ءسويتىپ،. كەتىپتى قويىپ
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ر ەشكى الماي تۇرعاندا، ءبىءبىر تۇلكى جۇگىرىپ كەلە جاتىپ، ابايسىزدا ءبىر تەرەڭ اپانعا ءتۇسىپ كەتىپتى. شىعا 
 سۋ ىزدەپ ءجۇرىپ، الگى اپانعا كەز بولىپ، تۇلكىنى كورەدى.

 .دەپتى –ەي، تۇلكى باتىر، نە قىلىپ تۇرسىڭ؟  -     
وي، نە قىالسىڭ، جانىم جاي تاۋىپ تۇر. قىردا ءارى سۋساپ، ءارى ىستىقتاپ ءولىپ ەدىم. اپاننىڭ ءىشى ءارى  -     

 .تۇلكى دەپتى –دە تۇپ تۇنىق سۋى بار ەكەن، سالقىن، ءارى تۇبىن
. تىءتۇسىپ اپانعا سەكىرىپ ويالپ، دەپ –، «مەن دە سالقىندايىن، ءارى سۋ ىشەيىن»مۇنى ەستىپ ەشكى:      
جونىنە  عىپ داالعا شىعىپ،ىر دە، تىرەپتى تابان مۇيىزىنە ونان ءمىنىپ، ۇستىنە ەشكىنىڭ سەكىرىپ تۇلكى سوندا

 كەتىپتى.
 دەگەن ءسوز وسىدان قالىپتى. « وتىرىككە الدانبا، باسىڭ بالەگە دۋشار بوالر»     
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ءبىر تىشقان تاماق اۋالپ، ىنىنە قايتىپ كەلسە، وندا ءبىر جىالن جاتىر ەكەن. تىشقان مۇنان جامان قورقىپ، قۋىپ 
شىعارۋعا باتپاي، اقىل سۇراي، ءوزىنىڭ قايعىسىن ايتقالى كورشىلەرىنە بارادى. اقىلدى تىشقاندار جيىلىسىپ وتىرىپ، 

 كەڭەسىن ايتىپتى:
سەن ول ءىندى تاستاپ، وزگە ءىن قازىپ ال. جىالن سەنىڭ ءىنىڭدى تارتىپ العانى ادىلدىك ەمەس،  -       

ءبىراق وعان قىالر ەش ايال جوق. وعان ءتيىپ نە قىالسىڭ؟ مازاسىن اال بەرسەڭ، ءوزىڭدى جەپ قويادى، وعان 
 ەشتەڭە قىال المايسىڭ.

 ەي قويىپتى. ءبىراق قاالي كەگىن الۋدى وياليدى.تىشقان بەيشارا قايعىرسا دا، ۇندەم     
ءبىر كۇنى سەيىلدەپ كەلە جاتسا، ءىنىنىڭ اۋزىندا جىالننىڭ كۇن شۋاقتا جىلىنىپ جاتقانىن كورىپتى. جانىندا         

ءبىر كىسى ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. تىشقان بارىپ ونىڭ مۇرنىن تىستەپ الىپ، جىالنعا قاراي تۇرا قاشىپتى. كىسى 
ويانىپ، تۇرا قۋادى. قاراسا، الدىندا جاتقان جىالندى كورەدى. تىشقاننان مۇنىڭ زيانى كوبىرەك بولعان سوڭ، كىسى 

 جىالندى ولتىرۋگە الدانىپ قالىپتى دا، تىشقاندى قويا بەرىپتى.
 ءسويتىپ، كەگى قايتقان تىشقان ءوز ىنىنە كەلىپ تۇرىپتى.          
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 قالىڭ اعاشتى اراالپ، ءبىر تۇلكى كەلە جاتىپ، اعاشتىڭ باسىندا وتىرعان ءبىر قىرعاۋىلدى كوردى دە، جاقىنداپ كەلىپ:
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 .دەدى – دوستىم؟ تۇراسىڭ، قاالي! قىرعاۋىل با، ساالماتسىز –   
 .  قىرعاۋىل دەدى – تۇراسىز؟ قاالي ىزءوزىڭ! راقمەت سوزىڭە جاقسى –   
 . كىتۇل دەيدى –، ءبىر قۇالعىم ءجوندى ەستىمەيدى، كارىمىن شىراعىم، ەكەن سويلەسسەڭ ءتۇسىپ جەرگە –   
 –  مۇمكىن قويۋعا جەپ ءبىزدى بار، اڭدار ءتۇرلى ءار جەردە قورقامىن، تۇسۋگە جەرگە تۇسپەيمىن، جەرگە –   

 . قىرعاۋىل دەدى،
ورلىق ەۋگە بىرەۋ زشىعىپتى،بىر بۇيرىق ەدىم، بارىپ قاالعا جاڭادا! ەمەس بۇرىنعى زامان بيىلعى ەي،دوستىم، –   

قىلماسقا! قوي مەن قاسقىر بىرگە ءجۇرسىن دەگەن تۇلكى مەن تاۋىق بىرگە ءجۇرسىن دەگەن كوگەرشىن مەن قارشىعا 
 . تۇلكى دەدى –ءبىر ۇياعا جۇمىرتقاالسىن دەگەن. قورىقپا، ءتۇس،  

دا  اقتا بىريتتەر كەلە جاتىر، والرعاج مىنا! دوس بولسىن، رازى الالسى ايتاسىز، جاقسى بار، حابارىڭىز جاقسى –   
 . قىرعاۋىل دەدى –ايتىڭىز، والر دا ەستىسىن 

 ارتىنا قاراماستان قاشا بەردى. -يت دەگەن سەزدى ەستىگەسىن تۇلكى الدى   
 .   قىرعاۋىل دەدى – بە؟ كەتتىڭىز ۇمىتىپ يرىقتىبۇ باراسىز، قايدا –   
 . ەستىلدى داۋسى تۇلكىنىڭ دەگەن –يتتەر شىعار،  ەستىمەگەن بۇيرىقتى بىلەدى، كىم –   
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اۋالي  المايتىن  بوالدى. ەندى  اڭداردى  ايالمەن  اۋالعىسى  ارىستان  قارتايادى.  اڭداردى  بۇرىنعىسىنداي  
 كەلەدى. ءوزى  ۇڭگىردە   جاتادى دا:

  الىنءح   ارىستاننىڭ بىرلەپ-بىر  اڭدار.   تاراتادى حابار اڭدارعا بارلىق  دەپ، –اۋرۋمىن، جۇرۋگە   ءالىم جوق،  -
 .           بوالدى جەم  ارىستانعا   دە ءبارى.  تارمايدىقاي دە  بىرەۋىن  اڭداردىڭ  ارىستان.  كەلەدى  بىلۋگە

 ءبىر كۇنى  تۇلكى  كەلەدى. ول ۇڭگىردەن  الىسىراق  تۇرادى دا: 
 .سۇرايدى  كوڭىلىن  دەپ –ءحالىڭىز  قاالي، تاقسىر؟    - 
.  رىستانا دەيدى –ءحالىم ناشار. نەگە جاقىنىراق  كەلمەيسىڭ؟ بەرىرەك  كەل، تۇلكىجان، ازىراق  سويلەسەيىك؟   -

 :           تۇلكى
 ءجۇرىپ دەپ –اۋ،  ءبىراق ساعان  كىرگەن ءىز بار دا،  شىققان ءىز  جوق! -مەن ساعان  جاقىن  بارار ەدىم -

 . كەتىپتى
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ەرتەدە ءبىر كەدەي بولىپتى. ونىڭ بەس ەشكى، ءبىر قارا توقتىسى جانە ءبىر قۇال اتى بولىپتى. كەدەي ەشكىلەرى 
 مەن توقتىسىن بايدىڭ قويىنا، اتىن بايدىڭ جىلقىسىنا قوسادى ەكەن.

-س ەشكى مەن قارا توقتىنى، قۇال اتتى ءوز مالىنان ءبولىپ، ەلسىزءبىر كۇنى ازىناپ تۇرعان بوراندا باي بە    
 كۇنسىز ايداالعا ايداپ جىبەرەدى.

ۇلي سوققان بوران، ۇسكىرىك ايازدان بۇرسەڭ قاققان بەس ەشكى ءبىر تاسقا كەلىپ ىقتايدى دا، تاسجارعاننىڭ     
اۋ" دەپ ماڭىراپ -رعا ەرە الماي، "ەندى ءولدىمكۇرت شايناپ تۇرا بەرەدى. قارا توقتى بيشارا وال-بۇرشىگىن كۇرت

ىپ، بۇرلەرىن تەۋىپ كەڭەيت-تۇرعاندا، تاپ قاسىنان ءبىر ءتۇپ كوكپەك كورىنىپتى. كوكپەكتىڭ تۇبىنە كەلىپ، تەۋىپ
 بىرت شايناپ، جاتا بەرىپتى.-بىرت
 قۇيرىعىنا قار قاتقان،-جال    
 قاباعىن قالىڭ مۇز جاپقان،    
 كوپ شاپقانبەرلى -ارلى    
 قۇال ات قامىستىڭ اراسىنداعى بەتىن كوبىك قار جاۋىپ قالعان ءبىر قۇدىققا كۇمپ ەتىپ، ءتۇسىپ كەتىپتى.    
 وقىرانىپ، وسقىرىنىپ،    
 قايشىالپ تىگىپ قۇالعىن،    
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 جۇلىپ جەپ ەرنەۋ قۇراعىن،    
 كۇرت شايناپ، و دا تۇرا بەرىپتى.-كۇرت    
 بار مالى اق بوراننىڭ استىندا، قاراڭعى تۇڭدە ايداالدا قالىپتى. ءسويتىپ، كەدەيدىڭ    

بورانمەن بىرگە قۇتىرىپ، ارانى اشىلعان اش قاسقىر جەم ىزدەپ كەلە جاتىپ، قارا توقتىنىڭ ءدال ۇستىنەن      
 ءتۇسىپتى:

 .قاسقىر دەپتى —! جەيمىن سەنى توقتى، قارا توقتى، قارا —
 .توقتى دەپتى — جە، سونى ءتۇر، ەشكى بەس جەردە انا جەمە، مەنى اعاتاي، اعاتاي، —
 .كەلىپتى جەتىپ ەشكىگە بەس ءتۇسىپ، اقسيتا اۋزىن قاسقىر دە، دەپتى — جارايدى، —
 مەن سەڭدەردى جەيمىن! ەشكى، بەس ەشكى، بەس —
 — ە،ج سونى جاتىر، ءتۇسىپ قۇدىققا ات قۇال اسقان قۇالعىنان جالى جەردە انا جەمە، ءبىزدى قاسەكە، قاسەكە، —

 .ەشكى بەس دەپتى
 .كەلىپتى اتقا قۇال تەۋىپ، سىرتقا ءجۇنىن ارقا تىكىرەيتىپ، قۇالعىن قاسقىر دە، دەپتى — جارايدى، —
 .قاسقىر دەپتى —ت، مەن سەنى جەيمىن! ا قۇال ات، قۇال —
 ىماارت تازارت، باتپاعىمدى الىپ، شىعارىپ قۇدىقتان مىنا مەنى بولماسا ەڭ. ەدىم ات مەن ەدىڭ، قاسقىر سەن —

 .ات قۇال دەپتى — عوي، جاتىرمىن ولگەلى دا ونسىز. جە سوڭ سونان وقى، ايات ءبىر دا، وتىر شىعىپ
قۇال اتتىڭ قۇيرىعىنان مىقتاپ تىستەيدى دە، قۇدىقتان شىعارىپ االدى. اياعىمەن  قاسقىر دەپ، — جارايدى، —

 تىرناالپ، باتپاعىن تازااليدى.
 ەنىس تۇرىپ كەلىستىرىپ دا، وقيمىن كەلىستىرىپ قۇراندى مەن. بەر ايتا يمانىڭدى دا، ءتۇر قاراپ ءارى ەندى —

 .قاسقىر دەپتى — جەيمىن،
 قۇال ات قۇالعىن جىمىرىپ، ارتقى اياعىن باۋىرىنا الىڭقىراپ تۇرا بەرىپتى.     
يەن داال، ايسىز ءتۇن، ازىناعان بوراندا وزىمنەن باسقا باتىر جوق دەپ داڭعويسىعان ءبورى قۇال اتتىڭ ارتىنا      

 اندەتىپ، ۇلي باستايدى. شىعىپ، شوقيىپ وتىرادى دا، مولداالرعا ۇقساپ، ەكى كوزىن شارت جۇمىپ، وزىنشە
اندىپ تۇرعان قۇال ات قىرىنداي ءتۇسىپ، كوز تاستاپ، ارتقى اياعىمەن دالدەپ تۇرىپ قاسقىردىڭ شىقشىتىنان      

 پەرىپ كەپ قاالدى.
 شىقشىتى سىنىپ، ەكى كوزى الدىنا اعىپ تۇسكەن قاسقىر قىلجيىپ جاتىپ ۇليدى:     
 قارا توقتىنى جەمەگەن     
 …ۋ… اۋ، ۋ-ىالن باسىمقوب     
 بەس ەشكىنى جەمەگەن     
 …ۋ… اۋ، ۋ-باعالن باسىم     
 قۇال اتتى قۇدىقتان سۋىرىپ العان     
 …ۋ… اۋ، ۋ-پالۋان باسىم     
 ارتىنا شىعىپ، قۇران وقىپ،     
 كوز جۇمار مولدا ما ەدىم؟     
 …ۋ… اۋ     
 وسىنى ايتادى دا، قىلجيىپ جاتىپ ولەدى.     

 ەرتەڭىنە تاڭ اتىپ، بوران باسىلعان سوڭ، كەدەي ءبىر توبەنىڭ باسىنا كەلىپ، بىالي دەپ مالدارىن شاقىرىپتى:     
 قوي باالسى قوڭىرىم،     
 ۇيا بۇزباس مومىنىم،     
 —شوپان اتا تۇلىگى      
 قوشاقانىم، قايداسىڭ؟     
 پۇشايت!     
 پۇشايت!     

 
 ءجۇنىن جۇلسا باقىرعان،     
 ەشكى اتاسىن شاقىرعان.     
  —ورىستە وسكەن جانۋار     

 شوكەتايىم، قايداسىڭ؟     
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 شورە!     
 شورە!     

 
 كولىگىم، —جولعا شىقسام     
 سەرىگىم، —جاپاندا جۇرسەم     
 قامبار اتا وسىرگەن،    
 قۇال اتىم مەنىڭ، قايداسىڭ؟    
 قۇراۋ!     
 قۇراۋ!    
بۇل داۋىستى ەستىگەن سوڭ، قۇال اتى قار بۇزىپ، بەس ەشكى شۇباپ جول سالىپ، قارا توقتىنى سوڭدارىنان     

ەسەن يەلەرىن تاۋىپتى. كەدەي مالدارىن اكەلەدى دە، جىلى قوراعا كىرگىزىپ، استارىنا جايالپ كوڭ -ەرتىپ، امان
بىلگەندەرىن سۇرايدى دا، اڭگىمەگە ابدەن قانىپ العان -كورگەن توسەيدى، پىشەن مەن جەمگە تويعىزادى. والردان

 سوڭ:
 .قويىپتى كىنا توقتىعا قارا دەپ — سالدىڭ؟ ساۋداعا ەشكىنى بەس ساۋعاالپ، باسىندى نەگە سەن —
 وڭ،س بولعان كەلمەيتىن ءالىم ءارى جالعىز، ءوزىم جوق، قاتقان بولسا بۋىنىم جوق، وسكەن بولسا ءمۇيىزىم —

 .توقتى قارا بەرىپتى جاۋاپ دەپ —زاۋال بوالر دەپ، بەس ەشكىگە جىبەرىپ ەدىم،  ءبىر سوالردان
 .ەشكىگە بەس دەپتى — ساۋداالدىڭدار؟ باسىن اتتىڭ قۇال ساۋعاالپ، باستارىڭدى ءوز نەگە سەندەر —
ىر زاۋال وي، ءبع ەدى ات قاناتى ەر سوندىقتان بىلەمىز، سوققانىڭىزدى قاسقىر رەت تاالي اتپەن قۇال ءسىزدىڭ —

 دەپتى —سودان بوالر دەپ ەدىك. ونىمىز ءدال كەلدى، ايتپەگەندە اش قاسقىر ءبارىمىزدى جەپ قوياتىن ەدى، 
 . ەشكىلەر
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بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر كەدەيدىڭ ءۇش ۇلى بولىپتى. بۇكىل ءومىرى بايالردىڭ ەسىگىندە وتكەن كەدەي ولەرىندە 
ءۇش ۇلىن قاسىنا الىپ وتىرىپ وسيەت ايتادى. ء"ۇيدىڭ شىعىس جاعىندا ءبىر جالماۋىز باي بار، سوعان ولسەڭدەر 

 .دەيدى —دە، جالدانباڭدار"، 
 قايتقان سوڭ، ءۇش باالسى قىزمەت ىستەۋگە كىرىسەدى.اكەسى دۇنيەدەن      

ەڭ اۋەلى قىزمەت ىزدەپ، ەڭ ۇلكەن اعاسى ۇيىنەن كەتەدى. ول كوپ ۋاقىت ءجۇرىپ، قىزمەت تابا الماي، اكەسى 
 "بارما" دەگەن بايعا بارادى. باي بۇنى كورگەن سوڭ "حوش كەلدىڭ" دەپ قارسى االدى. باي بۇعان:

االم. ال ورىنداي الماساڭ، باسىڭدى االم، ءبارىبىر باسقا  جالشىلىققا ورىنداساڭ، سونى بەرەم، قىزمەت ءبىر ساعان —
 :ۇلى ۇلكەن كەدەيدىڭ. دەيدى —بايالردا جۇمىس جوق، 

 :ناۇلى كەدەي بولىپ تانىستىرماق تۇرىمەن جۇمىسىنىڭ باي. دەيدى — ىستەيمىن، جۇمىسىڭدى جارايدى، —
ق اربا قۇماالق شىعارادى، قىرىق اربا پىشەن جەيدى، قىرى ىشەدى، سۋ بوشكە قىرىق كۇنىنە بار، نارىم قارا ءبىر —

 ۇلى ۇلكەن جارلىنىڭ. دەيدى —وسىنى باعا الساڭ، قىزمەتكە االمىن، ەگەر بۇنى اتقارا الماساڭ، باسىڭ الىنادى، 
 ۇننەنك بەس-تورت باي. المايدى ۇلگەرە اق-كەيىن كۇننەن العاشقى. كىرىسەدى ورىنداۋعا امالسىزدان جۇمىستاردى

ەيىن كەلىپ كورسە، ءشوپ تە، سۋ دا جەتىسپەي، قارا نار ارىقتاپ قالعان ەكەن. باي اشۋالنىپ، كەدەيدىڭ ۇلكەن ك
 ۇلىنىڭ باسىن االدى.

ى. تجۇمىس سۇراپ كەلگەن ادامدارعا باي وسىنداي قولدان كەلمەيتىن جۇمىس تاپسىرىپ، ولتىرە بەرەتىن بولىپ   
 بۇدان سوڭ ورتانشى ۇلى دا وسى جولمەن قازا تابادى.

ەندىگى ۇيدە قالعان كىشى ءىنىسى اعاالرىن ىزدەپ شىعادى. ونى جۇرت "بويى ءبىر قارىس، ساقالى قىرىق قارىس"    
ىم لدەپ اتايدى ەكەن. ءبىرقارىس اعاالرىن ىزدەپ، كوپ قيىندىقتاردى باسىنان وتكىزەدى. اقىرىندا ءبىرقارىس زۇ

 بايدىڭ اۋىلىنا كەلەدى. باي بۇنى كورىپ قۋانىپ، قارقىلداپ:
 .دەيدى — ءازىر، جۇمىس ساعان ال —   
 .ءبىرقارىس دەيدى — جۇمىس؟ قانداي —   
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 شەنپى اربا قىرىق شىعارادى، قۇماالق اربا قىرىق ىشەدى، سۋ بوشكە قىرىق كۇنىنە بار، نارىم قارا ءبىر —   
 :كۇلىمدەپ ءبىرقارىس. دەيدى —لىنادى، ا باسىڭ الماساڭ، كۇتە ەگەر كەرەك، كۇتۋىڭ سونى. جەيدى

 .دەيدى — تابارمىن، بابىن مالىم، باققان كوپ ەڭ مەن دەگەن نار ماقۇل، —   
 —ءبىرقارىس ناردى كۇتۋگە كىرىسەدى. باي ۇيىنە بارىپ: "قولىما قاالي تۇسپەي كەتەر ەكەنسىڭ، بالەكەتىم"،    
 .ماساتتانادى دەپ
ءبىرقارىس نارعا بارىپ، ناردى پىشەن جەيتىن ورنىنان كەيىنىرەك، باسىن پىشەنگە جەتپەستەي ەتىپ باياليدى.    

 ودان كەيىن ءتورت اياعىن ءتورت قازىققا باياليدى. نار ءارى ۇمتىالدى، بەرى ۇمتىالدى، ءشوپ جەپ، سۋ ىشە المايدى.
ر اشىعىپ قالعان سياقتى كورىنەدى، ءبىراق الدىندا پىشەن، سۋ دەگەندەر تولىپ باي ءبىر كۇنى كەلىپ كورسە، نا   

 تۇرادى. باي ءبىرقارىسقا:
 :ءبىرقارىس. كەتەدى ۇيىنە دە، دەيدى — جىبەر، وتقا ناردى انا ءبىرقارىس، —   
 .جىبەرەدى وتقا قوسىپ، پىشەنمەن ناردى ءبىرقارىس كەتىسىمەن باي. بەرەدى قاال دەپ —! قوجا قۇپ، —   
 باي بۇنى كورىپ، اشۋالنىپ، ءبىرقارىسقا كەلىپ:   
 :ءبىرقارىس. دەيدى — نە؟ ورتەگەنىڭ ناردى —   
 بولماي كەرەگى ناردىڭ اسىلى سىزگە، سوڭ، بۇيىرعان ءوزىڭىز دەپ — جىبەر، وتقا ناردى انا بايەكە، —   

ىن جۇمىسقا ونى ءبىر قي سەزىپ، المايتىنىن قۇتىال جاي ءبىرقارىستان باي. دەيدى — جىبەردىم، وتقا دەپ عوي قالعان
 جۇمساعىسى كەلەدى.

باي ءبىر كۇنى ءبىرقارىستى شاقىرىپ، الىستاعى اقساق تەمىر حاننىڭ جۇيرىك قارا ارعىماعىن قااليدا اكەلىپ بەرۋىن    
 تاالپ ەتەدى.

 دەيدى —ڭ، بارلىق مۇلكىڭنىڭ تەڭ جارتىسىن بەرەسىڭ"، ءبىرقارىس رازى بولىپ، "قارا ارعىماقتى اكەلگەن سو   
 .كەلىسەدى گەبەرۋ جارتىسىن تەڭ مۇلكىنىڭ ويالپ، دەپ — ،"الماس اكەلە ارعىماقتى قارا بارىبىر"ء: ىشىنەن باي. بايعا
تەمىردىڭ  قءبىرقارىس بايدىڭ ءبىر جۇيرىك اتىن ءمىنىپ، جولعا شىعادى. بىرنەشە كۇندەر، اپتاالر ءجۇرىپ، اقسا   

 ەلىنە دە جەتەدى.
كەلسە، اقساق تەمىر حاننىڭ ەلىندە ءبىر ۇلكەن توي بولىپ، ات شابىسىنا ازىرلەنىپ جاتىر ەكەن دەيدى. كوپتەگەن    

 جەرلەردەن كەلگەن اتتار مەن اقساق تەمىردىڭ قارا ارعىماعىن بايگەگە قوسادى.
، ۇ دا ءوز اتىمەن بايگەگە قوسىالدى. اتتىالر بايگە تورىنە بارىپءبىرقارىس تا استىنا ۇلكەن قۇس جاستىق سالىپ، ب   

اتتاردى قويا بەرگەندە، ءبىرقارىس الدىنان وزا وتىرىپ، قۇس جاستىقتى جارىپ جىبەرىپ، ءجۇنىن بايگەگە قوسىلعاندار 
را ن باسقا جاققا بۇالدىنا قاراي بوراتا بەرەدى. بايگەشىلەر كوزدەرى بۇلدىراپ، ەشتەڭە كورمەي، اتتارىنىڭ باسى

 جونەلەدى. قالعاندارى العىپ شىعىپ كەتەدى.
 بايگەدەن تەك ءبىرقارىس بۇرىن كەلەدى، ودان سوڭ اقساق تەمىردىڭ قارا ارعىماعى كەلەدى.   
اقساق تەمىر بۇنى كورىپ، تاباندا اشۋالنىپ، قارا ارعىماققا مىنگەن ادامىن تاباندا ولتىرەدى دە، ءبىرقارىستى    

 شاقىرىپ الىپ:
 :ءبىرقارىس. دەيدى —تىن ال، نە الساڭ دا، اتىندى بەر، ال ال، مال! قوناق —   
 جونە وقج كولىگىم قايتايىن، ءمىنىپ ەلگە بەرىڭىز، ارعىماعىڭىزدى قارا ماعان ءبىراق الىڭىز، تاقسىر، حان —   
 :تەمىر اقساق قالعان تانىپ ەسىنەن. دەيدى — بەرىڭىز، التىن ءدىلدا مىڭ ءبىر دە

 ەپ ءبىرقارىستىڭ اتىنىڭ باسىن ۇستاي بەرەدى.د —! ال …ال …ال —   
ءبىرقارىس اقساق تەمىر ەلىندە قوناق بولىپ جاتىپ، حاننىڭ قارا ارعىماعىن جانە ءبىر مىڭ ءدىلدا التىنىن الىپ،    

ەلىنە قايتادى. جولدا بىرنەشە كۇندەر ءجۇرىپ، بايدىڭ ەلىنە كەلەدى. بايعا قارا ارعىماقتى بەرىپ، ۋادەلى مۇلكىن 
 سۇراي باستايدى. باي ءبىرقارىسقا:

 — سىڭ،بوال ىستەيتىن جۇمىستى بارلىق ۇيىمدەگى مەنىڭ ءبىراق عوي، االسىڭ جارتىسىن تەڭ ىمنىڭمۇلك —  
 .كونەدى دا وعان ءبىرقارىس. دەيدى

ءبىرقارىس بايدىڭ بارلىق جۇمىستارىن مۇلتىكسىز ورىنداپ، قايتكەندە ايتقان ۋادەسىن ورىنداتۋدى وياليدى. باي    
بوالدى. بۇنى ءبىرقارىس سەزەدى دە، بايدىڭ جول ازىق سالعان ساندىعىنىڭ تۇبىنە  ءبىرقارىستان قورقىپ، قاشپاقشى

 تىعىلىپ جاتىپ االدى.
ءبىر كۇنى تۇندە باي ايەلىمەن ەكەۋى ءتۇن ورتاسىندا ساندىقتى ارباعا سالىپ قاشادى. جولعا شىعىپ، ۇزاعان    

 ىندەىش ساندىق ءبىرقارىس. قويادى دەپ —س"، سوڭ باي: "ۋھ، ەندى قۇتىلماساق، ءبىرقارىس بىزگە كۇن بەرمە
 :ايەلىنە باي. دەيدى —!" قۇتىلدىڭ يا،: "جاتىپ
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 بدەنا ەلدەن ءجۇرىپ، ۋاقىتتار ءبىراز تاعى. دەيدى —! اي-تۇرعانىن ەستىلىپ قۇالققا داۋسىنىڭ اپىراي، —   
 باي. ىدەيد — ،"قۇتىلدىڭ يا،: "داۋىستاپ قاتتى ءبىرقارىس. باي دەيدى —م، قۇتىلدىم!" قۇتىلدى: "سوڭ ۇزاعان

 :اشۋالنىپ
 :دا تاعى ءبىرقارىس. دەيدى — تۇرسىڭ؟ ەستىلىپ قايدان داۋسى، قۇرعىردىڭ قۇتىلدىم، —   
 تارىن باسا قويادى.قۇالق دەپ بولدى نە قۇرعىرعا ايەل مەن باي. دەيدى —! قۇتىلدىڭ باسە قۇتىلدىڭ، —   
 ەكىنشى كۇنى كەشكە تامان ءبىرقارىس ساندىقتىڭ ىشىنەن شىعا كەلەدى. باي مەن ايەلدە ۇرەي قالمايدى.   
كەشكە قۇدىق باسىنا قونادى. ءبىرقارىس تا بايمەن بىرگە وتىرىپ االدى. باي ىشىنەن ءبىرقارىستى تۇندە قۇدىققا    

 تاستاپ جىبەرۋدى وياليدى.
ءتۇن ورتاسى اۋعاندا باي مەن ايەلى ۇيقىعا ماس بولىپ جاتقاندا، ءبىرقارىس بايدىڭ ايەلىن ءوز ورنىنا سالىپ،    

ءوزى بايدىڭ قاسىنا جاتىپ االدى. باي ءبىر ۋاقىتتا ويانىپ، ءبىرقارىستىڭ ورنىنداعى ءوز ايەلىن سۇيرەپ اپارىپ 
 دى.قۇدىققا سالىپ جىبەرىپ، ورنىنا كەلىپ جاتا قويا

 اقاش جەگىپ، اتىن جان-جالما باي. ءبىرقارىس —ەرتەڭ ەرتە باي ايەلىن وياتايىن دەسە، قاسىندا جاتقان    
 .جونەلەدى

ءبىرقارىس ارتىنان قۋىپ بەرەدى. باي قالىڭ توعايعا تىعىالدى. ءبىرقارىس توعايعا ءورت جىبەرەدى. باي توعايمەن    
 ىلىنا بارىپ، بارلىق مالدارىن ايداپ ەلىنە كەلەدى. ورتەنىپ كەتەدى. ءبىرقارىس بايدىڭ اۋ
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قۇمارالندىراتىن، ىنتاالندىرىپ، ىقىالسىن ارتتىراتىن ساباق، باالالرعا انا تىلىندە قاراپايىم باالالردى ءوز بەتىمەن »
تىلمەن قىزىقتى ۇعىندىرىلسا، اڭگىمەلەر مەن ەرتەگىلەر، مىسالدار مەن ولەڭدەر ورىندى پايداالنىلسا، والردىڭ ءبىلىم 

 «الۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى ارتا تۇسەدى
 

 ى. التىنسارين.
 
ەكتەپكە دەيىنگى باالالردى وقىتۋ جانە تاربيەلەۋ، دامىتۋدى ودان ءارى جەتىلدىرۋ جولدارى قازىرگى كەزدە مەكتەپكە م

دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ زاڭدارىندا ايقىندالىپ بەرىلگەن. بۇرىنعى قالىپتاسقان كونتسەپتسياالر، ونىڭ وزگەشەلىگى تەك 
ىرۋ ماقساتىن جاقتى ۇيىمداست-تىرۋ عانا ەمەس، بۇكىل وقىتۋ ءۇردىسىن جانوقىتۋ، ءبىلىم، بىلىك داعدىالرىن قالىپتاس

كوزدەيتىندىگىندە جانە باالنىڭ جەكە تۇلعا رەتىندە قالىپتاسۋى مەن دامۋىنا باعىتتاالدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا 
پ، ىريبەلەرىن پايداالنا وتىرىقازىرگى مەكتەپكە دەيىنگى مەكەمەدە جاڭا وزگەرىستەر مەن الەمدىك ءبىلىم بەرۋ تاج

باالنىڭ جەكە دارا كۇشىنىڭ دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن جاڭا باعىتتاعى جوبانى ىزدەستىرۋ جانە قولدانۋعا ارنالعان 
ار باالنىڭ قابىلەتىنە قاراي ينتەللەكتۋالدىق دامۋى، جەكە ادامنىڭ »زاڭىندا ء« بىلىم تۋرالى»رەسپۋبليكانىڭ ء
 سياقتى ماسەلەلەر مەملەكەتتىڭ ءبىلىم ساياساتىنىڭ باستى ۇستانىمىندا اتاپ كورسەتىلگەن. « ىتۋدارىندىلىعىن دام

ءار ەلدىڭ بوالشاعى سول حالىقتىڭ ءبىلىم، عىلىم دەڭگەيىمەن انىقتاالتىندىقتان، وقۋ جۇيەسىن نەعۇرلىم ءتيىمدى  
نىڭ بارلىق تاربيە ءۇردىسى-نىمدىق قىزىعۋشىلىق وقۋقۇرا ءبىلۋ قاجەتتىلىگى قاي كەزدە دە وزەكتى ماسەلە بولماق. تا

ساالسىندا كورىنىس تابادى. قازىرگى تاربيەلەپ وقىتۋدىڭ ەڭ كوكەيكەستى پروبلەماالرى تانىمدىق قىزىعۋشىلىق 
ماسەلەلەرىن قاراستىرادى. باال ومىرىندە قىزىعۋشىلىقتىڭ ءار ءتۇرى )ەستەتيكالىق، كوركەمدىك، مۋزىكالىق، ت.ب.( 

ورىنىس تابادى. وسكەلەڭ ۇرپاق ءۇشىن تانىمدىق قىزىعۋشىلىقتىڭ ماڭىزى وتە جوعارى. تانىمدىق قىزىعۋشىلىقتى ك
ارتتىرۋ، دامىتۋ تۋرالى، بۇدان باسقا ونىڭ قورشاعان ورتامەن تاربيەگە تاۋەلدىلىگىن گەلۆەتسي اتاپ كورسەتكەن 

 بوالتىن. 
ەڭ باستى نارسە مەكتەپكە دەيىنگى باالالردىڭ تانىمدىق قىزىعۋشىلىق  اق دامىتا وقىتۋدىڭ ادىستەمەسىندەگى-سونداي

ارەكەتىن ارتتىرۋ. مۇنىڭ ءوزى ەۆريستيكالىق جانە زەرتتتەۋ ادىستەرىنە ەرەكشە ءمان بەرىلەتىنىن كورسەتەدى. بۇل 
جەكەلىكتەن »ۋى، رەتىندە قوي« داستۇرلى ەمەس تاپسىرما تۇرلەرىن ىزدەنۋدىڭ وبەكتىسى»ادىستەر تاربيەشىنىڭ ء
تاعى باسقا سياقتى مەكتەپكە دەيىنگى باالالردىڭ شىعارماشىلىق ىزدەنىسىنە، تانىمدىق « جالپىنى تاۋىپ شىعارۋ

، «رىارەكەت بىلىكتەرى مەن داعدىالرىنىڭ شەبە-ىس»ارەكەتكە قوساتىن ، باالنى -قىزىعۋشىلىعىنا جەتەلەيتىن، ىس
 لىك تاسىلدەر ارقىلى جۇزەگە اسادى.ەتەتىن ادىستەمە« بەلسەندى ىزدەنگىش»
 

كوركەم ادەبيەت ساباعىندا ەرتەگىلەردى پايداالنۋ ارقىلى باالالردىڭ تانىمدىق جان قۋاتتارىنىڭ ويانۋىنا ىقپال ەتۋ، 
 بۇل –ءبىلىم دەڭگەيىن جەتىلدىرۋ جۇيەلى جۇرگىزىلەتىن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە قالىپتاسادى.  ەرتەگىلەر 

 كوزقاراس تسيالىقەمو جاعىمدى ياعني مەحانيزمى، قالىپتاستىرۋ قىزىعۋشىلىعىن تانىمدىق باالالردىڭ يىنگىدە مەكتەپكە
دى اق تۋعان. بۇالر-سىزۋ بولماعان كەزدىڭ وزىندە-ەگىگە اۋەستىك. ەرتەگىلەر وتە ەرتە زاماندا، ءتىپتى جازۋەرت -

 . كەلەدى جەتكىزىپ ااۋىزش ۇرپاققا –حالقىمىز كۇنى بۇگىنگە دەيىن ۇرپاقتان 
ىك جاعدايىنا تىرشىل-حالىق اۋىز ادەبيەتىنىڭ باسقا تۇرلەرى سياقتى ەرتەگىلەر دە ادام باالسىنىڭ ەڭبەككە، تۇرمىس

بايالنىستى تۋعان. مەكتەپكە دەيىنگى باالالردىڭ تانىمدىق قىزىعۋشىلىعىنىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگىنە پسيحولوگيالىق 
 مىنانداي مازمۇندىق سيپاتتاما بەرەمىز. پەداگوگيكالىق تۇرعىدا -
. ەرتەگىلەر مەكتەپكە دەيىنگى باالالردىڭ تانىمدىق قىزىعۋشىلىعىن قالىپتاستىرۋ مەحانيزمى. بۇل مەحانيزم 1

 پسيحولوگتار بەلگىلەگەن تەوريا نەگىزىندە بىرىزدىلىكتە قۇرىلعان جانە ساتىالپ جۇزەگە اسادى: 
( ۋىاۋەستەن ەرتەگىمەن) كوزقاراس ەموتسيالىق مازمۇندى →س )ەرتەگىگە اۋەستىك( جاعىمدى ەموتسيالىق كوزقارا

 ىلىق )ەرتەگىگە دەگەن (قىزىعۋش تانىمدىق تۇراقتى →
. ەرتەگىلەردىڭ پەداگوگيكالىق جىكتەمەسى. بۇل بىرىنشىدەن، مەكتەپكە دەيىنگى باالالردىڭ تانىمدىق قىزىعۋشىلىعىن 2

قالىپتاستىرۋداعى مۇمكىندىكتەرىن انىقتاۋعا ىقپال ەتەدى; ەكىنشىدەن، ەرتەگىلەردى ناقتى ولشەمدەر بويىنشا سۇرىپتاۋعا 
 ندىلىق كوزقاراسىن باعداراليدى. كومەكتەسەدى; ۇشىنشىدەن، ەرتەگىلەر قۇ

. مەكتەپكە دەيىنگى باالالردىڭ ەرتەگىگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن قالىپتاستىرۋ مودەلى جانە ونى جۇزەگە اسىرۋدا 3
ىقپال ەتەتىن پەداگوگيكالىق شارتتار. مودەل قۇرىلىمى ەموتسيونالدىق، ينتەللەكتۋالدىق، ەرىكتىك كومپونەنتتەر 

 الدى جانە ناقتى كورسەتكىشتەر مەن ولشەمدەر ارقىلى سيپاتتاالدى. بىرلىگىندە بايقا
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 شىعارماشىلىق جۇمىسىمدى بىالي تۇجىرىمدايمىن:
 

جاقتى ءبىلىمى بار، تەز دامىعان، دۇنيە جۇزىنە -باعدارالماسىندا جان« 2030-قازاقستان»ەلباسى ن.ا.نازارباەۆتىڭ 
ن تاربيەلەۋ ءىسىن پەداگوگتار قاۋىمىنا جۇكتەگەن. سول اۋىردا، جاۋاپتى ايگىلى جانە سىيلى مەملەكەتتىڭ پاتريوتتارى

ىستەردىڭ ناتيجەلى بولۋى ارينە بىزدەرگە بايالنىستى، سوندىقتان دا ءار پەداگوگ باالعا ءبىلىمدى بەرىپ قانا قويماي، 
ىپ، ونىڭ قتارىن وياتا وتىرسول ءبىلىمدى باالنىڭ بويىنا ءسىڭىرۋ جولىندا، باالنىڭ بىلىمگە دەگەن قىزىعۋشىلى

بويىنداعى قابىلەتتەرىن اشا ءبىلۋ كەرەك دەگەن ەكەن. وسى شىعارماشىلىق جۇمىسىمنىڭ ناتيجەسى، قورىتىندىسى 
 رەتىندە مىنانداي ەرتەگىلەر جيناعىن ۇسىنامىن.

 
 
 
 
 
 
 

 شالقان
 
 

ەكەن. بىردە شال شالقان وتىرعىزادى. شالقان باياعى ءبىر زاماندا شال مەن كەمپىر بولىپتى. والردىڭ باقشاسى بار 
ۇلكەن بوپ وسەدى. ءبىر كۇنى شال شالقاندى جەردەن سۋىرىپ الماقشى بوالدى. ارى تارتادى، بەرى تارتادى. -ۇپ

 ءبىراق شالقاندى شىعارا المايدى.
رى تارتادى. ءبىراق شال كومەككە كەمپىرىن شاقىرادى. كەمپىر شالدان، شال شالقاننان ۇستاپ، ارى تارتادى، بە

 ورنىنان قوزعالتا دا المايدى. 
كەمپىر كومەككە نەمەرە قىزىن شاقىرادى. نەمەرەسى كەمپىردەن، كەمپىر شالدان، شال شالقاننان ۇستاپ، ارى تارتادى، 

 بەرى تارتادى. تاعى دا سۋىرىپ شىعارا المايدى.
ەسى كەمپىردەن، كەمپىر شالدان، شال شالقاننان ۇستاپ، نەمەرە قىزى ءيتىن شاقىرادى. يت قىزدىڭ ەتەگ ىنەن، نەمەر 

ارى تارتادى، بەرى تارتادى. شالقاندى سۋىرا المايدى. ەندى يت كومەككە مىسىقتى شاقىرادى. مىسىق ءيتتىڭ 
قۇيرىعىنان، يت قىزدىڭ ەتەگىنەن، نەمەرەسى كەمپىردەن، كەمپىر شالدان، شال شالقاننان ۇستاپ، ارى جۇلقيدى، 

 ۇلقيدى. شالقان شىقپايدى.بەرى ج
مىسىق بولسا، تىشقاندى شاقىرادى. تىشقان كەلىپ مىسىقتىڭ قۇيرىعىنان، مىسىق يتتەن، يت نەمەرەسىنىڭ ەتەگىنەن، 

 تارتا اقىرى شالقاندى سۋىرىپ شىعارادى. -قىز كەمپىردەن، كەمپىر شالدان، شال شالقاننان ۇستايدى. والر تارتا
 
 

 باۋىرساق
 
 

شال مەن كەمپىر بولىپتى. كەمپىر ءبىر كۇنى قايماققا نان يلەپ، ونى مايعا قۋىرىپ باۋىرساق ءپىسىرىپتى.  ەرتەدە ءبىر
 ونى تەرەزەنىڭ الدىنا سۋىتىپ قويىپتى.

 
باۋىرساق سۋىپ تۇرىپ تۇرىپ، ءبىر كەزدە دوماالي جونەلەدى. دوماالپ كەلىپ تەرەزە الدىنداعى ورىندىققا، 

ەننەن دالىزگە، دالىزدەن اۋالعا، اۋالدان سىرتقا، ودان ءارى، ودان ءارى دوماالي بەرەدى، ورىندىقتان ەدەنگە، ەد
 دوماالي بەرەدى.

 
 ءبىر كەزدە وعان قويان جولىعىپ: 

 
 .دەيدى –باۋىرساق، باۋىرساق! مەن سەنى جەيمىن!    -
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ۋىرساق، باۋىرساق! قايماققا يلەنگەم، مەنىڭ اتىم با»قويان، سەن مەنى جەمە. مەن ساعان ولەڭ ايتىپ بەرەمىن:    -
 .«مايعا پىسىرىلگەم، تەرەزەدە سۋىعام. ۇستاتپاي كەتتىم اتاما، ۇستاتپاي كەتتىم اجەمە. ۇستاتپايمىن قويان ساعان دا!

 
 سودان باۋىرساق قارا جولمەن دوماالپ كەتە بارادى. وعان قاسقىر كەزدەسىپ، ونىڭ دا جەگىسى كەلەدى.

 
 ءوزىنىڭ ءانىن قاسقىرعا ايتىپ بەرىپ، ودان ءارى دوماالي بەرەدى.باۋىرساق 

 
 ءبىر كەزدە ايۋ جولىعادى: 

 
 .ول دەيدى –باۋىرساق، باۋىرساق! مەن سەنى جەيمىن!   -

 
سەندەي مايتابانعا مەنى جەۋ قايدا؟ ۇستاتپاي كەتتىم اتاما، ۇستاتپاي كەتتىم اجەمە، قويان مەنەن قاسقىرعا   -

 م ەندەشە.ۇستاتپاعا
 
 ال سەندەي ۇستاتپايمىن مۇلدە دە!   -

 
 ءسويتىپ دوماالي جونەلەدى. ايۋ تەك كوزىمەن شىعارىپ ساالدى. 

 
 باۋىرساق دوماالعاننان دوماالپ كەلە جاتسا وعان تۇلكى جولىعادى:

 
 دەيدى ول. -باۋىرساق، باۋىرساق، قايدان دوماالپ باراسىڭ؟   -

 
 بارامىن.جولمەن دوماالپ   -

 
 باۋىرساق، باۋىرساق، ماعان ولەڭ ايتىپ بەرشى!...  -

 
مەنىڭ اتىم باۋىرساق، باۋىرساق! قايماققا يلەنگەم، مايعا پىسىرىلگەم، تەرەزەدە سۋىعام. »سودان باۋىرساق:  -

ەتتىم ايۋعا، ك ۇستاتپاي كەتتىم اتاما، ۇستاتپاي كەتتىم اجەمە. ۇستاتپاي كەتتىم قويان مەنەن قاسقىرعا. ۇستاتپاي
 دەپ ولەڭىن ايتىپ بەرەدى.« ۇستاتپايمىن ساعان مۇلدە دە!

 
 تۇلكى وعان:

 
ءانىڭ وتە جاقسى ەكەن. ءبىراق ءجوندى ەستي الماي تۇرعانىم. باۋىرساق، سەن مەنىڭ تۇمسىعىما شىق تا، ءانىڭدى  -

 دەيدى. -تاعى ءبىر رەت قاتتىراق ايتشى، 
 

 دوماالپ شىعىپ الىپ بار داۋسىمەن ءانىن ايتادى. سول كەزدە تۇلكى ۇستاپ االدى.باۋىرساق تۇلكىنىڭ تۇمسىعىنا 
 
 روال. بارايىق اجەمە مەن اتام بىزدىكىنە، دا ودان ءجۇر. باۋىرساق دەيدى –تۇلكى، سەن مەنى جەپ قايتەسىڭ!  -

 ى تويعىزادى.سەن
 

يۋدى ەرتىپ االدى. والر كەلسە اجەسى كوپ تۇلكى كەلىسەدى. جولشىباي وزدەرىمەن بىرگە قويان، قاسقىر مەن ا
قاۋسىرما ءپىسىرىپ قويىپتى. قويانعا ورامجاپىراق سالعان، قاسقىر مەن تۇلكىگە ەت سالعان، ايۋعا تاڭقۋراي سالعان 

 قاۋسىرما تيەدى. ال باۋىرساق تەرەزەنىڭ الدىندا ءوزىنىڭ ءانىن ايتىپ وتىرادى.
 
 

 مىسىق، اتەش جانە تۇلكى
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ۇلكى تەرەزەدەن قاراما ت»ەش پەن مىسىق بولىپتى. ءبىر كۇنى مىسىق ورمانعا كەتەردە، اتەشكە ەسكەرتەدى: ەرتەدە ات
 تۇلكى مىسىق كەتكەننەن كەيىن، تەرەزەگە كەلىپ اتەشتى شاقىرادى:«. سەنى كورىپ، ۇيىنە الىپ كەتەدى

 
 اتەش، اتەش    
 

 التىن ايدارلى،
 

 تەرەزەگە قاراشى،
 

 رەم.بۇرشاق ساعان بە
 

 :ىرادىشاق دوسىن ايقايالپ اتەش كەزدە وسى ساالدى، باس تۇلكى. شىعارادى باسىن تەرەزەدەن –اتەش شىداي الماي 
 

 مىسىق، دوسىم،    
 

 تۇلكى مەنى الدىس ورمانعا الىپ كەتپەك!
 

 كومەكتەسشى!
 

 اتەشتى قۇتقارادى.مىسىق ءالى الىس كەتپەگەن ەكەن، دوسىنىڭ داۋىسىن ەستىپ، قايتا ورالىپ كەلىپ 
 

 ەكىنشى كۇنى مىسىق تاعى كەتەدى. تۇلكى مىسىق كەتكەننەن كەيىن، تەرەزەگە كەلىپ اتەشتى شاقىرادى:
 

 اتەش، اتەش    
 

 التىن ايدارلى،
 

 تەرەزەگە قاراشى،
 

 بۇرشاق ساعان بەرەم.
 

 :ىرادىشاق دوسىن ايقايالپ اتەش كەزدە وسى ساالدى، باس تۇلكى. شىعارادى باسىن تەرەزەدەن –اتەش شىداي الماي 
 

 مىسىق، دوسىم،    
 

 تۇلكى مەنى الدىس ورمانعا الىپ كەتپەك!
 

 كومەكتەسشى!
 

 مىسىق ءالى الىس كەتپەگەن ەكەن، دوسىنىڭ داۋىسىن ەستىپ، قايتا ورالىپ كەلىپ اتەشتى قۇتقارادى.
 
 ءۇشىنشى كۇنى مىسىق اتەشكە: 

 
سەنىڭ داۋسىڭدى ەستىمەيمىن. تۇلكىگە الدانىپ قالما. تۇلكى مىسىق كەتكەننەن مەن بۇگىن وتە الىسقا كەتەمىن، 

 كەيىن، تەرەزەگە كەلىپ اتەشتى شاقىرادى:
 

 اتەش، اتەش    
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 التىن ايدارلى،

 
 تەرەزەگە قاراشى،

 
 بۇرشاق ساعان بەرەم.

 
 .كەتەدى الىپ دا ساالدى باس اتەشتى تۇلكى. شىعارادى باسىن تەرەزەدەن –اتەش شىداي الماي 

 
مىسىق ۇيىنە قايتىپ كەلسە، اتەش جوق. مىسىق دوسىن ىزدەۋگە شىعادى. قالىپ ورماندا تۇلكىنىن ۇيىنە كەلىپ، 

دەپ ايقاياليدى. مىسىق اتەشتى الىپ، ۇيىنە -، «كۋكارەكۋ»ولەڭ ايتادى. تۇلكى ولەڭدى تىڭداپ قالعاندا اتەش 
 قايتادى. وسىالي دوستار بىرگە بوالدى.

 
 
 رعاي مەن تىشقانتو
 
 

تورعاي مەن تىشقان دوس بولىپتى. ەكەۋى بىرىگىپ ەگىن ەگەدى. تىشقان جەردى اياعىمەن قازىپ، تورعاي 
 تۇمسىعىمەن شوقيدى.

 
ەگىن جاقسى شىعادى. والر بىتىك وسكەن بيدايدى جيناپ الىپ، بولە باستايدى. ءبىر بيداي ارتىق قاالدى. ەندى 

ەي، جانجال باستاالدى. تورعاي تۇمسىعىمەن شوقىپ، تىشقان تىرناعىمەن وسقىالپ، والر سونى قايسىسى االرىن بىلم
 بىرىمەن ۇزاق توبەلەسەدى.-بىر
 

 ماڭايىندا ەشكىم بولماعان سوڭ، والر وزدەرىنىڭ بيلەرىنە بارىپ، جۇگىنبەك بوالدى.
 

 الدىمەن والر تىشقاندار بيىنە كەلەدى. ول:
 
 ۇرتىمەن رتىپ،جى جەر كوپ تىرناعىمەن ول. كوپ كۇشى تىشقاننىڭ ويتكەنى،. ءتيىستى الۋعا تىشقان بيدايدى بۇل –

 .دەيدى – سەپتى، بيداي
 

 ەندى والر تورعايالر بيىنە كەلەدى. ول:
 
 ەگىندى ،ۇشىپ ۇستىندە كۇندە. جۇلعان ءشوپتى ارام بارلىق ەگىندەگى تورعاي سەبەبى،. تورعايدىكى بيداي بۇل –

 .دەيدى – جۇرگەن، كۇزەتىپ
 

بۇعان دا كەلىسە الماعان سوڭ، تورعاي مەن تىشقان داالدا قوي باعىپ جۇرگەن ءبىر شالعا كەلەدى. شال ءداندى 
 الىپ، ەكەۋىنە بىردەي قىپ ءبولىپ بەرەدى. تورعاي دا، تىشقان دا رازى بولىپ، ءوز جوندەرىنە كەتەدى.

 
 
 
 
 

 قيار مەن قىرىققابات
 

بات قول ۇستاسقان دوس بولىپتى. ءبىر كۇنى ەكى دوس سۋعا شومىلۋعا وزەنگەكەلىپتى. ەرتەدە قيار مەن قىرىققا
قابات -بىرلەپ، قابات-كەلگەن بەتتە قيار شەشىنىپ، سۋعا كۇمپ بەرىپتى دە، جۇزە باستاپتى. قىرىققابات بىر
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اردىڭ تەرىسى تۇرعان قي شەشكەنشە كۇن دە باتىپ، قاس قارايىپى. وسىعان دەيىن سۋ ىشىندە قالشىلداپ« كويلەگىن»
 ابدەن كۇلدىرەپ كەتىپتى. قياردىڭ قاباعىنداعى بۇرشىكتەر، مىنە، سودان پايدا بولىپتى.

 
 قۇلىن، قوزى، الق.

 
 

جاز. ورىستە الق، قۇلىن، قوزى كەزدەسە كەتتى. ءىشى پىسقان والر بىرىگىپ ويناماق بولدى. اۋەلى نەندەي ويىن 
 قىزىق ەكەنىن تالقىعا سالدى.

 
 ءسوزدى اق الق باستادى. 

 
 ويىننىڭ قىزىعى تاۋعا شىعۋ. تاستان سەكىرۋ. ءارى قان تارايدى، ءارى ەتتى بوالسىڭ. -

 
 قوشاقان القتىڭ ءسوزىن جاراتپادى.

 
 سۇرت سۇزگىزۋ. ءارى كۇشىڭ توالدى، ءارى-سەكىرىپ، اتىلىپ ويناۋ ويىن ەمەس. ويىننىڭ قىزىعى قوشقارعا سارت -

 قاتايادى.بۇلشىقەتىڭ 
 
دەدى  -سەندەردىڭ ويىندارىڭ كوڭىلگە قونبايدى. ويناعان سوڭ شاپقىالپ جارىسايىق. تۇرا قالىپ تەبىسەيىك،  -

 قۇلىن.
 

 ۇشەۋى قىزىلكەڭىردەك بولىپ ۇزاق كەرىستى. اقىرى كەلىسە الماي، ءارقايسىسى ءوز جوندەرىنە كەتتى.
 
 

 شۇبار تاۋىق
 
 

كۇنىن ازەر كورىپتى، ەكەۋىنىڭ جالعىز شۇبار تاۋىعى بولىپتى. تاۋىعى جۇمىرتقا تاۋىپتى، باياعىدا ءبىر اتاي مەن اجەي 
لى قارسى-ۇرىپ جارا الماپتى. تىشقان ەرسىلى-مىناۋ جۇمىرتقا ەمەس، ءوزى التىن جۇمىرتقا ەكەن. اتاي ۇرىپ-اناۋ

 ، تۇبىنە سول جەتىپتى.زىرالپ باعىپتى، قۇيرىعىن بۇلعاپ قالىپتى، جۇمىرتقا جەرگە ءتۇسىپ كەتىپتى
 

 كەمپىر مەن شال جىالپتى، تاۋىق سوندا جۇباتتى:
 

 ەگىن!كەر-جىالماشى، اتاشىم! مۇڭايماشى، اجەشىم! جۇمىرتقا تاۋىپ بەرەمىن، التىن ەمەس جىلتىلداق، اس بوالرىن
 
 

 مىسىق نەگە تاماق ىشكەن سوڭ جۋىنادى؟
 
 

شارۋانىڭ قوراسىنا قونادى دا، شاشىلعان داندەردى تەرىپ جەي  كۇندەردىڭ كۇنىندە ءبىر تورعاي ۇشىپ كەپ، ءبىر
باستادى. مۇنى كورىپ، قوجايىنىنڭ مىسىعى ءبىر ءمۇيىستىڭ تاساسىندا تۇرىپ توريدى. اڭدىپ وتىرعان مىسىق ءبىر 

وياتىن تەندى ءبىر جاقسىالپ  -مەزەتتە شورشىپ بارىپ تورعايدى باس ساالدى. قاناتىنان قاپسىرا تىستەپ تۇرىپ: 
ەي، مىسىق مىرزا، ۇيالساڭشى! جۋىنعاندى ۇمىتىپ باراسىز عوي، ءوزى! ءوزىڭىزدىڭ قوجايىنىڭىز  -دەيدى.  -بولدىم!

 دەيدى تورعاي. -دا، ونىڭ ايەلى دە، جۋىنعاننان كەيىن بارىپ تاماق جەيدى،
 
 دى.ىڭعى اياعىن تۇمىسىعىنا اپارادەپ مىسىق جاقسىالپ جۋىنىپ، ءسۇرتىنۋ ءۇشىن الد -اۋ، -ونىڭ دا دۇرىس ەكەن -
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سول كەزدە تورعاي، ۇزاق ويالنىپ جاتپاي، جالت بەرەدى! قاناتىن قاعىپ، ۇشادى دا كەتەدى! مىسىق ىزا بوالدى. 
 سودان بەرى قاراي مىسىق اتاۋلى تاماق جەگەننەن كەيىن جۋىناتىن بولعان ەكەن.

 
 
 
 «ۇش ايۋ»ء 

 
. بۇل ءۇيدى كەلدى ۇيگە تۇرعان ورماندا الماي، تابا ىزدەپ –ماشا بىردە ورمانعا بارىپ اداستى. جولدى ىزدەپ 

ايۋالر مەكەندەيتىن. اكەسىن ميحايلو پوتاپىچ ، شەشەسىن ناستاسيا پەتروۆنا، ال باالسىن ميشۋتكا دەپ اتايدى. ايۋالر 
 ورمانعا كەتىپ، ءۇي بوس ەكەن.

 
اكەسى  -ىككە كىرگەن ماشا داستارحاندا تۇرعان ءۇش تاباق بوكپەندى كورەدى. ۇلكەن تاباق اشىق تۇرعان ەس

 .ەدى انىكىميشۋتك تاباق كىشكەنتاي ال پەتروۆنانىكى، ناستاسيا شەشەسى –ميحايلو پوتاپىچتىكى، ورتانشىسى 
 

كەنە تاباقتاعى بوكپەن ءدامدى ماشا ۇلكەن، ودان كەيىن ورتاشا تاباقتاعى بوكپەندى جەپ ەدى، ۇنامادى. ال كىش
 ەكەن. ماشا بوكپەندى تۇگەل جەپ قويدى.

 
شارشاعان ماشا وتىرعىسى كەلىپ، ەڭ ۇلكەن ورىندىققا شىعىپ ەدى، قۇالپ قالدى. ورتاشا ورىندىق تا ماشاعا ۇنامادى. 

 .الدىق سىنىپ ورىندىق ەدى، تەربەلىپ كەتىپ قۋانىپ ماشا. ەكەن تۋرا –ەڭ كىشكەنتاي ورىندىق وزىنە تۋپ 
 

ماشا ۇيىقتايتىن بولمەگە كىرىپ ەدى، وندا دا ۇلكەن، ورتاشا جانە كىشكەنتاي عانا، ءۇش توسەك تۇر ەكەن. ماشا 
وتە كەڭ ەكەن. ال كىشكەنتاي توسەك ماشاعا ءدال  -ۇلكەن توسەككە جاتىپ ەدى، ال تىم بيىك ەكەن. ورتاشاسى 

 .قالدى ۇيىقتاپ ماشا جاتقان سوعان. كەلدى ءدال –
 

، «مەنىڭ تاباعىما كىم تيىسكەن؟»ورماننان شارشاپ كەلگەن ايۋالر اسىن ىشپەك بولدى. ءوز تاعىن كورگەن م.پ. 
مەنىڭ »دەپ ايعاي سالدى، ال ميشۋتكا  -« مەنىڭ بوكپەنىمدى دە بىرەۋ تارتىپ كورىپتى»دەدى گۇر ەتىپ. ن.پ. 

 شاڭك ەتتى. -شاڭك  دەپ -، «بوكپەنىمدى تۇگەلدەي جەپ قويىپتى
 

وسەگىمدى مەنىڭ ت»دەپ گۇر ەتتى. م.پ.  -« مەنىڭ توسەگىمە كىم جاتقان بولدى؟»ۇيىقتايتىن بولمەگە كەلگەندە: 
 مىنە جاتىر، مىنە،»دەپ ايعاي سالدى. ن.پ. ءوز توسەگىنە ماشانى كورگەن ميشۋتكا  -، «ۋماجداپ تاستاپتى عوي

 
 .قۋدى تۇرا ماشانى ميشۋتكا ەتكەن شاڭك –شاڭك دەپ  -، «ۇستاڭدار، ونى، ۇستاڭدار

 
ايۋالردىڭ داۋىسىنان شوشىپ ويانعان ماشا قورقىپ كەتتى. ول قورقىپ تۇرىپ، اشىق تۇرعان تەرەزەدەن سەكىرىپ 

 داالعا شىقتى. بار كۇشىمەن جۇگىرىپ ۇيىنە كەتتى. ايۋالر ونى قۋىپ جەتە الماي قالدى.
 
 
 

 كۇشىك پەن مىسىق
 
 

 كورشىلەس ەكى ءۇيدىڭ ءبىرىنىڭ اال مىسىعى بولدى.اۋىلداعى 
 
 ءبىر كۇنى قارا كۇشىك كورشىنىڭ باعىنا كىرىپ، سوندا جۇرگەن اال مىسىقتى تۋرا قۋدى. 

 
 مىسىق قاشىپ بارىپ، الما اعاشىنا شىعىپ كەتتى.
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 تۇرىپ الدى.دەپ، مىسىققا قاراپ شاباالنىپ  -« اۋ!-اۋ-اۋ، ءاۋ-اۋ-اۋ»كۇشىك اعاش تۇبىنە كەلىپ: ء
 

 مىسىق تا وعان قۇيرىعىن قىبىرالتىپ، بەلىن كۇجىرەيتىپ، پىرىلداپ ايبات شەكتى.
 

سول ساتتە جۇدىرىقتاي ءبىر قىزىل الما ساباعىنان ءۇزىلىپ، كۇشىكتىڭ باسىنا كەلىپ توپ ەتە ءتۇستى. كۇشىك قاڭق 
 دەپ قاشا جونەلدى.« مىسىق ۇردى ەكەن»ەتە قالدى دا، 

 
اۋالسىنا بارىپ، تاعى دا مىسىق جاققا قاراپ شاۋىلدەپ تۇرعان. سول كەزدە مىسىق اعاشتان جەرگە  ول ەندى ءوز

 دەپ ويالپ، جۇگىرىپ بارىپ ۇيشىگىنە كىرىپ كەتتى.« تاعى ۇرادى ەكەن»قارعىپ ءتۇسىپ ەدى، ول 
 

 سودان باستاپ قارا كۇشىك اال مىسىقتى قۋمايتىن بولدى.
 
 

 كوكونىستەر تۋرالى ەرتەگى
 
 
 ءبىر باقشادا ءار ءتۇرلى كوكونىستەر ءوسىپتى. 

 
 ۇقاتقاندىم – كەكەتىپ كوكونىستەردى بارلىق بىلمەيتىن، قايعىرۋدى ەشقاشان ازىلكەش، اقكوڭىل، –جاسىل قيار 

 .ۇناتاتىن
 

 ىءجي سوزدەردى دەگەن «وياليمىن دەپ جاۋادى جاڭبىر بۇگىن» ول. ءساندى دا قاشان ماڭىزدى، –قىزىل قىزاناق 
 «كوردىڭدەر مە! مەنىڭ ايتقانىم دۇرىس كەلدى عوي!»قىزاناق:  كەزدە جاۋعان جاڭبىر دا شىنىڭدا. ەكەن ايتادى

 دەپ تاعى ماقتانادى ەكەن. ەگەر جاڭبىر بولماسا، قىزاناق ساسپاي، ءوزى ايتقان سوزگە قاتىسى بولماعانداي تۇراتىن.
 

دەپ  «سىلۋلىعىم جەر استىندا جاتىر، ەشكىم كورمەيدى، مەن باقىتسىزبىن!مەنىڭ بار »قىزعىلتسارى ءسابىز بولسا: 
 ءاردايىم كوڭىلسىز بولىپ، بۇرقىلدايتىن كورىنەدى.

 
 قبەيىپك ءتىپتى ءقازىر ەدى، اق – ەكەۋ جاپىراعىم باسىندا» ول. سوزشەڭ كىشىپەيىل، –اققاداۋندى قىرىققابات 

 .جايلى كەتكەندىگى اۋىرالپ كيىمنىڭ كتە اڭگىمەسى ايتار بارشا دەپ، - «.كەتتى
 

. كتەسەدىكومە بارىنە بولىپ، دوس تۇگەل كوكونىستەرمەن باقشاداعى. مەيىربان قايىرىمدى، –قوڭىر كارتوپ بولسا 
 .كورەدى جاقسى ءبارى كارتوپتى

 
 .ۇناتاتىن جۇرگەندەرىن جىالپ ۇنەمى اعىپ، جاس كوزدەرىنەن ايناالسىنداعىالردىڭ ول جاعىمسىز، –باس پياز 

 
 -مىنە، وسىنداي ءتۇرلى مىنەزدى كوكونىستەر سيىسىپ، ءبىر باقشادا ءوسىپتى. قاالي وياليسىڭدار، وسىنداي مىنەز

 قۇلىقتار ادامدار ومىرىندە كەزدەسە مە؟
 
 
 
 

 ماشا مەن ايۋ
 

ەن ەسى بولىپتى. بىردە ماشا قۇربىالرىمەرتە، ەرتە، ەرتەدە كەمپىر مەن شال ءومىر ءسۇرىپتى. والردىڭ ماشا اتتى نەمەر
 ورمانعا جينالىپتى. اتاسى مەن اجەسى وعان:
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 .تابىستادى دەپ –قۇربىالرىڭنان قالىپ قالما! 
 
ءبىراق ماشا والردىڭ ايتقانىن تىڭدامادى. ول قۇربىالرىنان الىسقا ۇزاپ كەتىپ، اقىرىندا اداسىپ قالدى. ماشا والردى  

ادى. قۇربىالرى داۋىس قاتپادى. ماشا ىمىرت تۇسكەنشە ورماندى كەزىپ ءجۇردى. كەنەت ءبىر شاقىرىپ ايقايالي باست
 ءۇيدى كوردى.

 
 ماشەنكا ۇيگە كىرىپ:

 
 .ويالدى دەپ –بۇل ۇيدە كىم تۇرادى ەكەن؟ 

 
 ال بۇل ۇيدە ايۋ تۇراتىن. ويالعانىنشا بولمادى، ۇيگە ايۋ كىرىپ كەلدى،

 
 ۇيگە ايۋ كىرىپ كەلىپ:

 
 دەپ گۇر ەتە ءتۇستى. –مەنىڭ ۇيىمە رۇقساتسىز نەگەكىرەسىڭ؟ 

 
 ماشا:
 

 دەدى. -مەن اداسىپ كەتتىم. بۇگىن وسىندا قونىپ، ەرتەڭ ۇيىمە قايتامىن، 
 

جوق! ەندى مەن سەنى جىبەرمەيمىن. سەن مەنىڭ قولىمدا تۇراسىڭ. پەش جاعىپ، بوتقا ءپىسىرىپ، مەنى 
 دەدى. -تاماقتاندىراسىڭ، 

 
ءبىراز بۇرتيدى، ءبىراق نە شارا؟! ول ايۋدىڭ ۇيىندە تۇرا باستادى. ايۋ كۇنى ۇزاق ورمانعا كەتەدى، ال ماشا  ماشا

 ءۇي جيناپ، ءدامدى ءبالىش پىسىرەدى. ايۋدىڭ قۋانىشىندا شەك جوق.
 
 ءبىراز كۇن ءوتتى. ماشا ايۋعا: 

 
پ دە -پىسىرەيىن، ال سەن والرعا اپارىپ بەر،  اتام مەن اجەمدى كورمەگەلى كوپ بولدى. مەن ءبىر قوراپ ءبالىش

 ەدى، ول كەلىسە كەتتى.
 

 ماشا ءبىر قوراپ ءبالىش ءپىسىردى دە:
 

دەدى. ايۋ سىرتقا شىعىپ كەتكەندە ماشەنكا قوراپتىڭ  -جاڭبىر جاۋىپ تۇرعان جوق پا؟ ەسىك الدىنا شىعىپ قاراشى، 
 ىشىنە كىرىپ الدى.

 
ڭ دايىن تۇرعانىن كوردى. ونى ارقاسىنا سالىپ، اۋىلعا قاراي تارتتى. ايۋ ۇزاق ءجۇردى، ايۋ قايتىپ ورالعاندا قوراپتى

 شارشادى، اعاشتىڭ تۇبىرىنە وتىرىپ تىنىعىپ العىسى كەلدى.
 

 دەپ ويالدى. -تۇبىرگە وتىرىپ، ءبالىش جەيىن، 
 

 ال ماشا قوراپ ىشىنەن:
 

 دەدى -مە اپار، تۇبىرگە وتىرۋشى بولما، ءبالىشتى جەمە! اتام مەن اجە
 

 نەتكەن قىراعى ەدى.
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 دەپ، ايۋ قوراپتى كوتەرىپ، ارى قاراي اياڭدادى. -ءبارىن كورىپ تۇر،  
 

 اۋىلعا جەتتى، قىزدىڭ اتاسى مەن اجەسى تۇراتىن ءۇيدى دە تاپتى. والردىڭ ەسىگىن بار كۇشىمەن توقپاقتاپ:
 

 دەدى. -بازارلىق اكەلدىم، تۇك! ەسىكتى اشىڭدار. مەن ماشەنكادان -تۇك-تۇك
 

جاقتان ءۇرىپ، جۇگىرە باستادى. ايۋ قورقىپ -يتتەربىر نارسەنى سەزگەندەي وعان تاپ بەردى. باسقا يتتەر دە جان
ارتىنا قاراماي قاشا جونەلدى. وسى كەزدە ۇيدەن اتاي مەن اجەي -كەتتى. ول قوراپتى قاقپا الدىنا تاستاي ساال، الدى

 دى.شىقتى. قوراپتى كور
 

 جەسىا مەن اتاسى. وتىر ماشەنكا وندا قاراسا، اشىپ اۋزىن قوراپتىڭ اتاسى. تاڭعالدى اجەسى دەپ –مىناۋ نە قوراپ؟ 
 .قاۋىشتى وسىاليشا ماشەنكامەن

 
 

 مىسىق پەن تىشقان
 
 

جوق. باسقا مىسىقتارداي  iشكەن كۇنiپ، تاماق تاۋىپ iنەن ماڭدايى تەرلەپ ەڭبەك ەتiشكەنتاي كۇنiاال مىسىقتىڭ ك
سۋىن تىشقاننان قورعاۋ دەگەن وندا جوق. قايتا تىشقاندارعا قوسىلىپ، ەت -سارايدان تىشقان اۋالۋ، قوجاسىنىڭ اس

نە iپ، ابدەن تويىپ الىپ، پەش ۇستiقايماققا ءتۇس-پ، ءسۇتiپ، ماي بولسا، قارىندى تەسiبولسا داالعا الىپ كەت
ن iپ العان تىشقاندار قورقىنىشسىز ءان سالىپ، بي بيلەيتiلiن بiىقتىڭ ۇيقىعا كەتكەنپىر ۇيىقتايدى. اال مىس-پىر

 بولسا كەرەك.
 

 ۇرى، جالقاۋ اال مىسىق،
 

 پ،iشiساۋعان سۇتتەن ۇرالپ 
 

 ،iشiەت پەن مايعا سىزداپ 
 

 پ.iۇيىقتاپ جاتىر سۇالپ ءتۇس
 

 شيق، شيق، شيق!
 

 .iتىشقانداردى جالقاۋ دەيد
 

 ،iاڭقاۋ دەيدن iلمەيتiتۇك ب
 

 ،iۇرى دەيد iۇلكەندەرد
 

 .iباالالردى مىلقاۋ دەيد
 

 شيق، شيقشيق!
 

پ، شوشىپ ويانادى i. مۇنى مىسىق ەستiپتiبەرiڭ استىن دۋمانداتىپ جiنiپ، ءۇي ەدەنiتىشقاندار وسىالي ءان دەت
 پ:iقۇرتار دەپ قورقادى. مىسىق ايالعا كوش iمدiسە، قوجايىنىم كوزiن ەستiدا، تىشقانداردىڭ مىنا اندەر

 
 سەندەر ويناپ قۋانسىن دەپ،
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 قارنى تويىپ جۇبانسىن دەپ،

 
 م،iەد iەشقايسىڭا تيمەۋش

 
 م.iەد iزۇلىمدىقتى سۇيمەۋش

 
 مياۋ، مياۋ!

 
 ايتقانىما سەنە قويشى،

 
 ن،iسكەيiماڭدايىڭنان ي

 
 باالپاندار كەلە قويشى،

 
 ن.iسپەيiەشقايسىڭا تي

 
 مياۋ، مياۋ!

 
 پ:iرiلدiتىشقاندار جاعىساقتىعىن ب iراق كارiپ تە قاالدى. بiسەن iرەۋلەرiبۇعان تىشقانداردىڭ كەيب

 
 ز،iز مىسىققا سەنبەيمiب
 

 ز،iايتقانىنا كونبەيم
 
 ، ول ۇرلىقشى،iكشiرiوت
 

 ز.iشاقىرسا دا كەلمەيم
 

 .iدەيد –شيق، شيك، شيق، 
 
ن iسiشكەنە ساڭىالۋدى اڭدىپ جاتىپ الىپتى. مىسىقتىڭ يiك iەدەندەگبۇعان ابدەن ىزاالنعان مىسىق   

پ ويناپ جۇرگەن باال تىشقان ساڭىالۋدان iرiن ەرەسەك تىشقاندار ساڭىالۋعا جوالمايدى.جاڭا عانا جۇگiالىستان سەزەت
 تىشقان: لگەن اتاiن بiقىلتيىپ شىعا بەرگەندە، مىسىق باس سالىپتى. باالسىنىڭ مىسىقتىڭ قولىنا تۇسكەن

 
-قارىنداستارىم مەن بارلىق باال-پ، اپاiزگە سىيلىق بەرiز. ەرتەڭ وسى ۋاقىتتا سiڭiبەرiج باالمدى مىسەكە، –

 .iدەپت –وتىرمىن،  iبەرگەلiڭ ۇيگە جiزدiشاعامدى س
 
 مىسىق. iدەيد – مياۋ، ايتاسىڭبا؟ راس –
 
 تىشقان. iدەيد – شيق، شيق، مىسەكە، ايتام، راس –
 
پ تاقتايدىڭ جارىعىنا iبەر زىپ تىشقان باال اق-بەرگەندە اۋزىناشا دەپ، –، «ڭدە تۇرىڭدارiسوزدەر»مىسىق: -
 . باالسىن قۇتقارعان تىشقاندار:iپتiپ كەتiرiك
 
 قارانيە تانا مىسىق 
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 پ،iشiجۇرگەن قايماق ۇرالپ 
 
 م،iزدەن شىقپايدى ەشكiب iەند
 

 ڭ قىشىپ.iسiوتىر سوالي ت
 

 .باسادى انگە دەپ –شيق، شيق! 
 
ڭ دە iنiءبار iبولعان ءۇي يەس iنەن مەزiنۋiنسiجالقاۋلىعىنان، تىشقانداردىڭ ەرك iمىسىقتىڭ ۇرى، ءار  

 .iپ جۇرگەن جالقاۋالر ەدiن كورiوالر ۇرلىقپەن كۇن iن جوعالتىپتى. ويتكەنiكوز
 
 

 سۋ جۇرەك قويان
 
 
اق بۇتانىڭ اراسىنان ءبىر سىبدىردى -ءۇش قادام جاسامايءبىر كۇنى قويان ۇزاپ سەرۋەن دەمەك بوالدى. ءبىراق ول  

 ەستيدى.
 

 .جونەلەدى زىتا قورقىپ قويان دەپ –وسى مەنى تۇلكى شىعار اڭدىپ جۇرگەن! 
 

جۇگىرىپ، جۇگىرىپ، دەم االيىن دەپ تومارشاعا وتىرعانى سول ەدى، تاعى دا بۇتانىن اراسىنان سىبدىرالعان داۋىس 
 شىقتى.

 
 جۇگىرىپ، ول. جونەلەدى قاشا تاعى قويان قاشىپ، ۇرەيى دەپ –قاسقىر ەمەس پە ەكەن، مەنى اڭدىپ جۇرگەن! 

 .دامىلدايدى ءسال دەپ االيىن دەم جۇگىرىپ،
 

اي، -نەلىكتەن مەن سونداي باقىتسىزبىن؟ مەنەن ەشكىم قورىقپايدى، مەن بولسام بارىنەن قورقامىن؟ سورلى باسىم
دەيدى ول قامىعىپ. ءسويتىپ، ول وزەنگە جۇگىرىپ  -عىدان سۋعا باتىپ ولگەنىم ارتىق قوي، ودان دا بۇل قاي

كەلسە، جاعادا باقا وتىر ەكەن. سۇر قوياندى كورە ساال باقا ەسى شىعىپ باقىلداپ سۋعا سەكىرىپ كەتەدى. مۇنى 
ام، مەننەن دەقورقاتىندار بار ەكەن مەن وسى نەسىنە سۋعا بات -وزىنە: -كورگەن قويان توقتاي قالىپ، تاڭدانا، وز

 .قايتىپتى رايىنان دەپ –عوي! 
 
 
 
 

 تورعاي مەن تىشقان
 
 

تورعاي مەن تىشقان دوس بولىپتى. ەكەۋى بىرىگىپ ەگىن ەگەدى. تىشقان جەردى اياعىمەن قازىپ، تورعاي 
 تۇمسىعىمەن شوقيدى.

 
بولە باستايدى. ءبىر بيداي ارتىق قاالدى. ەندى ەگىن جاقسى شىعادى. والر بىتىك وسكەن بيدايدى جيناپ الىپ، 

سونى قايسىسى االرىن بىلمەي، جانجال باستاالدى. تورعاي تۇمسىعىمەن شوقىپ، تىشقان تىرناعىمەن وسقىالپ، والر 
 بىرىمەن ۇزاق توبەلەسەدى.-بىر
 

 ماڭايىندا ەشكىم بولماعان سوڭ، والر وزدەرىنىڭ بيلەرىنە بارىپ، جۇگىنبەك بوالدى.
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 الدىمەن والر تىشقاندار بيىنە كەلەدى. ول:
 
 ۇرتىمەن رتىپ،جى جەر كوپ تىرناعىمەن ول. كوپ كۇشى تىشقاننىڭ ويتكەنى،. ءتيىستى الۋعا تىشقان بيدايدى بۇل –

 .دەيدى – سەپتى، بيداي
 

 ەندى والر تورعايالر بيىنە كەلەدى. ول:
 
 ەگىندى ،ۇشىپ ۇستىندە كۇندە. جۇلعان ءشوپتى ارام بارلىق ەگىندەگى تورعاي سەبەبى،. تورعايدىكى بيداي بۇل –

 .دەيدى – جۇرگەن، كۇزەتىپ
 

بۇعان دا كەلىسە الماعان سوڭ، تورعاي مەن تىشقان داالدا قوي باعىپ جۇرگەن ءبىر شالعا كەلەدى. شال ءداندى 
 ءوز جوندەرىنە كەتەدى.الىپ، ەكەۋىنە بىردەي قىپ ءبولىپ بەرەدى. تورعاي دا، تىشقان دا رازى بولىپ، 

 
 

 تۇلكى مەن قاسقىر
 
 

 ەرتەدە ءبىر قاسقىر مەن تۇلكى جولداس بولىپتى. ءبىر جەرگە كەلگەندە، قاسقىر تۇلكىگە ايتىپتى:-ەرتە-ەرتە
 

 مەنىڭ باسىم اۋىرىپ بارادى، تامىرىمدى ۇستاپ، ءبىلشى.    
 

 سوندا تۇلكى قاسقىردىڭ تامىرىن ۇستاپ تۇرىپ:
 

-بۇالي ءجۇرىپ، قۇيرىعىڭدى مۇزى ويىلعان سۋعا قويا قويعىن،-باسىڭ وتە قاتتى اۋىرىپ تۇر ەكەن، والي    
 دەيدى.

 
بۇالي جۇگىرىپ كەلىپ، قۇيرىعىن مۇزى ويىلعان سۋعا مالىپ وتىرعاندا، قۇيرىعى مۇزعا جابىسىپ، -سوندا قاسقىر والي

 ءوزى سول جەردە قاتىپ قالىپتى.
 
 
 
 ءۇش جالقاۋ 

 
 

بىرى وتكەن اعايىندى ءۇش جالقاۋ بولىپتى. بار بىتىرەتىندەرى باس كوتەرمەي ۇيىقتاي بەرەدى -ەرتەدە بىرىنەن
 ەكەن.

 
 بىردە ۇشەۋى جولعا شىعىپتى. توعاي اراسىنا كەلگەندە، ماۋەلى اعاش كولەڭكەسىنە قيسايا كەتىپتى. ءبىرىنشى جالقاۋ:

 
 تى.دەپ -ە، قۇداي، مىنا ورىكتەر پىسسە، -

 
 ەكىنشىسى:

 
 دەپتى. -اۋىزعا كەلىپ تۇسسە، -

 
 سوندا ءۇشىنشىسى والردى كىناالي سويلەپ:
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 دەپتى. -ءتۇۋ، سونى ايتۋعا قاالي ەرىنبەيسىڭدەر؟ -
 
 

 ساۋىسقان مەن كوكەك
 
 

نەلتىپتى. پاناالپ كۇەرتەدە ساۋىسقان مەن كوكەك ءبىر ورماندى مەكەندەپتى. والر ۇياالرى بولماي، اعاشتىڭ بۇتاقتارىن 
دەپ، كورشىلەرىنىڭ مازاسىن كەتىرەدى. ءبىر -،«ۇيا كەرەك»، «ۇيا كەرەك»كوكەك كۇندە ەرتە تۇرىپ الىپ: 

 كۇنى ساۋىسقان  كورشىسىنە:
 
 دەيدى. كوكەك:-ەكەۋمىز  بىرىگىپ ۇيا ىستەيىك. اۋەلى ساعان، سودان كەيىن ماعان ساالرمىز،-

 
دەپ قاقساي بەرسەم، قۇستىڭ ءبارى اعايىنىم، « كەرەك، كەرەك»دا،  قارۋىم دا جوق. مەنىڭ ۇيا ساالتىن قۋاتىم -

 دەپ كەلىسپەيدى.-كوپ بولىپ كومەكتەسىپ، ۇيا سالىپ بەرەر،
 

اق، ۇيا سالۋعا  كىرىستى. ول ۇياسىنىڭ قابىرعاالرىن جاس بۇتاقتارمەن -ساۋىسقان كوكەكتىڭ كومەگىن كۇتپەي
از تىسىن س-ى. ونى شىممەن، وسىمدىك تامىرالرىمەن مىقتاپ ءبايالنىستىردى.ىشىتاساالپ، بەرىك ەتىپ ءورد

بالشىقتارمەن سىالدى. كىشكەنە بۇتاقتاردان قۇراستىرىپ، شاعىن قاقپالى ەسىك جاسادى. ۇيانىڭ استىنا مامىقتان توسەك 
 اقاۋ بولدى. ول كەيىنگىقاقساي داۋسى قارلىعىپ، ءتىلى س-دەپ قاقساي« كەرەك، كەرەك»توسەدى.ال كوكەكتىڭ 

دەيدى. سوندىقتان « كەلەك، كەلەك»دەۋدىڭ ورنىنا « كەرەك»دى ايتا الماي، -دەگەندەگى ر« كەرەك»جىلداردا 
دەپ اتايتىن بولدى. سول كوكەكتىڭ كۇنى بۇگىنگە دەيىن وزىمدىكى دەگەن ۇياسى « كوكەك»جۇرت ونى كەكەتىپ 

لگەن ۇياعا تابادى، ونى باسقا قۇستار باسىپ، باالپان شىعارادى. شىبيلەر كە-ىشى دە جوق. جۇمىرتقاسىن كەز-دا، ءۇي
 جەتىم وسەدى.

 
 

 تولدەر ايتىسى
 
 
-ەپ بىرد« بىزدىڭ يەمىز قايسىمىزدى جاقسى كورەدى؟»ءبىر جەرگە جينالعان الق، قۇلىن، بۇزاۋ، قوشاقان، بوتا ء 

 بىرىنەن سۇراستى.
 
 ءبىرىنشى الق باستاپ: 

 
رينە، يەمىز ءبىزدى جاقسى كورەدى. ول ءبىزدىڭ ءسۇتىمىزدى ءىشىپ، ءتۇبىتىمىزدى كيىمگە پايداالنادى، ا! ا-ا-ما-ء 
 دەدى. -

 
 قوشاقان تۇرىپ:

 
مە! ال ءبىز شە! ادامعا ءبىزدىڭ ەتىمىز وتە ۇنايدى! ول ءبىزدىڭ جۇنىمىزدەن جىلى كەۋدەشەلەر، باس كيىم، -مە -

 .دەيدى –دى. يەمىز ءبىزدى جاقسى كورەدى، بىزدەن پايدالىسى جوق! قولعاپ، شۇلىق توقىپ، كورپە جاساي
 

 وسى كەزدە بۇزاۋ:
 

ەلەك ءسۇت، ش-لى. بىزدەن شەلەكما سيىر –و! سەندەر بوسقا ماقتاناسىڭدار، ادام تىرشىلىگىنە ەڭ قواليلى -و-ءمو    
 .دەپتى –لى تۇلىك جوق! قارىن ماي، ىرىمشىك االدى، ەتىمىزدى جەيدى. يەمىزگە بىزدەن پايدا-قارىن

 
 سوندا قۇلىن ءبىر كىسىنەپ االدى دا:
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قارتا، شۇجىق جاسايدى. ادامنىڭ مىنەتىن -ورىنسىز ماقتانباڭدار! يەمىز بىزدەن قىمىز االدى، ەتىمىزدەن قازى    

 .دەيدى –! بىزدەر –كولىگى دە 
 

 ۇندەمەي، ءمونتيىپ تۇرعان بوتا:    
 

بارىڭنەن دە ادامدار ءبىزدى جاقسى كورەدى! بىزدەن االتىن شۇباتتىڭ ەمدىك قاسيەتىن ايتساڭشى! وعان ەش     
 دەيدى. -نارسە جەتپەيدى، 

 
 وسى كەزدە ادام:    
 

تولدەرىم، بوسقا تاالسپاڭدار! سەندەردىڭ ءارقايسىالرىڭنىڭ ءوز ورندارىڭ بار! ادام ءۇشىن ءبارىڭ دە     
 .دەدى –ڭدار، كەرەكسىڭدەر! پايدالىسى

 
 
 
 قازدار -اققۋ
 
 

 .تۇڭعىشى –ەرتەدە ءبىر ەر ادام مەن ايەل بولىپتى. والردىڭ ماشا دەگەن قىزى، يۆان اتتى ۇلى بار ەكەن. ماشا 
 باالسى. كەنجە – يۆانۋشكا

 
 شەشەسى قاالعا اتتانادى. كەتەرىندە والر ماشاعا:-بىردە باالالردىڭ اكە

 
 پسەنى ساعان. قالدىرما تاسا كوزىڭنەن باۋىرىڭدى. امانات وزىڭە – ۆانيۋشا مەن ءۇي! بول اقىلدى قىزىم، ال، –

دەپ قاتاڭ ەسكەرتەدى دە، قوشتاسىپ  – كەلەمىز، اال بازارلىق قاالدان سەندەرگە ءبىز ما؟ جاراي بارامىز، كەتىپ
 جولعا شىعادى.

 
دوستارى شاقىرادى. قىز يۆانۋشكانى تەرەزە الدىنداعى كوگالعا  شەشەسى كەتىسىمەن ماشانى اۋالدا ويناپ جۇرگەن-اكە

 وتىرعىزىپ، ءوزى باالالرعا بارىپ قوسىالدى.
 
ءبىراز ۋاقىت وتەدى. ماشا ويىن قىزىعىنا كىرىپ كەتكەن. كىشكەنتاي ۆانيۋشا مۇلدەم ۇمىت قالدى. وسى كەزدە ءبىر  

 ندا وتىرعان باالنى قاناتتارىنا وتىرعىزىپ، ۇشىپ كەتەدى.توپ جابايى قازدار پايدا بوالدى. والر تەرەزە الدى
 

بەرى -ويناي شارشاعان قىزدار تارقاي باستايدى. ماشا دا ۇيىنە وراالدى. كەلسە، يۆانۋشكا جوق. ول ارى-ويناي
كىنىپ وشەشەسىنىڭ ايتقان سوزدەرى ەسىنە ءتۇسىپ، -ايقايالي داۋىسى قارلىعادى. اكە-جۇگىرىپ ىزدەيدى. ايقايالي

 جىاليدى.
 
ءىنىسىن نەدە بولسا ىزدەپ تابۋ كەرەك. جۇگىرىپ اۋىل شەتىندەگى جازىق داالعا شىعادى. ول الىستا ۇشىپ بارا  

 جاتقان ءبىر توپ قازداردى كورەدى. جابايى قازدار لەزدە قالىڭ ورمانعا كىرىپ، كوزدەن عايىپ بوالدى.
 

بىلەدى. سەبەبى بىردە ول اۋىل ادامدارىنىڭ باال ۇراليتىن جابايى قازدار ماشا ۆانيانى وسى قازداردىڭ الىپ كەتكەنىن 
تۋرالى ايتقان اڭگىمەسىن ەستىگەن ەدى. قىز قۇستاردىڭ ىزىنە تۇسەدى. جۇگىرىپ كەلە جاتىپ ول ءبىر پەشكە تاپ 

 بوالدى. قاسىنا كەلىپ:
 
 .سۇرايدى دەپ – ءوتتى؟ ۇشىپ قاراي جاققا قاي قازدار جابايى قويشى، ايتا پەش، اۋ،-پەش –
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 .پەش دەيدى – ايتامىن، سوڭ سودان. سال وتىن ماعان سەن الدىمەن –
 

ماشا تەزدەتىپ وتىن جارادى. جارعان وتىندى پەشكە ساالدى. پەش وعان جول كور سەتەدى. قىز پەش سىلتەگەن 
 باعىتقا قاراي جۇگىرە جونەلەدى.

 
قىزىل -ءبىرازدان كەيىن ول ءوسىپ تۇرعان جالعىز ءتۇپ الما اعاشىن كەزىكتىرەدى. الما اعاشتىڭ بۇتاقتارى قىپ 

 الماالرىن كوتەرە الماي، جەرگە قاراي ءيىلىپ تۇر ەكەن. ماشا وعان:
 
 .ءوتىنىپ دەيدى –الما اعاشى، جابايى قازدار قايدا ۇشىپ كەتتى؟  اۋ،-اعاشى الما –
 
 .رسىندىكۇ ءبىر اعاش دەپ – ايتامىن، الساڭ، تەرىپ الماالرىمدى سالعان ەگەر. اينالدى سىنۋعا ءيىلىپ، ىمبۇتاالر –
 

ماشا تەزدەتىپ ءپىسىپ تۇرعان الماالردى تەرە باستايدى. اعاشتىڭ جەرگە قاراي ءيىلىپ تۇرعان بۇتاقتارى بىرتىندەپ 
 اعاشى قىزعا جول كورسەتەدى.جوعارى كوتەرىلەدى. جەڭىلدەپ، بوي تۇزەگەن الما 

 
ماشا ساپارىن جالعاستىرادى. ونىڭ الدىنان ەندى وزەن شىعادى. وندا سۋ ەمەس، ءسۇت اعىپ جاتىر ەكەن. قىز جاقىن 

 كەلىپ:
 
 الىنىشتىج دەيدى –ردىڭ قايدا ۇشىپ كەتكەنىن كورسەتىپ جىبەرشى، قازدا جابايى وزەن، ءسۇتتى وزەن، ءسۇتتى –

 .ۇنىمەن
 
 كەدەرگى اعۋىنا راي-قا ارى ءسۇتتىڭ ەندى. بوگەدى جولىمدى كەتىپ، قۇالپ دوماالپ تاس ۇلكەن ءبىر ناباعا –

 مۇڭىن شاعادى. وزەن دەپ – ەدىم، سىلتەر جول ساعان مەن شىعارساڭ، جاعاعا تاستى سول ەگەر. تۇر كەلتىرىپ
 

سىڭعىرالپ اققان ءسۇتتى وزەن وعان جابايى ماشا قولىنا ۇلكەن تاياق الىپ، تاستى يتەرىپ، جاعاعا شىعارادى. 
 قازداردى قايدان تاباتىنىن ايتىپ بەرەدى.

 
ءسويتىپ، ماشا جۇگىرگەن قالپى قالىڭ ورمانعا جەتەدى. ارى قاراي قايدا جۇرەرىن بىلمەي، اڭتارىلىپ تۇرىپ قاالدى.  
C:ول ساتتە بورەنە تۇبىندە وتىرعان كىرپىنى كورەدى. قاسىنا جاقىنداپ 
 
 .سۇرايدى دەپ – بوالدى؟ تابۋعا قاالي قازداردى جابايى كىرپى، اۋ،-كىرپى –
 

 كىرپى وعان:
 
 .كەتەدى دوڭگەلەپ جيىرىلىپ، ءوزى دە دەيدى – ەر، سوڭىمنان مەنىڭ –
 

 وسىالي والر الدىمەن شىرشاالردىڭ اراسىنان، ودان ءارى اققايىڭدار ورتاسىنان ءوتىپ، ءبىر االڭقايعا جەتەدى.
 

االڭقايدا ءبىر تاۋىق اياقتى ۇيشىك تۇر. ىشتە، تەرەزە الدىندا جالماۋىز كەمپىر توقىما توقۋدا ەكەن. ال ۆانيۋشا ەسىك 
الدىندا التىن المامەن ويناپ وتىر. ماشا اقىرىن باسىپ، تاۋىق اياقتى ۇيشىككە جاقىندايدى. ءىنىسىن كوتەرىپ االدى 

 دا، قاشا جونەلەدى.
 
جالماۋىز كەمپىر تەرەزەدەن سىرتقا قارايدى. ويناپ وتىرعان باال جوق. اشۋالنعان ول ىسقىرىپ،  ءبىرازدان كەيىن 

 جابايى قازدارىن شاقىرادى.
 
 .بۇيىرادى دەپ –الىپ كەلىڭدەر!  الدىما باالنى! جەتىڭدەر قۋىپ! ونى ۇستاڭدار تەز –
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 جابايى قازدار قاڭقىلداپ ۇشا جونەلەدى.
 

كەن جونەكەي كەزىك-ساندا ارتىنا بۇرىلىپ قاراپ قويادى. مىنە، جول-اشا قاشىپ كەلەدى. انداۆانيۋشانى كوتەرگەن م
ءسۇتتى وزەنگە دە جەتەدى. تاعى ءبىر رەت بۇرىلىپ، ارتىنا قارايدى. جابايى قازدار جاقىنداپ قالعان ەكەن. قىز قايدا 

 تىعىالرىن بىلمەي، ابدەن ساسادى. ول وزەنگە:
 
 .دەيدى – جاسىرشى، قازداردان جابايى زدىءبى وزەن، وزەن، –
 
ءسۇتتى وزەن ارناسىنان جوعارى كوتەرىلەدى. باالالر استىنا كىرىپ وتىرادى. وزەن ۇستىمەن اعىپ، والردى كوزدەن  

 تاسا قىالدى. جابايى قازدار ماشا مەن ۆانيۋشانى كورمەي، ۇشىپ وتەدى.
 

زەنگە راقمەتىن ايتادى دا، جولدارىن جالعاستىرادى. اعايىندى ەكەۋىن قۋعىنشىالر كەتىسىمەن باالالر جاعاعا شىعىپ، و
تاپپاعان جابايى قازدار كەرى قايتادى دا، جۇگىرىپ كەلە جاتقان ماشانى تاعى دا بايقاپ قاالدى. بۇل كەزدە ءىنىسىن 

 كوتەرىپ العان ماشا ءوزى كەزدەستىرگەن الما اعاشىنا جەتكەن ەدى. قىز اعاشقا:
 
 .سۇرايدى كومەك دەپ – جاسىرشى، قازداردان جابايى ءبىزدى اعاشى، الما –
 

اعاش ماشا مەن ۆانيۋشانى قالىڭ بۇتاالرىنىڭ استىنا وتىرعىزىپ، جاپىراقتارىمەن جاۋىپ، كورسەتپەي تاستايدى. قىزدان 
 كەتەدى. بەرى اينالىپ، باالالردى تاپپاعان سوڭ ۇشىپ-اداسىپ قالعان جابايى قازدار الما اعاشىن ارى

 
 ماشا تاسادان شىعىپ، اعاشقا العىسىن ءبىلدىرىپ، جولىن جالعاستىرادى.

 
مىنە، ۇيلەرىنە دە جاقىنداپ قالعان ەدى. ماشا بۇرىلىپ، ارتىنا قارايدى. جابايى قازدار تاعى سوڭدارىنا تۇسكەن ەكەن. 

اعىنا بوالدى. ءبىراق قىز ءىنىسىن قۇش والر قىزدى قۋىپ جەتىپ، ءتىپتى ۆانيۋشانى قاناتتارىمەن قاعىپ اكەتپەكشى
 قاتتى قىسىپ جىبەرمەيدى. ارەڭ دەگەندە قۇستاردان سىتىلىپ شىققان ماشا العاش كەزدەستىرگەن پەشكە جەتەدى دە:

 
 ەتىنب وتىرعىزىپ، ىشىنە باالالردى پەش.وتىنەدى دەپ –ش، پەش، ءبىزدى مىنا جابايى قازداردان قۇتقارشى، پە –

 اباالپ،س قاناتتارىمەن جاپقىشتى. جۇرەدى ۇشىپ ۇزاق اينالشىقتاپ پەشتى قازدار جابايى ال. ادىجاب جاپقىشپەن
ىلعان والر كەرى، جالماۋىز كەمپىرگە قايتادى.ماشا تاۋس امالدارى ءسويتىپ. شارشايدى ابدەن الماي، اشا ساباالپ

 كەلەدى. ارتىنشا قاالدان اكەسى مەن اناسىءىنىسىن كوتەرىپ، جەرگە تۇسەدى. والر پەشكە العىسىن ايتىپ، ۇيىنە 
 وراالدى. قىزى ماشا مەن كىشكەنتاي ۇلدارى ۆانياعا مول سىيلىق بەرەدى.

 
 

 ەكى ساراڭ قونجىق.
 
 

ەرتەدە ءبىر نۋ ورماندا كارى ايۋ تىرشىلىك ەتىپتى. ايۋدىڭ ەكى قونجىعى بولىپتى. قونجىقتار وسكەن كەزدە، باقىت 
. والر جولعا شىعار الدىندا اناسىمەن قوشتاسىپتى. ال اناسى قونجىقتارىن قۇشاقتاپ، ەش ۋاقىتتا ىزدەۋگە جولعا شىعىپتى

ءبىر بىرىنەن ايىرىلىسپاۋدى تاالپ ەتتى. اناسىنىڭ بۇيرىعىن ورىنداۋعا ءسوز بەرگەن قونجىقتار جقلعا شىعادى. الدىمەن 
ءسويتىپ ءبىر كۇن ءجۇردى، ەكىنشى كۇن ءجۇردى. والر توعايدىڭ شەتىمەن، سودان سوڭ جازىق داالمەن جۇرەدى. 

اقىرىندا بار قورەكتەرى تاۋسىلدى. ال جولدان تاباتىن ەشتەڭە بولمادى. قونجىقتار ءبىرىنىڭ ارتىنان ءبىرى ەرىپ 
 كەلە جاتتى.

 
 سول ۋاقىتتا كىشى قونجىق:

 
 اعاتايىم، مەنىڭ قارنىم اشتى! دەپ شاعىمدانادى.
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 ! دەپ ءوڭى بۇزىلىپ، باسىن شايقايدى.مەنىڭ دە قارنىم اشتى-
 

سوالي جۇرە بەردى. كەنەتتەن ۇلكەن ىرىمشىككە كەزىكتى. ءادىل جولمەن تەڭ بولىسپەك ەدى، بولىسە المادى. 
 قونجىقتار ءبىر بىرىنەن ىرىمشىكتى قىزعانىپ، ۇرسىسىپ، اقىرىپ تۇرعاندا كەنەتتەن جاندارىنا تۇلكى كەلەدى

 
 دار؟ دەپ سۇرايدى.نەگە ۇرسىسىپ تۇرسىڭ-

 
 مەن سەندەرگە ىرىمشىكتى تەڭدەي ءبولىپ بەرەمىن دەدى.-تۇلكى: 

 
 تۇلكى ىرىمشىكتى الىپ ەكى بولىككە بولەدى. االيدا االياق باستى ءبىر جارىمىن ەكىنشىدەن ۇلكەن قىلىپ بولەدى.

 
 قونجىقتار بۇعان رەنجىدى.

 
 مىناۋ ۇلكەن عوي، دەپ اقىردى.-

 
 جۇباتىپ:تۇلكى والردى 

 
 تىنىش جاستار!-

 
 كىشكەنە سابىرلىق، ءقازىر ءبارىن رەتتەيمىن.

 
 مەن ءوزىمنىڭ جۇمىسىمدى بىلەمىن، دەدى.-

 
 بۇالي دا بىردەي ەمەس، دەپ تىنىمسىزدانادى.-

 
 ول ۇلكەن جارتى بولىكتىڭ جارتىسىن قىلعىتىپ جۇتىپ قويادى. ەندى كىشى جارىمى ۇلكەن بوالدى.

 
اليشا قۋ تۇلكى قونجىقتاردىڭ ىرىمشىگىن تەڭ بولمەي، ءبىرازىن جەپ ازعانتاي عانا قالدىرىپ، جۇرگىزۋشى: وسى

 والردى تەڭەپ، ەكەۋىنە بەرەدى.
 

 تۇلكى والرعا كۇلىپ:
 

 مىنە ساراڭ، ارام بولساڭ، ءبىر كۇنى وسىنداي ازىعىڭنان قۇر قاالسىڭ، دەپ ءوز جونىمەن كەتتى.
 
 
 

 اتەش پەن توتى.
 

توتى مەن اتەش ايىرىلماس دوس بولىپتى. ول كەزدە توتى قۇس جەردە ءومىر سۇرەدى ەكەن. توتىقۇس ءبىر ەرتەدە 
كۇنى اپكەسىنىڭ ۇيىنە قوناققا بارماق بوالدى. ءوزىنىڭ ادەمى كويلەگى بولماعاندىقتان اتەشتىڭ ۇستىندەگى ادەمى 

ۇس وناقتان كەلگەسىن قايتاراتىن بوالدى. توتىقكويلەگىن سۇرايدى. اتەش كويلەگىن بەرۋگە كەلىسەدى. توتىقۇس ق
اتەشتىڭ ادەمى كويلەگىن كيەدى. كيىنىپ، تارانىپ جولعا دايىنداالدى. اتەش توتىقۇستان: قاشان كەلەسىڭ؟ دەپ 
سۇرايدى. كەشىكپەي كەلەمىن دەپ جاۋاپ بەرەدى توتىقۇس. كەشىكسەڭ قايتەمىن؟ دەپ سۇرايدى اتەش. وندايدا 

ا قويساڭ بولعانى، لەزدە كەلەمىن دەيدى توتىقۇس. توتىقۇس سول كەتكەننەن مول كەتەدى. اتەش ايعايالپ شاقىر
انە كۇتەدى، مىنە كۇتەدى، كويلەگىن كيگەن دوسى كەلمەيدى. شىدامى تاۋسىلعان اتەش قورانىڭ باسىنا شىعىپ: كۋ 

 ى ءالى كۇنگە دەيىن شاقىرادى ەكەن.كا رە كۋ!!! دەپ توتىقۇستى شاقىرادى. ءبىراق توتىقۇس كەلمەيدى. اتەش ون
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 قاسقىر مەن يت

 
 

رگەن جالعىز iنەن وسiك كۇنi. ونىڭ كۇشiپتiر ءسۇرiر شارۋا ءومiقۇيرىعى بورتەدە ب iەرتە، ەرتە، ەرتەدە، ەشك
 بار ەكەن. شارۋا شالعىمەن ءشوپ شاۋىپ، iيت
 

قوپسىسىن -ن، قوراiڭ الدىندا، ءۇيiباعۋعا كەتەردن ەرتە تۇرىپ قىرعا قوي iسi. ول ەرتەڭگiپتiقوي باعىپ كۇنەلت
جوالتپاپتى. شارۋا  iمدiنە ۇقىپتى قاراپ، ءۇي ماڭىنا ەشكiندەتiدە ءوزم  iنە تاپسىرادى ەكەن. يتiيت iكۇزەتۋد

 پ، باسىنان سيپاپ:iن ەركەلەتiن دەيتiجۇمىستان كەلگەن
 
 اي،-مiم، يتiم، يتiيت
 
 ر تىنباي.iڭ بiءتۇن ۇرەس 

 
 عا ادالسىڭ،قوجايىن

 
 جاقسى كورەم ىرىسىمداي.

 
 ڭ،iڭسiقامقورىم دا ءوز

 
 ڭ.iمسiكوز iمدەگiۇي
 

 قوجايىنىڭ دەمالىپ،
 
  –ن، iلسiرەر ۋاقىت كوزiب
 

قوجايىنعا  iر كوكجال قاسقىر يتتiپ دەماالدى ەكەن. وسىنى كوپتەن سىرتتاي باقىالپ جۇرگەن بiرiنە كiدەپ، ۇي
 مازاق ەتپەك بولىپ ايالعا

 
 ن پايداالنىپ، قوراداعى قوزىعا تۇسپەككە ىڭعايالنادى.iر دامىلداعان ءساتi. ونىڭ بiكوشەد

 
 iسكەلەدiڭ مۇرنىنا جاعىمسىز يiكۇزەتتەن شارشاپ، كۇنشۋاقتا بويىجىلىپ، مىزعىپ كەتكەن يتت iتۇنگ iر كۇنiب

 ن ارقىلى قاسقىر:iلعان بۇرىن قازى iدە، ۇيقىسىنان شوشىپ يانادى. جان ۇشىرىپ قورانى اينالسا، كۇن
 

 جۇمساق قوزىالر،-جىلى
 
 دەرتكە ءنار. iڭ ءدامدiەت
 
 ڭ،iر قولىما تۇسەرسiب
 

 –ڭ، iسەرسiقارنىمدا جاتىپ پ
 

 پ بارا جاتىر ەكەن.iن شۇبىرتىپ قوراعا ەنiلەكەيiدەپ، س
 
قوجايىنىم ويانادى دا، ۇرسەم، « اتتانداپ»ر iقاز –رەيتكەن يت. iكiن تiءجۇن iدەيد –! توقتا كوكجال، ءاي، –

 مە؟ نەڭ بار مۇندا؟ iجەتپەد iسiتۇلك-اتىپ ساالدى. ساعان اناۋ داالنىڭ تولىپ جاتقان قويان iمىلتىعىمەن سەن
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ڭ قارماعىڭا iر مەن سەنiقاز –پ. iقاسقىر گۇر ەت iدەيد –قويامىن،  iمدiن قويسا، مەن جەگەنiگiلiتاتت ەت –

ن. قوجايىنىڭا قۇيرىعىندى بۇلعاڭداتىپ، iنبەيمiر نارسەگە تۇسiراق مەن بiن. بستەسەڭ دە قولىڭدامىiم. نە iءتۇست
مەن ۇيقى iايامايسىڭ با؟ تۇن iڭدiردەڭەلەر. ءوزiقۇتقان ب-ڭ قالعانiنiجەيت-پiشiوعان ادال قىزمەت ەتكەندە، 

اش جاتاسىڭ. اناۋ ڭ بۇراتىلىپ iشiپ، iلدەپ ۇرۋمەن بوالسىڭ. يەڭ اشۋالنسا، بۇرىشتا بۇك ءتۇسiكورمەي، شاۋ
بار؟ مەن  iرەتiوسىنشاما بەينەتكە ساالتىنداي ادامنىڭ قانداي قۇد iساال قۇالش شىنجىرىڭ موينىڭدى اۋىرتادى. سەن

رگە iڭ تۋىسسىڭ. بiڭبە؟ ءوزiكۇنەلتپەيس جەپ جۇلىپ جولىناندەپ، – بەرمەسە قولىنان، –سياقتى بەرسە 
 ك.iرسۇرەيiوم
 

ڭبە؟ قارنىم iاپ، بالەم، قارماعىما تۇست»نەن: ءiشiوتتاي جانىپ،  i. قاسقىردىڭ كوزپ تانىتادىiيت ويالنعان كەي
 .قارايدى زىمياندانا دەپ –، «تالشىق ەتسەم iڭدiتارامىس ەت-اق بۇكتەپ، تارامىس-رiب iاشقان كۇن

 
ز iمiەكەن تۋىس –پ. iۇزاققا سوزعىسى كەل iمەنiيت اڭگ iدەيد –ن، iجاۋاپبەرەي مەن ساۋالىڭا مىنا قاسەكە، اۋ، –

نە جاتقىزىپتى. قاشىپ كەتەر قاۋقار iڭ كوزiنiگiەس iاشپاي تۇرعاندا، وسى ادام مەن iمدiراس. ەنەمنەن تۋىپ، كوز
اشىپ،  iمدiم. سونان سوڭ كوزiنەدiپ جۇرەبەر ەتiلەسiرگە iڭە كەزدەسسەم عوي. بiقايدا. اتتەڭ، سول كەزدە وز

-. قايتىپ قۇتىالسىڭ؟ قاراپتانiندiلiر شىنجىرلى قارعى باۋ موينىما iكوتەرگەن كەزدە، تەم iەڭسەمد
ڭ ماڭايىما جاقىندامادىڭ دا iپ. سوندا ءوزiم كەلiڭبە؟ قورانى اينالىپ، قوي كۇزەتكەن بولىپ ءۇردiقاراپاشتانولەس

 اتاندىم. iسiڭ كۇزەتشi. امالسىزدان ءۇيدiڭ مەنiنبەدiعوي. الىستان قاراپ، مەنس
 

 .iم اقتانا جونەلدiا سوزگە ءماز بولىپ قالدى. شوقيىپ وتىرعان كۇيقاسقىر مىن
 
م. iپ، اڭعاساالتىن ەدiپجۇرiمە ەرتiكتەرiرiڭبە؟ ايتپەسە بولتiم دەيسiكورد iسەن كەزدە ول اي،-تۋىسىم ءاي، –

ن iگiم. قۇم قويانىنىڭ سۋ جۇرەكتiزەرەدiن جەگiن پارشاالتىپ، ەتiسiڭ تەرiنiسiالتايدىڭ قىزىل تۇلك
ك i. بويىڭجازىلىپ، مىنا مەن سياقتى ەلiبادىرايىپ، الدىڭا جاتا قاالرەدiكورسە، كوز iڭدiڭعوي. ءتۇرiلمەيسiب

، iڭ. التى قىردىڭ استىنداعىنى سەزەر اقىلدى بولۋىڭ عاجاپ ەمەس. جاۋىڭا كەكتiاتاۋلىنى قادام باستىرماس ەد
 ڭ.iجورىققا مويىماس ەد

 
نەن جاڭىالدى. iشۇبىرعان قاسقىر سوز iلەكەيiپ، سiن ەستiشۋ ءۇن-ردىڭ ۋقوزىال iندەگiشiسول ءسات قورا 

 مەگە تارتادى.iيت اسىقپايدى، ونى تاعى دا اڭگ
 
 قاسقىر دىماقتاپ. iدەيد –ر قاسيەت بار، iن عاجاپ بiنبەيتiزدە مەن تۇسiڭiنەزiڭ مiزدiس قاسەكە، اۋ، –
 
ڭ iنiرلەيتiاي، تۋىستىقتى قاد-مiيت ءاي، –ن ساقىلداتتى. iسiت بوپ، ىرزا قاسقىر – قاسيەت؟ قانداي ول –
 لگەن سياقتىسىڭ عوي.iسىرىما ۇڭ iشكiڭ iپ تۇر. مەنiنiلiب
 
ر عوي، مىنا قوراعا iڭ دە قامىمىزدى وياليتىندىعىڭىز. قازiزدiڭ دە، ماسەلەن، بiز وزگەنiڭiقاسيەت ول قاسەكە، –
ز، تۇگەل جۋساتاسىز دا ساالسىز. iر قويدى تەڭدەپ اكەتپەيسiدەپ ب iمە عانا جەتەدiز دە، مەن سياقتى وزiرەسiك

كەش تاماعىمىز -iدەپ وتار ماڭىنان اۋالقتاۋ جەرگە تاستايدى. ەرتەل« ارامدالدى. »iادام اتاۋلى جەمەيد iولەك سەن
 ر توقتادى.iب يت دەپ –زگە تاڭمىن، iڭiنەزiدايىن. وسىنداي عاجاپ م

 
 اساپ –اقىلمەن جەسەڭ »ن تاالي اقىل كەرەك. باباالرىمىز: iۇيرەنۋ ءۇش iل قاسيەتتم، بۇiيت ايتتىڭ، تاۋىپ –

 قاسقىر. iدەيد –عوي،  iپتiكەت ايتىپ دەپ –، «ڭiجەيس اق-از –ڭ، اقىلسىز جەسەڭ iجەيس
 
 . تۇيە ۇلكەن بولعانىمەن، ونىڭ تۇيمەدەي ويىiزگە تەڭ كەلمەيدiس جاعىنان اقىل اتاۋلى اڭ قاسەكە، وسى، –

ز، ورنىنان تۇرا الماي قاالدى. iر اتتاپ كەتسەڭiنەن بiن اڭدىپ، وركەشiپ جاتقان ءساتiز ونىڭ شوگiجوق. س
، iتكەنiن بوالر. جىلقى اتاۋلىنى اتاما، اقىماق مال عوي.قۇيرىعىنان جابىسساڭىز، بiجارىلىپ كەتەت iشاماسى، جۇرەگ

نە، iگiلiوماقاسا قۇاليدى. ارىستان مەن جولبارىس كۇشت iنەن ءوزiبەرە سالعانىڭىزدا، وزiرەنەتارتىپ، جiش
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زقويدىڭ مايلى قۇيرىعىن سورعانىن iڭiنiiتىشقان اۋالعانعا ءماز. ءشيبور i. تۇلكiن شاپشاڭدىعىنا سەنەدiلەۋسiس
 .iماقتان ەتەد

 
 .بولىپ ءماز قاسقىر قوستادى دەپ –! ارينە ارينە، –
 
 يت سىر تارتىپ. iدەد –ىز با؟ ز قويشىدان قورىقپايسiس وسى قاسەكە، –
 
 iتۇيەل. قويشى كورگەن بولعاندا جەپ قويشى، ولگەن –قويشى  iزدiوگ»ڭ تۋىستاردىڭ iزدiب اي،-باۋىرىم ءاي، –

-ڭ؟ جالعىزiمەپپە ەدiەست ايتقاندارىن دەپ، –، «قاياۋ قويشى iلiكوڭ – قويشى جاياۋ. قويشى تۇرعان –قويشى 
شىعىپ، قويدى تاستاي iك. سابازىڭەسiجاعىنانقاردىبوراتىپبەرەي-زجانiمiۇشەۋ-iەك ،iنشiجارىماي داالدا كەزدەسس

 قاشادى.
 
زگە ونداي باتىرلىق قايدا؟ راس، باسقا تۇسسە، قويانىن iب. اعايىنسىڭعوي جۇتقان جۇرەك قورىقپايتىن دا ادامنان –

زگە اقپاننىڭ اقىرعان ايازىندا پانا iراق ول بiاۋ، ب-ن دە قازارمىزiز سياقتى iن قىرارمىز. سiسiاۋالپ، تۇلك
پ، شوشاق مىلتىعىن اسىنىپ، ويدا جوقتا كەزدەسە قالسا، iنiك اتقامiبولمايدى عوي. قارعىس اتقىر اڭشى اتاۋلى جۇير

نە i. مۇنىسى يەسiكەتت جاتا ۇلىپ يت دەپ، –. مەنەن سورلى جوق شىعار بۇل دۇنيەدە، iتكەنiساۋدامىزدىڭ ب
 .iەد iسiبەرگەن بەلگ

 
يت  iدەيد –زدەپ تابا قوياسىزدار، iزدەر تۋىستارىڭىزدى قاالي عانا i، وسى سiدەمەكش ۇلۋ قاسەكە، ايتپاقشى، –

 پ.iكەنەت باسىن كوتەر
 
ر iڭ. قازiپ، جالعىز شاماڭ كەلمەسە، ۇلىماعاندا قايتەسiاۋ. الدە قاالي ولجا كەزدەس-بارiءتۇر نەشە دا ۇلۋدىڭ –
راق وڭاي ول جاعا والردى ورتاق قىلىپ نەم i. بiجاقتان سابىلىپ جەتەد-اتاۋلى جان، تۋىس iنشiدەي« ۋ-ۋ-ۋ»

 پ.iقاسقىر ءبوس iدەيد –بار، 
 
ن. iڭ. قوشتاسىپ كەتەيiقيمايدى ەكەنس iڭدiجەر وسكەن-تۋىپ –يت.  iدەيد – قالمايمىن، سەنەن مەن وندا –

پ كۇزەتكەن iقارعى باۋ تاعىنىپ، شىنجىر سۇيرەت ۋ!-م، قوش، ۋiشكەن جەرiاشىپ، كۇندە مايلى جۋىندى  iمدiكوز
 ۋ!-ۋ! تاماق بەرمەي، تاياقپەن باسىما ۇرعان قوجايىنىم قوش، ۋ-قورام، قوش، ۋ

 
اۋىق ۇلىعانىنان ويانىپ كەتكەن كوجايىن قولىنا -ڭ اۋىقiنi. يتiقاتقانشا كۇلەد iلەسiس-شەكiقاسقىر ءماز بولىپ، 

ڭ جانىنداعى كاسقىردى اتىپ االدى. اقىلدى يت قاسقىردى iنiۇلىپ وتىرعان يتمىلتىعىن الىپ، قورانى ايناالدى. 
 .iپتiرiوسىالي قولعا ءتۇس

 
 
 

 اقىلدى الق
 
ءبىر ءبۇزاۋ،بىر ءتوقتى،بىر الق ەل كوشكەندە ويناپ ءجۇرىپ بايقاۋسىزدا جۇرتتان قالىپتى.ۇشەۋى تۇرنەكتەپ  

 قاسىندا ەكەن.ونىڭ قاسىندا ءزاۋلىم بايتەرەك ءوسىپ تۇرىپتى. ءجۇرىپ،قوس تۇرعىزىپ الىپتى.قوسى ءبىر بۇالقتىن
 

 دەگەن نيەتپەن ايۋ ىزدەپ كەلىپتى.-بۇالر ايداالدا ەڭ قالعانىن ەستىپ ءبىر تويىپ االيىن 
 

الق ارباڭداپ كەلە جاتقان ايۋدى كورەدى دە ،الدىنان جۇگىرىپ شىعىپ،قارسى الىپتى.سودان قوسقا ەستىرىپ كەلىپ 
-ەكەن نە تاماق بەرەمىز؟  -«ايۋ اعامىز كەلىپ قالىپتى»ىپ تورگە شىعارادى.بۇالر ۇيگە كىرگەن كەزدە ەسىك اش

 دەپ سۇرايدى توقتى القتان.
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باسقا ايۋدىڭ باسىن اس، سوڭعى ايۋدىن ءتوسىن اس، دىم بولماسا وسى »سوندا اق الق داۋسىن كوتەرەڭكىرەپ 
 دەپتى.-«سايۋدىڭ ءوزىن سويىپ،بارلىق ەتىن تۇگەل ا

 
اراماي جايعا ق-دەپ ويالپورنىنان اتىپ تۇرىپاي-«بۇالر ايۋدىڭ ەتىن جەيدى ەكەن عوي» -ونى ەستىپ وتىرعان ايۋ

 تۇرا قاشىپتى.زىتىپ كەلە جاتسا قارسى الدىنان قاسقىر كەزدەسەدى. ايۋدىڭ قىلىعىنا تاندانعان قاسقىر
 
 يدى.دەپ سۇرا-ووو ايۋ جان نەدەن قاشىپ كەلەسىن سونشا-

 
بۇعان ايۋ ايتادى: مىنا بەلدىڭ ارعا جاعىنداعى بۇالقتىڭ جاعاسىندا بۇزاۋ،توقتى،الق ۇشەۋى تۇرادى. سوالردى بايقاپ 

 دەگەن سوڭ ،سورعا قاشىپ قۇتىلدىم. -كورەيىن دەپ بارىپ ەم ءوزىمدى جەيمىن
 

دەپ  -«ر ايۋدىڭ ءتوسىن جەيمىزبىر ايۋدىڭ ءباسىن،بى»دەيدى قاسقىر الگى ايۋدىڭ سوزىنە كۇلىپ ء-قوي ،ارى 
 داۋالسىپ جاتقاندا مەن قاشا جونەلدىم.

 
 دەيدى قاسقىر.-ەندەشە ءجۇر ەكەۋمىز بىرگە بارايىق.ۇشەۋىن دە قورشاپ الىپ ،تەڭ ءبولىسىپ جەلىك

 
 پىتاۋ ءجىپ قاسقىر ارادا سول.دەيدى–اق بارا بەر -جوق مەن بارمايمىن ءوزىن-وعان ايۋ كونبەي ، جۇرەكسىنىپ 

 ايۋدىڭ مويىنان ء،بىر ۇشىن ءوزىنىڭ موينىن باياليدى ءدا،سويتىپ ايۋدى زورلىقپەن اال جۇرەدى. ۇشىن ء،بىر دا االدى
 

 ايۋدى جەتەلەگەن قاسقىر تارتسا، تارتسا قوسقا جاقىنداعاندا الق جۇگىرىپ سىرتقا شىعىپ :
 
 ايقاياليدى.دەپ  -ووو قاسەكە ءبىز ۇشەۋمىز ول ايۋعا تويمايمىز-

 
بۇل ءسوزىن ەستىگەن ايۋ بۇرىنعىدان دا شوشىپ،كەرى قاراي قاشا جونەلەدى.قاسقىر جىپكە بۋىنىپ قىلقىنىپ 

تۇسىنەن ايىرىلىپ،السىرەپ جاتقان قاسقىرعا -ءقاالدى.بىر جەرگە كەلگەندە ايۋ ءجىپتى ءۇزىپ تاستاپ كەتەدى.ەس 
 داال كەزىپ جۇرگەن تاعى ءبىر قاسقىر.

 
 ەم ىجاتۋش نەعىپ» قاسقىر جيعان ەسىن ۋاقىتتا بىردەن،.سۇرايدى دەپ–وسىم نەعىپ زۇالپ جاتىرسىن؟ ووو د-

 ايتىپ يعانىوق كەشكەن باسىنان دەپ-«كەتتى شىعىپ سۇيرەتىپ ايۋ مەنى جاتىرمىن، ولگەلى اقماقتىعىنان ،ايۋدىڭ
 .بەرەدى

 
سونىمەن ەكى قاسقىر قوسقا قايتا بارادى.بۇالرعا قولدانا دەپ ايتادى قالسىراعان قاسقىر. -اق بارايىق-وندا ءوزىمىز

شاراسى تاۋسىلعان بۇزاۋ،توقتى،الق بايتەرەككە شىعىپ االدى. الق باس جاعىنا،توقتى ورتا تۇسىنا ،بۇزاۋ والردان 
 تومەنىرەك ورناالسادى. بايتەرەكتىڭ تۇبىنە كەلگەن سوڭ الگى جولدا قوسىلعان قاسقىر:

 
پ دەپ اعاش استىنا كەلىپ دايىندالى-ا اعاشتى ىرعايىق. اناالر الما قۇساپ جەرگە توگىلىپ تۇسەدىكەل ەكەۋمىز مىن-

تۇرعاندا ،بۇزاۋ وتىرعان بۇتاق سىنىپ كەتەدى دە جەرگە توپ ەتە تۇسەدى.، سودان سەسكەنىپ تۇرعان قاسقىردىڭ 
قاسقىر قورقىپ ءوز بەتىمەن قاشا بەل ومىرتقاسى ءۇزىلىپ كەتىپتى.بۇدان كەيىن ايۋ قىلقىندىرىپ كەتكەن 

جونەلەدى.سويتىپ بۇزاۋ،توقتى.الق اجالدان امان قالىپتى.كۇزدە ەسكى جۇرتىنا قايتا كوشىپ كەلگەن يەسى امان ەسەن 
 جايىلىپ جۇرگەن مالىن تاۋىپ الىپتى.

 
 ارىستان كۇشىگىن اسىراعان مىسىق

 
ءبىر مىسىق قاڭعىرىپ ءجۇرىپ ءولىپ جاتقان ارىستانعا تاپ بوالدى دا، ونىڭ جەتىم قالعان كۇشىگىن باۋىرىنا باسىپ،  

 ەمىزىپ اسىرايدى. ارىستان ءوسىپ، ازۋلى اڭ بوالدى، ءوز تاماعىن ءوزى تاۋىپ جەيتىن حالگە جەتەدى.
بوالدى. مىسىق ونىڭ بۇل ويىن سەزىپ، ورمەلەپ  ءبىر كۇنى اشىققان ارىستان ءوزىن اسىراعان مىسىقتى جەمەك 

 اعاش باسىنا شىعىپ كەتەدى. سوندا ارىستان تۇرىپ:
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و، مەنىڭ اق ءسۇتىن ەمىزگەن اسىراۋشىم! ماعان سەن تۋعان انامداي ىستىقسىڭ. بار اقىلىڭدى ۇيرەتكەندە، اعاشقا  -
 دەيدى. -ورمەلەۋدى نەگە ۇيرەتپەگەنسىڭ؟ 

 سوندا مىسىق:
ۇيرەتتىم.  ايالمنىڭ ءبارىن-يىرىمدى باالم! سەنى مەن كىشكەنتايىڭنان باۋىرىما باسىپ ءوسىردىم، بىلگەن اقىلو، قا -

 دى.دەي -ءبىراق قۇلقىنىڭنان قورقىپ، ءبىر ونەرىمدى ايتپاي، بۇگىپ قالىپ ەدىم، ونىم اقىل بولعان ەكەن! 
 
 
 

 ەك ءقاز،بىر باقا.
 
 

 اقتا تۇرىپتى.ر باقا بولىپتى. ول باتپiەرتەدە ب
 ر كەزدە جاعاعا ۇيرەكتەر قوندى.iول وزەن جاعاسىندا وتىردى. ب iر كۇنiب
 
 .ۇشامىز سوسىن جەڭدەر، تاماق تەز –ر ۇيرەك. iب iدەد – الىس، جول –

 .. iدiبۇنى باقا ەست
 باقا. iدەد –ز، قايدا ۇشاسىزدار؟ iڭiرiكەش –
 ر ۇيرەك.iب iدەد –ككە ۇشامىز، iوڭتۇست –
 ك جىلى ما؟iوڭتۇست –
 .جىلى ءيا، –
 ركەي كوپ پە؟iش ماسا، وندا –
 ۇيرەك. iدەد – كوپ، ءيا، –
 ڭدەر.iاال كەت iمەن وندا –
 ڭ قاناتىڭ جوق، قاالي ۇشاسىڭ؟iسەن –
 باقا..  iدەد –راق تۇرا تۇرىڭدار، مەن ويالنايىن، iن، بiلمەيمiب –

 راز ويالندى، سوسىن:: iباقا ب
ن. iستەيمi، مەن ورتاسىنان تiستەيدiۇشىنان ت iۇيرەك تاياقتىڭ ەك iەك –. ايقايالدى دەپ – تاپتىم، تاپتىم، –
 راق سەندەر قاڭقىلداماڭدار، مەن باقىلدامايمىن.iب
 ۇيرەك. iدەد – جارايدى، –
 ۇيرەك، ورتاسىندا باقا. iجاقتا ەك iپ والر ۇشتى. ەكiءسويت 

 س بولدى.iنiبۇل قىزىق كور
 .iدبۇنى باالالر كور

 .جاتىر بارا ۇشىپ باقا اي،-قىزىق –. باالالر ايقايالدى دەپ –! قاراڭدار باقانى قاراڭدار، باقانى –
 .iباقا ماقتانىپ كەتت

 .iءتۇست قۇالپ شالشىققا باقا دەگەندە – مەن، تاپتىم، ويالپ مەن بۇنى –
 
 

 اداسقان قۇمىرسقا
 

وكپەلەپ، يلەۋدەن كەتىپ قاالدى دا، ارا مەن قوڭىزعا بارىپ، سوالرمەن باياعىدا ءبىر قۇمىرسقا ءوزىنىڭ باۋىرالستارىنا 
 دوستاسىپتى.

 
بىردە قۇمىرسقا ازىق ىزدەپ، ۇزاق شارالپ ءجۇرىپ ءبىر ۇلكەن ءدان تاۋىپ الىپتى. ونى وزىمەن الىپ كەتپەكشى 

الماپتى.اقىرى قۇمىرسقا ءوزىنىڭ جاڭا بولىپ، سۇيرەۋگە، كوتەرۋگە قانشا تىرمىسسا دا ءداندى ورنىنان قوزعالتا 
 دوستارىن كومەككە شاقىرماق بولىپ شەشىپتى. اۋەلى بال جيناپ جۇرگەن ارانى كەزدەستىرىپ، بىالي دەپ ءوتىنىپتى:

 
 دوستىم، ماعان كومەكتەسشى، جالعىز ءوزىمنىڭ شامام جەتەر ەمەس.-
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 سوندا ارا دوسى:

 
 دەپ ارمەن قاراي ۇشا جونەلىپتى.-جۇمىس ىستەپ جۇرمىن،كورىپ تۇرعان جوقسىڭ با؟! مەن دە -

 
 قۇمىرسقا ەندى قوڭىزعا بارادى.

 
دەپ جاۋاپ بەرگەن قوڭىز دا قيىن دوماالتىپجونىنە -مەن سەن ءۇشىن مىنا جۇمىسىمدى تاستاپ كەتە المايمىن،-

 كەتىپتى.
 

رىپتى. تىپ، جولدا ءوزىنىڭ باۋىرالرىن كەزدەستىدوستارىنىڭ قىلىعىنا وكپەلەگەن قۇمىرسقا ۇيىنە قاراي كەتىپ بارا جا
 دەپ سۇرايدى.-«ساعان نە بولدى؟ نەگە كوڭىلسىزسىڭ؟»مۇنىڭ مۇڭايعان ءجۇزىن كورگەن قۇمىرسقاالر: 

 
قۇمىرسقا والرعا باسىنان كەشكەندەرىنىڭ ءبارىن ايتىپ بەرىپتى.باۋىرالستارى وعان ءداندى جەتكىزۋگە كومەكتەسىپتى. 

دەگەن  «اداسقاننىڭ ايىبى جوق، قايتا ءۇيىرىن تاپقان سوڭ»كەن قۇمىرسقا ءوزىنىڭ يلەۋىنە ورالىپتى. وكپەلەپ كەت
 وسى ەكەن.

 
 
 «ات پەن ەسەك»
 
 
ءبىر كىسى ات پەن ەسەككە جۇك ارتىپ، قاالعا كەلە جاتتى. قاالعا دەيىن جول ۇزاق ەدى. ەسەك شارشاپ، جۇگى  

 اۋىرالپ، اتقا،
 
دەدى. ات جاردەم ەتپەدى. جولشىباي ەسەكتىڭ -بىراز جۇك الشى. مەن كوتەرە الماي كەلەمىن،جولداسىم، مەنەن ء-

ءحالى ناشارالپ، ولەدى. سونان سوڭ يەسى ەسەكتىڭ بارلىق جۇگىن جانە ەسەكتىڭ تەرىسىن سىپىرىپ الىپ، اتقا 
 ارتادى.

 
 سوندا ات:

 
بولماس ەد ەندى مىنە، ەسەكتىڭ بارلىق جۇگىن، ءارى  كىنا مەندە، ەگەر ەسەكتەن ءبىراز جۇك السام، بۇل ۋاقيعا-

 دەپ قاالعا دەيىن وكىنۋمەن كەلەدى.-تەرىسىن اكەلە جاتىرمىن،
 
 «اداسقان قۇمىرسقا»
 

باياعىدا ءبىر قۇمىرسقا ءوزىنىڭ باۋىرالستارىنا وكپەلەپ، يلەۋدەن كەتىپ قاالدى دا، ارا مەن قوڭىزعا بارىپ، سوالرمەن 
 دوستاسىپتى.

 
بىردە قۇمىرسقا ازىق ىزدەپ، ۇزاق شارالپ ءجۇرىپ ءبىر ۇلكەن ءدان تاۋىپ الىپتى. ونى وزىمەن الىپ كەتپەكشى 
بولىپ، سۇيرەۋگە، كوتەرۋگە قانشا تىرمىسسا دا ءداندى ورنىنان قوزعالتا الماپتى. اقىرى قۇمىرسقا ءوزىنىڭ جاڭا 

 جيناپ جۇرگەن ارانى كەزدەستىرىپ، بىالي دەپ ءوتىنىپتى: دوستارىن كومەككە شاقىرماق بولىپ شەشىپتى. اۋەلى بال
 
 دوستىم، ماعان كومەكتەسشى، جالعىز ءوزىمنىڭ شامام جەتەر ەمەس.-

 
 سوندا ارا دوسى:

 
 دەپ ارمەن قاراي ۇشا جونەلىپتى.-كورىپ تۇرعان جوقسىڭ با؟! مەن دە جۇمىس ىستەپ جۇرمىن،-
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 قۇمىرسقا ەندى قوڭىزعا بارادى.

 
دەپ جاۋاپ بەرگەن قوڭىز دا قيىن دوماالتىپ جونىنە -ەن ءۇشىن مىنا جۇمىسىمدى تاستاپ كەتە المايمىن،مەن س-

 كەتىپتى.
 

دوستارىنىڭ قىلىعىنا وكپەلەگەن قۇمىرسقا ۇيىنە قاراي كەتىپ بارا جاتىپ، جولدا ءوزىنىڭ باۋىرالستارىن كەزدەستىرىپتى. 
 دەپ سۇرايدى.-«ساعان نە بولدى؟ نەگە كوڭىلسىزسىڭ؟: »مۇنىڭ مۇڭايعان ءجۇزىن كورگەن قۇمىرسقاالر

 
قۇمىرسقا والرعا باسىنان كەشكەندەرىنىڭ ءبارىن ايتىپ بەرىپتى. باۋىرالستارى وعان ءداندى جەتكىزۋگە كومەكتەسىپتى. 

دەگەن « ڭاداسقاننىڭ ايبى جوق، قايتا ءۇيىرىن تاپقان سو»وكپەلەپ كەتكەن قۇمىرسقا ءوزىنىڭ يلەۋىنە ورالىپتى. 
 وسى ەكەن.

 
 
 

 ەكى اتەش
 
 

شالدىڭ ەكى اتەشى بولعان ەكەن. والر قولدارىنا تۇسكەن جەمدەرىن سول اتەشتەرگە بەرىپ -ەرتەدە ءبىر كەمپىر
 اسىراپتى.

 
ءبىر كۇنى كەمپىر قۇستارىنا جەم شاشادى. قارىندارى اشقان اتەشتەر جۇگىرىپ كەلەدى. شۇبار اتەش قاسىندا جۇرگەن  

 دوسىنان جەمدى قىزعانىپ، بەرگىسى كەلمەيدى.
 
دەپ وياليدى. ءسويتىپ شۇبار اتەش قاسىنداعى -اۋ،-شىركىن، مىنا جەمنىڭ ءبارىن جالعىز ءوزىم جەپ، ءبىر تويسام-

 قايتا شوقىپ، جەم جەگىزبەيدى، مازاسىن االدى.-اتەشتى قايتا سۇر
 

اقىرىندا سۇر اتەش ىزاالنىپ، شۇبار اتەشتى شوقىپ االدى. وسىدان سوڭ ەكى اتەش جۇندەرى ءۇرپيىسىپ، توبەلەسە 
 ڭجۇلىم بوالدى. بۇالر تاالسىپ جاتقاندا، كورشى ۇيدەگى تاۋىقتى-باسى جۇلىم-كەتەدى. ەكەۋىنىڭ دە ءۇستى

 باالپاندارى كەلىپ، جەمدى تۇگىن قالدىرماي جەپ كەتەدى.
 
 
 
 
 
 
 

 ماقتانشاق قويان
 

جيدەكتەردى تەرىپ جەگەن ول،قىس -ورماندا ءبىر قويان ءومىر ءسۇرىپتى.اال جازداي سايراڭداپ، توعايداعى جەمىس
 تۇسسە قارنى اشىپ، اۋىلعا ارپا ۇرالۋعا بارادى ەكەن.

 
ندە تۇراتىن شارۋانىڭ ۇيىنە ۇرلىققا كەلەدى. قوراسىنا كىرسە، قاپتاعان قويان. ول ماقتانا ءبىر كۇنى ول اۋىل شەتى 

 باستايدى:
 
دەي اق! سەندەردىكىن-مۇرت-سەندەر ۇيدە تۇرساڭدار قايتەيىن؟! مەن سەندەردەن ءبارىبىر ارتىقپىن. مەنىڭ مۇرتىم-

 عا دا كەلمەيدى...مەن ەشكىمنەن قورىقپايمىن!ەمەس! ال، تابانىم مەن تىستەرىم شە؟ سەندەردىكى سالىستىرۋ
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ءۇي قوياندارى ماقتانشاق قوياننىڭ قىلىعىن قارعا تاتەلەرىنە ايتىپ بەرەدى. ول بوسپە قوياندى جازاالماق بولىپ،  

 ىزدەپ تاۋىپ االدى. داڭعوي قويان شوشىپ كەتەدى:
 
 ايتىن بوالمىن!قارعا تاتە! تيىسپەشى. مەن ەندى ماقتانىپ ەلدىڭ مازاسىن الم-

 
 دەيدى قارعا.-سوالي دە! بوسقا ماقتانبا!ەلدەن ەرەكشەلىگىڭدى بوس سوزبەن ەمەس، ىسىڭمەن كورسەت!-

 
ارادا ءبىراز كۇن وتكەن سوڭ، بىردە قاراسا، الگى قارعانى يتتەر تاالپ جاتىر ەكەن...جانى اشىپ كەتكەن قويان 

اۋدارىپ، تۇرا جۇگىرەدى. قارعانى تاستاي سالىپ، يتتەر قرعانى قۋا قۇتقارماق بوالدى. يتتەردىڭ نازارىن وزىنە 
 جونەلەدى.قويان قاشىپ قۇتىالدى.

 
 قوياننىڭ ەرلىگىنە ريزا بولعان قارعاوعان كەلىپ:

 
 دەپ ريزاشىلىعىن بىلدىرەدى.-راحمەت ساعان! سەن ماقتانشاق ەمەس ەكەنسىڭ، ماقتاۋعا تۇراتىن ەر ەكەنسىڭ!-

 
 
 
 «تىرناتۇلكى مەن »
 
 
ءبىر تۇلكى تىرنامەن جولداس بولىپ، تۇلكىنىڭ اپانىنا كەلىپ كىرىپتى. بۇالردىڭ ىزىنە ءبىر اڭشى ءتۇسىپ، ىنگە  

الپىس »كەلىپتى. ءىندى قازىپ، الگىلەرگە جاقىنداعان كەزدە شىبىق سالىپتى. شىبىق تيگەن سوڭ، تىرنا تۇلكىگە: 
 ەپتى.د-،«شى ەدى، سول امالىڭنىڭ بىرەۋىمەن قۇتقار، قۇتقارماساڭ ولەمىزامال تۇلكىدە، الپىس ەكى امال ادامدا دەۋ

 
 سوندا تۇلكى:

 
 دەيدى.-امالىم قۇرىدى،-

 
دە،  دەپتى-والي بولسا، مەنىڭ امالىم بار! سول امالمەن قۇتىالرمىز،»تاعى ولۋگە جەتكەن سوڭ، تىرنا ايتىپتى: 

اتايىن. ادام قول سوزىپ، مەنى جەمتىك ەكەن دەپ، الىپ تاستار. مەن ولگەن بوپ، اپاننىڭ اۋىز جاعىندا ج-تۇلكىگە،
دەيدى دە، ءىننىڭ اۋزىنا بارىپ جاتادى. -«سوندا مەن ايعاي سالىپ ۇشايىن، ول جالت قاراعاندا، سەن جۇگىرىپ كەت

لىپ ۇشا ااڭشى قول سوزىپ ەدى، قولىنا تىرنا ەكەنىن كورگەن سوڭ، جەرگە تاستاي بەرىپتى. سوندا تىرنا ايعاي س
 دەپ جالت قاراعاندا، تۇلكى شىعا جونەلىپتى.« اھ»جونەلىپتى. ال، ادام 

 
 ەسەن اڭشىدان قۇتىلىپتى.-ءسويتىپ، ەكەۋى دە امان 

 
 
 
 
 
 
 

 ماساق.
 

شىسىنىكى بىرەۋى كرۋت، ەكىن-ەرتەدە ەكى تىشقان جانە داۋىسى ادەمى ءبىر اتەش ءومىر ءسۇرىپتى. ەكى تىشقاننىڭ اتى
ۆەرت ەكەن. تىشقاندار كۇنىگە تەك ويناۋدى، ولەڭ ايتىپ، بيلەۋدى عانا ءبىلىپتى. ال، اتەش تاڭ اتىسىمەن بارلىعىن 
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قا كىرىسەدى ەكەن. ءسويتىپ، ءبىر كۇنى اۋالنى سىپىرىپ جۇرگەندە ءوزىنىڭ اسەم داۋىسىمەن وياتىپ، بىردەن جۇمىس
 قاراڭدارشى، مەن نەنى-جەردەن بيدايدىڭ ماساعىن تاۋىپ االدى. اتەش كرۋت پەن ۆەرتتتى شاقىرىپ بىالي دەپتى:

 تاپتىم؟
 

 و،ونى ۇگىتۋ كەرەك.-تىشقاندار تەز جۇگىرىپ كەلىپ، بىالي دەدى:
 

 ونى كىم ۇگىتەدى؟-اتەش:
 

 دەدى.-مەن ەمەس،-كرۋت:
 

 دەپ ايقايالدى.-مەندە ەمەس،-ۆەرت:
 

 جارايدى، ەندەشە، وندا مەن ۇگىتەيىن.-اتەش:
 
ءسويتىپ اتەش جۇمىسقا كىرىستى. ال، تىشقاندار بولسا، ويناپ، بي بيلەپ ءجۇردى. ءبىرازدان سوڭ اتەش ەكى  

 تىشقاندى شاقىردى.
 

 اما ءدان ۇگىتتىم.كرۋت، ۆەرت، قاراڭدارشى، مەن قانش-اتەش:
 

 تىشقاندار جۇگىرىپ كەلىپ، ەكەۋى بىردەي شيقىلدادى.
 

 كرۋت، ۆەرت، ەندى ءداندى ديىرمەنگە سالىپ، ءۇن ەتىپ ۇگىتۋ كەرەك. ال، كىم كوتەرەدى.-اتەش:
 

 دەدى.-مەن ەمەس،-كرۋت:
 

 جارايدى، ەندەشە، مەن ءداندى ديىرمەنگە سااليىن.-دەدى.اتەش:-مەندە ەمەس،-ۆەرت:
 
 بىرىنە سەكىرىپ وينادى.-ءسويتىپ، يىعىنا قاپتى سالىپ، اتەش كەتتى. ال، تىشقاندار سول ۋاقىتتا بىر 

 
 دەدى.-مەن ۇن اكەلدىم،-اتەش قايتادان ديىرمەننەن ورالىپ، تىشقانداردى شاقىرىپ: 

 
 اي، جارايسىڭ، اتەش.-ال تىشقاندار:

 
 ال، ەندى،-اتەش:

 
 دەيدى.-ءبالىش ءپىسىرۋ كەرەك. كىم يلەيدى،وسى ۇندى يلەپ، پەشكە سالىپ، 

 
 تىشقاندار بولسا، باياعىنداي داۋاپ بەرەدى.

 
 دەدى.-مەندە ەمەس، مەن دە ەمەس،-تىشقاندار:

 
 تاعى دا ءوزى جاسايتىن سەكىلدىمىن. -اتەش:

 
ىشقاندار . ال، تءسويتىپ، اتەش ۇندى يلەيدى، وتىندى اكەلدى، پەشتى جاقتى. پەش قىزىپ، وعان ءبالىشتى سالدى 

سول ۋاقىتتا ۋاقىتتارىن جوعالتقان جوق. ولەڭدەرىن ايتتى، بيلەپ ءجۇردى. مىنە، ءبالىش تە ءپىستى، اتەش ءبالىشتى 
 ۇستەل ۇستىنە قويدى، ال تىشقاندار بولسا، بىردەن ۇستەل باسىنا جەتىپ كەلدى.
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 وي، مەنىڭ قارنىم اشتى.-كرۋت:
 

 ر. ءسويتىپ، ۇستەلگە وتىرىپ الدى.وح،مەنىڭ جەگىم كەلىپ تۇ-ۆەرت:
 

 توقتاي تۇرىڭدار، توقتاي تۇرىڭدار.الدىمەن سەندەر ماعان ماساقتى كىم تاپتى، سونى ايتىڭدارشى؟-سوندا اتەش:
 

 دەدى.-سەن تاپتىڭ،-تىشقاندار:
 

 ونى كىم ۇگىتتى؟-ال، اتەش:
 

 سەن ۇگىتتىڭ.-تىشقاندار:
 

 اكەلدى،پەشتى كىم جاقتى؟ ءبالىشتى كىم ءپىسىردى؟كىم يلەدى؟ وتىندى كىم -اتەش:
 
 دەپ اقىرىن ايتتى.-بارىن دە سەن!-ءتىشقاندار: 

 
 ال، سەندەر نە ىستەدىڭدەر سوندا؟-اتەش: 

 
نە دەپ ايتاتىندارىن بىلمەدى. سونىمەن كرۋت پەن ۆەرت ۇستەلدەن تۇرىپ كەتە بەردى. ال، اتەش بولسا، والردى 

 داي ەرىنشەك پەن جالقاۋالرعا ءبالىش بەرۋدىڭ دە قاجەتى جوق دەپ ءتۇسىندى.ۇستامادى. سەبەبى: مۇن
 
 
 

 ايالكەر تۇلكى.
 

دۇلەي داۋىل سوعادى. داۋىلدىڭ قاتتى سوققانى سونشالىق، اعاشتاردى تامىرىمەن -باياعى زاماندا ورمان ىشىندە االي
. دى. اڭدار قورىققانىنان ءوز ىندەرىنە تىعىلىپتىقۇالتىپ، جۋان بۇتاقتاردى سىندىرىپ، جاپىراقتاردى ۇشىرىپ اكەتە

 وسىاليشا داۋىل بىرنەشە كۇن سوعىپ ارتىنشا تيىلىپتى.
 

سول ورماندا اتەش پەن تاۋىق ءومىر ءسۇرىپتى. داۋىل والردىڭ باالپاندارىن ۇشىرىپ اكەتىپتى. جەل تىنىشتالعاندا 
 تاۋىق اتەشكە:

 
 دەپتى. -باسقا جەرگە قونىس اۋدارۋ كەرەك،مەن ەندى بۇندا قاال الماسپىن. بىزگە -

 
 سۇراق:

 
 باالالر، قۇستاردىڭ باالپاندارىن مىنا داۋىل الىپ كەتە بەرەتىن بولسا، بۇالرعا نە ىستەۋ كەرەك؟-

 
 اتەش تاۋىقتىڭ سوزىنە كەلىسىپ، قونىس ىزدەۋگە بىرگە اتتانىپتى.

 
 ك كەزدەسىپتى. سوندا ۇيرەك تاۋىقتان:ءسويتىپ، والر جولدا كەلە جاتسا، الدارىنان ەكى ۇيرە 

 
 دەپ سۇرايدى.-سىڭىلىم، قايدا جول جۇرمەكسىڭدەر؟-ء 

 
 دەدى.-بىز ەندى بۇل ورماندا تۇرۋعا قورقامىز، سوندىقتان جاڭا قونىس ىزدەۋگە بارا جاتىرمىز،-ء 

 
 دەيدى ۇيرەكتەر.-كەلمەيدى،ەندەشە، ءبىزدى دە وزدەرىڭمەن اال كەتىڭدەرشى، بىزدە بۇندا تۇرعىمىز -
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 اتەش پەن تاۋىق كەلىسىپ، تورتەۋى بىرگە جولعا شىعىپتى. كوپ ۇزاماي والرعا ەكى تاۋىس كەزىگىپتى.

 
 دەپتى.-بارلىقتارىڭ قايدا بارا جاتىرسىڭدار،-تاۋىس: 

 
 .دەپتى-جاتىرمىز،بۇل ورماندا تۇرۋ ءقاۋىپتى، سوندىقتان باسقا جەردەن قونىس ىزدەپ بارا -سوندا بارلىعى: 

 
 دەپتى.-ەندەشە، ءبىزدى دە اال كەتىڭدەرشى، بىزگە دە ءقاۋىپ ءتونىپ تۇر،-تاۋىس: 

 
 ەندى والر التاۋ بولىپ، جاڭا قونىس ىزدەپتى.

 
 سونىمەن، تاۋىق پەن اتەشكە نەلەر كەزىگىپتى؟-سۇراق: 

 
 تاۋىق، اتەش، تاۋىس، ۇيرەك اڭدار ما، الدە قۇستار ما؟-

 
 قانداي پايداسى بار؟ قۇستاردىڭ-

 
جولدا بۇالرعا قويان دا ىلەسىپتى. كەنەت، قايدان شىققانى بەلگىسىز، الدارىنان تۇلكى شىعىپتى. ول قونىس 

 اۋدارۋشىالرعى كورىپ تاڭ قالىپ، بىالي دەيدى:
 
 شىراقتارىم، قايدا باعىتتاپ بارا جاتىرسىڭدار؟-

 
 دەپتى.-سوندىقتان وزىمىزگە جاڭا قونىس ىزدەپ بارا جاتىرمىز،بىز ورمانعا قالۋعا قورقامىز،، -بارلىعى: ء

 
بىزدىڭ ورماننان كەتپەڭدەر! مەن ءبىر جاقسى جەر بىلەمىن. سول جەردى كورسەتەيىن بە؟ وندا تىنىش جانە -ء 

 دەيدى.-سەندەر راحات ءومىر سۇرەسىڭدەر،
 

 باالالر، والر تۇلكىگە سەندى مە؟-سۇراق: 
 

م سەنگەن جوق. ءبىراق، تۇلكى ايتقان جەرلەردى ماقتاپ، الداعانى سونشا،، اقىرىندا بارلىعى ەڭ اۋەلى وعان ەشكى
 سول جەردى كورۋگە كونىپ:

 
 دەيدى.-جارايدى، ەڭ اۋەلى ماقتاعان جەرگە بارىپ كورەيىك. ۇناماسا، ءارى قاراي كەتە بەرەمىز،-

 
بىردەن -ى جول تار، مەن الدىنا شىعايىن، ال سەندەر بىربۇدان ءار-تۇلكى والردى ءدال ءوزىنىڭ ىنىنە اكەلىپ الىپ:

دەدى. وسى سوزدەن كەيىن ول ىنىنە جىلماڭ ەتىپ ءتۇسىپ، جاسىرىنىپ قالدى. ال، -مەنىڭ ارتىمنان جۇرىڭدەر،
ونىڭ ارتىنان ءبىرىنشى تاۋىس كىردى، وسىن اتەش، تاعى قالعاندارى. تۇلكىنىڭ الداعانىن بىلگەن قويان جىلدام 

 رىپ، اپاننان شىعىپ كەتتى. قاتتى جۇگىرەتىن قويانعا تۇلكى جەتە المادى. ءبىراق اڭقاۋ قۇستاردى جەپ قويدى.سەكى
 
 

 الداركوسە مەن شىقبەرمەس شىعايباي
 
 

ەرتە ەرتەدە، ەشكى قۇيرىعى كەلتەدە شىقبەرمەس شىعايباي دەيتىن باي بولىپتى. ءتورت تۇلىگى ساي بولىپتى. -ەرتە
 ايباي ۇيىنە ەشكىمدى قوندىرمايدى ەكەن، قوندىرسا، ءدام بەرمەيدى ەكەن. ۇيىنە كىسى كەلسە، ول:شىقبەرمەس شىع

 
 دەيدى ەكەن. وىدان جۇرت ونى شىعايباي اتاپ كەتكەن ەكەن.-اي!-شىق-
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 قايتسەم دە، قاالي بولسا دا شىعايبايدان ءدام تاتام دەگەن تااليالردىڭ تاۋى شاعىلىپتى.

 
ەلگە جايىلدى. ەل -اۋ! الداردىڭ الدامايتىنى، اربامايتىنى جوق دەگەن اتاق تا وسى كەزدە ەلدەن-رالدار دەسە، الدا

 اۋزىنداعى ماتەلگە اينالدى.
 
دەيدى جۇرت. بۇل ءسوز الدارعا جەتەدى. -اي، الدارىڭ قانشا قۋ بولسا دا، شىقبەرمەس شىعايبايدى الداي الماس،-ء 

 دا ەستيدى. شىقبەرمەس شىعايبايدىڭ اتىن الدار
 
دەپ الدارشىقبەرمەس شىعايبايدىڭ ەلىن ىزدەپ، -،«شىقبەرمەس شىعايبايدى مىرزا ەتپەسەم، الدار اتىم قۇرىسىن»

تۇن جۇرەدى. اقىرىندا، ەلدەن ىرگەسىن اۋالق سالعان ەن داالدا جالعىز ءۇي قونعان -ساپارعا شىعادى. كۇن
 شىعايبايدىڭ ۇيىنە كەلەدى.

 
دەپ، اتىن الىسقا تۇساپ، ءوزى بىلدىرمەي كەلىپ، جابىقتان سىعااليدى. شىعايباي « وتىر ەكەن؟بۇل قۋ نە ىستەپ »

 قازى ءتىلىپ، بايبىشەسى نان يلەپ، توقالى باس ءۇيتىپ، قىزى تىرنانىڭ ءجۇنىن جۇلىپ وتىر ەكەن.
 
 بارادى.دەپ كىرىپ -«كەش جارىق!»دەپ جىلمىڭ ەتىپ: « وسىدان تاتپاسام، الدار اتىم قۇرىسىن»
 

جاسىرا قويىپ، شىعايباي -دەگەندى ايتىپ بولعانشا، قولداعىالرىن جاسىرا« كەش...»بۇالر دا جىلدام ەكەن، الدار 
تاسپانى، بايبىشە ۇرشىقتى، قىزى تىگىلىپ جاتقان كويلەكتى، توقالى كوسەۋدى قولدارىنا الىپ وتىرىسا قاالدى. تۇك 

 وتىرعانسىپ، جايباراقات بوال قاالدى. بىلمەگەنسىپ، قولدارىنداعى ىسپەن بولىپ
 
دەيدى الدار ىشىنەن. امانداسقانسىپ، « اق اككىلەنىپ العان ەكەنسىڭدەر، مىزعىماس قۋ ەكەنسىڭدەر-اي، ابدەن»ء 

 قول الىسقانسىپ، بايعا سۇيكەنە بارىپ، ءتور الدىنا وتىرىپ االدى.
 
جۇرىسىڭ جىلماڭ ەكەن، جىرىندى بولعان سۇم با اي، كوسە ەكەنسىڭ، جۇرتتى قۇرقان قۋ ما ەكەنسىڭ؟ ء»ء 

 دەيدى باي ىشىنەن.« ەكەنسىڭ؟ قۋ بولساڭ دا، سۇم بولساڭ دا، مەنەن ءدام تاتا الماسسىڭ
 
 دەيدى باي الدارعا. الدار كوتەرىلە ءتۇسىپ،-قايدان جۇرگەن سۇمسىڭ؟ قايدا باراسىڭ؟ نە ەستىگەن، بىلگەنىڭ بار؟-

 دى:كۇلىمدەپ، جەلدىرە جونەلە
 
كورگەن بىلگەنىم كوپ. جولدا كەلە جاتىپ، ۇلكەن سارى جىالن كوردىم. جۋاندىعى تاپ ءوزىڭنىڭ استىڭداعى -

 قازىداي.
 

 كەم قىپ اسىرماي،-ارتىق
 

 شىن ايتقاندى جاسىرماي:
 

 تاسپەن ۇرىپ جىبەردىم،
 

 كۇڭ استىنداعى باسىنداي.
 

 بىلش ەتىپ يلەنىپ،
 

 بايبىشە استىنداعى قامىرداي.
 

 وتىرىك بولسا، ساقال جۇلىنسىن،
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 قىز استىنداعى تىرناداي.

 
 ءبارىن دە وسىنىڭ كورىپ كەلدىم، 

 
 دەيدى. وسىنى ايتقاننان كەيىن باي:-اسىڭدى اسشى، ۇرالماي،

 
 دەپ استىنداعى قازىسىن القتىرىپ تاستايدى.-شوق ءتۇسسىن تىلىڭە!-

 
 ن القتىرادى.دەپ بايبىشە استىنداعى قامىرى-تىلىڭ كەسىلسىن!-ء 

 
 دەپ توقال باستى القتىرادى.-جاعىڭ قارىسسىن!-

 
 دەپ قىز تىرنانى القتىرادى.-ىشىڭ كەپسىن!-ء 

 
 دەگەن پىشىنمەن. بايبىشە ا ساالدى دا:« امال قايسى»دەيدى باي، -قازاندا اسا بەر، بايبىشە،-

 
 دەيدى.-پىس، قازانىم بەس اي!-ء 

 
 ەتىگىن شەشىپ تاستايدى دا:دەپ الدار  -وتىرايىن ون اي!-

 
دەپ تورگە ورنىعىپ وتىرادى. قازان تۇنىمەن قاينايدى، ءبىراق -كەر تاعىنىڭ تەرىسىن كەلەر جىلى كيەرمىن،-

 تۇسىرىلمەيدى. الدار دا وتىرادى.
 
 اي:مدەپ، ءۇن جوق قسارارىپ باي دا وتىرادى.اقىرىندا، ۇيقىسى كەلىپ، شىداي ال« مىناۋ كاپىر قاشان جاتادى؟»
 
 دەيدى.-اي، كەمپىر، توسەك سال،-ء 

 
بايبىشەسى توسەك ساالدى. ءۇي ءىشى ۇيىقتاعان كەزدە، الدار ورنىنان تۇرىپ، قازانداعى ەتتى ءسۇزىپ الىپ، ونىڭ 

 ورنىنا تۋالقتى تۋراپ سالىپ قويادى. ءبىر ۋاقىتتا باي تۇرىپ، بايبىشەسىن وياتادى.
 
بايبىشە  دەپ سىبىر ەتەدى.-اۋ، يت!-اسىڭدى تەز. ۋاقىتىمەن اسىمىزدى جەگىزبەدىمىنا يت ۇيىقتادى بىلەم. ءتۇسىر -

 قاراڭعىدا استى تۇسىرەدى. باي پىشاقتى قولعا الىپ جىبەرىپ:
 
 يدااليدى،ق والي. وتپەيدى ءتىسى جىبەرسە، اساپ كەسەگىن ءبىر اۋزىنا دەپ-!وسى–جات، جىگىتىم، جات! سازايىڭ -

 .ايدىبولم قيدااليدى، بىالي
 
دەپ ايەلىنە ۇرسادى. ءتۇيىلىپ قالىپ، ماي سۇرايدى. اقىرى، الداردىڭ -ەتىڭە نە بولىپ كەتكەن، وڭكەي شاندىر!-

 اش جاتادى.-كەلگەنىن ءبىلىپ، امالسىز اشتان
 
 

 نە ءدامدى.
 
 
 تاۋىق: ءبىر باس قوسقاندا قۇستار مەن حايۋاناتتار نەندەي تاماقتىڭ ءدامدى ەكەنىن تالقىالپتى. سوندا 

 
 ەڭ ءدامدى تاماق تارى، دەپتى قىت قىتتاپ.
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 تاپقان ەكەنسىڭ ءدامدى تاماقتى! كەمىرىپ جەيتىن سۇيەككە نە جەتسىن! دەيدى يت اباالپ.

 
 ءبارىڭ دە بىلمەيسىڭ. كۇتىرلەتىپ جەيتىن سابىزدەن ارتىق ەش نارسە جوق، دەيدى قويان، ەكى قۇالعىن تىكىرەيتىپ. 

 
 ىعىنان ءدامدى نە بولۋشى ەدى! دەپ، ەشكى ماڭىراپتى.جاس شىبىقتىڭ قاب

 
 شىركىن قويۋ ءسۇتتى ايتساڭدارشى! دەپ مىسىق تامسانادى.

 
 ءسويتىپ، اركىم ءوزى سۇيەتىن تاعامدى ماقتاپ قىزىل كەڭىردەك بولىسىپ، ءباتۋاعا كەلە الماي، تاراسىپتى. 

 
 

 ەرتەگىدە قوناقتا.
 
 
ءبىر ادام جاسىنان اڭ اۋالپ كۇن كورەدى ەكەن. ءبىر كەزدە اعاشتىڭ تۇبىنە اۋ قۇرىپ جۇرسە، قاپىدا ارىستانعا  

 كەزدەسەدى.
 

ارىستان: ەي، ادام! كەزدەسپەي ءجۇر ەدىڭ، بەرى كەل. قۇالق سال سوزىمە، سەنىڭ ىستەگەنىڭنىڭ ءبارى قيانات 
رىنەسىڭ، كۇشىڭ ارتىق بولسا، قۇتىل مەنەن. اۋزىما ءبىراق سااليىن با كورىنەدى. ماعان سىرتتان قايرات ەتەتىن كو

 ؟ دەپتى
 

 ادام ايتادى:
 

ەگەر كۇشتى بولساڭ، اناۋ جەردە مەنىڭ قۇرىپ قويعان ءبىر نارسەم بار، سودان ءوت، ەگەر دە ءوتىپ كەتسەڭ مەنى 
 جەي عوي، ارىستانىم، دەدى.

 
 ارىستان:

 
 ءوزىڭ ءوتشى دەيدى. ايالڭدى كورىپ تۇرمىن، اۋەلى

 
ادام اۋدىڭ استىنان وتە شىعادى. ارىستان وتەمىن دەپ، بار پارمەنىمەن سەكىرگەندە تورعا بارىپ وراالدى. ءسويتىپ 

 ادام ايالسىمەن ارىستاندى تورعا ءتۇسىردى.
 
 

 جەتى الق
 
 

 ينالىپتى.ەرتەدە ءبىر ەشكى جەتى العىمەن ورماندا تىرشىلىك ەتىپتى. بىردە ەشكى ورمانعا ج
 
القتارىم، شۇناقتارىم! ەسىكتى اشىڭدار! »ەسىكتى ەشكىمگە اشپاڭدار! مەن قايتىپ ورالعاندا ەسىكتى قاعىپ:  -  

 .دەيدى - ،«ساالمىن ءان دەپ –اناالرىڭ سەندەرگە ءسۇت اكەلدى! 
 

ر اماق بولدى. قاسقىوسى كەزدە ەشكى ءۇيىنىڭ ماڭىندا قاسقىر جەمتىك ىزدەپ جورتىپ جۇرگەن. ول القتاردى الد
 ەشكىنىڭ كەتكەنىن كۇتىپ، القتاردىڭ ەشكىمنىڭ قاراۋىنسىز قالعان ءساتىن اڭدىدى.
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تاماشا -قاسقىر ىسمەر ادامعا كەلىپ، جىڭىشكە داۋىسپەن ءان سالۋ ءۇشىن تاماعىن قاعىپ بەرۋىن سۇرادى. ىسمەر تاڭ
 بولدى، ءبىراق تاماعىن قاعىپ، ونىڭ داۋىسىن جىڭىشكەرتتى.

 
 قاسقىر ەشكى ۇيىنە جاقىنداپ كەلىپ، ەسىگىن قاقتى. سونان سوڭ جىڭىشكە، نازىك داۋىسىمەن:

 
 .اندەتتى دەپ –القتارىم، شۇناقتارىم! ەسىكتى اشىڭدار! اناالرىڭ سەندەرگە ءسۇت اكەلدى!  -     -

 
ەي كىردى دە، القتاردى القتار ەسىكتى اشتى. جاۋىز قاسقىرعا كەرەگى سول ەدى. ول ۇيگە باسا كوكتەي، كيمەل

 بىرىنەن سوڭ ءبىرىن قىلعىتىپ الدى.
 

تەك ءبىر الق قانا تىعىلىپ ۇلگەرگەن ەدى. سۇرقيا قاسقىر جەتىنشى القتى ۇزاق ىزدەدى، ءبىراق تابا المادى. ەشكىنىڭ 
 كەلەتىن ۋاقىتى بولىپ قالعان بوالتىن. سوندىقتان ول زىتا جونەلدى.

 
قارا اشىق جاتىر. ءۇي ىشىندە ەشكىم كورىنبەيدى. پەش ىشىنەن ءبىر العىن تاۋىپ الدى. ەشكى ۇيىنە كەلسە، ەسىك اي

 ەشكى باسىنا تۇسكەن قايعىدان كوز جاسىن كول قىلىپ، زارلى ۇنىمەن زارالپ جىالدى:
 
 القتارىم. شۇناقتارىم، كولگە بىتكەن قۇراقتارىم ! ەسىكتى اشىپ، قاسقىرعا جەم بولدىڭدار!  -

 
 سەنىڭ»: وعان قاسقىر. سۇرادى دەپ –« سەن بە مەنىڭ القتارىمدى جەپ قويعان؟»ىرعا كەلىپ: ەشكى قاسق
. كسەكىرەيى وردان مىنا ەكەۋىمىز كەل،. دالەلدە جەمەگەنىڭدى».قاتتى جاۋاپ دەپ - «جوقپىن، جەگەن القتارىڭدى

 دانور قارنىمەن قامپيعان.ەشكى دەدى –« وڭاي سەكىرىپ كەتەسىڭ! وندا جەمەسەن، القتارىمدى مەنىڭ سەن ەگەر
 ىستىق ۋرات الماي، ۇستاي وزى-ءوزىن ءبىراق سەكىردى،! قانشا؟ امال. عوي بەلگىلى تۇسەتىنى قيىن قاسقىرعا سەكىرۋ

ىراسىپ االرىمەن شۇرقان والر. شىقتى ورعىپ -ورعىپ القتار تازا قۇالن ودان جارىلىپ، قارنى.قۇالدى ورعا بار شوقتاردى
 ءسويتىپ، ەشكى القتارىمەن بۇرىنعىداي اۋىزبىرلىكتەرى كۇشتى، ىنتىماقتى ءومىر ءسۇرىپتى.تابىستى. 

 
 

 التىن بالتا
 
 

باياعىدا ءبىر كەدەي بولىپتى. ءبىر كۇنى ول كورشىلەس بايدىڭ بالتاسىن سۇراپ، وتىنعا بارىپتى. ءبىراز وتىن شاۋىپ 
تى. كەتىپ ديىرمەن تاسىن اينالدىرىپ جاتقان سۋعا بارىپ ءتۇسىپ بوال بەرگەن كەزدە، كەدەيدىڭ بالتاسىنىڭ باسى ۇشىپ

ەرەدى شال سۋعا قولىن تىعىپ جىب-كەدەي ديىرمەنشى شالعا كەلىپ، بالتامدى الىپ بەر دەپ جالىنىپتى. ديىرمەنشى
 دە، ءبىر التىن بالتانى الىپ شىعادى.

 
 دەيدى كەدەيگە. –مىناۋ ما بالتاڭ؟ -

 
 ى كەدەي.دەيد -جوق،بۇل ەمەس، -

 
 شال ەكىنشى رەت قولىن مالىپ كۇمىس بالتانى شىعارىپ:

 
 .كەدەيگە تاعى دەيدى –مىناۋ ما بالتاڭ؟  -

 
 جوق،بۇل دا ەمەس. -

 
 ديىرمەنشى شال ءۇشىنشى رەت قولىن سۋعا سالىپ قارا تەمىر بالتا ىلىگەدى. سول كەزدە كەدەي:

 
 دەيدى. -مىنە، مەنىڭ بالتام، -
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 شال كەدەيگە:

 
شىراعىم، اق پەيىلدى، ادال جان ەكەنسىڭ. سول ءۇشىن مىنا بالتانى سىيعا ال، ونىڭ سەن سياقتى كەدەيگە تيگىزەتىن -

 دەپ التىن بالتانى بەرەدى. -پايداسى كوپ، 
 

 ەكەدەي سول التىن بالتانى ۇيگە اكەلگەن كۇننەن باستاپ، قۇلشىنا ەڭبەك ەتەدى. التىن بالتا سيقىرلى ەكەن، نە ىستەس
 دە وڭدىرتە جاسايدى. ءسويتىپ كەدەيدىڭ ۇيىنە بەرەكە كىرەدى.

 
مۇنى كورشى باي بايقاپ، ءبىر كۇنى كەدەيدەن سىرىن سۇرايدى. كەدەي جاسىرماي بارلىق بولعان وقيعانى ايتىپ 

 بەرەدى.
 

جىبەرەدى  ا القتىرىپاق شىداماي، بالتاسىن ديىرمەن سۋع-شاپپاستان-ونى ەستىگەن باي وتىنعا بارادى. وتىندى شابار
 دە، ديىرمەنشى شالعا كەلەدى. شال سۋدان التىن باستى بالتانى الىپ شىققاندا. باي:

 
 .ۇمتىالدى تۇرا دەپ –مەنىڭ بالتام، مىناۋ مەنىڭ بالتام! -

 
 ءبىراق ديىرمەنشى ونى توقتاتىپ: 

 
 بالتانى ۇستاتادى.دەپ تەمىر باستى  -قويا تۇر، تويماعان قۋ نەمە! مىنە، سەنىڭ بالتاڭ، -

 
 باي امالى قۇرىپ ۇيىنە قايتادى.

 
 

 ەڭ قىمبات بايلىق
 
 

ەرتە، ەرتە، ەرتەدە، ەشكى ءجۇنى بورتەدە، قىرعاۋىل ءجۇنى قىزىل، قۇيرىق ءجۇنى ۇزىن كەزدە ءدال ءبىزدىڭ وسى 
 جالقاۋالردىڭ قۇرعاق ۋايىمعا كقپكۇنگى جالقاۋ باالالر سەكىلدى سيدام سيراق جاستار وتە كوپ بولىپتى. ادەتتە 

 سالىناتىن ادەتى عوي. سونداي جالقاۋالردىڭ ءبىرى:
 
اي، جارىق دۇنيەگە ادەيى اكەلگەن سوڭ داۋلەتى شالقىعان باي ەتىپ جاراتساڭ ەتتى! جالعاندى -و، جاراتقان يەم-

 –اۋ! گە جارىماي جۇرگەن ءتۇرىم مىنجالپاعىنان باسىپ شالقىپ ءومىر سۇرەتىن جاسىمدا، ىشسەم تاماققا، كيسەم كيىم
 .ۋايىمداپتى دەپ
 

 ونىڭ مۇڭىن ەستىپ قالعان ءبىر اقساقال:
 
 دەپتى. -ەي، قاراعىم، سەن نەسىنە قايعىراسىڭ؟ بايلىقتىڭ ءبارى وزىڭدە تۇر عوي، -

 
 اقساقالدىڭ ءسوزىن مەنى مازاقتاعانى دەپ تۇسىنگەن جىگىت:

 
 .اشۋالنىپتى دەپ –ۇرسىز؟ سىز قايداعى بايلىقتى ايتىپ ت-ء 

 
 اقساقال ەشتەڭە بولماعانداي سابىر ساقتاي وتىرىپ:

 
 .دەيدى –شىراعىم، سەن انداعى ەكى كوزىڭدى ماعان ساتشى. مەن ساعان قاالعانىڭشا التىن، كۇمىس بەرەيىن! -

 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                222 bet 

 جىگىت اشۋالنىپ:
 
 ى قانشا؟ ونداي بايلىعىڭ وزىڭە!ەكى كوزدەن ايىرىلعاننان كەيىن ءسىزدىڭ التىن، كۇمىسىڭىزدىڭ كەرەگ-

 
 ارى قاراي جىگىتتىڭ ون ەكى مۇشەسىنە ساۋداالسىپ، سۇراي باستاعان اقساقالعا ابدەن اشۋالنعان جىگىت:

 
 دەپ –اقساقال، ات باسىنداي التىن بەرسەڭىز دە ەشبىر مۇشەمدى ساتپايمىن! ءويتىپ مۇگەدەك بوالر جايىم جوق! -

 .تاستاپتى كەسىپ
 

 بارىپ اقساقال:سوندا 
 
. ادام ايب – ادام تۇگەل مۇشەسى ءتورت سياقتى سەن. ساۋلىعى دەنىنىڭ –ە، ەندەشە ادامنىڭ ەڭ قىمبات بايلىعى -

 .ەكەن دەگەن –! المايسىڭ اال ايىرباستاپ كۇمىسكە التىن، ەشقانداي ونى
 
 

 نان قايدان شىعادى؟
 
 
سارى بولكەلەر ءۇيىلىپ تۇر ەكەن. پىسكەن -ءبىر كۇنى تىشقان نان دۇكەنىنە كىردى. سورەدە جاڭا تىسكەن ساپ 

دە جىبىر تارتتى. تومەندەگى ءبىر بولكەنى كەمىرە باستادى. وسى كەز-نان يىسىنە قىزىققان تىشقان تۇمسىعىن جىبىر
 كۇزەتشى كەلىپ قالدى.

 
لىپ اپىراي، قايدان شىقتى ەكەن وسىنشاما نان. ءبى»شىقتى. ءبىراق الىسقا ۇزامادى. تىشقان زىپ بەرىپ، تىسقا اتىپ 
 دەپ قىزىعىپ كەتتى. تەسىكتەن ساقتانا سىعاالدى. -« الىپ شىققان جەرىنە، كىرسەم، ءا!

 
 .سىبىرالپ دەدى –نان، نان، سەن قايدان شىقتىڭ؟ -

 
 دەدى نان. -ساتۋشىدان سۇرا، -

 
 لدى.تىشقان ساتۋشىعا كە

 
 ساتۋشى، ساتۋشى، نان قايدان شىعادى؟-

 
 دەدى ساتۋشى. -ناۋبايشىدان سۇرا، -

 
 تىشقان تىمپىڭداپ ناۋبايحاناعا كەلدى. مۇندا كوپ ادام نان ءپىسىرىپ جاتىر ەكەن.

 
 ىعا كەلىپ.ناۋبايش ءبىر دەدى –نان قايدان شىعادى؟ -

 
 دەدى ناۋبايشى. -ديىرمەنشىدەن سۇرا، -

 
ديىرمەنشىگە كەلدى. ديىرمەن تاسى تىنىمسىز شىركوبەلەك ايناالدى. ەكى ادام ۇن تارتىپ تۇر. ۇن توگىلىپ تىشقان 

قاپ ۇن دايىن بولدى. تىشقان ينەنىڭ كوزىندەي تاناۋىن -جۇمعانشا قاپ-اققان بۇالقشا قۇيىلىپ جاتىر. كوزدى اشىپ
 تىرجيتىپ، تاڭدانا، قاراپ تۇردى دا:

 
 .سۇرادى دەپ –ديىرمەنشى، ديىرمەنشى، نان قايدان شىعادى؟ -
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 دەدى قىرمانشى قارت. -كومباينشىدان سۇرا، -
 

تىشقان داالدا ەگىن ورىپ جۇرگەن كومباينشىعا كەلدى. قالىڭ ەگىن تەڭىزدەي تولقيدى. كومباين توقتار ەمەس، 
 شىعارىپ تاستايدى. تورسىقتاي اق بيدايدى استاۋىنا ىلگەرىلەپ بارادى. سابانىن ءبىر بولەك، توپانىن ءبىر بولەك

 قۇيىپ الىپ بارادى. تىشقان شىڭكىلدەپ:
 
 .سۇرادى دەپ –كومباينشى، كومباينشى، نان قايدان شىعادى؟ -

 
كوكتەمدە، تراكتورشى جەر جىرتىپ، سەيالكاشى تۇقىم سەبەدى. ەگىنشىلەر ونى كۇتىپ باپتايدى. كوپ ەڭبەك 

 .كومباينشى دىدە - تابىالدى، ارقىلى ەڭبەك نان. جەمىسى ەڭبەكتىڭ كوپ سول –مىناۋ قالىڭ استىق سىڭىرەدى. مىنە، 
 
 .تىشقان ەتتى قۋتىڭ-قۋتىڭ دەپ - بەرەمىن، تابا نان اق-جاتىپ شالقايىپ مەن. قوي ازاپ –وي، مۇنىڭ -

 
 .كومباينشى دەدى –انە، مىسىق كەلە جاتىر! -

 
 ەسكى ىنگە زىپ بەردى.اق ەكەن، تىشقان ءبىر -سول
 
 
 
 

 جەتى ونەرپاز
 
 

 باياعى وتكەن زاماندا بايلىعى جۇرتتان اسقان ءبىر حان بولىپتى. بۇل حاننىڭ ۇلى بولماپتى.
 

 –اق، اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار قانشايىم اتتى ءبىر قىزى بولىپتى. قىزدىڭ سۇلۋلىعى سونداي -جالعىز
 ۇرىپ،ق سەيىل نوكەرىمەن قىرىق قىز قانشايىم كۇنىندە ءبىر كۇندەردىڭ. ەكەن قاالدى تانىپ ەسىنەن ادام قاراعان
. ەتەدىك كوتەرىپ كەلىپ، قۇس قارا ءبىر كوكتەن قانشايىمدى بەرگەندە، بوال ءتۇسىپ سۋعا. بارادى تۇسۋگە سۋعا

 الپ قاال بەرەدى.شۋ قىز قىرىق
 

باتا المايدى. ءبىر اقساقالدى شال كەلىپ ەستىرتەدى. حان ەسىنەن جۇرتى -بىرنەشە كۇنگە دەيىن حانعا ەستىرتۋگە ەل
مولدا جينايدى، قىزدى -بالگەر، قوجا-تانىپ، تاعىنان قۇالپ تۇسەدى. ءبىرازدان سوڭ حان ەسىن ءجيىپ، باقسى

 والردىڭ ءبىرى دە بىلە المايدى، بارىنەن دە جاردەم بولمايدى.
 

 حانمەن اقىلداسىپ، بىالي دەيدى:تەك حاننىڭ باس ءۋازىرى نازار كەلىپ، 
 
مۇحيتتىڭ ار جاعىندا بالىقشى ءسالىم دەگەن بار، ونىڭ جەتى ونەرپاز باالسى بار. ءبىر تاپسا، سوالر تابار. جانىما -

 بەس ءجۇز اسكەر قوسىپ بەرىپ، تەمىردەن كەمە سوققىز دا، مەنى سوعان جىبەر.
 

ىپ، باس ءۋازىردى اتتاندىرادى.نازار سۋمەن جول ءجۇرىپ، ءبىر ايدا حان تاباندا بارلىق ايتقان كەرەگىن دايىن قىل
ساۋ مۇحيتتىڭ ار جاعىنداعى ءسالىم شالعا جەتەدى. بارسا، جەتى ونەرپاز باالسى جوق، شالدىڭ ءوزى عانا وتىر -امان

ان جايىنىڭ ءبارىن باي-ەكەن. ءسالىم شال اسكەرمەن كەلگەن نازاردان قورقىپ كەتەدى. نازار ءۋازىر ءسالىم شالعا ءمان
ەتەدى; حاننىڭ التى ءمورىن باسىپ، ءوتىنىپ جازعان حاتىن بەرەدى، ادەيى ىزدەپ كەلگەنىن ايتادى. سول ارادا ءسالىم 

 شال باالالرىن شاقىرىپ الىپ:
 
، رايلىق الىس، شەت جەردەن سەندەردىڭ ونەرلەرىڭدى ەستىپ كەلىپتى. ءناسىپ بولسا بارىڭدار. ەگەر تاپساڭدا-

 .دەيدى –مۇلكى مەن قىزىن بەرەدى. ونەردى ىشكە ساقتاماي، سىرتقا شىعارىڭدار! -دۇنيە
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ساۋ حان ورداسىنا كەلەدى. حان جەتى ونەرپازدى -سونىمەن جەتى ونەرپاز حاننىڭ باس ءۋازىرى نازارعا ەرىپ، امان

 كورىپ، قاتتى قۋانىپ، جىگىتتەردەن كىم نە ىستەي االتىنىن سۇرايدى.
 

 دەيدى. -، «مەن اسپاندا ۇزاق ۇشا االمىن»تتەردىڭ ەڭ ۇلكەنى: جىگى
 

 دەيدى. -، «مەن ەلدەن اسقان مەرگەنمىن»ەكىنشىسى: 
 
 «.مەن سۋعا جاقسى سۇڭگي االمىن»ءۇشىنشى جىگىت بىالي دەيدى:  

 
 دەپ ماقتانادى. -، «مەن شەبەر ۇستامىن»ءتورتىنشى ونەرپاز:  

 
 دەپ جاۋاپ بەرەدى. -، «نا جول ساالمىنمەن جەر استى»بەسىنشى جىگىت: 

 
 دەپ ايتادى. -، «مەن جولدى بولجاي االمىن»التىنشى ونەرپاز: 

 
 دەيدى. -، «مەن كەرەمەت اسپازبىن»ال كەنجە جەتىنشىسى: 

 
 حان جىگىتتەرمەن تانىسقان سوڭ، بىرەر كۇن تىنىقتىرىپ، حان قاسىنا جەتى ونەرپازدى ەرتىپ، باياعى قىزدى كوتەرىپ

 اكەتكەن قارا قۇستىڭ قاسىنا كەلەدى. قارا قۇس قىزدى الىپ، اسپانعا ۇشادى.
 

جەتى ونەرپازدىڭ ۇلكەنى اسپانعا ۇشىپ، قىزدى كوتەرىپ ۇشقان قارا قۇستىڭ كولەڭكە ىزىنە ءتۇسىپ قۋادى. بۇالر 
 ىڭ جاعاسىندا قۇسكوكتە جەتى كۇن، جەتى ءتۇن ۇشادى، سەگىزىنشى كۇن دەگەندە قۇستى كورەدى: ءبىر داريان

وتىر، قىز شاشىن تاراپ تۇر ەكەن. قۋعىنشىالردىڭ دابىل قاعىپ، ۇشقان ەكپىنىنەن قورقىپ، قارا قۇس قىزدى الىپ، 
نە: دەپ جىاليدى. جىگىتتەردىڭ ۇلكەنى ەكىنشىسى-، «قىزدان ايىرىلدىق»تاعى دا اسپانعا ۇشادى. سوندا قۋعىنشىالر: 

 دەيدى. -، «ونەرىڭدى كورسەت»
 

 ەكىنشىسى، مەرگەن جىگىت قۇستىڭ ەكى قاناتىنان كوزدەپ اتقان وعى ونىڭ ەكى سانىن جۇلىپ تۇسەدى.
 

اسپاندا شىر اينالىپ كەلىپ، قىز سۋعا تۇسكەندە، ءۇشىنشىسى سۇڭگۋىر سۋعا سۇڭگىپ، قىزدى الىپ شىعادى. قىز 
 جۇتقان سۋىن قايتا قۇسىپ، امان تۇرەگەلەدى.

 
ققا شىققان كەزدە، ءبىر ۇلكەن ايداھار ءبارىن لەبىمەن جۇتىپ بارادى ەكەن. ەندى بۇالردىڭ بۇالر ەندى سۋدان قۇرعا

ءتورتىنشىسى، ۇستا جىگىت تاسىن قولىنا الىپ، سوعىستىرىپ ەدى، بەس ءجۇز شاقىرىم جەردەن قورعان سوعىالدى. 
 رعاننىڭ ىشىندە بۇالر دا جاتادى.الگى ايداھار قورعاننىڭ سىرتىنا ورالىپ، جاتىپ قاالدى. بىرنەشە كۇن تاس قو

 
ايداھار تاس قورعاندى سىرتىنان وراپ الىپ، قىسىپ، سىعا باستايدى. بۇالر قىسىلىپ ولەر بولعان سوڭ، بەسىنشىسى 

 دە ونەرىن ىستەيدى.
 

ي جاقتا اايداھار سول كۇيىندە تاستا ورالىپ جاتىپ قاالدى. بۇالر جەر بەتىنە شىققان سوڭ، ەلىنە اپاراتىن جولدىڭ ق
 ەكەنىن بىلە الماي، ايالسى تاۋسىلىپ، اداسادى.

 
بۇالردىڭ التىنشىسى وقۋ وقىپ، كوزىن سيپاپ، ونەرىن ىستەپ، ون كۇندىك جەردەگى جولدى تابادى. ءبىراق وزدەرى 

جۇرە تاباندارى تەسىلگەن، تاماقتارى جانە جوق، اش، السىرەپ قاالدى. -اشىپ شارشاعان، جاياۋ جۇرە-ارىپ
ىنشىسى، اسپاز جىگىت قوينىنداعى ءبىر اسىل تاباعىن الىپ، جولداستارىن كۇنىنە ءۇش مەزگىل تاماققا تويدىرىپ جەت

 وتىرادى.
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بۇالر بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، حاننىڭ اۋلىنا جەتەدى: ءبارى دە ساۋ، قانشايىم قىزدى امان الىپ كەلەدى. سونان 
جۇرتى بولىپ، جەتى ونەرپازعا قاتتى ريزا بوالدى.حان -حان ەل سوڭ حان ات شاپتىرىپ، ۇلكەن توي ىستەيدى.

 جەتى ونەرپازعا ريزا بولعاندىقتان:
 
 دەيدى. -قىزىمدى بىرەۋىڭ ايەل قىلىپ الىڭدار، -

 
 سوندا تۇرىپ جەتى ونەرپازدىڭ ەڭ ۇلكەنى:

 
 .دەيدى -بارىمىز دە ىستەگەن ونەرىمىزدى ايتىپ وتەلىك، قايسىسىمىزدىكى ارتىق بولسا، سول السىن، -ء 

 
دەپ، ءبىرى جەتى كۇن  -بۇل قىزعا مەنىڭ ىستەگەن ونەرىم بارىنەن باسىم. مەن بولماسام، بۇل قىز جوق ەدى، -

 .ول دەيدى - ءتيىستى، ماعان قىز سوندىقتان –قارا قۇستىڭ ىزىمەن اسپاندا ۇشقانىن ايتادى. 
 

 ەكىنشىسى:
 
سەنىڭ ونەرىڭ تاۋسىلىپ، قىزدى قارا قۇس اسپانعا الىپ بارا جاتقاندا مەن اتپاسام، قىز جوق ەدى. سوندىقتان قىز -

 دەيدى. -ماعان ءتيىستى، 
 
 ءۇشىنشىسى تۇرىپ: 

 
ز جوق ەدى. سوندىقتان قىز ماعان سەن اسپاننان قىزدى اتىپ تۇسىرگەندە، مەن سۋدان سۇڭگىپ الماعاندا، قى-

 دەيدى. -ءتيىستى، 
 

 سوندا ءتورتىنشىسى تۇرىپ:
 
مەن تاستان قورعان سوقپاعاندا، ءبارىڭدى دە ايداھار جۇتىپ قوياتىن ەدى، قىز دا، سەندەر دە جوق ەدىڭدەر. -

 دەيدى. -سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى، 
 

 بەسىنشىسى:
 
 دەيدى. -استىندا قىرىلىپ ولەر ەدىڭدەر. سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى،  مەن بولماسام، ءبارىڭ تاستىڭ-

 
 التىنشىسى تۇرىپ:

 
بارىڭ دە جول تابا الماي، اداساتىن ەدىڭدەر. بۇالردى اداستىرماي، جول تاۋىپ بەرگەن مەن ەمەس پە ەدىم؟ -ء 

 دەيدى. -قىز ماعان ءتيىستى، 
 

 اقىرىندا جەتىنشىسى تۇرىپ:
 
 .دەيدى -عىمنان اس جەمەسەڭدەر، ءبارىڭ دە اشتان ولەر ەدىڭدەر. سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى، مەنىڭ تابا-

 
 ءبارى دە وزدەرىنىڭ ونەرىن ايتىپ، حانعا جۇگىنەدى. 

 
 حان بىلگىشتەرىن جينايدى. سوندا ءبىر قاريا تۇرىپ:

 
 قوسىڭىز، ويتكەنى ول قىزدى باسقاالردانبۇل جەتەۋىنىڭ ءبارىنىڭ دە ونەرى بىردەي، ءبىراق قىزدى سۇڭگۋىرگە -

 دەيدى. -بۇرىن قۇشتى عوي. ال قالعان التاۋىنا التى حاننىڭ قىزىن اپەرىپ، التى جەرگە ءۋازىر سايالڭىز، 
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حان قىزىن سۇڭگۋىرگە قوسىپ، قالعان التاۋىنا التى حاننىڭ قىزىن اپەرىپ، التى ەلدى بيلەتىپتى. ءسويتىپ جەتى 

 ا جەتىپتى.ونەرپاز مۇراتىن
 
 

 التىن بالىق
 
 

باياعىدا ءبىر ۇلكەن وزەننىڭ جاعاسىندا، مىجىرايعان جامان كۇركەدە شال مەن كەمپىر ءومىر ءسۇرىپتى. وزدەرى تاقىر 
كەدەي ەكەن: شال كۇندە وزەنگە بارىپ، بالىق اۋالپ اكەلىپ، سورپاالپ نەمەسە وتقا قاقتاپ پىسىرەدى دە، سونى 

 ءسۇرىپ جاتادى. شالدىڭ قارماعىنا ەشتەڭە ىلىنبەگەن كۇندەرى مۇلدە اشقارىن وتىرادى ەكەن. تالعاجاۋ ەتىپ ءومىر
 

سول وزەندە سۋ ءامىرشىسى، التىن ديدارلى جاالل كاماني مەكەندەيدى. ءبىر كۇنى شال وزەننەن اۋ تارتسا، اۋ 
 زىلدەي اۋىر ەكەن، شال ونى ارەڭ دەگەندە وزەن جاعاسىنا تارتىپ شىعارادى.

 
 جۇلت ەتكەن ءدال ءبىر-جالتىلداعان التىننان كوزى قارىعىپ، جۇما قويادى; كوزىن اشىپ قاراسا، اۋ ىشىندە جالت

ساف التىننان قۇيىلعانداي ۇلكەن بالىق جاتىر ەكەن. قاناتىن جەلبىرەتىپ، مۇرتىن جىبىرالتىپ، كوزى باجىرايىپ، 
 ا;شالعا تەسىلە قارايدى. التىن بالىق قارت بالىقشىع

 
 دەيدى. -ولتىرە كورمە مەنى، قاريا، ۇيىڭە دە اپارما. جونىمە قويا بەرىپ، كەرەگىڭدى سۇراي بەر، -

 
نام، ىشەر اس، كيەر كيىمىم دە باسپا ءجوندى باسىمدا –. شال دەيدى –نە سۇرايمىن مەن سەنەن، عاجايىپ بالىق؟ -

 ولگەنشە ريزا بوالرمىن.-ساعان ولە جوق. ەگەر راقىمىڭ ءتۇسىپ، وسىنىڭ ءبارىن ماعان سىيالساڭ،
 

 بالىق شالدىڭ ءسوزىن تىڭداپ بولىپ، قۇيرىعىن شولپ ەتكىزىپ:
 
 دەيدى. -ەشتەڭەگە االڭداماي جۇرە بەر، قاريا. ءۇيىڭ دە، تاماعىڭ دا، كيىمىڭ دە بوالدى، -

 
اسىن تانىماي قاالدى: جامان شال بالىقتى وزەنگە قويا بەرەدى دە، ۇيىنە قاراي جونەلەدى. ۇيىنە كەلىپ، باسپان

اباق اق ت-كۇركەسىنىڭ ورنىندا بورەنەدەن قيىلعان عاجاپ ءۇي تۇر، ىشىندە قوناقتارعا ارنالعان ورىندىقتار، تاباق
 كۇرىش، مەيرامداردا كيەتىن سان الۋان ءساندى كيىم جايناپ تۇر. بۇنى كورىپ، شال كەمپىرىنە:

 
كەنەلگەنىمىزدى. بۇگىن اۋىما تۇسكەن التىن بالىققا العىسىڭدى ايت. ءوزىن  كوردىڭ بە، كەمپىرىم، قانداي ولجاعا-

 دەيدى. -بوساتىپ جىبەرگەنىم ءۇشىن وسىالي جارىلقاي سالدى. جوقشىلىقتىڭ ازابى وسىمەن ءبىتتى، 
 

 شالىنىڭ ءسوزىن اقىرىنا دەيىن تىڭداعان كەمپىر، قاتتى كۇرسىنىپ، باسىن شايقاپ:
 
ءبىراز جاسقا جەتسەڭ دە، اقىلىڭ جاڭا تۋعان نارەستەنىڭ اقىلىنان اسپاپتى. بولىمسىز نارسەگە اي! -اي، شالىم-ء 

ءمازسىڭ. كۇرىشتى جەپ، كيىمدى توزدىرامىز، ءارى قاراي نە ىستەمەكپىز؟ قايتا بار دا، بالىقتان پاتشانىڭ سارايىنداي 
ن، كۇرىش پەن قارامىققا قامباالر تولسىن، ەسىك ادەمى، كەڭ ءۇي، بەس قىزمەتشى سۇرا. ءىشى التىنعا تولى بولسى

الدىندا جاڭا ارباالر مەن سوقاالر، قورادا ونداعان وگىز تۇرسىن... بار، وسىنىڭ ءبارىن سۇراپ المايىنشا ۇيگە قايتپا! 
 ەيدى.د –
 

ىپ نا بارتى؟ ءبىراق كەمپىرىمەن دە جانجالداسقىسى كەلمەيدى. وزەننىڭ جاعاسى-شالدىڭ مۇلدەم بارعىسى جوق
 وتىرىپ، بالىقتى شاقىرادى:

 
 شىقشى بەرى، عاجايىپ بالىعىم! جاعاعا ءجۇزىپ كەلشى، التىن بالىعىم!-
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ءبىرازدان سوڭ سۋ تولقىندانىپ، قاناتىن جەلبىرەتىپ، مۇرتىن جىبىرالتىپ، باجىرايعان كوزىمەن شالعا تەسىلە قاراپ،  

 التىن بالىق جاعاعا ءجۇزىپ كەلەدى.
 
عاجايىپ بالىعىم، مەنىڭ سەنەن سۇراعانىم از كورىنەدى. كەمپىرىم رازى بولماي جاتىر. كەڭ سارايداي  تىڭداشى،-

ءۇيىمىز، بەس قىزمەتشى، ونداعان جەگىن وگىز، قامبا تولعان كۇرىش، ءتۇرلى التىن اشەكەي، مول اقشا بولسىن 
 دەيدى...

 
 :ءبارىن تىڭداپ بولعان بالىق، قۇيرىعىن بۇلعاڭ ەتكىزىپ 

 
 .كەتەدى سۇڭگىپ وزەنگە قايتادان دەپ –اق بولسىن! -جارايدى، سوالي-

 
شال ۇيىنە قايتادى. قاراسا، ايناال جول جاعاالي داڭعىراالرىن سوعىپ، سىرنايالرىن تارتىپ، قولدارىنا قىمبات 

 سىيلىقتارىمەن گۇلدەرىن ۇستاعان جۇرت، بىرەۋدى كۇتكەندەي ورىندارىنان قوزعالماي تۇر.
 
رۋاالر شالدى ادەمى زەمبىلگە وتىرعىزىپ، يىقتارىنا سالىپ كوتەرىپ، ۇيىنە الىپ كەلەدى. شالدىڭ ءۇيى بۇرىنعى شا

 ى بالىقتان سۇراعان جيھازدار.ءوز تولعان ءىشى ءۇي ساراي، كەڭ –ءۇي ەمەس 
 

اق كمپىر سياقتى، ءبىرقايعىسىز، باقىتتى ءومىر سۇرەدى، ءبارى دە جەتكىلىكتى -شال ۋايىم-وسىدان بىالي كەمپىر
 اق كەمپىر تاعى دا شالىنىڭ مازاسىن االدى...-زارالۋىن قويمايدى. ءبىر اي وتپەي

 
سىي بولىپ پا؟ ستاروستا دەگەن كىمىنىڭ شىكىراسى؟ جوق، بولمايدى، سەن بالىققا قايتا بارىپ، -وسى دا قۇرمەت-

 دجا ەتسىن. بار، قارتىم، جالىنىپ سۇرا، ايتپەسە كەمپىرىمتاعى دا جاقسىالپ سۇراۋىڭ كەرەك: سەنى كۇللى الەمگە ماحارا
 كۇن كورسەتپەيتىن بولدى دە...

 
اليشا تەز ۇمىتتىڭ؟ تاماق، جاڭا ءۇي، كيىم بەرىپ قا تۇرعانىمىزدى جاالڭاش-اش –دەيدى شال.  -بارمايمىن، -

 جارىلقاعان وسى بالىق ەمەس پە! بۇدان ارتىق نە كەرەك ساعان؟
 

تاالسسا دا، قارسىالسسا دا، كەمپىرى بوي بەرمەدى: بار دا بار دەپ بولمايدى. بيشارا شال -كەرىسىپشال قانشا 
 ءقايتسىن، تاعى دا وزەنگە بارۋىنا تۋرا كەلەدى. وزەننىڭ جاعاسىنا وتىرىپ الىپ، بالىقتى شاقىرا باستايدى:

 
 ىم!جۇزىپ شىقشى، عاجايىپ بالىعىم! جاعاعا جاقىنداشى، التىن بالىع-ء 

 
ءبىر رەت شاقىردى بالىقتى، ەكىنشى، ءۇشىنشى رەت شاقىردى... ءبىراق سۋ بەتىنە ەشكىم شىقپادى، بەينە وزەندە  

ەشقانداي التىن بالىق بولماعانداي. شال كوپكە دەيىن توسىپ وتىردى، سودان سوڭ ءبىر كۇرسىندى دە، ۇيىنە قاراي 
 ءىلبىدى.

 
ءۇيىنىڭ ورنىندا بۇرىنعى جامان كۇركەسى تۇر، كۇركەنىڭ ىشىندە كەمپىرى  قاراسا، بالىق بەرگەن باياعى ءساندى

 .قۇسقى كيىمى، شاشى جالبىراپ، كوزى بىلشىقتانىپ، قايعىرىپ جىالپ وتىر-وتىر. كەمپىردىڭ ۇستىندە بۇرىنعى ەسكى
 

 شال وعان قاراپ تۇرىپ:
 
دەپ، ازدان ايرىالسىڭ دەپ. كەمپىرىم، قولدا  اي، كەمپىر، كەمپىر... ايتپادىم با مەن ساعان: كوپ سۇرايمىن-ء 

بارىڭدى قاناعات قىل دەمەدىم بە؟ سەن مەنى تىڭدادىڭ با، سول ايتقانىم كەلدى ەمەس پە! ەندى نەسىنە جىالپ 
 .دەيدى –وتىرسىڭ؟ 
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 تۇيمەقىز
 
 

ەمپىرگە لعان ول بىردە سيقىرشى كبايىرعى ءبىر زامانداردا وتە قايىرىمدى ءبىر ايەل ءومىر ءسۇرىپتى. ءبىر باالعا زار بو
 بارىپ جالبارىنىپتى.

 
 باال سۇيگىم كەلەدى! كومەك بەرە گور!-و،قۇدىرەتتى سيقىرشى! مەنىڭ ءبىر ارمانىم بار  -

 
 سيقىرشى كەمپىر ايەلگە جانى اشىپ، ارپانىڭ ءدانىن بەرەدى.

 
 ىن ەگىپ، سۋارا باستايدى.ايەل ۇيىنە كەلىپ،گۇل وسىرەتىن قىش قۇمىراعا ارپانىڭ سيقىرلى ءدان

 
قىز  اي ادەمىكىشكەنت–ساتتە گۇل ءوسىپ شىعادى.قاراسا، گۇلدىڭ قاۋىزىندا كىپ -و، عاجاپ! سيقىرلى داننەن اپ

 .قويادى ات دەپ تۇيمەقىز-قىزىنا كىشكەنە ايەل قۋانعان جارىالرداي جۇرەگى! عانا تۇيمەدەي وزى–وتىر ء
 

 اسەم داۋىسىن ەستىگەن اناسىنىڭ قۋانىشىندا شەك جوق! تۇيمەدەي سۇلۋ قىزدىڭ سىڭعىرالعان
 

رەدى. ال كۇلىپ، ءان ايتىپ جۇ-كۇندىز تۇيمەقىز ۇستەلدىڭ ۇستىندە سۋ قۇيىلعان ىدىسقا شومىلىپ، ءجۇزىپ، ويناپ
تۇندە اناسى تۇيمەقىزدى جاڭعاقتىڭ قابىعىنان جاسالعان بەسىككە شەگىرگۇلدىڭ جاپىراعىنان توسەك سالىپ، 

انگۇلدىڭ كۇلتەشەسىنەن ۇستىنە كورپە جاۋاپ، بەسىك جىرىن ايتىپ، ۇيىقتاتىن بوالدى. تۇيمەقىزدىڭ باقىتتى راۋش
 بااللىق شاعى وسىاليشا االڭسىز ءوتىپ جاتتى.

 
ءبىر ءتۇنى تۇيمەقىز ءوزىنىڭ بەسىگىندە ءتاتتى ۇيقىدا جاتقاندا، كەنەتتەن اشىق تۇرعان تەرەزەدەن بولمەگە ۇلكەن  

قا قارعىپ كىرەدى. تۇيمەقىزدىڭ ادەمىلىگى، سۇلۋلىعى تۋرالى جانە نازىك داۋىسپەن ايتقان اندەرىن ەستىگەن قۇربا
قۇرباقا قىزدى ءوزىنىڭ باالسىنا ۇيلەندىرمەك بولىپتى. ول ۇستەلدىڭ ۇستىنە قارعىپ شىعىپ، قىزدى ۇرالپ، بەسىگىمەن 

 اال جونەلەدى.
 

 جاعاسىندا، مي باتپاقتا، بالدىر اراسىندا تۇراتىن ەدى.قىرباقا باالسىمەن وزەننىڭ 
 
 ۋانىپ كەتتى.ق كورىپ، قىزدى باالسى قۇرباقانىڭ دەپ-!اق–ا -اق ، با-ا-با-

 
باالم، تۇيمەقىزدى وياتپايىق! ونى ازىرشە ۇلكەن جاپىراقتاردىڭ بىرىنە ورناالستىرايىق، ال ءبىز سەندەرگە جەكە -

 .كەتتى باتپاققا سالۋعا ءۇي جاڭا ەكەۋى دەپ–كىرىسەيىك! تۇراتىن ءۇيدى دايىنداۋعا 
 

ى. قورشاعان سۋ. قىز قورقىپ كەتەد-اپىراعىندا،ايناالسى ج تۇڭعيىقتىڭ–تاڭەرتەڭ تۇيمەقىز ويانىپ، قاراسا، ءوزى 
 الدى.وقۇرباقا مۇنى ءوز ۇلىنا ۇيلەندىرەيىن دەپ الىپ كەلگەنىن قۇالعى شالعاندا ءتىپتى، قايعىدان قانقۇسا ب

 
تۇيمەقىزدىڭ كوزىنەن مونشاقتاپ اققان جاستا شەك جوق. قىزدىڭ جىالعانىن ەستىگەن بالىقتار سۋ بەتىنە شىعىپ، 
 قىزعا كومەك كورسەتپەك بولدى. والر تۇڭعيىقتىڭ جاپىراعىن ساباعىنان قىرقىپ، ونى اعىسپەن تەز جىلجىتا جونەلەدى.

 
تە، كوبەلەكتەر دە كومەكتەسەدى. سۇيكىمدى قىز بەلدىگىن شەشىپ، ءبىر دارمەنسىز كىشكەنتاي تۇيمەقىزعا ينەلىك 

شەتىن جاپىراققا بايالپ، ەكىنشى شەتىن ينەلىككە ۇستاتادى، ال ول شارشاعاندا كوبەلەككە بەرەدى. قايىققا اينالعان 
ن جەتە ا باالسىمەن ماعاجاپىراقتى تەز ۇشقان كوبەلەك سۋ بەتىندە زىرىلداتىپ ءجۇزدىرىپ كەلە جاتادى.ەندى قۇرباق

 الماس دەپ تۇيمەقىز ىشتەي قۋانادى.
 
ءبىر كەزدە وسىاليشا سۋ بەتىندە ءجۇزىپ كەلە جاتقان تۇيمەقىزدى زاۋزا قوڭىز بايقاپ قاالدى. تارتىمدىلىعى  

 ىنتىقتىرىپ، ول قىزدىڭ قىپشا بەلىنەن ءىلىپ الىپ، اسپانعا ۇشا جونەلەدى.
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ۇيمەقىزدى بيىك اعاشتىڭ جاپىراعىنا وتىرعىزادى. بۇرىن مۇنداي بيىكتىككە شىعىپ وزەننىڭ جاعاسىندا قوڭىز ت

جاقتان كورشى قوڭىزدار جيناال قالدى. بەيتانىس قىزدى -كورمەگەن تۇيمەقىزدىڭ باسى ايناالدى. وسى كەزدە جان
 كورىپ كۇلە باستايدى:

 
 شكە ەكەن!مۇرتشاالرى قانداي؟وزى ادامعا ۇقسايدى ەكەن! اياعى ەكەۋ عوي! بەلدى تىم جىڭى-ء 

 
 زاۋزا قوڭىر مازاققا شىداماي، قىزدى تۇيمەداق گۇلىنىڭ ۇستىنە اپارىپ تاستايدى.

 
ءسويتىپ، تۇيمەقىز ورماندا جاز بويى جالعىز تۇرادى. ول گۇلدەردىڭ ءتاتتى توزاڭىمەن تاماقتانىپ، جاپىراققا  

 جينالعان تاڭعى شىقتى ءىشىپ، ءومىر سۇرەدى.
 

جۇرە داال تىشقاننىڭ ۇيىنە كەز بوالدى، -كەتىپ،سۋىق تۇسەدى. تۇيمەقىز وزىنە جىلى باسپانا ىزدەپ، جۇرەجاز 
 ەسىگەن قاعادى.

 
 تىشقان، تىشقان! كومەكتەسىڭىزشى! سۋىقتان توڭدىم! ەكى كۇن بويى ءنار تاتپادىم، اشتان ولەتىن بولدىم!-

 
ەرتەگى ايتادى، ءۇيىن جينايدى. ەكەۋى ءتىل تابىسىپ، جاقسى تۇرىپ تىشقان تۇيمەقىزدى وزىنە قالدىرادى، قىز وعان 

 جاتادى.
 
ءبىر كۇنى والرعا كورشىسى كورتىشقان قوناققا كەلەدى.تۇيمەقىزدىڭ سۇلۋلىعىن كورىپ، نازاك داۋىسىن ەستىپ، باي  

 دا كەربەز كورتىشقان قىزدى ۇناتىپ قاالدى، ءوزىنىڭ ۇيىنە قوناققا شاقىرادى.
 

ىز كورتىشقاننىڭ ۇيىنە بارا جاتىپ، جولدا السىرەپ جاتقان قارلىعاشتى كورەدى.قۇستىڭ ءتىرى ەكەنىن بايقاپ، تۇيمەق
 قىز ونى باعىپ كۇتەدى.قارلىعاش ساۋىعىپ،كوكتەمدە ۇشىپ كەتەدى.

 
ر كورتىشقاندى ىتىشقان تۇيمەقىزدى كورتىشقانعا كۇيەۋگە بەرمەك بولىپ، جاز بويى تويعا دايىنداالدى. ءبىراق قىز سوق

 قاالمايدى.
 

جاز ءوتىپ،توي بوالر كۇن دە جاقىندادى. بىردە تۇيمەقىز داالعا شىعىپ، ءوزى قىسقى سۋىقتان، ولىمنەن قۇتقارعان 
 تانىس قارلىعاشىن كورەدى.

 
ۋانى، شالعىن اقارلىعاش، سۇيىكتى دوسىم! سەنى كورگەنىمە قانداي قۋانىشتىمىن! جەردىڭ استىندا كوك اسپاندى،تازا -

ءشوپ پەن گۇلدەردى،قۇستاردىڭ ءانىن ساعىنامىن! ەندى بۇل سۇلۋلىقتى كورۋگە ءتىپتى زار بولىپ قاالتىن 
 دەپ قىز قارلىعاشقا ءوزىنىڭ مۇنىن شاعادى.-سەكىلدىمىن!

 
 قارلىعاش قىزدى وزىمەن بىرگە الىس ولكەلەرگە، جىلى جاققا شاقىرادى.تۇيمەقىز كەلىسەدى.

 
ر داال مەن ورماننان، اۋىل مەن قاالدان اسىپ ۇشىپ بارادى.اقىرى قارلىعاش جايناعان كوگالعا قونادى. بۇل مىنە، وال

اق ۇناتىپ، وعان سىيلىققا كىشكەنتاي قانات بەرەدى،ەندى ۇشا االتىن بولىپ قۋانادى. ءبىر -ەلف دەيتىن، كورگەننەن
 ىعاشقارل مەيىرىمدى سۇرەدى، ءومىر باقىتتى وسىالي والر. قۇرادى شاڭىراق ۇناتقان اق-كورگەننەن ءبىر بىرىن–ء

 .بوالدى دوس ماڭگى
 

 تۇيمەقىز قارلىعاشتى ولىمنەن قۇتقارىپتى،
 

 قارلىعاش تۇيمەقىزدى ۇشپاققا شىعارىپتى.
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 كولباقا مەن قۇرباقا
 
 

 كولباقا مەن قۇرباقا جول ۇستىندە كەزدەسىپ قاپتى.
 
 كوگەرگەن مىستاي كوكپەڭبەك كول بەيتانىسىنان.دەپ سۇراپتى -سەن كىمسىڭ؟-

 
 بوز بولعان قۇرباقا.-دەپتىتۇيە جاپىراقتاي بوپ-باقامىن!-

 
 باقاسىنبا؟شىن ايتاسىڭبا؟-

 
 شىن!ال سەن ءوزىڭ كىمسىڭ؟-

 
 ە، ءوز باۋىرىم ەكەنسىڭ عوي!وندا ەكەۋمىز بىرگە ءتۇرايىق،بىر كۇن كورەيىك!-

 
 سويتسەك سويتەيىك!-

 
ءوزىنىڭ اتاالسىن ءشول داالدا قالىڭ وسكەن سەكسەۋىلتوعايدىڭ ىشىنە باستاپ اكەپتى.شاقىرايعان كۇن شەكەنى  قۇرباقا

شىعادى.كولەڭكە ساياسى جوق جاپان ءتۇز.قارنى اشقان قۇرباقا بالعىن شوپتەن جۇلىپ اكەپ،كولباقانى داستارحانعا 
 شاقىرىپتى.

 
گىنە.كولباقا ءوز تۇقىمداسىنىڭ كوڭىلىن قيماي،كوك ءشوپتى تىسىنە دەپتى سەرى-شىرىندى تاماق.سوعىپ االيىق!-

تالماپ ارەڭ جۇتىپتى.كۇن بولسا دا سىر بەرمەي،سايا ىزدەپ،زىر قاعادى.سوالي ءبىر كۇن -باسىپ كورىپتى.تالماپ
 وتەدى،ەكى كۇن وتەدى،ۇش كۇن وتەدى...

 
 اپ ،كوڭىلى بوسايدى.قۇرباقا وزىنە سەرىك تاپقانىنا ءماز.ال كولباقا كولىن اڭس

 
ل دەپ قۇرباقانى اۋىلىنا شاقىردى.و-ەندى ءبىزدىڭ جاققا دا ءبىر سوعىپ كورەيىك ،مۇمكىن مەنىڭ جايىم ساعان ۇنار،-

 ساال باال كۇنىنەن بويى ۇيرەنگەن باتپاقتى شالشىعىنا قويىپ كەتەدى.-قارسى بوال قويمايدى.كولباقا كەلە
 
-دەيدىقۇرداسىنا.قۇرباقا دا كولشىككە كۇمپ بەرەدى.ۇستى-.سەرگىپ شىعاسىڭ!كەل،سالىسقان سۋعا تۇس!راحمەت-

-ساتپاق بولىپ سۋدان شىعادى دىردەكتەپ.كولباقا داستارقان جايادى.جاڭا عانا ۇستالعان قۇرت-باسى ساتپاق
 شىركەي،ۋىلدىرىقتى سەرىگىنىڭ اۋزىنا توسادى.-قۇمىرسقا،ينەلىك،شىبىن

 
دەپ ءبىر ينەلىكتى اۋزىنا ساالدى.بىتەۋدەي جۇتامىن دەپ قاقالىپ قاال «رەنجىرجەمەسەم،دوسىم «قۇرباقا»

-ا اۋناپباتپاقت-جازدايدى.سوندا دا سەرىگىنە سەزدىرمەۋگە تىرىسادى.عۇمىرىندا جامباسىن تيگىزىپ كورمەگەن سىز
 ۇش كۇنىن سوندا وتكىزەدى.بىر كۇنى قۇرباقا تۇرىپ:-قۋاناپ قۇرباقا تۋماسىمەن ەكى

 
 دەپ-ركىمنىڭ ءوز جەرى وزىنە مىسىر شاھارى دەگەن عوي،مەن شولىمە قايتايىن،سەن كولىڭدە قال!حوش بول!ا-

 ،سەكەندەپ سەكسەۋىل توعايىنا قاراي تارتىپ وتىرىرىپتى.
 

 كولدە،شالشىقتى جەردەتىرشىلىك ەتەتىن باقا.-كولباقا
 

 كوبىنەسە قۇرلىقتا تىرشىلىك ەتەتىن باقا.-قۇرباقا
 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                231 bet 

 
 ي جانە قورازكۇن، ا

 
 

بۇل وتە ەرتەدە بولىپتى، سودان بەرى قانشا جىل وتكەنىن ەسەپتەپ ايتۋعا سان جەتپەيدى. اسپاندا ايىندى 
 ۇشەۋ:كۇن،اي، جانە قوراز تۇرىپتى.

 
بىردە ەڭ ۇلكەنى كۇن ادامدارعا جارىق ساۋلە شاشاۋعا كەتكەندە،ۇيدە اي مەن قوراز قالىپتى.اي بارىپ تۇرعان 

كەن.قورازعا تىنىم بەرمەي،اقىرى تاجىنەن ۇستاپ الىپ،جەرگە تاستاپ جىبەرەدى.قايتا ورالعان كۇن بولعان سوتاناق ە
 وقيعانى ءبىلىپتى.

 
 ويالنىپ وتىرىپ،بىالي دەپتى:

 
مەنىڭ بايقاۋىمشا سەنىڭ ەشكىممەن دە سىيىسىپ،تىنىش وتىرا االتىن ءتۇرىڭ جوق ەكەن.قايتىپ بەتىڭدى -

 دەپتى. -الي مەن اسپاندا كۇندىز عانا جۇرەمىن،ال،سەن تەك تۇندە شىعاسىڭ،كورمەيىن.بۇدان بى
 

دەپ ايقاياليتىن « قو!-قو  -قو»سودان بەرى قوراز قىزارىپ شىعىپ كەلە جاتقان كۇن اعاسىن كورگەندە: 
 دەگەنى ەكەن.-«قايرلى تاڭ،مەيرەمدى اعا!»بولىپتى.ونىسى 

 
 راز ۇيشىگىنە تەزىرەك كىرىپ الۋعا اسىعاتىن كورىنەدى.ال كۇن باتىپ،اي كورىنە باستاعاندا،قو

 
 
 اينا
 
 
ءبىر كۇنى كىرپى ،قويان.جيراف ورماندا كەلە جاتىپ ،اعاشتىڭ ارتىنان ءبىر نارسەنىڭ جىلتىراعانىن بايقادى.والر سول  

 جاققا قاراي جاقىنداي كەلىپ ،مۇقيات قارايدى.
 
 وزىنىڭ ءۇستى باسى تىكەنەك ،كىشكەنتاي عانا كوزدەرى بار،بۇل كىم؟دەپ سۇرايدى كىرپى.-ء 

 
 دەيدى قويان.-قانە ،كورەيىنشى -

 
 جوق، ونىڭ مۇلدە تىكەنەگى جوق،قۇالعى ۇزىن،كوزى قىزىل،مويىنى قىسقا.-

 
 دەپ جيراف كەلەدى.-مەن دە كورەيىنشى،-

 
 دەپ تاڭقالىستى.-،قۇالعى تىكىرەيگەن ،بويى بيىك،جوق ،ونىڭ مويىنى قىسقا ەمەس ۇزىن-

 
 بىر بەتى شاعىلدىرۋشى قاباتپەن قاپتالعان شىنى نەمەسە تالل دەنە.-ءاينا 

 
 

 اعايىندى ەكى قىز
 
 

ەرتەدە ءبىر ايەلدىڭ ەكى قىزى بولىپتى.بىردە ول ەكى قىزىمەن بىرگە ورمانعا بۇلدىرگەن تەرۋگە بارادى.ۇشەۋى 
 رىپ،سەبەت تولتىرا بۇلدىرگەن جينايدى.ورماندا ۇزاق جۇ
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قىزدىڭ ءبىرى كوك ءشوپتىڭ ۇستىنە ورامالىن جايىپ،سەبەتىندەگى بۇلدىرگەندەردىڭ جاپىراقتارىنان تازاالماقشى بولىپ 
 توگە قويادى.سول ساتتە جەل سوعىپ،قىزدىڭ ورامالىن ۇشىرىپ اكەتەدى.

 
 اي ساالدى.دەپ قىز دولدانا ايع -وي،نەتكەن قاتىگەز جەل! -

 
 مۇنى ەستىگەن اناسى وعان:

 
 قىزىم،جەل تۋرالى والي عايبات سويلەمە!ونىڭ اشۋى قاتتى،كىمدى بولسا دا ۇشىرىپ كەتەدى.-

 
 دەپ كۇلەدى قىز شەشەسىن كەلەمەجدەي. -تاعى نە ايتاسىز؟جەلدەن دە قورقۋ كەرەك پە؟-

 
 وسى كەزدە جەل قاتتى سوعىپ،قىزدى ۇشىرىپ اكەتەدى.

 
اناسى مەن قىزدىڭ ءسىڭىلسى قورقىپ،نە ىستەرلەرىن بىلمەي االڭقايدا تۇرىپ قاالدى.الگى قىزدىڭ ءسىڭىلسى اپكەسىن 

 ىزدەپ بارۋعا نيەت تانىتادى.
 
قىزىم،ول ەندى ءالىستا.بىراق سەننىڭ قايسارلىعىڭ جەلدىڭ اشۋىن باسىپ،اپكەڭە ۇيگە قايتۋعا مۇمكىندىك -

 ،دەپ مۇڭايادى اناسى.-بۋ ءۇشىن جوق دەگەندە ءۇش جۇپ ەتىك توزدىرۋ كەرەكبەرەدى.ەندى ونى ىزدەپ تا
 

كىشكەنتاي قىز اياعىنا ەتىگىن كيىپ،قوسىمشا ەكى جۇپ ەتىكتى تۇيىنشەگىنە سالىپ االدى دا،اپكەسىن ىزدەۋگە جولعا 
 شىعادى.

 
 الىپتى.قىز جىرتىلعان ەتىگىنجۇرە ەتىگىن قاراسا، ولشونقيىپ ق -ول جەل سوققان باعىتتا جۇرە بەرەدى.جۇرە

 تاستاپ،ەكىنشىسىن كيىپ،ارى قاراي جۇرە بەرەدى.
 

جۇرە جۇرە تەرەڭ وزەنگە تاپ بوالدى.وزەن ۇستىندەگى كوپىردەن وتەيىن دەسە،جەل اياعىن ساباالپ وعان كەدەرگى 
 كەلتىرەدى.نە ىستەرىن بىلمەي ابدىراپ تۇرعاندا جەل قىزعا ءتىل قاتادى.

 
 ڭ شەشۋىن تاپساڭ وتكىزەمىن، دەيدى.جۇمباعىمنى-

 
 ايت،جاسىرعان جۇمباعىڭدى قانداي؟ دەپ سۇرادى قىز. -

 
 كىندىگى بار،مۇرىنى ءبار،وزى كىشكەنتاي جانە تولىق. -

 
كىشكەنتاي قىز قانشا ويالنسا دا،جۇمباقتىڭ شەشۋىن تابا المادى.ال وزەن ارناسىنداعى سۋ قىزعا كومەكتەسكىسى 

 ن ەك......دەپ-نەك،شاي -شىلىپ ەتكىزىپ سوعىپ جاتتى.تىڭداسا ءشاي -مەن جاعانى شىلىپكەلىپ،تولقىندار
 تۇرعانداي.....

 
 كىشكەنتاي قىزسۋدىڭ ايتقانىن تۇسىنە قويدى.

 
 شاينەك! دەپ قىز ايعايالپ جىبەردى.-

 
 تاۋعا جەتەدى. جۇگىرە ۇلكەن-جەل ونى كوپىردەن وتكىزدى دە،قىز ءارى قاراي جۇگىرىپ كەتەدى.ول جۇگىرە 

 
اياعىن اۋىرتقان سوڭ ەتىگىن قاراسا،تاعى دا شوڭقيىپ جىرتىلىپ قالىپتى.ول ءۇشىنشى جۇپ ەتىگىن كيەدى.ال جەل 

 بولسا،ودان بەتەر قاتتى سوعىپ ،قىزدىڭ تاۋعا قاراي بەتتەتپەي قويادى.
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 دەيدى. -تامىرسىز نە وسەدى،شەشۋىن تاپ،سوندا عانا جىبەرەمىن ،-

 
 

دەپ «تاس.....تاس...»تاي قىز شەشۋىن تابا المادى.سول كەزدە ماڭايداعى تاستار وعان اقىرىن عانا: كىشكەن
 سىبىراليدى.مۇنى قۇالعىنا شالعان قىز قۋانىپ كەتىپتى:

 
 تاپتىم،تاپتىم.ول تاس! دەپ قۋانا ايعاي ساالدى.-

 
ىن ەسەن اسىپ،ونىڭ ارعى بەتىندەگى اپكەس -امانجەل باسىلىپ،قىزدىڭ جولىنا كەدەرگى جاساعانىن قويادى.قىز تاۋدان 

 تاۋىپ االدى.ال جەل بولسا تاعى دا قىزدىڭ اپكەسىن جىبەرمەۋگە تىرىسىپ باعادى.
 
 مىنا جۇمباقتىڭ شەشۋىن تاپساڭ جىبەرەمىن.وزى شۋاليدى،ىسقىرادى جانە ۇليدى. ول نە؟ -

 
 سەكىرىپ. دەيدى جۇمباقتى شەشەكەنىنە قۋانعان قىز -ول سەنسىڭ،جەل!-

 
بىرتە  -ۇرالنعان قىز ءسىڭىلسىنىڭ تاپقىرلىعى مەن اپكەسىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن جەڭىلىس تاپقان جەل بىرتە

 باياۋالپ، بيىك تاۋدان،كوك وزەننەن اسىپ كەتىپ قالىپتى.
 

 ال اعايدى ەكى قىز قول ۇستاسىپ،ۇيلەرىنە قايتادى.
 
 
 ءۇش قىز 

 
 

ءتۇنى ەڭبەكتەنىپ،والردى ەلدەن كەم  -ءۇش قىزى بولىپتى.قيىنشىلدىققا قاراماي،كۇنىەرتە زاماندا ءبىر ايەلدىڭ 
 بىرىنەن اسقان ادەمى،سۇلۋ بولىپتى. -قىلماي ءوسىرىپتى.ۇش قىز دا ءبىرى

 
 جاققا كەتىپ،اناالرى جالعىز قالىپتى.-ۋاقىت ءوتىپ،قىزداردىڭ وسىپ،بويجەتىپ،كەزەگىمەن كۇيەۋگە شىعىپ،جان 

 
 دار وتكەن سوڭ اناالرى قارتايىپ،اۋىرىپ جاتىپ قاالدى.كوپ جىل

 
 قاتتى اۋىرعان ايەل جاقىن ماڭداعى ورماندا تۇراتىن سارى ءتيىندى ءشاقىرىپ،وتىنىش جاسايدى:

 
 تيىن،تيىن،ماعان قىزدارىمدى شاقىرىپ بەرشى!-ء 

 
 سىن قاعادى:سارى ءتيىن قىزداردى ىزدەپ كەتەدى.تيىن ۇلكەن قىزدىڭ ۇيىنە كەلىپ،تەرەزە

 
 دەيدى وعان سارى ءتيىن. -اناالرىڭ قاتتى اۋىرىپ جاتىر،تەز جەت!-

 
 دەپ الدىنداعى تەگەشتەردى كورسەتەدى.-اي!مەن بارار ەدىم،بىراق مىنا ەكى تەگەشتى تازاالۋىم كەرەك، -اتتەگەن-

 
 ارقاشاندا تەگەشتەردەن ايىرىلمايدەپ ءتيىن اشۋالنادى.والي ءبولسا،-اناڭنان ساعان تەگەشتەر قىمبات بولعانى ما؟ 

 ءجۇر!
 

 تيىن وسى ءسوزدى ايتقانى سول ەكەن،قوس تەگەش قىزدىڭ ۇستىنە جابىسىپ،ۇلكەن تاسباقاعا اينالدىرىپ جىبەرەدى.
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 سيقىرشى سارى ءتيىن ايەلدىڭ ورتانشى قىزىنا باردى:
 
 اناالرىڭ قاتتى اۋىرىپ جاتىر،تەز جەت!دەيدى. -

 
ق بارار ەم.بىراق جارمەڭكەگە ادەمى توقىما دايىنداپ ۇلگىرۋىم قاجەت، دەپ ورتانشى قىزى كاپ!مەن ءقازىر ا -

 جاۋاپ بەرەدى.
 

 اشۋالنعان ءتيىن:
 
 دەپ ورمەكشىگە اينالدىرىپ جىبەرەدى.-ساعان انادان توقىما قىمبات ءبولسا،ومىر بويى توقىا توقى ،-

 
 كوڭىلى تولماي،رەنجىپ ءۇشىنشى كەنجە قىزىنا كەلەدى:سيقىرىلى سارى ءتيىن ايەلدىڭ ۇلكەن ەكى قىزىنا 

 
اناڭ قاتتى اۋىرىپ جاتىر،تەز جەت!دەپ سارى ءتيىننىڭ ايتقانى سول ەدى،كىشى قىزى يلەپ جاتقان نانىن قويا -

 سالىپ،بىلعانعان قولىمەن انسىنا جۇگىرىپ كەتەدى.
 
يرىمدى ءبولسىن!ومىرىڭ ۇزاق بولسىن!باقىتتى سەنىڭ جۇرەگىڭ قانداي جۇمساق!ساعان دا ادامدار ءارقاشان قا-

ا العىسىن دەپ ءتيىن قىزع-بول!جاساعان جاقسىلىعىڭ ۇمىتىلماسىن!ادامدار سەنى ءارقاشاندا قۇرمەتتەپ،جاقسى كورسىن! 
 بىلدىرەدى.

 
 

 جاالڭ اياق باقتاشى
 
 

ان ىستاي،ونىڭ ۇستىنە جاس.ىستىقتەرتە ،ەرتە ،ەرتەدە ءبىر باقتاشى ءومىر ءسۇرىپتى.وزى ارىستاي،العىرلىعى بار
جاسى جاالڭ جەيدە عانا كيىپ ،جاالڭاياق جۇرە بەرەتىن ءبولىپتى.ان سالسا،ەل -دا،سۋىقتان دا قايمىقپايدى.قىسى

 تىڭداۋدان جالىقپايدى ەكەن.
 

-اش،جۇتجاالڭ-اۋىلىنىڭ دا تۇرعان جەرى ادەمى بولسا كەرەك .ادامدارى اۋرۋ سىرقاۋدىڭ نە ەكەنىن بىلمەپتى.اش
 مۇت دەگەننەن بەي حابار .جەرى شىرايلى ء،شوبى شۇرايلى،مالى،ارەينە سەمىز بولىپتى.

 
ويناپ جۇرە بەرەر مە ەدى،قايتەر ەدى،ويالماعان جەردەن شاۋىپتى.باسقىنشىالردىڭ -تاسىپ ،كۇلىپ-مىنە،وسىالي،اسىپ

 باسشىسى حالىقتى جيناپ الىپ ،بىالي دەپتى:
 
مەسپىز.بەكەر قان توگىپ كەرەگى نە؟!وزى ارىستاي، العىرلىعى بارىستاي ازاماتتارىن بار دەپ بىزدەر جاۋىز جاندار ە-

 االمىز،بارىنء ايماقتارىندى –ەستىدىك.سول ءبىزدىڭ ءبىر جاۋىنگەرمەن جۇلىسىپ كورسىن!بىزدىڭ مىقتى جەنسە ،اۋىل 
 تىپ ورالمايمىز!پ سىزدەر كوشەسىزدەر.س ءىزدىڭ مىقتى جەنسە،بۇل جەرگە ءبىز قايتاستا
 

باسقىنشىنىكى،ارەينە ،قۋلىق ،جاپان داالدا مال جايىپ جرۇرگەن جاالڭاياق باقتاشى جەتى قارۋىن تۇگەل اسىنعان 
 جاۋىنگەر جىگىتكە توتەپ بەرە الماس دەپ سەنەدى.

 
رىن كيىنىپ اكەلەسى كۇنى جارقىراپ كۇن شىققاننان كەيىن ەكى مىقتى شايقاسىپ باعادى.جات جۇرتتىق جاۋىنگەر ب

،باقانىڭ قولىنا الىپ دەگەندەي،ۇلدە مەن بۇلدەگە بولەنىپ،التىن دۋلىعاسىن شەكەسىنە قوندىرىپ،ارعىماق اتىمەن 
ويناقتاپ ورتاعا شىعادى.ال ەكىنشى مىقتى نايزا ورنىنا سويىل ۇستاپ ،ارعىماق ورنىنا ارىق تورىسىن ءمىنىپ مايدان 

 االڭىندا تۇرادى.
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 اق– بىر سوققاننان-ى.تۇال بويى تۇرعان بوالت اككى جاۋىنگەرگە قارسى تۇرۋ وڭاي دەيسىڭ بە؟شايقاس باستاالد
 ءوز ىمەن سەن! انا– و،جەر»: تۇرىپ اتىپ اراسىندا كوزدىڭ پەن قاس بىراق.تۇسەدى اۋناپ اتتان باقتاشى جاالڭاياق

دەپ «قاعىپ ەن.ەندى مىنا باسقىنشىنىڭ كەۋدەسىن باسىپ جانشۋعا كومەكتەسۋ!-باالنداي ءاسىراپ،وز باالنداي باعىپ
 جالبارىندى .

 
وسى ءسوزدى ايتۋى مۇڭ ەكەن،باقتاشىنىڭ بويىن كۇش كەرنەپ ،قولدارى قاتايىپ ،ەكى اياعى سەكسەۋىلدىڭ 

 تامىرىنداي سۇرەسەدى.
 

 جەككە شىعادى.-جاراقسىز جەكپە-قارۋەندى ەكەۋى 
 

ق بۇالننىڭ تەرىسىنەن تىگىلگەن مىقتى ء،بىراق تابانى تايعانا-جات جۇرتتىق جاۋىنگەردىڭ ەتىگى قالىڭ بىلعارىدان
ەكەن،كىلەم ۇستىندە كەرەمەت كورىنگەنىمەن ،شىق باسقان ءشوپ ۇستىندە سىرعاناپ تۇرمايدى،يەك بىردەن جالپ 

 ەتە تۇسەدى.
 

 س باقتاشىعا بۇيىرادى.جەڭى
 

 قيماسا دا ،كەلگەن جەرلەرىن تاستاپ ،باسقىنشىالر تايىپ تۇرادى.
 

بۇتاعى ءالى دە سول ايماقتا ءومىر ءسۇرىپ جاتىر.نەمەرەلەرى دە،شوبەرەلەرى دە ء،تىپتى -جاالڭاياق باتىردىڭ ءۇرىم
-تاا االتىنىڭ كۇش ەمەس جەڭىل انادان–ر شوپشەكتەرى دە اتاالرى سياقتى جاالڭاياق.سول جاالڭاياقتارى والر جە

 .بىلەدى جاقسى اناالرى
 
 

 كىتاپ ءسوزى
 
 

 .قويىپتى عالىمجان دەپ بولسىنشى عالىم ۇلكەن سوڭ وسكەن شەشەسى–ەرتەدە ءبىر باالنىڭ اتىن اكە 
 
ءباراق عالىمجان تۋعاننان جالقاۋ بولىپ ءوسىپتى.ۇيقى ونىڭ ەڭ ءبىرىنشى دوسى ەدى.ال ەركەلىگىندە شەك  

-جاسىندا بارادى.سوندا دا اكە10جاسىندا ەمەس، 6دارداي بولعانشا ءوز قولىمەن تاماق ىشپەيدى.مەكتەپكە -جوق.داپ
اسىن اكەلىپ تاستايدى.ال ساباق بىتكەن كەزدە پارتاعا بشەشەسىنىڭ ارقاسىنان تۇسپەيدى.قالقىعان كۇيىندە مەكتەپكە 

 قويىپ،قورىلداپ ۇيىقتاپ جاتقان ونى كوتەرىپ ۇيگە جەتكىزەدى.
 
ەشەسى ش-ال اكە«.ەكىلىك«ءوزى باالالردىڭ ىشىندە تۇيەدەي ۇلكەن بولسا دا وقۋ دا ارتتا قالعان ەدى.االتىنى تەك 

 رماق؟وسىنىاسى كىم بولسا،عالىمجاندى قاالر جاتىپ تارتىپ توسەك والر.دىناشارالي بەتىنىڭ جينالىسىندا اناالر–اتا 
 قاۋ:جال سەزگەن

 
 دەيدى.-اپا،مەن قايتسەم جاقسى وقيمىن؟-

 
 سوندا شەشەسى:

 
 ساعان ول مكىنمۇ.جاتشى جاستاپ باسىڭا دا وقىماساڭ كىتابىندى.جاتاسىڭ تىعىپ نان قويىنىڭا ىلعي سەن اۋ،–ۇلىم -

 .شىعار ايتاتىن بىرنارسە
 

ل بەرى توڭكەرىپ كورەدى.بىراق و-باال شەشەسىنىڭ ايتقانىن ورىندايدى. ءبىر كۇن وتەدى. عالىمجان كىتاپتى ارى
سول مەڭىرەۋ قالپى.ەكىنشى ەۇنى وسىنىڭ ىشىندە ءبىر سيقىر جاتقان جوق پا دەپ پاراقتاپ كورەدى،بىراق كىتاپ 
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دەپ القتىرىپ تاستاماق بولعان كەزدە،كەنەتتەن  -، «ءبىر،قارا تاس تا ءبىرسەن دە »ءمىز ءباقپايدى.ۇشىنشى كۇنى: 
 كىتاپ سويلەپ قويا بەردى.وزدەرىنىڭ ارىپتەرى تىشقانداي مايدا بولعانىمەن ،سوزدەرى ءمىردىڭ وعىنداي.

 
 مەن ساعان كوپ ەرتەگى ايتىپ بەرەيىن بە؟-دەيدى ول.-دوسىم ،-

 
جان.كىتاپتان مۇنداي جاقسىلىق كۇتپەپ ەدى.بۇل تەك ادامدى ازاپقا سالۋعا دەيدى قۋانىپ كەتكەن عالىم-يا،-

 جاراتىلعان نارسە عوي دەپ وياليتىن.
 
دەيدى كىتاپ قۇالققا جاعىمدى ۇنىمەن .كىتاپ ەرتەگىلەرى قىزىق ەكەن.بۇل بارماعان جەر ،اراالماعان -ەندەشە تىڭدا،-

 قويماي،جالىقپاي تىندادى.ەل قالمايدى.ەندى عالىمجان ەرتەگىدەن ەرتەگى 
 
سەن مەنىڭ كوزىمدى اشتىڭ .ەندى مەن باسقا كىتاپتاردىڭ دا -دەدى كىتاپتى تىنداپ بولعان سوڭ.-راحمەت، -

 نەندەي سيقىر بارىن كورەيىن.
 

كىتاپتان كىتاپ قويماي وقىپ ،دۇنيە تانىم كەڭي تۇستى.ەندى بۇنىنىن باس جاعىنان كىتاپ تۇسپەيتىن ءبولدى.بارى 
دە عاجاپ ء!بارا دە قۇپيا سىرالرىن اشا تۇسەدى.ەڭ اقىرى اياعى شەشىلمەگەن جۇمباعى كوپ بولىپكورىنەت 

 ماتيماتيكامەن دە نەشە كەش سىرالستى.
 
 ءسويتىپ ،از كۇندە عالىمجان ساباقتى جاقسى وقيتىن بولدى.وعان تاڭ قالماعان باال جوق. 

 
 وزگەس دەگەن«ەگىز-ەڭبەك مەن وقۋ» سايىن اشقان كىتاپتى ءار ول.دىبول نارسە اق–تەك عالىمجان ۇقپاعان ءبىر 

لكەندەر ساباق وقۋ،جۇمىستا ۇ-كەزىگەتىن .ماعىناسىن تۇسىنگەندەي بولعانىمەن ء،مان بەرمەيتىن.وقۋشىنىڭ مىندەتى
ەپ قار دشەشەسى دە بۇكشەن-ىستەۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيتىن .جىلى ۇيدە بۇل ساباق وقىپ وتىرعاندا ،قارت اكە

باال »قاعازداردى الۋ ءۇشىن دە دۇكەنگە سوالر باراتىن -كۇرەپ ،وتىن جارىپ ءجاتاتىن.تىپتى وزىنە كەرەكتى كىتاپ
 دەپ كۇرسىنەدى قارتتار بەلدەن تالعان ساتتە.-،«اۋ-جۇمساپ ءبىر راقاتقا باتپادىق

 
بالەم كورىڭدەر ەندڭ مەنىڭ كىم »كۇندەردىڭ كۇنىندە عالىمجان مەكتەپ ءبىتىرىپ ،ۇلكەن قاالعا وقۋعا كەتەدى. 

دەپ وياليدى.ايتسە دە ۇلكەن شاھاردا وقۋ وڭايعا تۇسپەيدى.ۇيدەگىدەي تاماعىن مەزگىلىندە ىسىتىپ -«ەكەنىمدى!
 كۇرت ىساباع. ەكەن كەلەدى تۋرا ىزدەۋگە ءوزى توزىق نىتابا دا كىتاپتى.جوق شەشەسى–،الدىنا قويىپ وتىرار اكە 

 .جادايدى جۇدەپ ءوزى ابدەن ءوزى ناشارالپ،
 

وزىڭنەن زور شىقسا »كۇندەردىڭ كۇنىندە عالىمجان ۇيلەنەدى.بىراق وعان ساي ،جاتىپ ىشەر بىرەۋ كەزدەسەدى. 
ت جاعىپ،كۇل شىعارىمەن كۇنى دەگەن عالىمجان تاماق پىسىرىپ،كىر جۋىپ،و«،ەكى كوزىن سونداي شىعار

شەشەسى ەسىنە ءتۇسىپ،اردايىم بارماعان تىستەپ وكىنۋمەن بوالدى.وسى -وتەدى.سونداي دا ەلجىرەگەن اق كوڭىل اكە
 جاقسىلىعىنىڭ ەڭ بولماسا ءبىرى والرعا جاساسام ،قاالي قۋانعان بوالر ەدى دەپ،ويالپ مۇڭايدى.

 
 كەش ەشتەن» سوعىپ، سانىن.تۇسەدى دەگەن« ەگىز–ەن ەڭبەك وقۋ م»سول كەزدە ونىڭ ەسىنە كىتاپتىڭ 

 .كىرىسەدى ەتۋگە ەڭبەك دەپ«جاقسى
 

بىزدىڭ باياعى قارا تەڭتەگىمىز اقىل »شەشەسى ء-ەڭبەگى جانىپ، مارتەبەسى وسەدى.ال ونىڭ اتاعىن ەستىپ اكە
 ن.زىنە دەن قويىپ،ادام بولعان ەكەدەيدى كوزدەرىنە جاس ءالىپ.سويتىپ ،عالىمجان كىتاپ سو-«كىرىپ،ادام بولىپتى

 
 اقىلسىز وگىز

 
 

باياعى ءبىر وتكەن زاماندا كەمپىر مەن شال بولىپتى.والردىڭ جالعىز سيىرالرى بولىپتى.سيىر جىلدا 
 بۇزاۋالعانمەن،بۇزاۋى سۇتكە جارىماي ءولىپ قاالدى ەكەن.
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كەمپىر،سەن بۇزاۋدىڭ ءسۇتىن ساۋىپ ءالما،وزى »ءبىر كۇنى سيىرىنىڭ بۇزاۋاليتىنىن بايقاعان شال،كەمپىرىنە،  

 دەپ شالى كەمپىرىن كوندىرەدى. -«ەمسىن
 

سۇتكە جارىعان بۇزاۋ بۇققا بولىپ شىعادى.ورىستە ۇساق مالدىڭ ىشىندە وگىز ءىرى بولىپ كورىنەدى.بۇنى بايقاعان 
لداردى مەنسىنبەي،وزىنە تەڭ ىزدەپ كەتەدى.ول تۇيەلەردى كەزدەستىرىپ،سوالرمەن وگىز،ۇساق ما

جايىالدى.تۇيەلەر،سۋعا،ىستىققا شىدامدى، ۇزاق جولعا شىعىپ كەتەدى.والرمەن ىلىسە الماعان وگىز شارشاپ 
 شالدىعادى.شارشاعان وگىز والردان كەتىپ،كەلە جاتسا،الدارىنان جىلقىالر شىعادى.

 
 دەپ قۋانىپ جىلقىالرمەن ورىستە جۇرەدى.-...ااا مەنىڭ تەڭىم جىلىقى ەكەن عوي! ا....ااا

 
دەپ ويالنىپ تۇرعان دا،والرعا قاسقىرالر تاپ  -« جىلقىالر ءشاۋىپ،جيى ورىندارىن اۋماستىرادى ەكەن عوي»

 بەرەدى.جىلقىالر قاشىپ ۇلگىرەدى.قاسقىردىڭ قاماۋىنا قالعان وگىز.
 

دەپ ايقايعا ءساالدى.وزىنىڭ ۇساق دەپ مەنسىنبەي كەتكەن ورىستە -رشى!كومەكتەسىڭدەرشى! ماعان كومەكتەسىڭدە
 دەپ ،كومەككە كەلەدى.-جۇرەگەن دوستارى تانىس داۋىس قوي ،

 
 ۇيالعان وگىز نە ايتارىن بىلمەي تومەن قارايدى.

 
 ىز دەپتى.وعان دوستارى،ۇيالما،سەنىڭ ەندى مۇنداي جامان ءىستى قايتاالمايتىنىڭا سەنم

 
 جەتى قازىنانىڭ ءبىرى

 
 

ارىستان بارلىق اڭداردى جيناپ، كىمنىڭ كۇشتى، اقىلدى، ەپتى ەكەنىن بىلگىسى كەلەدى. بارلىق اڭدار ءوز پىكىرلەرىن 
ايتىپ، ەڭ كۇشتى اقىلدى دەپ ارىستاندى ايتادى. ءبىراق يت ۇندەمەيدى. وعان ارىستان سەن نەگە ۇندەمەيسىڭ 

. ىءبولىنىپت اڭداردان وسىالي يت. اشۋالنادى وعان ارىستان. دەپتى ادام –ەڭ اقىلدى، قايراتتى دەپتى، يت وعان 
 .بولىپتى قورعاۋشىسى سەرىگى، دوسى، ادامنىڭ يت بەرى سودان

 
 

 ماقتا قىز بەن مىسىق
 
 

رەتتەيدى.  ستەل ءۇستىنەرتە، ەرتە، ەرتەدە،ەشكى قۇيرىعى كەلتەدە،ماقتا قىز بەن مىسىق ءومىر ءسۇرىپتى. ماقتا قىز ۇ
 ىدىستاردى جيىستىرعان كەزدە مەيىز تاۋىپ االدى.

 ماقتا قىز )مىسىعىن شاقىرادى(
 مياۋىم مەنىڭ، قايداسىڭ؟ -
 تارعىلىم مەنىڭ، كەلە عوي، مەن ساعان مەيىز بەرەمىن )مىسىق كەلمەيدى( -
 (قويادى جەپ قىز مەيىزدى) دەپ -وزىڭە، وبالىڭ ءوز قوي، اق–كەلمەسەڭ، كەلمەي  -

 دەگەن دىبىس شىعادى.« مياۋ»وسى كەزدە ءۇي ارتىنان 
 ماقتا قىز ىڭىلداپ ءان ساالدى، مىسىق شىعادى.

 ماقتا قىز:
 اۋ، مىسىعىم،-مىسىعىم

 تارعىلى جاقسى ءتۇسىنىڭ.
 تاڭەرتەڭ دە، كەشتە دە،
 بەتىن جۋعان پىسىعىم.

 ءپىش دەسەم، كەلە عوي، -ءپىش  
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 ايتقانىما كونە عوي.
 پىش دەپ،-اقىرعاندا ءپىشش
 دەپ دىبىس بەرە عوي.-مياۋ! »

 اجەي: سول كەزدە مىسىق شىعىپ ماقتا قىزعا ولەڭ ايتىپ بەرەدى.
 مىسىق:

 مەنىڭ اتىم مىسىق،
 ەكى كوزىم قىسىق.

 تىشقان اۋالپ وتىرامىن
 دەيدى–كوجەمدى ءىشىپ -سۇت

 مىسىق: ماقتا قىز، سەن مەنى نەگە شاقىردىڭ؟
 پايمىن!ماقتا قىز: ايت

 مىسىق: ەندەشە، مەن سەنىڭ قاتىعىڭدى توگەمىن.
 ماقتا قىز: وي،وي. سەن نە ىستەدىڭ؟ سول ءۇشىن مەن سەنىڭ قۇيرىعىڭدى كەسىپ االمىن! )قۇيرىعىن كەسىپ االدى(

 مىسىق: بەرشى، قۇيرىعىمدى!
 ماقتا قىز: بەرمەيمىن! قاتىعىمدى قايتارىپ بەر!

 
 ءسويتىپ، مىسىق سيىرعا كەلەدى. 

 سيىر:
 مەنىڭ اتىم سيىر،

 ءورىسىم الىس قيىر. 
 ەتىم ءۇشىن، ءسۇتىم ءۇشىن،

 دەيدى. -ادامدار ماعان ءۇيىر 
 مىسىق: مياۋ، سيىر، سيىر، سەن ماعان قاتىق بەرشى!

 سيىر: سەن ماعان جاپىراق اكەل، مەنىڭ قارنىم اشىپ تۇر.
 ءسويتىپ، مىسىق اعاشقا بارادى. 

 اعاش:
 مەن جاسىل اعاشپىن،

 كۇتسەڭدەر گۇل اشام،
 جولىڭا نۇر شاشام،

 جاپىراعىم ازىق،
 بۇتاعىم قازىق.

 ساياما ساعاالرسىڭ،
 سالقىنداپ دەم االرسىڭ.

 مىسىق: اعاش، اعاش، ماعان جاپىراق بەرشى!
 جاپىراق بەرەمىن. اعاش: ماعان سۋ اكەلىپ بەر مەن شولدەدىم، مەن ساعان

 ءسويتىپ، مىسىق سۋ ىزدەپ كەلە جاتسا، الدىنان سۋ تاسىپ جۇرگەن قىزدار شىعادى. 
 قىزدار:

 تىرشىلىك نەگىزى، -سۋ 
 ونسىز ءومىر سۇرمەيسىڭ.

 تازالىقتىڭ نەگىزى،
 .جۇرەدى اندەتىپ دەپ–سۋ دەپ جانە بىلگەيسىڭ 

 مىسىق: مياۋ، قىزدار ماعان سۋ بەرىڭدەرشى.
 قىزدار: سەن بىزگە دۇكەننەن ساعىز اكەلىپ بەر.

 
 ءسويتىپ، مىسىق دۇكەنشىگە كەلەدى. 

 مىسىق: مياۋ، دۇكەنشى، دۇكەنشى ماعان ساعىز بەرشى.
 دۇكەنشى: ماعان جۇمىرتقا اكەلىپ بەر، مەن ساعان ساعىز بەرەم.
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 مىسىق ابدەن شارشادى جۇمىرتقا ىزدەپ تاۋىققا بارادى.
 تاۋىق:

 ىقپىن،مەن اق تاۋ
 ءوزىم قاقساۋىقپىن. 

 كۇنىنە ءبىر جۇمىرتقا تابام،
 دەپ اندەتەدى. -وسىعان جەتەدى شامام 

 مىسىق: مياۋ، تاۋىق، تاۋىق ماعان جۇمىرتقا بەرشى.
 تاۋىق: سەن مەنىڭ باالپاندارىما ءدان اكەلىپ بەر، ءبىز اشپىز.

 قاالدى.مىسىق ويعا باتىپ، باسىن ۇستاپ نە ىستەرىن بىلمەي وتىرىپ 
 وسى كەزدە ءبىر تىشقان جۇگىرىپ شىعىپ، ءىندى قازا باستايدى.

 تىشقان:
 مەن تىشقانمىن،

 ءوزىم ءدان ەكپەيمىن. 
 ەگىستەن ۇزاپ كەتپەيمىن،

 ايناالم تولى ءان،
 قويمام تولى ءدان،

 دەپ ءان سالىپ جۇرگەن تىشقاندى مىسىق باس سالىپ ۇستاپ االدى. -ءداندى تاستاپ كەتپەيمىن  
 ايت، ۇيىڭدە نە بار؟ جانىڭنىڭ بارىندا ايت، تەز، ايتپەسە، ءقازىر جەپ قويامىن. -

 تىشقان: سەن ماعان ءبىر ءان ايتىپ بەر.
 ءانىن ايتىپ بەرەدى.« قوشاقانىم» مىسىق: ماقتا قىزبەن قوسىلىپ 

كەنشىگە ، مىسىق جۇمىرتقانى دۇتىشقان مىسىققا راحمەت ايتىپ، ءبىر قاپ تارى بەرەدى، مىسىق ءداندى تاۋىققا بەرەدى
 بەرەدى، دۇكەنشى مىسىققا ساعىز بەرەدى، ساعىزدى

مىسىق قىزدارعا بەرەدى، قۋانعان قىزدار مىسىققا سۋ بەرەدى، سۋدى مىسىق اعاشقا قۇيادى، ءشولى قانعان اعاش 
 مىسىققا جاپىراق بەرەدى. جاپىراقتى مىسىق سيىرعا بەرەدى،

 قاتىقتى مىسىق ماقتا قىزعا بەردى.سيىر وعان قاتىق بەرەدى، 
 بەردى. دەپ قاتىقتى قىزعا -مىسىق: ماقتا قىز، قاتىعىڭ مىنە مەن ەندى بۇزىق بولمايمىن، ايتقانىڭدى تىڭدايمىن،

 
 تاتتى ومىرسۇرگەن ەكەن.-ءسويتىپ ماقتا قىز قاتىعىن ،مىسىق قۇيرىعىن قايتارىپ الىپ، ەكەۋى ءتاتۋ 

 
 ە قالتىرايدى؟تۇيەنى كورسە، جىلقى نەگ

 
 

 ەرتەدە جىلقى كۇنگە قاراپ بىالي دەيدى:
 
جانۋارالرعا تىرشىلىك سىيالعان قايىرىمدى كۇن، مەنى جانۋارالردىڭ اراسىنداعى ەڭ سۇلۋالردىڭ -و، بارلىق جان-

ەك ءبىرى دەسەدى جۇرت. سوالي ەكەنىن ءوزىم دە سەزەمىن. سوندا دا كەيبىر دەنە مۇشەلەرىمدى بۇدان دا ادەمىر
 اۋ دەپ وياليمىن.-ەتۋگە بوالر ەدى

 
 رەپ.كۇلىمسى كۇن سۇرايدى دەپ –سوندا قاي جەرىڭدى تۇزەي تۇسۋگە بوالر ەدى دەپ وياليسىڭ؟ -

 
دەيدى جىلقى، اياعىم ۇزىن بولسا مەن ءتىپتى الدىنا جان سالمايتىن جۇيرىك بوالر ەدىم. موينىم اققۋدىڭ  -ەگەر، -

ن ول بۇدان دا اسەم كورىك بىتىرەر ەدى. ءتوسىم جالپاقتاۋ كەلسە، قازىرگىدەن دە موينىنداي ۇزىن بولسا، ماعا
الىمدىراق بوالر ەدى. ونىڭ ۇستىنە ادامزاتتى ارقاالپ ءجۇرۋ ءۇشىن جوتامنان ماڭگى الىنبايتىن ەر بولسا، ءتىپتى 

 جاراسىپ تۇرار ەدى...
 
 سال كۇتە تۇر.ء -دەيدى كۇن جايراڭداپ،  -جاقسى، قاالعانىڭ بولسىن، -
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سونى ايتادى دا، كۇن جەرگە تۇيەنى تۇسىرەدى. دەنەسى الپامساداي، تۇرقى اربيعان جانۋاردى كورگەن جىلقى ءارى 
 قورىققانىنان، ءارى جيىركەنگەنىنەن قالشىلداپ قويا بەرەدى.

 
ەۋدە، ەرى دە دايىن. قاالي، مىنە، سەن قاالعانداي ۇزىن دا سيداڭ اياق، اققۋدىڭ موينىنداي ۇزىن مويىن، جالپاق ك-

 .كۇن سۇرايدى دەپ –سەنىڭ دە وسىنداي بولعىڭ كەلە مە؟ 
 
 رمەلىپ.كۇ ءتىلى دەيدى –جوق... -جوق-

 
ساعان ءوز بويىڭداعى دا جەتەدى! اركىم ءوز قاسيەتىن باعاالۋعا  -دەيدى كۇن جىلقىعا،  -ەندەشە جونىڭە ءجۇر، -

 ءتيىس.
 

وسە باستادى. ال جىلقى بولسا، تۇيەنى كورگەن سايىن ءالى كۇنگە دەين -دە ونىپ سودان بەرى جەر بەتىندە تۇيە
 دەنەسى ءدىر ەتە ءتۇسىپ، قالتىراي باستايدى ەكەن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پايدانىلعان ادەبيەتتەر
 
 
 .مەكتەپكە دەيىنگى تاربيە مەن وقىتۋدىڭ جالپى ءبىلىم بەرەتىن وقۋ1

 
 باعدارالماالرى:

 
 ،«قادامالعاشقى »
 
 ،«زەرەك باال»
 
 ،«بىز مەكتەپكە بارامىز»ء 

 
 «قارلىعاش»
 
 5№ج. 2008. وتباسى جانە باالباقشا جۋرنالى 2
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 10№ج. 2012.باال مەن باالباقشا جۋرنالى 3
 
 تاربيە«  حالىق ەرتەگىلەرى». قاليەۆ س. 4

 
 ج. 1979« عىلىم». حايۋاناتتار تۋرالى قازاق ەرتەگىلەرى الماتى 5

 
 
 … ـ ءبولىم: ەرتە، ەرتە، ەرتەدە 132

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1829 
 

نەگە ەكەنىن قايدام،  باال كۇنىمدى  ساعىنامىن. بالكىم،  مۇنداي  سەزىم بارلىق ادامنىڭ  بويىندا بوالتىن شىعار. 
الردان  از ءقازىر. ءبىراق،  قازاقتىڭ عاسىر دەگەنمەن،  بالعىن بااللىق  شاقتى ەسكە ءتۇسىرىپ تۇراتىن دۇنيەلەر بىزدە

عاسىرالرعا  جالعاسىپ كەلە جاتقان ەرتەگىلەرى بار. ارينە، ءقازىر قازاق ەرتەگىلەرىنىڭ بارلىعىن ينتەرنەتتەن تابۋ 
 .مۇمكىن ەمەس.  سوندىقتان،  ەرتەگىلەرگە ارنالعان بلوگ اشىپ،  قازاقتىڭ ادەمى حيقاياالرىن سالۋدى ءجون كوردىم

جانۋارالر تۋرالى ەرتەگىلەر، سالت ەرتەگىلەرى، شىنشىل ەرتەگىلەر، كۇلدىرگى -عاجايىپ ەرتەگىلەر، جان-ارينە،   قيال
ى  جىلىكتەپ بەرگەن  بارلىق ەرتەگىن-ەرتەگىلەر،  اڭىز ەرتەگىلەر دەپ  بىزدەن بۇرىنعى  زەرتتەۋشىلەر جىكتەپ

دەيدى  ”باقا سيسە، كولگە سەپ“تالپىنىپ كورۋگە بەل بايالدىم. بلوگقا قويۋ مۇمكىن ەمەس تە شىعار. ءبىراق،  
-قازاق. ءبىزدىڭ بۇل ءىسىمىزدىڭ  پايداسىن  بىرەۋلەر كورەتىن بولسا، جەڭىسىمىز سول. ەندەشە الدىمەن جان

 …جانۋارالر تۋرالى ەرتەگىلەردەن باستاپ كورەيىك
 

 …” ەرتە، ەرتە، ەرتەدە“سونىمەن  
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قايسىمىز قانداي جەرگە؟ قانداي  »قوي، سيىر، جىلقى، تۇيە تورتەۋى ءبىر كۇنى  جايىلىپ ءجۇرىپ، كەڭەسەدى. 
 مىس.-دەگەن ءسوزدى ايتىسادى -«كىسىگە  بىتسەك، جاقسى  بوالر ەدى؟

 
 «نۋعا بىتەم، قورى ۇزىلگەن قۋعا بىتەم-قالىڭ قورىق«ايتىپتى:سوندا سيىر 

 
 «كۇنگەيلى قاراتاسقا بىتەم، ءجۇن جەپ، جاباعى تىشقان ناسقا بىتەم»قوي: 

 
 «بەتەگەلى بەلگە بىتەم، نايزا ۇستاعان ەرگە بىتەم»جىلقى: 

 
 دەپتى « جالماڭ قۇالقتى  سورعا  بىتەم،  ەل ىشىندەگى زورعا بىتەم»تۇيە: 

 
 
 ـ ءبولىم: جارقانات تۋراسىنداعى بۇرىنعىدان قالعان ءسوز  134

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1831 
 

ۇمساق مەن  بۇل كۇندە قارتايدىم،  ەتىمە ج»ءبىر كۇنى سۇلەيمەن  عالەياسساالم بارشا قۇستى  جيىپ الىپ  ايتىپتى: 
بىر جۇندەرىڭىزدى بەرىڭىزدەر، سودان توسەك ىستەۋگە -بارىڭىزدار،  ءبىرتوسەك بولماسا بولمايدى. بارشاالرىڭىز 

 دەيدى.-،«كەرەك
 

بىر ءجۇنىن جۇلىپ بەردى دەيدى. سۇلەيمەن عالەياسساالمعا. مۇندا -سوندا بارشا اۋاداعى قۇستاردىڭ ءبارى دە ءبىر
 ، ءوزىنىڭ ءتاۋىر دەگەن ءجۇنىنىڭ ءبارىندەپ« سۇلەيمەنگە قااليشا ءبىر تال ءجۇنىمىزدى بەرەمىز»جالعىز جارقانات 
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دەپ باتا بەرىپتى. مۇنان سوڭ،  « قۇستاردىڭ الدى بول»الىپ بەرىپتى. سوندا  سۇلەيمەن  عامما ءجۇنىن الىپ، 
ەن اۋادا س»دەپ، تاعى ايتىپتى:  -«جاالڭاش نارسەگە وزگە قۇستار مازاقتاپ كۇلە بەرە مە؟»كەشىكپەستەن ويالپ: 

دەپتى. سودان بەرى جارقانات تەك  تۇندە -،«، كۇس پەنەن ادام بايقاپ سيقىڭدى كورمەيتىن ۋاقىتتاتۇندە ۇشارسىڭ
 ۇشاتىن بولىپتى. 
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ل يتقانىن ورىندايدى ەكەن. ءبىر كۇنى  سوسۇلەيمەن  پاتشا ءبىر قاتىنىن مەيىلىنشە جاقسى كورىپ، سونىڭ نە ا
ا پاتشا  دەپ. سوند -،«دۇنيەدەگى ءتامام قۇستاردىڭ  سۇيەگىنەن ساراي سالىپ بەر»قاتىنى سۇلەيمەنگە ايتىپتى: 

قارشىعانى  شاقىرىپ الىپ،  ءتامام قۇستاردى جيۋعا  بۇيىرىپتى. سوندا قارشىعا بۇيرىقتى ورىنداپ،  قۇستاردى  
بايعىز كەلمەي قالىپتى. سوندا پاتشا قاھارالنىپ، قارشىعانى قايتادان  -اق كىشكەنە قۇس-اندا، ءبىرتەگىس جيناع
دەپتى. قارشىعا بارىپ ءمانىسىن ايتقاندا، بايعىز جاۋاپ  -،«بايعىزدى يا ءتىرى، يا ءولى الىپ كەل!»جىبەرىپتى. 

نەگە كەرەكپىن، ءبىراق مەن كىشكەنە بولسام دا مەنى پاتشا نەگە شاقىرادى، مەندەي كىشكەنەنى، مەن »بەرىپتى: 
ان سوڭ دەپتى. سون-،«اگەر بارماساڭ، ولتىرسەم دە الىپ كەتەمىن»دەپتى. سوندا قارشىعا  ايتىپتى: -،«اقىلىم كوپ

دەپتى. -«اۋەلى شاقىرعاندا نەگە كەلمەدىڭ؟»بايعىز  امال تابا الماي، كەلىپتى. سوندا سۇوەيمەن پاتشا اشۋالنىپ: 
اۋاپ دەپ ج -،«سەن سونداي كىشكەنە قۇسسىڭ،  نە  ويالدىڭ؟»دەپتى. -،«ۇيدە وتىرىپ وي  ويالدىم»يعىز: با

. پاتشا: دەپتى-،«يا  پاديشاھ، دۇنيەدە  ءولى كوپ پە،  ءتىرى كوپ پە دەپ ساناپ ەدىم»سۇراعاندا، بايعىز ايتىپتى: 
والي »شا: دەپتى. پات-،«دا ءولىنىڭ ءبىرى ارتىق بولدىقانشا ساناسام »دەپتى. بايعىز: -« قانداي بولىپ شىقتى؟»

مەن حيساپتاعاندا  ۇيىقتاعانداردى دا ءولى »دەپتى. سوندا بايعىز ايتىپتى: -،«ەمەس، ماعان ءتىرى كوپ كورىنەدى
دەپ سانادىم، وياۋ ءجۇرىپ قۇدايعا قۇلشىلىق قىلماعانداردى ۇيىقتاۋشى دەپ بىلەمىن، سول سەبەپتى ءولى كوپ 

 دەپتى. پاتشا:-،«ولىپ شىقتىب
 
مۇنداي قۋلىقپەن قۇتىلمايسىڭ، مۇنى سەنسىز دە كىتاپتان بىلەمىن. اگەردە  سەن بىردەمەمەن ءوزىڭدى اقتاماساڭ، -

 دەپتى قاھارالنىپ.-قارشىعاعا جەگىزەمىن،
 
پ،  ۇرعاشىنىڭ دات، پاتشام، مەن تاعى تا حيساپ  قىلىپ ەدىم، دۇنيەدە ەركەك كوپ پە، ۇرعاشى كوپ پە دە-

 دەپتى. پاتشا: -بىرەۋى ارتىق شىقتى،
 
 دەپتى.-نە ايتىپ تۇرسىڭ، ەركەكتىڭ كوپتىگىن اركىم بىلەدى، نە سانادىڭ؟-

 
دات، پاتشا، مەن  حيساپتاعاندا ۇرعاشىنىڭ ءتىلىن الىپ، قىل دەگەنىن قىلعان ەركەكتى ۇرعاشى دەپ سانادىم، سول -

 دەدى.-بولدى،ءۇشىن ۇرعاشىنىڭ ءبىرى ارتىق 
 

سەن راس ايتاسىڭ، بايعىز، مەن سەنىڭ ويىڭدى ءبىلدىم،  مەن »سوندا سۇلەيمەن ويالنىپ وتىرىپ ايتتى دەيدى: 
ەپ. پاتشا د-،«قاتىنىمنىڭ ءتىلىپ الىپ، جازىقسىز سىزدەردىڭ سۇيەكتەرىڭنەن  ساراي سالىپ بەرۋدى ويالپ ەدىم

ىپ قويا بەر، ءھام والرعا ايت، بايعىزعا العىس ايتسىن، قۇتقارعانى قۇستاردى بوسات»قارشىعاعا بۇيرىق قىلىپتى: 
 دەپتى. -،«ۇشىن
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ىز ى تۇندە تەڭۇرعاشى قۇلىن ەسەيگەن سوڭ تۇسىندەسۋىندى كورىپ، عاشىق بوالدى. رەتىن تاۋىپ جارىق ايل
تەڭىز جىلقىسى. وتە ادەمى،  قۇيرىق جالى جەرگە  -جاعاسىنا بارادى. سوندا  تەڭىزدەن سۋىن شىعادى. سۋىن

 مىس. مىنە، وسى ەكەۋىنەن تۇلپار تۋادى دەيدى. -سۇيرەتىلىپ، ۇستىنەن توقتاماي سۋ تامشىالپ تۇرادى
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اۋەلى  تۇلكىنىڭ  قۇيرىعى  جوق ەدى. ءارقاشان قاسقىرمەنەن تاتۋ تۇرماعان  سەبەپتى قۇيرىعىنىڭ جوقتىعى جۇرگەن 
ءىزىن جاسىرا الماي، وعان بەك قاتتى زاالل كەلتىرگەن. سونىڭ ءۇشىن قاسقىر ءاردايىم تۇلكىنىڭ ارتىنان ءتۇسىپ، 

نى قاسقىر بارىپ ونىڭ ىنىنە كىرگەن. اگاردا  تۇلكى ءىننىڭ باسقا جاعىنداعى اۋزىنان شىعىپ اڭدىپ ءجۇرىپ، ءبىر كۇ
كەتپەسە، ءولتىرىپ تاستار ەدى. الدەن سوڭ تۇلكى اعاش ىشىنە كىرىپ كەتىپ، اعاشتىڭ تۇبىندە تۇرعان قوياندى 

ە ىڭعايسىز بولىپ تۇرۋشى ەدى. كورەدى. ول مەزگىلدە قوياننىڭ قۇيرىعى ۇزىن  بولىپ،  شاپشاڭ جۇرگەندەرىن
ىمدى مەنى ولتىرمە، ساعان قۇيرىع»سول جەردە تۇلكى  قوياندى ۇستاپ الىپ، ولتىرمەكشى بولعاندا قويان سۇراپتى: 

دەپ ۋاعدا قىالدى. مۇنىسىنا  تۇلكى كونىپ، ەكەۋى سول جەردە قۇيرىقتارىن ايىرباستايدى. سونان -،«سىيعا بەرەيىن
 ىعى ۇزىن بولىپ، قوياننىڭ قۇيرىعى  قىسقا بولىپ قالعان ەكەن. بەرى تۇلكىنىڭ قۇير
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ەرتەدە ساۋىسقان مەن كوكەك ءبىر ورماندى مەكەندەپتى. والر ۇياالرى بولماي، اعاشتىڭ بۇتاقتارىن پاناالپ كۇنەلتىپتى. 
دەپ، كورشىلەرىنىڭ مازاسىن كەتىرەدى. ءبىر -،«ۇيا كەرەك»، «ۇيا كەرەك»كۇندە ەرتە تۇرىپ الىپ:  كوكەك

 كۇنى ساۋىسقان  كورشىسىنە:
 
 دەيدى. كوكەك:-ەكەۋمىز  بىرىگىپ ۇيا ىستەيىك. اۋەلى ساعان، سودان كەيىن ماعان ساالرمىز،-

 
دەپ قاقساي بەرسەم، قۇستىڭ ءبارى اعايىنىم، « ك، كەرەككەرە»مەنىڭ ۇيا ساالتىن قۋاتىم دا،  قارۋىم دا جوق. -

 دەپ كەلىسپەيدى.-كوپ بولىپ كومەكتەسىپ، ۇيا سالىپ بەرەر،
 

اق، ۇيا سالۋعا  كىرىستى. ول ۇياسىنىڭ قابىرعاالرىن جاس بۇتاقتارمەن -ساۋىسقان كوكەكتىڭ كومەگىن كۇتپەي
از تىسىن س-تاساالپ، بەرىك ەتىپ ءوردى. ونى شىممەن، وسىمدىك تامىرالرىمەن مىقتاپ ءبايالنىستىردى.ىشى

توسەك  قپالى ەسىك جاسادى. ۇيانىڭ استىنا مامىقتانبالشىقتارمەن سىالدى. كىشكەنە بۇتاقتاردان قۇراستىرىپ، شاعىن قا
قاقساي داۋسى قارلىعىپ، ءتىلى ساقاۋ بولدى. ول كەيىنگى -دەپ قاقساي« كەرەك، كەرەك»توسەدى.ال كوكەكتىڭ 

دەيدى. سوندىقتان « كەلەك، كەلەك»دەۋدىڭ ورنىنا « كەرەك»دى ايتا الماي، -دەگەندەگى ر« كەرەك»جىلداردا 
دەپ اتايتىن بولدى. سول كوكەكتىڭ كۇنى بۇگىنگە دەيىن وزىمدىكى دەگەن ۇياسى « كوكەك»ەتىپ جۇرت ونى كەك

كەلگەن ۇياعا تابادى، ونى باسقا قۇستار باسىپ، باالپان شىعارادى. شىبيلەر -ىشى دە جوق. جۇمىرتقاسىن كەز-دا، ءۇي
 جەتىم وسەدى. 
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بۇرىنعى ۋاقىتتا التى تۇلكى جولداس بولىپتى. التاۋىنىڭ بىرەۋىنىڭ  قۇيرىعى شوالق ەكەن. انا قۇيرىعى ۇزىن بەس 
دەپ كەلە قىلىپ، كۇلە بەرىپتى. سول ۋاقىتتا شوالق تۇلكى:وسىالردى، مەن -،«سەنىڭ قۇيرىعىڭ جوق»تۇلكى: 

وندا دەپ ويالپ كەلىپ تاپقان اقىلى. س-،«يرىقتارىن شوالق قىلىپ قويامىنوسى بەس تۇلكىنىڭ قانداي قىلىپ قۇ
 بەس تۇلكىگە ايتتى:

 
 دەپ.-بىز ءبىر جاقسى ويىن قىاليىق!-ء 
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تۇلكىلەردى الىپ كەلىپ، قاراعايعا  قۇيرىقتارىن بايالپ ءوويىپ، ءوزى بيىك ءبىر تاۋدىڭ باسىنا شىعىپ، تۇلكىلەرگە 
 ايتتى:

 
دەپ، ءوزى قاشتى. سوندا بەس تۇلكى قاشامىز دەپ قۇيرىقتارىن ءۇزىپ، اممەسى -ركىتتەر كەلە جاتىر،مىنا جاقتا بۇ-

شوالق بولىپ قاالدى، شوالق بولعاننان كەيىن شوالق تۇلكى وزدەرىن شوالق قىلىپ، سەرىك ەتىپ الدى. التاۋى 
 بىردەي  شوالق بولعان سوڭ  ەشكىم مازاقتاپ كۇلمەيتىن بولدى 
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بۇل بىالي بولعان ەكەن. ەرتەدە مىناۋ، تومەن جاقتا ءبىر بيىك تاۋ بولىپتى. ول تاۋدان ءارى قاراي ەشبىر قۇس 
شقىش ق،  شاماالرى كەلمەپتى.بۇركىتتىڭ ۇاسىپ وتە الماپتى.  نەلەر ۇشقىر، قىران قۇستار تاالپتانىپ كورىپتى. ءبىرا

-«قالدى؟ ەندى كىم»قىرانى كەلىپتى، اسا الماپتى. قىرعيدىڭاتاقتىسى كەلىپتى، ول دا اسا  الماپتى. ەڭ سوڭىندا 
 دەگەندە، بودەنەدەن باسقانىڭ ءبارى سىننان ءوتىپ بىتكەن ەكەن. بودەنەنىڭ اتاقتىسى شاقىرىلىپتى.

 
ۇشا  جونەلىپتى. شىرقاپ كوتەرىلىپ بارىپ،  تاۋدان ول دا اسا الماپتى. سونان سوڭ  دەپ، بودەنە-تاۋەكەل!-

ىزاالنعان بودەنە زىمىراپ  قۇيىلعاننان قۇيىلىپ كەپ، تاۋدى كوكىرەگىمەن سوققان ەكەن دەيدى. سوندا ول تاۋدىڭ 
اياعىمەن قونبايدى،  كوكىرەگىن اق  ءتۇسىپ كەتىپتى. مىنە، سودان بەرى قاراي بودەنە قونعاندا -ار جاعىنا ءبىر

جەرگە  سوعا قونادى. ال، قۇيرىعى ناعىپ قىسقا دەسەك، الگى تاۋ تەسىگىنىڭ اراسىندا جۇلىنىپ قالىپ قويىپتى. 
 ايتپەسە، بۇرىن بودەنەنىڭ قۇيرىعى قىرعاۋىلدىڭ قۇيرىعىنداي ۇزىن بولسا كەرەك.

 
 راي بودەنە تەسكەن تەسىكتەن اسىپ بارىپتى دەيدى. ءسويتىپ، بيىك تاۋدان اسا الماعان قۇستار ءارى قا 
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تەڭىز كوپ بولىپتى. وسى كوپ -بۇرىندا ءبىر باي بولعان ەكەن. ول بايدىڭ  جىلقىسىنا سان جەتپەيدى. ۇشان
بىر ايعىر ەكەن. بايدىڭ بارلىق جىلقىسى دا ءبىر، وسى ايعىرى دا ءبىر ەكەن. مۇنى قۇرىم سارى -ءباسىجىلقىنىڭ 

ايعىر دەپ اتايدى ەكەن.  مۇنىڭ ءۇيىرىن ەش ۋاقىتتا جىلقىشى باقپايدى، قۇرىم سارى ايعىر ءوزى باعىپ، ءيىرىپ، 
ڭ ءۇيىرىن ۇرى الىپ، يا جۇتتان ءولىپ كورمەپتى. قايىرىپ، ورگىزىپ، تۇرعىزىپ جۇرەدى ەكەن. قۇرىم سارى ايعىردى

قۇرىم سارى ايعىر تۇلپار ەكەن. بۇدان تۋعان قۇلىنى دا تۇلپار بوالدى ەكەن. قۇرىم سارى ايعىر قاسقىرعا جىلقى 
العىزباپتى. قۇرىم سارى ايعىردىڭ باالسى ءبارى دە تۇلپار بولىپ تۋادى ەكنە. مۇنى ءبىر سىنشىل شوالق قاسقىر 

لىپ، ىلعي وسى قۇرىم سارى ايعىردىڭ قۇلىنىن وسىرمەي، جەلىدە تۇرعاندا جەپ كەتەتىن بولىپتى. ءتىپتى، قۇرىم ءبى
م سارى دەگەن. قۇرى« يت بۇيرەگىن ءبورى سۇيمەس»سارى ايعىردىڭ ۇرىعى دارىعان بيە، بايتالعا دا ءوش بولىپتى. 

بۇل  ىز تيەتىنىن سىنشىل  شوالق قاسقىر  ەرتەدەن بىلگەن،ايعىردان تۇلپار تۋىپ، جۇيىرىك كوبەيسە قاسقىرعا جايس
 قاسقىردىڭ سىرتتانى ەكەن.

 
سىنشىل شوالق قاسقىردىڭ وشىككەنىن ءبىلىپ، قۇرىم سارى ايعىر  وعان جىلقى العىزباي ءجۇرىپتى. شوالق قاسقىر 

 تپاپتى.قانشا تورۋىلداپ، شاپسا دا جانۋار  قۇرىم سارى ايعىر كەۋدەلەسىپ جىلقىعا دارى
 

قۇرىم سارى ايعىر وسىالي سىنشىل  شوالق قاسقىرعا جىلقى بەرمەي جۇرە بەرىپتى. ءبىر زامانداردا قۇرىم سارى 
ايعىردىڭ باالالرىنىڭ الدى قۇنان، دونەن، بەستى شىعار بولىپتى. مۇنى كورگەندە سىنشىل شوالق قاسقىر وزىنە اجال 

ارى ايعىر العىزبادى. قۇرىم سارى ايعىر ولسە باسقاسىن جەۋ وڭاي. وعى جەتكەندەي كوردى. جەيىن دەسە، قۇرىم س
-قۇرىم سارى ايعىردىڭ وزىنە  سىنشىل شوالق قاسقىر تاالي رەت  جەيىن دەپ شاپسا دا اال الماي ءجۇردى، جەكپە

 جەككە تۇگىلى جىلقى دا بەرمەيدى.
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ىپ كەتەتىنى قانداي؟! جەرىك ايى تۋعان سوڭ ءبىر جىلدارى قىس وتە  قاتتى بولدى. مۇندايدا قاسقىردىڭ قۇتىر 

قۇتىرىنىپ، قاسقىر اتاۋلى  مالعا جەريدى. شوالق قاسقىردىڭ  كوزىنەن وت ءۇزىنىپ، ۇنەمى اڭساعانى  قۇرىم سارى 
 ايعىر بولدى. ونى جەمەي جەرىگىن باسپايتىنداي كورىندى.

 
ىە اسىنا جيناپ الىپ، قۇرىم سارى ايعىردىڭ ۇيرىنبر قاتتى بوراندا سىنشىل شوالق قاسقىر ۇلىپ، كوپ قاسقىردى ق

اق تيىسەدى. قۇرىم سارى ايعىر  جالعىز ءوزى كوپ  قاسقىرعا جىلقى بەرمەۋگە  كوپ ۋاقىت تىرىسادى. اقىرىندا  -كەلە
 قويمايتىن بولعان سوڭ، جانۋار ءوزى قاشادى. نە كەرەك، تۇلپاردى كوپ قاسقىر مۇزعا قاماپ جارىپ ولتىرەدى. بۇل

سوالي جاتا تۇرسىن. ەندى باسقا  جاعىنا كەلەيىك. قۇرىم سارى ايعىردىڭ قايىرۋىمەن عانا تۇرعان جىلقى ونىڭ 
 ۇستىنە قاسقىردان ۇركىپ جەلىگىپ،  دۇركىرەپ شاۋىپ جونەلدى.

 
لىمتىگىن وەرتەڭىندە  جىلقىشى  ىزدەپ كەلسە  جىلقى جوق، ىعىپ كەتكەن ەكنە. ءبىر جەردە  قۇرىم سارى ايعىردىڭ 

تاۋىپ االدى. بايعا  حابار دا بارىپ قالدى. قۇرىم سارى ايعىردى جوقتاپ باي  ۇنەمى جاتىپ الدى. ويناپ، كۇلمەدى. 
قۇرىم سارى ايعىر تۇلپار ەدى، ودان تۋعان  قۇلىندا  تۇلپار ەدى، سونى ءبىلىپ »سوندا  سىنشى ايتتى دەيدى: 

قاسقىر. ەگەر شوالق قاسقىر ولمەسە ول سەنىڭ جىلقىڭنىڭ تۇقىمىن قۇرىم سارى ايعىردى جەگەن سىنشىل شوالق 
 دەپتى.-«قۇرتادى

 
مۇنى ەستىگەن سوڭ باي قۇرىم سارى ايعىردىڭ باالسىنان ءتورت ات باپتاپ، قاتىرىپ، جاراتادى. اتتار ابدەن بابىنا 

ا كەتىپ قۋ-ىزگە ءتۇسىپ قۋا كەلگەن سوڭ، قاسقىردى ىزدەپ شىعىپ، ءبىر جەردەن كوپ قاسقىردىڭ ءىزىن تابادى.
بارا جاتقان قاسقىرالردىڭ ۇستىنەن شىعادى. ىشىندە سىنشىل شوالق قاسقىر دا بار ەكەن. بۇل قۋا بەرەدى. ءبىر 
مەزگىلدە سىنشىل شوالق قاسقىر بۇرىلىپ، ارتىنا قارايدى. قاراسا ءبىر ات وقشاۋ الدىندا كەلە جاتىر ەكەن. شوالق 

دى. دەي-« بۇل اتتىڭ ارتى االسا، الدى جوعارى ەكەن. ورگە قاراي شابايىق»بىلدىرەدى.  قاسقىر قاسىنداعىالرعا
بەرى  جۇرگەن سوڭ الدى جوعارى ات  ورگە قاراي شابا -شوالق قاسقىر باستاپ، بۇالر ورگە قاراي شابادى. ارى

بۇل »قاسقىر قاراپ كورىپ،  الماي، قالىپ قويادى. مۇنىڭ الدىنا ەكىنشى ءبىر ات شىقتى. مۇنى دا سىنشىل شوالق
دەپ تومەن قاراي  شابادى. الدى االسا تا ىلديعا قاراي -«اتتىڭ ارتى بيىك، الدى االسا ەكەن، ويعا قاراي شابايىق

شابا الماي، بۇ دا قالىپ قويادى. مۇنىڭ الدىنا ءۇشىنشى ءبىر ات شىعادى. سىنشىل شوالق قاسقىر مۇنى دا قاراپ، 
دەپ، كۇننىڭ استىنا قاراي شابادى. كۇننىڭ استىنا قاراي شاپقان وسڭ، كوزى « ىر ەكەنبۇل اتتىڭ  كوزى شاع»

ءتورتىنشى ات شىعادى. شوالق  -كۇنگە شاعىلىپ بۇل ات تا شابا الماي قالىپ قويادى. مۇنىڭ الدىنا ەڭ اقىرعى
بىر قالسا اياعىنان جۇيىرىك ات ء»دەيدى. -«بۇل اتتىڭ ون ەكى مۇشەسنىدە ءمىن جوق ەكەن»قاسقىر قاراپ، 

تاسقا سالىپ جورعا بەرەدى. اقىرىندا وسى اتپەن سىنشىل شوالق  قاسقىردى  قۋىپ -دەپ نەشە ءتۇرلى  تاۋ-« قاالدى
جەتىپ ۇرىپ االدى. ءسويتىپ،  قۇرىم سارى ايعىردى  جەگەن شوالق قاسقىردى ءولتىرىپ، دۇشپانىن مۇقاتىپ، 

 مۇراتىنا  جەتەدى. 
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ى. والردىڭ قورەگى بولىپت-باياعى وتكەن زاماندا ءبىر شال مەن كەمپىر ءومىر ءسۇرىپتى. جالعىز سيىردىڭ ءسۇتى
 سوندىقتان سيىردىڭ بۇزاۋى سۇتكە جارىماي ولە بەرىپتى. 

تىن اق قويشى، ءسۇ-پ شىدارمىز. ەندى سيىردى ساۋمايكەمپىر، اشىقساق، اشىعايىق، ءبىر جىلعا بىرنارسە ەتى -
 بۇزاۋى ەمسىن دەيدى شال.

 جارايدى، ساۋماسام ساۋمايىن، بۇزاۋى ۋىزعا جارىسىن دەيدى كەمپىر. -
ءۇش كۇننەن سوڭ سيىر ەركەك بۇزاۋ تۋادى. بۇعان قۋانعان والر قانشا تارىقسا دا، اشىقسا دا سيىردى ساۋماي،  

اۋعا بەرەدى. ەنەسىنىڭ بار ءسۇتىن ءبىر ءوزى ەمىپ وسكەن بۇزاۋ ۇلكەن وگىز بولىپ شىعادى. بارلىق ءسۇتىن بۇز
كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە ول ءوزىنىڭ سەمىزدىگىنە ماساتتانادى. وسىنداي زور، سۇلۋ دەنەممەن مىنا ءبىر جامان 

نادى ىلعانىم دۇرىس شىعار دەپ ويالسيىرالردىڭ ىشىندە جايىلىپ جۇرگەنىم اليىقسىز ەكەن، تۇيەلەرگە بارىپ قوس
 وگىز.
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 اق تۇيە بولۋعا تىرىسىپ باعادى. -ءوزىن ەرەكشە زور سەزىنىپ جۇرگەن ول بارىنشا  
والردىڭ جەگەن ءشوبىن جەيدى، الىس شولگە كەتىپ، سورتاڭ جااليدى. اقىرىندا شولدەن قاتىپ، ءىشى اۋىرىپ، 

 شىداي المايدى.
 ىالرعا بارايىن. والر تۇيەدەن كىشىرەك قوي، ازابى دا جەڭىلىرەك بوالر دەيدى.ابدەن ولەتىن بولدىم، جىلق -

جىلقىالر ىشىندە جۇرگەن دە وعان جايسىز بوالدى. سوالرعا ىلەسىپ، قاتارالرىنان قالماي شاۋىپ جۇرەمىن دەپ ابدەن 
 شارشايدى.

 ءبىر كۇنى قاسقىر ءتيىپ، جىلقىالر دۇركىرەي قاشادى. 
 ايداالدا قالىپ قويادى. )جىلقىالر قاشىپ كەتەدى دە، وگىز قورا قاسقىردىڭ قورشاۋىندا قاالدى(. بۇل ىلىسە الماي

و! دەپ -و-ووو! كىم بار ماڭايدا؟ ءمو-و-و-و! ءمو-و-ووو! قۇتقارىڭدار مەنى. قۇتقارىڭدار! ءمو-و-و-ءمو -
 موڭىرەيدى وگىز.

 بۇل نە ايقاي؟ قۇالق تۇرىڭدەرشى! -
 ءوزى. تانىس داۋىس قوي -
 قايدان شىققان داۋىس؟ -
 سيىرالر.-جۇرىڭدەر، جوتا اسىپ قارايىق دەيدى،  -

تابىن سيىر جوتاعا شىقسا، سول باياعى وزدەرىن مەنسىنبەي جىلقىالرعا بارىپ قوسىلعان وگىز قاسقىرالردىڭ قورشاۋىندا 
 قالعان ەكەن.

 قاسقىرالردان قۇتقارىپ االدى. والر وگىزدىڭ جامان قىلىعىنا ەشبىر كەك ساقتاماستان، وگىزدى
مەن سەندەردى رەنجىتتىم. ءوز تۋىستارىمنان ءبولىنىپ كەتتىم. اقىلسىزدىعىمنان وسىنداي جاعدايعا تاپ بولدىم.  -

دەگەن وسى ەكەن. -، «بولىنگەندى ءبورى جەيدى!»تاتۋ بولعان، تۋىستارمەن ءبىر جۇرگەن قانداي جاقسى! 
 و! دەپ كەشىرىم سۇراپتى وگىز. وو-و-و-كەشىرىڭدەر مەنى، ءمو
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upd20150829144079553255e0cb8c837d46.10578808.jpg بۇرىنعى زاماندا ءبىر ۇلكەن شاھار بار ەكەن. بۇل
ھاردى، بازاردى اراالپ جۇرەدى ەكەن. شاھاردىڭ حانى بولىپتى. ول كۇندە جامان كيىنىپ، جاي كىسى بولىپ، شا

كۇندەردە ءبىر كۇن حان بازاردى اراالپ كەلە جاتىپ، باسىنا ءبىر كەسەك التىن، اياعىنا ءبىر كەسەك التىن قويىپ 
جاتقان ءبىر ادامدى كورەدى. مۇنى كورىپ، حان تاڭ قالىپ، نەشە كۇندەي مۇنى سىرتىنان باعىپ جۇرەدى. بۇل 

 بىر كەسەك التىن قويىپ جاتادى. اقىرىندا، ءبىر كۇنى حان: -تە ءبىر قالىپتا: باسىنا، اياعىنا ءبىرادام ەرتە دە، كەش 
 دەپ سۇرايدى. ول ادام باسىن كوتەرىپ:  -سەن نە قىلعان ادامسىڭ؟   -
 دەيدى.  -مەن اقىل ساتۋشىمىن،   -
 ام: دەيدى پاتشا. سوندا ول اد -والي بولسا، ماعان ءبىر اقىل ساتشى،   -
دەيدى. حان ساناپ، مىڭ التىن بەرەدى. سوندا اقىل  -قۇپ بوالدى، ءبىراق ءار اقىلىمنىڭ باعاسى مىڭ التىن،   -

 ساتۋشى: 
دەيدى. مۇنان سوڭ حان ورداسىنا كەلىپ،  -نە ىستەسەڭ دە ويالپ ىستە، ويالماي ءىس قىلساڭ، قور بوالسىڭ،   -

داستارقانعا دەيىن جازىپ قويادى. كۇندەردە ءبىر كۇن حان -لەرگە، ورامالباياعى ءسوزدى ءاربىر كوزگە تۇسەتىن جەر
 دەپ، باس ۋازىرگە ءامىر قىالدى.  -، «شاشتاراز الىپ كەل»شاشىن العىزاتىن بولىپ: 

دەپ بۇيىرادى. ەرتەڭ ەرتە شاشتاراز  -« ەرتەڭ كەلىپ، حاننىڭ شاشىن ال»ءۋازىر دەرەۋ ءبىر شاشتارازعا بارىپ:  
 ورداسىنا كەلە جاتسا، الدىنان ءۋازىر شىعادى. ءۋازىر:  حاننىڭ

 دەيدى. شاشتاراز:  -ەي، شاشتاراز، حاننىڭ شاشىن قانداي ۇستارامەن الماقشى ەدىڭ؟   -
اي، تاقسىر، كۇندەگى ۇستاپ جۇرگەن جاي ۇستارامەن االمىنداعى. جاقسى ۇستارانى مەن بايعۇس قايدان تابامىن؟   -
 ازىر: دەيدى. سوندا ءۋ -
دەپ، قالتاسىنان  -ەي، اقىماق! حاننىڭ شاشىن جاي ۇستارامەن الۋعا بولمايدى. ءما، مىناۋ ۇستارامەن ال،   -

شىعارىپ، ءبىر التىن ساپتى ۇستارا بەرەدى. شاشتاراز قۋانىپ، حاننىڭ قۇزىرىنا كەلىپ، شاشىن جىبىتە باستايدى. سول 
لعان دەپ، ءار جەرگە جازى -ستە، ويالماي ءىس قىلساڭ، قور بوالرسىڭ! نە ىستەسەڭ دە ويالپ ى»ۋاقىتتا شاشتاراز: 

ق ا-قوي، ءۋازىردىڭ ۇستاراسىن قويايىن، ءوزىمنىڭ ۇيرەنگەن جامان ۇستاراممەن»سوزدەردى كورەدى دە ىشىنەن: 
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ۇستاراسىمەن  ىدەپ، ءۋازىردىڭ التىن ساپتى ۇستاراسىن بىالي قويىپ، ءوزىنىڭ اعاش ساپت -، «حاننىڭ شاشىن االيىن
بۇل اقىماق التىن ساپتى ۇستاراسىن مەنىڭ شاشىمدى الۋعا ايادى عوي! »اال باستايدى. مۇنى كورىپ حان ىشىنەن: 

ان دەپ شاشىن العىزىپ بولع -« ونىمەن مەنەن ارتىق كىمنىڭ شاشىن االدى. توقتاي تۇر، مەن ساعان كورسەتەيىن!
 سوڭ حان: 

دەپ، كىسىلەرىنە ءامىر قىالدى.  -ىڭدەر، مەن بۇل شاشتارازدىڭ باسىن االمىن! دەرەۋ جەندەتتى شاقىرىپ كەل  -
شاشتاراز مۇنى ەستىپ، نەگە قىلمىستى بولعانىن بىلمەي، قايران قالىپ تۇر ەدى، جەندەت كەلگەن سوڭ، بەيشارا 

 شاشتاراز حاننىڭ اياعىنا جىعىلىپ: 
 ان: دەيدى. ح -ءبىراق مەنىڭ كىنامدى ايتىپ الساڭىز ەكەن! ەي، تاقسىر، مەنىڭ باسىمدى الساڭىز دا ىقتيار،   -
سەن باسىندا مەنىڭ شاشىمدى التىن ساپتى ۇستارامەن الماقشى بولدىڭ. اقىرىندا ونى مەنەن اياپ، اعاش ساپتى   -

 دەيدى. سوندا شاشتاراز:  -جاي ۇستارامەن الىپ، مەنى قورالدىڭ. سەنىڭ كىناڭ وسى، 
الۋعا  حاننىڭ شاشىن»جاڭا ءسىزدىڭ شاشىڭىزدى الۋعا ورداعا كەلە جاتقانىمدا الدىمنان باس ءۋازىرىڭىز شىعىپ:   -

دەپ، وسى التىن ساپتى ۇستارانى بەرىپ ەدى. مەن ءسىزدىڭ شاشىڭىزدى ءجىبىتىپ جاتىپ،  -، «مىنا ۇستارا اليىق
دەگەن سوزدەردى  -، «ماي ءىس قىلساڭ قور بوالرسىڭنە ىستەسەڭ دە ويالپ ىستە، ويال»ءار جەردە جازىلعان 

بۇل ءۋازىر بەرگەن ۇستارانىڭ قانداي ەكەنىن بىلمەيمىن، حانعا ءبىر زيان كەلتىرىپ جۇرمەيىن. جامان دا »كورىپ: 
دەپ ويالدىم. شاشىڭىزدى اعاش ۇستارامەن العانىمنىڭ سەبەبى  -، «بولسا، ۇيرەنگەن ءوزىمنىڭ ۇستاراممەن االيىن

 دەيدى. سونان سوڭ حان جاساۋىلدارىن جىبەرىپ باس ءۋازىرىن شاقىرتىپ الدىرىپ:  -وسى ەدى، 
 دەپ سۇرايدى. ءۋازىر:  -مىناۋ ۇستارانى شاشتارازعا سەن بەردىڭ بە؟   -
 دەيدى.  -مەن بەردىم،   -
ى. شاشتاراز ءۋازىردىڭ شاشىن دەپ، حان شاشتارازعا بۇيىراد -والي بولسا، بۇل ۇستارامەن ءۋازىردىڭ شاشىن ال،   -

ءجىبىتىپ، التىن ۇستارامەن ءبىر سيپاعاندا، ءۋازىردىڭ جانى شىعىپ كەتەدى. سويتسە، بۇل ءۋازىر حانعا قاس ەكەن. 
سونى ولتىرمەكشى بولىپ، ۇستاراسىن زارگە سۋارعان ەكەن. مۇنى كورىپ، حان شاشتارازعا ءدان ريزا بوالدى. كوپ 

 بەرىپ، ۇيىنە قايتارادى. التىن، كۇمىس سىيلىق 
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 ەرتەدە ءبىر بايدىڭ جالعىز باالسى جىلقى باعىپ جۇرسە، ءبىر ادام كەلىپ: 

 دەپتى. باال تۇرىپ:  -باالم! ءبىر ءۇيىر جىلقى بەرسەڭ، مەن ساعان ءۇش اۋىز ناسيحات ءسوز ۇيرەتەيىن،   -
 دەيدى. الگى كىسى:  -قۇپ! بەرەيىن، ۇيرەتىڭىز،   -
باالم! سۋىن ىشكەن قۇدىققا تۇكىرمە، ەرتەڭگى استى تاستاما، وڭ قولىڭ توبەلەس باستاسا، سول قولىڭ اراشاشى   -

دەيدى. باال ءبىر ءۇيىر جىلقى بەرەدى. الگى ادام جىلقىنى ايداپ ءوز جونىنە كەتەدى. كەشكە باال ۇيىنە  -سىن، بول
 كەلەدى. اكەسى: 

 دەيدى. باالسى:  -مال امان با؟   -
، پدەيدى. اكەسى اشۋالنى -مەن ءۇش اۋىز ناسيحات ۇيرەنىپ، ءبىر ايعىر ءۇيىر جىلقى بەردىم، باسقا مال امان،   -

 باالسىن قۋىپ جىبەرەدى. اكەسىنەن تۇڭىلگەن باال جاڭادان ۇيلەنگەن اياعى اۋىر جاس كەلىنشەگىنە: 
سەن مەنى كۇت، اكەمنىڭ ءبىر ءۇيىر جىلقىسىن ءۇش ءۇيىر جىلقى ەتىپ قايتاراتىنداي قازىنا تاۋىپ، قايتىپ   -

قاڭعىرىپ ءجۇرىپ، ءبىر قاالعا كەلەدى. قاالنى دەپ قوشتاسىپ جولعا شىعادى. بىرنەشە كۇندەر داالدا  -كەلەمىن، 
اراالپ ءجۇرىپ، حاننىڭ ورداسىنا كەزدەسەدى. حاننىڭ نوكەرلەرى مۇنىڭ جات جەردەن كەلگەن، بوتەن ادام ەكەنىن 

 سەزەدى دە ءجون سۇرايدى: 
 دەيدى.  -نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟ جۇمىس ىستەمەيسىڭ؟   -
 دەپ جاۋاپ بەرەدى. نوكەرلەر حانعا كەلىپ:  -مىن. جۇمىس تابىلسا ىستەيىن، دەنىم ساۋ، نەگە جۇمىس ىستەمەي  -
ان دەيدى. ح -ءبىر جوالۋشى جاس باال جىگىت، ءوزى اقىلدى، ەستى كورىنەدى، قىزمەتشى بولعىسى كەلەدى،   -

 شاقىرتىپ كورسە، بويى سىمباتتى، ءتۇرى ادەمى باال جىگىت ەكەن، حان ماقۇل كورەدى دە: 
دەيدى. باال ەسىك كۇزەتشىسى بوالدى. بۇل ەكى ورتادا  -ن مەنىڭ ەسىگىمنىڭ الدىندا كۇزەتشى بولىپ تۇر، سە  -

 حاننىڭ ايەلى بۇعان عاشىق بوالدى. 
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كەش اينالدىرا بەرەدى. باال حاننىڭ ايەلىنىڭ -دەپ ەرتەڭدى -كۇلىپ جۇرەلىك، -مەن سەندىك بواليىن، ويناپ  -
اكەم مەنى نەگە ايداپ جىبەرەدى. ءبىر ايعىر ءۇيىرلى »اۋادى. ءبىراق كوڭىلى اۋسا دا: سوزىنە ازادى دا، كوڭىلى 
ىن دەپ، ونىڭ ۇيرەتكەن ءسوز -دەگەن ەدى عوي،  -، «سۋىن ىشكەن قۇدىققا تۇكىرمە»جىلقىنى نەگە بەردىم؟ شال 

 ايەلى كۇدەر ءۇزىپ: ەسىنە تۇسىرەدى. حاننىڭ ايەلىنە كونبەيدى. باالنىڭ بولمايتىنىن ءبىلىپ حاننىڭ 
دەپ، حانعا شاعىستىرادى. حان  -، «مەنى قوينىڭا ال، دەپ قويمايدى» -مىنا، جاڭا جۇرگەن جامان، شىرىك:   -

 ەرتەڭ ونى ولتىرمەكشى بولىپ، كومىرشىلەرىنە: 
 العا: دەپ، بۇيرىق بەرەدى. سودان سوڭ حان با -ەرتەڭ ەرتەمەن كىم بۇرىن كەلسە، سونى وتقا سالىڭدار،   -
 دەپ بۇيىرادى.  -ەرتەڭ بارىپ كومىرشىلەردەن ءبىر قاپ كومىر الىپ كەل،   -

 باال ەرتە تۇرىپ كومىرشىلەرگە جۇگىرىپ بارا جاتسا، ءبىر كەمپىر الدىنان شىعىپ: 
 دەيدى.  -ەي، باالم، ءدام تاتىپ كەت!   -
 دەپ باال كەتە بەرگەندە:  -جۇمىسىم اسىعىس، حاننىڭ جۇمىسى ەدى،   -
دەيدى كەمپىر. سوندا باالنىڭ ەسىنە جىلقى العان قارتتىڭ ناسيحاتى تۇسە  -اۋ، ۋاقىت ءالى ەرتە عوي! -باالم  -

كەلىپ  كورىپ قالعىسىكەتەدى دە، كەمپىردىڭ ۇيىنە ءدام تاتقالى كىرەدى. سول ەكى ارادا حاننىڭ ايەلى باالنى ءبىر 
سوڭىنان جۇگىرەدى. حاننىڭ ءامىرىن ورىنداۋعا ازىرلەنىپ تۇرعان كومىرشىلەر جۇگىرىپ كەلگەن ايەلدى ۇستاي الىپ، 
جانىپ تۇرعان وتقا تاستاپ جىبەرەدى. كەمپىردىڭ ۇيىندە تاماققا الدانىپ قالعان باال كومىرشىلەردەن ءبىر قاپ 

ىنە قايتىپ كەلەدى. حان ونىڭ ءتىرى قايتىپ كەلگەنىن كورىپ، تاڭدانادى. قاراسا كومىردى اال ساال، جۇگىرىپ ۇي
حان ورداسىندا ايەلى جوق. اركىمنەن سۇرايدى، ەشكىم بىلمەيدى. باال نەعىپ امان كەلدى دەپ، كومىرشىلەردەن حان 

 سۇراتادى. كومىرشىلەر: 
 ى. دەيد -حاننىڭ ءوز جارلىعىمەن حانىمدى وتقا تاستادىق،   -
دەپ، حان باالعا قاھارالنادى. سوندا  -مەن باالنى وتقا سالۋعا بۇيىرىپ ەدىم عوي! باال، سەن جادىگويمىسىڭ،   -

 باال: 
 دەيدى. حان رۇقسات ەتەدى. باال:  -تاقسىر! مەنىڭ ءبىر قاسىق قانىمدى قيساڭ ءسوزدىڭ راسىن ايتايىن،   -
اڭادا ۇيلەنىپ ەدىم. داالدا جىلقى باعىپ جۇرگەنىمدە، ءبىر ادام كەلىپ: تاقسىر! مەن ءبىر بايدىڭ باالسى ەدىم. ج  -
رلى ماقۇل، ءبىر ايعىر ءۇيى»دەدى.  -، «باال، ءبىر ايعىر ءۇيىر جىلقى بەرسەڭ، ءۇش اۋىز ناسيحات ءسوز ۇيرەتەمىن»

ستاما، مە، ەرتەڭگى استى تاباالم، سۋىن ىشكەن قۇدىققا تۇكىر»دەدىم. سوندا الگى ادام:  -، «جىلقى بەرەيىن، ۇيرەت
دەپ ەدى. مەن سونى ۇيرەنىپ، كەشكە ۇيگە كەلگەن  -، «وڭ قولىڭ ۇرىس باستاسا، سول قولىڭ اراشاشى بولسىن

سوعىپ، ۇيدەن قۋىپ جىبەردى. سونان -سوڭ، وسى ءسوزدىڭ ءبارىن اكەمە ايتىپ ەدىم، ول كىسى مەنى ۇرىپ
دەپ، تىنىشىمدى  -« كۇل-مەنىمەن ويناپ»كەش: -م مەنى ەرتەڭدىتەنتىرەپ، ءسىزدىڭ الدىڭىزعا كەلدىم. حانى

كۇلەيىن دەسەم، ءبىر ايعىر ءۇيىرلى جىلقى بەرىپ ۇيرەنگەن ناسيحاتىم ەسىمە ءتۇستى دە، ءوزىم سۋ -الدى. ويناپ
قاندا، ءبىر تىشكەن قۇدىققا تۇكىرگىم كەلمەدى. ءسىز كومىرشىلەرگە بارۋعا بۇيىرعان سوڭ، قاپتى الىپ، كەتىپ بارا جا

دەگەن ناسيحات  -« ەرتەڭگى ءدامدى تاستاما»دەگەن سوڭ:  -، «دايار تۇرعان ءدام بار، تاتىپ كەت»كەمپىر: 
ەسىمە كەلىپ، كەمپىردىڭ ۇيىنە بارا قالدىم. سونان شىعىپ كومىردى الىپ قايتتىم. مەنىڭ حانىمنان حابارىم جوق. 

 ان مۇنىڭ ادالدىعىنا كوزى جەتىپ: دەيدى. ح -تاقسىر! ءسوزىمنىڭ بولعانى سول، 
دەيدى دە، كوپ  -بارەكەلدى، اناڭا راحمەت! سەنىڭ كۇناڭ جوق ەكەن. حانىم ءوز جازاسىن ءوزى تاۋىپتى،   -

بىرتاالي مەن كەتكەلى ء»دۇنيەلەر بەرىپ، ات مىنگىزىپ، باالنى ەلىنە قايتارىپ جىبەرەدى. باال ءجۇرىپ كەلە جاتىپ: 
دەپ وياليدى. تۇندە اقىرىن ۇيىنە كەلسە، ايەلى ءبىر  -« ۇيدەگى ايەلىم نە كۇيدە ەكەن؟جىل بولدى. مەنىڭ 

جىگىتپەن وڭاشا بولمەدە قاتار قويىلعان توسەكتە جاتىر ەكەن. جانىنان قىلىشىن سۋىرىپ الىپ، شابايىن دەگەندە، 
 ىن بىلمەي تۇرعان كەزدە ايەلىباياعى ناسيحات ءسوز ەسىنە ءتۇسىپ، سول قولىمەن وڭ قولىن ۇستاپ، نە ىستەر

 ويانادى. قورقىپ تۇرا كەلىپ، ءوزىنىڭ كۇيەۋىن تانيدى. باال اشۋالنىپ ايەلىنە: 
سەنىڭ بۇل نە قىلعانىڭ؟ مەن داالدا تەنتىرەپ جۇرسەم، سەن جىگىتپەنەن وڭاشا جاتىرسىڭ. اسىقپا، جازاڭدى   -

 دەيدى.  -بەرەرمىن! 
ىڭىزدى سالىڭىز، مەن سىزگە ايتايىن: مەن ءسىز كەتكەندە، وزىڭىزگە ءمالىم، جۇكتى ءسىزدىڭ مۇنىڭىز قاتە، قۇالع  -

جىل بولدى. ەسەپتەپ قاراڭىزشى؟ بۇل ءوزىڭىزدىڭ جىگىت بوپ قالعان باالڭىز  15ەمەس پە ەدىم؟ كەتكەنىڭىزگە 
سىپ، ەن قۇشاقتاسىپ كورىدەيدى ايەل. ايەلىنىڭ قاسىنداعى ءوز باالسى ەكەنىن سوندا ءبىلىپ، جىگىت ونىم-عوي! 

 ايەلىنەن كەشىرىم سۇراپ، تاتۋالسادى، ءسويتىپ، ادالدىقپەن مۇراتىنا جەتىپتى. 
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جايىپ كەستە تىگىپ وتىرادى. عا جەر بەتىن قالىڭ قار باسقان قىس مەزگىلى بوالتىن. تەرەزەنىڭ الدىندا حانشايىم

 قيالعا بولەنىپ وتىرىپ بايقاۋسىزدا قولىنا ينە كىرگىزىپ االدى. كەستەنىڭ ۇستىنە ءۇش تامشى قان تامىپ كەتەدى.
جۇزى مىنا قار سياقتى اپپاق، بەتىنىڭ ۇشى مىنا قان سياقتى القىزىل، شاشى مىنا -شىركىن، بەت»سوندا ول:    

 دەپ وياليدى. -« قارا ءبىر قىزىم بولسا عوي!-نداي قاپتەرەزەنىڭ جاقتاۋالرى
كوپ ۋاقىت وتپەي حانشايىم جۇكتى بولىپ، ومىرگە قىز اكەلەدى. ول قىز قارداي اپپاق، بەتىنىڭ ۇشى قان      

ن ىقارا بوالدى. وعان اقشاقار دەگەن ات قويادى. االيدا حانشايىم بىرنەشە ساعاتتان كەي-سياقتى القىزىل، شاشى قاپ
قايتىس بولىپ كەتەدى. ءبىر جىل وتكەن سوڭ پاتشا باسقا ايەلگە ۇيلەنەدى. جاڭا حانشايىم وتە سۇلۋ، تاكاپپار 
بوالدى. ەشكىمنىڭ سۇلۋلىعى وزىنەن اسىپ كەتكەنىن قاالمايدى. ءوزىنىڭ ءبىر سيقىرلى ايناسى بوالدى. كۇندە سول 

 ن:ايناعا قاراپ، ساعاتتار بويى وزىنە تامسانىپ، ودا
 اينا، اينا، ايتشى اينا! -
 .سۇرايدى دەپ –مەنەن اسقان سۇلۋ بار ما؟  -

 سوندا اينا وعان:      
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ –بۇل دۇنيەدە سىزدەن اسقان سۇلۋ جوق،  -

 اقشاقار ون ءتورت جاسقا كەلگەندە، ايناسى:
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ –حانشايىمىم، ءسىز سۇلۋسىز. ءبىراق اقشاقار سىزدەن دە اسقان سۇلۋ،  -

مۇنى ەستىپ ىزادان جارىالرداي بولعان حانشايىم، قىزعانىشتان جۇرەگى قارس ايىرىلىپ، كۇندىز كۇلكىدەن،      
 دى ويالپ، سارايىنا اڭشىالردىڭ بىرەۋىنتۇندە ۇيقىدان قاالدى. امالى تاۋسىلعان حانشايىم اقشاقاردىڭ كوزىن قۇرتۋ

 شاقىرتىپ:
ن الىپ باۋىرى-مىنا قىزدى ورمانعا اپارىپ، ءولتىر. ولتىرگەنىڭنىڭ دالەلى رەتىندە ماعان ونىڭ جۇرەگى مەن وكپە -

 .بەرەدى تاپسىرما دەپ –كەل، 
ىپ، راق اقشاقاردىڭ جىالعانىن كوراڭشى اقشاقاردى ورمانعا اكەلىپ، ولتىرمەكشى بولىپ پىشاعىن شىعارادى. ءبى     

ونى ولتىرۋگە ءداتىم بارمايدى. ءتۇن »ونى ولىمگە قيمايدى. اقشاقاردى جىبەرە سالىپ، كوزىنەن عايىپ بولعاندا، 
دەپ كەلە جاتقاندا الدىنان ءبىر قابان شىعادى. قاباندى ءولتىرىپ،  -،«جامىلعاندا ءبىر ايۋ نەمەسە قاسقىر جەپ كەتەر

 باۋىرىن كەسىپ الىپ، حانشايىمعا اپارىپ بەرەدى. -وكپە جۇرەگى مەن
-بايعۇس قىز قالىڭ ورماندا جالعىز قاالدى. كەش باتىپ، قاس قارايعاندا تاۋدان اسىپ كەلە جاتىپ، كىپ     

كىشكەنتاي ۇيشىككە كەزىگەدى. ەسىگىن ۇرسا، ەشكىم اشپايدى. بەل بۋىپ، نە دە بولسا ىشكە كىرەدى.ۇيشىكتىڭ 
ە ۇزىن ۇستەلدىڭ ايناالسىندا جەتى كىشكەنتاي ورىندىق، ازىقتارعا تولى جەتى كىشكەنتاي تاباق، قابىرعانىڭ ىشىند

بويىمەن تۇرعان جەتى كەرەۋەتتى كورەدى. ءارى كۇتىپ، بەرى كۇتىپ، ەشكىم كەلمەگەن سوڭ، قارنى اشىپ، 
نشى كەرەۋەتكە جاتىپ ۇيىقتاپ كەتەدى. ءبىراز بىر قاسىق تاماقتان جەپ، جەتى-شارشاعان قىز ءاربىر تاباقتان ءبىر

ۋاقىت وتكەن سوڭ ءۇي يەلەرى دە كەلەدى. والر تاۋدىڭ ىشىندە قازبا بايلىقتار قازاتىن جەتى گنوم ەكەن. اقشاقاردى 
دەسەدى. تاڭ اتىپ، اقشاقار ۇيقىسىنان ويانادى. قاسىنداعى كىشكەنتاي ادامداردى  -،«قانداي سۇلۋ قىز!»كورىپ 

پ قورقىپ كەتەدى. ءبىراز ۋاقىت وتكەن سوڭ والرعا ۇيرەنىپ، والردان جاماندىق كەلمەيتىنىن، جاقسى ادامدار كورى
 ەكەندىگىنە كوزى جەتەدى. گنومدار اقشاقارعا ۇيلەرىندە تۇرۋعا رۇقسات بەرەدى. والر جۇمىسقا كەتىپ بارا جاتىپ:

. دەيدى –ەسىكتى ەشكىمگە اشۋشى بولما! ەگەر وگەي شەشەڭ ءبىلىپ قويسا، سەنى ولتىرۋگە تىرىسىپ جۇرمەسىن!  -
 :سۇراسا قاراپ ايناسىنا حانشايىم كۇنى ءبىر

حانشايىمىم، ءسىز سۇلۋسىز. ءبىراق تاۋالردىڭ ار جاعىندا گنومداردىڭ كىشكەنتاي ۇيىندەگى اقشاقار سىزدەن دە  -
 .بەرەدى جاۋاپ ەپد –سۇلۋ، 
مۇنى ەستىسىمەن اشۋعا بۋلىعىپ، سول ساتتەن باستاپ قىزدى تاۋىپ الۋدى ويالستىرادى. ساۋداگەر كەمپىر بولىپ     

 كيىنىپ، قولىنا لەنتا تولى كارزەڭكە الىپ، ورمانعا كەلەدى.
دەپ داۋىستاپ ەسىك قاعادى. كىم ەكەن دەپ  -،«لەنتاالرىم بار، ادەمى لەنتاالر»گنومداردىڭ ۇيىنە جەتكەندە:      

ى دەپ ەسىكت -،«ەشقانداي زيانى تيمەس»تەرەزەگە قاراعان اقشاقار لەنتاالردى كورىپ، كوزى قىزىعىپ كەتەدى. 
 اشادى.

ساۋداگەر لەنتانى اقشاقاردىڭ موينىنا بايالپ بەرمەكشى بوالدى. دەپ  -سۇلۋىم، ساعان وسى لەنتا ۇنايدى ما؟  -
 اقشاقار ەسىنەن تانىپ قۇالپ كەتكەنشە لەنتانى بارىنشا تارتىپ باياليدى.
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كەشكە تامان گنومدار كەلەدى. اقشاقاردىڭ ەدەندە سۇلىق جاتقانىن كورىپ، دەرەۋ موينىنداعى لەنتانى ءۇزىپ،      
 الدى.اقشاقاردى امان الىپ قا

ەرتەسىنە حانشايىم اينانىڭ الدىنا كەلىپ وتىرادى. اينادان اقشاقاردىڭ ءتىرى ەكەنىن ەستىپ، قاتتى اشۋالنىپ،     
 زۇلىمدىعىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن تاۋعا قاراي جونەلەدى. بۇل جولى:

ى اقار كارى ايەلدىڭ قولىنداعردىڭ ءۇيىنىڭ ەسىگىن قاعادى. اقشگنومدا دەپ –تاراقتارىم بار، كەرەمەت تاراقتارىم،  -
 تاراقتى كورىپ، وزىنە جاسالعان قاستاندىقتاردى ۇمىتىپ، ەسىگىن اشا ساالدى.

دەپ ساۋداگەر ماقتاۋىن اسىرا تۇسەدى. ءبىراق تاراق  -شاشتارىڭ قانداي ادەمى، كەل، شاشىڭدى تاراپ بەرەيىن، -
تۇسەدى. كەشكە كەلگەن گنومدار ۋلى تاراقتى شاشىنان  ۋلى بوالدى. تاراق تيگەن بويدا قىز ەسىنەن تانىپ، قۇالپ

 اجىراتىپ العاندا، اقشاقار قايتا ەسىن جينايدى. وسىاليشا ءۇشىنشى رەت امان قاالدى.
ەرتەسىنە حانشايىم اينانىڭ الدىنا كەلىپ وتىرسا، اقشاقاردىڭ ءتىرى ەكەنىن ەستىپ، قاتتى اشۋعا بۋلىعادى. بۇل      

سۇلۋ »ڭ جارتىسىن وتە ۋلى زاتپەن ۋاليدى. قايىرشى كەمپىردىڭ كيىمىن كيىپ، جولعا شىعادى. جولى قىزىل المانى
 دەپ تەرەزەدەن قاراعان اقشاقارعا: -،«قىزىما الما بەرەيىن

دەيدى  -قاالساڭ تەرەزەدەن بەرەيىن، ەسىگىڭدى اشپاساڭ دا بوالدى. الدە مەنەن كۇماندانىپ تۇرسىڭ با؟، -
 ىڭ ويالنىپ تۇرعانىن كورىپ، ءوزى المانىڭ ۋالنباعان جەرىن تىستەپ:قايىرشى. اقشاقارد

دەپ قىزعا قولىن سوزادى. قىزدىڭ المانى تىستەگەنى سول ەدى، جەرگە قۇالپ  -اال عوي، قانداي ءتاتتى الما، -
 -،«ۇتىلدىمق اقىرى سەنەن»تۇسەدى. زالىم حانشايىم تەرەزەدەن ىشكە ءۇڭىلىپ، قىزدىڭ قيمىلسىز جاتقانىن كورىپ، 

 ساق كۇلىپ كەتەدى.-دەپ قۋانىپ، ساق
 ەرتەسىنە اينادان دۇنيەدەگى ەڭ سۇلۋ كىم؟ دەپ سۇرايدى:    

 دەگەن جاۋاپ االدى. -ءسىزسىز، حانشايىمىم، -
بۇل جولى گنومداردىڭ ەشقايسىسى اقشاقاردى وياتا المايدى. ارادان ءۇش كۇن وتكەن سوڭ، ۇمىتتەرىن ۇزەدى.  -

ءتاتتى ۇيقىعا ەنىپ كەتكەندەي جاتادى. گنومدار ونى جەرگە كومۋگە قيماي، ۇنەمى كورىپ تۇرۋ ءۇشىن سۇلۋ قىز 
شىنىدان تابىت جاساپ، تابىتتى تاۋدىڭ شىڭىنا اپارىپ قويادى. ءبىر كۇنى گنومدارعا حانزادا قوناقتاپ كەلەدى. سول 

دەپ  -،«تابىتتى ماعان بەرىڭدەر»اشىق بوالدى. جەردەن ءوتىپ بارا جاتىپ، شىنى تابىتتاعى اقشاقاردى كورىپ ع
گنومدارعا جالىنادى. گنومدار جىگىتتى اياپ، تابىتتى الۋىنا رۇقسات ەتەدى. حانزادا نوكەرلەرىنە تابىتتى كوتەرتىپ، 

ە دسارايىنا جول تارتىپ كەلە جاتقاندا، نوكەرلەرىنىڭ بىرەۋى جەردە جاتقان تاسقا شالىنىپ قۇالپ تۇسەدى. سول كەز
تابىت شايقالىپ كەتىپ، قىزدىڭ تاماعىنا كەپتەلىپ قالعان الما ۇشىپ شىعادى. اقشاقار قايتا ويانىپ، كوزىن اشسا، كوز 
الدىندا سۇيكىمدى حانزادانى كورەدى. وعان سول مەزەتتە عاشىق بوالدى. بىرنەشە اپتادان كەيىن نەكەلەسىپ، 

ىڭ ىشىندە اقشاقاردىڭ وگەي شەشەسى دە بوالدى. وگەي شەشەسى دۇركىرەتىپ تويىن جاسايدى. تويعا شاقىرعاندارد
سارايدىڭ زالىنا كىرە بەرگەندە اقشاقاردى بىردەن تانىپ قويادى. ءبىراق بۇل جولى ەشتەڭە جاساي المايدى. ويتكەنى 

ىر اي الىس ءبحانزادانىڭ نوكەرلەرى حانشايىمدى دەرەۋ ۇستاپ االدى. حانزادا ونى ەندى قاستاندىق جاساي المايتىند
 ولكەگە جەر اۋدارىپ جىبەرەدى. سول كۇننەن باستاپ اقشاقار مەن حانزادا باقىتتى ۇزاق ءومىر ءسۇرىپتى. 
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كورىپ،  رمەن بولعان. بۇل ايىرماشىلىعىنەرتەدە ءبىر ءمۇيىزسىز الق بولىپتى. ونىڭ بارلىق وتباسى مۇشەلەرى مۇيىزدە
كىشكەنتاي الق سوعان وتە قاپاالنعان. سول جاعدايدى تۇزەتۋ ءۇشىن، الق وزىنە جاڭا ءمۇيىزدى ىزدەۋگە شىعىپ، 

 قاالي والر ۇلكەن»ورمانعا قاراي قاشادى. ورمانعا كەلگەندە كىشكەنتاي الق كوپ اعاشتاردىڭ بۇتاقتارىن كورىپ، 
 دەپ وياليدى.« قسايدى، مەن جيناپ، والردان وزىمە ءمۇيىز جاسايىنمۇيىزدەرگە ۇ

 اناسىنا ماقتانىپ:-ەكى كۇن بويى الق ءمۇيىز جاساپ، ۇيىنە وراالدى. ول اتا
 .ۇندەمەيدى وعان اناسى-اتا. ماقتانادى دەپ –مەندە ەڭ ۇلكەن جانە ادەمى ءمۇيىز بار!  -
ر قۇرعاپ قالىپ، تۇسە باستايدى. ونى كورىپ، القتىڭ كوڭىلى قايتادان ءبىر اي وتتەدى. وكىنىشكە وراي، بۇتاقتا  

 انا:-بۇزىالدى. سوندا ەشكى
 دەپ سۇرايدى.  -وزىندى الداپ ءجۇرسىڭ؟ -اۋ، سەن نەگە ءوز-العىم -
 ەويتكەنى سىزدەردىڭ بارلىقتارىڭىزدا ءمۇيىز بار، ال مەندە جوق. مەن دە ءمۇيىزدى بولعىم كەلەدى! نەگە مەند -

 دەپ وكسىپ جىالپ، اناسىنان سۇرايدى. اناسى: -ءمۇيىز جوق؟
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 انا.-دەپ جاۋاپ بەرەدى ەشكى -سەبەبى سەن ءالى كىشكەنتايسىڭ! ۇلكەيگەندە سەنىڭ مۇيىزدەرىن وسەدى،  -
 التى اي وتەدى. كوكتەم كەلگەندە القتىڭ ءمۇيىزى وسەدى. سوعان الق تەكەگە ورالىپ:-بەس    

 دەپ، قۇانىپ ايقاياليدى.-مەندە ءمۇيىز وستى! اناشىم، اناشىم، -
 سوندا الق ەشقاشان ماقتانباۋ جانە وتىرىك ايتپاۋ كەرەك ەكەنىن تۇسىنەدى.     
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گى ەڭ اقىلدى، ەڭ بىلگىر ادام دەپ ساناعان ەكەن. باياعى زاماندا ءبىر پاتشا ءومىر ءسۇرىپتى. ول ءوزىن الەمدە
اي جاقتاعى قۇمىرسقاالرعا، كىشكەنت-بىردە پاتشا ءوزىنىڭ اسكەرىن ەرتىپ اڭ اۋالۋعا شىعادى. جانە شابارماندارىن جان

باسقا دا  ەبارلىق قۇمىرسقاالرعا، قۇرتتارعا جان“جاندىكتەرگە حابار ايتتىرۋ ءۇشىن تەزدەتىپ جولعا شىعارادى. پاتشا: 
ا، دەپ ەسكەرتىڭدەر. ەگەر ايتقاندى تىڭداماس« ون كۇن بويى ىندەرىڭنەن شىقپاڭدار»كىشكەنتاي اقىماق ماقلۇقتارعا 

دەگەن بۇيرىعىن ايتادى. بارلىق جاندىكتەر مەن قۇرتتار قاتتى ” وندا مەنىڭ اتتى اسكەرىم والردى تاپتاپ وتەدى
دى. تەك قۇمىرسقاالر عانا پاتشانى وزدەرىنىڭ اۋىلدارىندا قارسى الماق بولىپ، قورقىپ ىندەرىنە تىعىلىپ، شىقپاي قاال

 ىندەرىندە تىعىلىپ وتىرمايدى.
 ۋاقىتى كەلىپ، پاتشا ءوزىنىڭ اسكەرىمەن كەلە جاتسا، جولدارىندا جىبىرالپ جۇرگەن قۇمىرسقاالردى كورەدى.

دەپ  ”تقانىمدى تىڭداماي سىرتتا جۇرگەندەرى قاالي؟بۇالردىڭ بارلىعىنا ەسكەرتپەپ پە ەدىم؟! مەنىڭ اي مەن“ —
 سۇرايدى.

پاتشانىڭ جانىنداعى قىزمەتشىلەرى ابدىراپ، ابىرجىپ قاالدى. ءبىراز جەر بارىپ، پاتشا ءوزىنىڭ نوكەرلەرىنە     
نا كەلگەندە ىدەپ بۇيىرادى. قۇمىرسقانىڭ پاتشاسى پاتشانىڭ الد” قۇمىرسقاالردىڭ پاتشاسىن الدىما الىپ كەلىڭدەر!“

 پاتشا:
 .سۇرايدى دەپ ”الدىڭدار؟ تۇرىپ قىرسىعىپ جولدا اسپاي، قۇالق ايتقانىما مەنىڭ نەگە“ —
 اۋاپج پاتشاسى قۇمىرسقانىڭ دەپ -”ەدىك ەتپەكشى قوناق شاقىرىپ، اۋىلىمىزعا ءسىزدى ءبىز! تاقسىر و،“ —

 .بەرەدى
 پاتشا بۇل جاۋاپتى ەستىگەندە مىسقىلداپ كۇلەدى دە:    
 االيق ءبىزدى سەندەر سوندا. دەلىك بولدىق قوناق اۋىلدارىڭا سەندەردىڭ ءبىز. ويالڭدارشى! اي-اقىماقتار ءاي، —

لى يجا ول. كوپ اتتارىمىز بەن اسكەرىمىز ءبىزدىڭ قاندىرماقسىڭدار؟ ءشولىمىزدى قاالي تاماقتاندىرماقسىڭدار،
 ويالندىڭدار ما؟

 -”بوالدى جىبەرۋىمىزگە قوپارىپ دا تاۋدى ەتسەك، ەڭبەك جۇمىال ءبارىمىز ءبىز. االڭداماڭىزدار جاعىنا ول“ —
 .پاتشاسى قۇمىرسقانىڭ دەيدى

 ”تۇرسىڭ ايتىپ ءسوزدى بوس سەن ءبىراق. ەدىم سەنەر مەن ايتساڭدار، ءسوز قونىمدى اقىلعا سەندەر ەگەر“ —
 كيىزدىڭ ۇستىندە جايعاسقان پاتشا.ى دەيد
 ەم،كۇتپەس قىلىپ قوناق ۇيىمدە ءوز سىزدەردى مەن. بۇيىرىڭىز ءتۇسۋدى اتتان ساربازدارىڭىزعا! تاقسىر و، —

 !ءجۇرمىن؟ بولىپ پاتشاسى قۇمىرسقاالردىڭ نەسىنە
 بۇل سوزگە تاڭدانعان پاتشا كۇلىپ جىبەرەدى.    
 دەپ، اتتاعى ساربازدارىنا تەزدەتۋدى بۇيىرادى. -” ەندەرگەس بارامىز ءبىز. جارايدى“ —
سونىمەن پاتشا مەن ونىڭ اسكەرى قۇمىرسقاالردىڭ ارنايى تىگىلگەن شاتىرىنا كەلەدى. اتتاردى ات باياليتىن ورىنعا    

قيقىمىن جانە  ىڭباياليدى. قۇمىرسقاالردىڭ پاتشاسى ءوزىنىڭ ماڭىنداعى قۇمىرسقاالرعا ناننىڭ قيقىمىن، ءبىر ءشوپت
جاققا كەتىپ، ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ -سۋدىڭ تامشىسىن اكەلۋدى بۇيىرادى. بۇيرىقتى تىڭداعان قۇمىرسقاالر جان

تاپسىرىلعان نان ۇنتاعىن، سۋدىڭ تامشىسىن جانە اتتارعا ارنالعان ءشوپتىڭ قيقىمىن الىپ كەلە باستايدى. سودان ءبىراز 
ا ناننان تاۋ جاساالدى، شوپتەن مايا جاساالدى ال شۇڭقىرعا سۋ تولتىرىلىپ، پاتشا ۋاقىت وتكەندە شاتىردىڭ الدىند

 مەن ونىڭ اسكەرى جانە اتتارى تويعاندارىنشا تاماقتانىپ، شولدەرى قانعانشا سۋدان ىشەدى.
اتشاسىنا نىڭ پقۇمىرسقاالردىڭ ارەكەتىنە تاڭ قالعان پاتشا ءوزىن والردىڭ الدىندا تومەن سەزىنەدى دە، قۇمىرسقا    

 سوزبەن تيىسۋگە تىرىسادى. پاتشا:
 ۇلكەن؟ قازانداي نەگە باسىڭ سەنىڭ پاتشاسى، قۇمىرسقاالردىڭ ءاي، —
 .بوالر بولعاندىعىنان كوپ اقىلىمنىڭ مۇمكىن تاقسىر، —
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 مەن:عىاقىلدىلى پاتشاسى قۇمىرسقاالردىڭ سۇراعىنا پاتشانىڭ دەگەن تۇر؟ دەپ ۇزىلەيىن نەگە بەلىڭ ال —
 سىزدەرگە نبۇگى مىنە،. تاقسىر كىرىسەمىز، سوڭ سودان الىپ، بۋىپ بەلىمىزدى الدىندا ەڭبەكتىڭ قيىن اربىر“ء —

 .قاتادى جاۋاپ دەپ - ”كورسەتتىك ەتەتىندىگىمىزدى ەڭبەك قاالي
ىنا كەلىپ ءۋازىرى قۇالعقۇمىرسقانىڭ جاۋابىنا اۋزى اشىلىپ قالعان پاتشا ەندى نە سۇرارىن بىلمەي ابىرجىپ تۇرعاندا 

 سىبىراليدى:
 سوندا. رايدىسۇ ادەيى دەپ قالدىڭىز؟ قىسىلىپ تاپپاي ءسوز قااليشا. كەڭ دارياداي اقىلىڭىز ءسىزدىڭ يەم، پاتشا —

 :قاراتىپ تومەن كوزىن پاتشا
جونەلەدى. بارا جاتقان نە مى اتىنا دەپ، ”.دوعاردىم مەن. ماسقارااليدى عانا اقىماقتاردى قانا تەك ءسوز دانالىق“ —

 اڭشىلىعى ىسكە اسپاي قاالدى. ويتكەنى ماسقارا حالگە تۇسكەن پاتشا اسكەرىن ەرتىپ ەلىنە قاراي شابا جونەلەدى.
مىنە، وسىاليشا ءوزىن ەڭ اقىلدى ساناعان اقىماقتىڭ بەتى اشىلىپ، ۇياتسىزدىعى مەن اقىماقتىعى اشكەرە بوالدى.     

 . ايتىلماعان تەگىن دەپ –، ”ااقىل جاستا ەمەس، باست“
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باياعى وتكەن زاماندا ورماندا قۇرعاقشىلىق بولىپتى. جاز كەلسە دە ءبىر تامشى سۋ جاڭبىر جاۋماپتى. شولدەن ازاپ 
ا لىپتى. ءسويتىپ، اراالرىنداعى بىرەۋىنىڭ ۇسىنىسىمەن قۇدىق قازۋعشەككەن جانۋارالر ءبىر شاراسىن ويالپ تابۋعا جينا

راق تۇنى ەڭبەك ەتىپ قۇدىق قازۋعا كىرىسىپتى. ءبى-بەل بۋىپتى. بارلىق جانۋارالر ءتىپتى قۇستارعا شەيىن كۇندىز
اننىڭ بۇل پتى. قويدەپ جالقاۋالنىپ جۇمىس ىستەگىسى كەلمە -،«مەن ءالى كىشكەنتايمىن!»اراالرىنداعى قويان عانا: 

ەركەلىگى وزگە جانۋارالردىڭ اشۋىنا ءتيىپتى. ءسويتىپ جانۋارالردىڭ ەڭبەگى بوسقا كەتپەي، قازعان قۇدىقتارىنان 
مۇزداي سۋ شىعا بىعىپتى. مۇنى كورگەن والر قۋانىپ، سۋدى قانىپ ءىشىپ، ءارى جۋىنىپتى. ال قۇدىقتىڭ قازىلۋىنا 

نا سۋ ىشە الماپتى. ورمان پاتشاسى ارىستان قوياننىڭ قۇدىققا جاقىنداماۋى ءۇشىن كومەكتەسپەگەن جالعىز قويان عا
كۇن سايىن كەزەكشى تاعايىنداپتى. قويان ىستەگەن ىسىنە ىشتەي وكىنسە دە، بۇل وكىنىشىنەن ەشقانداي پايدا 

ە بىلدىرتپەي ەشكىمگ»ن بولماپتى. ءبىر كۇنى تۇندە كەزەكشىلىك كەزەگى پىلگە كەلىپتى. پىلمەن دوس بولعان قويا
دەگەن ويمەن قاسىنا بارىپتى. سويتسە ءپىل ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. قانشا وياتسا دا ۇيقىسىنان تۇرماپتى.  -،«سۋ بەرەر

بولماعان سوڭ قۇالعىنا بارىپ ايقايالپتى. ۇيقىسىنان شوشىنىپ ويانعان ءپىل قۇدىقتىڭ شەتىندە ءۇيىلىپ تۇرعان 
عاعا يىندىنى قۇدىقتىڭ ىشىنە قۇالتىپ الىپتى. وسىاليشا قۇدىق بىتەلىپ قالىپتى. بولعان وقيۇيىندىگە سوقتىعىسىپ، ءۇ
پ دە -،«مۇنىڭ ءبارى مەنىڭ كەسىرىم! ەندى نە ىشەمىز؟ ەرتەڭ جانۋارالر نە دەيدى؟»قاتتى قايعىرعان ءپىل: 

اڭ دە وسى قۇدىقتى قازاتىن بولساق، تدوستىم، قايعىرما، ءبىر جولىن تابارمىز. ەكەۋمىز »جىالي باستاپتى. قويان: 
ەندى : »دەسە قويان -،«سەن كىشكەنتاي ءارى ءالسىزسىڭ عوي»دەپتى. سوندا ءپىل:  -،«اتقانشا ءبىتىرىپ قاالرمىز

 دەپتى.  -،«كور دە تۇرشى مەنىڭ قاالي جۇمىس ىستەيتىنىمدى!
پتى. نشا پىلمەن بىرگە قۇدىقتى قازىپ تاستاشىنىندا دا قويان بىلەگىن سىبانىپ، ىسكە كىرىسىپ، تاڭ اتقا      

ەرتەڭىنە ءپىل بارلىق جانۋارالرعا قوياننىڭ ەڭبەگىن ايتىپ ماقتاپتى. بارلىعى شاپاالق ۇرىپ، قۇدىقتان سۋ ىشۋىنە 
 ەندى اليىقتى بولعانىن ايتىپتى.

بىر تى قۋانىپتى. ءوزىن ورماننىڭ ءقويان سۋ ىشكەنىمەن قويماي، وزگە جانۋارالرمەن قايتا تاتۋالسقانىنا دا قات      
-دەپ اتا -،«ەڭبەكتىڭ نانى ءتاتتى، جالقاۋدىڭ جانى ءتاتتى»مۇشەسىندەي باقىتتى سەزىنىپتى. والي بولسا، باالالر 

 باباالرىمىز بەكەرگە ايتپاسا كەرەك. 
 
 
 ـ ءبولىم: سوقىر كۇيشى  149

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1846 
 

تكەن زاماندا ءبىر سوقىر كۇيشى بولىپتى. ول حالىق اراسىندا قوبىز تارتىپ كۇنەلتىپتى. ءبىر كۇنى ەل كوپ باياعى و
تەبەنىن بەرىپ تاراعان كەزدە ءساندى كيىم كيگەن بىرەۋ -جينالعان جەردە كۇي تارتىپ وتىرادى. جينالعان قاۋىم تيىن

 سقاالقتاعانىمەن، ارتىنان ۇرىنىڭ قولىن ۇستاي االدى دا:كەلىپ، شالدىڭ قوينىنا قولىن ساالدى. شال الدىمەن سا
 .ساالدى ايعاي دەپ  –تال تۇستە توناپ جاتىر! -اۋ، تاپا-حالقىم  -
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دەپ جۇرت  -ءوزىڭ شىرەنىپ كيىنىپ الىپسىڭ، سويتە تۇرا ءعارىپ كىسىگە قيانات جاسايسىڭ. ۇيالمايسىڭ با؟  -
 شۋالسادى.

 دەيدى ۇرى. -ا سالماق بولىپ ەدىم، قولىمدى ۇستاي الدى، مەن شالدىڭ قالتاسىنا ساداق  -
حالىق شال مەن ۇرىنى قازىنىڭ الدىنا اپارادى. ەكەۋىن تىڭداپ بولىپ، ۇرىعا اشۋالنعان قازى اقىرا باستايدى.    

 سول كەزدە ۇرى ۇيالماستان:
قىاليىن. ساداقا بەرمەك بولىپ ەدىم،  شەشەم باي. قايداعى ءبىر سوقىر شالعا قيانات جاساپ نە-مىرزا! مەنىڭ اكە  -

 دەيدى. -قولىمدى ۇستاي الدى، 
 .تەپسىنەدى دەپ –سەن سياقتى سۇمدى تاربيەلەگەن قانداي اكە ەكەن؟   -
 دەيدى سوندا ۇرى. -مىرزا، ءسىز بىلەسىز،   -
 قويىپ:ىن قىسىپ كوز قازىعا ۇرى. قازى اقىرادى دەپ –سەنىڭ اكەڭدى دە دارعا اسقىزامىن!   -
 ءبىرازدان. قاالدى ويالنىپ قازى. دەيدى - ،«كۇمىس وتىز» –اكەمنىڭ بەتى بۇدىر، ارقىسى كۇدىر، ەسىمى   -

 وتىز قازىعا ۇرى. كەزدەسەدى ۇرى مەن قازى سوڭ تۇسكەن قاراڭعى. تاستايدى قاماتىپ شالدى مەن ۇرى سوڭ
 شالعا: سوقىر قازى ەرتەڭىنە. بەرەدى ساناپ تەڭگە كۇمىس

 .زىركىلدەيدى دەپ –سەن كارى قاقپاس، ادال ادامعا جاال جاۋىپ ءجۇرسىڭ!   -
شال جاۋاپ قاتپاي، وتىرا قالىپ، جەردى قازىپ، تىڭ تىڭدايدى. بۇعان قازى تاڭدانىپ، شالدان ونىڭ ءمانىسىن    

 سۇرايدى. شال باسىن كوتەرىپ:
وتىز تەڭگەنىڭ سالماعىن كوتەرە الماي جەردىڭ  كەشە وسى جەردە ادىلەت تورەلىك ايتىپ ەدى. سول ادىلەت  -

 دەپ جاۋاپ بەرەدى. -تەسىگىنە ءتۇسىپ كەتىپتى. نە سول ادىلەتتى االم، نە وتىز تەڭگەنى االم، 
قازى ءوز قاتەلىگىن مويىنداپ، ۇرىنى جازااليدى. سوقىر كۇيشىگە ۇلكەن سىي جاساپ، ات مىنگىزىپ، اتتاندىرىپ    

 ساالدى. 
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ەرتە ەرتە ەرتەدە ورمان پاتشاسى ارىستان توعايدىڭ قالىڭ بەدەلىندە ۇيىقتاپ جاتادى. ءبىر تىشقان ويناقتاپ، ۇستىنەن 
 جورعاالپ جۇرگەنىن سەزىپتى. ارىستان

 الىپ، ولتىرمەكشى بولعاندا تىشقان جالبارىنىپ: ۇيقىسىنان ىزاالنىپ ويانىپ، تىشقاندى ۇستاپ
 -تاقسىر، مەنى ولتىرمەڭىزشى، ءبىر جولعا كەشىرە كورىڭىز. ءبىر كۇنى مەن دە ءبىر قىزمەتىڭىزگە جارارمىن،  -

 دەپتى.
 ارىستان ونىڭ سوزىنە كۇلىپ:     

قويا  دەپ جانى اشىپ، تىشقاندى -سىڭ،سەن ءوزىڭ كىشكەنتاي ءبىر تىشقانسىڭ، مەنىڭ قانداي قىزمەتىمە جاراماق -
 دەپ، جۇگىرىپ ويناپ كەتە بەرىپتى. -،«ارىستان دوسىم»بەرىپتى. تىشقان بايعۇس قۋانىپ، 

كۇندەردىڭ كۇنىندە ارىستان جورتىپ ويناپ ءجۇرىپ، اڭشىالردىڭ قۇرعان تۇزاعىنا ءتۇسىپ قالىپتى. شارق      
 تۇزاقتان قۇتىال الماپتى.باقىرىپ جاتسا دا -ۇرىپ تىپىرالپ، اقىرىپ

سول جەردەن ءوتىپ بارا جاتقان تىشقان ارىستاننىڭ بۇل ءحالىن كورىپ، قاسىنا كەلىپ قاراپ تۇرسا، سوندا    
 ارىستان تىشقانعا قاراپ:

ەپ جىبەرىپ، ىپ كقي كەمىرىپ جىپتەرىن تۇزاقتىڭ تىستەرىمەن دەرەۋ تىشقان. دەپتى –الجىڭ بار ما بۇعان قىالر؟  -
 ىستاندى تۇزاقتان قۇتقارىپتى. تىشقان ارىستانعا:ار
 دەپتى. وسىاليشا -دەپ ءمان بەرمەۋشى ەدىڭ. مىنە سەنى ءبىر اجالدان الىپ قالدىم،  -مەنى كىشكەنتايسىڭ، -

 ارىستان جاسالعان جاقسىلىقتىڭ قايتارىمى بوالتىنىن جاقسى ءتۇسىنىپتى. 
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جانۋارالر مەكەندەپتى. والردى اڭ پاتشاسى ارىستان بيلەپ تۇرىپتى. بىردە -ەرتەدە ءبىر نۋلى ورماندا ءارتۇرلى جان
دەپ بۇيىرىپتى. ورمانداعى بارلىق اڭ اتاۋى جينالىپتى. سوندا  -ارىستان: "بارلىق اڭدار الدىما جينالسىن"

دەپتى. -جەكە تاپسىرما بەرەمىن"-ايىندالىڭدار. ءارقايسىڭا جەكەارىستان:"بارلىعىڭ مەنىڭ كەلە جاتقان تۋعان كۇنىمە د
سول كەزدە بارلىق اڭدارعا نە دايىنداۋ كەرەگى ايتىلىپتى، كەزەك قويانعا دا جەتەدى. "قويان سەن ۇستەلگە قۇمىراعا 

پاپتى. ۇل تاپبىر گ-بەرلى كەزىپ بىردە-دەپتى ارىستان. قويان ورماننىڭ ءىشىن ارلى-سالىپ قوياتىن گۇل اكەل"
ءقايتسىن بايقۇس، ويتكەنى بۇل قاقاعان سۋىق قىس مەزگىلى ەدى. بارلىق اڭدار ءوز تاپسىرماالرىن ورىنداپ، تەك 
ارىستاندى كۇتىپ تۇرادى. ارىستان ءوزىنىڭ تۋعان كۇنىنە دەگەن دايىندىقتى كورىپ ريزا بولىپ كەلە جاتادى. ءبىر 

ۇرعان قۇمىراعا تۇسەدى. "مۇندا نەگە گۇل جوق؟ كىمگە تاپسىرىلىپ كەزدە ارىستاننىڭ كوزى ۇستەلدە بوس ت
دەپ اقىرىپ ۇستەلدى -دەپ اشۋالنىپتى. الدىنا سۇمىرەيىپ قويان كەلەدى. ارىستان "قويان، گۇل قايدا؟"-ەدى؟"

گىن ىشىنەن ىارتىنا قاراماي زىتا جونەلىپتى. سول كۇيىندە ۇيىنە كەلىپ، ەس-جۇدىرىعىمەن ءبىر قويىپتى. قويان الدى
جاعىنا قاراپ، ەشكىمنىڭ جوعىنا كوزى جەتكەن كەزدە -بەكىتىپ، تەرەزەلەرىنىڭ پەردەلەرىن ءتۇسىرىپ جاۋىپ، جان

 دەپ ۇستەلدى جۇدىرىعىمەن ءبىر قويىپتى. -ءوزىنىڭ ۇستەلىنە كەلىپ بار اشۋىن بويىنا جيناپ "گۇل جوق"
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پاتشا نوكەرلەرىمەن بىرگە سەرۋەنگە شىققاندا جەر وڭدەپ جۇرگەن ەگىنشىنى كەزدەستىرەدى. تىربانىپ ەڭبەكتەنىپ 
جاتقان قاراپايىم ادام پاتشانىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ، ونىمەن سويلەسۋگە ىقىالسى اۋادى. بىرنەشە ساۋالدان كەيىن پاتشا 

ليرا ءۇشىن جالدانىپ ەڭبەك ەتەتىنىن ۇعادى. پاتشا جاالقىسىنىڭ  15دامدىكى ەمەس ەكەنىن، كۇنىنە ەگىستىكتىڭ بۇل ا
ازدىعىنا قايران قاالدى. سەبەبى، پاتشا سارايىنىڭ ءبىر كۇندىك شىعىنى جۇزدەگەن التىنعا شىعاتىن ەدى. شارۋا پاتشانىڭ 

 تاڭ قالعانىنا قاراپ:
ىپتى كوپ تە بوالدى. مەن اقشامدى ۇشكە بولەمىن. ءبىر بولىگىمەن ءومىر سۇرەمىن. بۇل اقشا قاناعاتشىل ادامعا ءت - 

 ۇمباققاج بۇل پاتشا. دەيدى –ءبىر بولىگىمەن قارىزىمدى وتەيمىن. ءبىر بولىگىن بىرىكتىرىپ، قور جينايمىن، 
ى ولىگىمەن قارىزىمدەش نارسە تۇسىنبەيدى. اقكوڭىل ديقان كۇلىمسىرەپ: اقشانىڭ ءبىر ب سوزدەردەن ۇقساعان

قايتارامىن دەگەنىمدە مىنانى ايتپاقشى بولدىم. باال كەزىمدە ۇلكەن قامقورلىق كورسەتكەن اكەم مەن شەشەم عوي. 
اقشامنىڭ ءبىر بولىگىن سوالرعا بەرەمىن. اقشامدى قور رەتىندە جينايمىن دەگەنىم، بۇل اقشامنىڭ ءبىر بولىگىن 

. مەنىڭ قولىم، اياعىم جۇمىستان قالعان جاعدايدا، والر ماعان كومەكتەسەدى دەپ باالالرىمنىڭ بىلىمىنە تولەيمىن
 .دەيدى –ۇمىتتەنەمىن. قالعان اقشامدى ءوزىمنىڭ مۇقتاجدارىما جۇمسايمىن، 

 پاتشا قاراپايىم ادامنىڭ بۇل ارەكەتىنە ريزا بوالدى. نامىستى شارۋانىڭ باالالرىنىڭ بىلىمىنە تولەيتىن اقشانى ءوز   
اناسىنا، حالقىنا دا قولدارىنان كەلگەن كومەكتەرىن اياماي كورسەتىپتى -موينىنا الدى. باالالرى دا ەر جەتكەن سوڭ اتا

 دەسەدى. 
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تەڭىزدىڭ جاعاسىنداعى كىشكەنە عانا تاس بولشەگى ەدى.  ول ۇشى قيىرى كورىنبەي، كوكجيەكپەن ۇشتاسقان الىپ
باالالرمەن ويناعاندى قاتتى ۇناتاتىن. اسىرەسە وسى كىشكەنتاي دوستارى ونى تەڭىزگە القتىرىپ ويناعان كەزدە قاالي 

لپ وقۋاناتىنىن بىلسەڭدەر عوي! وعان كۇنى بويى سامسىعان كۇن استىندا جاتۋ وڭاي ەمەستى ارينە. تەڭىزگە ءش
كۇيگە -ەتىپ تۇسۋمەن دەنەسىن اسەم ءبىر سالقىندىق قاپتاپ، جىلدامداتىپ سۋ تۇبىنە شوگەدى. كەرەمەت كوڭىل

 بولەنىپ، بالىق جانە شاياندارمەن ويناپ كوڭىل سەرگىتەتىن.
اعاعا ا جءبىراق كوپ ۇزاماي قايتا تەڭىز جاعاسى مەن باالالردى ساعىنا باستايدى. تولقىنداردىڭ كوتەرىپ، قايت   

الىپ شىعۋىن كۇتۋدەن باسقا امالى جوق بوالتىن. نەگىزىندە ونىڭ باالالردان باسقا جاقىندارى جوق ەدى. مىڭداعان 
ۇساق دوستارىمەن جاعاعا دوماالپ تۇسكەن بوالتىن. ءاۋ باستا ۇلكەن تاۋ -جىل بۇرىن تاۋدان وپىرىلىپ، ءىرىلى

ەن ەگىنە اينالعانىنا قاتتى رەنجيتىن. ءبىراق ودان دا جامانى، ۋاقىت وتكبولىپ، كەيىن ۇساقتالىپ كىشكەنتاي تاس بولش
سايىن ايناالسىنداعى تاستاردىڭ دا ءمۇجىلىپ، مايداالنۋى ەدى. وزىندە دە وزگەرىستەر پايدا بولعانىن بايقادى. اۋەلدە 
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مىرەك ۇرىنعىدان الدەقايدا ادەقيسىق تاس ەدى. ال ءقازىر بۇرىشتارى دوماالنىپ تەگىستەلگەن. ب-جۇدىرىقتاي قىڭىر
 كورىنەتىن بولدى، ءبىراق ايتسە دە قۋانار ەمەس. ويتكەنى قاتتى جۇدەپ كەتكەن ەدى.      

راتىنى دەپ ۋايىمدايتىن. بۇل جاعدايىنا قايعى -«وسىالي جالعاسا بەرەتىن بولسا مەن تۇبەگەيلى جويىلىپ كەتەمىن»  
رەنجىگەن »اعا باستادى. ونىڭ بۇل شاعىمىن ەستىگەن قۇمىرسقاالردان ءبىرى: سونشالىق، ايناالسىنداعىالرعا مۇڭىن ش

نارسەسىنە قارا! كىم ايتتى جويىلىپ كەتەسىڭ دەپ؟ كەرىسىنشە بارلىعى سەنى بۇرىنعىدان دا قاتتى جاقسى كورەتىن 
ورە الماسا قااليشا مەن والي ويالمايمىن! باالالر مەنى ك»دەيدى. كىشكەنتاي تاس بۇعان سەنبەيدى: « بوالدى.

 دەيدى جىالعان داۋىسپەن. قۇمىرسقا: -«جاقسى كورەدى.
 سەنى قاالي كورە المايدى؟ ارينە كورەدى! تەك اتىڭ عانا وزگەرەدى.    -
 اتىڭ وزگەرەدى دەيمىسىڭ؟ كىم وزگەرتەدى اتىمدى؟ جاڭا اتىم قانداي بوالدى؟   -
لىپ مايداالناسىڭ. سەنەن بۇرىن وتكەن داستارىڭ سياقتى، سەنىڭ كىشىرەيىپ، كىشىرەيىپ سوڭىندا توزاڭداي بو   -

دە اتىڭ توپىراق بوالدى. كەيىن سەنى تەك باالالر عانا ەمەس، بارلىعى جاقسى كورەتىن بوالدى. ويتكەنى بۇكىل 
 جاندى زاتتاردىڭ ءومىر سۇرۋىنە كومەكشى بوالسىڭ.

اق سوندا دا ءبىر تۇسىنبەگەنىم، باسقاالردىڭ  ءومىر سۇرۋىنە توپىراق دەيسىڭ بە؟ جامان ات ەمەس سياقتى. ءبىر  -
 قاالي كومەكتەسەمىن؟

 قۇمىرسقا كۇلىپ:     
توپىراقتىڭ ءقادىرى، قۇندىلىعى سونشالىق، ونىڭ پايداالرىن ساناۋمەن بىتىرە المايمىز. مىسالى، بۇكىل جانۋارالر   -

ڭ قۇمىرسقاالر ۇياالرىن توپىراقتى-اق مايدا قۇرت-تىلەدى. سوندايمەن ادامداردىڭ تاماقتارى، جەمىستەرى توپىراقتا جە
استىنا ساالدى. توپىراق ارقىلى قورعانىپ، جايباراقات ازىقتانادى.  كىشكەنتاي تاس بۇدان بىالي جاڭا دوستار تاباتىنىنا 

ر ءوتىپ دى. ۇزاق ۋاقىتتاكوز جەتكىزىپ جانە والرعا پايدالى بوالتىنىنا قاتتى قۋانىپ، ىشىندەگى قايعىدان قۇتىال
ۇساقتالىپ، ءوزى سياقتى مايدا توپىراقتار اراسىنا ەنىپ، اراالسىپ كەتەدى. بۇدان بىالي ونىڭ شاعىمىن ەشكىم 

 ەستىمەيتىن بولدى. 
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پتى. ول وزىنە جار ىزدەپتى. ءسويتىپ، ول ءاربىر قاالنى اراالپ شىعىپتى. ءبىراق، ەرتە، ەرتە، ەرتەدە، ءبىر حان بولى
ول وزىنە اليىقتى قىز تابا الماپتى. ونىڭ ارمانىنداعى قىز وتە اقىلدى، ونەرلى بولعان. ءسويتىپ ول ءبىر اۋىلعا 

سول ۇيگە كىرىپ، ءۇيدىڭ جەتەدى. شارشاعانى سونشا كەتىپ بارا جاتىپ، ول ءبىر ءۇيدى كورەدى. سوسىن ول 
ۇلكەندەرىمەن امانداسادى. ءبىراق، ول بۇل ۇيدەن ەشقانداي قىزدى كورمەيدى. سول كەزدە قاريا ءوزىنىڭ قىزىن 

مەنىڭ »شاقىرادى. ونىڭ قىزى ءوزىنىڭ سالعان سۋرەتتەرىن، پىسىرگەن بالىشتتەرىن اكەلەدى. سوندا حان وياليدى: 
ل قاريادان ءوزىنىڭ قىزىن الۋدى سۇراپتى. ەكەۋىدە باتاالرىن الىپتى. ءسويتىپ، دەپ. و -،«ارمانىمداعى قىز وسى

 وسىالي والر باقىتتى عۇمىر كەشىپتى. مىنە، مەنىڭ ەرتەگىمدە ءوز مۇراتىنا جەتتى. 
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كىشكەنە ۇيشىك بار.وندا ءتۇبىر ءومىر سۇرەدى.ونىڭ دوستارى باسقاشا تۇرلەنبەيدى ەكەن.تۇبىر ورماننىڭ ىشىندە ءبىر 
والر وزگەرسە قاالي بوالدى ەكەن دەپ وياليدى. ءتۇبىر ءبىر كۇنى ورمان ىشىندە كەلە جاتسا الدىنان بىرەۋدى 

ڭ قاالدى. ول اراسىنان بىرەۋىن ەرەكشە كورەدى.قاسىندا دوستارى بار ەكەن. اتتارى وزگەشە ەكەن. والردى كورىپ تا
 كوزگە ىلەدى. ول وتە مىقتى ەكەن.

 ءتۇبىر قاسىنا كەلىپ:   
 دەپ سۇرايدى. -سەنىڭ اتىڭ كىم؟  -
 دەيدى. -مەنىڭ اتىم قوسىمشا،  -

 ول اتىنا تاڭ قاالدى.
 قوسىمشا:
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 دەيدى. -ال سەنىڭ اتىڭ كىم؟  -
 دەپ ايتادى. -مەنىڭ اتىم ءتۇبىر،  -
 بىرىنىڭ اتىن ءبىلىپ العاننان كەيىن، ءتۇبىر ودان:-ءبىر  
 دەيدى.  -سەنىڭ قانداي قاسيەتىڭ بار؟  -
 دەيدى. -مەن كەز كەلگەن ءسوزدى وزگەرتە االمىن، قاسىڭا قوسىمشا ەكى ءارىپ قوسىپ،  -
 ءتۇبىر:  
 دەيدى . -مەنى تۇرلەندىرشى،   -
 دەپ ايتادى -مىسالى: ءتۇبىردى،  -
 ىر ەستىپ قۋانىپ تاڭ قاالدى.ءتۇب  
 ءتۇبىر:  
 دەيدى. -وندا مەنىڭ دوستارىمدى تۇرلەندىرشى،  -
 ول ماقۇلداپ دوستارىن تۇرلەندىرەدى.  
 دوستارى قۋانادى.  
 ءتۇبىر:  
 دەيدى.  -قوسىمشا ەكەۋمىز دوس بولىپ، ءبىر ۇيدە تۇرايىق،  -
 . ەكەۋى ايىرىلماس دوس بوالدى.قۋانا كەلىسەدى. بارلىعى ءبىر ۇيدە تۇرادى-قۋانا  
 والر قازاق تىلىنە جۇمىسقا تۇرادى. كوپتەگەن قىزمەت اتقارىپ، باياندى ءومىر كەشەدى.   
 
 
 ـ ءبولىم: اي مەن كۇن  156

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1853 
 

ەكەۋى دە تەڭدەسى جوق سۇلۋ ەكەن. وتكەن زاماندا بىرەۋدىڭ ايسۇلۋ جانە كۇنسۇلۋ دەگەن ەكى قىزى بولىپتى. 
 بىرى ۇنەمى-بىرى اسقان سۇلۋمىن دەپ بىرىمەن-بىرىنەن

 جيى جانجالداسىپ قاالدى ەكەن. ءبىر كۇنى كۇنسۇلۋ ءىس تىگىپ وتىرعان ايسۇلۋعا ءتيىسىپ:-ۇرىسىسىپ، ءجيى
 :بولسا ايسۇلۋ ال. دەيدى -! سۇلۋمىن مەن سەنەن –
. االدىاين شاتاققا ۇلكەن تاالس بۇل اياعىندا اقىر.   تاالسادى دەپ -! سۇلۋمىن مەن ەمەسسىڭ، سۇلۋ سەن جوق، –
 سۇلۋكۇن. االدى تىرناپ بەتىن ايسۇلۋدىڭ وتىرعان كەلىپ قارسى وزىنە كۇنسۇلۋ اشۋالنعان ابدەن قىسىپ، ىزا

پ، تەك ۇرتتان ۇيالىتىرناعىنىڭ ءىزى ايسۇلۋدىڭ بەتىندە وشپەستەي بولىپ قاالدى. مىنە، سودان بەرى ايسۇلۋ ج
تۇندە عانا تىسقا شىعادى ەكەن. ال بەيباستاقتىعىنان قاتتى ۇياتقا باتقان كۇنسۇلۋ ءتۇن قاراڭعىلىعىندا بۇعىپ جاتادى 

 بىرى كورىنبەيدى. -ەكەن. سودان بەرى ايسۇلۋ مەن كۇنسۇلۋ بىرىنە
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 وزىنە قاراپ سۇيسىنە باستايدى.-كىشكەنتاي ماسا دۇنيەگە كەلە سالىپ، وز-كىپ
ۇزىن، -! ۇپەكەن التاۋ قاراسا، اياعىنا! ايت وسىنى دەپ عاجايىپ! سۇلۋمىن ادەمى، قانداي عاجاپ، مىنە، —  

 دەنەگە والر .قورعاۋشىالر —تىنشىسى سىمباتتى! ءتورت اياقپەن تىك تۇراسىڭ، ال قالعان ەكەۋى: بەسىنشىسى، ال
 پكوتەرى جىلدام جەڭىل،-جەپ مولدىر،-ءموپ قانداي. قارادى قاناتتارىنا ءوز ەندى ماسا. جاقىنداتپايدى ەشتەڭەنى
-زو ماسا دەپ — االمىن؟ جاساي نە مەن ال —ە سياقتى بىزدەي.جەب تۇمسىعى ال ۇلپىلدەك، مۇرتشاسى. كەتەدى
 شىنقۋانى ەكەن؟ بار كىم ايتاتىن ءان وسىالي جىڭىشكە، نازىك، سونداي ءانى. شىرقادى ءان. قويدى سۇراق وزىنە

 ءانىن لو ەندى. ەستىمەدى اعىپ سىلدىرالي سۋ — ەدى كورىپ ايتىپ وزەنگە ءانىن. بىلمەدى بولىسەرىن كىممەن
 انتىشق ماساعا جۇرگەندە، ءسويتىپ. تىڭدامادى دا ول شۋالپ سىبدىرالپ، جاپىراقتارى —اعاشقا ايتا باستادى 

 قالعان پتىعىلى. جونەلدى قاشا قاراي بۇتاعا تىشقان ەدى، بولىپ ايتپاق ءانىن دا وعان ماسا كىشكەنتاي. كەزدەستى
 ماسا ەپد —ڭ ءانىمدى تىڭدامايسىڭ عوي! ال ەندەشە! مەنى —. قويدى قالىپ سىرتتا قۇيرىعى ۇزىن تىشقاننىڭ

 .الدى سۇعىپ تۇمسىعىن بىزدەي ءوزىنىڭ قۇيرىعىنا ونىڭ
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 ەزدەك وسى قاشقانىن بىرەۋدەن «اپاالپ» تىشقاننىڭ. جونەلدى اال شيقىلداپ تىشقان دەپ —! اپا! ويباي — 
ەكەكتەي، تىشقاننىڭ ارتىنان زىتا جونەلدى. وقشا س سالىپ، ايعاي «اپاالپ» وزىنشە قورقىپ، دا ول. كورەدى قويان

الدىنان قۋ تۇلكى شىعا كەلەدى. قوياننىڭ تۇلكىگە قاراۋعا شاماسى بولمادى. تۇلكى تىشقان مەن زىمىراعان قوياننىڭ 
قوياننىڭ ارتىنان ءبىر قورقىنىشتى بالەنىڭ كەلە جاتقانىن ءبىلدى. ول دا دىبىس شىعارۋعا شاماسى جەتپەي قاشا 

شاڭداتا جۇگىرىپ كەلەدى. وسى ساتتە  جاققا قاراۋعا مۇرشاالرى كەلمەي،-جونەلدى. تىشقان، قويان، تۇلكى جان
قاسقىر اپانىندا ۇيىقتاپ جاتىر ەدى. ول اڭداردىڭ دابىرالپ شۋالعان داۋىسىن ەستىپ، شوشىپ قالدى. اتىپ تۇرىپ 

 ارتتارىنان ەرە كەتتى:
تۇستەرى قالماي جۇگىرىپ كەلەدى. وسى كەزدە ايۋ -، تۇلكى، قاسقىر ەسقويان تىشقان،! ا-پا-ا-ا —     

مىرسقاالردىڭ يلەۋىن شۇقىپ ويناپ وتىرعان. ول جانىنان شۋالپ ءوتىپ بارا جاتقان اڭداردى كورىپ، ءبىر قۇ
 …شايعا قاراماستان، توعايدى باسىنا كوتەرىپ تارپاڭداپ جۇگىرە جونەلدى-جامانشىلىقتى سەزىنگەندەي بولىپ، ءاي

 كەلەدى. ءبىر ۋاقىتتا قويان تىشقاننان سۇرايدى: تىشقان، قويان، تۇلكى، قاسقىر، ايۋ جۇگىرىپ كەلەدى، جۇگىرىپ
 شاقىردىڭ؟ اپاڭدى نەگە سەن —     
 !ماسا —     
 تۇلكى قوياننان:     
 كەلەمىز؟ قاشىپ كىمنەن ءبىز —     
 .قويان دەدى —! ماسا —     
 .تۇسىنبەي قاسقىر دەپ —م؟ كى —     
 !ماسا —     
 .سۇرايدى قوسىال ايۋ دەپ — ما؟ اڭشىالر جاتىر؟ كەلە قۋىپ كىم ارتىمىزدان ءبىزدىڭ قاسقىر، —     
 !ماسا! ادام قايداعى —     

 جەرگە اينالىپ اسپان جاڭعىرىپ، ورمان بۇكىل داۋىسىنان اقىرعان ايۋدىڭ دەپ —! ا-س-ا-ا-ا-م —      
تۇسكەندەي بولدى. جۇرەگى تارسىلداپ، ايۋ جەرگە قۇالپ ءتۇسىپ، باسىن بورسىق ىنىنە تىقتى. اڭداردىڭ الدىنان 

 كولشىكتەن باقا ىرشىپ شىقتى:
 جاتىرسىڭدار؟ كەلە قاشىپ قورقىپ كىمنەن بولدى؟ نە —     

كەنتاي ماسا ىزىلداپ ءانىن ايتىپ كىش ال. ايۋ الماي باسا ەنتىگىن دەپ —! ءبىزدى قۇرتتى ماسا! ويباي —   
دەپ ماسانى جۇتىپ قويدى. -قويمادى. باقا تاڭ قالىپ، كوزىن شاراسىنان شىعارا بادىرايتىپ، اۋزىن اشىپ: اپ! 

 ءسويتىپ، ماسانىڭ ءانى ءبىرجوالتا تيىلدى. 
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اي دەسە  اق-وتكەن زاماندا بايلىعى جۇرتتان اسقان ءبىر حان بولىپتى. بۇل حاننىڭ ۇلى بولماپتى، جالعىزباياعى 
اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار قانشايىم اتتى ءبىر قىزى بولىپتى. قىزدىڭ سۇلۋلىعى سونداي، قاراعان ادام ەسىنەن تانىپ 

ىق قىز نوكەرىمەن سەيىل قۇرىپ، سۋعا تۇسۋگە بارادى. قاالدى ەكەن. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە قانشايىم قىز قىر
سۋعا ءتۇسىپ بوال بەرگەن كەزىندە قانشايىمدى كوكتەن ءبىر قاراقۇس كەلىپ، كوتەرىپ كەتەدى. قىرىق قىز شۋالپ 

. ىجۇرت باتا المايدى. ءبىر اقساقالدى شال كەلىپ ەستىرتەد-قاال بەرەدى. بىرنەشە كۇنگە دەيىن حانعا ەستىرتۋگە ەل
بالگەر، -جۇرتى كەتىپ، تىنىشتىق ۇيدە حان ەسىن جيىپ، باقسى-حان ەسىنەن تانىپ، تاعىنان قۇالپ تۇسەدى. ەل

مولدا جينايدى، قىزدى والردىڭ ءبىرى دە بىلە المايدى، بارىنەن دە جاردەم بولمايدى. تەك حاننىڭ ءۋازىرى -قوجا
 نازار كەلىپ، حانمەن اقىلداسىپ، بىالي دەيدى:

ۇحيتتىڭ ار جاعىندا بالىقشى ءسالىم دەگەن بار، ونىڭ جەتى ونەرپاز باالسى بار. ءبىر تاپسا، سوالر تابادى. م -   
جانىما بەس ءجۇز اسكەر قوسىپ بەرىپ، تەمىردەن كەمە سوققىز دا مەنى سوعان جىبەر. حان تاباندا بارلىق ايتقان 

ڭ ساۋ مۇحيت تەڭىزىنى-سۋمەن جول ءجۇرىپ، ءبىر ايدا امان كەرەگىن دايىن قىلىپ، باس ءۋازىردى اتتاندىرادى. نازار
ار جاعىنداعى ءسالىم شالعا جەتەدى. بارسا، جەتى ونەرپاز باالالرى جوق، شالدىڭ ءوزى عانا وتىر ەكەن. ءسالىم شال 

ڭ دى، حاننىجايىنىڭ ءبارىن بايان ەتە-اسكەرمەن كەلگەن نازاردان قورقىپ كەتەدى. نازار ءۋازىر ءسالىم شالعا ءمان
التىن ءمورىن باسىپ، ءوتىنىپ جازعان حاتىن بەرەدى، ادەيى ىزدەپ كەلگەنىن ايتادى. سول ارادا ءسالىم شال باالالرىن 

 شاقىرىپ الىپ:
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ايلىق الىس، شەت جەردەن سەندەردىڭ ونەرىڭدى ەستىپ جەتىپتى. ءناسىپ بولسا بارىڭدار. ەگەر تاپساڭدار،  -     
 دەيدى. -ن بەرەدى. ونەردى ىشكە ساقتاماي، سىرتقا شىعارىڭدار! مۇلكىمەن قىزى-دۇنيە

 ەكى-سونىمەن جەتى ونەرپاز حاننىڭ باس ءۋازىرى نازارعا ەرىپ جۇرەدى. بۇالر بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، بىر
اي مكۇن قالعاندا ءسۇيىنشى سۇراۋعا نازار حانعا ءبىر كىسى جىبەرەدى. ول بارىپ ءسۇيىنشى سۇراعاندا حان ايا

ساۋ جەتى ونەرپازدى الىپ نازار دا -ءسۇيىنشى بەرىپ، الدىنان بەس ءجۇز وشاق قازدىرىپ، توي جاسايدى. امان
كەلەدى. حان جەتى ونەرپازدى كورىپ، قاتتى قۋانىپ، باال كايعىسىنىڭ ءبارىن ۇمىتقانداي بوالدى. بىرەر كۇن تىنىققان 

قىزدى كوتەرىپ اكەتكەن قاراقۇستىڭ قاسىنا كەلەدى. قاراقۇس سوڭ، حان قاسىنا جەتى ونەرپازدى ەرتىپ باياعى 
قىزدى الىپ اسپانعا ۇشادى. جەتى ونەرپازدىڭ ىشىندەگى ۇلكەنى اسپانعا ۇشا بىلەدى ەكەن، بارلىعىن سول باستاپ، 
 ،قىزدى كوتەرىپ ۇشقان قاراقۇستىڭ كولەڭكە ىزىنە ءتۇسىپ قۋادى. بۇالر كوكتە جەتى كۇن، جەتى ءتۇن ۇشادى

سەگىزىنشى كۇن دەگەندە قۇستى كورەدى. ءبىر داريانىڭ جاعاسىندا قۇس وتىر، قىز شاشىن تاراپ تۇر ەكەن. 
قۋعىنشىالردىڭ دابىل قاعىپ ۇشقان ەكپىنىنەن قورقىپ، قاراقۇس قىزدى الىپ، تاعى دا اسپانعا ۇشادى. سوندا قۋعىنشىالر: 

. ەكىنشىسى دەيدى -، «ونەرىڭدى ىستە»ۇلكەنى ەكىنشىسىنە: دەپ جىاليدى. جىگىتتەردىڭ  -، «قىزدان ايىرىلدىق»
اسقان مەرگەن ەكەن، قۇستىڭ ەكى قاناتىنان كوزدەپ اتقان وعى ونىڭ ەكى سانىن جۇلىپ تۇسەدى. اسپاندا شىر 
اينالىپ كەلىپ، قىز سۋعا تۇسكەندە، ءۇشىنشىسى سۋشىل ەكەن، سۋعا سۇڭگىپ، قىزدى الىپ شىعادى. قىز جۇتقان 

قايتا قۇسىپ، امان تۇرەگەلەدى. بۇالر ەندى سۋدان قۇرعاققا شىققان كەزدە، ءبىر ۇلكەن ايداھار ءبارىن لەبىمەن سۋىن 
وعىستىرىپ بىرىنە س-جۇتىپ بارادى ەكەن. ەندى بۇالردىڭ ءتورتىنشىسى اسقان ۇستا ەكەن، قولىنداعى ەكى تاسىن بىر

. ول تاسىن قولىنا الىپ سوعىستىرىپ ەدى، بەس شاقىرىم قالعاندا بەس شاقىرىم جەردەن قورعان سوعىالدى ەكەن
جەردەن قورعان سوعىلىپ، الگى ايداھار قورعاننىڭ سىرتىنان ورالىپ جاتىپ قاالدى. بىرنەشە كۇن تاس قورعاننىڭ 
 رىشىندە بۇالر دا جاتادى. ايداھار تاس قورعاندى سىرتىنان وراپ الىپ، قىسىپ سىعا باستايدى. بۇالر قىسىلىپ ولە

بولعان سوڭ، بەسىنشىسى دە ونەرىن ىستەيدى. بۇالردىڭ بەسىنشىسى جەر استىنان جول سالعىش ەكەن، قولىنداعى 
اسىل تاسىن شاققاندا، بەس شاقىرىمداي جەر استىنان جول سالىنىپ شىعادى ەكەن. ايداھار سول كۇيىندە تاستا ورالىپ 

، اپاراتىن جولدىڭ قاي جاقتا ەكەنىن بىلە الماي، ايالسى تاۋسىلىپجاتىپ قاالدى. بۇالر جەر بەتىنە شىققان سوڭ، ەلىنە 
اداسادى. بۇالردىڭ التىنشىسى جول بولجاعىش ەكەن، وقۋ وقىپ كوزىن سيپاسا، ءبىر كۇندىك جەردەن جول كورەدى 

ان، عاشىپ، شارشا-ەكەن. التىنشىسى ونەرىن ىستەپ، ءبىر كۇندىك جەردەگى جولدى تابادى. ءبىراق وزدەرى ارىپ
جۇرە تاباندارى تەسىلگەن، تاماقتارى جانە جوق، اش السىرەپ قاالدى. جەتىنشىسى تاعام جاساعىش ەكەن. -جاياۋ جۇرە

قوينىنداعى ءبىر اسىل تاباعىن الىپ، جولداستارىن كۇنىنە ءۇش مەزگىل تاماققا تويدىرىپ وتىرادى. بۇالر بىرنەشە 
ارى دە امان. قانشايىم قىزدى دا امان الىپ كەلەدى. سونان سوڭ حان كۇن جول ءجۇرىپ، حاننىڭ اۋىلىنا جەتەدى، ءب

ات شاپتىرىپ توي ىستەيدى. حان ەلجۇرتى بولىپ، جەتى ونەرپازعا قاتتى ريزا بوالدى. حان جەتى ونەرپازعا ريزا 
 كەنى:ەڭ ۇلدەيدى. سوندا تۇرىپ جەتى ونەرپازدىڭ  -قىزىمدى بىرەۋىڭ جولداس قىلىپ الىڭدار،  -بولعاندىقتان: 
دەيدى.  -ءبارىمىز دە ىستەگەن ونەرىمىزدى ايتىپ وتەلىك، قايسىمىزدىكى ارتىق بولسا، سول السىن،  -          

 حان ماقۇل كورەدى. سوندا ەڭ ۇلكەنى تۇرىپ:
دەپ جەتى  -بۇل قىزعا مەنىڭ ىستەگەن ونەرىم بارىنەن باسىم. مەن بولماسام بۇل قىز جوق ەدى،  -          

 ن قاراقۇستىڭ ىزىمەن اسپاندا ۇشقانىن ايتادى.كۇ
 دەيدى ول. ەكىنشىسى: -سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى،  -          
سەنىڭ ونەرىڭ تاۋسىلىپ، قىزدى قاراقۇس اسپانعا الىپ بارا جاتقاندا مەن اتپاسام، قىز جوق ەدى.  -          

 تۇرىپ: دەيدى. ءۇشىنشىسى -سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى، 
سەن اسپاننان قىزدى اتىپ تۇسىرگەندە مەن سۋدان سۇڭگىپ الماعاندا، قىز جوق ەدى. سوندىقتان قىز  -          

 دەيدى. سوندا ءتورتىنشىسى تۇرىپ: -ماعان ءتيىستى، 
ە جوق مەن تاستان قورعان سوقپاعاندا، ءبارىڭدى دە ايداھار جۇتىپ قوياتىن ەدى، قىز دا، سەندەر د -          

 دەيدى. -ەدىڭدەر. سوندىقتان دا قىز ماعان ءتيىستى، 
 -مەن بولماسام، ءبارىڭ دە تاستىڭ استىندا قىرىلىپ ولەر ەدىڭدەر، سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى،  -          

 دەيدى بەسىنشىسى. التىنشىسى تۇرىپ:
اداستىرماي، جول تاۋىپ بەرگەن مەن ەمەس ءبارىڭ دە جول تابا الماي اداساتىن ەدىڭدەر. بۇالردى  -         

مەنىڭ تاباعىمنان اس جەمەسەندەر،              -دەيدى. اقىرىندا جەتىنشىسى تۇرىپ:  -پە؟ قىز ماعان ءتيىستى، 
دەيدى. ءبارى دە وزدەرىنىڭ ونەرىن ايتىپ، حانعا  -ءبارىڭ دە اشتان ولەر ەدىڭدەر. سوندىقتان قىز ماعان ءتيىستى، 

 ى. حان بىلگىشتەرىن جينايدى. سوندا ءبىر قاريا تۇرىپ:جۇگىنەد
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بۇل جەتەۋىنىڭ ءبارىنىڭ دە ونەرى بىردەي، ءبىراق قىزدى سۇڭگۋىرگە قوسىڭىز، ويتكەنى ول قىزدى  -        
ز، ىباسقاالردان بۇرىن بارىپ قۇشتى عوي. ال، قالعان التاۋىنا التى حاننىڭ قىزىن اپەرىپ، التى جەرگە ءۋازىر سايالڭ

دەيدى. حان قىزىن سۇڭگۋىرگە قوسىپ، قالعان التاۋىنا التى حاننىڭ قىزىن اپەرىپ، التى ەلدى بيلەتىپتى. ءسويتىپ،  -
 جەتى ونەرپاز مۇراتىنا جەتىپتى. 
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ىنا شاعاسى كوپ بولىپتى. مال دەگەندە ماڭداي-مىنۋگە اتى، ىشۋگە اسى بولماپتى، باال باياعىدا ءبىر جارلى بولىپتى،
 ولس سوڭىندا اقىر ما، شىداتا تاماق تەسىك دەگەن، «ەمەس اتاڭ –اشتىق »بىتكەن جالعىز عانا قازى بولىپتى. 

دا قوسىپ جەيتىن نانى دا بولمايدى. سون دا، تۇزى ساالتىن وعان ءبىراق. پىسىرەدى سويىپ، بولىپ جەمەكشى قازدى
 جارلى تۇرىپ ايەلىنە:

 كۇن شەبىرنە ودان ءسويتىپ، قايتەدى؟ تارتسام اپارىپ حانعا دە جەگەننەن نانسىز تۇزسىز، قازدى وسى قاتىن، —
 :قاتىنى. دەيدى – قايتەدى، سۇراسام استىق قىالرلىق تاماق

 . جارلى حانعا پىسىرگەن قازدى الىپ كەلەدى. دەيدى – عوي، سۇيتە سۇيتسەڭ، مەيلىڭ، —
 ارىمىزب الىڭىز، كورىپ كوپتەي بولسا دا از ەدى، سىيلىعىم اكەلگەن سىزگە مىناۋ – ول، دەيدى – حان، تاقسىر —

 .جارلى دەيدى – جاي، جوعىمىز ءازىر،
 حان:    
 دەيدى –ەتىپ ءوزىڭ ءبولىپ بەر!  بىردەي ىشىمىزگە ءۇي قازىڭدى بۇل ەندى، ال! راقمەت سىزگە، راقمەت، —
 جان التى وزىمەن حاننىڭ ءبارى نە – قىزى ەكى ۇلى، ەكى حانىمى، حاننىڭ. بەرەدى پىشاق قولىنا جارلىنىڭ دە

 .قويادى الدىنا حاننىڭ الىپ، كەسىپ باسىن قازدىڭ جارلى سوندا. ەكەن
 ويىنسىز، حان حانىمسىز بولمايدى، سوندىقتانم باس ال اليىق، باس سىزگە سوندىقتان باسىسىز، ءۇيدىڭ ءسىز —

 االسىناب ەكى كەسىپ اياعىن ەكى. قويادى الدىنا حانىمنىڭ كەسىپ، مويىندى دەپ –ءسىزدىڭ حانىمىڭىزعا مويىن 
 .بەرەدى

 كىە سونسون. دەيدى – اليىق، اياق سەندەرگە سوندىقتان باساسىڭدار، ءىزىن قۋىپ، جولىن اتانىڭ سەندەر —
 كەسىپ ەكى قىزىنا بەرەدى. قاناتىن

 قساپۇ قۇسقا قالماي، قاسىندا انانىڭ-اتا سوڭ بويجەتكەن ەرتەڭ جاراتىلعانسىڭدار، جۇرتتىققا جات سەندەر —
 ارلىعاج كەۋدەسى قوناق،-جارلى ال. كەلەدى تۋرا بەرۋگە قاناتىن قازدىڭ سەندەرگە سوندىقتان كەتەسىڭدەر، ۇشىپ

قارق -تىن ءوزىنىڭ جانىنا قويادى. حان جارلىنىڭ ءادىل بولىسىنە تاڭ قالىپ، قارقە بار قازدىڭ دەپ – قالماق،
كۇلىپ، ىرزا بوالدى. ءوزىن ابدەن سىيالپ، تاماققا تويدىرىپ، استىق بەرىپ ۇيىنە قايتارادى. مۇنى ءبىر مىرزا ەستىپ، 

. دەپ جارلىنىڭ العانىنا قىزعانىش ەتەدى –جارلى ءبىر قاز اپارىپ حاننان مۇنشا سىيلىق الدى، مەن ودان كەممىن بە؟ 
 سۇيتەدى دە، حانعا ول بىردەن بەس قاز ءپىسىرىپ اكەلەدى.

 الىپ،س والي مىرزا. دەيدى –، «اكەلگەنىڭىزگە راقمەت، ءبىراق مۇنى التاۋىمىزعا تەڭ قىلىپ ءبولىپ بەر»حان:     
ى. سونسوڭ حان، باياعى جارلىنى شاقىرتىپ الىپ: دالماي بەرە ءبولىپ تەڭ قازداردى ءبىراق. كورەدى سالىپ بىالي

 ۇشەۋ سىزدەر»: دە بەرەدى حانىمعا مەن حان الىپ قازدى ءبىر جارلى،. دەيدى –، «مىنا قازداردى سەن ءبول»
 :بەرىپ باالسىنا ەكى قازدى ءبىر ەندى دەيدى، – ،«بولدىڭىز

بۇالر دا ۇشەۋ بوالدى، »كى قىزىنا بەرەدى دە:ە قازدى ءبىر تاعى. دەيدى – ،«بولدىڭىز ۇشەۋ دە سىزدەر» —
 .دەيدى –، «مىنا قالعان ەكى قازبەن مەن دە ۇشەۋ بولدىم

 – ،«جوق ۇمىتقان دە ءوزىن بەردى، تەگىس دە بىزگە –مىنە، ءادىل بولساڭ وسىنداي بول! »سوندا حان:     
ن. حان جارلىعا تاعى دا قازىناسىنان كوپ ەكە قالعان وسىدان ماقال دەگەن «بىلەر بولە بىلگەن، بەرە». دەپتى

 سىيلىق بەرىپ قايتارادى، مىرزانى قۋىپ جىبەرەدى. 
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قانىن كۇتۋىمىز بات اناشىم، ەرتەگى ايتىپ بەرىڭىزشى؟! جارايدى، ايتىپ بەرەمىن. تەك كەش باتسىن. نە ءۇشىن كەشتىڭ
كەرەك؟ بىلمەيمىن...ەرتەگىنى كەشكە تىڭداعان جاقسى سياقتى. جاقسى. وندا كەلىستىك. قىزىم كۇن باتقانشا ارەڭ 

ساتتە كەشكە ۇالستى. پەشكە جاعىلعان وتتىڭ قىزۋى ءۇيدى جىلىتىپ جىبەردى. -شىدادى. قىستىڭ كەلتە كۇنى اپ
-ۋىنىڭ كولەڭكەسى كەرەگەدە وينايدى. وسىنداي كەزدە باال كەزدەگى اتاجارىقتىڭ سوندىرسەڭ، وتىڭ ويناعان اال

انامنىڭ ورتاسىندا ەش االڭسىز وتىراتىن كەزدەرىم ەسىمە تۇسەدى. اناشىم، ال، ەرتەگىڭىزدى باستاڭىز. قىزىمنىڭ 
ىڭدايسىڭ وزىڭ عانا تقىزىعۋشىلىققا تولى كوزىنە قاراپ، جىميدىم. ەسىمە ادەمى ەرتەگى ءتۇستى. ەرتەگىنى جالعىز ء
« ، ەرتەگى!ەرتەگى»با؟ بارىپ، باۋىرالرىڭدى شاقىرىپ كەل. قىزىم ءشۇيىنشى سۇراعانداي جۇگىرىپ كەتتى. باالالرىم 

دەپ قۋانا ايقايالپ جۇگىرىسىپ كەلدى. ايناال وتىرا قالىپ، مەنىڭ اۋزىمدى باقتى. ەرتەدە ءبىر قىز بولىپتى. ول وتە 
قيالىندا جاساپ العان ۇيدە مەكەن ەتىپ، قيالىنداعى كەيىپكەرلەرمەن تىلدەسەدى ەكەن. جەر ارمانشىل بولعان. ءوز 

دامزات، دى. اپپاق اقشا بۇلتتار، اپپاق قار سياقتى بارلىق ا-بەتىندەگى بارلىق نارسەنى اپپاق ءتۇس سياقتى قابىلدايتىن
پ بىرىمەن سويلەسپەي جۇرگەنىن بايقا-نىڭ بىرتازا دەپ وياليدى. ءبىر كۇنى قىز اكەسى مەن اناسى-جەر بەتى تاپ

ەلەپ بىرىنە وكپ-اۋ. والر نەگە رەنجىسكەن ەكەن؟ ۇلكەندەر كەيدە سوالي بىر-قالىپتى. ءسىرا، رەنجىسىپ قالعان
بىرىنەن كەشىرىم سۇراي سالماي ما؟! ءبىز سويتەمىز عوي...سودان كەيىن ويناپ كەتەمىز. ... سودان، -قاالدى. بىر

اناسىن قاالي تاتۋالستىرسام ەكەن دەپ، تۇنىمەن تەرەزەدەن -ۋالسىپ پا؟ كىشكەنتاي ارمانشىل قىز اتاوالر تات
جاپاالقتاپ جاۋعان قارعا قاراپ ويالنىپتى. ءسويتىپ جاتىپ ۇيىقتاپ كەتىپتى. تاڭەرتەڭ تۇرا سالىپ، كيىمدەرىن كيىپ، 

راز ا ءوز قيالىنداعى ەرتەگى پاتشالىعى سياقتى. قىز قاردى ءبىداالعا جۇگىرىپ شىعىپتى. داال اپپاق قارعا ورانىپتى. تۋر
تاماشاالپ تۇرىپتى دا، دەرەۋ جاالڭ قولدارىمەن قاردى كوسىپ الىپ، جەنتەكتەي جونەلىپتى. اناسى قىزىنىڭ بۇل 

دەپ  «اۋ، جاۋرادىڭ عوي. ۇيگە كىرسەڭشى. كۇن جىلىنعان سوڭ ءبىراق شىعىپ وينا-قىزىم»قىلىعىنا تاڭ قالىپ، 
بايەك بوالدى. قىزى اناسىن ەستىمەگەن سياقتى قاردى جەنتەكتەي بەرەدى. ءبىر كەزدە قولىنداعى قاردى اال ساال 
اكەسىنە جۇگىرىپ بارادى. اكە، اكە، قاراڭىزشى، مەن قاردان گۇل جاسادىم. وتىنەم، وسى گۇلدى اناما سىيالڭىزشى. 

مىناۋ قار عوي... بۇل قار ەمەس، قاردان جاسالعان  اۋ،-ءقازىر قىس، ەش جەردە گۇل وسپەيدى. قىزىم
گۇل...جۇرىڭىزشى، اناما سىيالڭىزشى. بۇل عاجايىپ گۇل... قىزى تابانداپ تۇرىپ العان سوڭ، اكەسى كوڭىلىن قيماي 

قىزى.  دەپ سىبىراليدى -جەنتەكتەلىپ گۇل بەينەسىنە كەلتىرگەن قاردى الىپ ۇيگە كىرەدى. ال، اناما سىيالڭىز، 
مىناۋ ساعان...قاردان جاساالعان گۇل...قىزىمىز جاساپتى... ادەمى ەكەن... اناسى پەشتىڭ جانىندا تۇرعان. قولىن 
سوزىپ اپپاق قار گۇلدى الدى. جۇزىنە جىلۋ جۇگىردى. ادامنىڭ قولىنىڭ تابىمەن ۇيدەگى جىلۋ قار گۇلدى ەرىتە 

اڭىز. ايتپەسە ول ءقازىر ەرىپ قۇالپ قاالدى. مىنە مەن دە باستادى. سۋ تامشىالي باستايدى. اكە، اكە، گۇلدى ۇست
ەرىپ جەرگە تامشىالپ جاتتى. سۋىققا -ۇستايمىن. ءۇش االقانعا قونعان اپپاق قار گۇلى تەز ەري باستادى. ەرىپ

قىزارعان االقاندار قالدى. قاردىڭ سۋىق سۋى قىزدىڭ اكەسى مەن اناسىنىڭ رەنىشىن جۋىپ كەتكەن سياقتى. قىز 
ى تاتۋالسىپ اناس-قاتتى قۋانىپ كەتتى. ايتتىم عوي، ول عاجايىپ گۇل دەپ...ەرتەگى وسىمەن ءبىتتى. ءبىتتى مە؟ اتا

پا؟ ءيا. جاقسى بولدى عوي. مەن تاتەممەن رەنجىسىپ قالسام، سونداي گۇل سىيالسام بوال ما؟ مەن جىميىپ قانا 
عان ىق. ويتكەنى والر ويىنعا اينالىپ وتىردى. ال ەس كىرىپ قالقويدىم. ەرتەگىنى كىشكەنتايالر جاعى تۇسىنبەگەنى ان

 قىزدارىم ءبىر ساتكە قيالداپ كەتكەندەرى انىق. 
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اقپاي، ىپ، قولىنان كەلگەنشە والردى ەشتەڭەدەنقەرتەدە پاتشانىڭ ەكى قىزى بولىپتى. پاتشا ەكى قىزىن دا جاقسى كور
قاالعاندارىن جاساپ، ايتقاندارىن ەكى ەتپەۋگە تىرىسادى ەكەن. دەگەنمەندە، ەكى قىز وسە كەلە مىنەزدەرى وزگەرە 

پتى. اباستاپتى. ءبىر كۇنى ءبىلىمدى ءبىر ادام پاتشاعا قوناققا كەلىپتى. پاتشانىڭ قايعىلى ءتۇرىن كورىپ، سەبەبىن سۇر
ڭ، پاتشام، رۇقسات ەتسە»دەيدى. -«سۇراما، كۇلمەيتىن ءبىر قىزىم بار، دەرتىن ەشكىم بىلمەيدى… ە-ە-ە»پاتشا: 

 قۋانا پاتشا.جوالۋشى دەيدى —، «سارايىڭىزعا قوناق بواليىن. مۇمكىن قىزىڭىزدىڭ قايعىسىنىڭ سەبەبىن تابارمىن
 . ەتىپتى رۇقسات

شى ەكى قىزدى پاتشا رۇقساتىمەن جاسىرىن اڭدي باستاپتى. قاراسا ەكەۋى تۇندە سول كۇننەن باستاپ ساياحات    
جاتار الدىندا جاستىقتارىنىڭ استىنان ءبىر داپتەر شىعارىپ، ءبىر نارسەلەر جازىپ، تاڭەرتەن جازعاندارىن وقىپ، 

ىز وزىنە رىن الىپ وقىسا، كىشى قورىندارىنان تۇرادى ەكەن. ساياحاتشى ءبىر كۇنى قىزدار ۇيىقتاعاننان كەيىن داپتەرلە
 جاسالعان جاقسىلىقتاردى، ال ۇلكەن قىز تەك بولماشى ادىلەتسىزدىكتەردى جازىپتى. 
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ەرتەڭىندە ساياحاتشى كىشى قىزدان رۇقسات الىپ، ونىڭ داپتەرىن ۇلكەن قىزدىڭ جاستىعىنىڭ استىنا قويادى.     
ن داپتەردى الىپ وقىپتى. سارايداعىالر ەكەۋىنە دە بىردەي تاڭ اتىسىمەن پاتشانىڭ ۇلكەن قىزى جاستىق استىنا

قاراعاندىقتان ول داپتەردە جازىلعانداردى جاتىرقاماپتى. وزىنە جاسالعان جاقسىلىقتار ەسىنە تۇسىسىمەن ءجۇزى جادىراپ، 
ەپتى. ءوزى سەنبقۋانعاننان ءان ساال باستاپتى. پاتشا ۇلكەن قىزىنىڭ قۋانعانىن كورىپ، ءوز قۇالعى مەن كوزىنە 

اقتى. پاتشام، ءومىر اينا سي»بىردەن ساياحاتشىنى شاقىرىپ، بۇنى قاالي جۇزەگە اسىرعانىن سۇراپتى. ساياحاتشى: 
ونىڭ جاقسى جاقتارىن ويالساق، بىزگە ادەمى كورىنەر. ءسىزدىڭ ۇلكەن قىزىڭىز ءومىرىنىڭ جامان جاقتارىن ويالعانى 

اۋاپ بەرەدى. پاتشا ۇلكەن قىزىن شاقىرىپ، وعان ەندى داپتەرىنە تەك ج دەپ —، «ءۇشىن باقىتسىز بولعان
 جاقسىلىقتاردى عانا جازۋعا كەڭەس بەرىپتى. 

 سول كۇننەن باستاپ، پاتشانىڭ ەكى قىزى دا باقىتتى ءومىر ءسۇرىپتى.       
 
 
 ـ ءبولىم: ەكى دوس پەن ايۋ  162

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1859 
 

ءبىر كۇنى ەكى دوس ورماندا كەلە جاتادى. كەنەتتەن الدارىنان ءبىر ايۋ شىعا كەلەدى. سول كەزدە بىرەۋى قاشا 
 جونەلەدى، ەكىنشىسى تالعا ورمەلەپ جاسىرىنىپ قاالدى. قاشقان جىگىت ورتادا قالىپ كەتەدى.

ىپ ە ەتبەتىممەن جاتا قالسام، بالكىم قۇتىلولگەن ادام سياقتى جەرگ»االيدا، نە ىستەرىن بىلمەي تۇرعاندا، ويىنا     
 دەپ جەرگە جاتا قاالدى. « كەتەرمىن

ايۋ كەلىپ ونى يىسكەلەي باستاعاندا دەمىن جۇتىپ، دەم الماي جاتادى. ايۋ كەتكەن سوڭ تالعا ورمەلەپ كەتكەن 
« ى؟دەپ سىبىرالد ايتشى ال، ايۋ سەنىڭ قۇالعىڭا نە»دوسى تومەن ءتۇسىپ، دوسىنىڭ قاسىنا كەلىپ، كۇلىپ: 

 دەيدى.
 «قاتەر ءتونىپ تۇرعاندا قاشىپ كەتكەن ادامداردان ساقتانۋ كەرەكتىگىمدى، ايتتى-دوسىنا قاۋىپ»سوندا دوسى:     

 دەيدى. 
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قالىڭ  -جۇالق قارايدى. مىنا جاعى -جاعىنا االق-اق الق پەن قارا الق ءارى جۇگىرەدى، بەرى جۇگىرەدى. جان
 ەشكى كورىنبەيدى. -قالىڭ باۋ. ماڭايدا ەشبىر قوي -شىلىك، انا جاعى 

نىڭ بارىندا ابەرلى سۇيرەپ ءجۇرىپ، اقىرى اداستىردىڭ. ج-سەن اق القسىڭ، تۇك بىلمەيتىن اقىماقسىڭ. مەنى ارلى -
دەپ، قارا الق اق القتى بۇيىردەن ءبىر ءتۇيىپ كەپ قاالدى. قارا الق ءبىر كۇن بۇرىن تۋعان  -قويدى تاۋىپ بەر! 

جۇمىر، ماڭدايىندا ەكى ءمۇيىزى بار. ءوزى بارىپ -ەدى. ول اق القتىڭ اعاسى ساناالتىن. دەنەسى شىمىر، جۇپ
« ڭاقىماقسى -اق القسىڭ »دەپ ايامايتىن. قيت ەتسە « ۋىرىم ەكەنبا»تۇرعان سوتقار، جەلباس ەدى. اق القتى 

-با»دەپ مازاقتايتىن. اشۋالنسا بولدى، مۇيىزىمەن بۇيىردەن ءتۇيىپ قاالتىن. ءوزى جانە جاالقور بوالتىن. باعانا: ء
دى بوالتىن. ەندەپ، قالىڭ شىلىكتىڭ ىشىنە باستاپ كەلگەن دە ءوزى  -« ا!-ا! مىنا جەردىڭ ءشوبىن قارا-ا، ءبا

 اداسقان سوڭ، اق القتى جازعىرىپ تۇر: 
دەپ، زەكىرەدى قارا الق تاعى دا. اق الق ءارى ويالنادى،  -اقىماق! جانىڭ باردا ءتۇس دەيىم العا!  -اق الق  -

 تۇرعان جەرلەرىن ەسكە االدى. -بەرى ويالنادى. جۇرگەن
ىگى تاۋ اسىپ، جايالۋعا جەتىپ تە قالعان شىعار. ال جايالۋعا ۇزاپ كەتكەن قويدى قاالي تابامىز. كىم بىلەدى، ەند -

بارار جولدى تابۋ دا وڭاي ەمەس. سوندا دا جول كەسىپ كورەيىن. ءبىراق ساعان ايتاتىن ءسوزىم بار، ەشكىممەن 
 گەندە« ولەمىز»دەيدى اق الق.  -ەگەسپەيسىڭ، ايتقانىمدى ىستەيسىڭ. وسىنى ورىنداماساڭ، اداسىپ ولەمىز، 

ءسوزدى ەستىگەندە قارا الق ۇرەيى ۇشىپ قورقىپ كەتەدى. قانشا تەنتەك بولعانمەن، اق القتىڭ ءتىلىن الۋعا ۋادە 
بۇالي جاپىرىپ ءجۇرىپ وتىرادى. الدىنان جىرا -بەرەدى. اق الق جول باستاپ، العا تۇسەدى. قالىڭ ءشوپتى والي

ەدى. ءسويتىپ، ەكەۋى ءبىر كەزدە تاۋدىڭ ەتەگىنە قارعىپ وت -سەكىرىپ وتەدى، تاس كەزدەسسە  -كەزدەسسە 
 جىرت. ويدا جوقتا الدارىنان ءبىر تۇلكى شىعا كەلەدى. -ىلىنەدى. ماڭايدا ءبىر قارا كورىنبەيدى. ايناال جىم
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ءتۇۋ، ءوزىڭ ءبىر اپپاق قارداي، ادەمى الق ەكەنسىڭ. اعاڭ دا ادەمى. شارشاپ قالعان شىعارسىڭدار. ءبىزدىڭ ۇيگە  -
 دەيدى تۇلكى. ال ءوزى -وعىپ، ءدام تاتىپ كەتىڭدەر. مەنىڭ دە وزدەرىڭدەي ەكى باالم بار، بىرگە وينايسىڭدار، س

اق الق كىشكەنتاي ەكەن. قاپىسىن تاۋىپ، وسىنى جاۋكەمدەيىن. ءبىراق مۇنى كورگەن اعاسى قورقىپ، »ىشىنەن: 
 رىن ويالپ قويعان اق الق بىالي دەپ، ءتىل قاتادى: دەپ وياليدى. نە ايتاتىنىن كۇنى بۇ -« اۋ!-قاشىپ كەتەدى

تۇكە، انەكي، انا توبەنىڭ باسىندا، قارا تاستىڭ قاسىندا، ءبىزدى كاسقىر كۇتىپ وتىر. ول قارا الق ەكەۋمىزدى  -
ز ىقوناققا شاقىرىپ ەدى. سىزگە ەرىپ كەتكەنىمىزدى كورسە، اشۋالنادى عوي. قاسەكەڭنىڭ كارى قاتتى. مۇمكىن ءوزىڭ

 دە بىزبەن بىرگە جۇرەرسىز. 
دەيدى دە، تۇلكى ءبىر قۋلىق وياليدى. ءبىر  -جارايدى، ەندەشە. جۇرە بەرىڭدەر، مەن ارتتارىڭنان بارارمىن،  -

كەزدە الدارىنان تايىنشاداي كوكجال قاسكىر كەز بوال كەتەدى. ول اۋزىن ارانداي اشىپ، بىردەن ەكى الققا تاپ 
 ەن تۇلكى سايعا قاراي زىتادى. بەرەدى. قاسقىردى كورگ

 دەيدى قاسقىر.  -قارنىم اشىپ كەلە جاتىر ەدى، مۇنداي جاقسى بوالر ما! مەن ءقازىر سەندەردى جەيمىن!  -
قاسەكە، انەكي، انا توبەنىڭ باسىندا، قارا تاستىڭ قاسىندا، ءبىزدى ارىستان كۇتىپ وتىر. ول تاۋداعى جورتقان اڭ،  -

پاتشا بولۋ ءۇشىن كەشە وسىندا كەلىپتى. ەرتەڭگى اسىنا ەكى بۇزاۋ، تۇسكى اسىنا ەكى الق، ۇشقان قۇس اتاۋلىعا 
ۇرەر. تالقان بوپ اشۋالنىپ ج-كەشكى اسىنا ەكى قوزى جەيدى ەكەن. ءسىزدىڭ مىنا قىلىعىڭىزدى كورسە، ول بۇلقان

 دەيدى اق الق.  -ءتىپتى، ءوزىڭىزدى جازىم ەتەر، 
دەپ، باقىرىپ قويا بەرەدى قارا الق تىنىش تۇرماي.  -ا! شاقىرىپ تۇر، -ىنا ارىستاندى قاراا! ءاي، قاسقىر! م-ءبا -

 بەرى االقتاپ تۇرادى دا: -قاسقىر قاتتى ساسقاالقتايدى، ارى
 دەپ جونىمەن جۇرە بەرەدى.  -بالەسىنەن اۋالق. بار، جاندارىڭنىڭ بارىندا كەتىڭدەر، تۇگە!  -
ءبىر تاۋدىڭ باسىنا شىعادى. تاۋعا شىعىپ، ايناالعا قاراسا، تاۋدى بوكتەرلەي ءبىر  جۇگىرگەن بويىمەن ەكى الق -

قورا قوي قاپتاپ جايىلىپ كەلەدى، قويدىڭ ارتىندا استىندا اتى بار، قاسىندا ءيتى بار قويشى كەلەدى. قويدى كورگەندە 
 دەپ ماڭىراپ قويا بەرەدى. « با... ءبا»ەسى شىعىپ قۋانعاننان ەكى الق ء

 شوپان اتا جول باستاپ، بۇرىن كەلگەن اق القتى جەردەن كوتەرىپ االدى. 
قىردان ىزدەپ، تابا الماي قويىپ ەدىم. وزدەرىنىڭ تاۋىپ كەلگەنىن قاراشى. جارايسىڭ، اق -مەن سەندەردى ويدان -

اق القتى قۇشاقتاپ دەپ،  -دەپ مازاقتايتىنداردىڭ وزدەرى اقىماق! « اقىماق -اق الق »العىم، جارايسىڭ! سەنى 
 باۋىرىنا قىسادى. 
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ءبىر قاسقىر تاماق ىزدەپ كەلە جاتىپ، قۇرۋلى تۇرعان قاقپانعا ءتۇسىپ قاالدى. والي جۇلقىنىپ، بۇالي جۇلقىنىپ، 
كاسقىردى اڭشىالر كورىپ، ارتىنان قۋا جونەلەدى. قاسقىر ساسقاالقتاپ ءبىر زورعا قۇتىالدى. قاشىپ بارا جاتقان 

قايتسەڭ دە مەنى جاسىر، ۇمىتپاسپىن جاقسىلىعىندى، مەنى   قابىڭا    سالىپ،    »ەگىنشىگە كەلىپ جايىن ايتادى: 
 . دەيدى —،«ارقاالپ   جۇرە    بەر

الىپ الىپ، ارقاالپ جۇرە بەرەدى. كەشىكپەي اڭشىالر مىلتىق، قاسقىر جىالپ تۇرعان سوڭ، ەگىنشى ادام قابىنا س   
 قىلىشىن جارقىلداتىپ جەتىپ كەلەدى. كىسىدەن سۇرايدى: 

 .دەپ—بە؟    كورمەدىڭ     قاسقىر     جاتقان    بارا     قاشىپ  —
 كىسى:     

 كەننەنكەت اسىپ اڭشىالر.      دەيدى —ۇمتىلىڭدار، تەزىرەك ءوتتى، قاشىپ شوقايدان اناۋ قاسقىر ءبىر جاڭا —
 گىنشى قاپتىڭ اۋزىن شەشىپ، قاسقىرعا:ە كەيىن،

 :گىنشىگەە شىعىپ، سەكىرىپ قۋانىپ قاسقىر. دەيدى —،«ەتەرسىڭ جاقسىلىق ءبىر دا ماعان بەر، جۇرە جونىڭە» —
 .بەرەدى تاپ-تاپ دەپ —،«اشتى قارنىم جەيمىن، سەنى مەن» —

 ەگىنشى بايعۇس ساسقاالقتاپ:     
ن سەنى ولىمنەن قۇتقارىپ الىپ قالىپ ەدىم، جاقسىلىققا جاماندىق ەتە  مە  ەكەن، مە قاالي، بۇنىڭ قاسقىر، اي، —

 .دەيدى —والي  بولسا تورەلەتەيىك، قايسىمىزدىكى ءجون ەكەن،
ياق ايتىپ ا-. بۇالر تۇلكىگە وقيعانى باستانەكەۋى كەرىسىپ تۇرعاندا قاڭعىرىپ ءبىر جاعىنان تۇلكى كەلەدى     

 شىعادى. تۇلكى:
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جوق ءسوزدى ايتپاڭىزدار، مەنەن باسقا بىرەۋ ەستىسە كۇلىپ جۇرەر، دورباعا ۇلكەن قاسقىر سىيدى دەگەنگە  —
 .دەيدى —نانبايمىن، بارىپ تۇرعان وتىرىك،

 اسقىرعا:دەپ كەرىسىپ بولمايدى. تۇلكى ق« بۇل راس»قاسقىر مەن كىسى      
 .  دەيدى —سەنبەيمىن،   كىرمەي   قاپقا  —

 قاسقىر   سەندىرمەكشى بوپ قاپقا كىرگەندە، تۇلكى ەگىنشىگە:
 ندىەگى   كۇزدىگۇنى  كورەيىن،   مەن   قانە   كەلدى،  كەزىڭ   قيمىلدايتىن ەندى اۋزىن، قاپتىڭ بايال» —

 .دەيدى-«جۇرسىڭ؟ سوعىپ قاالي
 ەگىنشى قۇرالىن الىپ، قاسقىردى ۇرا باستايدى. تۇلكى:    
 .دەيدى —اش، اۋزىن قاپتىڭ ەندى —

 ارتىنا قاراماستان شىعا جونەلەدى. ارتىنان تۇلكى:-قاسەكەڭ الدى    
 .كۇلىپتى ساق-ساق دەپ —،«ەدى تورەم ءادىل ءبىر ىستەمەگەن بەرى كوپتەن» —

 ىڭ ايالسىمەن اجالدان قۇتىلىپتى. ءسويتىپ، ەگىنشى بايعۇس تۇلكىن     
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 شاپاالق
( مۇحاممەد)س.ع.س«. كىم ءجانناتتان ءۇمىتتى بولسا، پايدالى ءسوز ايتسىن نەمەسە ۇندەمەسىن-كىمدە»          

پايعامبارىمىزدىڭ وسى ءبىر قاسيەتتى ءحاديسىن كوكىرەگىنە توقىپ وسكەن ءبىر مۇسىلمان باالسى قايدا بارسا دا 
 تىرس وتىرادى ەكەن.-تىمپيىپ، تىم

 اكەسى:
 .كورسەتىپتى ەمشىگە دەپ–ن اۋزىن اشپايدى، اۋرۋ ەمەس پە؟ باالم جۇمعا-

 بەرى قاراپ:-ەمشى ارى
 
 باقشاعا سەرۋەڭدەتڭىڭىز، سەرگىتىنىز.-ۇلىڭىزدىڭ ءىشى پىسىپ ، ابدەن زەرىككەن. داالعا قىدىرتىڭىز، باۋ-

 ىپ جاتسا:الىپ، تورعا سال توعايدى اراالپ، سەيىلدەپ قويماپتى. اكەسى توتىقۇستى ۇستاپ-باالسىن جەتەكتەپ، ورمان
دەيدى باالسى. سوندا اكەسى جالت -اي! ۇندەمەگەندە تورعا ءتۇسىپ سورالمايتىن ەڭ!-اي، بايعۇسىم-اي، قۇسىم-ء 

 قاراپ:
دەپ شاپاالقپەن تارتىپ جىبەرسە،  -اي، سەن سويلەيدى ەكەڭسىڭ عوي. مەنى نەگە مۇنشا ابىگەرگە ساالسىڭ؟-ء 

 باالسى باسىن شايقاپ:
 angimelers.ەكەن –دەگەن -اق قويعاندا ، شاپاالق جەمەس ەدىم!-تىلىمدى تىستەپ مەن دە ۇندەمەي-ء 

 
 دۇرە
 

باياعىدا ءبىر ونەرپاز جىگىت ون قادام جەردەن ءجىپ القتىرىپ، يەنەنىڭ كوزىنەن وتكىزەدى ەكەن. پاتشا       
 سول جىگىتتى الدىرىپ:

 دەپ سۇرايدى. قوشەمەت دامەتىپ تۇرعان جىگىت:-تى؟وسى ونەردى ۇيرەنۋگە قانشا جىلىڭ كەت-
 دەيدى ماسايراپ.-جيىرما جىلىم كەتتى،-
 دەپتى پاتشا نوكەرلەرىنە.-مىناعان جيىرما التىن بەرىڭدەر. سونان سوڭ جيىرما دۇرە سوعىڭدار!-
 دەيدى ونەرپاز جىگىت ۇرەيلەنىپ.-جازىعىم نە؟-
تى اشۋلى دەپ-باقانداي جيىرما جىلىن پايداسىز ىسكە جۇمساعانىڭ ۇشىن!الال تاعاالنىڭ ولشەپ بەرگەن ءومىرىنىڭ -

 پاتشا.
 

 ەل اۋزىنان جازىپ العان.
 كوپەن امىربەك. 
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نەمەسە قاسقىر ىشىگى بار ادامنىڭ عانا توڭباۋى مۇمكىن. ال مۇنداي ساقىلداعان سارى ايازدا توڭباسا، تۇلكى تونى 
 الدار كوسە جارىقتىق شۇرىق تەسىك جامان تونمەن كۇن سايىن ءۇسىپ ولە جازدايتىن.

اس اۋزى بوزارىپ، ب-قولىنىڭ جانى كەتىپ، بەت-بىردە ول جاپان داالدا جورتىپ كەلە جاتىپ، سۇمدىق توڭدى. اياق
 دايدى.سۇعار جىلى ءۇيدى ارمان

 
aldar-kosenin-sikirli-toni 

 
سۋىلداعان سۋىق جەل، ۋىلدەگەن ۇسكىرىك قۇالعىنىڭ ۇشىن اياماي شىمشىپ، جانىن شىعارىپ بارادى. جاقىن ارادا 

 ءتۇتىن تۇتەتكەن ەشقانداي اۋىل كورىنبەيدى.
ىپ قويىپ، دى. باسىن ءبىر شۇلعقانشا تەبىرەنىپ، قامشىسىن قانشا سىلتەگەنمەن الداردىڭ ارىق اتى ءجۇرىپ جارىتپاي

 جاي عانا يتىندەيدى دە وتىرادى.
 اتىپق داالدا قاقاعان. ەستىلمەيدى ۇرگەنى ءيتتىڭ. شىعارمىن جۇرەتىن ءبىراز ءالى. سورى جولدىڭ —جامان ات “

 .كەلەدى سويلەپ ىشىنەن دەپ —، ”دىە جارار ولمەسەم
ۋى اتىنىڭ جەلىسىنە قاراپ، يەسىنىڭ باي ادام ەكەنىن بىلە قويدى. ب كەنەتتەن الدىنان ءبىر اتتىلى كورىنبەسى بار ما؟

 بۇرقىراپ ىسسىالپ كەلە جاتقان ادامداي ومىراۋىن اشىپ تاستاپ، اندەتە باستادى.
 ساۋلىق سۇراستى.-جوالۋشىالر جولىعىپ، امان

ىنە بوركىن ءبىر شەكەسبۇرسەڭ ەتەدى.ال الدار كوسە -باي ۇستىندەگى تۇلكى ىشىكتىڭ وزىنەن توڭىپ، بۇرسەڭ
 قاراي قيسايتا كيىپ، كۇنشۋاقتا جىلىنىپ وتىرعان ادامداي كوڭىلدى سويلەيدى.

 .باي دەيدى — با؟ جوقسىڭ توڭعان نەمەنە، سەن، —
 الدار دەيدى —قىز قايناپ جۇرەدى -توڭساڭ، سەن توڭعان شىعارسىڭ؟ مەنىڭ تونىمدى كيگەن كىسى ۇنەمى قىز

 .كوسە
 .باي دەيدى —مۇمكىن ەمەس! 

 !با؟ تۇرسىڭ كورمەي نەمەنە، —
 !تەسىك شۇرىق: تۇرمىن كورىپ بار؟ نەسى كورمەيتىن —
ىعىپ ىكتەن شتەس ەكىنشى ەتىپ لىپ جەل كىرگەن تەسىكتەن ءبىر. تەسىكتە شۇرىق سول سوندا، ماسەلە —

 كەتەدى.ال جىلۋ وزىمدە قاالدى.
 .باي وياليدى دەپ —” قايتكەندە دە مەن مۇنىڭ تونىن الىپ قااليىن“
 .كوسە الدار ارماندايدى دەپ —” شىركىن، مىنانىڭ ىشىگىن قولىما ءبىر تۇسىرسەم!“

 .باي دەيدى — ساتساڭشى؟ ماعان ىشىگىڭدى —
 ءوز ساعان مەن ورنىنا ونىڭ. ولمەيسىڭ ءۇسىپ —. الدار دەيدى —ساتپايمىن! مەن ونسىز ءۇسىپ ولەمىن! 

 .جىلى يسوندا دا ول. بەرەمىن ىشىگىمدى
الدار كوسە ونىڭ ۇسىنىسىن قۇالعىنا دا ىلمەگەن كىسىدەي بايعا جوعارىدان قارايدى. ءبىراق ەكى كوزى بايدىڭ 

 تۇلكى ىشىگىندە.
 .باي قىزىقتىرادى دەپ —قوسايىن  دا اقشا ۇستىنە بەرەيىن، دە ىشىگىمدى —
 .ەدىم كورەر ويالنىپ بەرسەڭ، اتىندى ورنىنا اقشا. جوق قاجەتى اقشانىڭ ماعان —

 قۋانعاننان باي بىردەن كەلىسە كەتەدى.ىشىگىن شەشىپ، استىنداعى اتىن ءتۇسىپ بەرەدى.
 الدار كوسە بايدىڭ ىشىگىن كيىپ،بايدىڭ جۇيرىگىنە ءمىنىپ، ىسقىرعان جەلمەن جارىسا جونەلەدى.

 جىلى — يىعىندا ات، ۇشقىر —ەندى الدار كوسەگە ءبىر اۋىلدان ءبىر اۋىلعا بارىپ تۇرۋ ونشا قيىن ەمەس. استىندا 
 :ودان ۇيدە كەلگەن كەز. ىشىك

 .سۇرايدى دەپ — الدىڭ؟ قايدان اتتى جۇيرىك پەن ىشىك تۇلكى كەرەمەت مىنا —
 ايىرباستاپ الدىم. ىس سەگىز جاماۋى بار تونعاجەتپ جىرتىعى، جەتى جەتپىس —

جامان تونعا جاقسى ىشىگىن، قىرشاڭقى اتقا كۇستاي ۇشقان جۇيرىگىن ايىرباستاعان اقىماق باي تۋرالى اڭگىمەنى 
 ەستىپ، ەل ءماز بوالدى. كۇلكى ءسال سايابىر تارتقان ساتتە الدار كوسە:

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                265 bet 

 . دەيدى —بىلەدى! تۇششىسىن تارتقان  -جاقىنىن جورتقان بىلەدى، ءدامنىڭ اششى-جولدىڭ الىس
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الدار كوسەنىڭ اۋىلىنا ءبىر ساراڭ كوشىپ كەلەدى. ەشكىمگە ەشتەڭە بەرمەيدى. ال ءوزى السا، ەشقاشان قايىرمايدى. 
 يتىن ساراڭ. تىپتەن تاماق ىشپەيدى دەۋگە دە بوالدى.ساراڭ بولعاندا دا وزىنەن ءوزى ايا

ءسويتىپ ءجۇرىپ الگى ساراڭ حاننىڭ قىزىن كورگىسى كەلەدى. كورسەت دەپ الدار كوسەگە جالىنادى. ءارى ويالنىپ،  
 بەرى ويالنىپ، الدار كوسە كونەدى. ەكەۋى جولعا شىعادى.

 جوالي قوي جايىپ جۇرگەن شوپانعا جولىعادى.
 
 .ەدىبەر ارەڭ قيناال-قيناال ساراڭ. دەيدى — تۇر، بەرە تەڭگە ەكى قارىزعا ماعان سەن قايىرامىن، جولدا قايتار —

! تسا العىڭدى قوتىر ءبىر دەگەن جامان ەڭ بار، تەڭگە ەكى مەندە — باالعا، قويشى الدار دەيدى —اينااليىن، 
 .ساتادى شوپان —
 جانە ەكى تەڭگەمە دۇرىستاۋ ءبىر قوزى بەر.! ەندى سەن ماعان وسى الققا راقمەت —
 ءبىر الق جانە ەكى تەڭگە دەگەن اجەپتاۋىر دۇنيە عوي! بەرەدى. 

 — !بەر ەشكى ۇلكەن ءبىر الدا. ال دە تەڭگەنى ەكى ءتىپتى دا، قوزىنى دا، القتى مىنا سەن ەندى! باۋىرىم —
 اق كەلىسە ساالدى.-ويالنباي دا جولى بۇل شوپان

 …قايتا اۋىستىرىپ وتىرىپ، الدار كوسە نە بارى ەكى تەڭگەگە ءبىر ۇلكەن سەمىز قوي ساتىپ االدى-ايتاءوستىپ، ق 
 

 حان سارايى داريانىڭ قاق ورتاسىنداعى شاعىن ارادا ورناالسقان ەكەن. ساراي مەن جاعاالۋدىڭ ورتاسىندا اعاش كوپىر.
ى. سول كەزدە سۋ الۋعا كەلگەن حان سارايىنىڭ ءبىر جوالۋشىالر سول كوپىرگە تاياۋ جەرگە جەتىپ، شاتىر تىگەد

 كۇڭى:
 .سۇرايدى دەپ — بوالسىزدار؟ كىم سىزدەر —
 ايتىپ ناقىزى حاننىڭ ءبارىن وسىنىڭ قىز جەتكەن ارەڭ ۇسىگىپ-اسىعىپ. الدار دەيدى —بىز اسپان ادامدارىمىز! -ء 

قانداي بوالدى ەكەن دەپ جاقىنداپ كەلەدى دە، حاننىڭ قىزى تەز كەتىپ قاالدى. پالەندەي  ادامدارى اسپان.بارادى
 ايىرماشىلىق تاپپايدى.

حان قىزىن كورۋگە قۇشتار بوپ كەلگەن ساراڭ وعان قاراماي، ونىڭ ۇستىندەگى اسىل اشەكەيلەرگە قارايمىن دەپ، 
كوپ كەشىكپەي الگى كۇڭ سۋ الۋعا تاعى دا كەلەدى. كەلسە، قىزدىڭ قانداي ەكەنىن دۇرىستاپ كورمەي دە قاالدى. 

الگى اسپاندىقتار قويدى سويۋدىڭ ورنىنا بالتامەن شاۋىپ جاتىر ەكەن، ورالعان بويدا وسىنىڭ ءبارىن حاننىڭ قىزىنا 
 جەتكىزەدى.

 !كورىنەدى بىلمەيتىن سويا مال ءتىپتى بۇالر —
سەنبەي، جاڭاعى جەرگە تاعى كەلەدى. حانشايىمدى كورۋگە قۇمار سورلى مۇنى ەستىگەن حانشايىم ءوز كۇالعىنا ءوزى 

كەشەگىن قىزىقتاپ، ونىن ءوزىن تاعى دا جوندەپ كورە المايدى.اسپان ادامدارىنىڭ اقىماقتىقتارىنا -ساراڭ ونىڭ كيىم
ارىپ ب“دانا بەرەدى. دەپ مازاسىز” بۇالر تاعى نە ءبۇلدىرىپ قويدى ەكەن“تاڭقالعان حان قىزى تىنىش جاتا الماي، 

 دەپ، كۇڭىن ءۇشىنشى رەت جىبەرەدى.” ءبىلىپ كەلشى
. ەكەن المايدى پىسىرە تا تاماق دۇرىستاپ ءتىپتى بۇالر قويعاندا، بىالي بىلمەگەندەرىن سويۋدى مال ويبوي، —

اعىپ جاتىر. ت جو ۇستىنە سونىڭ توڭكەرىپ، قازان ۇستىنە سالىپ، ەت سۋعا سول قۇيىپ، سۋ سوعان قازىپ، شۇڭقىر
 تاماق قاالي بارىپ، ءوزى حانشايىمنىڭ كەتكەن شىداماي. كۇڭ الگى جولى بۇل كەلەدى دەپ —اي! -سۇمدىق
 ارايعاس نيەتپەن جاقسى دەگەن قاالر توڭىپ جاعاسىندا وزەن كەيىن سودان. بوالدى ۇيرەتكەن كەرەگىن ءپىسىرۋ
 ارعان كۇڭ تاعى ءبىر قىزىق حابار جەتكىزەدى:ب بارالۋعا كەتسە، جاتقىزىپ سالىپ، توسەك اكەلىپ،

بۇالر توسەكتىڭ دە نە ەكەنىن بىلمەيتىن بولىپ شىقتى! وزدەرىن وزدەرى اياقتارىننان اسىپ قويىپ، سالبىراعان 
 …قۇيلەرىندە دەمالىپ جاتىر

سەنىڭ اۋىلداس الدار كوحانشايىمنىڭ ءوزى تاعى بارىپ، تاعى ءتۇسىندىرىپ، توسەككە جايعاستىرىپ قايتادى. قىسقاسى، 
ساراڭ ايالكەر كورشىسىنىڭ ارقاسىندا حاننىڭ قىزىن ءبىر ەمەس، بىرنەشە مارتە كورىپ ۇلگەردى.بىر كورگەن ءۇشىن 
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مىڭ تەڭگە تولەۋگە ءتيىس ساراڭنىڭ ساراڭى ءبىر تۇگىل، بىرنەشە مارتە كورسەتكەن الدار كوسەگە راقىمەت تە 
 يعا دەپ بەرگەن ەكى تەڭگەسىن سۇرايدى.كىزارماي، قو-ايتپايدى. ۇيالماي

 ساراڭ ەكەنىن بىلسە دە، تاپ وسىنداي ساراڭ شىعار دەپ ويالماعان الدار كوسە قاتتى اشۋالندى.
 ءتىپتى اۋىرىپ قاالدى. دۇنيەقوڭىز كورشىسى كوڭىلىن سۇراعان بولىپ،تاعى دا الگى ەكى تەڭگەنى ەسىنە ساالدى. 

ءولىپ قاالدى. جاقىندارى مەن تۋىستارى اۋىل بولىپ ونى سوڭعى جولعا شىعارىپ سول كەزدە الدار كوسە وتىرىك 
 ساالدى. ساراڭ دا كەلەدى.

 دەپ قاپا بولعاننان” قارىزىمدى قايىرماي كەتتى“كوزىنەن جاسى سورعاالپ جىاليدى. قايعىرعاننان ەمەس، ارينە. 
 ەڭىرەيدى. ەڭىرەگەندە ەتەگى جاسقا توالدى.

 ەل تاراعاننان كەيىن الدار كوسە اقىرىن باسىپ ۇيىنە وراالدى. زيرات باسىنداعى
بىرەر كۇن وتكەننەن كەيىن ەكى تەڭگەنىڭ يەسىمەن جولىعىپ قاالدى. ءوز كوزىمەن جەرلەپ قايتقان مارقۇمدى 

تەڭگە كى بىرەۋگە ە»كوشەدە كەزدەستىرىپ، ساراڭنىڭ توبە شاشى تىك تۇرادى.قورىكپا! قورىقپا! پەرىشتەلەر ماعان 
دەپ بىرەر كۇنگە بوساتىپ جىبەردى. ءما، قارىزىڭ! ال « بەرەشەك ەكەنسىڭ، بار، سول قارىزىڭنان قۇتىلىپ قايت!

 ىپ،كۇرمەل ءتىلى ساراڭ ەستىگەن ءسوزىن بۇل ونىڭ. كوسە الدار دەيدى —مەنى و دۇنيەدەگىلەر كۇتىپ وتىر! 
  …قاالدى تالىپ جەردە سول
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وتە ۇلكەن باقشاسى بار ەكەن. ونداي  ipپاتشا بولىپتى. پاتشانىڭ ءۇش ۇلى ءھام ب ipبۇرىنعى وتكەن زاماندا ب
، pceكى iciقايعىلى ما، اۋرۋ ما ك باقشا ول زاماندا دۇنيە جۇزىندە ەش پاتشالىقتا بولماعان. ەگەر بۇل باقشاعا

اۋرۋىنان ساالمات بولىپ شىعاراتىن ەدى. بۇل باقشادا نەشە ءتۇرلى  iciقايعىلى كىسىنىڭ قايعىسى كەتىپ، اۋرۋ ك
-الما اعاشىن جان ipجەمىستەر بار ەدى. پاتشا باقشاسىنداعى وسى جەمىس اعاشتارىنىڭ، ىشىنەن بيىك وسكەن ب

 دى ەكەن.تانىمەن وتە جاقسى كورە
كۇمىسكە ياعني ءار ءتۇرلى تۇسكە اينالىپ تۇرادى ەكەن.  ipeyiالتىنعا، ب ipeyiالمانىڭ ب ipول اعاشتا وسكەن ب

-ءجۇنى التىن سەكىلدى جالت ipبpالتىن قۇس يەلەنىپ الىپتى. التىن قۇستىڭ ءا ipءبىر زامانداردا بۇل باقشانىڭ ب
ى ويناپ تۇرعان. بۇل قۇس ءار كۇنى تۇنىمەن بۇل پاتشانىڭ سەكىلد ayhapجۇلت ەتىپ تۇرعان ءھام كوزى گ

پ eyiالماسىن شۇقىپ، باسقاسىن ت ipۇيىكتى الما اعاشىنىڭ بcباقشاسىنا ۇشىپ كەلىپ قونادى ەكەن.الگى پاتشانىڭ 
ىن كۇنىندە پاتشا باقشاسىن اراالپ الما اعاشىنان الماسىن قاراسا، الت ipپ كەتەدى ەكەن. كۇندەردىڭ بcipiءتۇ

كۇنى پاتشا  ipتى كورىپ قاپا بولعان، قايعىرا باستاعان. بicسەكىلدى جاقسى الماسى از قالعان ەكەن. پاتشا بۇل ء
 قىرىپ ايتكان.-ءوزىنىڭ ءۇش ۇلىن شا

دەي ipiت ماعان قۇستى التىن جۇرەتىن كەلىپ باقشاعا كەلەدى، قولدارىڭنان قايسىالرىڭنىڭ ۇلدارىم، ءازيز ءاي، —
بەرۋگە. قايسىسىڭ ۇستاساڭ ءوزىم ءتىرى كەزدە جارتى پاتشالىعىمدى بەرەمىن ءھام ولگەن ۋاقىتىمدا بارلىق ۇستاپ 

قايعىرماڭىز، نە قىلساقتا »ستىپ: eء ۇلدارى پاتشادان ءسوزدى وسى. دەيدى —پاتشالىعىمدى وسيەت ەتىپ قالدىرامىن،
 دەيدى —،«ۇستارمىز

لعا تۇرا باستادى. اۋەلى ۇلكەن ۇلى باقشاعا بارىپ، تۇندە قاراۋىلعا تۇرادى. كەزەكپەن باقشاعا قاراۋى-بۇالر كەزەك
ۋاعىنا دەيىن الما اعاشىنىڭ تۇبىندە وتىرادى دا، شارشاپ پاتشا ۇلى ۇيىقتاپ كەتەدى. سول ارادا التىن  ipءتۇننىڭ ب

الماسى  ipالماالرى قيىلعان، ب الماسىن الىپ كەتەدى. پاتشا ۇلى ويانىپ قاراسا، ipقۇس كەلىپ الماالرىن قيىپ، ب
—«ەي، سۇيىكتى ۇلىم، التىن قۇستى كوردىڭ بە؟»جوق. ەرتەڭگىسىن پاتشا تۇرىپ، ۇلكەن ۇلىن شاقىرتىپ: 

 لعاقاراۋى كۇنى ەكىنشى. دەگەن —،«كورمەدىم اتا، عازيز ەي،»: ايتقان قىلىپ مانساپ بەرگەن، جاۋاپ ۇلى. دەگەن
وتىرعان. ءبىرازدان سوڭ ول دا ۇيىقتاپ كەتكەن. سول ارادا  بارىپ تۇبىنە اعاشى الما الگى. كەتكەن ۇلى ەكىنشى

قۇس كەلىپ المانى قيىپ، ءبىر الماسىن الىپ كەتكەن. ەرتەڭگىسى پاتشا ۇلىن شاقىرتقان. ۇلكەن ۇلى سەكىلدى جاۋاپ 
رازدان دە ەش ۇيىقتاماعان. ءبىبەرگەن. ءۇشىنشى ۇلىنا كەزەك كەلىپ، ءۇشىنشى ۇلى باقشاعا بارىپ الما اعاشى تۇبىن

سوڭ باقشاعا وت سەكىلدى جالت جالت ەتىپ كۇس كەلىپ، ايناالنى كۇندىزگىدەي جارىق قىلىپ الما اعاشىنا كەلىپ 
قونعان دا الماالردى قيا باستاعان. پاتشانىڭ ۇلى ايال قىلىپ قۇيرىعىنان ۇستاعان. ءبىراق دۇرىستاپ ۇستاي الماي 

بۇالي ەتىپ ۇشىپ كەتكەن. پاتشا ۇلىنىڭ قولىندا جالعىز عانا ءبىر قاۋىرسىن قالعان. پاتشا -يقالعان، التىن قۇس وال
تۇرعان، ۇلىن شاقىرتقان، ۇلى الگى قاۋىرسىندى الىپ بارىپ اتاسىنا بەرگەن. پاتشا قايران قالىپ ءتىپتى قۋانعان. 
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ان. وسى قاۋىرسىندى ءوزى وتىراتۇعىن ۇيگە قويع ويتكەنى ول قاۋىرسىن قاراڭعى ءتۋندى كۇندىزگە اينالدىرعان. پاتشا
بۇل وقيعادان سوڭ التىن قۇس باقشاعا ءتىپتى كەلمەگەن. كوپ ۋاقىت وتكەن سوڭ پاتشا جانىنا ۇلدارىن شاقىرىپ 

ەي، مەنىڭ سۇيىكتى ۇلدارىم، نە بولسا دا سول التىن قۇستى تىرىدەي ۇستاپ اكەلگەندەرىڭە بۇرىنعى ايتقان »ايتقان: 
 بولسا ەن كەلىپ، اشۋى قاتتى ىنىسىنە ۇلى ورتانشى مەن ۇلى ۇلكەن ارادا سول. دەيدى —،«ەتىمدى ورىندايمىنوسي
 اتاسىنان ۇلى ورتانشى مەن ۇلى ۇلكەن سوڭ مۇنان. ەدى كويعان ايتىپ ەتىپ كەڭەس دەپ ىزدەيمىز بىرگە دا

ىڭ تكەن سوڭ پاتشانكە شىعىپ اعاالرى. كەتكەن شىعىپ ىزدەپ قۇستى التىن الىپ دۇعاسىن ءھام سۇراپ رۇقسات
اس سۇيىكتى ۇلىم، سەن ج»اتاسى ايتقان: «. اي، اتا، مەنى دە جىبەر ىزدەۋگە»كىشى ۇلى اتاسىنا جالىنا باستادى: 

 كۇن. دەگەن —،«باالسىڭ، ۇزاق جولعا ءجۇرىپ كورمەگەنسىڭ مەجەلى جەرگە ءالى اعاالرىڭ بارماعان دا بوالر
 —،«ءوتىنىپ تىلەگەن: نە بولسا دا باتاڭىزدى بەرىپ، رۇقسات ەتىڭىز اتاسىنان ۇلى كىشى سايىن ساعات سايىن،
 اتقا بىرء ۇلى كىشى قىلىپ، دۇعا قايىر كوپ اتاسى. بوالدى بولمايتىن جىبەرمەسە ۇلىن كىشى پاتشا اقىرى. دەپ

ستاعان: ويالي با جاتىپ بارا كەتىپ. بىلمەگەن بارعانىن جاققا قاي دە ءوزى بارا-بارا. كەتكەن شىعىپ جولعا ءمىنىپ
ءجۇرىپ بارىپ ءبىر جەرگە جەتكەن. ول ءبىر « الىس پا ەكەن، جاقىن با ەكەن، بيىك پە ەكەن، االسا ما ەكەن؟»

 kazakh-halykh-ertegisi. تۇرعان اعىپ بۇالقتار ءشوپتى، جاسىل —جاقسى ساحارا 
ل كەزدەسكەن. ءبىراز دەمىن العان سوڭ الگى تاقىر شولدەن ەرتەڭىنە تاعى ءبىر كەش جۇرگەن الدىنان تاقىر ءشو

كەتكەن. ءبىراز بارعان سوڭ ءبىر بيىك اعاشتى كورەدى. اعاشقا جازىلعان جازۋ بار ەكەن. جازۋدى وقىپتى. اعاشقا 
-وسى اعاش جانىندا ءۇش جول بار: وڭعا ،سولعا، تۋرا. تۋرا جولمەن كەتسە، ول كىسى اش»جازىلعان سوزدەر: 

االڭاش بولىپ امان قاالدى. وڭ جاقتاعى جولعا تۇسسەڭ، اتى بولسا اتى ءولىپ، ءوزى امان قاالدى. اعاشتان سول ج
 ولعاج قاراعان جاققا وڭ اعاشتان ۇلىنىڭ پاتشانىڭ. جازىلعان دەپ —،«جاققا كەتسە، ول كىسى ءولىپ، اتى قاتار

 دەپ ءبىر كۇن جۇرگەن، ەكى« تابىالر مال قالسام ءوزىم ولسە، اتىم» ويالعان ۇلى پاتشا. كەتكەن ءجۇرىپ ءتۇسىپ
عاندا بۇعان ءبىر جاقتان كەلىپ ءبىر سۇر قاسقىر جولىقتى. بۇل سۇر قاسقىر تىلگە -كۇن جۇرگەن. ءۇشىنشى كۇن بول

ەي، جاس جىگىت، سەن اۋليەسىڭ. اعاشتاعى جازۋدى كورگەنسىڭ. وندا جازعان وڭ تاراپقا كەتسەڭ »كەلىپ ايتتى: 
 ىڭپاتشان. باستاعان جەي بارىپ الىپ شەتكە ءبىر اتىن باالنىڭ بۇل ارادا سول دەپ، —،«تىڭ باسى جوعاالدىا

. استاعانب جىالي بارىپ شەتكە سەكىلدى ايرىلعان تۋىسقانىنان تۋعان بىرگە وزىمەن سوڭ ايرىلعان اتىنان باالسى
ادى. ءبىراز دەمىن الۋعا وتىردى. شارش مۇلدە باال ءجۇرىپ ءتۇن ءبىر كۇن، ءبىر. كەتتى جاياۋالپ سوڭ ءبىرازدان

ەن اي، پاتشانىڭ ۇلى، س»سول ارادا ارتىنان سۇر قاسقىر شاۋىپ كەلىپ ونى قۋىپ جەتىپ باالدان سۇراي باستادى: ء
. تادىاي قاسقىرعا سۇر ءبارىن جۇمىسىنىڭ ۇلى پاتشا. دەيدى—«نە جۇمىسپەن ءجۇرسىڭ، جۇمىسىڭدى ماعان ايت

 رۋىءجۇ شاپشاڭ سوندا. كەتتى جۇگىرىپ قاسقىر ءمىندى، باال. دەيدى —،«ە ءمىنۇستىم مەنىڭ»: قاسقىر رسۇ
 عانبول كەش كۇن. بولدى كەش كۇن بارا-بارا. ەمەس جەتەرلىك ارتىنان قاسقىر دا بولسا ات شاپشاڭ سونشالىق

ءتۇس  ەتتى،ج ۋاقىت»: ايتتى قاسقىر سۇر. ەكەن بيىك جول تاس ول. جەتتى جولعا تاس ءبىر كەلىپ بۇالر سوڭ
مەنىڭ ۇستىمنەن. وسى تاس جولعا ورمەلەپ شىق. وسى جولدان تۇسكەن سوڭ ءبىر باقشا كورەرسىڭ. سول باقشادا 
ءبىر التىن قاپاس ىشىندە بوالدى التىن قۇس. االرسىڭ، ءبىراق قاپاسقا تيمە. ەگەردە قاپاسقا تيسەڭ ولەسىڭ. نەگە 

اۋىلشىالرعا حابار ءتيىپ ول باقشادان شىعا الماي قاالسىڭ. سول ساعاتتا سەنى ۇستاپ دەسەڭ سول ساتتە قار
 انقاپاست. كوردى قۇستى التىن دە كىردى باقشاعا شىعىپ ورمەلەپ بويىمەن جول ۇلى پاتشا. دەيدى —،«االدى
 —،«ربوال يىنق ءجۇرۋ الىپ قۇستى قاپاسسىز التىن»: ايتتى وزىنە-وز. ءتۇستى وي ۇلىنا پاتشا باستاعاندا شىعا الىپ
. كەتتى پتولى سۋعا ءىشى باقشانىڭ باستاعاندا شەشە قاپاستى دەپ االم شەشىپ قاپاستى التىن بارىپ قايتا. دەپ

 بايالعان وڭىراۋق ۇلكەن باسىنا ەڭ. ەكەن كىرگەن ۋيىنە پاتشانىڭ باسى ءبىر شىبىقتىڭ تەمىر جەردە بايالعان قاپاستى
قاراۋىلشىالر بۇل جىگىتتى كەلىپ ۇستايدى. التىن قۇستىڭ يەسى ول  داۋسىمەن سىلدىراعان كوڭىراۋدىڭ ول. ەكەن

جەردىڭ پاتشاسى الماتحان اتتى حان ەكەن. المات پاتشا وتە اشۋشاڭ كىسى ەكەن. بۇل پاتشا باالعا قاتتى اشۋالنىپ: 
اي ادامسىڭ. قاي پاتشانىڭ ەلىنەنسىڭ، اتىڭ ۇيات ەمەس پە ساعان وسىنداي ءىس ىستەپ ءجۇرۋىڭ.، ءوزىڭ قاند»

 —،«ءفارمۇچ اتىم مەنىڭ. ۇلىمىن پاتشانىڭ دەگەن حيكمەت مەن»: كەتىپ قورقىپ جىگىت. دەيدى —،«كىم
: بەرەدى جاۋاپ دەپ بىالي ءفارمۇچ. دەيدى —،«كەلدىڭ نەگە مۇندا سەن»: سۇرايدى جىگىتتەن المات. دەيدى

ا ەدى. كۇن سايىن تۇندە كەلىپ باقشامىزداعى الم العان يەلەنىپ قۇس التىن ءبىر باقشاسىن پاتشامىزدىڭ بىزدىڭ»ء
 —،«اعاشىنان الما قياتىن ەدى جانە ءبىر الما الىپ كەتەتىن ەدى. سول ءۇشىن ونى ۇستاپ اكەلۋگە مەنى اتام جىبەردى

 —،«جاراسپايدى ساعان ءىس بۇل ىپتۇر بوال ۇلى پاتشا ءوزىڭ جىگىت، جاس ەي،»: ايتتى پاتشا المات. دەيدى
ەگەر وسى التىن قۇستى ۇستاپ اكەلسەم اتام ورنىنا پاتشا ەتىپ قويامىن دەگەن. سول ». جىگىت ايتادى: دەيدى

 ەيسويلەم ءسوز اۋىز ءبىر سۇراساڭ جاقسىلىقپەن بولسا، ونداي سەن»: ايتتى المات. دەدى —،«ءۇشىن كەلدىم
دىرىپ ءاربىر جەرگە تاراتسام. تەك سەنىڭ جاز اعىالمناما بىرنەشە ءىسىڭدى وسى سەنىڭ ما، بوال جاقسى. ەدىم بەرەر
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جاستىعىڭدى ەسكەرىپ سەنى قۇتقارامىن ءھام كوپ مال بەرەمىن، ماعان سەن ءبىر قىزمەت كورسەتسەڭ. ول قىزمەت 
 اقىرىمش مىڭ شاھاردان وسى مەملەكەت ول بار، ات جالدى التىن ءبىر مەملەكەتىندە پاتشا ءۇشىنشى دەگەن بالەن —

ىك ۇلكەن تەڭىز ارتىندا، ەگەر سەن ماعان سول التىن جالدى اتتى تاۋىپ اكەلسەڭ ساعان ءبىر ءسوز بي ءبىر جەردە،
تانىممەن بەرەمىن. ەگەر وسى قىزمەتتى قىلماساڭ قاراق اتىڭدى بۇكىل ءدۇنياعا -ايتپاي وسى التىن قۇستى جانىم

ر بولىپ باس ءيىپ شىعىپ كەتەدى. قاسقى كەلمەكشى تاۋىپ اتتى پاتشاعا المات جىگىت بۇل. دەيدى —،«تاراتامىن
 جانىنا كەلگەن جىگىت، سۇر قاسقىرعا باسىنان وتكەن ىستەرىنىڭ ءبارىن ايتىپ بەرەدى.

 پاتشا. دەيدى —«.اي، جىگىت، مەنىڭ ايتقانىمدى نەگە تىڭدامادىڭ. نەگە الدىڭ التىن قاپاستى»قاسكىر ايتتى: ء
 سەن ندىە شىعار، ءىسى قۇدايدىڭ قايىر،»: ايتادى قاسقىر. دەيدى —،«ايىپتىمىن الدىڭدا سەنىڭ»: قاسقىرعا ۇلى

 ەسىنەجەلك قاسقىردىڭ ۇلى پاتشا. دەيدى —، «بارامىن الىپ سوندا سەنى مەن بارساڭ كايدا ءمىن، ۇستىمە مەنىڭ
ارىپ تۇندە ب دە مەملەكەتكە ايتقان پاتشا سوڭ ۋاقىتتان ءبىراز. شابادى سەكىلدى وق اتقان قاسقىر سۇر. مىنەدى

ى البارعا بار، تەز وس»جەتكەن. ناق ءتۇن ورتاسىندا اق تاستان ىستەگەن الباردىڭ قاسىنا كەلەدى. قاسقىر جىگىتكە: 
جۇگەن بوالر،  نكىر، ءقازىر قاراۋىلشىالر ۇيىقتاعان سوڭ اتتى، ياعني، التىن جالدى اتتى الىپ شىق. ءبىراق دۋالدا التى

 وزىك جىگىتتىڭ ارادا سول. الدى اتتى. كىرەدى البارعا ۇلى پاتشا. دەيدى —،«وعان تيمە، ەگەر تيسەڭ ولەسىڭ
 قالىپ ەتە ۋش-شۋ البار العاندا كەلىپ العىسى. قىزىقتى قاتتى جۇگەنگە جىگىت ءتۇستى، جۇگەنگە التىن دۋالداعى

ي باستايدى: . پاتشا جىگىتتەن سۇراكىرگىزدى الدىنا پاتشانىڭ ۇستاپ ۇلىن پاتشا كىرىپ، البارعا ويانىپ، قاراۋىلشىالر
. تىايت ءبارىن ەكەنىن ۇلى كىسى قانداي ۇلى پاتشا. دەيدى —،«قاي ەلدەنسىڭ ءھام قانداي ادامنىڭ ۇلىسىڭ»

 ناڭدىكۇ بۇل قايىر، ەكەنسىڭ، ۇلى پاتشانىڭ ءبىر ءوزىڭ جارايما، ىستەۋ ءىس مۇنداي ساعان»: جىگىتكە پاتشا
 قىزى لۋسۇ ءبىر ونىڭ بار، پاتشا ءبىر مەملەكەتتە ءبىر سول —ىستەسەڭ. قىزمەت  قىزمەت ءبىر ماعان كەشەمىن،

 گەرە بەرمەدى، قىزىن ماعان ول دەپ، بەرسىن ماعان قىزىن بولدىم، عاشىق جىبەردىم، جاۋشى مەن جىلدار نەشە بار،
مەملەكەتكە جازۋ جازىپ  ءار ۇرلىعىڭدى اكەلمەسەڭ ەگەر. كەشەمىن كۇناڭدى بارلىك بەرسەڭ اكەلىپ قىزدى سول

بىر كىسى ءبىلىپ مازاق قىالر. ەگەر وسى ءىستى ورىنداساڭ التىن جالدى اتتى، التىن -تاراتامىن ءھام ۇرلىعىڭدى ءار
وز دەپ ءبىر اۋىز ءس جۇگەندى ءوز ىقتيارىممەن ساعان بەرەمىن. ەگەر سەن باستان جاقسىلىكپەن سۇراساڭ، جاقسى

ى. پاتشا ۇلى كوپ ۋاقىت ويالنىپ تۇردى دا سونان سوڭ ۋادە بەرىپ، قىزدى دەيد —،«ايتپاي بەرۋشى ەدىم
ر ايتتى: كۇيىن ايتادى. قاسقى-جىالي سۇر قاسقىردىڭ جانىنا كەلدى. باستان اياق قاسقىرعا جاي-اكەلمەك بولىپ جىالي

ىپ مەندە، قۇداي اي»: جىگىت. دەيدى —،«ە ءتيدىڭ ول التىن جۇگەنگەنەگە ايتقان ءسوزدى تىڭدامادىڭ، نەگ»
جارايدى، بوالرى بولدى ەندى. ءجۇر، مەنىڭ ۇستىمە ءمىن، قايدا »دەيدى. قاسكىر ايتتى:  -،«سوالي مەنى باستادى

 اقىتۋ ىرازءب. جوق حال سويلەۋگە شاپقان، قاتتى وتە قاسقىر. دەدى —،«بولسا دا مەن سەنى سوندا الىپ بارامىن
ى.، شاھارى التىن دۋالمەن اينالدىرعان، ىشىندە باقشا. سۇر قاسقىر جىگىتكە: جەتت بارىپ ەلىنە قىز الگى سوڭ وتكەن

تۇس ۇستىمنەن ءھام الالعا تاپسىرىپ بار. ءبىز كەلگەن جولمەن قايتىپ جول ۇستىندەگى ەمەن اعاش تۇبىندە »ء
التىن  . سۇر قاسقىرتۇرادى كۇتىپ تۇبىندە ەمەن بارىپ ايتقانداي كاسقىر ۇلى پاتشا. دەيدى —،«مەنى كۇتىپ تۇر

 دۋالدىڭ جانىنا بارىپ بۇعىپ تۇرادى.
رە سۇر جۇ-پاتشا قىزى باقشاعا شىققان. كۇن باتقان سوڭ ءوزىنىڭ بىرگە جۇرەتىن قىزدارىمەن پاتشا قىزى جۇرە

ل ۇستىنەن سەكىرىپ ءتۇسىپ، پاتشا قىزىن كوتەرىپ الىپ اق كەلگەن. سول ارادا سۇر قاسقىر دۋا-قاسقىر جانىنا ءبىر
جەلكەسىنە سالىپ، سەكىرىپ شىقتى دا شاۋىپ كەتتى. وتە قاتتى شابۋمەن ءبىراز ۋاكىتتان سوڭ ءوزى ايتقان جاسىل 

 ەمەن تۇبىنە كەلىپ جەتتى. پاتشا ۇلىن دا قىزبەن بىرگە ارقاسىنا مىنگىزىپ الدى.
تكەن سوڭ، جانىندا بىرگە جۇرگەن قىزدار پاتشاعا كەلىپ ايتتى. پاتشا بۇل ءسوزدى قاسقىر پاتشا قىزىن الىپ كە

ەستىگەن سوڭ جۇيرىك اتپەن قاسقىر ارتىنان قۋعا شىقتى. ءبىراق كاسقىر ارتىنان جەتە المادى. سۇر قاسقىر ۇستىندەگى 
. كەل دەگەن پاتشاعا جاقىندايدىبىرىنە عاشىق بولىپ قاالدى. قىزدى والر الىپ -پاتشا قىزى مەن پاتشا ۇلى بىر

پ تۇسە دوماال-جىگىت قايعىرا باستادى ءھام قىزدى پاتشاعا بەرگىسى كەلمەي جىگىتتىڭ كوزىنەن جاستارى دوماالپ
 سۇر ىگىتج. دەيدى —،«نەگە قايعىراسىڭ»باستادى. جىگىتتىڭ مۇنداي بولعانىن سۇر قاسقىر كورىپ جىگىتكە: 

ىنا جانىم، قانىممەن بۇل پاتشا قىز ءتانىم، قىالم، نە مەن جىالمايىن، نەگە قاسقىر، ۇرس دوسىم، جان وي،»: قاسقىرعا
عاشىق بولدىم. ونان ءبىر ساتكە ايرىلىپ تۇرۋعا ءحالىم جوق. پاتشاعا ايتسام قىزدى بەرمەيدى. باسقاداي ءحالىم 

ايىالدى. وسى ىستەر ءۇشىن قاتتى جوق، ەگەر التىن جالدى ات ءۇشىن بەرمەسەم مەنىڭ ۋادەسىز اتىم ءار جاققا ج
 اعىت ەتتىم قىزمەت كوپ ساعان مەن جىگىت، ەي،»: كاسقىر سۇر. بەرەدى جاۋاپ دەپ —،«قايعىرام، قاسقىر دوسىم

 دا ال ىاتت جالدى التىن بارىپ الىپ جانىنا پاتشا مەنى. بواليىن قىز سول ءقازىر مەن. كورسەتەيىن قىزمەت ءبىر
ۇرانامىن. ول مەنى ءوزىنىڭ باعۋشى س جۇرۋگە شىعىپ داالعا پاتشادان سوڭ وتكەن ۋاقىت ءبىراز مەن. كەت الىسقا

 دا ادىايت قاسقىر سۇر سوزدەردى وسى. دەيدى —،«قىزدارىمەن جىبەرەر سول ۋاقىتتا مەن سەنىڭ جانىڭدا بوالمىن
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 تۇر ارىپب جەرگە پالەن قىزعا اۋەلى جىگىت. بولمادى ايىرارلىق ءتىپتى. بوالدى قىزى پاتشا جۇمعانشا- اشىپ كوزدى
قاسقىردى جەتەكتەپ پاتشا جانىنا كىرەدى. پاتشا كورگەن سوڭ جانى تانىمەن قۋانعاننان نە ىستەرىن  بولعان قىز دەپ،

بىلمەيدى.، شاتتانىپ وتىرىك قىز بولعان قاسقىردى االدى دا ءھام التىن جالدى اتتى جىگىتكە بەرەدى. جىگىت قاتتى 
نىپ التىن جالدى اتقا ءمىنىپ، ءوزى عاشىق بولعان قىز جانىنا بارىپ ءوز قاسىنا ءمىندىرىپ بىرگە كەتەدى. پاتشا قۋا

جانىندا سۇر قاسقىر پاتشا قىزى بولىپ ءبىر كۇن تۇردى، ءۇش كۇن تۇردى. ءتورتىنشى كۇن سۇر قاسقىر پاتشادان 
ى جۇرۋگە نەگە شىعارمايىن، جانىم، سەن ءۇشىن جانىم مەن سەن»داالعا شىعىپ جۇرۋگە رۇقسات سۇرادى. پاتشا: 

 ، دەپ ءوزىنىڭ قىزمەتكەر قىزدارىمەن داالعا شىعۋعا رۇقسات بەردى.«قۇربان بولسىن
بىرىنە ابدەن عاشىق بولعان جىگىت پەن پاتشا قىزى بوستاندىققا شىققان سوڭ از عانا ۋاقىتتان كەيىن سۇر -بىر

ىر مەنىڭ جان دوسىم سۇر قاسق»ىگىتتىڭ ەسىنە جان دوسى سۇر قاسقىر تۇسەدى. قاسقىردى ۇمىتادى. سول ارادا ج
دەگەندە سول ارادا والردىڭ كوزىنە سۇر قاسقىر كورىندى. سۇر قاسقىر كەلىپ امانداسىپ حال احۋال « قايدا ەكەن

التىن »ىپ كەتەدى. سۇراپ، جىگىت پەن قىز سۇر قاسقىرعا مىنەدى. التىن جالدى اتتى بۇالر وزدەرىمەن بىرگە ەرت
دەگەن پاتشاعا جەتۋگە از قالعاندا بۇالر ءبىر جەرگە توقتايدى. جىگىت سۇر قاسقىرعا « جالدى اتتى الىپ كەل

سۇر قاسقىرىم، سەن ماعان كوپ قىزمەت قىلدىڭ، راقمەت، الال رازى بولسىن. ەندى تاعى ءبىر قىزمەت »جالىنادى: 
. بۇل التىن جالدى اتقا وتە قاتتى باۋىر باسىپ قالدىم ءتىپتى ايرىلعىم قىلساڭ مۇنان سوڭ ءوتىنىش ايتپاس ەدىم

 قىزى سۇلۋ جىگىت. بوالدى ات جالدى التىن اۋناپ جەرگە دەپ، «بوالدى» قاسقىر سۇر. دەيدى —،«كەلمەيدى
 تشاپا. كەلەدى پاتشاعا ءمىنىپ قاسقىردى سۇر بولعان ات جالدى التىن ءوزى قالدىرىپ، اتىن جالدى التىن مەن

نە ىنا شىعىپ جىگىتتىڭ قولىن ءسۇيىپ ءوزىنىڭ سالتاناتتى ۇيىالد قارسى. بوالدى شات قۋانىپ قاتتى كورىپ بۇالردى
الىپ كىرەدى جىگىتتىڭ قۇرمەتىنە ۇلكەن اس بەرەدى. ەرتەڭىنە جىگىت ءوزىنىڭ ەلىنە قايتاتىن ۋاقىتى بولعانىن 

دەپ، التىن قۇس پەن التىن قاپاستى شاتتانىپ بەرىپ جىبەرەدى. « جارايدى»پاتشاعا ەسكەرتەدى. پاتشا بۇعان 
جىگىت بۇالردى الىپ قاالدان شىعىپ كەتتى جانە ءوزىنىڭ سۇلۋ قىزىنىڭ جانىنا باردى. ەكەۋى التىن جالدى اتقا 

ن التىن اءمىنىپ ءھام التىن قۇس پەن التىن قاپاستى الىپ كەتتى. ءبىر كۇن وتكەن سوڭ باياعى پاتشا ءوزىنىڭ جالع
جالدى اتىن ەرتتەپ اڭعا شىقپاقشى بولىپ قىزمەتشىلەرىنە ەرتتەتەدى. پاتشا ءمىنىپ شىعىپ كەتتى. پاتشا التىن جالدى 
اتتى ۇرا باستاعان ەدى. اشۋالنىپ التىن جالدى ات سۇر قاسقىر بولدى. پاتشانى ۇستىنەن جىعىپ تۇسىرەدى. ءوزى 

التىن جالدىعا ءمىنىپ كەتكەن جىگىت پەن شىن پاتشا قىزى ارتىنان  شاۋىپ كەتەدى. سۇر قاسقىر شاۋىپ وتىرىپ
جەتتى. سۇر قاسقىرعا جىگىت ءمىنىپ، قىز التىن جالدى اتقا مىنەدى. ءسويتىپ بۇالر سۇر قاسقىر جىگىتتىڭ اتىن 

دا نمەن ساعان شىن ىقىالسىممەن كوپ قىزمەت ەتتىم. وسى ورى»جەگەن جەرگە جەتىپ توقتايدى. سۇر قاسقىر: 
سەنىڭ اتىڭدى جەدىم، سول ورىنعا جەتكىزدىم. ەندى مەنىڭ ۇستىمنەن ءتۇس. ءمىن ءوزىڭنىڭ التىن جالدى اتىڭا 

 وزء بۇالر. ايرىالدى جىالپ قاسقىرمەن سۇر ۇلى پاتشا. دەيدى —،«ساۋ بول-جانە قايدا بارساڭ سوندا بار. حوش
 المۋ ەمد تۇبىنە اعاش ءبىر قالعاندا جەر از شاھارالرىنا وزدەرىنىڭ. بوالدى ىستىق قاتتى وتە كۇن. كەتەدى جولىمەن

ءۇشىن جاتادى. التىن جالدى اتتى سول اعاشقا بايالپ قويعان. التىن قۇستى التىن قاپاسىمەن وزدەرىنىڭ باس جاعىنا 
تتا بۇل ۋاقىسويلەسە بۇالر ۇيىقتاپ كەتكەن. سول -قويىپ، وزدەرى جۇمساق ءشوپتىڭ ۇستىنە جاتقان. سويلەسە

جىگىتتىڭ ەكى اعاسى التىن قۇستى ىزدەپ كەتكەن جەرلەرىنەن بوس قايتىپ كەلە جاتىر ەكەن. ءىنىسى جاتقان جەرگە 
كەلىپ جەتكەن اعاالرى التىن قۇس پەن التىن قاپاستى كورىپ قاتتى قىزىقتى. ءوزىنىڭ ءىنىسىن ولتىرمەكشى بولىپ، 

جونىن، -ءىنىسىنىڭ ءىشىن جارىپ تاستايدى. پاتشا قىزىن وياتىپ ودان ءاتى ءبىر اعاسى قانجارىن قىنابىنان شىعارىپ
قاي جەردەن ەكەندىگىن سۇرادى پاتشا قىزى ءوزىنىڭ عاشىق بولعان جىگىتىنىڭ قانجارمەن جارىلىپ جاتقانىن كورىپ 

ىڭىز ەن ءسىزدىڭ ءىنمەن سونداي دەگەن پاتشانىڭ قىزىمىن. مەنى اكەلگ»وتە قاتتى جىالي باستايدى ءھام ايتادى: 
ونى ۇيىقتاعان ۋاقىتتا قايسىڭىز ءولتىردىڭىز. بۇل باتىرلىك ەمەس قوي. ەگەر سىزدەر ونى وياۋ ۋاقىتىندا ولتىرگەن 

 .دەيدى —،«بولساڭىز، ول ۋاقىتتا ءبىر ءسوز بولماس ەدى
نا ى ءبارىن الىپ شاھارىەكى اعاسى قىزدىڭ ءسوزىن كەرەك تە قىلمايدى. التىن جالدى اتتى، التىن قۇستى، قىزد

كەلەدى. ۇلكەن توي جاساپ حان قىزدى ۇلكەن باالسىنا قوسپاق بوالدى. قىز حانعا: ارىزىم بار، سونى ايتقاسىن 
 ، دەيدى. حان:«قوسىڭىز

 .دەيدى —ايت، ارىز، قانداي —
اياق كورگەندەرىن بايان ەتەدى. حان نانارىن دا، نانباسىن دا بىلمەي سول ارادا دەرەۋ كىشى باالسىنىڭ -قىز باستان

ولىگىنە كىسى اتتاندىرادى. كىسىلەر بارسا، باسىندا ءبىر سۇر قاسقىر حان باالسىنىڭ جاراالرىن جاالپ جازىپ، ءتىرىلتىپ 
ەدى. قاسقىرمەن حوش ايتىسادى. بىرەۋلەرى ءسۇيىنشى سۇراپ حانعا قايتا الىپ وتىر ەكەن. كەلگەندەر جىالپ كورىس

شابادى، شاھارعا كەلگەن سوڭ اكەسىمەن كورىسىپ، ەكى اعاسىن حان مالعا قۇل قىلىپ قويادى. مىنا باالسىنا حان 
 سۇيىكتى قىزىن قوسىپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەپ، ءوز ورنىنا حان قويىپتى. 
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ردىڭ ماڭايىندا قىبىر ەتكەن جان جوق. ۇيلە اعاش. اۋىل شاعىن—جاز ايىنىڭ جان سەرگىتەر جاڭا تاڭى. شالعايدا
 نۇرىنا كۇن لتىنا الدىندا ۇيشىكتەرىنىڭ—ءولى تىنىشتىق. اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ەشقايسىسى ءالى ويانا قويماعان. اۋالدا

 سىبدىرىن سيقىرلى شالىناتىن ازەر قۇالققا تاڭنىڭ جازعى سوڭىندا سامال ەركە. يتتەر كوسىلگەن توسىپ، ارقاالرىن
اراسىمەن جۇگىرىپ ءوتىپ جاتىر. جاڭا عانا كوزىن اشقان التىن كۇننىڭ ساۋلەسى -رىپ، جاس وسكىندەردىڭ اراقالدى

اتىرالرىنا باياۋ جايىلىپ، ودان اعاشتاردىڭ جاپىراقتارىن ايماالپ، جەر بەتىن قىزعىلتىم تۇسكە بوياپ ۇيلەردىڭ ش
 بارادى.

 
ان. مۇنداعى اعاشتار اۋىلدىڭ ىشىندەگى اعاشتارعا قاراعاندا كونە، ورم جاسىل قالىڭ،—اۋىلدان قول سوزىم جەردە 

بىرىنە جاقىن، ءيىن تىرەسە ءوزارا وتە تاتۋ وسكەن. اسپان اينالىپ -جۋان دا ءزاۋلىم. جانە دە بۇتاقتارى ماتاسىپ، بىر
جەرگە تۇسكەندەي ەڭ ىستىق كۇندەردىڭ وزىندە كۇن ساۋلەسى والردىڭ جاپىراقتارىنىڭ اراسىنان ازەر وتەدى. 

tauik 
 قورقادى. ورمانتىرىس تا، سالقىن. ادامدار بولسا بۇل جەرگە اياق اتتاپ باسۋعا -سوندىقتان دا ورمان ءىشى تىم

جارىق، وتە ادەمى جەرلەرى بار ەكەنى ەستەرىنە دە -اراسىندا جاپ-ءىشى والرعا مەڭىرەۋ تۇنەك بولىپ كورىنەدى. ارا
كەلمەيدى. التىن كۇن مۇنداي جەرلەرگە التىن شاپاعىن اياماي سەۋىپ، دۇلەي ورماننىڭ عاجايىپ سۇلۋلىعىن كوز 

ق تيىندەر بۇتادان بۇتاگا قارعىپ، ۇزىن قۇالق سۇر قوياندار ورماننىڭ و الدىڭا جايىپ ساالدى. التىن جوندى ا
شەتىمەن بۇ شەتى اراسىندا جۇيىتكىپ جۇرەدى. كىمنەن، نەدەن قورقاتىنى بەلگىسىز. ايتەۋىر قاراپ جاتپايدى، ءوستىپ 

انى ارەكەتسىز شالجيىپ جاتقق-جانۋارالردىڭ بارلىعىنىڭ دا قام-تە بولسا، تىرلىك كەشەدى. مۇنداعى، ورمانداعى، جان
-جوق. بىرەۋلەرى زىر جۇگىرىپ جەم ىزدەپ، بىرەۋلەرى جاڭعاق جيناپ تىنىم تاپپايدى. ءارقايسىسىنىڭ ءوز ىس

دارمەن كورشى تۇرىپ، تىرشىلىك كەشىپ جاتادى. ەشكىم ەشكىمگە تيىسپەيدى، اركىم وزىمەن -تىرلىگى بار. اڭدار ادام
 بىرىنە، قوناققا بارىپ قايتاتىن كەزدەرى دە بوالدى.-بىرءوزى. باتىلى جەتكەندەرىنىڭ 

ال، ەندى سانسىز اڭداردىڭ ىشىندە بىرەۋى ورماننىڭ يت تۇمسىعى وتپەيتىن قالىڭ دا قاراڭعى جەرلەرىنەن قورىقپاي، 
ۇتاق، ادامى كوپ اۋىل دا بولسىن، كەز كەلگەن جەردە ءوز ۇيىندەگىدەي ەركىن ءجۇردى. ءاربىر سۇرلەۋ، ءاربىر ب

 قۇيرىق اۇلپ شاعىلىسقان، كۇنگە ءجۇنى ارقا —اۋىلدىڭ ءاربىر ۇيىنە دەيىن جاقسى ءبىلدى. ول كىم دەرسىڭ، ول 
-سىمباتىن ماقتان ەتەتىن. شىنىندا دا ول ورماندى مەكەندەيتىن جان-ۇرءت سىرتقى ءوزىنىڭ تۇلكى. تۇلكى قىزىل

قۇلقىن جاقسى بىلەتىن، ونىڭ ءاربىر تاڭ -جانۋارالر ونىڭ مىنەز-جانجانۋارالردىڭ ىشىندەگى ەڭ سۇلۋى ەدى. 
 قاالرلىق ارەكەتىنە باس شايقاۋمەن بوالتىن. ول بارشانى اسقان قۋلىعىمەن تاڭداندىرىپ، سۇلۋلىعىمەن تامساندىراتىن.

تانىش دەسىن ماقمىنەكي، ءسويتىپ ول ءاربىر سۇرلەۋىن تابانى مەن تۇمسىعى جاقسى بىلەتىن ورمان ىشىمەن كەۋ
كەرنەپ، قاۋىرسىنداي قالىقتاپ كەلە جاتىپ، كوز ءۇشىنان، بايقاۋسىزدا يەسىنىڭ شارباعىنان قاشىپ شىعىپ، اۋىلدان 
ۇزاپ كەتكەن، جاڭا جاۋعان اپپاق قارداي مامىق ءجۇندى اپپاق شوجە تاۋىقتى كوردى. شوجە تاۋىق ايناالسىنا قىزىعا 

سىن شوقىپ جەپ، اسىقپاي ءجۇرىپ كەلەدى. وعان قاالي تاڭدانباسسىڭ. ايناالدارىنىڭ قاراپ، جولىنداعى شوپتەردىڭ با
ي تيتىمدە-تاۋىق بولسا تىپ شوجە ال،! ۇلكەن وراسان تاستار ساندىق ءزاۋلىم، دا اعاشتار دا، شىرشاالر—ءبارى 

 عانا.
سىرىنا ۇرعان اعاشتىڭ تاساسىنا جاتۇلكى قۋانىپ كەتتى. ۇزاق ويالنىپ تۇرماي، ۇيرەنشىكتى ەپتىلىگىمەن جاقىن ت

 قويدى دا، قۇالعىن تىگىپ، ونىڭ جولىن باقتى.
 اق انىق كورىنىپ كەلە جاتتى. ۋاقىت وتكەن سايىن جاقىنداي-شوجە تاۋىق اپپاقتىڭ اپپاعى ەدى، سوندىقتان الىستان

 ءتۇستى. اقىرى، مىنە، تۇلكى جاسىرىنىپ جاتقان اعاشقا قاتارالستى. وسى كەزدە:
 .ءتۇستى قارعىپ الدىنا ونىڭ تۇلكى ەتىپ، ءشاۋ شاتتانا دەپ —! مەنمىن بۇل مىنە، —

 بايعۇس شوجە تاۋىق قورىققانىنان اياقتارىنان ءال كەتىپ، قۇالۋعا شاق قالدى. سونىسىنا قاراماي:
 .دەدى —! بولسىن جول ايعايالعانىڭا سونشا …ال—
 پكەلى ءوزى اۋزىما تاماعىم تاڭەرتەڭگى بىرگە تاڭمەن تاڭعاجايىپ مىناداي! ەدى سەزسەڭ قۋانعانىمدى قاالي —

ى دەد —! تۇر جارقىراپ كوزى كۇننىڭ! ەدى كەرەمەت قانداي كۇن بۇگىنگى! قۋانبايىن؟ قاالي تۇرسا، ءتۇسىپ
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ار تۇبىنە زارەسى ءززار اۋدارار ەمەس. ال، -تۇلكى بۇرىنعىدان دا شاتتانىپ. شوجە تاۋىقتىڭ قورىققانىنا، ءتىپتى دە، نا
 كەتىپ تۇرعان جانعا كۇن كوزى قانشا جارقىراعانىمەن، بۇلت باسىپ تۇرعانداي كورىنەرىن قايدان ءبىلسىن.

 تەڭەەش سوزىنەن تۇلكىنىڭ تاۋىق شوجە دەدى —ەشتەڭەم جوق،  كەلگەن اال ساعان مەنىڭ قۋاناتىنداي سەن —
 .تانىتىپ سىڭاي ۇقپاعانداي

 .ىسقىالپ االقانىن ەكى تۇلكى دەدى —! تۇرسىڭ ەلىپاك ءوزىڭدى ەسىمە —
 .اشۋالنىپ تاۋىق شوجە دەدى —! قورمىن بوال جەمتىك ساعان مەن —
 جەشو مەن تۇلكى. كەنەپ تاماعىن تۇلكى دەدى—عام جوق! سىز ءنار بەرى كۇننەن ءۇش. تۇر سازىپ جۇرەگىم —

 :تۇرىپ تاۋىق شوجە اقىرىندا. ءتۇستى قىزا ايتىسى تاۋىقتىڭ
 قاالي مەنىڭ سەن سوندا. بواليىن سەن مەن دا، بول مەن سەن. كورشى قويىپ ورنىما مەنىڭ ءوزىڭدى سەن —

 !سەزەسىڭ كەلەتىنىن سۇرگىم ءومىر جۇرگىم، ءتىرى
 .تاپساباق قاراي ءارى ءسوزىن ونىڭ تۇلكى دەدى—ەن مەنىڭ قارنىمنىڭ قاالي اشىپ تۇرعانىن سەزەسىڭ!س ال —
 ءسويتىپ، تۇلكى شوجە تاۋىققا، ال شوجە تاۋىق تۇلكىگە اينالدى. 

جۇلت -شوجە تاۋىققا اينالعان تۇلكى قارسى الدىندا تۇرعان تۇلكىنى، ياعني كۇن نۇرىنا مالىنعان تۇكتەرىنىڭ جالت
 گە اينالعاندەپ ويالدى. ويىنا باسقا دانەڭە دە كەلگەن جوق. ال، تۇلكى« وزى قانداي سۇلۋ!»ەتكەنىن كوردى. ء

شوجە تاۋىق بولسا ءدامدى جەمى قارسى الدىندا دايىن تۇرعاندا، وعان باس سالماي، ورتەنىپ بارا جاتقان اش 
ىگەرى ج-وزى تەجەپ قالۋدىڭ قانداي قيىن ەكەنىن ويالدى. بوگەلىپ قالۋعا ەرىك-وزەگىنىڭ ءتىلىن الماي، ءوزىن

الىسىمەن، كىشكەنتاي اياقتارىنىڭ شاماسى جەتكەنشە، دەرەۋ اۋىلعا جەتەر ەمەس! وسىدان قايتادان شوجە تاۋىققا اين
 قاراي بار كۇشىن سالىپ قاشا جونەلۋدەن باسقا امال جوك ەكەنىن ءتۇسىندى.

وسى ساتتە تۇلكى مەن شوجە تاۋىق ءوز بەينەلەرىنە قايتا ەنە قالدى. تۇلكى بىردەن شوجە تاۋىققا اتىلدى، ال شوجە 
كۇشىن سالىپ، اۋىلعا، ءوز اۋالسىنا قاراي زىمىراي جونەلدى. تۇلكى شارباققا جەتكەندە دە ايالدامادى. تاۋىق بولسا بار 

ءۇي يەسىنىڭ ءوزىنىڭ اعاش ۇيىندە ءالى ۇيىقتاپ جاتقانىن سەزدى مە، ەشتەڭەدەن قورىقپاي، شارباقتان اسىپ ءتۇستى 
تىن اق قالعان، جۇگىرسە ءتىرى جانعا جەتكىزبەي-لۋعا ءسالدە، تاۋىقحاناعا جەتتى. بۇل كەزدە تۇلكىنىڭ تاڭعى اسى بو

الگى اپپاق قارداي اق شوجە تاۋىق تاۋىقحاناعا ەشقانداي دابىراسىز ەنىپ، ۇياالستارىنىڭ ورتاسىنا سىرىققا قوناقتاپ 
تاردىڭ ۋىقۇلگەرگەن ەدى. تۇلكى ونىڭ تاۋىقحاناعا قاي جاعىنان قاالي كىرىپ، جاسىرىنىپ قالعانىن كورمەگەن. تا

عان، مۇلگىپ وتىر ەدى. ال تاڭ اتپاي ويانىپ ال-كوپشىلىگى ءالى اپپاق شوجە تاۋىقتىڭ قاتارىندا سىرعاۋىلدا قالعىپ
 قىزىق وقيعاالرعا قۇمارالرى تۇلكىگە تاڭدانا قارادى. تۇلكى بولسا:

 .يعايالدىا دەپ—!عوي ىلدىڭءب تۇرعانىن اشىپ قاالي قارنىمنىڭ مەنىڭ سەن. ءتۇس تەز! كەتتىڭ؟ قاشىپ قايدا —
 ءسويتىپ ول ۇزاق ۋاقىت كەتپەي، تاۋىقحانانى توڭىرەكتەپ ءجۇرىپ الدى. اقىرىندا شوجە تاۋىق شىداماي: 

 .دەدى —دى، بوال كەلۋىڭە ءوزىڭ ماعان سەنىڭ. جاقسى —
 .ايتشى —. جۇقتانىپ-جاالنىپ تۇلكى دەدى—! بارام؟ قاالي سوندا —
 نىڭو. المايسىڭ كىرە تاۋىقحاناعا قالپىڭمەن تۇيەدەي دەنەمەن، مول اناداي. بار جولى عانا ءبىر كەلۋدىڭ مۇندا —

 !االسىڭ بىلعاپ ىشىگىڭدى ەتكەن جۇلت-جالت ۇستىنە
دەپ، تۇلكى تۇرعان ورنىندا قارعىپ ءتۇستى. ءدامدى تاعامنىڭ سونشاما جاقىن  —! كەرەك؟ ىستەۋىم نە وندا —

 ەكەنىنە سەنە االر ەمەس!
 .اۋىسپەند سابىرلى تاۋىق شوجە دەدى —! ءوت جىلجىپ باۋىرالپ جەر استىنان توردىڭ دا، اينال قۇرتىنا جاۋىن —

تۇلكى قۋانىپ كەتتى. ۇزاق ويالنىپ جاتپاي، جاۋىن قۇرتىنا اينالدى دا، جەر باۋىرالي جىلجىپ، تاۋىقحاناعا كىردى. 
پ ءتۇسىپ، ۇشى-اپ، ۇيىقتاپ وتىرعاندارى دا ورىندارىنان ۇشىپسول كەزدە بارلىق تاۋىق، ءتىپتى سىرعاۋىلدا قوناقت

 جاۋىن قۇرتىنا تاپ بەردى.
جاۋىن قۇرتى. ءبىراق ونىڭ  ايعايالدى دەپ—!كەلەدى سۇرگىم ءومىر مەنىڭ! كورمەڭدەرشى جەي مەنى! وتىنەمىن—

ن قۇرتى قازان بولدى. جاۋى-ى ازانءالسىز داۋسى ەش تاۋىققا ەستىلگەن جوق. شاڭى اسپانعا كوتەرىلىپ، تاۋىقحانا ءىش
 بار كۇشىن سالىپ، ەسىككە قاراي جىلجىدى. ازەر دەگەندە سىرتقا شىقتى. كوكىرەك كەرە تىنىس الىپ تۇرىپ:

 تاردىتاۋىق بۇكىل ول تۇرىپ ءسويتىپ. دەدى —ن تاڭعى اسسىز دا جان باعارمىن!بۇگى! تاۋىق شوجە بولماس، —
 .ەلدىجون زىتا قاراي ورمانعا قاراماي، ارتىنا-الدى اينالىپ، تۇلكىگە قۇيرىقتى التىن دەرەۋ قالدىرىپ، تاماشا-تاڭ
 تاۋىقتارعا. قاسىنداعى تاۋىق شوجە دەدى—دەيمىن، اۋ-قالدىق تاماقسىز تاڭعى دە ءبىز ءسىرا، —

پ، داۋىستارىن سوزىلىپ الى-ۇشىپ تومەن ءتۇستى. يتتەر دە ۇيقىالرىنان ويانىپ، كەرىلىپ-تاۋىقتاردىڭ بارلىعى ۇشىپ
بىرىنەن ءبىرى اسىرىپ ۇرە باستادى. اتەشتەر دە كەڭىردەكتەرىن سوزىپ، بار داۋىستارىمەن شاقىرىپ جاتتى. ءۇي 

پ، سيىر ساۋعا شىقتى. شاعىن عانا اۋىل جۇرتشىلىعى تۇگەل ىشىندەگىلەر دە وياندى. ايەلدەر شەلەكتەرىن كوتەرى
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ۇيقىدان تۇرىپ، تىرشىلىك قامىنا كىرىستى. ال، فەرمانىڭ يەسى تاڭەرتەڭ ەرتەڭمەن، التىن كۇننىڭ قىزعىلتىم شاپاعى 
ا قوراسىندجەر بەتىن ەندى قىزدىرا باستاعان كەزدە، ءوزى جانىن جادىراتار ادەمى ءتۇس كورىپ جاتقان كەزدە، مال 

 قانداي عاجايىپ وقيعاالر بولعانىنان مۇلدەم بەيحابار ەدى. 
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ەرتە، ەرتە، ەرتەدە تۇلكى، تاسباقا، كەنە ۇشەۋى دوس بولىپتى. ۇشەۋى كەلە جاتسا تىشقان ءىنىنىڭ اۋزىنان ءبىر 
 تا تاۋىپ االدى.قال

 قالتانى تۇلكى كورە ساال:
 يكىش ۋىستاي ءبىر ىشىندەگى قالتانىڭ. اشادى الىپ ءوزى قالتانى دەپ — مەنىكى، بۇل! تاپتىم مەن مۇنى —

ارىنى ت ەشسە،ش تىسىمەن اۋزىن. كەرەك الماسا كىرگىزە ىنىنە قالتانى تىشقان شىققان الىپ ۇرالپ قامبادان. ەكەن تارى
 باياعىدا تاسىپ االدى عوي. ءبىراق تىشقاندا ونداي اقىل قايدان بولسىن؟ بىرتىندەپ

 
 تارىنىڭ جەۋگە كەلمەيتىنىن كورگەن سوڭ تۇلكى:

 .دەيدى—ىستەيمىز؟ نە مىنانى. كوپ دا اكىلىڭ! سەنسىڭ ۇلكەن جاسى بارىمىزدەن! تاسباقا —
 الپ تابا المايدى.تاسباقا باسىن ساۋىتىنا تىعىپ الىپ، ۇزاك ويالنادى. ەشتەمە وي

 استىقتى. ورامىز كۇزدە ەگىپ، جەرگە تارىنى —. كەنە العان شىعىپ ساۋىتىنا تاسباقانىڭ دەيدى —! تاپتىم مەن —
 .االمىز ءبولىپ تەڭدەي اقشاسىن ساتىپ، بازارعا
tulki 

 .قۋانىپ تۇلكى دەيدى—تابىلعان اقىل!
 .تاسباقا دەيدى —دۇرىس ايتادى  كەنە ەگەيىك، جەرگە راس، —

 بۇالر وزەن جاعاسىنداعى ءبىر جاردىڭ تەگىس بەتىن تاڭداپ، جۇمىسقا كىرىسەدى. تۇلكى:
 ارقاسىن جارعا دەپ — بەرىڭدەر، ەگە سەندەر. كەتەدى قۇالپ جاتپاسام تىرەپ ارقاممەن مەن جاردى مىنا —

 كىرىسەدى ۇيقىعا تىرەپ
سەبەدى. ەكەۋى كۇزگە دەيىن ەڭبەكتەنەدى، سۋارىپ كۇتەدى. ال تاسباقا تىرناعىمەن جەر جىرتىپ، كەنە تارىنى 

 ساندا جاردى ارقاسىمەن كۇالتپاي تىرەپ جاتقان بوالدى. جۇمىس ىستەمەيدى.-تۇلكى اندا
كۇزدە تارىنى جيناپ بولعان سوڭ تاسباقا تۇلكىنى شاقىرىپ كەلۋگە كەنەنى جىبەرەدى. استىقتى تەڭ ءبولىسۋ كەرەك 

 بوالتىن.
 ءبىر ۇلكەن تاستىڭ جانىندا كەزدەسەدى.بۇالر 

 تاپ وسى كەزدە تۇلكى تاعى ءبىر قۋلىق وياليدى..
 .ول ەنسەنگ وزاتىنىنا ءوزىنىڭ دەيدى، —كەلىڭدەر، جارىسايىق. جارىستا كىم وزسا، بار استىقتى سول السىن، 

 امال قانشا؟ تاسباقا مەن كەنە كەلىسەدى.
 .بوالتىن العان جابىسىپ قۇيرىعىنا ونىڭ كەنە. جونەلەدى ىتاز ىلگەرى تۇلكى دەپ —ىك! كەتت ال، —

 تۇلكى قۇيىنداتقاننان قۇيىنداتىپ وتىرىپ اينالىپ، ۇلكەن تاسقا ءبىرىنشى بولىپ جەتەدى.
 قالعان ەكەۋى كەلگەنشە دەم اال تۇرماق بولىپ وتىرا بەرگەنى سول بوالتىن. كەنەتتەن:

 .ەدىەستىل داۋىسى جىڭىشكە-جىپ كەنەنىڭ دەگەن —قا! نە؟ ەزىپ تاستايمىسىڭ! كوزىڭ جوك پا؟ باي ەي، —
 .قاالدى قايران تۇلكى دەپ—كەلدىڭ؟ ءبىرىنشى قااليشا سەن سەنبىسىڭ؟ بۇل بۇل؟ كىم وي، —
 .كەنە دەيدى — شىققام، اينالىپ ءبىر وتىرىپ قۇيعىتىپ اق،-دەگەندە «كەتتىك ال» سەن، —

 شاڭ، باسىنا جاپىراق وراپ العان تاسباقا كەلەدى.-باسى شاڭ-ەكەۋى تاسباقانى ۇزاق كۇتەدى. ءبىر كەزدە ءۇستىبۇل 
 .تۇلكى دەيدى—بولعان؟ نە باسىڭا—
 ويدىڭ،ق جاسىرىپ قايدا تۇلكىنى دوسىڭ»: اڭشى ءبىر بار تازىسى ەرتكەن جاڭا. سۇراما قۇرىسىن،!ويباي،تۇكە —
ىلدىڭ استىنا الدى. سودان ارەڭ قۇتىلدىم. كەشىككەن سەبەبىم سول. سوڭىمنان كۋىپ سوي دەپ — «!قانە؟ ايت

 دەيدى تاسباقا.-كەلىپ قالۋى مۇمكىن،
! باقاجانتاس! زىتايىن تۇرعاندا، جىرتپاي تونىمدى تازى —. تۇلكى دەيدى — بۇيىرماڭدار، ايىپقا مەنى سەندەر —

 ايپاشى! دەپ كوردىم مەنى اڭشىعا! عوي ەدىڭ دوسىم
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تۇلكى سونى ايتىپ، ورمانعا ءسىڭىپ كەتەدى. ال استىققا ونى ءوسىرۋ ءۇشىن شىن ەڭبەك سىڭىرگەن تاسباقا مەن 
تتارىنا قايعىسىز ءومىر ءسۇرىپ، مۇرا-كەنە يە بولىپ قاالدى. والر استىقتى ساتىپ، اقشاسىن تەڭ ءبولىپ االدى. ۋايىم

 جەتەدى. 
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 ناۋشا حان ءوزىنىڭ حان بولىپ تۇرعان ۋاقىتىندا بارلىق ەلىن جيناپ الىپ سۇراپتى:
 ڭكوپتى سول سوندا. سۇرايدى دەپ —بار؟ كورگەنى قانداي كىمنىڭ بار؟ باتىر قانداي استىمدا قول مەنىڭ —

 :ايتادى تۇرەگەلىپ بىرەۋ ىشىنەن
 .دەيدى —ءبىر كورگەنىم بار ەدى، ۇلىقسات ەتسەڭىز ؟مەن ايتايىن، مەنىن —
 

ول ءوزى جالعىز جوالۋشى بولىپ كەلە جاتىپ، ءتۇن ىشىندە جول بويىنداعى جالعىز اق ۇيگە كەلەدى. ءۇي … 
ى، العايناالسى تولعان ات، ۇستەرى تولعان قارۋ ەكەن. و دا كەلىپ اتىن بايالپ ەسىكتەن قاراسا، ماڭدايىندا قۇ

كوزدەرى بار، مويىندارى ءبىر كەز تولعان ادام ەكەن. سودان كەيىن ول كىرۋگە قورقىپ، كەيىن بارىپ جاتۋعا دا 
 naushasjpgقورقىپ، اتىن قاسىنا الىپ وتىرادى.

 
ر ىءبىر مەزگىلدە شارشاعان جوالۋشى ۇيىقتاپ كەتەدى. ءبىر مەزگىلدە الگى ادامداردىڭ بىرەۋى ءبىر تاباك، ەت، ءب 

شاي تەكەمەت، جەز قۇمان، ورامال اكەلىپ بەرەدى. مىنا قوناق ونى جەۋگە قورقىپ، كيىزدى استىنا سالىپ، باسقاسىن 
قاسىنا قويىپ، تاعى ۇيىقتاپ قاالدى. تاڭ اتا ويانىپ قاراسا، استىنداعى كيىز دە جوق بولىپ قاالدى. ول كىسى سودان 

ى كورگەن نارسەسىنىڭ ءبارىن ايتادى. ول كىسى بىالي دەپ جورىپتى: كەيىن ءبىر ءبىلىمپاز ادامعا تاپ بولىپ وس
 —،«ونىڭ ءبارى مۇسىلمان پەرىسى ەكەن، جاۋعا اتتانىپ بارا جاتقان، سوندىقتان ساعان قۇرمەت ەتكەن ەكەن»

 .دەپتى
 ەكىنشى بىرەۋ تاعى كورگەنىن ايتادى.

بويىنداعى ۇلكەن ءبىر اق ۇيگە كەلەدى. كەلسە، ول  و دا جاياۋ جوالۋشىالپ كەلە جاتادى. ءتۇس مەزگىلىندە جول
ۇيدە ون ءبىر جاسار قىز باال، سارى قارىن كەلگەن قارا قاتىن وتىرادى. والر كەلگەن قوناققا ءيىرىلىپ بار تاماعىن 

سالقىن تۇسكەن »بەرەدى. قوناق تاماقتانىپ بولعان سوڭ جۇرۋگە ايناالدى. سول مەزگىلدە والر بىالي دەيدى. 
 توسەككە قۇرۋلى دەپ، «ماقۇل بولسا، والي» قوناق. دەيدى —،«وڭ جۇرەرسىڭىز، ءقازىر جاتىپ ۇيىقتاڭىزس

 كوپ قاراسا، ءىشىن كەيىن سودان. بوالدى كەز 40 تەرەڭدىگى جەردىڭ ول. كەتەدى قۇالپ استىنا بەرگەندە جاتا
جاڭادان ءولىپ كەۋىپ جاتقان ادامعا كيىمىن بىر ء ءبىلىپ بولعانىن سۇمدىقتىڭ ءبىر كىسى ول. ەكەن ادام ولگەن

شەشىپ جاۋىپ، ءوزى كوپ ولىكتىڭ اراسىنا كىرىپ جاتادى. سودان كەيىن قاتىن قىزىنا شامدى بەرىپ، ءوزى ۇلكەن 
قارا نايزامەن الگى كيىم جاپقان ادامدى تۇيرەيدى. مىنا جاتقان ادام باقىرىپ ايقاياليدى. انا كىسىنىڭ ءىشى باسىلعان 

دە داۋسىن السىرەتىپ قويادى. داۋىس باسىلعان سوڭ، قاتىن قۇدىق ىشىنە ءبىر باسپانى سالىپ، ءبىر قولىنا شام كەز
الىپ، ەكىنشى قولىنا بالتا الىپ قۇدىققا تۇسەدى. سول مەزگىلدە مىنا كىسىنىڭ قونىشىندا پىشاعى بار ەكەن قاتىن 

زگىلدە قۇدىق اۋزىندا شام ۇستاپ تۇرعان قىز شامىن تاستاپ دەڭگە كەلە بەرگەندە وكپەدەن ءبىراق ساالدى. سول مە
قاشا جوعاالدى. بۇل دا جىلدام شىعىپ قىزدى قۋىپ قاسىنداعى كوپ اعاشقا بارا بەرگەندە قىزدى جەتىپ ءولتىرىپ 

 ۇيگە كەلسە، ەكى ساندىق اقشا بار ەكەن. ارقاالپ ەلىنە كەلەدى.
 لىپ سويلەيدى.تاعى ءبىر ادام كورگەنىن ايتۋعا لۇقسات ا

 «داالعا جاتقانشا موالعا جات»و دا جوالۋشىالپ كەلە جاتىپ اداسادى. سودان كەيىن ول بۇرىنعىنىڭ جولىن ويالپ 
دەپ، « بۇل نە ەكەن»دەگەن دەپ، موالعا كەلىپ اتىن بايالپ وتىرسا، اي بەتىنەن ۇلكەن ءبىر شاڭ كورەدى، 

ەلسە، تىڭداي جاقىنداپ ك-اقىنداپ كەلسە، ءبىر ادام جىاليدى. تىڭدايجيىرما قۇالش قىلىشىن قولىنا الىپ بارادى. ج
ءبىر نارسە ءبىر كوردى قازىپ جاتىر ەكەن. قاسىنا كەلىپ تۇرىپ، الگى نارسە ەكىنشى كورىنگەندە قىلىشپەن شاۋىپ 

ولىن ن جيناپ قجىبەرەدى. سول مەزگىلدە الگى نارسە شىڭعىرعاندا مىنا كىسى ءبىراز تالىپ جاتادى. ارتىنان ەسى
تىعىپ قاراسا، ەكى ءبولىنىپ جاتقان ايۋ ەكەن، ار جاعىن قاراسا، كوردىڭ قامىسى ەكەن، قامىستى اشىپ قالسا: 

 ىقىزد كەيىن سودان. ەكەن قىز ءبىر قاراسا، اشىپ كوزىن. بەرەدى قويا سويلەپ ءبىروۋ دەپ—«ادامبىسىڭ؟»
ۋى بار ەكەن. ءبىر بايدىڭ قىزى ەكەن. الگى اۋرۋى ۇستاعاندا ءولدى اۋر قويانشىق قاراسا، سۇراپ الىپ شىعارىپ
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دەپ كومگەن ەكەن. سودان كەيىن ول قىز جىالپ جاتقاندا، ايۋ ءبىلىپ ونى جەيمىن دەپ قازىپ جاتىر ەكەن. سول 
وڭ ەن سدەپ اۋىلىنا جىبەرەدى. اۋىلعا كەلگ« سەنى جارىلقايدى، سوعان بار»جايىن ايتىپ، -جەردە قىز بار حال

شەشەسى ۇشتىك ساداقاسىن بەرىپ جاتىر ەكەن، بۇدان كەيىن اۋىلدارى نانباي ارتىنان ەرىپ كەلەدى. -قاراسا، اكە
 تىجىگىت ول سوڭ، اكەلگەن قىزدى. دەيدى —،«ەگەر دە ولگەن كىسى تىرىلسە، سوعان قاالعانىڭدى بەرەمىز»

 نىڭ ەركىنشە مالدى ايداپ كەتىپتى.ءوزى قوناقتاپ، كۇن بەس ول ءتۇسىرىپتى، اتىنان كوتەرىپ
بارىڭ دە ەر ەكەنسىڭ، ءبىراق تا مىنا »بۇالر اڭگىمەسىن ايتىپ بولعان سوڭ ناۋشا حان بۇالرعا باعا بەرىپتى، ء

 دەپ، باعا بەرىپتى. « سوڭعى كوردەن قىزدى قازىپ العان ەر ەكەن
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الىشەر والردىڭ توپتارىنا جاڭادان كەلگەن. العاشقى كۇندەردى ول ەرتەڭگىسىن، اسىرەسە اناسىمەن كەلگەندە، ەركەلەپ، 
 قىڭىرلىق كورسەتەتىن.

 
ءبىراق بۇگىن ونىڭ كوڭىل كۇيى جاقسى، سەبەبى ول باالباقشاعا ۇيرەنىسىپ قالدى جانە جاڭا دوستارمەن  

ى اسىعا كۇتەتىن بولدى. سونىمەن بىرگە الىشەرگە باالباقشاداعى ۇلكەن اعاش كونسترۋكتور وتە ۇنادى. كەزدەسۋد
ول قازىردەن باستاپ قانداي ءۇي ساالتىنىن جانە ۇيىنەن اال شىققان ماشيناسىنا قانداي گاراج جاسايتىنىن كوز الدىنا 

 ەلەستەتىپ كەلەدى.
اناالر دا كورىندى. ۇلكەندەردىڭ كوبى باالباقشاعا -شاعا كىرىپ بارا جاتقان اتامىنە، بۇرىلىستان باالالرمەن باالباق

 باالالرىن تاستاپ، عيماراتتان تەزدەتە شىعىپ قاقپاعا قاراي جۇگىرە باسىپ بارادى.
ءيا، ارينە، ايشانىڭ اناسىنا دا ۇنەمى جۇمىسقا اسىعۋىنا تۋرا كەلەدى، ءبىراق ول ءوزى دە ەرتە تۇرىپ جانە قىزىن  

دا ەرتە وياتۋدى ادەتكە اينالدىرعان. سوندا عانا ونىڭ باالباقشاعا اسىقپاي بارۋىنا جانە جولدا كىشكەنتاي قىزىمەن 
 جايالپ اڭگىمەلەسۋىنە مۇمكىندىگى بوالدى.

 
bizdin-balabakhshamiz 
 سۇيىسپەنشىلىككە تولى جۇرەك

 
ايشا مەن الىشەر اسىعىپ، توپتارىنداعى كيىم شەشىنەتىن بولمەگە ۇلكەندەردەن بۇرىن كىردى. باالالر وزدەرىنىڭ 
 اەسىمدەرى جازىلىپ، سۋرەتتەرى ءىلىنىپ تۇرعان شكافتارىنا جاقىندادى. كەشە عانا وسى شكافتاردى ورناالستىرۋد

اناالر باالالرىمەن بىرلەسە وتىرىپ وزدەرىنە ۇنايتىن سۋرەتتەرىن تاڭداپ ىلگەن جانە تاربيەشىلەرمەن اقىلداسا -اتا
وتىرىپ ءار باالنىڭ ءوزىنىڭ شەشىنەتىن ورنىن بىردەن تاۋىپ الۋىنا ىڭعايلى بوالرلىقتاي تالعاممەن بەزەندىرگەن 

 بوالتىن.
 ما كۇنى كەتكەن ايشا ءبىر اي كورمەگەندەي بىردەن تاربيەشىنىڭ موينىنا اسىلدى.مىنە، سۇيىكتى ساۋلە اپايالرى. جۇ

ال، ءالى باال بولسا دا ءوزىن ەرجەتكەن جىگىت سانايتىن الىشەر ناعىز جىگىتتەرگە ءتان ۇستامدىلىق قالىپتا تۇر. 
 يپادى.اناسى سياقتى مەيىرلەنە باسىنان سءبىراق ساۋلە اپاي وزگەلەرگە بايقاتپاي الىشەرگە دە جىلى سوزدەرىن ايتىپ، 

بىرىنە كوز تاستادى. والر وزدەرىنىڭ تاربيەشىلەرىنىڭ باالالرعا دەگەن وسىنشاما سۇيىسپەنشىلىگى مەن -ۇلكەندەر بىر
 مەيىرىمىنىڭ شەكسىزدىگىنە تاڭ قالدى.

 
 الدا قىزىقتى كۇن!

 
ەنتاي دوستارى قۋانا قارسى الدى. والر كوڭىلدى، شۋلى جارىق ءارى كەڭ ويىن بولمەسىندە ايشا مەن الىشەردى كىشك

 باالباقشا ومىرىنە بىردەن كىرىسىپ كەتتى.
بىرەۋلەرى سۋرەتتى كىتاپشاالردى كورۋدە، كەيبىرەۋلەرى قۋىرشاقپەن، ماشينامەن ويناۋدا. ال ءبىر توپ ۇل باالالر 

انا اج تۇرعىزۋدى ويالستىرۋدا. ويتكەنى تەك الىشەر عقۇرىلىس بۇرىشىنا بارىپ، بۇگىن دە وزدەرىنىڭ ماشيناالرىنا گار
 ەمەس، ونىڭ دوستارى دا جاڭا ماشيناسىن كورسەتۋگە اكەلدى.

 …قۇربىالرىمەن ويناعاندى ۇناتادى-قىزدار دا ۇيلەرىنەن وزدەرىنىڭ سۇيىكتى ويىنشىقتارىن اكەلىپ، دوس
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 الدا قىزىقتى كۇن!
 

 باالباقشا
 

 سەبەبى مە، سەبەبى،                         ماماڭا ەرىپ كەلدىڭ سەن،   
 

 پاپاڭا ەرىپ كەلدىڭ سەن.                             سەبەبى مە، سەبەبى.
 

 قاالداعى ەڭ جاقسى ءۇي،                              بارلىق ماما كەلەدى،
 

 لەدى.باالباقشا مەن بىلسەم.                              بارلىق  پاپا كە
 

 ە.اشىقباەۆ 
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 بىردە ارمان ءتۇس كورەدى. تۇسىندە ونىڭ دەنە مۇشەلەرى داۋالسادى. باس ءبىرىنشى بولىپ بىالي دەيدى:
 
مەن بولماسام، ادام ەشتەڭەنى كورمەيدى، ەستىمەيدى،  مەن ءبارىن باسقارامىن، مەندە كوز، اۋىز، قۇالق، مۇرىن بار.-

 ءيىستى دە سەزبەيدى، سويلەي دە المايدى، ءتىپتى اشتان ولەر ەدى.
 
 دەدى مويىن.-جاققا كىم بۇرار ەدى؟-بەرى، جان-ەگەر مەن بولماسام، سەنى ارى-

 
 tusوسى كەزدە قىزۋ تاالسقا قول اراالستى:

 
تاماق دايىنداۋ، كىر جۋ، ۇتىكتەۋ، جازۋ، سۋرەت سالۋ، ءارتۇرلى اسپاپتا ويناۋ دا  ەگەر مەن بولماسام، جۇك تاسۋ،-

 قيىنعا سوعار ەدى.
 
 ءبىر كەزدە كەۋدەنىڭ دە شىدامى تاۋسىلىپ: 

 
 دەدى.-اياق، سەندەر شە؟-مەن شە؟! ەگەر مەن بولماسام، ادام بوالر ما ەدىڭ؟ مويىن، سەن قايدا قاالر ەدىڭ؟ قول-

 
ءبىزدىڭ ارقامىزدا مەكتەپكە، دۇكەنگە، كينوعا باراسىڭدار. كۇنى بويى جۇگىرەمىز، سوندا دا راقمەت ال سەندەر -

 دەدى اياق.-ايتپايسىڭدار، 
 

 بۇل ايتىستىڭ قاالي اياقتاالتىنى ارماندى قاتتى قىزىقتىردى، ءبىراق ەڭ شيەلەنىسكەن جەرىندە ول ويانىپ كەتتى.
 

 دامعا ەڭ كەرەگى قاي مۇشەسى؟ ال سەندەر قاالي وياليسىڭدار؟ ا
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ەكى كۇندىك جەردە تامىرىن كەسسەڭ قان شىقپايتىن، كەۋدەسىن تەسسەڭ، جان شىقپايتىن شىقبەرمەس -وسى ارادان بىر
تۇرادى دەپ ەستيدى الدار كوسە. ول ءوزى، باسقا، كولدەنەڭ كوك اتتى تۇگىلى،  شىعايباي دەگەن ءبىر ساراڭ باي

 كۇدايى قوناعىنىڭ وزىنە قارا سۋ تاتىرمايدى ەكەن.
 تاتىرماي —. كەيىن اڭگىمەدەن تۋرالى ساراڭ ايگىلى كوسە الدار دەيدى —! ماعان ول كورسىن تاتىرماي —

 !كورسىن
 

توزىپ، ەكى كۇندىك جەردى ءبىر اپتا ءجۇرىپ، شىقبەرمەس شىعايبايدىڭ اۋلىنا دا -ازىپاشىپ، -اتى جوق الدار ارىپ
جەتەدى. كىم كەلىپ، كىم كەتىپ جاتقانىن ءمۇلت جىبەرمەي باقىالپ وتىرۋ ءۇشىن ەسىگىن جولعا قاراتىپ، كيىز ءۇيىن 

تىنا ەلەدى. ساراڭ باي ءۇيىنىڭ سىرتوبەنىنىڭ باسىنا تىككەن. الدار كوسە ءۇيدىڭ سىرتىمەن جاعاالپ، كورىنبەي ك
يىراق بىرلەپ جيناپ، بىال-قامىس توسەپ تاستاپتى. اياق باسساڭ، سىقىرالپ، حابار بەرەدى. اددار ونىڭ ءبارىن بىر

شىعارىپ تاستادى دا كيىز ءۇيدىڭ تەسىگىنەن سىعاالدى. شىعايبايدىڭ ءوزى شۇجىق جاساپ، ايەلى قۇستىڭ ءجۇنىن 
 ەن باستى تازاالپ وتىر ەكەن.جۇلىپ، كۇڭى ۇيىتك

 
aldar-kose-2015-1 

 ازدا،ق جابايى جۇلىنعان ءجۇنى تا، شۇجىق قۇالش ساال كەلدى كىرىپ وقىستا الدار دەپ —االيكۋم! اسساالۋماع — 
 .زدىو تورگە بايقاماعانسىپ، تۇك كوسە الدار بولدى عايىپ اراسىندا كوزدىڭ پەن قاس دا باسى قوي ۇيىتىلگەن

ەكە! جوعارىالڭىز! ءبىر ەسكەرتىپ ايتايىن: بۇل ۇيدە تىسكە باسار، وزەك جالعار تۇك جوق! -كەلدىڭىز، الدارحوش 
 ءوزىمىز دە اش وتىرمىز!

 !قىمبات قاباعىڭىز ەمەس، تاماعىڭىز ءسىزدىڭ ماعان! جوق وقاسى —
 !قويدىڭىز نە ەستىپ، نە. وتىر ايتا اڭگىمە وندا ال!.. بولعانى تۇسىنسەڭىز سونى —
 ايتايىن با؟ ەستىگەنىمدى با، ايتايىن كورگەنىمدى: دۇرىس قايسىسى —
 

 ەستىگەننىڭ ءبارى راس بوال بەرمەيدى. كورگەنىڭىزدى ايتىڭىز:
 .جولىقتىم جىالنعا ءبىر جولدا جاتىپ، كەلە: ايتسام كورگەنىمدى —

 مەنى كوردى دە، ءسىزدىڭ استىڭىزداعى شۇجىقتاي شەڭبەر
تىال قالدى. مەن ونى ءسىزدىڭ انا كۇڭىڭىز باسىپ وتىرعان قوي باسىنداي ۇلكەن قارا تاسپەن بىلش جاساپ، ورا

ەتكىزدىم. ول سوندا ءسىزدىڭ قىزىڭىز ەتەگىمەن جاۋىپ وتىرعان ەتتىڭ نانىنداي جالپيىپ ساال بەردى. ەگەر وتىرىك 
 ن!قازداي ءجۇنىمدى جۇلىپ، جاالڭاشتاپ سويسىايتسام، قۇداي مەنى ءسىزدىڭ بايبىشەڭىزدىڭ بوكسەسىندەگى جابايى 

aldar-kose-2016 اشۋى بەتىنە شاۋىپ، شيقانداي بوپ قىزارعان شىقبەرمەس شىعايباي جانباسىنا باسىپ وتىرعان
ساال قۇالش شۇجىقتى قايناپ جاتقان قازانعا القتىرىپ كەپ جىبەرەدى. ءبايبىشىسى ءجۇنى جۇلىنعان جابايى قازدى، 

 —! يا بەس قازان قاينا —ۇيىتىلگەن باسىن الگى قازانعا قوسا القتىرادى دا ءبارى ءبىر اۋىزدان:  كۇڭى قويدىڭ
 ارىءب كەيىن سودان. باستايدى جايعاسا دەپ —! اي ون وتىرايىن —: شەشىپ ەتىگىن دا الدار. داۋىستايدى دەپ

 كونە ىڭدە،يەسىن جەيدى الىپ ەتتى پىسكەن بىلقىپ تۇرىپ، اقىرىن كوسە الدار اۋا ورتاسى تۇن.كىرىسەدى جاتۋعا
 «اسىن قيماعان اش جاتادى. ەتىن قيماعان ەتىگىن جەيدى»قازانعا ساالدى. سودان سوڭ  كەسىپ-كەسىپ ەتىگىن

 دەيدى دە، اس قايىرعان ادامداي بەتىن سيپايدى. 
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كىنشىسى اق، ە-تاتتى ءومىر ءسۇرىپتى. والردىڭ بىرەۋى-سىڭلىلى ءۇش كوبەلەك ءتاتۋ-كۇن شۋاقتى االڭقايدا ءاپالى
 .ەكەن سارى-ساپ — ءۇشىنشىسى قىزىل، —

 قونىپ، ومىرلەرىن كوڭىلدى وتكىزىپتى.-گۇلگە قۋانا ۇشىپ-كوبەلەكتەر گۇلدەن
جاۋىپ كەتەدى. كوبەلەكتەردىڭ قاناتتارى دىمقىلدانىپ،قايدا تىعىالرىن بىلمەي دال تۇسىر ەتىپ جاڭبىر -بىردە تاسىر

 بوالدى. ال، سەبەلەپ جاۋعان جاڭبىر توقتار ەمەس!
 مالمانداي سۋ بولعان كوبەلەكتەر الالگۇلگە كەلىپ:

 :الالگۇل. وتىنەدى دەپ —! تاساالشى جاڭبىردان ءبىزدى! الالگۇل الالگۇل، —
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! ال، قىزىل، سارى كوبەلەك باسقا جەرگە ساياالسىن مەنى. ەكەن ۇقسايدى ماعان ءتۇسى كوبەلەكتىڭ اق جارايدى، —
 .دەيدى —تىعىلىڭدار! 

 مۇنى ەستىگەن اق كوبەلەك:
 اد والردى. وتىرامىن جايباراقات قاالي ساياڭدا سەنىڭ ءوزىم جالعىز جۇرگەندە، بولىپ سۋ اپكەلەرىم مەنىڭ —

 .كەتەدى ۇشىپ دەپ — …قويايىن اق-وتىرماي دە مەن وندا الماساڭ، تىعا تاساڭا
ۇشەۋى ۇشىپ كەلەدى، ۇشىپ كەلەدى. جاڭبىر دا قوياتىن ءتۇرى جوق. قاراسا، ۇلكەن قىزىل قىزگالداق ءوسىپ تۇر 

 ەكەن.
 ما؟ بوال تۇرساق تىعىال ىعىڭا سەنىڭ ءبىز سايابىرالعانشا جاڭبىر بولسا، مۇمكىن! قىزعالداق قىزعالداق، —
لقاما. ال، اق كوبەلەك پەن سارى كوبەلەك باسقا ورىن ىزدەسىن! قا االيىن سونى. ۇقسايدى ماعان كوبەلەك قىزىل —
 .قىزعالداق دەيدى —

 بۇعان رەنجىگەن قىزىل كوبەلەك:
 — توڭايىق، بىرگە توڭساق،. قوي اق-كومەكتەسپەي دا ماعان كەلمەسە، قابىلداعىڭ اپكەلەرىمدى مەنىڭ سەن —
 .كەتەدى ۇشىپ دەپ

 قىزىل كوبەلەك قاراسا، الدارىندا ۇلكەن سارعالداق ءوسىپ تۇر. والر گۇل جانىنا ۇشىپ كەلىپ:
 .جاسايدى ءوتىنىش دەپ-! تۇرايىقشى؟ ىقتاي سەنى توقتاعانشا جاڭبىر! سارعالداق تاماشا و، —
 ىزدەڭدەر، جەر وزگە باسقاالرىڭ. تۇرايىن قورعاي جاڭبىردان كوبەلەكتى سارى تۇستەس ءوزىم مەن جارايدى، —
 قايىرادى. جاۋاپ دەپ —
 ق،ارتى بولعانىم سۋ دا ودان! پاناالمايمىن سەنى دە مەن الماساڭ، بەرە كومەك اپكەلەرىمە مەنىڭ سەن! جوق-جو —
 .كەتەدى ۇشىپ قايىرىپ، جاۋاپ دەپ —

تىعىلىپ تۇرعان كۇن ەستىپ قاالدى. كۇن كوبەلەكتەردىڭ ءوزارا كوبەلەكتەردىڭ بۇل سوزدەرىن بۇلتتىڭ ار جاعىندا 
 تاتۋلىعىنا، اۋىزبىرشىلىگىنە قۋانادى. والرعا كومەكتەسۋگە ۇيعارادى.

كۇن بۇلتتاردى ىدىراتىپ جىبەرىپ، اسپانعا جارقىراپ شىعا كەلەدى. جىلى شۋاقتارىمەن كوبەلەكتەردىڭ سۋ بولعان 
 ساۋلەلەرىمەن ارقاالرىنان سيپايدى. قاناتتارىن كەپتىرىپ، التىنداي

بەرى -قۋانعان كوبەلەكتەر قاناتتارىن شاتتانا قاعىپ، قايتادان كوڭىلدەنە باستايدى. االڭقايدىڭ كوركىن كىرگىزىپ، ارى
 ۇشا باستايدى. ءبىراق، مۇنان كەيىن والر ەشقاشان الالگۇل، قىزعالداق جانە سارعالداق گۇلدەرىنە قونبايتىن بولىپتى.

 سودان ءسوز دەگەن «سىناالدى قيىندىقتا تەك —شىن دوستار »
 قالسا كەرەك. 
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 ەن داالدا اندەتىپ ۇشىپ كەلە جاتقان شەگىرتكە گۇلدەردىڭ ءتاتتى شىرىنىن جيناپ جۇرگەن ارانى كوردى. ول ارادان:
 دەپ سۇرادى.-رسىڭ؟ ءجۇ ىستەپ نە جەپ جانىڭدى تاپپاي، دامىل كۇنگە ۇزاق دوستىم، —
 .ءجۇرمىن جيىپ شىرىن تىرناقتاپ شارالپ، دۇنيەنى قونىپ، ءبىر گۇلگە ءار. سۇراما —
 
 جاراتاسىڭ؟ قاجەتىڭە نەندەي شىرىندى جيعان —
 .جاسايمىن بال —
 قايتەسىڭ؟ بالدى —
 .پايداالنادى رەتىندە دارمەك-دارى جەيدى، ونى ادام. سىياليمىن ادامعا —
 م ساعان نە بەرەدى؟ادا —
 ءجۇرسىڭ؟ ىستەپ نە سەن ال. ەتەدى قامقورلىق جاساپ، ۇيشىك —
 .ءجۇرمىن بيلەپ سالىپ، ءان الىپ، تويىپ دانىنە ەگىننىڭ مەن —
 ىستەيسىڭ؟ نە ءدانىڭدى جيعان —
 پە ەدىڭ؟ دەپ سىياليدى ادامعا شاشاتىن ۋ ىزىمە باسقان. جەيمىن تويعانىمشا ءوزىم. ەدىم ىستەۋشى نە —
 ۇناتپاي، نءسوزى ارانىڭ شەگىرتكە. ارا دەدى — سەبەتىنىن، ۋ تۇتىپ قاس نەگە سەنى ادامنىڭ ءبىلدىم، ءبىلدىم، —
 . كەتتى ۇشىپ ەتىپ شىر
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قىزىل جيدەك تاۋىپ االدى. بىردەن -ءبىر كۇنى كىشكەنتاي قىز باال داالدا ويناپ ءجۇرىپ، ءشوپ اراسىنان قىپ
 قىزىعىپ، جەپ االدى دا:

 
 .دەيدى —! ساعان راحمەت جيدەك، —
 
  

 
 .شىعادى ءۇن نازىك دەگەن — ايتاسىڭ؟ العىس ماعان نەگە سەن —
 
  

 
 …كەتىپ شوشىپ قىز دەيدى — ءوزى؟ كىم بۇل —
 
  

 
 كەزەك ءتۇرلى داۋىستار شىعا باستايدى.-وسى كەزدە ايناالسىنان الما

 ىدەد — ءوستى، بولىپ ءتاتتى ءارى ۇلكەن ول ارقاسىندا سونىڭ. سۋعاردىم جيدەكتى ول مەن سۋمىن، مەن —
 .سىڭعىرالي بىرەۋ
 .گۇرىلدەگەن شىقتى داۋىس جۋان ءبىر تاعى دەگەن — ايتادى؟ العىس كىم ماعان شە؟ مەن ال —
 .قاراپ جاعىنا-جان قىز دەدى —ۇل كىم؟ ب —
 
  

 
 .قورەكتەندىردىم. ءوسىردىم توپىراعىمدا جيدەكتى. جەرمىن — مەن ەدى؟ بولۋشى كىم —
 ىسىرەرپ ەتىپ قىزىل-قىپ جىلىتىپ، كىم ونى بولماسا، ساۋلەلەرىم مەنىڭ! كەرەك ايتۋالرىڭ راحمەت دا ماعان —

 .كۇن داۋىستادى دەپ —! ەدى؟
 
  

 
 قىز ويالنىپ قالدى دا:

 پءيىلى دەپ —! جەدىم جيدەك ءتاتتى مەن ارقاالرىڭىزدا سىزدەردىڭ! راحمەت دا بارلىعىڭىزعا! كۇن سۋ، جەر، —
 .ايتتى العىس

 
 …جيدەكتەر جايلى تاقپاقتار توپتاماسىن وقىڭىز-جانە دە باالالرعا ارنالعان جەمىس

 
 تۋرالى ،كۇز ،جەمىس، جيدەكتەر، تۋرالى، تابيعات، ەرتەگى، تاقپاقتاركۇز 
 
  

 
 كۇزگى جاپىراقتار
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 …التىن سارى، قىزىل، كوك

 
 الۋان جاپىراق.                           .-الۋان
 

 كۇزگى باقتا كۇلىمدەپ،
 

 كوز تارتادى اتىراپ.
 

 كۇن شۋاقتا ماۋجىراپ،
 

 جاتىر ەندى اتىراپ.
 

 اعاشتاردان جامىراپ،
 

 ۇشتى كەنەت جاپىراق
 

 وي، االقاي، تاماشا،
 

 شاشۋ شاشتى جاپىراق.
 

 باقتىڭ ءىشى االشا،
 

 اۋنار ما ەدى جاتىپ اپ!
 
  

 
 ق.شاڭگىتباەۆ

 
  

 
 قۇلپىناي

 
  

 
 بال تاتيتىن قۇلپىناي،

 
 ساعان قۇمار قۇلپىناي.

 
 جازدا جىلدام تاۋسىلماي،

 
 اي.-قىستا وسسەڭ، شىركىن

 
  

 
 تاڭقۋراي
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 جازدا وسەدى تاڭقۋراي،
 

 جەمىسىن تەر، قالدىرماي.
 

 اپاڭ قاق تا قايناتار
 

 قىستا كەرەك ءنار مۇنداي
 
  

 
 ءم.الىمباي 

 
  

 
 بۇلدىرگەن

 
  

 
 ۋىلجىعان بۇلدىرگەن،

 
 ابدەن ءپىسىپ ۇلگەرگەن.

 
 ءبىراق ونىڭ كويلەكتى، 

 
 بىلعايتىنىن كىم بىلگەن.

 
  

 
 ا.شاياحمەتوۆ

 
  

 
 قاراقات

 
  

 
 تورسيعان بال ۋىزعا،

 
 كىشكەنتاي قاراقات.-كىپ
 

 سالىپ قويار اۋىزعا،
 

 بولسا ەگەر باال تاپ.
 

 س. ماۋلەنوۆ 
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 جاپىراقتاردى ساناۋ مۇمكىن ەمەس. وتە كوپ. ورماندا ءزاۋلىم تەرەك وسەتىن. ونىڭ بۇتاقتارىنداعى جاسىل
جاسىل جاپىراقشا ءومىر ءسۇردى. ول وزگەلەرگە قاراعاندا سونشالىقتى مازاسىز بولدى. -تەرەكتىڭ ۇشار باسىندا جاپ

 كەرەكتىگىن، شىنءۇ نە تامىرى ءدىڭى، اعاش —ايناالداعىنىڭ بارلىعىن باقىالپ، بارلىعىن بىلگىسى كەلىپ تۇراتىن. ول 
 شەگىرتكە ىرىلداۋىقش ءتىپتى،. كەلەتىن بىلگىسى قورەكتەنەتىنىن نەمەن قوياننىڭ جەردەگى ءتيىننىڭ، تۇراتىن بۇتاقتا

 .ەدى اسىق كورۋگە تۇراتىنىن قايدا قوڭىزداردىڭ مەن
كەلەدى. ەرجاپىراقشا جاز بويى تىنىش ءومىر ءسۇردى. كۇن شۋاعىنا قۋاندى، جىلى جاڭبىر سۋىنا شومىلدى. جەلگە 

 وسىاليشا، جاز دا جىلدام وتە شىقتى.
japrak 

شۋاق ءبىر كۇنىندە جاپىراقشا ۇيقىدان ويانىپ، كوزىن اشىپ، ايناالسىن تانىماي قالدى. ءبىر -التىن كۇزدىڭ جايما
 سارى بولىپ كەتكەن.-تۇندە بار جاپىراق ءتۇسىن وزگەرتىپ، ساپ

 بەرى-جاپىراقتاردى جۇلىپ اكەتتى. جەل جاپىراقشانى اۋادا ارى ول ما؟! كۇندىز قاتتى جەل سوعىپ، ءبىراز-ول
 اينالدىرىپ، ۇشىرا جونەلدى.

 جوالي ول قۇستىڭ ۇياسىن كوردى.
 ما؟ جاتىر ءوسىپ باالپاندارىڭىز! قۇس؟ قۇرمەتتى با، امانسىز —
… سىل سياقتى ەدىجا-، جاپىراقشا؟! سەن قاالي وزگەرىپ كەتكەنسىڭ؟ كەشە عانا كويلەگىڭ جاپبا امانسىڭ —

 .دەدى —ال، مەنىڭ باالپاندارىم باياعىدا ەرجەتىپ، ۇيادان ۇشىپ كەتكەن، 
جاپىراقشا ءارى قاراي ۇشا جونەلدى. جەل شۋىنا قۇالعىن توسىپ، دۇڭگىرشەگىنەن باسىن شىعارا قالعان ءتيىندى 

 بايقاپ قالدى.
 !ءتيىن؟ با، امانسىڭ —
 پجاۋا بولسا، جاپىراقشا! بە؟ ۇلگەرگەنسىڭ كيىپ كيىمىڭدى كۇزگى سەن و،-و! جاپىراقشا؟ با، امانسىڭ —

 :الەك قويىپ سۇراقتارىن ءوز تيىنگە جىلدام-جىلدام بەرمەستەن،
 !شىگار؟ كوپ جاڭعاعىڭىز بەن ساڭىراۋقۇالعىڭىز جيناعان قىسقا —
 رينە، مەن قىسقا دايىنمىن. ازىعىم جەتكىلىكتى!ا —

اراپ، جاعىنا ق-ۇشىرا جونەلدى. قالىڭ ءشوپ اراسىنا كەلىپ تۇسكەن جاپىراقشا جانجاپىراقشانى جەل تومەن قاراي 
تاڭدانۋىن قويعان جوق. شۇيگىن ءشوپ اراسىنان ءوزىن تاالي قىزىقتىرعان قۇمىرسقاالردى، قوڭىزدار مەن شۋىلداعان 

 شەگىرتكەلەردى كوردى.
 !دوستار مە، سالەمەتسىڭدەر —
 !ەكەن اشادى ءوڭىڭدى كيىم سارى التىنداي! ادەمىسىڭ قانداي! جاپىراقشا بە، سالەمەتسىڭ —
 !ءجۇر اسىعىپ جاققا ءبىر بارلىعى جۇرتتىڭ قىزىق، جاتىرسىڭدار؟ تۇرىپ قاالي سەندەر ال، —
 ىندا. ايازدى كۇندەر كەلە جاتىر.است قىر قىس! جوق تۇك تاڭدانار وعان —
 پىراقورامجا تۇسىنان والردىڭ كەزدە وسى.جاتىرمىز جىلىتىپ ۇيلەرىمىزدى دايىندالىپ، قىسقا! كەرەك قامدانۋ —

 دا اۋزىن عانو جاپىراقشا سونشالىق، جۇگىرگەنى شاپشاڭ. شىقتى وتە جۇگىرىپ قويان تىستەگەن اۋزىنا جاپىراعىن
دى سونداي جاقسى ان باالالرىنا ورامجاپىراق پەن ءسابىز اپارا جاتقان. والر ونى كەمىرگەنقوي. ۇلگەرمەدى اشىپ

كورەدى!اناداي جەردەن كىرپى جۇگىرىپ وتە شىقتى. ول بولسا، تىكەنەكتەرىنە ءتاتتى الما قاداپ الىپتى. ول دا 
باالالرىنا تاسىپ ءجۇر.جاپىراقشانى جەل تاعى دا قوزعادى. بۇل جولى ول شالقاسىنان ءتۇستى. جوعارى قاراسا، ءوزى 

سىلدى. قانداي ادەمى، ءزاۋلىم! وسى كەزدە جاپىراقشا بۇل ۇلكەن تەرەكتىڭ وسكەن تەرەك تۇر. كوزىنە وتتاي با
تەك وزىنە عانا ەمەس، وزگەلەرگە دە ۇلكەن ءۇي سەكىلدى پانا بولعانىن ۇعىندى.قالىڭ جاپىراقتار اراسىنا قۇستار ۇيا 

كەسىن ىپ تۇر. ول دا كولەڭسالسا، ءدىڭ دۇڭگىرشەگىن تيىندەر مەكەن ەتەدى. ال، تەرەك تۇبىندە شۇيگىن ءشوپ ءوس
ءتۇسىرىپ، كۇيدىرىپ جىبەرەر كۇن كوزىنەن قورعاپ تۇرعان تەرەككە ريزا. ءشوپ اراسىندا ءتۇرلى جاندىكتەر ءومىر 

 اق قويان، كىرپى جانە تىشقان باالالرىن جاۋ كوزىنەن تاسااليدى.-سۇرەدى. قالىڭ ءشوپ اراسىنا سونداي
 قۋاندى، ءارى ماقتاندى. وسى كەزدە تىشقان شيقىلى قۇالعىنا كەلدى. جاپىراقشا ءوزى وسكەن تەرەك ءۇشىن
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 ابىعىق قۇرعاق تەرەكتىڭ مەن مە؟ كەلمەي تۇرعىڭ ىندە ءبىر مەنىمەن سەن! سالەم جاپىراقشا! شيق-شيق-شيق —
اپ ءوزىمنىڭ ءىنىمدى جىلىالپ الدىم. اراسىندا جاپىراقتار دا بار، ساعان بىزبەن كوڭىلسىز جين شوپتەردى جۇمساق مەن

 .تىشقان دەدى —بوال قويماس! 
 بىرگە ۇرىپ،ت تاتۋ بىرگە. كورىندى بولىپ جالعىزدىق —جاپىراقشا قۋانىپ كەتتى. ول ءۇشىن ەڭ قورقىنىشتىسى 

 ! جەتسىن؟ نە سۇرگەنگە ءومىر
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 دوستىق، تاتۋلىق، بىرلىك، جاناشىرلىق، جايلى، تۋرالى، ەرتەگى
 ءبىر كۇنى قۇمىرسقا جاڭبىر استىندا قالدى. قايدا تىعىلۋعا بوالدى؟ 

ىڭ ۇر ەكەن. جۇگىرىپ بارىپ ساڭىراۋقۇالقتىڭ ادەمى قالپاقشاسىنكىشكەنتاي ساڭىراۋقۇالق ءوسىپ ت-قاراسا، القاپتا كىپ
 استىنا تىعىلدى. جاۋىن سىركىرەپ جاۋىپ تۇر.

 ءبىر كەزدە قاناتتارى سۋالنىپ، ارەڭ ۇشىپ كوبەلەك كەلەدى: 
 !تىعىاليىنشى دە مەن استىنا ساڭىراۋقۇالقتىڭ. المايمىن ۇشا بولدى، سۋ ءۇستىم! قۇمىرسقا قۇمىرسقا، —
 .ول دەيدى —قايدا كىرگىزەمىن؟! ءوزىم دە ارەڭ سيىپ تۇرمىن،  سەنى مەن —
 استىنا ساڭىراۋقۇالقتىڭ كوبەلەكتى قۇمىرسقا. ەمەس وقا تارلىعى جەر بولسا، كەڭ كوڭىلىمىز ەتپەيدى، تە تۇك —

 .كىرگىزدى
 جۇگىرىپ تىشقان كەلەدى.جاڭبىر ءتىپتى قاتتى جاۋا باستادى. وسى كەزدە ساڭىراۋقۇالقتىڭ قاسىنا ەنتىگە 

 .جالىنىپ تىشقان دەيدى —! تۇر سورعاالپ سۋ ۇستىمنەن! مەنى كىرگىزىڭدەرشى —
 !تۇر جەتپەي ورىن دە وزىمىزگە بە، كورمەيسىڭ! كىرگىزەمىز؟ قايدا سەنى —
 !كورەيىكشى؟ سىعىلىسىپ —

توقتار ەمەس، شەلەكتەپ قۇيىپ تۇر. ۇشەۋى سىعىلىسىپ، ساڭىراۋقۇالقتىڭ استىن پانااليدى. جاڭبىر بولسا، 
 ساڭىراۋقۇالقتىڭ قاسىنا سەكىرىپ تورعاي كەلدى.

 دەمالىپ، ما؟ والب كىرۋگە استىنا ساڭىراۋقۇالقتىڭ بىتكەنشە جاڭبىر! شارشادى قاناتتارىم بولدى، سۋ قاۋىرسىندارىم —
 عاي.تور تايكىشكەن جىبەردى جىالپ دەپ —! االيىنشى كەپتىرىپ ءۇستىمدى قاناتتارىمدى،

 كىرگىزەمىز؟ قايدا سەنى قوي، جوق ورىن —
 !كورىڭدەرشى جىلجىپ وتىنەمىن، —
 !عوي كىرە جارايدى، —

 قۇمىرسقا، كوبەلەك، تىشقان جىلجىپ، ساڭىراۋقۇالقتىڭ استىنا تورعاي دى دا كىرگىزدى.
 القاپقا وسى ارادا ىرعىپ شىققان قويان ساڭىراۋقۇالقتى كورىپ ايقاي سالدى.

ۇتقارىڭدار! مەنىڭ ارتىمنان تۇلكى قۋىپ كەلە جاتىر، قاي تەسىككە تىعىالمىن، قاي جەرگە جاسىرىنامىن؟ ق —
 كومەكتەسىڭدەر!

 .قۇمىرسقا دەدى —! ايانىشتى سونداي ءتۇرى قوياننىڭ كورەيىكشى، قىسىلىسىپ تاعى —
 قويان دا تىعىلىپ ۇلگەردى، ءدال سول كەزدە تۇلكى جۇگىرىپ كەلدى.

 .سۇرادى دەپ —اندى كوردىڭدەر مە؟ ويق —
 .باستادى يىسكەي تۇرتكىلەپ تۇمسىعىمەن جاقىنداپ، ساڭىراۋقۇالققا تۇلكى. كورمەدىك جوق، —
 پا؟ جوق تۇرعان تىعىلىپ قويان جەردە وسى —
 !سيدىق زورعا سىعىلىسىپ ءوزىمىز تىعىالدى، قاالي جەردە بۇل ول —

 بۇالڭداتىپ كەتىپ قالدى.بەرى -تۇلكى سارى قۇيرىعىمەن ارى
قۋانا -جاڭبىر وسى كەزدە توقتاپ، كۇننىڭ كوزى جارقىراي اشىلدى. ساڭىراۋقۇالقتىڭ استىنداعىالردىڭ ءبارى قۋانا

 القاپقا جۇگىرە شىقتى. قۇمىرسقا ويالنىپ قالدى:
بەسەۋمىزگە دە ورىن  ەندى ال ەدى، تار وزىمە مەنىڭ استى ساڭىراۋقۇالقتىڭ العاشىندا بولدى؟ قاالي بۇل —

 تابىلىپ، كىشكەنتاي جەرگە سىيىپ كەتتىك!
 .وتىر پكۇلى باقا ۇستىندە ساڭىراۋقۇالق قاراسا، ءبارى. ەستىلدى داۋىسى باقانىڭ باقىلداعان دەپ —! باق-باق —
 .باردى كەتە سەكىرىپ ول اياقتاماستان ءسوزىن دەپ —… ءاي، سەندەر! ساڭىراۋقۇالقتىڭ 
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انا كەلە بىرنەشەۋىنە پ-ۋقۇالققا قاراپ ويالنىپ قالدى. باسىندا بىرەۋىنىڭ ءوزى ارەڭ سىيىپ، كەلەءبارى ساڭىرا 
 بولعان ساڭىراۋقۇالقتىڭ سىرىن ۇعا الماي ءبارى دال بولىپ قالدى.

  وياليسىڭدار؟ قاالي سەندەر ال، —
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ەرتە، ەرتە، ەرتەدە ۋاقىت اتتى پاتشالىقتا جىل اتتى پاتشا بيلەپتى. جىل اتتى پاتشانىڭ مىنەزدەرى  ءار ءتۇرلى ءتورت 
ۇلى بولىپتى. والر: كوكتەم، جاز، كۇز جانە قىس. وسى ءتورت ۇلىنىڭ ءارقايسىسىندا ءۇش باالدان بولعان ەكەن. 

امىر اتتى ءۇش نەمەرەسى بار ەكەن پاتشانىڭ. ال جاز ۇلىنان ماۋسىم، شىلدە، كوكتەم ۇلىنان ناۋرىز، ءسۋىر جانە م
تامىز اتتى نەمەرەلەرى، كۇز ۇلىنان قىركۇيەك، قازان قاراشا اتتى نەمەرەلەرى تاراسا، ال قىس ۇلىنان جەلتوقسان، 

 قاڭتار، اقپان اتتى نەمەرەلەرى تاراعان ەكەن.
ىنان ەمەس نەمەرەلەرىنىڭ اراسىنان تاعايىنداۋدى ءجون كورىپتى. سودان ول پاتشا ءوز تاعىنا مۇراگەر ەتىپ ۇلدار

ءوزىنىڭ تاعىنا نەمەرەلەرىنىڭ اراسىنان بىرەۋىن تاعايىندايتىنىن جاريا ەتەدى، سونىمەن قاتار، ول مۇراگەرى  ءبىلىمدى، 
ل پاتشانىڭ الدىنا كەلىپ، ونەرلى، حالىققا قىزمەت ەتۋى كەرەكتىگىن دە ايتىپ وتەدى. بارلىق نەمەرەلەى جى

ءبىرى اسىپ تۇسەدى. نەمەرەلەرىنىڭ بۇل ونەرى مۇراگەردى  -بىلىمدەرىن، تاالنتىن كورسەتەدى، بارلىعى بىرىنەن
 تاڭداۋدا پاتشاعا قيىنشىلىق تۇسىرەدى. ءارى ويالنىپ، بەرى ويالنعان پاتشا مىناداي جارلىق ەتەدى:

 
عاندا مەنىڭ نەمەرەلەرىمنىڭ بارلىعى دا پاتشا بوالدى. والردىڭ بارلىعى رتۇ پاتشالىعىم «ۋاقىت» مىنا مەنىڭ —

حالىق ءۇشىن وزدەرىنىڭ جايلىلىعىن، ەڭبەكتەرىن ۇسىنىپ وتىر. سوندىقتان نەمەرەلەرىمنىڭ ءارقايسىسى وتىز كۇننەن 
 پاتشالىق ەتسىن!

 
مىنە، وسى جارلىقتان كەيىن پاتشالىقتا ءار وتىز كۇن سايىن حالىققا جىل پاتشانىڭ ون ەكى نەمەرەسى ۇلكەنىنەن 

 كىشىسىنە قاراي زاڭدىلىقپەن پاتشالىق ەتىپ وتىرىپتى دەسەدى. 
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 ەدى. اعاشتىڭ جاپىراقتارى ءتۇسىپ، تەك جابايى الما قوڭىر كۇز مەزگىلى
 اعاشىنىڭ باسىندا جالعىز الما قالىپتى. وسى كەزدە ورمان اراالپ جۇرگەن
 -سە —قويان المانى بايقاپ قاالدى. ونى قاالي الۋعا بوالدى؟ الما وتە بيىكتە 

 كىرىپ جەتە المايسىڭ!
 ا سىرتتاي كۇلىپ وتىردى.شىرشا بۇتاعىندا وتىرعان قارعا قويان قىلىعىن

 :قويان كورگەن ونى! قارق-قارق —
 
 .دەيدى —! بەرشى الىپ ءۇزىپ المانى ماعان! قارعا قارعا، —

سىعىمەن قارماپ ۇستاي الماي، جەرگە -قارعا اعاش باسىنا ۇشىپ بارىپ، المانى ءۇزىپ االدى. ءبىراق المانى تۇم
 ءتۇسىرىپ االدى.

كەن الما جانى بارداي، تۇس جەرگە ال. بولدى كوتەرمەك جەردەن المانى قويان دە دەدى —راقمەت، ساعان، قارعا! 
 دىبىس شىعارىپ، قوزعالىپ جۇگىرە جونەلدى.

 قاالي؟ بۇل —
 قورقىپ كەتكەن قويان اعاش الماسىنىڭ تۇبىندە ۇيىقتاپ جاتقان كىرپىنىڭ تىكەنىنە قۇالعانىن ءتۇسىنىپ:

 ىرسىڭ؟جات بارا الىپ قايدا المامدى مەنىڭ —. ايعايالدى دەپ — !توقتا توقتا،! كىرپى كىرپى، —
 كىرپى كىدىرمەستەن:

 .الدىم ۇستاپ ونى بولسام مەن ال قۇالدى، توبەدەن ول! المام مەنىڭ —~ بۇل 
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 قويان دا قويار ەمەس!
 .قوسىالدى قارعا كىرپىگە مەن قويان جاتقان تاالسىپ! مەن العان تاۋىپ ونى. بەر قايتارىپ المامدى —
 ىرا.شىنىن اراالست-دەدى ول وتىرىك-ونى ءوزىم ءۇشىن ءۇزىپ العانمىن!  مەن! مەنىكى الما تاالساسىڭدار، بوسقا —

 .شۋ بولىپ كەتەدى-بىرىمەن تۇسىنىسە الماي، المانى ءارى تارتىپ، بەرى تارتىپ، ورمان .~: ايعايدان ۋ-والر بىر
 سول كەزدە قورباڭباي ايۋ كەلىپ قاالدى.

 ! ءبارى وعان جاقىنداپ:عوي الدىڭدار مازامدى! شۋ-ايعاي دەگەن نە بۇل —
 نەكەنى كىمدىكى المانىڭ بىزگە سوندىڭتان. اقىلدىسىڭ ەڭ ءارى ۇلكەن، ەڭ ورمانداعى ءبىزدىڭ ايۋ، سەن، —

 .سۇرايدى تورەلىگىن بايانداپ، بولعانىن قاالي وقيعانىڭ ايۋعا دەپ — بەرشى؟ ايتىپ
 ويالنىپ، سۇرادى:ايۋ ءسال 

 تاپتى؟ كىم المانى —
 .قويان دەدى —! مەن —
 الدى؟ ءۇزىپ كىم المانى ال، —
 .قارعا ەتتى قارق دەپ —! مەن —
 الدى؟ ۇستاپ ونى كىم. جاقسى —
 .كىرپى دەدى —! الدىم ۇستاپ مەن —
 !بارىڭدىكى االم! ەڭبەكتەندىڭدەر ءۇشىن الۋ المانى ءارقايسىالرىڭ ويتكەنى ايتاسىڭدار، دۇرىس دە ءبارىڭ مىنەكەي، —
 .تۇسىنبەي تۇك قويان،قارعا كىرپى، دەدى —دا ءبىر الما عوي! مۇن —
 ۋانىپق ءبارى ەستىپ مۇنى. ايۋ دەدى —! الىڭدار بولىگىن بىر-ءبىر ءارقايسىڭ. بولىڭدەر تەڭدەي المانى بۇل —

 :كەتتى
انعا ءبىر ەدى. قويبول بولىككە ءتورت المانى كىرپى! عوي ەكەنبىز تاالسقان بوسقا-بوستان ءبىز بەرى باعانادان —

 بولىگىن بەرىپ:
 :بەرىپ قارعاعا بولىگىن ەكىنشى! كوردىڭ ءبىرىنشى المانى سەن — قويان ساعان، بۇل —
 :سالىپ اۋزىنا كىرپى بولىگىن ءۇشىنشى! الدىڭ ءۇزىپ المانى سەن — قارعا ساعان، بۇل —
 تورتىنشى بولىگىن بەرىپ:ء ايۋعا كىرپى! مەن — العان ۇستاپ المانى ويتكەنى ماعان، بۇل —
 !ايۋ ساعان، بۇل —
 .ايۋ تاڭقالدى دەپ — ءۇشىن؟ نە ماعان، —
 بولىگىن ىڭالمان بەرىلگەن وزىنە ءارقايسى. كەيىپپەن ريزا ول، دەدى —! تاتۋالستىردىڭ ايتىپ، اقىل بىزگە سەن —
 عارعان ەدى.شى شەشىم ءادىل دۇرىس، رەنجىتپەي ەشكىمدى ايۋ ويتكەنى بولدى، ريزا جەپ
 . كورىنەدى قالعان وسىدان دەگەن «بىرلىكتە —بەرەكە باسى » 
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 اراالپ جۇرەدى. دجۋنگليدەگى وزگە حايۋاناتتاردجينا اتتى كەرىك بىردە جالعىز ءوزى افريكانىڭ قالىڭ نۋ توعايالرىن 
 بىرىمەن اسىر سالىپ ويناپ ءجۇر. ءبىراق، ەشقايسىسىنىڭ دجينامەن ويناعىسى كەلمەيدى.-بولسا، بىر

 
 دەپ —! ەبەدەيسىز قيمىلدارىم مەنىڭ ەتەدى، كەلەمەج موينىمدى مەن سيراقتارىم ۇزىن مەنىڭ ءبارى  —

 ستادى.با تاما جاس مونشاق-مونشاق كوزىنەن ەكى كەرىكتىڭ كۇرسىنگەن
 

 كەرىكتى باسكاالردان ەرەكشە مازاق قىلعان مازاسىز مايمىلدار بولدى.
 
 .مايمىلدار دەدى كەلەمەج دەپ —! كەرەك شىعۋ ساتىعا دە ءۇشىن قاراۋ كوزىنە ونىڭ قاراڭدارشى، وي،  —
 
 !مويىن ىڭعايسىز دا سۇرىقسىز قانداي  —
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ك والردىڭ ورتاسىندا ءوزىن قواليسىز سەزىنىپ، ءارى قاراي كەتە كەرى دەپ — ايتاسىڭدار، دۇرىس يا،-ءيا  —
 بەردى.

 
وزى ەشكىمگە كەرەكسىز سەزىنىپ، وزگەلەردىڭ -جالعىز سەرۋەندەپ جۇرگەن. ءوزىن-بىردە دجينا تاعى دا جاپادان

 وزىنەن قاشقاقتايتىنىن ويالپ، مۇڭايىپ كەلە جاتقان.
 

اعاش باسىنداعى ۇياعا جىالننىڭ ورمەلەپ بارا جاتقانىن كوزى شالىپ قالدى. ال ۇياداعى ەكى كىشكەنە توتىقۇس كەنەت 
 شىرىلداپ، جۇرتتى كومەككە شاقىرىپ الەك.

 
 اڭدى ۇزىن-ۇپ مۇنداي سوڭدى-بۇرىن. ءتۇستى ارا دجينا ايقايالعان دەپ —! وڭباعان كوزىڭدى، قۇرت  —

ورمەلەي تۇسە سالىپ، قالىڭ ءشوپتىڭ اراسىنا كىرىپ جوق  اعاشتان سونشالىق، ۇشقانى زارەسى جىالن كورمەگەن
 بولدى.

 
 ولىمنەن …ەدى قويار جۇتىپ جىالن ءبىزدى بولماعاندا ۇزىن وسىنشاما موينىڭ سەنىڭ! راقمەت راقمەت،  —

 .جاۋدىردى العىسىن كەزەك-كەزەك باالپان ەكى دەپ —! قۇتقاردىڭ
 
 قاراي ءارى كەرىك دە دەدى —اناالرىڭ كەلگەنشە تىنىش وتىرىڭدار، -! اتاشىعارماڭدار باستارىڭدى ۇياالرىڭنان  —

 .كەتتى ءجۇرىپ
 

 .قويادى وكىنىپ دەپ —« اۋ؟!-مەنىڭ دە پايدام تيەتىنىن باسقا اڭدار بىلمەيدى»ىشىنەن: 
 

ا ىڭ ەتەگىنە قاالي كەلىپ قالعانىن دقالىڭ ويعا بەرىلگەنى سونشالىق، ول ورمانداعى بار اڭ جينالىپ وتىرعان ش
شۋ -اڭداماي قالدى. قاراسا، بارلىعى قۇزار جارتاس باسىنان تۇسە الماي تۇرعان زەبراعا قاراپ، جاندارى اشىپ، ۋ

 بولىپ تۇر ەكەن. ال، كىشكەنە زەبرا بولسا، بيىكتەن تۇسۋگە قورقىپ، جىالپ تۇر.
 

اكەلىپتى. ءبىراق، ونىڭ دا كومەگى تيمەدى. ايناال شۋالعان اڭداردىڭ اڭدار اقىلداسا كەلە جىپتەن توقىلعان ساتى 
 ابدەن ەسى شىعىپ كەتتى.

 
 ىندىگىنشەمۇمك موينىن تىستەپ، اۋزىنا ساتىنى ءجىپ كەرىك دەپ —مەن بىلەمىن، قاالي كومەكتەسۋگە بوالتىنىن، 

 .قويدى ىلە تۇبىرتەگىنە اعاش باسىنداعى جارتاس سوزىپ،
 
 .تۇسكەندە جەرگە ەسەن-امان زەبرا سۋسيىر دەدى —يىن! مو تاماشا قانداي! ءتۇۋ —
 
 ينانىڭدج باستاپ، كۇننەن سول ءدال ارينە،. جونەلدى ىلە داۋىسپەن ءبىر اڭ بارلىق دەپ —! دجينا جارايسىڭ،  —

 سيراقتارىن مەن موينى ۇزىن
 

 كەلەمەجدەيتىندەر ساپ تيىلدى.
 

بولۋعا تىرىستى. بارلىعى اينالشىقتاپ، ماڭىنان شىقپايدى. زەبرا كەرىكپەن دۇكەنگە بارلىق اڭدار دجينامەن دوس 
 بارادى. ال، الگى مايمىلدار وعان قىزىقتى اڭگىمەلەر ايتىپ، كوڭىلىن كوتەردى.

 
، ابىردە دجينا سۋىق ءتيىپ سىرقاتتانىپ قالدى. پىلدەر دارىگەر شاقىردى. ول كەرىكتىڭ دەنە قىزۋىن ولشەپ جاتقاند

 ارىستان دجيننانىڭ موينىنا جىلى وراعىش تارتتى.
 
 اناقق كوزىنەن ونىڭ جولى بۇل ءبىراق،. الىپ جاس كوزىنە كەرىك دەدى —! تاماشا قانداي دوستارىم مەنىڭ  —

 .سەزىندى باقىتتى دا شىندىعىندا ءوزىن ول ويتكەنى،. ەدى جاس تۋعان باقىتتان تامشىالر
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 ! تۇل ءومىر —دوسسىز 
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 تۇلكى، قويان جانە اتەش ەرتەگىسى
 ورماندا تۇلكى مەن قويان ءومىر ءسۇرىپتى. تۇلكىنىڭ ۇيشىگى مۇزدان، ال قوياننىڭ ۇيشىگى اعاشتان بولىپتى.

 ىنىڭ ۇيشىگى، ارينە، بىردەن ەرىپ كەتتى. جاۋراعان تۇلكى قويانعا كەلەدى.كوكتەم كەلىپ، كۇن جىلىنعاندا تۇلك
 !االيىن جىلىنىپ كىرگىزشى، ۇيىڭە مەنى! قويان قويان، —

 سۋالپ، اڭقاۋ قوياننىڭ ۇيشىگىنە كىرىپ الىپ، اقىرى ونى ۇيىنەن قۋىپ شىعادى.-جىلپوس تۇلكى وسىالي الداپ
 زىگەدى.قويان جىالپ كەلە جاتىپ، يتتەرگە كە

 عوي؟ كەتىپسىڭ قامىعىپ سونشالىقتى ساعان؟ بولدى نە! قويان قويان، —
 نە،مى ەندى. الدى تارتىپ ءۇيىمدى اعاش جىلى مەنىڭ كەتىپ، ەرىپ ءۇيى مۇز تۇلكىنىڭ جىالمايمىن؟ قاالي —

 …جۇرگەنىم تەنتىرەپ باسپاناسىز
 ەر جينالىپ، قوياننىڭ ۇيىنە كەلەدى.يتت! شىعامىز قۋىپ اق-ءقازىر وڭباعاندى ول ءبىز! جىالما —
 !باسپاناسىن قوياننىڭ بوسات،! قانە شىق تۇلكى، ءاي،! اۋ اۋ، اۋ، —
 شىت-بىت بارلىعىڭدى! عوي بولمايدى جاقسى سەندەرگە شىقسام، داالعا مەن ءبىراق،! شىعايىن شىقسام! احا —

 .قورقىتىپ تۇلكى دەدى —! قىالمىن
 باسى اماندا قاشىپ قۇتىلۋدى ويالپ، تايىپ تۇردى.يتتەردىڭ ۇرەيى ۇشىپ كەتتى. 

 ۋاي الدىنان. باستايدى جىالي دا تاعى شارشاپ، قاڭعي-قاڭعي قويان. دەگەن «جوق كۇيى —ۇيى جوقتىڭ »ء 
 .شىعادى

 جىاليسىڭ؟ نەگە سونشا بولدى؟ نە اۋ،-قويان —
 جىلى اعاش ءۇيىمدى تارتىپ الدى.ىڭ مەن كەتىپ، ەرىپ ءۇيى مۇز تۇلكىنىڭ قايتەمىن؟ جىالماعاندا —
 .شىعامىن قۋىپ ونى مەن! جىالما —
 .المادى شىعا قۋىپ دە يتتەر. المايسىڭ شىعا قۋىپ! وق-جو —
 :كەلىپ الدىنا ۇيشىكتىڭ ايۋ. شىعامىن قۋىپ كورەسىڭ، —
 :ۇستىنەن پەش بولسا تۇلكى. اقىرادى دەپ —! ءۇيىن قوياننىڭ بوسات،! شىق تۇلكى، —
. كەتتى شىپۇ ۇرەيى ايۋدىڭ. قورقىتتى دەپ! شىعارامىن شىتىڭدى-بىت. بوالدى جامان ساعان شىقسام. شىقپايمىن —

 .ويالدى قۇتىلۋدى قاشىپ اماندا باسى
امالى قۇرىعان قويان تاعى دا جىالي باستادى. قاراسا، جانىنان التىن ايدارلى اتەش ءوتىپ بارادى. قولىندا كۇمىستەي 

 العىسى بار.جارقىراعان ش
 .سۇرادى دەپ — وتىرسىڭ؟ جىالپ نەگە! قويان قويان، —
 .الدى تارتىپ ءۇيىمدى اعاش جىلى مەنىڭ كەتىپ، ەرىپ ءۇيى مۇز تۇلكىنىڭ قايتەمىن؟ جىالماي —
 !شىعامىن قۋىپ ءقازىر ونى مەن! جىالما —
 المادى. سەن دە قۋا المايسىڭ!ى، قۋا قۋد ايۋ. المادى قۋا قۋدى، يتتەر! المايسىڭ شىعا قۋىپ! جوق-جو —
 !قۋامىن! كورەرسىڭ ءجۇر، —

 ەكەۋى ۇيشىك جانىنا كەلدى. اتەش قاتتى داۋىستاپ ولەڭ ايتا باستادى.
 !شابامىن اشالعىنش دا ونى شىقپاسا، ۇيىنەن قوياننىڭ. تابامىن ىزدەپ تۇلكىنى! شابامىن ءشوپ شابامىن، ءشوپ —

 .دەيدى —، «قازىر شىعامىن. كيىنىپ جاتىرمىن»تۇلكى قورقىپ كەتىپ: ء
 دەپ — !شابامىن شالعىنشا دا ونى شىقپاسا، ۇيىنەن قويان. تابامىن ىزدەپ تۇلكىنى! شابامىن شابامىن، ءشوپ —

 .باستايدى اندەتە قايتا اتەش
دەيدى. اتەش ءانىن ءۇشىنشى رەت قايتاالي -« قازىر، تونىمدى كيىپ جاتىرمىن!-قازىر»تۇلكى ساسقاالقتاپ: ء

ساۋىندا زىتا جونەلەدى. ءسويتىپ، قويان ەرجۇرەك اتەشتىڭ -باستايدى. تۇلكىنىڭ زارەسى ۇشىپ كەتەدى. امان
 كومەگىمەن قايتادان ءوز ۇيىندە تۇرا باستايدى. 
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 كۇن، باالپان، ساۋىسقان، قويان، ۇيرەك، كىرپى، ەرتەگى

بىردە ۇلكەن ءبىر بۇلت كەلىپ، بار اسپاندى جاۋىپ الدى. ايناال تۇنەرىپ، التىن كۇن ءۇش كۇنگە دەيىن كوزگە 
 كورىنبەي قالدى.

جانۋارالر مەن وسىمدىك اتاۋلى كۇن ساۋلەسىن كورۋگە ءزارۋ بولىپ قالدى. اسىرەسە، كىشكەنە باالپاندار -جان
 قينالدى.

 !بولمايدى قايتارماسا تەزىرەك اسپانعا ونى —. والر كۇرسىندى دەپ — كەتتى؟ قايدا كۇن —
 
 .ادىباست جيناي جولعا باالپانداردى كۇركەتاۋىق دا تانىتسا سەنىمسىزدىك دەپ، — تاباسىڭدار؟ قايدان ونى —

قاراسا: باقشادا، قىرىققاباتتىڭ جاپىراعىندا ۇلۋ وتىر ەكەن. ءوزى … باالپاندار جولعا شىقتى. كەلە جاتىر، كەلە جاتىر
 سونداي ۇلكەن، ايىر ءمۇيىزدى، سىرتىندا اقشىل ءتۇستى قابى بار.

 باالپاندار توقتاپ:
 .سۇرايدى دەپ — بىلمەيمىسىڭ؟ تۇراتىنىن قايدا ىڭكۇنن سەن ۇلۋ، ۇلۋ، —
 …ر، مۇمكىن سول بىلەروتى ساۋىسقان بۇتاقتا انا. بىلمەيمىن —

ال، سىپىلداق ساۋىسقان توسىپ تۇرمادى. باالپانداردىڭ جانىنا ءوزى جىلدام ۇشىپ كەلدى دە، سۋىلداپ سويلەي 
 جونەلدى:

 !ايتىڭدارشى؟ ؟باراسىڭدار قايدا باالپاندار، باالپاندار، —
 ەل شەشتىك.ب ىزدەۋگە ونى. قالدىق جازىپ كوز بولدى كۇن ءۇش. قالدى تىعىلىپ كۇن —
 !بارامىن سەندەرمەن دە مەن. كەلەدى بارعىم دە مەنىڭ —
 بىلەمىسىڭ؟ تۇراتىنىن قايدا كۇننىڭ سەن ال، —
 …مۇمكىن ءبىلۋى قويان كورشىم مەنىڭ ءبىراق،. بىلمەيمىن مەن، —

 وزىنە ءبىر توپ قوناق كەلە جاتقانىن كورىپ، تىماعىن جوندەپ، مۇرتىن ءسۇرتىپ، قاقپاسىن ايقارا اشتى.قويان 
 اپ،شيقىلد باالپاندار دەپ-! ءجۇرمىز ىزدەپ ونى ءبىز بىلەمىسىڭ؟ تۇراتىنىن قايدا كۇننىڭ قويان، قويان، —

 .جونەلدى سىپىلداي ساۋىسقان
 .تۇرادى اراسىندا قامىس جانىندا ارىق ول مۇمكىن، ءبىلۋى ۇيرەك كورشىم مەنىڭ ال بىلمەيمىن، مەن —

 قويان جينالعانداردى ارىق جاعاسىنا اپاردى. ۇيرەك ۇياسىندا بولىپ شىقتى.
 .ايقايالدى قويان دەپ —! ۇيدەمىسىڭ؟! كورشى اۋ، —
! عوي بولدى كۇن ءۇش كورمەگەلى كوزىن كۇننىڭ —. ۇيرەك داۋىستادى دەپ —! ۇيدەمىن ۇيدەمىن، —

 .وتىرمىن قينالىپ الماي، كەپتىرىنە
 دار،باالپان دەدى —پ بارا جاتىرمىز! كۇننىڭ قايدا تۇراتىنىن بىلەسىڭ بە؟ ىزدە كۇندى سول ءدال ءبىز ال، —

 .قويان جانە ساۋىسقان
 .مۇمكىن ءبىلۋى سول. تۇرادى كىرپى تۇبىندە اعاشتىڭ بەتىندەگى ارعى وزەننىڭ بىلمەيمىن، مەن —

 بارلىعى وزەننىڭ ارعى بەتىنە ءوتتى. كىرپىنى ىزدەپ تاپتى. ال، كىرپى بولسا، اعاشتىڭ تۇبىندە مىزعىپ وتىر ەكەن.
 كۇن! ويع بولدى كۇن ءۇش كورمەگەلى كوزىن كۇننىڭ بە؟ بىلەسىڭ تۇراتىنىن قايدا كۇننىڭ! كىرپى كىرپى، —

 .ۇيرەك جانە قويان ساۋىسقان، باالپاندار، دەدى — پا؟ جوق قالعان سىرقاتتانىپ
 كىرپى ويالنا سويلەدى:

دا تۇراتىنىن مەن بىلەمىن. اناۋ تۇرعان تاۋدى كورىپ تۇرسىڭدار ما؟ سول تاۋدىڭ قاي كۇن بىلمەيمىن؟ قاالي —
 ۇندىك تاپساڭدار، سونى. تۇر اي جارقىراپ كۇمىستەي جانىندا بۇلت. تۇر قوناقتاپ بۇلت ۇلكەن —ۇشار باسىندا 

 !بوالدى كورۋگە جەردەن سوزىم قول
باسىنا  شالدىعىپ، ۇلكەن تاۋدىڭ شىنار-كىرپى قولىنا تاياقشا الدى دا بارلىعىنا ءجون سىلتەپ، جول باستادى. شارشاپ

 اۋ؟! قاراسا، اال بۇلت تۇنەرىپ، تاۋ باسىنا جابىسىپ الىپتى. كەتەر ويى جوق!-دا جەتتى
كىرپى بۇلتتىڭ باسىنا وتىرىپ الىپ، ونى ۇشۋعا كوندىردى. بارلىعى  باالپاندار، ساۋىسقان، كويان، ۇيرەك پەن

 تىكەلەي ايعا قوناقكا كەلدى.
 ال، اي بولسا، وزىنە ءبىر توپ مەيمان كەلە جاتقانىن كورە ساال، جارقىراتىپ جولدارىنا ساۋلەسىن شاشتى.
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 ىلىپتىع كۇننىڭ بىزگە —. كىرپى ەنپ ۇيرەك قويان، ساۋىسقان، باالپاندار، وعان داۋىستادى دەپ —! اي اي، —
 رمەگەلى، ونسىز قاتتى قينالىپ كەتتىك.كو بولدى كۇن ءۇش! كورسەتشى جەرىن جاتقان

تۋرا كۇن ءۇيىنىڭ قاقپاسىنا الىپ كەلدى. قاراسا، ۇيىندە جارىق جوق. كۇن قاتتى ۇيىقتاپ جاتىر. -اي والردى تۇپ
 ءتىپتى، وياناتىن ءتۇرى جوق!

قتاپ، باالپاندار شيقىلداپ، ۇيرەك باقىلداپ، قويان قۇالقتارىن قايشىالپ، كىرپى تاياعىمەن قاقپانى ساۋىسقان شىقىلى
 سوققىشتاپ، بارلىعى بىرگە كۇندى وياتا باستادى.

 !شاششى شۋاعىڭدى! اششى كوزىڭدى! كۇن التىن كۇن، —
 .كۇن رەنجىدى دەپ — بۇل؟ كىمدەر بەرمەگەن ۇيقى ماعان شۋىلداپ، تۇبىنەن تەرەزەمنىڭ —
ەك پەن كىرپى. سەنى وياتۋعا كەلدىك. تۇرشى، تاڭ ۇير قويان، مەن ساۋىسقان باالپاندار، — عوي بىزدەر بۇل —

 اتتى.
 مەنى جاۋىپ، بۇلت بولدى كۇن ءۇش جارقىرايمىن؟ ءقايتىپ مەن —. كۇن كۇرسىندى دەپ —! وح-وح —

 …كەتتى باسىپ كىر ابدەن
 قولىنا شەلەك الىپ، وزەنگە جۇگىردى. سۋ تاسىدى.قويان مۇنى ەستي ساال، 

 ۇيرەك كۇندى سابىنمەن كوپىرتىپ، شومىلدىرا باستادى.
 كىرپى ءوزىنىڭ تىكەندەرىمەن كۇننىڭ كىرىن قىرىپ كەتىردى.

 ساۋىسقان بەتىن ءسۇرتتى.
 باالپاندار كۇننىڭ كيىمىنىڭ شاڭىن قاقتى.

پ ەدى، التىنداي ساۋلە شاشقانى سونشالىق، ايناال تەگىس شۋاقتانىپ، كۇن جارقىراپ شىعا كەلدى. اسپانعا كوتەرىلى
 كۇن جىلىنىپ، جەر بەتى كوڭىلدى بولىپ كەتتى.

 !كوزى تىرشىلىك —كۇن 
 جىلىنايىن دەپ سىرتقا تاۋىق تا شىقتى. باالپاندارىن وزىنە شاقىردى. والر دا ءماز.

 شاتتانىپ ءجۇر.بەرلى جۇگىرىپ، بيداي داندەرىن شوقىپ، -اۋالدا ارلى
 سەنبەسەڭدەر، وزدەرىڭ داالعا شىعىپ قاراڭدارشى؟! 
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ەريدى م ەرتە، ەرتە، ەرتەدە ءبىر كىشكەنتاي قاالنىڭ شەتىندە مەري اتتى قاراپايىم ايەل ءومىر ءسۇرىپتى. شاعىن قاالدا
 ءبارى بىلەدى ەكەن. مەريدىڭ نەشە ءتۇرلى گۇلدەر وسكەن عاجايىپ باعى بولىپتى.

 
باپتايدى -تۇنى قاراپ، الپەشتەپ كۇتىپ-جۇرەگى تازا، مەيىرىمدى مەري گۇلدەرىنە ۇلكەن سۇيىسپەنشىلىكپەن كۇنى

 ەكەن.
ەن كەزەك گۇلدەپ، باققا كىرگ-دەيىن الماونىڭ اق، قىزىل، سارى، كوك ءتۇستى گۇلدەرى كوكتەمنەن باستاپ، كۇزگە 

 ادامنىڭ كوزىن قۋانتىپتى.
دەگەن جاڭا گۇلدەردى وتىرعىزادى. بىردە سول سۇيىكتى « قىزعالداق»كوكتەمدە مەري نازىك ءارى تاڭعاجايىپ 

 گۇلدەرىن كورەيىن دەپ، ول تۇندە قولىنا شام الىپ، باققا بارادى.
قاراسا، والردىڭ ىشىندە سۇيكىمدى نارەستەلەر ءتاتتى ۇيقىدا جاتىر! بۇل گۇل  و، عاجاپ! قىزعالداقتارعا جاقىنداپ

 پەرىشتەلەرىنىڭ باالالرى ەدى. مەري والرعا مەيىرلەنە قاراپ قايىرلى ءتۇن تىلەدى.
ەرتەڭىنە باقتىڭ يەسى ەرتە تۇرىپ، تەرەزەنى اشادى. ءۇيدىڭ ءىشىن لەزدە اڭقىعان جۇپار ءيىس الىپ كەتەدى. مەري 

 سوڭدى بولماعان حوش ءيىس اڭقىپ تۇر ەكەن.-باققا جۇگىرىپ شىعادى. بۇگىن قىزعالداقتاردان بۇرىن
 اعىلشىن ەرتەگىسى« قىزعالداق»
 

 بۇل عاجاپ ءيىستى مەريدىڭ قايىرىمدىلىعى ءۇشىن گۇل پەرىشتەلەرى قىزعالداقتارعا سىيالعان ەدى.
قارتايىپ، گۇلدەرىنە قاراي المايتىن بولعاندىقتان باسقا قاالدا  كۇندەر، ايالر، جىلدار زىرالپ ءوتىپ جاتتى. مەري

 تۇراتىن باالسىنىڭ قولىنا كوشەدى.
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ءۇيدى ساتىپ العان جاڭا ادامدار باقتىڭ ورنىنا باقشا ەگىپ، كوكونىس ساتپاقشى بولىپتى. ءبىر كوكتەمنىڭ ىشىندە  
 مەريدىڭ تاماشا گۇلزارىن قۇرتىپ جىبەرىپتى.

رىنىڭ جاعدايالرى كەتىپ، والر كورشى باقتاردى پاناالۋعا ءماجبۇر بولىپتى. سۇيىكتى مەريدى ساعىنىپ، گۇل پەرىشتەلە
 قىزعالداقتار اۋىرىپ قاالدى.

 كۇتىمسىز قالعان گۇلدەردى كورشىلەر ۇيلەرىنە الىپ كەتىپ، وزدەرىنىڭ باقتارىنا وتىرعىزىپ، ايااليدى.
جازىلىپ، جاڭا ورىندارىندا قۇلپىرىپ ءوسىپ شىعا كەلەدى. ءبىراق، والردىڭ  كەلەسى كوكتەمدە قىزعالداقتار دەرتىنەن
 عاجايىپ حوش ءيىسى جوعالىپ كەتىپتى.

سودان بەرى، گۇل وسىرۋشىلەر بۇگىنگى كۇنگە دەيىن قانشا ىزدەنىس جاساسا دا، قىزعالداقتاردىڭ بۇرىنعى ءيىسىن 
 قايتارا الماپتى. 
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باياعى زاماندا ءبىر كىشكەنە باقا ءومىر ءسۇرىپتى. ول كول بەتىندەگى قۇتى سياقتى ادەمى گۇل قاۋىزىن مەكەن 
 ەتەدى.

 
 .باقا دەيدى —! باق-باق باق،-باق  —
 

 ەدى.بىرىنە سەكىرىپ ءماز بولىپ جۇر-باقا جاسىل جاپىراقتىڭ بىرىنەن
 ايناالسىنا كوز سالىپ، نە قىزىق بار ەكەن دەپ قىزىقتايدى.

 
 جاسىل.-باقا سەرۋەندەپ، االڭقايعا شىقتى. مىنە، ءشوپ ءوسىپ تۇر. جاپ

 
 «ىز!-ىز-ىز»شىركەيلەر ىزىلداپ ءجۇر: -شىبىن

 
 «ج!-ج-ج-ج»اراالر دا تىنىمسىز ىزىڭداپ ءجۇر: 

 
بىردەڭە ءجۇرىپ كەلەدى. ۇلۋ ەكەن. باقا وعان قاراعاندا ءوزىنىڭ جىلدام ال، مىناۋ كىم؟ جەر بەتىندە جىبىرالپ، 

 ەكەنىن ۇقتى.
 

. گۇل سارى — مىناۋ. گۇل قىزىل- مىناۋ. گۇل اق —االڭقايدىڭ ورتاسىندا ادەمى گۇلدەر ءوسىپ تۇر. مىناۋ 
 .تاڭعاجايىپ تۇرلەرى. گۇل كوك — مىناۋ
 

 كوبەلەكتەر ۇشىپ كەلىپ، ايناال ءتىپتى اسەمدەنىپ كەتتى.ونسىز دا اسەم االڭقايعا ءبىر كەزدە 
 

 ول سا،قارا ءبىر. ۇناتتى كوبەلەكتى قىزىل اسىرەسە، باقا،. سارى قىزىل، اق، —كوبەلەكتەر دە ءتۇرلى ءتۇستى 
 كەتەدى بەيكورىن قونعاندا گۇلگە قىزىل كوبەلەك قىزىل  ءتۇسىندى ارتىنان باقا سيقىردى وسى. كەتتى كورىنبەي

 !ەكەن
 

 باقانىڭ كوڭىلى ءوسىپ كەتتى. باقا سەرۋەندەپ، ءارى قاراي االڭقايعا شىقتى.
 

 !ج-ج-ج: ءجۇر ىزىلداپ سىزشىركەيلەر مەن اراالر تىنىم-جاسىل. شىبىن-مىنە، ءشوپ ءوسىپ تۇر. جاپ
 
 .ءجۇردى قاراي ءارى باقا! باق-باق باق،-باق  —
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ر. جەمىستەرى قانداي؟! قونجىق جيدەك بۇتاال —مىناۋ «. دۇڭك!-دۇڭك»دى. ورماندا باقا قونجىقتى كەزدەستىر
 شارشاپ كەتكەن بولۋ كەرەك، اعاش تۇبىرىنە وتىرىپ دەم الدى.« نيام!-نيام»تەرىپ جەپ كەلەدى. 

 
 بۇلك! مىنە، بالىق جاعاعا جاقىندادى. قامىسقا قاراي ءجۇزدى.-باقا قاراسا، بالىق ءجۇزىپ كەلەدى: بۇلك

 
 دەپ اندەتىپ قويادى.« ىز!-ىز-ىز»، سۋ بەتىندە ىزىڭداپ ماسا ۇشىپ ءجۇر. ال
 

 !كەتتى قۇتىلىپ. ۇستاتپادى ماسا ءبىراق،. تىرىسۋدا ۇستاماققا ماسانى —بالىق سەكىرىپ 
 
انانى كورەدى. ارتىندا ەرتكەن باالپاندارى بار. ءبىر، ەكى، -ءبىر مەزەتتە باقا كول بەتىندە ءجۇزىپ جۇرگەن ۇيرەك 

 كوپ.… ءۇش
 

 «كريا، كريا، كريا! ماعان قاراي جۇزىڭدەر!»انا: -ۇيرەك
 

 تاباندارىن تارپىلداتىپ ءجۇزىپ ءجۇر.« كريا!-كريا-كريا»باالپاندار: 
 

 ى بار، بارلىعى ءجۇزىپ جاعاعا شىقتى.اناسى بار، باالس
 
گىنە گەن باقا اعاش تۇبىرتەجونەل سەكىرە سوقپاقپەن. شىرشا — مىناۋ. تال —ءارى قاراي، ورمانعا بەت الدى. مىناۋ  

 كەلىپ وتىردى.
 

. بولدى ايداپ تۇلكى —سەكەڭ! ءبىر كەزدە قايدان كەلگەنى بەلگىسىز -قاراسا، الدىندا قويان سەكىرىپ ءجۇر. سەكەڭ
 .جۇگىردى تۇرا «ويبايالپ» قويان كەتكەن قورقىپ

 
 …اي! باقا كىرپىنىڭ سوڭىنان قالماي جۇگىردى-جانىنان كىرپى جۇگىرىپ وتە شىقتى. تىكەندەرىن

 
 دەگەن داۋىس شىقتى.« شيق!-شيق-شيق»كىرپى ورمانعا قاراي بەت الدى. باقا قاالر ەمەس. 

 
 لەڭدەتىپو دەپ —« شيق!-شيق-شيق»باسىن كوتەرىپ قاراسا، توبەسىندەگى بۇتاقتا كىشكەنتاي قۇستار وتىر: 

 .اندەتەدى قاعىپ-قاعىپ قاناتتارىن. قويادى
 

 اكەلەرى مەن اناالرى. قويادى سۇراپ تاماق دەپ —« شي-شي-شي»ۇياداعى باالپاندارى بولسا، اۋىزدارىن اشىپ، 
 .ماقتاندىردى-تا بەرىپ، اكەلىپ ۇرتتارق كىشكەنتاي والرعا

 
 باقا جۇگىرىپ كەلەدى، جۇگىرىپ كەلەدى. قانشا سەكىرسە دە، كىرپىنى قۋىپ جەتە االر ەمەس!

 
باقا توبەسىنە قاراسا، بۇتاقتا ءتيىن وتىر. جاڭعاق « توق!»ءبىر مەزەتتە باسىنا قاراعاي جاڭعاعى قۇالپ ءتۇستى:  

 شاعىپ، ءماز بولىپ.
 
بۇتاقكا سەكىرىپ قويادى. كورشى تال باسىنداعى قۇستارعا قوناققا دا كىرىپ شىقتى. باقا ءارى قاراپ، -بۇتاقتان ءتيىن 

 بەرى قاراپ، سەكىرە جونەلدى.
 

 اۋ؟! -شالدىعىپ، ۇيىنە دە جەتتى-كەشكىسىن شارشاپ
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 ماقتانشاق باقا 

 
سىنىپتا وقيدى. دوستارىنىڭ بارلىعى ونىڭ ەرەكشە ماقتانشاق ەكەنىن بۇرىننان بىلەتىن. ءبىراق -2ماقتانشاق باقا 

بۇگىنگى قىلىعى ەستە قاالرلىق بولدى. ادەبيەتتىك وقۋ ساباعىنان كەيىن ءمۇعالىم وقۋ قارقىنىن تەكسەرەتىنىن ايتتى. 
ءسوز وقي الۋىمىز كەرەك ەكەنىن ايتتى. بارلىق وقۋشىالر كىتاپتارىن  60-55ءمۇعالىم ەكىنشى جارتى جىلدىقتا جاپاالق 

 60اقتارىپ دايىنداال باستادى. تەك قانا ماقتانشاق باقا وسى كەزگە دەيىن، كوپتەگەن كىتاپتار وقىعانىن، ول ءۇشىن 
لىكتى، قانىڭ ءويىنشا،بىلىمدى بولۋ ءۇشىن، تەلەديدار قاراساڭ دا جەتكىءسوز وقۋ قيىنعا سوقپايتىنىن ايتتى. ماقتانشاق با

 كىتاپ وقىپ ۋاقىت وتكىزگەننەن نە پايدا.
جاپاالق ءمۇعالىم بارلىق وقۋشىالردىڭ وقۋ قارقىنىن تەكسەرىپ، جاقسى جەتىستىك كورسەتكەندەرىن اتاپ ءوتتى. 

ءسوز وقيتىن قۇمىرسقا العاشقى ورىنداردى  89رلىعاش جانە ءسوز وقيتىن قا 110ءسوز وقىعان اققۋ،  144مينۋتىنا 
ا مەن نەتكەن اقىلدىمىن، ءبارىبىر سوڭىنان ساناعاند»يەلەندى. بارلىق وقۋشىالر والرعا قىزىعا قارادى. ماقتانشاق باقا 

 دەپ ماقتاندى. دوسىم سەن شە؟ مينۋتىنا نەشە ءسوز وقيسىڭ؟-«ءبىرىنشى ورىن مەنىكى
 

 نالعان، اڭگىمەلەر، قىزىقتى، توپتاماالرى، جيىنتىعىباالالرعا ار
 

 سۇيكىمدى بوتاگوز 
 

بوتاگوز ءارقاشان ساباققا ەرەكشە دايىندىقپەن كەلەدى.وزى ۇنەمى تەرەڭ وي قۇشاىندا جۇرەدى. ۇستازىنىڭ ءار 
دى. تاپسىرما بەرءسوزىن بايىپپەن، ەرەكشە ىنتامەن تىڭداپ،ىشتەي قايتاالپ وتىرادى. بۇگىن ءمۇعالىم ەرەكشە 

ەگەر سەندەر التىن بالىقتى ۇستاپ الساڭدار قانداي تىلەك » ەرتەگىسىن وقىپ بەرىپ: « التىن بالىق»وقۋشىالرعا 
دەدى. بۇلدىرشىندەر ءوز ارمان،تىلەكتەرىن قۋانا -«تىلەر ەدىڭدەر،ويالرىڭداعى ارماندارىڭدى قاعازعا جازىڭدار

زىلىستەن سوڭ وقۋشىالر جازبا جۇمىستارىن وقىپ بەردى. ەرجاسىن ماعان ماشينا كۇبىرلەسىپ جازا باستادى. ازداعان ۇ
كەرەك دەسە، جانسۋلۋ ادەمى قۋىرشاق سۇرايمىن دەدى. جانسايا ۇلكەن ءۇي سىيالسىن، مەن اكەممەن جانە اناممەن 

ك قانا بەرىپ جاتتى. تەسول ۇيدە باقىتتى ءومىر سۇرگىم كەلەدى دەدى. بارلىق وقۋشىالر ءوز ويالرىن جارىساوقىپ 
دەپ -«بوتاگوز، سەن التىن بالىقتان قانداي تىلەك تىلەدىڭ؟»بوتاگوز ۇندەمەي وتىردى. مۇنى بايقاعان ءمۇعالىم: 

ەگەر دە مەن، التىن بالىقتى ۇستاپ »سۇرادى. ازىراق ۇنسىزدىكتەن كەيىن بوتاگوز ءوز جازعانىن وقىپ بەردى. 
لىق سۇرار ەدىم. انام اۋىرىپ قالسا، مەن قاتتى ۋايىمدايمىن. سودان كەيىن السام،ەڭ ءبىرىنشى اناما دەنساۋ

  دەدى.   ءمۇعالىم-«ساۋ بولسا، قالعانىنىڭ ءبارى بوالدى-انام قاسىمدا امان-اكەمە،سۇيىكتى تاتەمە دە، ەگەر دە اتا
 ەتتى.كەن ويعا باتىپ كسۇيكىمدى بوتاگوزگە ۇلكەن سۇيىسپەنشىلىكپەن تاڭىرقاي قارادى، سىنىپتاستارى دا ۇل

 
 ەرەكشە جاڭا جىل

 
اناسى -سىنىپ  وقۋشىسى اكەجان اناسى مەن اكەسىنىڭ جالعىز باالسى بولعاندىقتان، وتە ەركە  بولىپ ءوستى.  اتا-2 

دا ەرەكشە ماپەلەپ ايتقانىن ەكى ەتپەيدى. مىنە كوپتەن كۇتكەن جاڭا  جىل دا  كەلدى.  اكەجان ءۇشىن  باسقا 
اعاسى  اناسى بىلتىرعى  جىلى ب-دەن  گورى  جاڭا جىل سىيلىعى  مول، تاتتىگە توياتىن ەرەكەشە كۇن.  اتامەرەكەلەر

 اناسى  الداسا دا،  اكەجان-قىمبات تۇراتىن ۇيالى  تەلەفون  سىيالعان بوالتىن.  اياز اتا بەرىپ جىبەردى دەپ اتا
اال -اناسىنا  اياز اتادان  قانداي سىيلىق كۇتەتىنىن الدىن-سىيلىقتىڭ قايدان كەلگەنىن جاقسى بىلەدى. بيىل دا اتا

تاڭ  -ەسكەرتىپ قويعان ەدى.  ءبىراق، جاڭا جىل كۇنى ءتۇنى اق حاالتتى دارىگەرلەر كەلىپ، اناسىن الىپ كەتتى. اڭ
ەتتى؟  ايدا كاكە، مەنىڭ سىيلىعىم قايدا؟ اياز اتا مەنى بيىل ۇمىتىپ كەتتى مە؟ انام ق»بولعان اكەجان  اكەسىنە: 

سىراپ.  سالدەن سوڭ تەلەفون شىرىلدادى.  قۋانا جىميعان اكەسى:  -دەدى جىالم-«قاالي جاڭا جىلدى قارسى االمىز؟
دەدى. باۋىرالرى بار وزگە باالالرعا  -«سەن بيىل ەرەكشە سىيلىققا يە بولدىڭ ، اياز اتا ساعان ءىنى سىيالدى»

جاننىڭ  قۋانىشىندا شەك جوق.  قاتتى قۋانعانى سونداي، قولىن شاپاالقتاپ پەن قارايتىن،  اكە -ەرەكشە  قىزعانىش
سەكىرىپ جىبەردى.  اكەجان ءۇشىن بۇل جاڭا جىل ەرەكشە بولدى. ول ءتىپتى ارمانداعان سىيلىعىن اال الماعانىنا دا 

 وكىنگەن جوق.
 

 . ءمۇعالىمى: باقتىباەۆا ءمولدىر بالعابايقىزى ورتا مەكتەبىنىڭ باستاۋىش سىنىپ 1№ماقاال اۆتورى: جاقسى اۋدانى.جاقسى 
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 بەكتەر مىنگەن بەدەۋدەي،“ 
 

 ”.بەزەكتەي باسقان اياعىن  
 
 جىرىنان”  ەر تارعىن “ 
 

 دانمال وزگە ونى. تانىعان  جىلقىنى  دەپ تورەسى ىشىندەگى مالدىڭ تۇلىك ءتورت  اق –حالقىمىز  ەجەلدەن 
 ىلىسىنا ساي ات قويعان..جارات تۇسىنە، تۇگىنىڭ. باققان كۇتىپ ەرەكشە

 
اۋىلعا كەلگەن قادىرمەندى  قوناعىنا داۋلەتىنىڭ كولەمىنە قاراي كۇمىستەگەن قۇراندى ەر سالعان جىبەك جالدى 

 ساۋىرىنان سۋ توگىلمەس جورعا مىنگىزگەن.ارعىماق نە 
 

 جىلقى، ارعىماق، باتىرالر جىرى، باالالرعا وقۋ، تۇلپار، ات
الىپ جۇمساعىن تارتىپ، ارتىنان   قازىنىڭ مايى س -قوناقاسىعا دا بابىنا كەلتىرىپ پىسىرگەن جىلقى ەتىنىڭ جىلى

 اشىتىلعان  قىمىزبەن سىيالعان.
 

ستى داستۇردىڭ كوپتەگەن تاماشا كورىنىسى جىلقى مالىنا بايالنى-ورىن االتىن حالىقتىق ءسالتادام تاربيەسىندە ەرەكشە 
بوالدى.  جاس باالنى سۇندەتتەگەندە سۇندەت اتىن سايالۋى، جيەن  اۋىلعا قىدىرىپ كەلگەندە ناعاشى جۇرتىنىڭ 

ى، جاعىمسىز مىنەزدەردى سىناعاندا دا باسىرەگە تاي، قۇنان اتاۋى سونىڭ كۋاسى بولسا، ادام بولمىسىنداعى جاعىمد
 جىلقى مالىنىڭ مىنەزىندەگى ەرەكشەلىكتەر سالىستىرمالى تۇردە الىناتىن بولعان.

 
 بوالر باال بەسىگىندە بۇلقىنادى،“  مىسالى،     

 
 ،”تۇلپار بوالر قۇلىن جەلىدە تۇرىپ وينايدى

 
 ات بوالتىن قۇلىننىڭ باۋىرى جازىق كەلەدى،“ 
 

 دەپ، جاقسى قاسيەتتەردى  دارىپتەسە، جاعىمسىز ارەكەتتەردى سىناعاندا: -،”ر باالنىڭ ماڭدايى جازىق كەلەدى ادام بوال
 
 جامان اتقا جال بىتسە،“ 
 

 جانىنا تورسىق بايالتپاس .
 

 جامان ادامعا مال بىتسە،
 

 دەيتىنى دە بار حالقىمىزدىڭ. -،”جانىنا قوڭسى قوندىرماس
 

 وي پاراساتىنىڭ كەمەل قۋاتىن ەرەكشە-قۋاتى بار قاناتتى ناقىل سوزدەر حالقىمىزدىڭ اقىلوسىنداي قان قىزدىرار 
دەگەن  -،”اتقا مىنگەننىڭ ارقاسى قوزادى “تانىتسا كەرەك. ءتىپتى، ەل اراسىندا ايتىالتىن مىنا ءبىر جاي، قاراپايىم: 

 عانى بولماسا، باستاپقى ويىمىزدان سونشا الشاقدەپ، ءسال باسقاشا ايتىل-”ات ءۇستىنىڭ جەلى بار“ماقالدىڭ  كەيدە 
 بولماي تۇرعانىن بايقايمىز.

 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                293 bet 

كوشپەلى تىرلىكتىڭ كوسەمى بولعان حالقىمىز ءوزىنىڭ عاسىرالر بويى قالىپتاستىرعان اۋىز ادەبيەتىنىڭ بارلىق 
اتىن قىزمەتى زور لىنىڭ اتقارجانرالرىندا جىلقى مالىن قاتىستىرىپ وتىرۋ سەبەبى دە كۇندەلىكتى تىرلىگىندە جىلقى ما

” ساقا  التىن“ ، ”ەر توستىك “ ، ”كەرقۇال اتتى كەندەباي “ بولعاندىقتان ەدى. ءوزىمىز باال كۇننەن وقىپ وسكەن 
ەرتەگىلەرىندە باستى قاھارماننىڭ ماقساتىنا جەتەر جولداعى سەنىمدى سەرىكتەرى دە اتتارى بوالدى. والر قۋسا 

تىن قاناتتى تۇلپارالر بولىپ سۋرەتتەلەدى. قاجەت جەرىندە والرعا ءتىل ءبىتىپ، الداعى جەتەتىن، قاشسا قۇتىال
كەزدەسەر قيىندىقتاردان قۇتىلۋدىڭ جولىن يەلەرىنە ايتىپ بەرەدى دە. )كەرقۇالنىڭ كەندەبايعا، شالقۇيرىقتىڭ جەر 

 استىنا تۇسكەندە ەر توستىككە ايتقان كەڭەسى(
 
 ايزاسىنن كوك ۇشتى ءسۇيىر باتىرى شاپقان جاۋعا ارۋاقتاپ قونىپ، اتقا الالالپ دەپ -،” نامىسى ەر –ەل نامىسى “ 

 بۇلعاپ، اتويالعاندا قانى قىزىپ، دەلەبەسىنىڭ  قوزاتىنى دا ات ءۇستىنىڭ جەلىنەن بوالدى. كوككە
 

رالردىڭ الر مىنەتىن تۇلپاەل قورعاعان ۇالنىنىڭ ەرلىك بەينەسىن ەل ەسىندە ماڭگى قالدىرۋعا ۇمتىلعان حالقىمىز و
 دا بەينەسىن تاماشا جاساعان. والردىڭ ءوزى دە باتىرالردىڭ قولىنا وڭاي تۇسە قالمايدى.

 
مىسالى، قوبىالندىنىڭ تۇلپارى تايبۋرىلدى قۇرتقا كورەگەندىگىمەن تانىپ، باپكەرلىگىمەن جاراتىپ كۇتۋىنىڭ ارقاسىندا 

ىڭ بايشۇبارى دا  وزىنەن كۇشى اسقان ەرگە عانا ات بولۋعا سەرت  ەتەدى. جاۋعا مىنەر ناعىز ات بوالدى. الپامىست
قۇيرىعىنا قول سالىپ توقتاتقان الپامىستىڭ كۇشىنىڭ باسىمدىعىن بىلگەن بايشۇبار باتىردىڭ ناعىز سەنىمدى سەرىگى 

 بوالدى.
 

ستى دى الىپ ەلىنە ورالعان الپامىقالماقتىڭ قارامانى مەن تايشانىڭ قالىڭ قولىن جەڭىپ، ءوزى سۇيگەن  گۇلبارشىن
 اكەسى جىلقىسىن تاالپ الىپ كەتكەن تايشىق حانعا جۇمسايدى.

 
كورىنگەنمەن ۇرىسقان،  قاباعى قاتىپ تىرىسقان، االسا عانا بويى بار، ادام تاپپاس ويى بار، تىزەسىنە شەكپەنى “

 شى سوزىنە سەنگەن الپامىس:مىستان كەمپىردىڭ الدام” جەتپەگەن، باسىنان جامانشىلىق كەتپەگەن 
 
 دەپ،” كەل، شەشە، اتقا مىنگەس“ 
 

 ۇزەڭگىسىن بەرەدى.
 

 بايشۇبارعا مىنبەككە
 

 دۇشپان ءزالىم، قۋ مىستان
 

 وڭتايالنىپ كەلەدى.
 

 ادامنان ەستى جانۋار
 

 قوس اياقتاپ تەبەدى.
 

 ىستەيدى.الپامىس سەزبەگەن جاۋىزدىقتى سەزگەن بايشۇبار ات وسىنداي ارەكەت  
 

 باتىرعا ادال بولعان بايشۇبار الپامىس زىنداندا جاتقاندا ءوزىن يەمدەنبەك بولعان قالماقتارعا:
 

 سول ۋاقىتتا شۇبار ات
 

 الدىنا كەلسە تىستەدى
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 ارتىنا كەلسە تەبەدى.
 

 بەتىنە تۇگىل شۇباردىڭ
 

 …سىرتىنا ادام كەلمەدى
 

 قانشاما كوپ بولسا دا،
 

 ى،شۇبارعا ءالى كەلمەد
 

 نەشە داۋلەر جابىلدى،
 
 كورسەتىپ جاتادى.” ونەر“دەپ جىرالنعانداي -،…ءبارىن دە شۇبار سۇيرەدى 

 
قاراكوزايىمنىڭ اقىلىمەن زىنداننان شىققان الپامىس پەن بايشۇباردىڭ كەزدەسۋىن جىرشى كادىمگى ساعىنىسىپ 

 كورىسكەن ادامداردىڭ كەزدەسۋىندەي ەتىپ جىراليدى:
 
 جاتقان قامالىپ،جەتى جىل …
 

 قىرىق ارقان بويى زىنداننان!
 

 يەسىن  الدى شىعارىپ،
 
 ءۇش سەكىرىپ، ءۇش ءتۇستى. 

 
 شابامىن دەپ قۋانىپ،

 
 سويلەستى ءبىراز ەكى شەر

 
 دەيدى.-،…بىرى بىلدىرىپ-بىرىنە

 
ولقىرلىقتاي ە جان تبايشۇبار اتتىڭ  قۋانىشىن جىرشىنىڭ وسىاليشا سۋرەتتەۋى ەشقانداي جاساندى ەمەس، كەرىسىنش

نازىك ءارى ورىندى شىعۋىن جىلقىعا، ونىڭ ىشىندە ەرەن جۇيرىك ءارى سەنىمدى سەرىك بولعان تۇلپارعا دەگەن ەل 
 قۇرمەتىنىڭ بەلگىسى دەپ بىلۋگە بوالدى.

 
” رعىن ەر تا “ەلىمىزدىڭ ەلدىك قاسيەتىن تۋ عىپ كوتەرگەن ەرلەرگە قويىلعان ماڭگىلىك ەسكەرتكىشتەردىڭ ءبىرى 

 جىرىندا دا باتىردىڭ جان سەرىگى ادامزاتتا ايەلدەن ءاقجۇنىس بولسا، جىلقىدان تارالن ات ەدى
 

 ونى. الدىقا بولىپ دارمەنسىز دا بولسا باتىر قانشا ول ونسىز. تۇلپارى مىنگەن استىنا –باتىردىڭ جان سەرىگى 
 .ۇعادى دەپ تىرەگى — سۇيەنىشى  ءوزىنىڭ

 
 اينااليىن تارالنىم

 
 بەكتەر مىنگەن بەدەۋگە،

 
 سەن تۇرعاندا بارمادىم!
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 …قىردان قيقۋ توگىلسە
 

 اق سەنى قارمادىم!-جالعىز
 

 قىردان قيقۋ بولعاندا،
 

 قاراڭعى تۇمان بولعاندا
 

 سۇيەنىشى بولعانىن مويىندايدى. تارالنسىز تارعىن جوق.-دەپ، ءوزىنىڭ تىرەك -سەنىڭمەن ەدى دارمەنىم،
 

 دەگەن شەكسىز سۇيىسپەنشىلىگىن:باتىردىڭ اتىنا 
 

 قۇلىندا ەمدىڭ، تايدا ەمدىڭ،
 

 قۇنان جاستا اردا ەمدىڭ
 

 دونەن جاستا ۇيرەتتىم،
 

 التى قابات اال ارقان
 

 جىبەكتەن ءورىپ سۇيرەتتىم،
 

 الشاقتاتىپ ويناتتىم.
 

 دەگەن جولداردان  بايقاۋ ەش قيىن ەمەس. -تاۋدان اسقان تۇلپارىم ،
 

 قالىڭ جاۋدى قاناتتى ءارى ءتوزىمدى تۇلپارسىز جەڭۋ دە مۇمكىن ەمەس.انتاالعان 
 

 ون ەكى كۇن ۇرىس سالىپ، جاۋدى قىرىپ بىتكەن سوڭ :
 

 استىنداعى تارالننىڭ تۇرپاتىنا قاراسا،
 

 …ون جەتى جەردەن جارالى
 

 ول جاراعا بولمايدى.
 
 ءالى دە ويىن ساالدى. 

 
 …قوس تىزگىندى سوزادى

 
 تارالن دەسەك تەشارشادى 

 
 .جىرالنادى دەپ —جەر باسقاننان وزادى، 

 
جىرشى وسىنداي اسىرەلەۋلەر مەن دامىتۋالردى ورىندى قولدانۋ ارقىلى باتىردىڭ سەرىگى تۇلپار بەينەسىن شەبەر 

 جاساي بىلگەن.
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  قاناتتى تۇلپارالردىڭ  ”ىلديدان سالسا، توسكە وزعان، ەرتەدەن شاپسا، كەشكە وزعان، توماعا كوزدى قاسقا ازبان “
كوركەم بەينەلەرىن سومداۋ ارقىلى  جىرشىالر جىلقى مالىنىڭ حالقىمىزدىڭ  كۇندەلىكتى تۇرمىسىنداعى ماڭىزىن  جانە 

 جاۋگەرشىلىك زاماندارداعى سايگۇلىكتىڭ ورنى ەل ومىرىندە ەرەكشە ەكەنىن ناقتى كورسەتە العان.
 

ر جىرىندا، ەرتە زامانداردا  عانا  جىرالنىپ قويعان جوق. ول بۇگىنگى كۇندە جىلقىنىڭ  ەرەكشە قاسيەتى تەك باتىرال
دە بار. قازاقتىڭ قانىندا بار اتقۇمارلىق قاسيەت نەشە زامان وتسە دە جوعالماق ەمەس. كەشەگى تايبۋرىلدىڭ، 

ان ردە ۇمىتا قويماس. وعبايشۇباردىڭ، تارالننىڭ كوزىندەي بولعان قۇالگەردىڭ اياۋلى تۇلعاسىن قازاق باالسى ازى
 پوەماسى كوركەمدىگى كەلىسكەن عاجايىپ تۋىندى.” قۇالگەر“ارناپ جازىلعان ءىلياستىڭ 

 
تۇڭعىش وليمپيادا چەمپيونى بولعان،  جامبىل وبلىسىنداعى  لۋگوۆوي  اسىل تۇقىمدى جىلقى زاۋىتىنىڭ تۇلپارى 

ىندە جىلقى زاۋىتىنىڭ الدىنداعى تاس تۇعىرعا قويىلعان  ابسەنتتى بىزدەر اكەلەرىمىزدىڭ  ايتۋىنان بىلەمىز. بۇگ
 ابسەنتتىڭ تاس ءمۇسىنى ەلىمىزدىڭ جىلقىعا كورسەتەتىن بيىك قۇرمەتىنىڭ كۋاسىندەي.

 
ەل كولەمىندە وتكەن ۇلكەن جارىستاردا ات بايگەسى وتەدى. داال ءتوسىن كۇڭىرەنتە شاپقان سايگۇلىكتەردىڭ 

ۋاتى توزاڭ تولعان تاماقتان قارلىعا شىقسا دا ق-ساال ايعايالپ اتا ارۋاعىن شاقىرعان، شاڭ تۇياعىنىڭ  دۇبىرىنەن، قيقۋ
قتان شىپ شىعىپ كەتەدى. قانىمىزدا بار بولعاندى-قاشپاعان قۇدىرەتتى داۋىستان  ارقاڭ قوزىپ، كوزىڭنەن جاس تا شىپ

 شىعار.
 

 ورىن رەكشەە تورىندە قاسيەتىنىڭ —تانىمى مەن ءقادىر قاالي بولعان كۇندە دە جىلقى مالىنىڭ حالقىمىزدىڭ  دۇنيە 
 .جوق داۋى ەشكىمنىڭ العاندىعىنا

 
 نۇرباي مارجان 
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سى كۇنى داستارحان باسىندا -12ڭ ءدەيمىز( اڭگىمەنى ناشىنە كەلتىرىپ ايتادى. ناۋرىزدى” اپا“ءبىزدىڭ اپام )انامىزدى 
 توپان كۇلكى ەتكەن بوالتىن. سوالردىڭ ءبىرقاتارىن نازارالرىڭىزعا ۇسىنامىز.-ءبىراز اڭگىمەلەردى ايتىپ، جۇرتتى قىران

 
 اۋىرعان يت

كەتىپ، شاقىرىمداعى كورشى قىستاۋعا كوشىپ  3-2سوناۋ جەتپىسىنشى جىلدار. بازارباي اتامىز بەن ءنازارالى كوكەمىز 
بەلى شويىرىلعان قازاقى يتتەرىن جۇرتتا قالدىرىپ كەتەدى. اپام كۇندە تاماق بەرگەنىمەن، يت ورنىنان قوزعاال 
المايدى. ءبىر كۇنى بازارباي اتامىزدىڭ باالالرى اۋىلدان قويشى اۋىلعا كەلە جاتقانىن كورىپ، كوكەم والردى ۇيگە 

 شاقىرىپ االدى. كەلگەن بويدا:
 .دەيدى — كەتىڭدەر، اال. ەدى تاپسىرىپ دەپ جەتكىزسىن ۇيگە سەندەرگە اكەلەرىڭ تىءيت مىنا —

باال ءيتتى اينالىپ شىعىپ، پاالتكاعا سالىپ ءتورت جاعىنان كوتەرىپ جولعا تۇسەدى.  4جاستاعى  12-10جاستارى 
قاسىنداعىالرعا ۇرسىپ، ءوزى ارقااليدى. جولدا ىڭعايسىز بولىپ كوتەرە الماعان سوڭ، ءابىالش )باالالردىڭ ۇلكەنى( 

سىلەسى -ءيتتىڭ باسى ءابىالشتىڭ باسىنان اسىپ، ارقاسىندا شوقايىپ وتىرعانىن كورىپ، كوكەم مەن اپامنىڭ ىشەك
 قاتادى.

 ءنازارالى كوكەمىز جولعا قاراپ: 
دەپ، تاعاتسىزدانا  اتىر ەكەن؟ ماي كەلەدى. نە اكەلە جال كوتەرە بىرنارسەنى باالالر(! جەڭشەمىز) ايعانىم اي، —

 كۇتەدى.
ءۇي قامىمەن جۇرگەن جەڭشەمىز دە جولعا قارايدى. جاقىنداعاندا الگى جۇرتتا قالدىرىپ كەتكەن ءيتتى باالالردىڭ  

 ارقاالپ كەلە جاتقانىن كورەدى.
 ءنازارالى كوكەمىز: 

 ش:دەسە، باالالردىڭ ەرەسەگى ءابىال ءاي، مۇنى نەعىپ اكەلدىڭدەر؟  
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 دەپ ەكى يىعىنان دەم االدى. وزدەرىڭ سەرىكباي كوكەمە ايتىپسىڭدار عوي، ۇيگە جەتكىزسىن دەپ،  
 سول كەزدە عانا تۇسىنگەن ءنازارالى كوكەمىز:

 دەپ سانىن سوققان ەكەن. اي! قۋلىعىڭدى اسىرعان ەكەنسىڭ، -الدا، سەرىكباي 
 

apa-angimeleri 
 لۋىپىستەكۇل اپشەمنىڭ قوناقتا بو

كەلە  دەبىل بولىپ، جىالپ-سوناۋ جەتپىسىنشى جىلدار. كورشى قىستاۋداعى بازارباي اتامىزدىڭ ءۇيى جاقتان ەبىل
جاستاعى پىستەكۇل اپشەمىزدى كوكەم ۇيگە شاقىرىپ االدى. سويتسە اتامىزدىڭ بالدارىمەن ويناپ  11-10جاتقان 

سى ەڭىرەپ اۋىلعا تارتقان ەكەن. ۇستىنەن بوزانىڭ ءي-جىالپءجۇرىپ، ۇرسىسىپ قالعان پاستەكۇل اپشەمىز تىكەسىنەن 
 شىعادى. شاشتارى قوبىراپ كەتكەن. اپام اشۋىن باستىرىپ، ۇيگە ۇيىقتاتادى.

 سول مەزەتتە كوكەم دە ۇيدە ەت تاۋسىلىپ، قوي سويىپ تاستايدى. پىستەكۇل اپشەم ۇيقىدان تۇرعاندا، كوكەم:
 دەيدى. ي سويىپ قويدىم، ال، قارىنداسىم! ساعان ارناپ قو 

سويتسە، ۇيقىدان جاڭا تۇرعان اپشەمىز تورگە قاراي ويىسىپ، بەلىن تىكتەپ، بەينەبىر الىستان كەلگەن قۇرمەتتى 
 قوناقتارشا ءتۇرىن كەلتىرە قويادى ەكەن.

 
 اتقوراداعى كامپيت

جولدا كۇلسىن، شەبەر اپشەمدەر ويناپ بيەنى ساۋىپ كەلە جاتادى.  6-5الپىسىنشى جىلدارى اپامىز اتقوراعا بارىپ، 
ۇزىن سورعىش كامپيتتەردى بەرەدى. -جۇرەدى. والردى قىزىقتاپ، قاستارىنان ءوتىپ بارا جاتىپ، قالتاسىنان ۇزىن

 ويىندى قىزدىرىپ جاتقان اپشەلەرىمىز جەڭگەلەرىنەن:
 دەپ سۇرايدى. ءاي، ءرابيا! كامپيتتى قايدان الدىڭ؟  

 اپام بولسا:
 —وراداعى قۇلىنداردىڭ تەزەگى ىلعي كامپيتتەن تۇرادى ەكەن. قالتاما سىيعانىن عانا الدىم، قالعانى سىيمادى، اتق 

 .دەيدى
سونى ەسىتە ساال اپشەلەرىمىز اتقوراعا قاراي تارتىپ كەتەدى. بيەلەرگە قاراپ جۇرگەن كەنجە اتامىزدىڭ ايقايىنا قۇالق 

 االقتارىن اياقتارىمەن شاشىپ تەكسەرىپ جۇرەدى.اسپاي، ءار قۇلىننىڭ تۇسىنا بارىپ، م
 تاڭ.-دەپ، كەنجە اتامىز اڭ مىناالرعا نە بولعان،  

 …تاڭ-ءرابيا جەڭگەسىنە سەنگەن اپكەلەرىمىز اڭ 
 

 الما ساتۋشى كەلگەندە
پام كورشىنىڭ ااۋىلىمىز ءشولدى ايماقتا ورناالسقاندىقتان كوكونىس، باقشا داقىلدارى وسپەيدى. الپىسىنشى جىلدارى 

ۇيىنەن ءبىر شەلەك المانى الىپ، ۇيگە كەلە جاتادى. جولدا ويناپ جۇرگەن ءبيبىش، تۇرعانكۇل، ايسان، پىستەكۇل 
 بىر المادان ۇسىنادى. والر اپامنان المانى قايدان العانىن سۇرايدى. اپام:-اپكەلەرىمىزگە ءبىر

 دەيدى. ساتىپ جاتىر ەكەن، ناقىپ اتاالرىڭنىڭ ەسىگىنىڭ الدىندا الما ساتۋشى  
ءسال ۋاقىتتان كەيىن، شەلەكتەرىن باسىنا كوتەرىپ الىپ، ناقىپ اتانىڭ ۇيىنە قاراي بەزىپ بارا جاتقان قىزداردى  

 كورەدى.
بىر شەلەكتەن ۇستاپ، ناقىپ اتامىزدىڭ ۇيىنە جۇگىرىپ جەتەدى. بارىسىمەن كارى شەشەسىنەن الما -قىزدار ءبىر

 دەپ قۋااليدى.” قايداعى الما؟“ى قىزداردى الدىنا سالىپ، سۇرايدى. ول كىس
 اپامىز اياعىن جىلدام باسىپ ۇيگە كىرىپ كەتەدى.

 
 ماقاال اۆتورى: قايرات سەرىكبايۇلى 
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جيدەكتەردى تەرىپ جەگەن ول، قىس -جازداي سايراڭداپ، توعايداعى جەمىسورماندا ءبىر قويان ءومىر ءسۇرىپتى. اال 
 تۇسسە قارنى اشىپ، اۋىلعا ارپا ۇرالۋعا بارادى ەكەن.
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ءبىر كۇنى ول اۋىل شەتىندەگى تۇراتىن شارۋانىڭ ۇيىنە ۇرلىققا كەلەدى. قوراسىنا كىرسە، قاپتاعان قويان. ول  

 ماقتانا باستايدى:
 
! اق-مۇرت — مۇرتىم مەنىڭ. ارتىقپىن ءبارىبىر سەندەردەن مەن! قايتەيىن؟ ساڭدارتۇر ۇيدە سەندەر —

 منەنەشكى مەن …كەلمەيدى دا سالىستىرۋعا سەندەردىكى شە؟ تىستەرىم مەن تابانىم ال،! ەمەس سەندەردىكىندەي
 قارعا، ەرلىك، كومەك، باالالرعا، ەرتەگى قويان، ماقتانشاق!قورىقپايمىن

 
ءۇي قوياندارى ماقتانشاق قوياننىڭ قىلىعىن قارعا تاتەلەرىنە ايتىپ بەرەدى. ول بوسپە قوياندى جازاالماق بولىپ،  

 ىزدەپ تاۋىپ االدى. داڭعوي قويان شوشىپ كەتەدى:
 
 لمايتىن بوالمىن!ا مازاسىن ەلدىڭ ماقتانىپ، ەندى مەن. تيىسپەشى! تاتە قارعا —
 
 .رعاقا دەيدى —! كورسەت ىسىڭمەن ەمەس، سوزبەن بوس ەرەكشەلىگىڭدى ەلدەن! ماقتانبا بوسقا! دە سوالي —
 

جانى اشىپ كەتكەن قويان … ارادا ءبىراز كۇن وتكەن سوڭ، بىردە قاراسا، الگى قارعانى يتتەر تاالپ جاتىر ەكەن
عان يتتەر قوياندى قۋا قۇتقارماق بوالدى. يتتەردىڭ نازارىن وزىنە اۋدارىپ، تۇرا جۇگىرەدى. قارعانى تاستاي سال

 جونەلەدى. ول قاشىپ قۇتىالدى.
 

 قوياننىڭ ەرلىگىنە ريزا بولعان قارعا وعان كەلىپ جولىعىپ:
 
 دىرەدى. ىلب ريزاشىلىعىن دەپ —! ەكەنسىڭ ەر تۇراتىن ماقتاۋعا ەكەنسىڭ، ەمەس ماقتانشاق سەن! ساعان راقمەت  —
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نىڭ اناالرى تانىس وتباسى-باستاۋىش سىنىپ وقۋشىالرى ءۇشىن دوستىق ۇعىمى ساباققا بىرگە كەلۋ، نەمەسە اتا
باالالرىنىڭ بىرگە ويناۋى نەمەسە اتالمىش باالمەن كورشى تۇرۋ سياقتى ۇعىممەن بايالنىستى. ەرجاسىن مەن تەمىرالن 

بىرگە وينايدى، مەكتەپ اسحاناسىنا بىرگە بارىپ،كىتاپحانادان بىرگە بارىپ كىتاپ االدى. قاشان تاتۋ، دوس. ەكەۋى 
كورسەڭ دە ەگىز قوزىداي بىرگە جۇرگەنى. سەيسەنبى كۇنى ماتەمەاتيكادان باقىالۋ جۇمىسى بولدى. نەگە ەكەنى 

ۋشىالر تتىڭ تۇسكەنىن، ءمۇعالىمى دە وقبەلگىسىز سول، باقىالۋ جۇمىسىنان كەيىن ەكى دوستىڭ اراسىنان ءبىر سىزا
 دا تەز بايقادى.

 
 دوستىق تۋرالى، اڭگىمە، باالالرعا

بىرىنە جوالمايدى ەرجاسىن وزبەتىنشە ساباققا دايىندالىپ وتىرادى، ال تەمىرالن قوڭىراۋدا وزگە سىنىپتاعى -ەكەۋى بىر
باقىالۋ  »شاقىرىپ الىپ، ۇزاق سويلەستى. تەمىرالن:  باالالرمەن وينايتىن بولدى.ساباقتان كەيىن ءمۇعالىم ەكى دوستى

جۇمىسى كەزىندە ەرجاسىن دايىن ەسەپتەردى كوشىرىپ الۋعاداپتەرىن بەرمەدى جانە ءوزىڭ شىعار دەپ قاراماي 
مەن ەندى ونىمەن دوس بولعىم كەلمەيدى دەدى. ال ەرجاسىن بولسا شىن كىنالى كىسىشە باسىن تومەن -«قويدى

 دوسىنا كىنالى كوزبەن قارادى.سالبىراتىپ، 
كەلەسى كۇنى وقۋشىالر ءوز كوزدەرىنە وزدەرى سەنبەدى. ەرجاسىن مەن تەمىرالن ساباققا بىرگە كەلدى، ساباق 
سوڭىنا دەيىن جۇپتارى جازىلمادى. ال، ەرجاسىن مەن تەمىرالن ادال دوستىقتىڭ ءمانىن تۇسىندىرگەن ۇستازدارىنا 

 ىقتى ءقادىر تۇتاتىن بوالدى. ءدان ريزا. ەندى والر دوست
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ءبىر حان بولىپتى. ءبىر كۇنى سول حاننىڭ اقشاسى ۇرالنىپتى. ونى ۇرالعان حاننىڭ قول استىنداعى بەكجان دەگەن 

 جارلى ەكەن. ونىڭ العانىن ەشكىم بىلمەيدى.
 

بىرنەشە كۇن وتكەننەن كەيىن حان اقشانى كىمنىڭ العانىن بىلمەك بولىپ، بارلىق جۇرتىن اسقا شاقىرادى. قوناقتار 
 ءۇشىن ءبىراز ءۇي تىكتىرەدى.

 
 ءار ادامنىڭ الدىنا ون تيىننان اقشا قويدىرىپ بىالي دەيدى: 

 
 .وسى اقشانى ۇرالپ السا، سول مەنىڭ اقشامدى العان ادام كىم-كىمدە —
 

سوندا بەكجان اياعىنا كيىز بايپاق كيىپ، تابانىنا جەلىم جاعادى دا، قولىنا قۇمعان الىپ، قوناقتاردىڭ قولىنا سۋ 
قۇيادى. ءسويتىپ ءجۇرىپ، الگى كىسىلەردىڭ الدىندا جاتقان اقشانىڭ ءبارىن اياعىمەن باسىپ، تابانىنا جاپسىرىپ الىپ، 

 اماي قاالدى.سىرتقا شىعىپ كەتەدى. مۇنى ەشكىم بايق
 

حاننىڭ ءبىر نار تۇيەسى بار ەكەن. ونىڭ جوعالعان زاتتى العان كىسىنى بىلە قوياتىن قاسيەتى بار ەكەن. سول ناردى 
حان ءبىر كۇنى داالعا جىبەرتەدى. نار بارىپ بەكجان ءۇيىنىڭ الدىنا شوگەدى. بەكجان بۇل ناردىڭ نەبىر عاالماتىنىڭ 

 . ءۇيىنىڭ الدىندا جاتقان ناردى كورىپ، ۇستايدى دا، سويىپ االدى. مۇنى حان بىلمەيدى.ءبارىن بۇرىننان بىلەدى ەكەن
 
ءبىر كۇنى كورشى ءۇيدىڭ قاتىنى بەكجاننىڭ ناردى سويعانىن ءبىلىپ، حانعا ايتايىن دەپ، بەكجاننىڭ ايەلىنە كەلەدى  

رشى قاتىن حانعا كەلە جاتقاندا جولدان دە، ناردىڭ ەتىنەن سۇراپ االدى. بۇل كەزدە بەكجان ۇيدە جوق ەكەن. كو
 بەكجان جولىعىپ:

 
 :ايتادى قاتىن. سۇرايدى دەپ —باراسىڭ؟ قايدا        —
 
 .كەلەمىن الىپ سۇراپ ەتىن بورشا ءبىر ناردىڭ ۇيىڭنەن سەنىڭ مەن        —
 

نى دا ءولتىرىپ تاستايدى. مۇسوندا بۇل قاتىننىڭ جامان پيعىلىن ءتۇسىنىپ، ونى الداپ، ۇيىنە ەرتىپ كەلەدى دە، 
 ەشكىم بىلمەيدى.

 
سودان كەيىن حان ءبىر اعاشتى تىسقا قاداتىپ، باسىنا ءبىر قاپشىق اقشانى بايالتىپ قويادى. كىمنىڭ العانىن قاراپ 

 ەلۋدەن كىسى قويدىرادى.-تۇرۋ ءۇشىن اعاشتىڭ ەكى جاعىنا ەلۋ
 

كيىپ، استىنا اقبوز ات مىنەدى دە، ءوزىنىڭ جانە اتىنىڭ وڭ جاق بەكجان بۇعان دا ايال تابادى. ۇستىنە اق كيىم 
قاپتالىنا قارا بالشىق جاعىپ االدى. سونان سوڭ اتقا ءمىنىپ، الگى اقشانى شاۋىپ بارىپ االدى دا، ىلگەرى قاراي 

 زىمىراپ شاۋىپ كەتەدى.
 

 سوندا اعاشتىڭ وڭ جاعىندا تۇرعاندار:
 
 :تۇرعاندار جاعىندا سول دەسە،—الدى، كىسى اتتى قارا كيىمدى، قارا        —
 
 .قاالدى ۇرسىسىپ وزى-ءوزدى دەپ،—الدى، كىسى اتتى اقبوز كيىمدى، اق اقشانى        —
 

 اقىرىندا حان ەشبىر ايال تابا الماي، تاعى دا جۇرتىن جينايدى.
 
 ۋادە الدىندا ەلدىڭ قالىڭ. سالدىرادى جار دەپ—بەرەمىن، قىزىمدى كىسىگە العان اقشامدى مەنىڭ        —

 .بەرەدى
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بۇل ءسوزدى ەستىگەن سوڭ، بەكجان حانعا ءوزىنىڭ ىستەگەن امالىن ايتىپ بەرەدى. ءسويتىپ، امالشىل بەكجان حان 

 قىزىن الىپتى. 
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ۋ ءۇشىن جەر جىرتىپ، تۇقىم سەۋىپ جۇرسە، باق، قىزىر جانە اقىل ۇشەۋى قاسىنا كەلىپ ءبىر جەتىم باال جان باع
 قاالدى. ەڭبەكقورلىعىن كورىپ:

 
 ا باالعا دارىشى!..مىن جۇرگەن شۇعىلدانىپ ەڭبەكپەن ادال —اقىل، پەن باق دەيدى —قىزىر، ەي، —
 

ولىپ قىزىل مالتا تاستارعا ت-ەگىن سەپكەن اتىزى قىپ اق ەكەن، باالنىڭ-قىزىر باالعا ىقىالس اۋدارىپ، داريدى. سول
كەتەدى. باال بۇل كەرەمەتكە تۇسىنە المايدى. ەگىنىمدى تاس باسىپ كەتتى دەپ، قاتتى كايعىرىپتى. تاستى تاسىپ، 

 ەگىنىن تازاالپ مىسى قۇريدى. قاقىرىعى تۇتەپ، وزەگى تاالدى.
 

لعان كەرۋەن كەلىپ قونادى. سوالرعا بارىپ، بىردەڭە سۇراپ جەپ، سول كەزدە باالنىڭ وكپە تۇسىنا تۇيەلەرى شۇبا
وزەگىمدى جالعايىن دەپ ويالعان باال كەرۋەنشىلەردىڭ يتگەرىنەن قورعانۋ ءۇشىن ەكى قولىنا ەكى قىزىل تاس 

سول تاستىڭ  .ۇستايدى. جاقىنداعاندا يتتەر ورە تۇرەگەلىپ، تۇرا ۇمتىالدى. باال قولىنداعى تاستى القتىرىپ قورعانادى
قىزىل ساف التىن ەكەن. باالنى يتتەن -بىرەۋى كەرۋەن باسىنىڭ الدىنا بارىپ تۇسەدى. ول الىپ قاراسا، كىپ

 قورعاتتىرىپ، كاسىنا الدىرادى دا، سۇرايدى:
 
 ا تاستى قايدان الدىڭ؟مىن باالم،        —
 
 :باسى كەرۋەن. كەيىپ باال دەيدى —كەتتى، باسىپ تاس قىزىل وسىنداي ەگىنىمدى        —
 
 سونان .باسى كەرۋەن دەيدى—بەرەيىن، تازارتىپ ەگىنىندى تەرگىزىپ، قىزمەتكەرلەرىمە مەن تاستى ول        —

اسيەتى بۇل باالنىڭ ءبىر ق»ندەگى التىندى جيناتىپ االدى. جەرى ەگىس باالنىڭ الىپ، ەرتىپ قىزمەتشىلەرىن سوڭ
 ءوزىنىڭ كەرۋەنىنە قوسىپ االدى دا، جولعا شىعادى.دەپ ويالعان كەرۋەن باسى « اۋ-بار
 

اپتا جۇرەدى، اي جۇرەدى. داال كەزىپ، تاۋ اسادى. دارياالر كەشىپ، تەڭىزدەردەن وتەدى. سودان ءبىر قاالعا جەتەدى. 
 قاالعا جاۋ تيگەن ەكەن. پاتشا كەرۋەن باسىعا:

 
 ەلىمنىڭ كەرۋەنىندى بەرمەسەڭ، —-.بۇيىرادى دەپ —-بەر، اسكەر باراتىن سوعىسۋعا قارسى جاۋعا        —

 .وتكىزبەيمىن ۇستىمەن
 

كەرۋەن باسى ويالنادى دا، التىننىڭ ءقادىرىن بىلمەگەن وسى اقىماقتى بەرە سااليىن دەپ ويالپ، باالنى پاتشاعا 
 اسكەرلىككە بەرەدى، ءارى ءجۇرىپ كەتەدى.

 
ول ماڭعا كەلىپ قالعان قىزىر مەن اقىل پاتشا اسكەرلەرىنىڭ پاتشا جيناعان اسكەرلەرىن سوعىسكا ايداپ ساالدى. س

 ىشىندەگى باالنى كورەدى.
 
 . سونان باققا بۇرىالدى:ويالنىپ دەسەدى —عوي، ەكەن كالعان ايىرىلىپ التىنىنان بايقۇس بۇل ە،-ە        —
 
 !..ءبولشى كوڭىل سورلىعا سول. عوي-باال جەتىم الگى اناۋ!.. باق ەي،        —
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باق كەزىن باالعا اۋدارىپ، كاداال قارايدى. قىرعىن سوعىستا باال جان ساۋعاالپ، بايتەرەككە شىعىپ، جاسىرىنباق 
بوالدى دا، اعاشقا جارماسادى. قاپسىرا كۇشاقتاي العاندا، اعاش تامىرىمەن قوپارىالدى. جاپىراعى جالبىراپ، باالنىڭ 

 راسا سالماعى بىلىنبەيدى، كاڭباقتاي جەڭىل. سوندا باال اعاشتى كوتەرگەنباسىنا بۇركەنشىك بولىپ قاالدى. كوتەرىپ كا
 تىراقاي قاشا جونەلەدى.-بويى جاۋعا قارسى تۇرا ۇمتىالدى. مۇنى كورگەندە زارەسى ۇشقان جاۋ اسكەرلەرى تىم

 
شانىڭ قىزى وسادى. پاتباالنىڭ قايراتىنا رازى بولعان پاتشانىڭ كوڭىلى تاسيدى دا، قورعانىشىم بولدى دەپ، قىزىن ق

 كۇندەي سۇلۋ بولعانىمەن، قولىنان تۇك كەلمەيتىن ساالق ەكەن. قانشا ايتسا دا ميىنا قونباپتى. ءتىپتى:
 
دەپ، باالنى باسىنعىسى كەلەدى. بۇعان ىزاالنعان باال شاپاالقپەن جاعىنا  —قىزىمىن، پاتشانىڭ مەن        —

 كوكتى باسىنا كوتەرىپ جىالپ، باقىرىپ اكەسىنە ارىز ايتادى.-تارتىپ جىبەرەدى. ەركە وسكەن قىز جەر
 
 !..ءتۇسىردى داق سۇيەگىڭە پاتشالىق سەنىڭ سوقتى،-ۇرىپ قورالپ مەنى        —
 

 جاپسارىنا كوڭىل بولمەي اپتىققان پاتشا جەندەتتەرىنە بۇيىرادى:-بۇل وقيعانىڭ جاي
 
 !الىڭدار باسىن دەرەۋ        —
 

حابار تاپقان باق پەن قىزىردىڭ جانە اقىلدىڭ باالعا جاندارى اشيدى. باق پەن قىزىر ەندى اقىلعا قولقا بۇل جايدان 
 ساالدى.

 
اتىمىز بۇل باالعا سەبىن تيگىزبەدى. ەندى سەن نازار سالىپ، قولداپ شاپاع-مەيىرىم ەكەۋمىزدىڭ ءبىز        —

 كورشى!
 

وي تۇسىرەدى، ميىنا سانا مەن اكىل قوسادى. سوندا باالنىڭ ساناسى ويانىپ: اقىل باالعا ىقىالسپەن كوز سالىپ، باسىنا 
دەپ، ناكتى شارا ىزدەپتى. سودان ءداتىن ايتىپ « ناحاق ەلىمگە قاراپ تۇرىپ مويىن سۇنبايىن، ءبىر امال تابايىن»

 ەنەسىنە بارادى.
 
 !ءدات ەنەكە، -—
 
 ەدى؟ بار ءداتىڭ نە        —
 
 پاتشا ىمارتەبەل قىلىعى بۇل. جۇرەدى بولىپ ساتپاق-ساتاال ىشەدى، تاماق جۋماي قولىن-ەتىب قىزىڭىز        —
ىن، ءتىلىمدى الماعان سوڭ، تازا ءجۇرۋدى ۇقسىن دەپ، ءۇش سول!.. پە ەمەس شىركەۋ بەتىڭىزگە ءسىزدىڭ مەن اتام

 شاپاالقپەن تارتىپ جىبەرىپ ەم، عافۋ ەتىڭىز!..
 

جايدى ۇكتىرىپ، باالنى اجالدان اراشاالپ قاالدى. حالىقتىڭ: -ەنەسى كۇنا قىزىندا ەكەنىن مويىندايدى دا، پاتشاعا حال
 دەيتىن ءسوزى سودان قالعان ەكەن. « قىزىر دارىپ، باسىڭا باق قونعانىمەن، اقىل بولماسا ماندىمايسىڭ»
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 ەرتەدە ءبىر كەدەي جالعىز تۇيەسىن جوعالتىپ، سونى ىزدەپ كەلە جاتسا، الدىنان ەكى جوالۋشى كەزدەسەدى.
 .جوالۋشىالردان سۇرايدى دەپ —كوزدەرىڭە ءبىر تۇيە تۇسپەدى مە؟ ەدىم، ءجۇر ىزدەپ جوق،         —
 :يەسىنەن تۇيە كەلىپ بۇرىلىپ كەرى جوالۋشىالر دا، تادىجا بارا كەتىپ دەپ —!كورمەدىك         —
 .سۇرايدى دەپ —ەدى؟ ما سوقىر كوزى وڭ تۇيەننىڭ         —
 .ەدى سوقىر ءيا،         —
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 اعى اقساق پا ەدى؟اي الدىڭعى         —
 .ەدى اقساق ءيا،         —
 قوي؟ شوالق قۇيرىعى         —
 ...شوالق ءيا،         —
 .جوقپىز كورگەن تۇيەنى ونداي ءبىراق باسە،         —

 جوالۋشىالر جونىنە جۇرە بەرەدى.
-تۇيەمدى كوزىمەن كورگەندەي بارلىق بەلگىلەرىن ايتىپ تۇرىپ، كورمەدىك دەيدى. تەگى، ۇرىالرمەن امپەي»

 دەپ ويالعان جوق ىزدەۋشى:« جامپەي قۋالر ەمەس پە؟
 .دەيدى —!ايتىندارشى شىندارىڭدى كوردىندەر، قايدان توكتاندار، ءاي،         —
 .كورمەدىك ءبىز جوق،         —
 تۇرسىندار؟ اتاپ ءدال قاالي بەلگىلەرىن بارلىق وندا         —
 ، انشەيىن...ءجاي         —

ى ىزدەتىپ، ۋشىالردجوق ىزدەۋشى شاۋجايالرىنا جابىسسا دا، ەشتەڭە ايتپايدى. كەدەي بيگە بارىپ ارىز ايتادى. بي جوال
 شاقىرتىپ االدى دا:

 .سۇرايدى دەپ —مە؟ كوردىندەر تۇيەسىن كىسىنىن مىنا         —
 .جوقپىز كورگەن ءجوق،         —
 تۇيەنىڭ بارلىق بەلگىلەرىن قايدان، قاالي بىلدىندەر؟ كورمەسەڭدەر         —
 .كوردىك ءىزىن تە، كورمەسەك ءوزىن تۇيەنىڭ         —
 پا؟ قالىپ ءتۇسىپ ءىزى دە كوزىنىڭ سوقىر         —
 .قىسىلماي ءبىرى جوالۋشىنىڭ دەيدى —ءتۇسىپتى، شوپكە ءيا،         —

بۇل ۇرىنىن ءوزى بولماسا دا، تۇيەنىن قۇنىن تولەتىپ الۋعا اليىقتى كىسى دەپ ويالعان بي الگى كەدەيدى وناشاعا 
 شىعارىپ الىپ:

 .دەيدى —تاۋىپ بەرگەنىم ءۇشىن نە بەرەسىڭ؟تۇيەڭ تابىالدى،        -
 كەدەي ۇيىندەگى جالعىز سەركەسىن اتايدى. بي قايتا ۇيگە كىرىپ،

 تەرگەۋىن جالعاستىرادى.
 ءوزىن كورمەي، الدىنعى اياعىنىڭ اقساك ەكەنىن قايدان بىلدىندەر؟ تۇيەنىڭ ال،        —
 اقساقتىعىن .جاپىرىلىپتى بولماس-بوالر ءشوپ باسقان اياعىمەن سول. قالىپتى ءىزى تۇيەنىڭ قاۋدا قالىڭ        —

 .بىلدىك سودان
 بىلدىندەر؟ قاالي ەكەنىن سوكىر كوزىنىڭ وڭ ال        —
ىپ بارا جاتقان بەتىندە جولدىڭ ون جاعىنداعى شوپكە تيمەي، سول جاعىنداعى ءشوپتى شالىپ ءجۇر تۇيە        —

 ىنىڭ سوقىر ەكەنى سودان ءبىلىنىپ تۇر.جەپ وتىرىپتى. جانۋاردىڭ وڭ كوز
 :دەيدى بىالي جوالۋشى ءبىر تاعى دەگەندە، —بىلدىندەر؟ قايدان شوالقتىعىن قۇيرىعىنىڭ        —
قتارى جولدىڭ ەكى جاعىنا اۋناپ ءتۇسىپ، جەردە شاشىلىپ قاال بەرىپتى. قۇيرىعى شوالق بولماسا، قۇماال        —

 ارتقى ەكى اياعىنىن اراسىنا تۇسەر ەدى.قۇماالعى الىسقا ۇزاماي، 
 الدىمىزدا ءبىز —ءتۇسىندىرىپ، جايدى-ءمان سەرىگى جوالۋشىنىڭ دەيدى —ۇستىندە، جول ۇزاك        —

جاپسارىن انىقتاۋعا دەن قويىپ كەلە جاتىر ەدىك، تۇيە -زدەر مەن بەلگىلەردى تالداپ، سونىڭ جايى كەزدەسكەن
. ءبىز جول ۇستىندەگى ءىز بەن بەلگىلەر بويىنشا تۇيەنىڭ سيپاتىن انىقتادىق. ءبىراق ىزدەگەن مىنا كىسى ۇشىراستى

 تۇيەنى كورگەن ءجوقپىز.
 جوالۋشىالردىڭ ايتكاندارىن جوققا شىعارۋعا ەشقانداي دالەل بولماعان سوڭ، بي والردى بوساتىپ جىبەرەدى دە:

 . كىسىگە ىزدەگەن تۇيە دەيدى —ال، تاۋىپ ىزدەپ ءوزىن تۇيەندى ەندى        —
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ەرتەدە االشا حان دەگەن قاھارىمەن ەلدى قالتىراتقان مەيىرىمسىز حان بولىپتى. ونىن جالعىز ۇلى بار ەكەن. ول ءبىر 
ى. باالنىڭ اتقان ساداعىنىڭ وعى ءبىر قۇالننىڭ اياعىنا تيەدى. كۇنى اڭ اۋالۋعا شىعادى دا، ءبىر ءۇيىر قۇالنعا كەزىگەد
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اقساق قۇالن اكسانداپ قاشادى. ءسويتىپ، باالنى ءوزىنىڭ ۇيىرىنەن الىستاتا بەرەدى. حاننىڭ ۇلى سوڭىنان قالماي 
ن باالسىن ن حاقاشا ۇيىرىنە كەلىپ قايتا قوسىالدى. سول كەزدە اتى بولدىرىپ تيتىقتاعا-قۋادى. اقساق قۇالن قاشا

 قۇالندار ورتاعا الىپ تەپكىلەپ ولتىرەدى.
 

 وشارسىز جوعالعان حان ىزدەتىپ ادامدار جىبەرەدى.-جالعىز ۇلى حابار
 
 —كىم سۋىك حابار ەستىرتسە، كومەيىنە قورعاسىندى بالقىتىپ كۇيعىزامىن،-ە بولسىن، كىمدەەستەرىند        —
 .حان ەسكەرتەدى دەپ
 

 تەۋىپ ولتىرگەن حان باالسىنىڭ ولىگىنە تاپ بوالدى. ىزدەۋشىلەر كۇالن
 
 ارشاداي ءبىر باال:ق سوندا. جۇرت ءدۇيىم بوالدى دال دەپ —ەستىرتەمىز، قاالي حانعا مۇنى ەندى ال        —
 
 نىپجۇگى الدىنا حاننىڭ. كەلەدى ورداسىنا حاننىڭ ۇستاپ دومبىراسىن دە، دەيدى —ەستىرتەمىن، مەن        —

 :انح ىرعاعىنان بەرگەن قايتاالي كۇيدىڭ. جونەلەدى تارتا سارناتىپ دومبىرانى دەمەستەن ءالم دا، قاالدى وتىرا
 
 اقساق كۇالن شوشىعان،»
 

 —،«باالڭ ولگەن وسىدان
 

 دەگەن سۋىق حاباردى ايقىن ۇعادى دا:
 
  

 
 .جىبەرەدى وكىرىپ دەپ —!ەكەنسىڭ كۇرىعان جالعىزىم، ويباي، —
 

حان جارلىعى ەكى بوال ما، ەندى كىمنىڭ كومەيىنە بالقىعان قورعاسىن قۇيۋ كەرەك. سۋىق حاباردى ەستىرتكەن 
 دومبىرا. حان قورعاسىندى دومبىرانىڭ شاناعىنا قۇيدىرعان ەكەن. دومبىرا شاناعىنىڭ تەسىگى سودان دەيدى. 
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ارتىن ويالمايتىن اقىلسىز، كەلىنى وتە اكىلدى ايەل ەكەن. -ەرتە زاماندا ءبىر بايدىڭ جالعىز ۇلى بولىپتى. ۇلى الدى
 باالسى جىلدا بازارعا بارعان سايىن قۇمار ويناپ، اقشاسىن، مالدىڭ ءبارىن ۇتقىزىپ، سىمپيىپ ءوزى كايتا بەرىپتى.

 
بازارعا مال ايداپ بارادى. ول باالسىنىن قۇمارعا ۇتقىزعان دۇنيەسىنىڭ ءبارىن ۇتىپ الىپ ءبىر كۇنى بايدىڭ ءوزى  

 قايتادى. ورتا جولدا بايعا قاراقشىالر كەزدەسەدى. سوندا باي:
 
 .دەيدى—بوساتىندار، بەرەيىن، الدىرىپ مال كوپ اۋىلدان مەن        —
 

قىرىك ات، الپىس اتان، ءۇيدىڭ ەكى التىن بوساعاسىن، ونى : »قاراقشىالر بۇعان كونەدى. باي حات جازا باستايدى
ڭ ەكى قاراقشى حاتتى الىپ بارىپ، بايدى«. تالقاندايتىن بالتا بەرىپ جىبەرىندەر. ءبىز اششى ساي دەگەن جەردەمىز

 ۇلىنا تابىستايدى.
 
 .باستايدى جيناستىرا مال دەپ،باالسى —ەكەن، قالعان ۇتىلىپ اكەم        —
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 ى كەلىنى وقىپ كورەدى دە، كۇيەۋىن وڭاشاعا شىعارىپ، اكەسىنىڭ جاۋ قولىنا ءتۇسىپ قالعانىن ايتادى.حاتت
 
 ىڭجەڭەس اكەلسەڭ، كىسى الپىس — اتانى الپىس سانى، كاراكشىنىڭ كىرىق — دەگەنى ات قىرىك        —

 .دەگەنى جوي كوزىن ەكەۋىنىڭ كەلگەن مىنا — بالتاسى جانە بوساعا التىن ەكى. دەگەنى
 

 سول كۇنى ەكى قاراقشىنى بايالپ تاستاپ، الپىس اداممەن بارىپ، ۇلى قاراقشىالردى تالقانداپ اكەسىن بوساتىپ االدى. 
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 سالىپتى. الگى ءۇيدىڭ ادامدارى قۇمىرسقاداي قىبىرالپ، ءبىرىءبىر ۇيگە قوناق كەلىپتى. بايبىشە قازان كوتەرىپ ەت 
 كىرىپ، ءبىرى شىعىپ جاتادى. قوناق قاعىلعان قازىقتاي قادالىپ، تاپجىلماستان وتىرا بەرەدى.

 
قازان قايناعان كەزدە بايبىشە كەلىپ قازانعا ءبىر ۋىس تۇز سالىپ، داالعا شىعىپ كەتەدى. ودان كەيىن توقال كەلىپ، 
ءبىر ۋىس تۇز سالىپ كەتەدى. سودان كەيىن كەلىنى كەلىپ، قازاننىڭ كاقپاعىن اشىپ كورەدى دە، كوبىگىن كالقىپ 

ەن ءسوڭىندا ءوسى ءۇيدىڭ قىزى كەلىپ قازاننىڭ قاقپاعىن »تاستاپ، ءبىر ۋىس تۇز ساالدى. ول دا شىعىپ كەتەدى. 
 پ ساپىرادى دا، ءبىر ۋىس تۇز سالىپ، شىعىپ كەتەدى.بەرى ىعىستىرى-اشىپ، شىمىرالپ قايناپ جاتقان ەتتى ارى

 
قوناك بۇالردىڭ ءبارىن كورىپ، بايقاپ وتىرادى دا، ءۇي يەلەرى شىعىپ كەتكەن كەزدە ول دا ورنىنان تۇرىپ بارىپ 

 قازانعا ءبىر ۋىس تۇز ساالدى.
 
 كەن.ىن تۇزىن تاتىپ كورسە، ۋداي اشتى ەءۇي ادامدارى جينالىپ، استى ءتۇسىرىپ، الدىعا اال بەرگەندە بايبىشە تاماقت 

 
 ىپ ەم.سال تۇز ۋىس اق-ءبىر مەن عوي؟ ۋداي تۇزى بولعان، نە مىناعان اۋ،-يباي        —
 
 .توقال دەيدى —ساعام، تۇز ۋىس ءبىر دە مەن دەپ، شىعار سالماعان ءسىز اۋ،-شەشە        —
 

 كەلىنى ايتادى:
 
 .ەم سالىپ تۇز ۋىس ءبىر دە مەن دەپ شىعار كەتكەن ۇمىتىپ سىزدەر        —
 
دەپ مەن ءبىر ۋىس سالىپ  تاتىسىن تۇزى —قىز، دەيدى —سون، جۇرگەن بوپ سابىر-ابىر سەندەر        —
 ەم.
 

 سوندا قوناق:
 
 ۇزت ۋىس ءبىر دە مەن دەپ، شىعار سالتى ساالتىن تۇز ۋىس ءبىر باسى كىسى كازانعا ءۇيدىن بۇل        —

 . دەيدى —ەم، سالىپ
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ەرتەدە قوجىق دەگەن باي بولىپتى. ول تااليالرعا دۇرە سوعىپ، قورلىك كورسەتەدى. ءبىر كۇنى وسى بايدىڭ اۋىلىنا 
قۇرىش ءوزىنىڭ وڭ كوزىن قىسىپ، سوقىر قۇرىش دەگەن قۋ كەلەدى. بايدىڭ وڭ كوزى سوقىر ەكەنىن بايقاعان 

 بولىپ االدى.
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 ى.ۇسىناد قولىن قوس دەپ —!بايەكە اسساالۋماعااليكۇم،       —
 
 .باي دەيدى —باراسىڭ؟ قايدا كەلەسىڭ؟ اۋىلدان قاي اليكىمساالم؟       —
 
 نمە دە، سەن. جاقىندا تامان بەرى دا ودان. قايتەسىڭ دەپ باراسىڭ قايدا كەلەسىڭ، قايدان بايەكە، وي       —
 .اشايىك كوزىمىزدى قويىپ، ءسوزدى كوپ. ەكەنبىز سوقىر دە
 
 باي دەپ —اشاسىڭ؟ وندايعا ەبىڭ بولسا، تەزىرەك اشا گور، نە كورسەم دە تايىنبايىن، قاالي ەي،       —

 :بايعا دا، االدى كەسىپ شىبىقتى ءبىر سولقىلداق قۇرىش. قاعادى كولبەڭ
 
 كوزىڭ اق-سوققاندا ۇش-ەكى شىبىقپەن مىنا مەن. جات قويىپ قاراتىپ، ماعان ارقاندى بايەكە، ال،       —

 الدى.اشى شايداي
 
 ءقوجىق باي بۇعان سەنىڭكىرەمەيدى. 

 
 !..سوق مەنى سەن اشىلسا، كوزىڭ سەنىڭ سوندا. سوعايىن مەن جات، ءوزىڭ الدىمەن       —
 
 .كەتەدى جاتا ءتۇرىپ، جەيدەسىن قۇرىش دەپ،—جاتايىن، جاتسام!.. ماقۇل       —
 

 اق قۇرىشتىڭ كوزى اشىالدى. اتىپ تۇرىپ:-ەكى سەرمەپ ۇلگەرمەي-باي شىبىقتى الىپ، بىر
 
 مەنى ەندى. ەبەكتەپ دەيدى —عوي، اشىلدى شايداي كوزىم! راقمەت بايەكە، اينااليىن قولىڭنان وي،       —

 .بارايىن سۇمىرايالرعا جۇرگەن جىبىرالپ ەرىندەرى دەپ، سوكىر
 

 قۇرىش قاساقانا بايالۋلى تۇرعان اتىنا قاراي بەتتەيدى. سول زاماتتا باي:
 
 مەنىڭ!.. مەنى ۇر بەرى، كەل باراسىڭ؟ قايدا قاراماي ارتىڭا-الدى الىپ، اشىپ كوزىڭدى ءوزىڭنىڭ ءاي،       —
 .ادىۇستات قولىنا شىبىقتى كوك سولقىلداق دا، ىجالبارىناد جارماسىپ، قۇرىشقا دەپ، —اشىلسىن، كوزىم دە
 

قوجىق باي جەيدەسىن ءتۇرىپ جىبەرىپ، اركاسىن جاالناشتايدى. قۇرىشتىڭ الدىنا كولدەنەڭ توسىپ جاتا كەتەدى. 
تكىزىپ، شىپ ە-ساسپاي مالداسىن قۇرىپ وتىرادى دا، سولقىلداق كوك شىبىكتى جاالڭاش ارقاعا شىپ-قۇرىش اسپاي

تۇرىپ سوعا باستايدى. سوقىرلىعىنا نامىستانىپ جۇرگەن باي قايتسەم دە شىدايىن، كوزىم اشىلىپ قاالر  سالماقتاپ
دەگەن ۇمىتپەن ءتىلىن تىستەپ جاتا بەرەدى. بىراك سوقىر كوزى اشىلمايدى. ارقاسى كوكاال قويداي بولىپ، بىلەۋلەنىپ 

 عان باي:زەڭ بول-اق جەپ، ابدەن سىلىكپەسى شىعىپ، مەڭجايىن پايىمداي الماي تاي-قانتاالپ كەتەدى. ءىستىڭ ءمان
 
 :قۇرىش سوندا. زارالپ ىڭىرانا دەيدى—زىمنىڭ اشىلماعانى كاالي؟كو دا سوقسان شىبىق قانشا         —
 
 ەكوتپ بولىپ قاراڭعى سۋ ءومىرباقي كوزى ادامنىڭ زالىم جاساعان زۇلىمدىق قۋ، قۇنىققان دۇنيەگە         —

 . كەتەدى ءجۇرىپ ءمىنىپ، اتىنا دە، دەيدى—قوي،
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باياعىدا بىرەۋدىڭ ءۇش قىزى بولىپتى. ۇشەۋى دە ساقاۋ ەكەن. بۇعان اكەسى قاتتى نامىستانىپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى 
 تاپسىرادى:قىزدارىن وڭاشا شاقىرىپ الىپ، بىالي دەپ 
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 .دەيدى —ساقتاندار، ەستەرىندە ايتايىن، اكىل ءبىر سەندەرگە مەن قىزدارىم، —
 
 .كىزدارى دەيدى —ايتىڭىز، ەشىمىزدە شاقتايمىز!       —
 
. شپاندارا اۋىز دەپ، ميم-ءالم كوزىنشە كىسىلەردىڭ كەلگەن ۇيگە بىالي بۇدان: الىڭدار ۇعىپ بولسا، والي       —

ىالي دا، ب قويادى ءبىلىپ جۇرت ەكەندەرىندى ساقاۋ سەندەردىڭ ايتپەسە،. سويلەمەندەر دا ادامدارعا كەتكەن-كەلىپ
 دەپ مازاقتاپ كەتەدى.« پالەنشەنىڭ قىزدارى ساقاۋ ەكەن»شىققان سوڭ 

 
 قىزدارى اكەسىنىڭ بۇل اقىلىن قۇپ الىپ،ايتقانىنا كونەدى.

 
ەتكەن شەشەسى ءبىر جاققا قىدىرىپ ك-والۋشى كەلىپ تۇسەدى. قىزداردىڭ اكەءبىر كۇنى بۇالردىڭ ۇيىنە بەيتانىس ج 

ەكەن. اق ءۇيدىڭ كولەڭكەسىندە ءۇش قىز شۇيىركەلەسىپ، ءجۇن ءتۇتىپ وتىرىپتى. بەيتانىس جوالۋشى قىزدارعا 
 جاقىنداپ كەلىپ امانداسادى. قىزدار ۇندەمەيدى.

 
 .اشپايدى اۋىزدارىن جۇمعان زدارقى. جوالۋشى دەيدى—مە؟ ۇيدە اكەلەرىڭ       —
 
 .ۋشىجوال شۇقشيادى دەپ —تىلدەرىڭ جوق مىلقاۋسىندار ما؟ الدە ما، ساقاۋسىندار ۇندەمەيسىندەر، نەگە       —
 
 .قىز ءبىر شداماعان نامىسقا بەرەدى جاۋاپ دەپ —باي، ءتىلىمىز ەمەسپىز، مىلقاۋ       —
 
 ايتپايسىندار؟ جوندەرىندى نەگە ەندەشە       —
 
دەپ بەرەدى الگى قىز. سوندا ونىڭ  —دەگەن، شويلەمەندەر كوزىنشە كىشىنىڭ بەيتانىش بىزگە اكەمىز       —

 قاسىندا وتىرعان كىز:
 
 .تۇرىپتى ۇشىپ ورنىنان دەپ —ايتامىن، اكەمە! كويدىڭ شويلەپ شەن قويدىڭ، شويلەپ شەن       —
 . قىز ءۇشىنشى بەرىپتى وتىرا دەپ —شەندەي شويلەشەندەر سويلەي بەيىندەر، ءوزىم شويلەمەيمىن، - 
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لدەگى ە ءوز ەلىندە داڭقى شىعىپ جۇرگەن تاڭىربەرگەن دەگەن ءبىر مىقتى پالۋان كۇش سىناسۋ ءۇشىن باسقا ءبىر

نازار دەگەن پالۋاندى ىزدەپ شىعادى. سول پالۋاننىڭ اۋىلىنا جاقىندايدى. اۋىلدىڭ الدى ۇلكەن وزەن ەكەن. وزەننەن 
اتى ۇركىپ وتپەيدى. تاڭىربەرگەن اتىنان قارعىپ تۇسەدى، استىنا كىرىپ، ارقاالپ الىپ سۋدان وتكىزەدى. نازار 

 پالۋان دا مۇنى كورىپ تۇرعان ەكەن.
 
عا كەلگەن تاڭىربەرگەن ودان نازاردىڭ ءۇيىن سۇرايدى. سوندا نازار كوككە ورلەپ تۇرعان بايتەرەكتى ءبىر اۋىل

 .نۇسقاپتى ءۇيىن ءوزىنىڭ دەپ —ءۇي، شەتكى اناۋ —قولىمەن جۇلىپ الىپ: 
 

 وسىالي تانىسقان ەكى پالۋان دوستاسىپ، ءومىر بويى سىيالسىپ وتكەن ەكەن. 
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ەرتەدە ەلۋباي دەگەن كىسىنىڭ قۇرماش، نۇرماش، جالعاس دەگەن ءۇش باالسى بولىپتى. ۇشەۋى دە شىعاننان شىققان 
ىرەۋىن ءبىر جاققا بجالقاۋ، ءبىرىنىڭ ءتىلىن ءبىرى المايتىن كەسىرىن، ىنتىماقسىز قيقارالر ەكەن. اكەسى نە شەشەسى 

 جۇمساي قالسا سىلتاۋالرى تابىال كەتەدى.
 ۇرماش ال قۇرماش جالعاسكا سىلتەپ:ن دەيدى -—بارسىن، قۇرماش تۇر، اۋىرىپ باسىم مەنىڭ —
  

 ۇمىسج ەشبىر سىلتەپ، بىرى-بىرىنە ءسويتىپ،. دەيدى —بارسىن، جالعاس. تۇر اۋىرىپ ءىشىم مەنىڭ        —
 .ەكەن باتىرادى كۇندى تىندىرماي

 
 قىستىڭ ايازدى ءبىر كۇنىندە ەلۋباي مەن ايەلى جوالۋشى جۇرمەك بوالدى.

ءبىز جول ءجۇرىپ بارا جاتىرمىز. قارىندارىڭ اشسا، انا قازانداعى كوجەدەن قۇيىپ ىشىڭدەر.  باالالرىم،        —
 .كەتەدى اتتانىپ شەشەسى-اكە دە، دەيدى —شوبىن بەرىپ، مالعا قاراندار!-كەش مالدى سۋعارىپ، جەم-ەرتەلى

 
 ءتۇس كەزى بوالدى. ءۇش باالنىڭ قارنى اشادى. نۇرماش وزىنەن كىشى قۇرماشتى جۇمسايدى. 

 .ىشەيىك اكەلشى، قوتارىپ تەگەنەگە كوجەنى قازانداعى قۇرماش،        —
 .اكەلشى قۇيىپ سەن جالعاس،. االم توگىپ المايمىن، قۇيا مەن        —
 .اكەل كۇيىپ ءوزىڭ —جالعاس، دەيدى—المايمىن، كوتەرە تەگەنەنى مەن        —
 دەپ شىرەنەدى نۇرماش. --مااليىڭمىن با؟ ەكەۋىڭنىڭ سەن نەمەنە، مەن،        —
 
 ءسويتىپ، ۇشەۋى كۇن باتقانشا ەگەسىپ، اش وتىرادى. 

 كۇن باتار كەزدە اشتىقتان بۇرالعان ۇشەۋى:
 .كەلىسەدى دەپ —بەرەيىك، ىشە كۇيىندە تۇرعان قازاندا اق،-قوتارماي كوجەنى        —
 

بىردەن قاسىق ۇستاپ، قازاننىڭ باسىنا ءتونىپ كەلەدى. سويتسە، ەسىك اشىق -سودان ءۇش جالقاۋ قولدارىنا بىر
 قالعان ەكەن، ودان ۋىلدەپ اياز سوعىپ تۇرادى.

 .نۇرماش دەيدى —سالشى، جابا ەسىكتى قۇرماش،        —
 .قۇرماش. سىلتەيدى دەپ —كەلشى، جاۋىپ سەن جالعاس،        —
 جالعاس ءتىل المايدى. دەپ، —جاپپايسىندار، نەگە وزدەرىڭ        —

 ۇشەۋى وسىاليشا تاعى ەرەگىسەدى.
-ەكىمد ۇرتتاسا، بۇرىن كىم كوجەنى —نۇرماش، ۇلكەنى جاسى ىشتەرىندەگى دەيدى —بولسا، والي        —
 !جاپسىن سول ەسىكتى سويلەسە، بۇرىن كىم
 .كەلىسەدى ۇشەۋى بۇعان دەسىپ، —ماقۇل،        —
 

قازاندى ورتاعا الىپ، ۇشەۋى موليەدى دە وتىرادى. ۋاقىت وتە بەرەدى. ءۇي سۋىپ كەتەدى. قازانداعى كوجە مۇزداپ 
 قاالدى. ءبىراق ەشكىم ءالم دەپ ءتىس جارمايدى. ءتىس جارسا، بارىپ ەسىكتى جابۋى كەرەك.

 قۇالي كەتەدى. -وسىالي بەزەرىپ وتىرعان جەرلەرىندە ۇشەۋى دە قالجىراپ قۇالي
 
شوپ سالىنباعان، اشتان بۇرسەڭ قاعىپ تۇر. ۇيگە كىرسە -شەشەسى قايتا ورالىپ كەلگەندە قوراعا قاراسا مالعا جەم-اكە

قاسىق  بىر-باالسى قولدارىنا ءبىر ەسىك اشىق، ءۇيدىن ءىشى ازىناعان اياز. تەرەزە كوزدەرىن قىراۋ باسقان. ال ءۇش
 شەشەسى قاتتى قىنجىلىپتى. -ۇستاعان قالپى قازاننىڭ قاسىندا اشتان بۇرالىپ جاتىر. بۇعان اكە
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اتى ىدىرىس ەكەن. باال ەل اراالپ ءجۇرىپ، ءساتباي بۇرىنعى زاماندا قاسەن دەگەن پاتشانىڭ جالعىز ۇلى بولىپتى. 

 دەگەن ديقاننىڭ سۇلۋ قىزىنا عاشىق بوالدى. قىزدىڭ اتى ءدۇريا ەكەن.
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 ءبىر كۇنى ىدىرىس قىزدىڭ اكەسىنە ءسوز سالىپ، قىزىن سۇراتىپ كىسى جىبەرەدى. سوندا ءساتباي: 
 
 ..يدىدە —بىلەدى، ءوزى قىزىم دا بارماسا دا، بارسا        —
 

 سودان كەيىن ىدىرىس ءساتباي قارتتىن ۇيىنە ءوزى بارىپ، ءدۇريا قىزعا ماقساتىن ايتادى. سوندا ءدۇريا:
 
 .دەيدى —با؟ ويالدىڭ سونى قىزىمىن، ديقانشىنىڭ مەن باالسىسىڭ، پاتشانىڭ سەن        —
 
 .الدىڭا وتىرمىن كەلىپ تولعانىپ ءجۇز ويالنىپ، ون ءتىپتى. ويالندىم ويالمايىن، نەگە        —
 
 ءدۇريا. سوندا ىدىرىس شىنىن ايتادى. سۇرايدى دەپ—بار؟ ونەرىڭ قانداي بولسا، والي        —
 
 .جوق ونەرىم ەشقانداي        —
 
 !تاپ جولىندى ءوز دە، ءۇز ءۇمىتىندى. قيىن ارتۋ ءۇمىت ونەرسىزگە        —
 
 اكەمنىڭ بولىپ، پاتشا جاقىندا مەن دەيسىڭ؟ والي نەگە —.قيىلىپ ىدىرىس دەيدى —ءدۇرياجان،        —

 . پاتشاعا ونەردىڭ كەرەگى قانشا؟وتىرامىن تاعىنا
 
 زدىڭونەرسى مە؟ جەتە كوزىڭ بوالتىنىڭا كىم ەرتەڭ پاتشاسىڭ، بۇگىن. ويالما والي جىگىتىم، جوق،        —

 .جەيدى وپىق قورلىق، بويعا والق، ويعا ونەرسىز ورلەيدى، ورگە ونەرلى. كوپ وكىنىشى
 

قىز سوزىنە نامىستانعان ىدىرىس پاتشا سارايىنا كەلەدى دە، اكەسىنە بولعان وقيعانى ايتادى. قاسەن پاتشا قول 
 استىنداعى بارلىق ونەرپازداردى شاقىرىپ االدى.

 
 ءارقايسىسى ىلەردىڭونەرش. سۇرايدى دەپ —كەتەدى؟ ۋاقىت قانشا ۇيرەتكەندەرىڭە ونەر ءبىر باالما        —
ى بىرەۋلەرى التى اي، تاعى بىرەۋى ءۇش اي كەرەك دەيدى. ەند جىل، ءبىر بىرەۋلەرى. بەرەدى جاۋاپ ءتۇرلى ءار

 ءسويتىپ تۇرعاندا باسىنا ءجۇن قالپاق كيگەن توكتىباي دەگەن ونەرپاز شال:
 
 بايعاتوقتى سول باالسىن پاتشا. دەيدى —بوالدى، شىعارۋعا ۇيرەتىپ ونەر ءبىر كۇندە بەس ون باالعا        —

 دە ىدىرىس شالدان قالپاك باسۋدى ۇيرەنىپ شىعادى. قاسەن پاتشا باالسىنا:ىشىن كۇننىڭ بەس ون. تاپسىرادى
 
 ءتۇسىپ ۇداق كورسەتىپ، ونەرىندى قىزعا. بار ۇيىنە قارتتىڭ ءساتباي دا، ال ەرتىپ كىسى بىرنەشە قاسىڭا        —

 .دەيدى —بولسىن، وشق كوڭىلىڭ قايت،
 

ىدىرىس ديقانشى ءساتباي قارتتىڭ ۇيىنە بارىپ، قىزعا ونەرىن كورسەتەدى. سودان كەيىن رازى قوش بولىپ، دۇريامەن 
كونىل قوسادى دا، ۇلكەن توي جاسايدى. ءدۇريا سۇلۋلىعىنا قوسا، اسقان زەيىندى دە ەدى. پاتشا سارايىنا كەلىن 

 بولىپ تۇسكەن سون، ىدىرىسقا:
 
ابزەلدەرىن ازىرلەپ، قالپاق باسۋدان قول -سايمان ىدىرىس. دەيدى —وركەندەت، ۇمىتپاي، ونەرىڭدى        —

 ۇزبەيدى. جۇننەن ءبىر جاقسى قالپاق باسىپ، ءدۇرياعا اكەلىپ كورسەتەدى.
 
. دەيدى —ىق،كوساي ونەر ءبىر تاعى بىلمەيتىن ەشكىم ەكەۋمىز وسىعان ەندى. ەكەن ونەر جاقسى مۇنىڭ        —

 :ىدىرىس سوندا
 
 پ سۇرايدى.دە —ونەر؟ قانداي ول        —
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. ەگەمىزش ورنەكتەر ۇقساس ارىپكە جۇننەن ءتۇستى باسقا جيەگىنە —ءدۇريا، دەيدى —باسقاندا، قالپاقتى        —
 جوق، ىققورل ساقتىقتا. بىلمەيدى ادام ەشبىر باسقا ەكەۋمىزدەن ونى. بولسىن باالماسى ءسوزدىڭ ءبىر ءارىپ ءبىر

 .وقۋ كەرەك بىزگە بۇل ءتۇبى
 
 ءسويتىپ، ەكەۋى ورتاق ونەر تابادى. 

 
ەنەسىن -ءسويتىپ جۇرگەندە ناۋقاستانىپ، قاسەن پاتشا دۇنيە ساالدى. ىدىرىس اكەسىنىڭ ورنىنا تاققا وتىرادى. اتا 

 ى پاتشا بوالدى.شاعاسىمەن قاسىنا كوشىرىپ االدى. ىدىرىس حالىققا تىنىش، جۇعىمد-باال
 

جايىن بىلمەك بولىپ، ۇستىنە جامان كيىم كيىپ، ەل ارااليدى. ءبىر قاالنى -كۇندەردە ءبىر كۇنى پاتشا حالىقتىڭ حال
اراالپ كەلە جاتسا، ءتۇتىن شىققان شەتكەرى ۇيدەن قوڭىرسىق ءيىس مۇرنىنا كەلەدى. ءتاۋىر تاماق ءپىسىرىپ جاتسا 

دەپ، سول ۇيگە قاراي بۇرىالدى. ۇيگە كىرىپ كەلسە، بەلدەمشەدەن كيىنگەن ءتورت كەرەك، نە دە بولسا كىرەيىن 
بىرى قارايدى دا، ونىڭ كوزىنشە قىرىن تۇرعان -ادام وتىر ەكەن. ىدىرىس سالەم بەرگەننەن كەيىن تورتەۋى بىرىنە

تاماق  دى سويىپ، ەتىنەن ءتۇرلىءبىر ادامدى زىندانعا سالىپ، سىرتىنان تارس بەكىتىپ تاستايدى. بايقاسا، بۇالر ادام
جاساپ، بازارعا ساتادى ەكەن. جاڭاعى تورتەۋى قايتىپ كەلىپ ءوزارا سويلەسەدى دە، زىندانعا قاراي ىدىرىستى 

 قۇتتارى جوق.-سۇيرەلەپ اال جونەلەدى. زىندانعا كىرسە، ەكى ادام وتىر ەكەن، زارە
 
عا ربۇال. كۇلەدى بىرەۋى جىاليدى، بىرەۋى ادامنىڭ وتىرعان ىدىرىس ەدى سۇراپ دەپ —پالە؟ نە بۇل        —

 .ايتادى ادام جىالعان. دەيدى —كۇلەسىڭ؟ نەگە سەن جىاليسىڭ، نەگە سەن —قايران قالعان ىدىرىس،
 
 انسود. ەتەدى دىر-ءدىر قالتىراپ، جۇرەگىم سايىن تاقاعان ساعاتىم اجال. سويماق تۇندە بۇگىن مەنى        —

 .جىاليمىن كورىققانىمنان
 

 كۇلەكەش ادام ايتادى:
 
مەنىڭ از دا بولسا ءبىر كۇندىك ءومىرىم بار، سوعان قۋانىپ كۇلەمىن. بىزدەن گورى سەمىزدەۋ ەكەنسىڭ،         —

 بالكىم، ءبىزدى تاعى ءبىر كۇن قالدىرىپ، سەنى سويار.
 

بۇل پالەدەن قاالي قۇتىلۋدىڭ امالىن تابا الماي، كوپ كۇت قالمايدى. ۇرەيلەنىپ، -مۇنى ەستىگەن ىدىرىستا زارە
ويالنادى دا، دال بوالدى. سول كەزدە ونىڭ ەسىنە ءدۇريا ەكەۋى ۇيرەنگەن ونەر تۇسەدى. ءسويتىپ تۇرعاندا ءتورت 

 اسپازشى كەلىپ، ىدىرىستى زىنداننان شىعارىپ االدى دا:
 
 :ىدىرىس ۇشقان زارەسى لدەپ،دىرى جۇرەگى. دەيدى —سويامىز، بۇگىن سەنى        —
 
 .دەيدى —ويماندار، مەن سەندەرگە ودان دا كوپ پايدا كەلتىرەمىن،س مەنى سەندەر        —
 
 كەلتىرەسىڭ؟ ءقايتىپ پايدا، قانداي ول        —
 
 ىممەنقول ءوز مەنىڭ سوڭ سونان بەرسەڭدەر، تاۋىپ جابدىق-قۇرال كەرەكتى ىستەپ، ايتقانىمدى مەنىڭ        —

 لىنە سىيالساندار، ول ءسوز ايتپاستان ەكى مىڭ ءدىلدا بەرەدى.ايە پاتشانىڭ قالپاقتى ادەمى باسقان ورنەكتەپ
 

تورت -سايماندى دا تۇگەل تاۋىپ اكەلىپ بەرەدى. ءۇش-اسپازشىالر ىدىرىستىڭ ايتقانىن ورىنداپ، ءجۇندى دە، قۇرال
. بورىكتىڭ جيەگىنە ءدۇريا ۇيرەتكەن ءارىپ تاڭباالرىنان ورنەك ساالدى. كۇن وتكەننەن كەيىن بورىك تە دايىن بوالدى

قۋانا العان ەكى اسپاز اتقا ءمىنىپ، پاتشا سارايىنا بارادى. سارايدىڭ الدىنا اتتارىن -قالىپقا باسقان ادەمى بورىكتى قۋانا
ا ءدۇريا بورىكتى قولىنا الىپ، اينالدىربايالپ، ۋازىرلەردەن رۇقسات االدى دا، پاتشانىڭ ايەلىنە بورىكتى ۇسىنادى. 

 قارايدى دا، ورنەكتەلگەن ارىپتەردى ىشىنەن وقىپ شىعادى دا:
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 .دەيدى —سۇرايسىندار؟ نە باعاسىنا بورىكتىڭ بۇل        —
 
 .بىرەۋى اسپازدىڭ دەيدى —ءدىلدا، مىڭ ەكى        —
 
 —دا، شىعادى سىرتقا ءدۇريا دە، دەيدى —تۇرىندار، كىدىرە كەلگەنشە الىپ ءدىلدا مەن جارايدى،        —

 .ۋازىرلەرگە بەرەدى جارلىق دەپ —جاراعىمەن دايىن تۇرسىن!-ىرىق نوكەر قارۋق
 
ءدۇريا ەكى مىڭ ءدىلدانى الىپ، ۇيگە كىرەدى دە، ەكى اسپازدىڭ قولىنا ۇستاتادى. والر ءدىلدانى العان سوڭ بەك  

ارتتارىنا قاراماي ۇيلەرىنە قايتادى. ءدۇريا دا اتقا ءمىنىپ، نوكەرلەرىن ىلەستىرە ەكى -ىقۋانىپ، اتتارىنا مىنەدى دە، الد
اسپازدىڭ قاراسىن ۇزبەي سوڭىنان ىلەسە ءجۇرىپ وتىرادى. ەكى اسپاز قوراعا كىرىسىمەن، نوكەرلەر قورانى اينالدىرا 

 قورشاپ االدى. ءدۇريا بىرنەشە اداممەن ىشكە كىرىپ:
 
ياليدى. ءۇي ىشىندەگىلەردىڭ ءبارى دە ايقا دەپ —!شىقسىن تۇگەل بولسا، جان ءتىرى يدەۇ بۇل        —

 سىرتقا شىعادى. قورا ماڭىنا جينالىپ قالعان كاال ادامدارى دا تاماشاالپ قاراپ تۇرادى.
 

رىس ۇستايدى. ىدىوزى پىشاق سالىپ ولەدى. قالعان ەكەۋىن نوكەرلەر تىرىدەي -اسپازداردىڭ ەكەۋى سول ارادا وزىنە
-ەكى نوكەرىن ەرتەدى دە، زىنداندا جاتقان ىدىرىستى امان-شىقپاعان سوڭ، ءدۇريا زىنداننىڭ كىلتىن تاۋىپ الىپ، بىر

ەسەن شىعارىپ االدى. ەسىن جيعان ىدىرىس پاتشا ءدۇريانى كورىپ قۋانىپ، قۇشاقتاپ باس يەدى. سوندا ءدۇريا 
 كۇلىپ ىدىرىسقا:

 
 —سەڭ، وسى ۇيدە ولىمگە تاپ بوالر ەدىڭ،ۇيرەنبە ونەردى بۇل! وسى مىنە، دەگەن قۇدىرەتى ونەردىڭ        —

 .دەيدى
 
ءۇيدىڭ ءىشىن تۇگەل اراالپ، ءتىنتىپ شىققان نوكەرلەر سويىلعان ادامداردىڭ كيىمدەرى مەن اسپازداردىڭ تىققان  

 اقشاالرىن تاۋىپ االدى.
 

پاتشا ءتىرى قالعان ەكى اسپازدى كوپ الدىندا سول جەردە دارعا  جينالعان جۇرتگىڭ تىلەگى بويىنشا ىدىرىس
 استىرادى.

 
تابىلعان زاتتاردى جۇرتقا ۇلەستىرىپ بەرىپ، ىدىرىس پاتشا مەن ءدۇريا نوكەرلەرىن ىلەستىرىپ امانساۋ سارايعا 

 قايتادى. 
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 كۇندەردىڭ. والر جارىماپتى كيىمگە — كيسە تاماققا، —ءبىر جەسىر ايەلدىڭ ءبىر ۇل، ءبىر قىزى بولىپتى. ىشسە 

 :شەشەسىنەن باالسى كۇنى ءبىر
 
 :شەشەسى سوندا. سۇرايدى دەپ —نە؟ دەگەن باقىت —
 
 لسو دەگەن باق بولسا، جوق ۋايىمى بولسا، كوك، كويلەگى توق، تاماعى كىمنىڭ-كىمدە اي،-باالم ە،        —

 —ۋداي تاالپ بەرگەنشە، بارماقتاي باق بەرسىن دەگەن وسى. قۇداي سونىسىن بىزدەن اياپ تۇر عوي،تا! پە ەمەس
 .دەيدى

 
 نە؟ ءمانىسى وسىنىڭ —.دا تاعى باال دەيدى—عوي، بار ءسوز دەگەن جاۋار نۇر — ەرگە تاالپتى        —
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زدە يكەم بولماي تۇر. مەن بولسام قارتايدىم. بى ءبىراق. باالم راس، دەگەن جاۋادى نۇر ەرگە تاالپتى        —
 .شەشەسى دەيدى —جاسسىڭ، —سەن بولساڭ 

 
 وگدەب باقىتتى بولسا والي. ەكەن بوالدى تابۋعا جەردەن ەمەس، كوكتەن باقىتتى بولسا جىگەر تاالپ،        —

 ادى.پ، باقىتتى ىزدەپ جولعا شىعقوشتاسى شەشەسىمەن باال دەپ، —كەرەك، الۋىم تاۋىپ ءوزىم سۇراعانشا، بىرەۋدەن
 

 شەشەسى جول ازىققا مايعا شىالعان تالقان دايىنداپ بەرىپ، باالسىن اتتاندىرادى.
 

بىرنەشە كۇن ۇزاق جول ءجۇرىپ، قارنى اشىپ، شارشاعان باال يت مۇرىنى وتپەيتىن قالىڭ ورمانعا كەزىگەدى. ورمان 
 پەرىلەر مەكەندەيدى ەكەن.-ۋءىشىن دي

 
-ديۋ اقىرادى دەپ —ەي، ادامزات باالسى، قايدا باراسىڭ، اجال ايداپ كەلدى مە سەنى بۇل اراعا؟        —

 .پەرىلەر
 
 .باال ىدەيد —!بەرى كەل دايىنمىن، مەن سىناسۋعا كۇش بولساڭ، مىقتى قايتەسىڭ؟ باراتىنىمدى قايدا        —
 
 يدىدە —!كەل —ءتۇرتىپ تۇرعان باال ەكەنسىڭ، كەلسەڭ  قان ءوزىڭدى سىناسايىق، سىناسساق، ە،        —

 :ايتادى شارتىن باال. ديۋالر
 
 .بواليىق باعىنىشتى سوعان شىعارسا، مايىن سىعىپ، تاستى قارا ۇلكەن جاتقان مىنا كىم-كىمدە        —
 
عارا الماعان سوڭ، شى ماي تاستان سىعىپ، تاستى كەزەك-الما ديۋالر كەلىسكەن دەپ —جارايدى،        —

 كەزەكتى باالعا بەرەدى.
 

دا،  سىعىپ مايىن االقانىنا جۇقتىرىپ االدى-باال قولىن ۋقاالعان بولىپ، كوينىنداعى مايعا شىالعان تالقاندى سىعىپ
 قىسىپ:-ءداۋ قارا تاستى قىسىپ

 
-ۋدي كورگەن مۇنى. دەيدى—ر،باعىنىشتىسىندا ماعان سەندەر ەندى شىعاردىم، ماي تاستان مەن مىنە،        —

. ورسەتەدىك قۇرمەت -سىي ۇلكەن بارىپ، الىپ ۇيلەرىنە باالنى والر. وياليدى دەپ، ەكەن باسىم كۇشى باالنىڭ پەرىلەر
 .قاۋىپتەنەدى باالدان پەرىلەر-ديۋ دا سوندا

 
تۇرىسىنان سەزىكتەنگەن باال ءۇيدىڭ -والردىڭ ءجۇرىسقوناك اسىن بەرگەن سوڭ، باالنى جەكە ۇيگە جاتقىزادى. 

ورتاسىنا جاتپاي، پەشتىڭ ىشىنە كىرىپ جاتادى. ءوزىنىڭ ورنىنا ۇزىنشا ءبىر اعاشتى جاتقىزىپ، ۇستىنە شاپانىن جاۋىپ 
قارا  ۋپەرىلەر باالنى ولتىرمەك بولىپ، ءتۇن ورتاسى اۋعان كەزدە ءۇيدىڭ توبەسىندەگى تەسىكتەن ءدا-قويادى. ديۋ

 تاستى تاستاپ جىبەرەدى. باال ولگەن شىعار دەپ، تاڭەرتەڭگىسىن ۇيگە كىرىپ كەلسە، باال ءتىرى ەكەن. ساسقاندارىنان:
 
 :باال. سۇراسادى دەپ —با؟ تۇردىڭ ۇيىقتاپ تىنىش قاالي، قوناق، ە،        —
 
 .دەيدى —ۇيىقتادىم، تىنىش بولماسا، شاققانى بۇرگە ازداپ        —
 

ۋالرعا كۇمىس، اسىل سىيلىقتى تارتۋ ەتىپ، والردى دي-پەرىلەر باالدان قۇتىلعانشا اسىعادى. كوپ التىن-ۇرەيلەنگەن ديۋ
 ارتىپ، باالنى شىعارىپ ساالدى.

 
 بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، اۋىر جۇك كوتەرگەن، ديۋالردىڭ ەسى شىعادى. جولدا جاتقان جۋان بورەنەنى كورىپ:

 
 اعىوند. ارقاالتادى ديۋعا ءبىر دەپ، —ىعىنا ساپ بولۋعا اليىقتى ەكەن،ۇرش شەشەمنىڭ مەنىڭ مىناۋ        —
 .ەدى كورسەتپەك قىپ مىقتى دە شەشەسىن — ويى
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پەرىلەر باالنى ۇيىنە جەتكىزىپ سالىسىمەن -ەسەن كەلىپ قوسىالدى. ديۋ-باال كوپ زاتتارمەن شەشەسىنە امان

 ادى.بوگەلمەستەن جوندەرىنە كەتە بار
 
 ءسويتىپ، تاالپكەر باال ءوزىنىڭ ەپتىلىگىنىڭ، تاپقىر ايالسىنىڭ ارقاسىندا مۇراتىنا جەتىپتى.  
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زەننىڭ كەلە جاتادى. وءبىر جالعىز باستى كەدەي ايەل ءۇمىتىن ارتىپ وتىرعان جالعىز قويىن داالعا جايىپ، قايتىپ 
 ۇستىنە سالىنعان ەسكى كوپىردەن وتە بەرگەندە، كوپىر سىنىپ، قويى سۋعا ءتۇسىپ كەتەدى.

 
 جالعىز قويىنان ايىرىلعان ايەل جىالپ وتىرعاندا، سول ەلدىڭ حانى كەلىپ قالىپ:

 
 :ايەل سوندا. ايەلدەن سۇرايدى دەپ —وتىرسىڭ؟ جىالپ نەگە        —
 
پىردەن جالعىز قويىم وتە الماي، سۋعا قۇالپ اعىپ كەتتى. ەندى وسى كوپىردەن قويىمنىڭ كو جامان مىنا        —

. بوزداپ دەيدى —قۇنىن الىپ بەر، حانسىڭ عوي. ەگەر الىپ بەرمەسەڭ، قيامەتتە ەكى قولىم جاعاڭا جارماسادى،
 :تۇرىپ ويالنىپ حان
 
 اسوند. دەيدى —نى جوق كوپىرگە قاالي ۇكىم ايتامىن،جا. ەدىم ەربەر الىپ بولسا، ادام بۇل اپىرماي،        —
 :ايەل
 
 بوال حانى ەلدىڭ وسى ەمەسپىسىڭ؟ ءوزىڭ يەسى كوپىردىڭ بۇل —دەيدى، —ايتسام، دۇرىسىن        —

 قويىمنىڭ ەندەشە. كەتتى سۋعا قويىم جالعىز مەنىڭ سالدارىنان سونىڭ. ءجۇرسىڭ جوندەتپەي كوپىردى ءبىر تۇرىپ،
 ءوزىڭ تولە! ءقۇنىن

 
حان ايەل ءسوزىنىڭ قيسىنىنا جەڭىلىپ، قويدىڭ قۇنىن تولەپ، ايەلدى رازى قىپ جۇباتادى. سودان كەيىن كوپىردى 

 قايتادان جاساۋعا جارلىق تۇسىرەدى. 
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 رتقان قۋجازاسىن تا

ءبىر حاننىڭ باس ءۋازىرى حانعا وتە سەنىمدى بولىپتى. قانداي جۇمىس بولسا دا، نە ىستەسە دە سول ءۋازىر ارقىلى  
بىتىرەدى ەكەن. حان ولىمگە بۇيىرعان جازالىالردى جازاالپ، حان ۇكىمىنىڭ ورىندالۋىن قاداعاالپ، ونى تەكسەرەتىن 

 دە وسى ءۋازىر ەكەن.
 

ونى كورە الماي قىزعانادى. اسىرەسە ەكىنشى ءۋازىر ونى نە قىلسا دا ءولتىرۋدىڭ جولىنا تۇسەدى. ءبىر  باسقا ۋازىرلەر
اق باس ءۋازىردى جاماندايدى. ءبىراق حان كوپكە دەيىن ونىڭ سوزىنە يالنبايدى. ءبىر كۇنى ەكىنشى -سىلتاۋ تابىلسا

 ءۋازىر حانعا كەلىپ ايتادى:
 
تى بار. قاسىنا جاقىنداعان كىسىگە دە، مالعا دا جۇعادى. سونى جاسىرىپ، دەر جۇقپالى ءۋازىردىڭ باس         —

سىزگە ايتپاي ءجۇر. ءسويتىپ ءجۇرىپ ول ءسىزدى دەرتكە شالدىقتىرادى. ءوزىڭىز بايقاڭىزشى، سىزگە كەلگەندە 
ىنباسىن ءسىزدىڭ مۇرنىڭىزعا شالدەرتىن جاسىرۋ ءۇشىن اۋزىن قولىمەن قالقاالپ باسىپ تۇرادى. دەرتتىڭ جامان ءيىسى 
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دەگەنى بۇل. نانباساڭىز ءبىر كۇنى ارنايى شاقىرىپ الىپ، يىسكەپ كورىڭىز. دەرتىن جاسىرۋ ءۇشىن الدىڭىزعا 
 كەلگەندە اۋزىن باسىپ تۇرادى.

 
ى تءمۇنى ەستىگەن سوڭ حان شوشيدى. سوندا دا ەشقاشان جاماندىق ىستەمەگەن كىسىنى قاالي قيادى. ەگەر دەرت 

بولسا، جۇمىسىندا دا ءمان بولماس دەپ وياليدى. ەگەر باس ءۋازىر ءوزىنىڭ سەنىمىن سوالي پايداالنىپ، حاننىن 
 ومىرىنە قاتەر توندىرسە، ونى اياۋعا دا بولمايدى، جازاسىن تارتتىرۋ كەرەك.

 
 ۋازىردى تەكسەرتىپ كورەيىك.حان سوندا دا ويالنادى. راس پا، جوق الدە، وتىرىك پە؟ مۇنداي قىلعانى نەسى، باس ء

 
ەكىنشى ءۋازىر حاننىڭ الدىنان شىققان سوڭ، باس ۋازىرگە بارىپ قوناققا شاقىرىپ كەتەدى. ۇيىنە كەلىپ، نەشە 
ءتۇرلى تاماق دايىنداتادى. سوندا تاماقتاردىڭ بارىنە سارىمساقتى كوپ قوستىرادى. تاماقتى جەپ بوال بەرگەن كەزدە 

 ى.حاننان حابارشى كەلەد
 
 كەرەك، ىستەمەك نە. شومدى ويعا ءۋازىر باس. حاباراليدى دەپ —شاقىرادى، حان ءۋازىردى باس         —

 .بولمايدى بارماۋعا جوق، امال دا سوندا.. تۇر؟ مۇڭكىپ ءيىسى سارىمساق اۋزىنان
 

 ا تاقاپ كەلىپ:حانعا كەلگەننەن كەيىن حانعا تاقاپ تۇرمايدى. قولىمەن اۋىزىن باسا بەرەدى. حان قاسىن
 
 حان كەيىن سودان. شىعادى ءيىس جامان اۋزىنان ەدى، تارتىپ قولىن. دەيدى —تارت، قولىندى         —

 ءۋازىردى بۇل». باستادى جازا بۇيرىق جەرگە تارتاتىن جازاعا ويالپ، دەپ ەكەن راس ايتقانى ءۋازىردىڭ ەكىنشى
دەپ جازىلعاندى باس ءۋازىر بىلمەيدى. نەگە دەسەڭىز، « لتىرو»ء مۇنداعى. دەدى «!ءولتىر الىسىمەن بۇيرىقتى

حاننىڭ مۇنداي جارلىعىن جازاعا تارتاتىن جەرگە باس ءۋازىردىڭ ءوزى الىپ باراتىن ەدى. سونداي عوي دەپ الىپ 
 كەتە بارادى. كەلە جاتىپ ەكىنشى ۋازىرگە جولىعادى. ول:

 
 باس ءۋازىر قولىنداعى قاعازدى كورسەتەدى. ەكىنشى ءۋازىر: داسون. سۇرايدى دەپ —باراسىڭ؟ قايدا         —
 
 :وياليدى ءۋازىر باس. سۇرايدى ۋازىردەن باس دەپ، —بەر، ماعان اپارايىن، مەن قاعازدى بۇل        —
 
دى. رەجىبە بەرىپ قاعازدى دەپ، —تۇر، كورىپ مارتەبە دا بۇل عوي، ەدى شاقىرىپ قوناققا سىيالپ مەنى        —

ىمەن وسى ءۋازىردى بۇيرىقتى الىس»ەكىنشى ءۋازىر قاعازدى جازا تارتقىزاتىن جەرگە الىپ كەپ بەرگەن سوڭ، حاننىڭ:. 
 دەگەن ءسوزى اقىسىمەن، جەندەت ونىڭ باسىن شاۋىپ تاستايدى. ەشبىر ءسوزىن تىندامايدى. -،«ءولتىر

 
الدى. بۇل قاالي ءتىرى كەلدى دەگەندەي اڭتاڭ، ەرتەڭىنە باس ءۋازىر حانعا كەلەدى. حان ونى كورىپ قايران قا

 مەنىڭ بۇيرىعىمدى ورىنداماعان ەكەن دەپ وياليدى.
 

ارتىنان انىقتاي كەلگەندە ەكىنشى ءۋازىردىڭ وتىرىك ايتقانىن بىلەدى. قۇداي جاقتاپ، ءوزىنىڭ سەنىمدى ادامى قاالدى 
 دەگەن ءسوز سودان قالعان ەكەن. -، «ەسىڭوزىڭ تۇسء —بىرەۋگە ور قازبا »دا، وسەكشىل ءۋازىر ولەدى. 
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 جۇمباقشىل پاتشا قىز بەن قاراقۇل
 
  

 ءۋازىرىنىڭ اتىبۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر ءىرى ەلدىڭ پاتشاسى بولىپتى، اتى سۇلتانشىن ەكەن. ۇلكەن 
 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                314 bet 

مەرالى ەكەن. كۇندەردىڭ بىرىندە پاتشا اڭ اۋالۋ ءۇشىن ساياتقا شىعادى. ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، پاتشا قىزدىڭ شارباعىنا 
 كەزىگەدى. شارباقتى جاعاالي ءجۇرىپ، قىزدى كورەدى. ايەلدىككە الۋعا قىزىعىپ، پاتشا قىزعا ەلشى جىبەرەدى.

 
 :ايتادى قىز پاتشا وعان. دەيدى —ىن،ا ءتيسپاتش قىز ماعان       —
 
 تولىق ىماساۋال سول. بار ساۋالىم سۇرايتىن پاتشادان ول مەنىڭ دەسە، االم جۇبايلىققا مەنى پاتشاڭىز ەگەر       —

 :مىناۋ ساۋالىم مەنىڭ. جوالتپايمىن ماڭىما بولماسا، دۇرىس جاۋابى. ورىنداالدى قاالۋى بەرسە، جاۋاپ
 
 «.بىر باعالنىم بار، سول باعالنىمنىڭ مايى كوپ پە، ەتى كوپ پە؟ سونى ايىرىپ بەرسىن»ء 

 
 سوندا پاتشا بۇل ساۋالدىڭ جاۋابىن ءوزى تابا المايتىن بولعان سوڭ، قىزدان:

 
 ەلشى تاعى قىزعا دەپ، —تابايىن، ىزدەپ ادامدى االتىن قايتارا جاۋاپ ساۋالعا بۇل ەتسىن، رۇقسات       —
 بەرەدى. قىز جاۋاپ قايىراتىن ادام ىزدەۋ ءۇشىن پاتشاعا رۇقسات ەتەدى.جى
 

پاتشا ەلىندەگى بارلىق اقىلمان ادامداردى جيناپ، قىزدىڭ ساۋالىن ايتادى. سوندا جاقسىالردىڭ ەشقايسىسى جاۋاپ 
 بەرە المايدى. ەندى پاتشا جاساۋىلدارىنا بۇيىرادى.

 
 جامانىن تاۋىپ كەلىندەر. سونى ايىرعان كىسىدەن سۇرايمىن. ىڭقۇست ءشوپتىڭ، ادامنىڭ،       —
 

جاساۋىلدار وزدەرىنىڭ بىلگەنىنشە ءشوپتىڭ جامانى دەپ، قۇسقونباس دەگەن ءشوپتى، قۇستىڭ جامانى دەپ، بايعىزدى 
ەكەن. االدى. ادامنىڭ جامانىن ىزدەپ اس بولىپ جاتقان، كوپ ادام جينالعان جەرگە كەلەدى. مال كوپ سويىلعان 

جينالعانداردىڭ ءبارى تويعان كەزدە، تاماق اسقان جەروشاقتىڭ باسىندا جۇرگەن ءبىر قارا قۇلدى كورەدى. باستان 
 «ادامنىڭ جامانى وسى بوالر»قۇالق، سيراقتان تۇياق تيمەي جۇرگەن قاراقۇلدى تاۋىپ، جاساۋىلدار ءوز ويالرىنشا 

 جولدا كەلە جاتقاندا قاراقۇل جاساۋىلداردان سۇرايدى:دەپ ويالپ، قاراقۇلدى پاتشاعا الىپ كەتەدى. 
 
 :ايتادى جاساۋىلدارى پاتشانىڭ سوندا. دەپ —اپاراسىندار؟ قايدا مەنى       —
 
. ۇيىرعانب دەپ اكەلىندەر تاۋىپ جامانىن ادامنىڭ قۇستىڭ، ءشوپتىڭ، بىزگە پاتشا. اپارامىز پاتشاعا سەنى       —

 .سەنسىڭ — جامانى ادامنىڭ ال. ەكەن بايعىز —قۇسقونباس، قۇستىڭ جامانى  — جامانى ءشوپتىڭ
 
  جانسا ول سەبەبى. ەبەلەك — جامانى ءشوپتىڭ —سوندا، قاراقۇل دەيدى —ەمەس، والي جوق،       —

 كۇشىك ەمەس، مەن جامانى ادامنىڭ. ساۋىسقان ەمەس، بايعىز جامانى قۇستىن. جوق شوعى سونسە جوق، جالىنى
كۇيەۋ. ءبىراق بۇالردىڭ ەشقايسىسى پاتشا قىزدىڭ ساۋالىنا جاۋاپ قايتارا المايدى. ال مەن جاۋابىن تابامىن. مەن 
ءبىر بايدىڭ قۇلىمىن. قۇنىم مىڭ ءدىلدا. سول قۇنىمدى قوجايىنعا بەرىپ، مەنى قۇتقارسا، مەن جاۋابىن تاۋىپ 

 بەرەمىن.
 

ى. پاتشا ەستي ساال جىلدام قاراقۇلدى ساتىپ العان كىسىگە مىڭ ءدىلدا جاساۋىلدار بۇل ءسوزدى پاتشاعا جەتكىزەد
 بەرىپ، ساتىپ الىپ كەلۋگە بۇيىرادى.

 
پاتشانىڭ ءومىرىن جىلدام ورىنداۋعا تىرىسىپ، قاراقۇلدى قوجاسىنان مىڭ ءدىلداعا االدى دا، پاتشاعا جەتكىزەدى. 

 كەلگەن سوڭ پاتشا قاراقۇلدان سۇرايدى:
 
 :قاراقۇل. دەپ —ر باعالنىم بار، ەتى كوپ پە، مايى كوپ پە؟ءبى       —
 
 رىنءۋازى پاتشا كەيىن سودان. دەيدى —بەرەمىن، جاۋاپ الدىندا قارسى ساۋالىنا سۇراعان بارلىق قىزدىڭ       —

 :سۇرايدى پاتشادان اۋەلى پاتشا قىز. جەتكىزەدى الدىنا قىزدىڭ قاراقۇلدى ەرتىپ، قاسىنا
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 ءبىر باعالنىم بار، ەتى كوپ پە، مايى كوپ پە؟       —
 
 .پاتشا قايىرادى جاۋاپ دەپ —كوپ، ەتى قوزىنىڭ       —
 

بۇدان كەيىن پاتشا باسقا بولمەگە شىعارىالدى دا، ۋازىرىنەن سۇرايدى. ول دا ەتى كوپ دەپ جاۋاپ بەرەدى. سودان 
 قۇلدان سۇرايدى. سوندا قاراقۇل:سوڭ ءۋازىردى دە باسقا بولمەگە شىعارادى دا، قارا

 
 :سۇرايدى پاتشا قىز. بەرەدى جاۋاپ دەپ —كوپ، مايى       —
 
 .ايت سەبەبىن كوپتىگىنىڭ مايى       —
 
 ىزعاحالقىڭ بۇقارا ءسىزدىڭ مايى — قاراقۇل دەيدى —ءوزىڭىزسىز، تاقسىر، دەگەنىڭىز، باعالن سەمىز       —

بەن جاقسىلىعىڭىز دەپ وياليمىن. جاقسى داعدىلى پاتشانىڭ، حالقىنا جاقسىلىعى كوپ بوالدى  ادالدىعىڭىز ىستەگەن
 دەپ، ءوزىڭىزدى باعالنعا باالعاندا، بۇقاراعا جاساعان جاقسىلىعىڭىزدى مايعا ۇقساتتىم.

 
ر قاربىز بەن ىنە ءبىسودان كەيىن پاتشا قىز قاراقۇلدى ءبىر ۇيگە كىرگىزىپ، الدىنا جايپاق تاباق قويىپ، ونىڭ ۇست

پىشاق قويادى. قاراقۇل پىشاقتى قاربىزعا شانشادى دا، ۇيدەن شىعىپ كەتەدى. سىرتقا شىققان سوڭ پاتشا مەن ءۋازىر 
 سۇرايدى:

 
 :ايتادى قاراقۇل. دەپ —تاپتىڭ؟ جاۋاپ دەپ نە ساۋالىنا پاتشانىڭ قىز       —
 
 سۇراعان جوق.ڭە ەشتە مەنەن بىلمەيمىن، ەشنارسە مەن       —
 
ءوزىنىڭ تاپقانىن جاسىرعان سوڭ، پاتشا اشۋالنىپ، قاراقۇلدى دارعا اسۋعا ءامىر بەرەدى. سوندا دا قاراقۇل ەشتەڭە  

ايتپايدى. قاراقۇلدى اسۋ ءۇشىن دار اعاشىنىڭ تۇبىنە الىپ كەلگەندە، قاراقۇلدىڭ دارعا اسىلعالى جاتقان حابارى پاتشا 
الگى قاربىزبەن پىشاقتى كوتەرىپ كەلىپ، دار اعاشىنىڭ تۇبىنە پىشاقپەن قاربىزدى قاق  قىزعا جەتەدى. قىز پاتشا

 تۇنسىز جۇرە بەرەدى. سوندا بارىپ قاراقۇل ايتادى:-بولەدى دە، ءۇن
 
 .ايتامىن ءسوزىمدى شىن بارلىق —بارىڭدار، الىپ پاتشاعا ەندى بوساتىپ، مەنى       —
 

 الدىنا الىپ بارادى. سوندا قاراقۇل:جاساۋىلدار قاراقۇلدى پاتشانىڭ 
 
 ڭىزدەگەنى ماي ءوزىڭىز، — قوزى باعالن — دەيدى —بەردىم، جاۋاپ بىالي ساۋالىنا پاتشانىڭ قىز مەن       —

 دەپ بوالر وپك جاقسىلىعى جاساعان حالىققا بۇقارا پاتشانىڭ ارينە،. دەدىم جاقسىلىعىڭىز جاساعان حالقىڭىزعا بۇقارا
 قاربىز سىو —وياليمىن دەدىم. سونان سوڭ قىز پاتشا ماعان ءبىر قاربىز بەن پىشاق اكەلىپ بەردى. ونىڭ ءمانىسى 

 پىشاقپەن وسى — ويتكەنى. كەتتىم شانشىپ قاربىزعا پىشاقتى ءتۇسىنىپ، بۇعان مەن. دەگەنى ايتپا شىنىڭدى جارىلماي
 باۋىزداسا

ءسوزدى ايتپاعان ەدىم. ولسەم دە ايتپاس ەدىم. قىز پاتشا بۇگىن قاربىزدى دار  دا ايتپايمىن دەگەنىم. سوندىقتان بۇل
اعاشىنىڭ تۇبىنە اكەلىپ جارىپ كەتتى. قىز پاپتشانىڭ ساۋالىنا جاۋاپ تاپقانىمنىڭ ءبىر ءمانىسى تاعى بىالي: ەگەردە 

، مايى كوپ دەپ ايتقانداعىمنىڭ ماعان جاقسىلىق قىلماي قاربىزدى جارماسا، مەن ولەر ەدىم. مىنە، مەنىڭ ويىمشا
 دۇرىستىعى وسى.

 
 سودان كەيىن قىز پاتشا ساۋالىنا جاۋاپ تاۋىپ بەرگەن قاراقۇلعا ءتيىپ، بارشا مۇراتىنا جەتكەن ەكەن. 
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 توالرساق
 
  

 
 تى. دۇنيەگە كوزى تويمايتىن اشقاراق، ادامعا جانى اشىمايتىن قانىشەر جاۋىز ەكەن.باياعىدا قاھھار دەگەن حان بولىپ

 
 حاننىن شومبال نويان دەگەن كۇشىنە داڭعويلىعى ساي ىزاقور، مورت مىنەزدى قولباسىسى بولىپتى.

 
-عۇرىپ زامانداعى ەلدىڭاسىر توي جاساپتى. سول -قاھھار حان كەزەكتى جورىقتارىنىن بىرىندە جەنىسكە جەتىپ، ۇالن

اسىر تويدا ونەرپازدار ەلدىڭ ەرلەرىن، ايبىندى باتىرالرىن، جاقسى كىسىلەرىن ماداقتاپ -ادەتى بويىنشا مۇنداي ۇالن
ولەڭ ايتىپ، بي بيلەيدى ەكەن. الگى ءتويدا ەلدىڭ جاقسى كىسىلەرىن ماقتاپ ولەڭ ايتقان تۋالق جىراۋ توالرساك 

 ەندىگىن، مەيىرىمدىلىگىن، جومارتتىعىن، مارتتىگىن، ەرلىگىن دارىپتەپ جىراليدى.دەگەن جاس جىگىتتىڭ مەرگ
 

 بۇرىنعى تويالردا ءوز اتى عانا اتالىپ جۇرگەن شومبال تۋالق جىراۋدىڭ بۇل سوزىنە ىزا بوالدى.
 
 .ول اقىرادى دەپ —!زارالۋىق جەتەر! توقتات —
 

 وتىرعان قىرانداي تۋالق جىراۋ جىر نوسەرىن بۇرىنعىدان بەتەر توپەلەيدى:دۋمان ورتاسىنداعى تۇعىردا سانقىلداپ -توي
 باتىر دا باتىر، باتىر كوپ،
 شوقپارى بار، كۇشى بار.

 سول جىگىتتى ايت باتىر دەپ،
 ەل سۇيسىنەر ءىسى بار،

 قازان بۇزار، ءۇي تەنتەك،
 كىمگە تىرەك بوالر جار.

 داڭعازا، داڭعوي، قۇر سەلتەك،
 تىر ءىشى تار.بوالر ما با

 سىپايى بولسا، سىيىمدى،
 سىيالسا كەپتى، جيىندى،

 باتىر دەپ سونى بىلەدى ەل،
 ...ەل —ونداي ەردىن تىلەگى 

 
جيىنىن -اشۋ كەرنەگەن شومبال نويان ۇرتىن شايناپ، اش بۇراداي شابىنادى. سول بەتىمەن قاھھار حانعا بارىپ، توي

 زىن جەرگە تاستاسىن با، حان دەرەۋ توالرساقتى شاقىرتادى.تاراتتىرادى. قول شوكپارى شومبالدىن ءسو
 

حان شابارمانى كەلسە، توالرساق قارت اكەسى توبىشاققا ۇساقتاپ ەت تۋراپ، ميپاالۋ جاساپ بەرىپ وتىر ەكەن. 
 تەپسىنە كەلگەن شابارمان اپتىعا سويلەپ، حان جارلىعىن جاريااليدى.

 
النىڭ قۇدىرەتى! توالرساق، يتكە كەمىك بوالر جەرىن كەلدى، يمانىندى ايتا ەمنىڭ جارلىعى، ءبىر الي حان       —

 .دەيدى —بەرگەيسىڭ!
 
 سوڭ نسالعا جايالپ توسەگىن بەرىپ، تاماعىن اكەمنىڭ قارت مىنا ءبىراق. جوق قارسىلىق جارلىعىنا حان       —

 .ايت دەپ سوالي يەگە حان. بارامىن
 

تاماعىن بەرىپ، توسەگىن جايالماي، توالرساقتىڭ كەلمەيتىنىنە كوزى جەتكەن شابارمان قانشا زارالسا دا اكەسىنىڭ 
 حانعا كەلىپ، توالرساقتىڭ جاۋابىن جەتكىزەدى. حان ودان بەتەر اشۋالنادى.
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 ءبىرازدان سون توالرساق كەلىپ، حان الدىنا تاعزىم ەتەدى دە: 

 
ەمە تاماق بەرىپ، توسەگىن ساالمىن دەپ كەشىككەنىمدى ر، جەتپىسكە كەلگەن قارت اكتاقسى الديار       —

 .دەيدى —كەشىرىنىز. امىرىڭىزگە قۇلدىك!
 
 .حان سۇرايدى مىسقىلداي دەپ، —بەرەسىڭ؟ تاماك قانداي اكەڭە       —
 
مساقتان جۇ-ى ەدى، تاقسىر، جىلىكار وتە كىسى ول. بەرەمىن شاعىپ مايىن جىلىكتەردىڭ جاساپ، ميپاالۋ       —

 باسكاعا ءتىسى وتپەيدى.
 

 حان كاسىندا وتىرعان مولداعا قاراپ:
 
 ءوز اكەندى سول بارداعى ءقازىر جىگىت، اكەجاندى. وسى دەگەنىم «بار پالەسى باردىڭ كارىسى»       —

ر ىجارلىعىم بويىنشا الپىس جاستان ءب ۇلى مەنىڭ: جاز سەن مولدا،! پالەدەن ول قۇتىل ءسويتىپ. ءولتىر قولىڭمەن
 .دەيدى —كۇن اسقان كارىلەردىڭ تۇگەل باسى الىنسىن! بۇل جارلىقتى حان جەندەگگەرى ورىنداسىن!

 
مەن اناالرى-جۇرت جەندەتتەردىڭ قولىندا ولىمگە كەتىپ بارا جاتكان اتا-حان جارلىعىنا قارسى تۇرار حال جوق. ەل

 سىقتاپ جاتادى.-قوش ايتىسىپ، جىالپ
 
 سىزجاي شاعىم جاستىق ،.ءوسىردىم قىز ءوسىردىم، ل¥. جاسادىم جاسارىمدى اسادىم، اسارىمدى باالم،مەن ە،       —

 ىشاقتوب دەيدى—قولىنا، جەندەتىنىن حان مەنى بەر. كورمەندەر بەينەت ءۇشىن مەن. رازىمىن سەندەرگە دە، وتسە
 .قارت
 
باالالرىنىزعا ارنادىڭىز! باال ءۇشىن قانداي ڭىزدىڭ ەن قىزىق كەزىن بىزگە، شاعى جاستىق! اكە جوق،       —

. مەن ۇرپاقتىڭ پارىزى-انانى قارتايعان كەزدە كۇتۋ، ارداقتاپ ۇستاۋ-قيىندىققا بولسا دا شىدادىنىز! سونداي عانا اتا
 انام ءۇشىن نەندەي قيىندىق كورسەم دە بەيىلمىن.-ءسىز ءۇشىن، ءوزىمنىڭ اتا

 
ەدى. قارت اكەنى ەشكىمگە سەزدىرمەي، جاسىرىپ ساقتاۋ، تاماق، كيىمىنىڭ  بۇل سەز شىن ىقىالس، بەرىك سەرتى

بابىن تاۋىپ كۇتۋ كۇن اسقان سايىن قيىنداي تۇسەدى. اي وتەدى، جىل وتەدى. ءبىر كۇندەرى وزبىر حان تاعى دا 
اپ ن بار دەگەن القوبىعادى. ول كەرداال دەگەن شولدە، قۇالنتاۋ دەگەن تاۋدىڭ ۇنگىرىندە ات باسىنداي كەسەك التى

ءسوزدى ەستيدى. سودان كەيىن جانى تىنىشتىق تاپپايدى. سول كەرداالعا بارىپ، كۇالنتاۋداعى كەسەك التىندى الماق 
 بولىپ اتتانادى.

 
ايالر ەتىپ، جىلعا جاقىنداعاندا كەرداال جازىعىنىڭ شەتىنە ىلىگەدى. شىلدە. كۇمدى بوران. سۋسىز شول. ات بولدىرادى، 

سىالدى. ادامدار مەن مال شولدەن قىرىال باستايدى. قانشا قۇدىق قازعانمەن، اۋىز شايۋعا سۋ شىقپايدى.  -اۋازىق ت
قالىڭ توپ قويشا ماڭىراپ، قوزىداي شۋاليدى. جەر قايىسقان قالىڭ كول اجالدىڭ اۋىزىنا تۇسكەن اق قايرانداي 

 توپىرالپ، جەر سوعادى.
 
 داعىاۋىزىن ساندىقتىڭ قارت توبىشاق سۇرايدى دەپ —بولدى؟ زامان كانداي ،شۋ نەعىلعان بۇل باالم،         —

 .سوڭ سەزگەن كەلگەنىن قاسىنا توالرساقتىڭ سويلەپ، سىبىرالي سىعاالپ، تەسىگىنەن كۇلىپتىڭ
 
ۋ س ساپ قىرىلىپ جاتىر. قازعان قۇدىقتان داسۋ دا مال دا، ادام شولىنەن كەرداالنىڭ. بولدى اپات اكە،         —

 شىقپايدى. الىپ كەلە جاتقان اۋىز سۋ تاۋسىلدى.
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 جىبەر، تىپبوسا سيىردى بارلىق دا، بار قوسىڭا. تىندا ايتقانىمدى مەنىڭ جينا، قايراتىندى! باالم ساسپا،         —
جەردى  ،رىندارىن ءشۇيىرىپ، كەزدەرىن االرتادى دامۇ. توقتايدى جەرگە ءبىر بارىپ، شۇباپ سيىر. بەر ەرە سوڭىنان

 جاتا كەتەدى. سول جەردى كازساڭ، سۋ شىعادى.-يىسكەلەپ جاتا
 

 توالرساق اكەسىنىڭ ءسوزىن ۇعىپ االدى دا، ساندىقتى اشىپ، ەڭ سوڭعى ءبىر كۇتى سۋدى قاسىنا قويادى.
 
 .بەرىڭىز جاتا باسىپ ءشول         —
 
تىنا جۇتىپ، سۋسىنىندى -ەڭ بولماسا تىنا ، جەر قازاسىڭ، شولدەيسىڭ، سۋدى ءوزىڭ اال كەت.باالم         —

 :سوزىنە اكە دەگەن —قاندىرىپ ال،
 
 كۇننىڭ باتار. اتتانادى سانارعا دە، دەيدى —اكە، عوي، ىشەم شىعارىپ قازىپ ءوزىم سۋدى مەن         —

 -، وكىرىگىپۇباعان سيىر ءبىر شوعىر كۇم ءساعىزدىڭتۇبىن يىسكەش قاراي كولەڭكەگە قونىر-قىزعىلت استىنداعى
 باقىرىپ ۇيىرىلەدى دە قاالدى.

 
توالرساق سول جەردەن قۇدىق قازادى. سۋى مول، تاستاي سۋىك ءارى تۇششى. ەلدىڭ دە، مالدىڭ دا ءشولى قانادى. 

 اتا سىيالپ، ونىڭ اقىلىن تىڭداعان باال مال مەن جاندى اجالدان قۇتقارادى.
 

سىنى قۇالنتاۋعا جەتەدى. وبىعىپ كەلگەن وزبىر حان ات باسىنداي كەرداالدا سۋسىنداپ، كۇيلەنىپ العان حان قو
التىندى كەسەگىمەن قۇشاقتاعانشا اسىعادى. ۇڭگىردىڭ اۋىزىنا كەلەدى. اۋىزى تار، ءىش جاعى كەڭ، ءتۇبى تەرەڭ، 

 ۇڭىرەيگەن كاراڭعى ۇڭگىر تاستى دا تالعاماي جۇتا ساالتىن اجداھانىڭ كومەيى سەكىلدى.
 

رى بويىنشا ون جىگىتتى ەرتىپ، ۇڭگىردى بويالپ شومبال كەتەدى. ءبىرازدان سوڭ داۋىس تا، سىبىس حاننىن ءامى
-تا ەستىلمەيدى. تاعى ون ادام، ودان كەيىن ون التى ادام كەتەدى. ءبىراق ەشكىم قايتپايدى. حان ادامداردى ارتى

 بىرى قايتا ورالمايدى.-ن بىردەارتىنان ايداپ جىبەرە بەرەدى، جىبەرە بەرەدى. ۇڭگىرگە كىرگەندەردى
 
 دىقسان توبىشاك سۇرايدى سىبىرالپ دا تاعى دەپ، —بولدى؟ زامان قانداي شۋ، نەعىلعان بۇل باالم،         —

 .جاتىپ ىشىندە
 
كىرگەن ادامدار ءالى قايتپاي جاتىر. كەزەك ماعان دا تاياپ  ۇڭگىرىنە قۇالنتاۋدىڭ. ۇشىرادىق اپاتقا اكە،         —

قالدى. ءسىزدىڭ تاماعىڭىزدى سايالپ بەرەيىن دەپ كەلدىم. كىم بىلەدى، مەنى قايتا كورە االسىز با، جوق پا، تويىپ 
 .ۇسىنادى جۇمساق -جىلى اكەسىنە توالرساق دە، دەيدى —الىڭىز،

 
 دىڭءۇڭعىر ول. ولمەيسىڭ — الساڭ ءتىلىمدى. تىڭدا مەنى! ساسپا —شاك،توبى سوندا دەيدى —باالم،       —

 مداردىادا بارعان. يتتەي ۇلكەندىگى والردىڭ. قۇمىرسقا جەيتىن كىسى تولعان ءىشى. قاراڭعى ءارى تەرەڭ ءتۇبى
ىرسقاالر قۇم يىسىنە ونىڭ. ال مايالپ مايمەن قارا كەشەگىندى-كيىم تۇرمانىندى،-ەر سەن. جاتىر جەپ سوالر

جوالمايدى. استىڭا قۋلىق قۇلىنداعان قۇلىندى بيە ءمىن. قۇلىنىن ۇڭگىردىڭ اۋزىنا بايالپ كەت. ات باسىنداي التىن 
ءوزىنىڭ جارىعىمەن كورىنىپ تۇرادى. سونى ال دا، بيەنىڭ باسىن بوس قوي دا، تەبىنە بەر. بيە سەنى اداستىرمايدى. 

 گە الىپ كەلەدى.تۋرا ءوزىنىڭ كۇلىنى تۇرعان جەر-تۇپ
 

 اكە ءسوزىن ۇعىپ االدى دا، توالرساق قۇالنتاۋدىڭ ۇڭگىرىنە كەتۋگە ىڭعايالنادى.
 
 !..اكە كەتەيىن، مەن ال،       —
 
 .كەت اال ازىق كۇندىك ءبىر تاماقتان مىنا! باالم بولسىن، جولىن                  —
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 «ازىق —قارت ادامنىڭ ارقاۋى »ز جەڭىز. كارنىڭىز اشىپ قالماسىن. ءسى المايمىن، ازىق مەن. اكە جوق،       —
 .اجەم ەدى دەۋشى

 
 .حان كاھھار بۇيىرادى دەپ —!ورالمايسىڭ الماي، التىندى       —
 

توالرساق اكەسىنىڭ ايتقانى بويىنشا ازىرلەنەدى دە، ۇڭگىرگە بەتتەيدى. جينالعان توپىر ۇڭگىرگە كىرگەن ادامداردىڭ 
كەشەگى كوزىمىز كورگەن ءتوبىشاقتىڭ جالعىزى ەدى، توسا تۇرايىق، تىلەۋىن »كەلۋىنەن كۇدەر ۇزسە دە: قايتىپ 
 .توسادى توالرساقتى دەپ، —،«تىلەيىك

 
كۇن باتا ۇڭگىردىڭ اۋىزىڭدا بايالۋلى تۇرعان قۇلىن ىشقىنا كىسىنەپ جىبەرەدى. سول كەزدە ۇڭگىردىڭ تۇبىنەن 

-ستىلەدى. جۇرت قۋانىسىپ، ۇمىتتەنە باستايدى. الدەن ۋاقىتتا ۇنگىردەن توالرساق امانبيەنىڭ كىسىنەگەن داۋىسى ە
ى شىعا تۇس-ەسەن شىعا كەلەدى دە، الدىنداعى ات باسىنداي التىندى قاھھار حاننىڭ الدىنا تاستاي ساالدى. حان ەس

 التىندى قۇشاقتاپ بوتاداي بوزدايدى.
 
! ەلدى، مالدى شولدەن قۇتقاردىڭ، ولىمنەن اراشاالدىڭ. اجال تۇنعان باتىرىم سۇيىكتى ەڭ مەنىڭ ۋا،       —

شىڭىراۋدىڭ تۇبىنە ءتۇسىپ، ات باسىنداي التىندى الىپ شىقتىڭ. ال مەنەن تىلەگەن، سۇراعانىڭدى. نە تىلەسەڭ دە 
 .حان قۋانعان ابدەن دەيدى—بەرەمىن!..

 
ىنىم: جەتپىس ءبىر جاسقا كەلگەن اكەمدى ءتىرى قالدىرساڭىز نىڭ سۇرايتمە. تاقسىر قۇلدىق، مارحاباتىڭىزعا       —

 ەكەن.
 
 ..ەدى؟ پە ولتىرىلمەپ اكەڭ       —
 
 اپقانت ءجولىن الۋدىڭ التىندى باسىنداي ات قاققان، اجالدان مەنى كۇتكارعان، شولدەن ەلدى. ءتىرى اكەم       —

 .ەدى كىسى ءسول
 

قاھھار حان اقىلعا كەلىپ، سول كۇننەن باستاپ قارت كىسىلەردى ولتىرىندەر دەگەن جارلىعىن كۇشىنەن قالدىرادى دا، 
 ادامدار قامسىز ءومىر سۇرە باستايدى. 
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ى. كەدەي بولعانىمەن ونەرلى، تاپقىر ادام ەكەن. ونەرىنىڭ ىشىندە اتبەگىلىك، ەرتەدە ءبىر تاقىر كەدەي بولىپت

 قۇسبەگىلىك، ساياتشىلىق تا بار ەكەن.
قولىنا بىرەگەي جۇيرىك ات ۇستاپتى. سول جەل جەتپەس جۇيرىكتەردى ەل ءىشىن اراالپ ءجۇرىپ ءوزى سىناپ 

 تاۋىپ، ءوزى ماپەلەپ باپتاپتى.
 

رمان سايدا، و-كەزدە بايالرعا جالدانىپ، مال تاۋىپ، جۇمىس ىستەيدى. قىستا جاپان داالدا، سايجىگىت جاز شىققان 
مەن تاۋ ءىشىن ءسۇزىپ ءجۇرىپ قاسقىر، ەلىك قۋىپ، قارساق پەن تۇلكى قاعىپتى. سۋىر، قويان اۋالپ، تيىن مەن 

 كۇزەن الىپ كاسىپ ەتىپتى.
 

ەس ۇرىسى وسى جىگىتتىڭ جەل جەتپەس جۇيرىگىن ەستيدى. والر كۇندەردىڭ كۇنىندە باسقا ەلدىڭ باۋ كەسپە ب
قاالي ەبىن تاۋىپ، سول جۇيرىكتى قولعا ءتۇسىرۋدىن امالىن ويالسادى. ءبىراق تاقىمىنا باسقان جالعىز اتىن جىگىت 

 كوز الدىنان تاسا ەتپەيدى.
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امالى تاۋسىلىپ، مىسى قۇرىعان ۇرىالر تۇنى تورىسا دا ءجۇيرىق اتتى قولدارىنا تۇسىرە المايدى. -ۇرىالر كۇندىز
 جىگىتكە وشىگىپ، ەرەگىسەدى.

 
ءسويتىپ، جىگىتتىڭ اڭ اۋالپ، داال كەزەتىن كەزىن انديدى. اقىر اياعىندا قاراقشىالر ءىزىن اندندى. يەك ارتپادان  

 كەزەكتەسە، ۇتىالي قۋىپ، ابايسىزدا ۇرىپ جىعىپ، اتىن ولجاالپ كەتپەك بوالدى.
رشىق قارى بوراپ، قىزىل شۇناق ايازى شانداتىپ تۇرادى. توقال ەشكى مۇيىزىندەي ەدىرەي دەيتىن قىستىڭ قيى

توبەلەردىڭ ىشىنەن جۇيرىك ات مىنگەن جىگىتتى ۇرىالردىڭ كوزى شاالدى. ايتىلعان ۋادەلەرى، بايالسقان سوزدەرى 
تپەي، ىزىن باعىپ، جىگىتتى ءوز ەلىنە بەتتەكەزەك ۇتىالپ ء-بويىنشا ەدىرەيدىڭ يەك ارتپا كەزەڭىنەن بەسەۋى كەزەك

 بىرىنەن سوڭ ءبىرى قۋا بەرەدى، قۋا بەرەدى.
 

جىگىت اندىعان جاۋالردىڭ استىنداعى اتىن الماي قويمايتىنىن بىلەدى. جاسانعان ادامدارعا جالعىز ءوزى كوزسىزدىكپەن 
ا ەردە جۇرت ەسىندە، ەل اۋزىندا، باال ساناسىندقارسى تۇرا دا المايدى. اتتىڭ جالى، قىلىشتىڭ جۇزىندەي قىستاالڭ ج

قۇنتي »قاالرلىق ءبىر ءسوز ايتىپ قالۋدى وياليدى. سوندا ول قارى بوراعان قۇبا توبەلەردى ايناال شاۋىپ ءجۇرىپ: 
دەپ ايقايالپ قاشادى. ۇرىالر جابىلىپ ءجۇرىپ، جىگىتگى سويىلعا جىعادى « كەدەي، قۇنتي! قۇنتي، كەدەي، قۇنتي!

 ، جۇيرىك اتىن ولجاالپ كەتەدى...دا
 

جاز شىعىپ، جايالۋدا ەت جەپ، قىمىز ءىشىپ ەلىرىپ وتىرعاندارىندا ۇرىالر وزدەرى ۇرىپ كەتكەن جىگىتتى مازاق 
 ەتىپ كۇلىسەدى.

 ..ءوزى؟ پا دۇرىس ەسى-تەگىندە،اكىل جىگىتتىڭ، سول       —
ايالي دەپ، بەتالدى ايق« قۇنتي، كەدەي، قۇنتي!» جوق، ءىسى ايىرىالتىنىمەن اتىنان مەرتىگىپ، ءوزى ءيا،       —

 بەرگەنى نەسى؟..
 

بىرى قۋاالپ، الىسىپ ويناعاندا، -قاراقشىالردىڭ بۇل ءسوزى اۋىل باالالرىنىڭ قۇالعىنا شالىنادى دا، والر ءبىرىن
دەپ جۇگىرەدى. باالالر  «قۇنتىيدى ۇستا!»دەپ زىمىرايدى. قۋاالعانى: « قۇنتي، كەدەي، كۇنتي!»قاشاقتاعانى: 

 جازى ويناعاندا ايتىپ جۇرەدى.-بۇل ءسوزدى ۇمىتپاي قىسى
 

ارادا جىل وتەدى. جىگىتتىڭ جاراقاتى جازىلىپ، ەل جينايدى. جۇيرىك اتىنان ايىرىلعانىنا قاتتى كۇيىنەدى. اقىرى 
 نامىسى قوزىپ، جاياۋ ەل ارااليدى. تابانىن توزدىرىپ ءجۇرىپ سۇراۋ ساالدى.

 
 قارىسى كوپ دەيتىن الىستاعى بوتەن ەلدىڭ ءىشىن شاراليدى.-بىراق ەشبىر سىبىس، حابار بىلە المايدى. ۇرىء 

 
كۇندەردىڭ كۇنىندە جىلقىسى كوپ، جەلىسى ۇزىن ءبىر اۋىلدىڭ تۋ سىرتىندا ويناپ جۇرگەن ءبىر ءتوپ باالعا 

ت دەپ جۇگىرىسەدى. جىگى« قۇنتي، كەدەي، قۇنتي!»كەزىگەدى. بايقاپ تۇرسا، باالالردىڭ قۋعانى دا، كاشقانى دا: 
سول ارادا باالالردان بۇل اۋىل كىمنىڭ اۋىلى ەكەنىن، الگى ءسوزدىڭ قايدان شىققانىن جانە وسىنداعى ەلدىڭ وتە 

 جاپساردى ءبىلىپ االدى.-ءادىل، ءسوز ءقادىرىن بىلەتىن اقساقالىنىڭ كىم ەكەنىن سۇراپ، جاي
 

ەننەن اسقان وتارباي دەگەن اۋىل اقساقالىنا بارىپ سالەم بەرەدى دە، ءوزىنىڭ باسىنان سودان كەيىن جاسى سەكس
 كەشىرگەن وقيعانى ايتادى. تورىنەن گورى كورى جۋىق اقساقالدان تەندىك، ادىلدىك تىلەيدى.

 
راستىعىنا  ءسوزىنىڭوتارباي ويالنىپ، تولعانادى. ءارى كەدەي جالعىز جىگىتتى ايايدى. ءارى ءىستىڭ انىعىنا، جىگىت 

 كوزى جەتىپ، كوڭىلى سەزەدى.
 ءسويتىپ، بەس ۇرىنى شاكىرتىپ االدى دا: 

 .ءجوعالمايدى ءسوز دا، جوعالسا مال —قارت، وتارباي دەيدى —ولمەيدى، ءسوز دە، ولسە ادام       —
 

قاشان دا ارام جەڭىلەدى، ادال جەڭەدى. ادامعا ادالدىق، ادىلدىك كەرەك. جاس باال ۇيرەنبەسە وتىرىك ايتپايدى. والر 
ۇلكەندەردەن ەستىگەنىن ايتىپ، ىلعي دا كورگەنىن ىستەيدى. بااللى ءۇيدىڭ ۇرلىعى جاتپايدى. مىنا جىگىتتىڭ تابان 
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ازىر وزىنە كايتارىندار. اقىلدى جىگىت پەن جاقسى اتتىن ايىبى ءۇشىن اقى، مانداي تەرىمەن تاپقان جالعىز اتىن ءق
 بەسەۋىڭ بەس بەستى موينىنا قوساك، سوڭىنا تىركەۋ ەتىپ بەرىڭدەر!..

 
 مويىندارىنا سۋ كەتىپ، بۇلتارا الماعان قاراقشىالر:

 ەي،كەد كۇنتي،». دايىن دا ايىبىڭ دا، اتىڭ —.دەيدى—!مۇنشا موينىمىز قىلشا جوك، قولقا تاپقانعا ءسوز —
 ەندى بىلدىك... ونى. ەكەنسىڭ ايتپاعان تەككە ءسوزدى دەگەن «!قۇنتي

 ءسويتىپ، كەدەي جىگىت ءبىر اتىنا بەس بەستى ات قوسىپ الىپ، ەلىنە قايتقان ەكەن.  
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 ەستى قىز
  

شەشەسى ەرتە ءولىپ، جالعىز قالعان ەكەن. ورىمدەي جاس باال -بايدىڭ قولىندا ءبىر جەتىم قىز بولىپتى. اكەباياعىدا 
سۋىن تاسىپ، تاماعىن اسىراپتى. كۇندەردىڭ كۇنىندە سول اۋىلدىڭ قىزدارى جينالىپ، شوپشەك تەرۋگە -بايدىڭ وتىن

ەدى. رىنە قايتىپ كەلە جاتقاندا جولدا جاڭبىر قۇيىپ كەتشىعىپتى. تەرگەن شوپشەكتەرىن بۋىپ، ارقاالپ الىپتى. ۇيلە
 قىزدار وتىندارىن ارقاالپ ۇيلەرىنە قاراي جۇگىرىپتى.

 جەتىم قىز قىرىق جاماۋ جامان شاپانىن شەشىپ الىپ، وتىننىڭ ۇستىنە جاۋىپ، جاڭبىردىڭ باسىلۋىن توسىپ وتىرىپتى.
 پ، كىزدىڭ قاسىنا كەلەدى دە:الىستان كەلە جاتقان سالت اتتى جوالۋشى مۇنى كورى

 قىز سوندا. سۇرايدى دەپ—ەتىپ كالدى عوي. سەنىڭ بۇل وتىرىسىڭ نە؟ك اۋىلعا باالالر انا شىراعىم،        —
 .دەيدى بىالي
 .بوالدى سۋ دە كيىمدەرى دا، وتىندارى والردىن كەتەدى؟ نەم مەنىڭ بەرسىن، بارا بارسا،        —

 اق ەلدىڭ كوبىسى وتىندارى سۋ بولىپ، شاي قايناتا الماي وتىر ەكەن.-ايتقانىنداياتتى كىسى اۋىلعا بارسا، 
 .جوالۋشى دەيدى —كايسى؟ ءۇي تۇراتىن باال قىز دەگەن ءجامىش        —
 .جىبەرەدى كورسەتىپ دەپ —ءۇي، ۇستىندەگى جوتانىڭ اناۋ        —

ىننان ەكى كىسى كەلىپ، قۇرعاق وت-ءپىسىپ تۇر ەكەن. بىرجوالۋشى سول ۇيگە بارىپ تۇسەدى: شايى قايناپ، تاماعى 
 تامىزىق تا سۇراپ الىپ جاتادى. مۇنى كورىپ وتىرعان قوناق جەتىم باالنى شاقىرىپ الىپ:

 . بەرىپتى باتاسىن دەپ —!جارىلكاسىن الدىننان ەكەنسىڭ، باال اقىلدى سەن قىزىم،        —
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جار دەگەندە جالعىز ۇلى بار ءبىر جارلى كەمپىر بولىپتى. ءبىر كۇنى كەمپىر ناۋقاستانىپ قالىپ، ۇلىن سۋ اكەلۋگە 
نە تارتىپ بولىپ، حان سارايىنىڭ ساۋلەتىجۇمسايدى. باال حان ورداسىنىڭ جانىنداعى قۇدىقتان سۋ الۋعا كەلەدى. سۋ 

قىزىعا قاراپ تۇرعاندا، ۇستىڭگى قاباتتاعى اينەكتەلگەن سارايدى، ونىڭ تەرەزەسىنەن سىرتقا قاراپ تۇرعان ءبىر قىزدى 
كورەدى. قىزدىڭ سۇلۋلىعى سونشا، كۇنمەن جارىسىپ، جۇزىنەن نۇر توگىلەدى. باال بۇل قىزعا عاشىق بولىپ قاالدى 

 يىنە كەلىپ:دا، ۇ
 
نى ىڭ ءجوءىست بۇل شەشەسى. االدى مازاسىن شەشەسىنىڭ دەپ، —بەر، الىپ ايتتىرىپ قىزدى سول        —

 كەلمەيتىنىن قانشا ايتسا دا، باالعا قونا قويماپتى.
 
 مەن .جابدى سۋدى-وتىن ۇيدەگى سەن —.قيماي كوڭىلىن باالسىنىڭ شەشەسى دەيدى —بولسا، والي        —

 ...سويلەسەيىن قۇدالىق ايتىپ ءجونىن بارىپ، ۇيىنە حاننىڭ
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دەگەن سىلتاۋمەن تاڭ اتپاي، ەل ورنىنان تۇرماي كەتەدى دە، حان سارايىنا « قۇدالىق سويلەسىپ ءجۇرمىن»كەمپىر 
 بارىپ، ساراي الدىن سىپىرادى. حاننىڭ دارەت سۋىن جىلىتىپ بەرىپ، ءبىر جىلدى وتكىزەدى.

 
 اسىب حاننىڭ ويالپ، بەرى ويالپ، ارى الماي، بارا بايىبىنا دەپ، —ءجۇر؟ ىستەپ كىم ىستەردى بۇل        —

ان كوز جەتكىزبەك بولىپ، تاڭ اتپاي تۇرىپ داالعا شىقسا، كەمپىردىڭ ءىستى تىندىرىپ جۇرگەنىن كورىپ، بۇع. قاتادى
ڭ پۇلسىز جۇمىس ىستەپ جۇرگەنىنى-ىسىزقايران كاالدى. سودان كەيىن كەمپىردەن نە ءۇشىن ۇيقىسىن ءبولىپ، اق

 سەبەبىن سۇرايدى.
 

جايدى سۇراعانىنا رازى بولعان، كەمپىر مۇلدە ىسكە اسپايتىنىن بىلە تۇرا ۇلىنىڭ كوڭىلىنە -حاننىڭ كىشىپەيىلمەن ءمان
 بوال وسىالي ىستەپ جۇرگەنىن ايتادى. كەمپىردىڭ مۇڭىن ۇققان حان ارى ويالپ، بەرى ويالپ:

 
 ەسە،د االمىن قىزىمدى كەلىپ، ۇيرەنىپ تۇرلەنۋىن تۇرلەنبايدىڭ باالڭىز ەگەر. ءجون دا ايتقانىڭىز         —

 .دەيدى —قارسىلىعىم جوق. ونەردەن، بىلىمنەن ارتىق ەمەسپىن،
 

يتادى. احان كىشىپەيىل، ءبىلىمدى ادام ەكەن، كەمپىرگە اشۋ شاقىرمايدى. كەمپىر ۇيىنە كەلىپ، باالسىنا حاننىڭ شارتىن 
دىڭ تۇلىگىن دايىنداپ بەرىپ، ءوزى تۇرلەنباي-ۇلى بۇل ءسوزدى ەستىگەن سوڭ، شەشەسىنە ءۇش جىلعا جەتەتىن ازىق

 تۇرلەنۋىن ۇيرەنۋگە اتتانادى.
 

باال ونەر ۇيرەنەتىن جەرگە جەتىپ، تۇرلەنبايدىڭ سيقىر ونەرىن ۇيرەنۋگە كىرىسەدى. ۇيرەنۋ ىسىنە جانىلىمەن 
ونەردىڭ ءبارىن جەتىك يگەرە باستايدى. ۇيرەنۋدىڭ مەرزىمى ءبىتىپ، باالنىڭ كايتاتىن ۋاعى كىرىسكەندىكتەن 
 تاياعاندا، ۇستازى:

 
 ءارى بوالدى الماق ەمتيحان دەپ، —ۇيرەنگەنىڭ، ونەردى وتسەڭ، سودان. االمىن ەمتيحان سەنەن         —

 ىرپىش سىرىڭكە تال ءبىر مىنا. بەرەمىن بۇل ەزك بەس ساعان. شاعامىن سىرىڭكە تال ءبىر مەن —:دەيدى بىالي
 .يگەرگەنىڭ ونەردى —ورىنداساڭ  مۇنى. بوالسىڭ بوياپ بۇلدى سول بىتكەنشە جانىپ

 
 باال ۇستازى ايتقان ۋاعىندا بەرگەن بۇلىن بوياپ شىعادى.

 
 .باال دەيدى —ما؟ بولدى قاالي،         —
 
 رءبى تۇرلەنبايدىڭ. ەتەدى رۇقسات باالعا تۇرلەنباي دەپ، —ەكەنسىڭ، ۇيرەنگەن كورىم سەن ءيا،         —

 سى ەدى. سول كىز:دو ساباقتاس باالمەن قىزى
 
 سەن .بايقادى كەتكەنىن اسىپ وزىنەن ونەرىڭنىڭ ول ويتكەنى. جىبەرمەيدى تەگىن اكەم ەندى سەنى         —

 ستىگەنە مۇنى باال. ايتادى قالۋدى كەتىپ تەز باالعا دە، دەيدى—كەرەك، قالۋىڭ ساقتاپ ءومىرىندى ءوزىننىڭ ەندى
ونەرىن كورسەتىپ، ءار جولدا ءوزى ءبىر ءتۇرلى حايۋان بولىپ، بازارعا  شەشەسىنە. كەلەدى قاشىپ ۇيىنە سوڭ،

ساتقىزىپ، شەشەسىنە اقشا تاۋىپ بەرەدى. شەشەسى باالسىنىڭ تاپسىرۋى بويىنشا ساتقان مالىنىڭ بۇيداسىن الىپ 
 كەتىپ وتىرادى. كەمپىر ۇيىنە كەلسە، باالسى وزىنەن بۇرىن كەلىپ، توسىپ وتىرادى.

 
باال اتان تۇيەگە ايناالدى دا، شەشەسىنە جەتەكتەتتىرىپ، كوشەگە شىعادى. بۇالر مالبازارعا كەلگەندە  ءبىر كۇنى 

ەندى قولعا ءتۇسىرىپ، كوزىن جويۋدىڭ »تۇرلەنباي دا كەزىگە كەتەدى. تۇيەنىڭ ءوز شاكىرتى ەكەنىن تانيدى. 
االسادى. كەمپىر سۇراعان مىڭ ءدىلدانى دەپ ويالپ، تۇيەنى جەتەلەپ جۇرگەن كەمپىرمەن ساۋد« ىڭعايى كەلدى

 ساسىپ:-بەرىپ، تۇيەنى ساتىپ االدى دا، جەتەلەي جونەلەدى. كەمپىر دە اسىپ
 
 :جاماعات ماڭايىنداعى ءبىراق. جارماسادى دەپ —!كەت بەرىپ بۇيدامدى ەي،         —
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 رىقى كەمپىرگە جازعىرىپ، دەپ —دى؟اال جەتكىزىپ ءقايتىپ ول تۇيەنى اساۋ بەرمەسەڭ، بۇيداسىن         —
 .قاالدى الجسىز كەمپىر. تۇسەدى جولعا اسىعىپ دا تۇرلەنباي ورايدا وسى. بەرمەيدى

 
 تۇرلەنباي تۇيەنى جەتەلەپ ۇيىنە اكەلىپ، قىزىن داۋىستاپ شاقىرادى دا:

 
 .دەيدى —شىق، الىپ پىشاقتى ۇلكەن سويامىن، تۇيەنى مىنا         —
 

شىعىپ، تۇيەگە تۇرلەنىپ تۇرعان ءوزىنىڭ ساباقتاسى ەكەنىن تانيدى دا، قۇتقارۋدى ويالپ، امال قىزى جۇگىرىپ 
 قاراستىرادى. قىز ۇيگە جۇگىرىپ كىرىپ، قايتا شىعادى دا، اكەسىنە:

 
 .دەيدى —شىعىڭىزشى، الىپ تاۋىپ ءوزىڭىز جەرىڭىزدەن قويعان. المادىم تابا پىشاقتى        —
 

يداسىنان بىرەۋ ۇستاپ تۇرماسا، قاشىپ كەتەتىنىن بىلەتىن اكەسى تۇيەنى قىزىنا بۇيداسىنان ۇستاتا سيقىر تۇيەنىڭ بۇ
 سالىپ، ءوزى ۇيگە كىرىپ كەتەدى.

 
 ۇستىمە مەنىڭ باقىرىپ، داۋسىڭمەن بار —.قىز دەيدى —ولەسىڭ، ءقازىر قۇتىلماساڭ، ەندى سەن        —

 بواليىن دا، قويا بەرە سااليىن. اكەم ماعان سوندا سەنەدى.ورىققان ق مەن. شاش اقتارا شىنىندى
 

قىزدىڭ ايتۋى بويىنشا تۇيە باقىرىپ، جىنىن شاشىپ جىبەرەدى. قىز قويا بەرە سالىپ، كورىققان ادامشا قالشيىپ تۇرىپ 
 قاالدى. تۇيە قاشا جونەلەدى.

 
ۋادى. ەدى دە، جولبارىسقا تۇرلەنىپ، سوڭىنان قتۇرلەنباي ۇيدەن جۇگىرىپ شىعىپ، تۇيەنىڭ قاشىپ بارا جاتقانىن كور

جولبارىس جەتە بەرگەندە، تۇيە قىرعاۋىل بولىپ ۇشادى. جولبارىس ەندى قارشىعا بولىپ قۋادى. قارشىعا ەندى 
جەتىپ ىلە بەرگەندە، قىرعاۋىل تورعاي بولىپ زىمىرايدى. قارشىعا قىرعي بولىپ، تورعايدى باستىرماالتا قۋادى. 

جەتىپ، ەندى ىلە بەرگەندە تورعاي كەپتەرگە اينالىپ قاشادى. قىرعي سۇڭقار بوپ قۋادى. اقىرى  قىرعي قۋىپ
بولماعان كەپتەر ءبىر ءۇيدىڭ شاڭىراعىنا قونىپ، جاپىراق بولىپ ءۇيدىڭ ىشىنە تۇسەدى. تۇرلەنباي ادام كەيپىنە 

 ن. ەسىكتەن سىعاالعان تۇرلەنباي:بەس ادام شاي ءىشىپ وتىر ەكە -كەلىپ، ءۇيدىڭ ەسىگىنەن قاراسا، تورت
 
. دەگىلەرگەۇي دەيدى —سالىڭىزدارشى، بەرە الىپ ەدى، قونىپ جاندارىڭىزعا كەلىپ، ۇشىپ جاپىراعىم مەنىڭ        —

 ۇرلەنبايت. شاشىالدى بوپ تارى قۇبىلىپ، جاپىراق بەرگەندە، اال جاپىراقتى ۇمتىلىپ، جىگىت ءبىر وتىرعان ۇيدە
بوپ تارىنى تەرىپ جەي باستاعاندا، ءبىر ءتۇيىر تارى ىرشىپ مىسىق بوالدى دا، تاۋىقتىڭ باسىن  ۇرلەنىپ، تاۋىقت

 جۇلىپ االدى.
 
ءاسىلى تارىنىڭ ءبىر ءتۇيىرى باالنىڭ ءوزى، قالعانى ۇيرەنگەن ەنەرى ەكەن. تۇرلەنباي باالنىڭ ءدال قايسى تارى  

 تۇرلەنبايدىڭ تۇرلەنۋىنە ءمۇرشا بەرمەي، ونىڭ باسىن جۇلىپ شوقىپ جاتقاندا باال« ونەردى»ەكەنىن ايىرا الماي، 
 الىپتى.

 
-ءسويتىپ، باالنىڭ ونەرى تۇرلەنبايدان ارتىپ، ونىڭ كىزعانىشپەن ىستەگەن ارەكەتى ءۇشىن كوزىن جويادى دا، امان 

 الي دەيدى:ەسەن ۇيىنە قايتىپ كەلەدى. بۇل كەزدە حان ۇلكەن توي جاساپ جاتىر ەكەن. باال شەشەسىنە بى
 
 قىرلى-ءورلى بارىپ، تويىنا حاننىڭ دە، ءمىنىڭىز ءوزىڭىز. بوالمىن ارعىماق قارا كەلىسكەن مەن        —

 ورسىن،ك ءمىنىپ قىزىڭىز اتتى بۇل»: ءسىز كەزدە سول. مۇمكىن سۇراۋى ءتۇسىپ، كوزى حاننىڭ اتقا. جورعاالتىڭىز
 دەڭىز.« اق بەرەيىن-ياياما جاقسا، حانشاعا ات
 

 كەمپىر باالسىنىڭ ايتقانىن ىستەيدى. قارا جورعاعا قاتتى قىزىققان حان كەمپىردەن قارا ارعىماقتى سۇرايدى.
 
 .كەمپىر دەيدى —الىڭىز، ۇناسا، باالعا كورسىن، ءمىنىپ حانشا اتتى بۇل        —
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ونەلگەندە ز اتقا ءمىنىپ، جورعاالتا جحان قىزىن شاقىرىپ، اتقا مىنگىزىپ، قىزىنا جاقسا بۇل اتتى االتىنىن ايتادى. قى

بۇل عارىپ كەمپىردىڭ »ات الىپ قاشىپ كەتەدى. ونى بۇكىل ەل بولىپ قۋىپ ۇستاي المايدى. وسى كەزدە حان: 
ا، دەپ وياليدى د« ۇلى بولدى. تۇرلەنبايدىڭ تۇرلەنۋىن ۇيرەنىپ كەلىپ، ونەرىن اسىرىپ، قىزىمدى العان ەكەن

 ۋازىرلەرىن جيناپ الىپ:
 
 ماقۇل ەد ۋازىرلەرى بۇعان. دەيدى —جاسايمىن، تويىن قوسىپ، باالعا وسى قىزىمدى. المايمىن قايتا سوزىمنەن —

 .بوالدى
 
ءسويتىپ، حان ءدۇيىم ەلدى شاقىرىپ، توي جاسايدى. وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن وتكىزىپ، قىزىن ونەرلى  

 باالعا قوسادى. زەردەلى باال ونەرىمەن وسىاليشا مۇراتىنا جەتكەن ەكەن. 
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دەگەن، جىرتقىش كيىكتەر بولىپتى. ول كيىكتەر اڭ اۋالپ، شىققان ادامداردى يىعىمەن سوعىپ  ەرتەدە كىسىكيىك
ولتىرە بەرەدى ەكەن. كيىك اۋالعان ادامداردىڭ كوبى سول كىسىكيىكتەردەن قورقىپ، اڭ اۋالۋعا سيرەك شىعادى 

 ەكەن.
 
 ءبىر كۇنى ءبىر كەدەي كىسى باالسىنا: 

 :باالسى سوندا. دەيدى —قايتەدى؟ شىقساق اۋالۋعا اڭ ەكەۋمىز       —
 .سۇرايدى دەپ —ما؟ تاستاماي ءولتىرىپ كىسىكيىك ءبىزدى اكە،       —
 —جوق، باالم. مەن ءبىر امال ويالپ تاۋىپ وتىرمىن. وسى جولى كىسىكيىكتەن امان كۇتىلىپ كەتەمىز،       —

 ەتۇس قاراڭعىلىق كەشكىرىپ، كۇن سودان. االدى اتىپ اڭ كوپ والر. شىعادى ەرتىپ باالسىن اڭعا اكەسى دەپ،
 .باستايدى
 اكەسى:

 دەيدى. —قوي، جيناپ وتىن جەرگە مىنا سەن باالم،       —
 

 ۇستەرىنە كيگەندەرى قوي تەرىسىنەن تىگىلگەن تون مەن شالبار ەكەن.
 

ا سونى نە جاعادى، باالسىنا داكەسى اتىپ العان ءبىر اننىڭ مايلى جەرىنەن كەسىپ الىپ، الگى تىقىر توننىڭ ۇستى
 ىستەتەدى.

 
مۇنى كورىپ وتىرعان كىسىكيىكتەر دە بۇالردىڭ ىستەگەنىن ىستەگىسى كەلىپ، ىمداپ سۇرايدى. مايدىڭ سىرىنا 
تۇسىنبەگەن كىسىكيىكتەر مايدى االدى دا، ۇستىلەرىنە جاعادى. سول كەزدە اڭشى الگى توننىڭ ۇستىنە وت قويعان 

تون مەن شالبار جانبايدى. كىسىكيىكتەر دە دەنەلەرىنە ماي جاعىپ بولىپ، وتقا جاقىندايدى. ءبىر  قۇسايدى. ال تاقىر
ەنىسەدى. بىرى سۇيك-كەزدە مايلى دەنەلەرىنە وت ءتيىپ، جانا باستايدى. ەندى والر وتتى سوندىرمەك بولىپ، بىرىنە

 وت ودان سايىن قاۋالپ، ءبارى بىردەي ورتەنىپ ولەدى.
 
 اڭشى كىسىكيىكتەن امان قاالدى.  ءسويتىپ، 
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 .كەتەيىك قاشىپ تاستاپ باقسىن جان وزدەرى المايمىز، اسىراي بۇالردى قارتايدىق، ءبىز —
 
ءسويتىپ، قىزداردىڭ ۇشەۋىنە ءۇش شەلەك بەرىپ، سۋ الىپ كەلۋگە جىبەرەدى. شەلەكتەردىڭ ءتۇبى تەسىك ەكەن،  

ەشەسى جوق. ش-قىزدار كۇنى بويىنا شەلەكتى تولتىرىپ سۋ اال الماي اۋرە بوالدى. كەش باتا ۇيگە قايتىپ كەلسە، اكە
 دى:سوندا ۇلكەن قىز ايتا

 
 .تاستاماپتى تاراق جۇرەتىن تاراپ باسىمدى ماعان ەكەن، كورمەيدى جاقسى مەنى شەشەم —
 

 ورتانشى قىز ايتادى:
 
 .قالدىرماپتى اينا ماعان ەكەن، كورمەيدى جاقسى مەنى شەشەم        —
 

 كىشى قىز ايتادى:
 
 .كەتپەپتى تاستاپ نان ماعان ەكەن، كورمەيدى جاقسى مەنى اپام        —
 
 ءبىر قىز بارىپ دۋالدى قاراسا، ءۇش نان تۇر ەكەن. ۇشەۋى ناندى 

 
 جەپ الىپ، بەتتەرى اۋعان جاققا جۇرە بەرەدى.

 
 ايداالدا كەلە جاتقان قىزداردىڭ الدىنان حان جولىعادى.

 
 .حان سۇرايدى دەپ —جاتىرسىندار؟ بارا قايدا        —
 
 ەلەك ءۇشىن كورۋ كۇن بەتىمىزبەن ءوز ەندى. كەتتى قاشىپ تاپتاس شەشەمىز-اكە قارتايعان ءبىزدى        —

 ر. حان تاعى سۇرايدى:قىزدا دەيدى —جاتىرمىز،
 
 بار؟ ونەرلەرىڭ قانداي        —
 
 .بىتىرەمىن تىگىپ تاقيا —قىز، ۇلكەن دەيدى —كوتەرگەنشە، اياعىن ات مەن        —
 
 :قىز كىشى سوندا. قىز ورتانشى دەيدى —ۇلگەرەمىن، تىگىپ شاپان كوتەرگەنشە اياعىن ات مەن        —
 
 .دەيدى —ن، اياعى كۇمىس ۇل تابامىن،التى باسى مەن        —
 

حان بۇل قىزداردى ۇيىنە الىپ بارادى. سودان كەيىن كىشى قىزعا ۇيلەنەدى. حاننىڭ بۇل قەلىنشەگى جۇكتى بولىپ، 
التىن، بوكسەسى كۇمىس بوالدى. حاننىڭ باسقا ايەلدەرى كۇندەپ، كۇنى تولعان سوڭ ۇل تابادى. باالنىڭ باسى -اي

قاتىننىڭ باالسىن الىپ، ورنىنا جاڭا تۋعان ءيتتىڭ كۇشىگىن سالىپ قويادى دا، باالنى سۋعا تاستاپ جىبەرەدى. سودان 
 كەيىن كۇندەس قاتىندار حانعا:

 
 :ىپاشۋالن حان. تاباالپ دەيدى —تى،تاپ كۇشىك قاتىنىڭ سۇيىكتى جۇرەتىن وشىپ-ءولىپ سەنىڭ        —
 
 ۇدىققاق كۇشىگىمەن ايەلدى والر. نوكەرلەرىنە بۇيىرادى دەپ —ا تاستاندار،قۇدىقق كۇشىگىمەن قاتىندى        —

 .جىبەرەدى تاستاپ
 

 قاتىن قۇدىقتىڭ ىشىندە ەگىلىپ جىالپ وتىرعاندا ءبىر قارت كەلىپ:
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 :ايتادى قاتىن. دەيدى —!قۇدىقتان شىق جىالما، قوساعى، حاننىڭ ەي،        —
 
 ل شىڭىراۋدان؟بۇ شىعامىن قايتىپ        —
 

سوندا قارت ارقان تاستاپ سۋىرىپ االدى. يەسىز ءبىر قۋىسقا ورناالستىرادى. كۇن سايىن تاماق اكەلىپ، قاتىندى 
 اسىرايدى... بىرنەشە جىل وتەدى. بىردە شال كەلىپ:

 
ن ءبىر باال جەكە ارتىنا باالنىڭ ون. كەلەدى باال ون ويناۋعا اسىق اۋىلدان ۇگىنب وتىر، جەردە وسى        —

 .دەيدى —كەلەدى. سول سەنىڭ باالڭ،
 
ءتۇس بولعاندا اۋىلدان ون باال، والردىڭ سوڭىنان جەكە ءبىر باال كەلدى. قاتىن تۇرىپ بارىپ، الگى باالنى قۇشاقتاپ  

 ءسۇيىپ جىالي باستايدى. باال:
 
 .سۇرايدى دەپ —ەدى؟ بار بەلگىسى قانداي باالڭنىڭ سەنىڭ        —
 
 ەنم باسى باال ايتقاندا سونى. قاتىن دەيدى —ەدى، كۇمىس جاعى اياق التىن، باسى باالمنىڭ مەنىڭ        —

 .ەكەن كۇمىس جاعى اياق التىن، باسى باالنىڭ راسىندا. كورسەتەدى اياعىن
 

 سوندا شال:
 
 والدى.ب عايىپ دە، دەيدى —بولىندار، ساۋ قوش، ەندى عوي، تابىستىندار        —
 

قاتىن باالسىن ەرتىپ، باياعى حاننىڭ ۇيىنە بارادى. بۇالردى ەشكىم تانىمايدى. قاتىن وت جاعۋعا جالدانادى. باالسىنا 
 ايتادى:

 
. ىبەرەدىج قۋىپ ۇرسىپ حان دەسە، نبارايى قاسىنا حاننىڭ باال. دەپ — وتىر بارىپ قاسىنا حاننىڭ سەن        —

 دى:ايتا قاتىن ماالي سوندا
 
 ەمەس، باالم مەنىڭ ول دەسەڭ، ءۇشىن نە. ءتيىس وتىرۋعا قاسىندا سەنىڭ باال ول حان، تاقسىر و        —

 .كۇمىس — جاعى اياق التىن، — باسى ونىڭ. باالسى حاننىڭ
 

حان سول جەردە باالنىڭ باسىن اشتىرىپ، شالبارىن شەشتىرىپ قارايدى. باالنىڭ التىن باسى مەن كۇمىس بوكسەسىن 
كورەدى. ەسىكتە وتىرعان قاتىندى حان قاسىنا شاقىرادى. ايەل باسىنان كەشكەن وقيعانى ايتىپ بەرەدى. حان توبەسى 

ۇن ويىن، كىرىك كۇن تويىن جاسايدى. كىشى قاتىندى جۇرتىن جيناپ، وتىز ك -كوككە جەتكەندەي قۋانادى. ەل
 قايتادان نەكەلەپ االدى... وسىاليشا مۇراتتارىنا جەتەدى. 
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ە جاتادى ان كەزىپ كەلزەردەلى دەيتىن شەشەن، بىلگىر ادام بولىپتى. ءبىر كۇنى زەردەلى ءبىر توپ جولداسىمەن جيھ
 دا، ءبىر كارياعا كەزدەسەدى. سالەمدەسىپ، ءجون سۇراسقاننان كەيىن قاريا زەردەلىدەن:

 
 ى،تۋاد جەتە بىرەۋى تۋادى، وتە اكەسىنەن بىرەۋى: تۋادى باال ءتۇرلى ءۇش. ەدىم ءبىلۋشى قازاقبايدى اكەڭ —

 .سۇرايدى پدە —بولدىڭ؟ قايسىسى سەن. تۋادى كەتە كەرى بىرەۋى ەندى
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ەرى كەتە تۋدىم ك كورسەتەر، ونەرىم الداعى بوالرىمدى باال تۋعان وتە —زەردەلى، دەيدى —اتا،        —
دەسەم، سىزگە دە، ءسىزدىڭ الدىڭىزدا مىنا جولداستارىما دا وكىنىشتى رەنىش بوالر. ازىرشە، ءوز ويىم، جەتە تۋدىم 

 عوي دەپ وياليمىن.
 

 سۇراق بەرەدى:سوندا قاريا تاعى ءبىر 
 
 بە؟ ولشەدىڭ اراسىن شىندىقتىڭ پەن وتىرىك باالم،        —
 
 تءتور كولىنىڭ وق زەردەلى دەپ، —اق ەلى ەكەن،-م، وتىرىك پەن شىندىقتىڭ اراسى ءتورتولشەدى        —

 .باسادى اراسىن قۇالقتىڭ بەن كوز ساۋساعىمەن
 
 نەدەن اعات نەدەن، سانات نەدەن، جانات نەدەن، قانات شىعادى؟ نەدەن اسىل كىمنەن، اقىل باالم،        —

 بە؟ ءبىلدىڭ ونى شىعادى؟
 
 جال، — ءبىرى قۇيرىق، —ءبىلدىم اتا. اقىل جاستان، اسىل تاستان شىعادى. تاتۋ بولسا اعايىن ءبىرى         —

 سودان نات -سا جەسە، قام قارتتار ءۇشىن حالقى. شىعادى سودان جانات قورالما، تەرىسىن قوي. شىعادى سودان قانات
يدى زەردەلى. قاريا وعان رازى بولىپ، اتتان دە —شىعادى، سودان اعات — بوزباال بولسا ونەرسىز. شىعادى

 ءتۇسىپ، ءدام تاتۋعا شاقىرادى. قىمىز ءىشىپ وتىرىپ زەردەلى:
 
 :ايتادى شال. سۇرايدى دەپ —قاالي؟ ەكەۋىڭىز اتا،        —
 
 .بولدى ۇشەۋ ەكەۋىم        —
 
 قااليسىز؟ جاقىنىڭىزبەن قااليسىز؟ الىسىڭىزبەن        —
 
 جاقىنىممەن جاۋشا جاعاالسىپ، جاماندارشا نايزاالسامىن. الىسىم ارازداستى.        —
 
 قااليسىز؟ تاتتىڭىزبەن        —
 
 .كارت دەيدى - عوي، باستادى ازايا ءدامى دە ءتاتتىنىڭ اي،-باالم        —
 
 :قاريا سوندا. زەردەلى ءسۇرايدى دەپ —اتا؟ مە، تيە نەسيەڭىز        —
 
جاسىمدا بەرگەن نەسيەم، قارتايعانداعى نەسىبەم ەكەن. ءۇي تىگىپ، قىمىز ساپىرىپ وتىرعانىم سونىڭ         —

 .دەيدى —ارقاسى،
 

 لداستارى:قاريامەن قوش ايتىسىپ، اتقا قونعان سوڭ، بىالي شىعا زەردەلىنىڭ جو
 
 زەردەلى .وتىنەدى دەپ —نى ءتۇسىندىرشى،سو ۇقپادىق، ءبىز سوزدەرىڭدى سوڭعى ەكەۋىڭنىڭ قاريامەن        —

 :ايتادى شەشۋىن ءسوزدىڭ
 
 اقاري. ەدى دەگەنىم با االسىز جۇرە وزدىگىڭىزدەن قاالي، اياعىڭىز ەكى — دەگەنىم قاالي ەكەۋىڭىز        —
ورە االسىز با ك الىستاعىنى — دەگەنىم قااليسىز الىسىڭىزبەن. دەدى بولدى ۇشەۋ قوسىلىپ، تاياق ءبىر اياققا ەكى

 قاالي ەۋىڭىزج-ىشىپ تاماق —دەگەنىم ەدى. قاريا الىستى كورمەيتىن بولدىم دەدى. جاقىنىڭىزبەن قااليسىز دەگەنىم 
 تاتتىڭىزبەن. دەدى كورەم كۇن ارپالىسىپ سونىمەن قالدى، ءتىسىم عانا بىردەن جەردە ءار قاريا. ەدى دەگەنىم
گەنىم ەدى. قاريا ۇيقىم ازايدى دەپ جاۋاپ بەردى. نەسيەڭىز تيە مە دەگەنىم دە قاالي ۇيقىڭىز — دەگەنىم قااليسىز

 ەم وتەي ەڭبەگىڭىزدى سول والر ەندى ەدىڭىز، ءوسىرىپ قاعىپ-باعىپ ءسىز والردى مە، كۇتە باالالرىڭىز —
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ىن الالرىمنىڭ قىزىعبا. ەكەن باقىت قارتايعاندا ادامعا باال وسىرگەن جاقسى تاربيەلەپ، دۇرىس قاريا. ەدى دەگەنىم
 كورىپ وتىرمىن دەدى.

 
 زەردەلىنىڭ جولداستارى بۇعان وتە رازى بوالدى دا:

 
 سەتكەنىڭەكور بىلىمدىلىك اسىرا قاريادان جاتىپ، كەلمەي بىرىنە جاستىڭ ەكى قۇرداسسىڭ، بىزبەن سەن        —
 :زەردەلى سوندا. دەسەدى —قاالمىز، تاڭ
 
 . دەيدى —انىممەن اكەم قازەكەڭ كوپ جاسادى عوي،بولع جاس مەن        —
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يىرماي قونىپتى. قىزعانشاق جوالۋشىدان كوز انە بولسا سونى قىزعانا بەرەتىن كىسىنىڭ ۇيىنە ءبىر جوالۋشى كەلىپ 
 دەگەن ويمەن، تاڭ اتىپ، جوالۋشى اتتانىپ كەتكەنشە اڭدۋمەن بوالدى.« نە قىلىپ جۇرگەن ادام»قاراپ: 

 
كەتەر كەزىندە جوالۋشى جوتەلىپ قالعان ەكەن، قىزعانشاقتىڭ ايەلى دە جوتەلەدى. سول ارادا جوالۋشى تۇشكىرگەن 

 شكىرىپ جىبەرىپتى. جوالۋشى اتتانىپ كەتكەن سوڭ قىزعانشاق:ەكەن، ايەل دە تۇ
 
وتەلىپ، ج-والۋشىمەن ءبىر شاتىسىڭ بار ەكەن عوي، ايتپەسە تەگىننەن تەگىن ول جوتەلسەج بۇل سەنىڭ ە، —

 —تۇشكىرىپ نەسى بار ەدى. بۇل جۇمباقتاسقانى ءجاي ەمەس. بۇل قورلىققا كونگەنشە قاڭعىپ كەتەيىن،-تۇشكىرسە
 .قونادى بارىپ ەلگە ءبىر بويى قاڭعىرعان دا، تاستايدى ايەلىن ،دەپ
 

جولدا تۇماۋ تيگەن ەكەن، قونىپ وتىرعان ۇيىندە جوتەلىپ قالعاندا، بۇل ءۇيدىڭ ايەلى دە جوتەلىپتى. ودان كەيىن 
 تۇشكىرىپ جىبەرگەندە، ادەيى اندىپ وتىرعانداي ايەل دە تۇشكىرەدى.

 
دەپ، تاندانعان قىزعانشاق بايقاپ وتىرسا، ءوزى سىقىلدى ايەل دە تۇماۋراتىپ ءجۇر ەكەن. سوندا « بۇل قاالي؟»

مەن ايەلىمدى بوستان بوس قىزعانعان »بارىپ، سول كۇنى ايەلىنىڭ تۇماۋراتىپ جۇرگەنى ەسىنە تۇسەدى دە: 
 پتى. سويتىپ، قىزعانشاقتىق قىلىعىن قويۋعا انت بەرىدەگەن اقىل ەسىنە كىرىپ، ايەلىنە قايتا ورالىپتى. ء« ەكەنمىن

 
 
 ـ ءبولىم: سۇمىراي حان  215

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1912 
 

ەلدە جوق زات مەندە بولسا ەكەن، مەندەگى بار زات باسقا »ەرتەدە ءبىر حان بولىپتى، اتى سۇمىراي ەكەن. ول: 
ى. وسى ويىن ورىنداۋ ءۇشىن سۇمىراي حان كىمنىڭ جاقسى اتى، اسىل زاتى، دەپ وياليد« ەشكىمدە بولماسا ەكەن

قىمباتتى مۇلكى بولسا، تارتىپ اال بەرىپتى، ءوزىنىڭ قازىناسىن وسىالي تولتىرا بەرىپتى. سوندا كوزى تويىپ، كوڭىلى 
 كونشىمەپتى.

 
 ءبىر كۇنى جالعىز ءوزى وتىرىپ قيال شەگەدى: 

 
 دا ىقازىناس دە، مۇلكى دا، مالى حالىقتىڭ دە بەرسەم اال قانشا بايلىقتى-قازىنا لىكتى،مۇ مەن مال مەن        —

مەس، تاۋسىلمايدى. قۇالققا ەستىلگەن جەردەگى جاقسى ات، اسىل كىلەم، قىران قۇس، جۇيرىك تازى، اسىل ە ازايار
ار دەپ تاالي ويالدىم. ءبىراق جاقسى جيھازدىن ءبارىن دە جينادىم. ەندى مۇنداي اسىل قازىنا جالعىز مەندە عانا ب

ات تا، اسىل زات تا تاۋسىالر ەمەس. مەندە بار زاتتار حالىقتا دا بار بولىپ شىعادى. مەن قۇرااليدى قۇرىقتاپ 
ۇستايتىن بايگە اتىن الىپ قويسام دا، ونىڭ ورنىنا تاعى دا سونداي ءبىر قاراپايىم ادام ۇشقان قۇستى قۇتقارمايتىن 
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ىرىپ مىنەدى. قىسقا كۇندە قىرىق ۇيرەك ىلەتىن سۇڭقاردى تارتىپ السام، ونىڭ ورنىنا تاعى ءبىر قاراپايىم تۇلپار ءوس
ادام قىسكا كۇندە قىرىق ەمەس، ءجۇز ۇيرەك ىلەتىن قارشىعا باۋلىپ ساالدى. مەن التىنىن الىپ قويسام، گاۋھارى 

 رى حالىقتا بار، ەشكىمنەن اسىپ كەتە المادىم.شىعادى. قىسقاسى مەن ءالى دە كەدەيمىن. مەندە باردىڭ ءبا
 

ى باقىرىپ، ءوزىنىڭ شاشىن ءوزى جۇلىپ، الدىنداع-حان ءوز ويىنىڭ وسى تۇسىنا كەلگەندە ىزاالنعانى سونشا وكىرىپ
 التىن تۇعىرعا ماڭدايىن سوققىاليدى دا، سارت ەتىپ قۇالپ تۇسكەنىن اڭعارماي قاالدى.

 
نىنا مواليا بەرۋى، حاندا بار زاتتىڭ حالىقتا دا بولۋى، قايداعى ءبىر بەلگىسىز كۇشتىڭ حالىق قازىناسىنىڭ ازايۋ ور

 ونى ادەيى مازاق ەتىپ تۇرعان قورلىعى بولىپ سەزىلەدى.
 

حان سول جىعىلىپ جاتقاننان ۇزاققا دەيىن تۇرمايدى. ساراي ماڭىنا، حاننىڭ الدىنا ەشبىر پەندە اياق باسىپ، جاقىنداپ 
 دى. حاننىڭ قىرىق ءۋازىرى:كەلە الماي

 
 حاباردى بۇل. تاراتادى حابار دەپ، —ماسىن،جوال باالسى جان ماڭىنا ساراي جاتىر، ويالنىپ حان        —

 :تىلەيدى تىلەۋ كيبىرەۋلەر ەستىگەندە
 قورقار قۇدايىنان،       -

 قايتار رايىنان.
 زومبىلىعىن قويار،-زورلىق

 ءبىر جاقسىلىك بوالر. 
 

 ۇمىتكە قوسىلىپ، حالىقتىڭ كوپشىلىگى جاقسىلىق كۇتەدى.وسى 
 حاننان الق دامەتكەنشە،       -

 قاسكىردان قۇالق دامەت.
 ەل جىالماي، حان كۇلمەس،
 حان قۇالماي، ەل كۇلمەس.

 قۇستا ءسۇت جوق،
 جىلقىدا ءوت جوق،
 حاندا قايعى جوق.

 
قانداي سۇمدىق ويالپ، الڭ سوعار ەكەن دەپ، كۇيزەلەدى حاننىڭ وڭاشا ويالنۋىنان جاقسىلىق تا كۇتپەيدى. تاعى 

 جۇرت.
 

 وتىز كۇن ويالنىپ، قىرىق كۇن قىرالنعان حان اقىرى ءبىر كۇنى وي تۇبىنە جەتكەندەي بولىپتى.
 اعاش، قارا ساسىعان قان —

 حان جارلىعى دارا اعاش.
 كىسى ولتىرگىش جەندەتتەر،

 —باس شاباتىن دوڭبەكتەر،
 

 ەلدى مايدانعا جيناتادى. حالىق جينالىپ بولعان سوڭ حان جارلىعى جارياالنادى:دەپ، بارلىق 
 
 ندەگىبەتى جەر —ءۋازىر، وقىعان جارلىعىن حان باستايدى دەپ —بۇيرىعى، حان جەردە بۇيرىعى، قۇداي كوكتە —

. نشىگىمە حاننىن مىرايسۇ يەسى ريزىق مارتەبەلى ۇلى — بۇالقتار قۇدىقتار، وزەندەر، كولدەر، تەڭىزدەر، بارلىق
 سۋ االتىن بولسا، باسى كەسىلەدى. تامشى ءبىر رۇقساتىنسىز حاننىڭ كىم-كىمدە

 
حان جارلىعى ەكى ەمەس. سۋسىزدىقتان ادام دا، اڭ دا، مال دا، قۇس تا قىرىال باستايدى. ءولىپ بارا جاتقان باالسىنا 

قوسا دارعا اسىالدى. تاالي ەردىڭ باسى بالتامەن شابىالدى. ءبىر توستاعان سۋ الىپ ىشكىزگەن تاالي انا سابيىمەن 
 مايا بولىپ ءۇيىلىپ جاتادى.-قارا اعاش قان ساسيدى. داردىڭ تۇبىندە ولگەن ادامداردىڭ دەنەلەرى مايا

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                330 bet 

 
جەر بەتىندەگى سۋدان ءدام تاتۋ ەركىنەن ايىرىلعان حالىق مال سويىپ، قۇربان شالىپ، كوكتەگى تاڭىردەن جاڭبىر 

ىلەيدى. قالجىراعان حالىق، قىبىرالعان جان يەلەرى قانشا جىالپ، زار يلەسە دە، قيىال تىلەنسە دە كوكتەگى تاڭىردەن ت
 قايىر بولمايدى، جاردەم اال المايدى.

 
كوزى اشىلماعان بۇالق، ءتۇبى تازارتىلماعان قۇدىق، بالىعى تۋالپ، باتپاعى شايقالماعان كول، دارياالردىڭ كوزى 

جانۋارالر قىرعىنعا ۇشىرايدى. جەر بەتى توزاڭعا توالدى. وسىمدىكتەردىڭ تامىرى -ىپ، قۇري باستايدى. جانبىتەل
 .قالىپتى ىزاسىنان قايعىلى قاسىرەتتىڭ وسى دەگەن «قۇريدى سۋ —سۇمىراي كەلسە »تارتىالدى. 

 
* * * 

 تارتىلعان كولدىڭ جاعاسىندا،
 تارىققان ەلدىڭ اراسىندا،

 مەن كۇندەي،سۇلۋلىعى اي 
 ادامگەرشىلىگى بارشاعا بىردەي،
 ون بەسكە كەلگەن جاسى بار،
 ون بۇرىم ورگەن شاشى بار،

 ءارى شەشەن، ءارى شەبەر 
 رايحان دەگەن قىز بار ەكەن.

 سۇمىراي حانعا بارايىن،
 بار ونەردى سااليىن،

 ون ساۋساقتى ويناتىپ،
 ءتىل سەمسەرىن بويالتىپ، 

 كەرەگىنە ەلىمنىڭ
 —ى بولىپ جارايىن،قۇربان

 
دەپتى دە، رايحان ارۋ سۇمىراي حاننىڭ ورداسىنا بارادى. كەلگەندە بوس كەلمەيدى، اسىل تاسپەن تۇيمەلەپ، 

 اتالسپەنەن ارىپتەپ، قۇندىزبەنەن جۇرىنداپ، تاماشا ءبىر قامقا تون تىگىپ اال كەلەدى دە، حاننىڭ يىعىنا جابادى.
 

 بەن قامقا توندى كورگەندە ەسىنەن تانا قۋانادى، جاس باالشا جۇبانادى.دۇنيە قۇمار وزبىر حان سۇلۋ قىز 
 
 ار،ب سۇراعىم ءتۇرلى ءۇش مەنىڭ الدىمەن ءبىراق. االسىڭ دا بولسا تىلەگىڭ نە ءۇشىن ونەرىڭ بۇل        —

 :رايحان. حان دەيدى—بەرەسىڭ، جاۋاپ سوعان
 
ڭ، . سىنعا تۇسەر بولعان سوعوي بولعانى دا سىننىڭ سوڭ، بولعان جاۋاپ سۇراكقا االيدا تاقسىر، الديار،        —

شىننىڭ دا بولعانى عوي. ءسىز بەن مەن ەكەۋمىزدىڭ سىنىمىز بەن شىنىمىزدى تىنداپ وتىراتىن ءبىر قاريا قوسا 
 .ەتەدى ءوتىنىش دەپ —وتىرسىن،

 
ءبىر قارت بار ەدى، سونى الدىرىپ، حان قىزدىڭ شارتىنا كونىپ، سول ەلدەگى ەكى ءجۇز ەلۋ جاسقا كەلگەن 

 سۇراقتارىن ايتادى.
 
 داردان كەشە. دەپ «ىرىم جامان — وتسە كەسىپ مىسىق قارا الدىنان ادامنىڭ»: ەدى ايتۋشى اكەم        —

 ىرىم؟ قانداي بۇل. ءوتتى كەسىپ جولىمدى مىسىق قارا ءبىر جاتقانىمدا كەلە قايتىپ
 
ن ەشبىر ىرىم ەمەس. ءبىراق كاپتەسەر مەن تاراق ءۇشى ادام وتكەنى ارتىنان نە الدىنان مىسىقتىڭ تاقسىر،        —

 اق ىرىم.-قۇيرىق ءۇشىن جامان
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 ماعان .وتىرسىڭ تە كورىپ ەكەنىن سەمىز ەتىمنىڭ اۋىر، دەنەمنىڭ مەنىڭ ەكەنسىڭ، تىگىنشى ءوزىڭ        —
 وياليسىڭ؟ دەپ جاراسادى كيسەم كيىم ءتۇستى قانداي

 
لكىگە قىزىل، قۇندىزعا كۇرەڭ جاراسادى. سەمىزدە شوشقا سەمىز، والردىڭ قاراسى تۇ اق، قويانعا مىسالى،        —

دەگەندەي، « بايعا تاي مىنسە دە جاراسادى»قۇال تەڭبىلى دە وزدەرىنە جاراسىپ تۇرادى عوي. -دا، اعى دا، اال
 عىڭىزعا ۇناسىپ تۇرادى، دەپ ايتار ەدىم. -تاقسىر، سىزگە قانداي ءتۇستى كيىم كيسەڭىز دە حاندى

 
 ە،كەزدەسس ايەل ۇستاعان شەلەك بوس الدىنان ادامنىڭ ەر». ءتۇستى ەسىمە ءسوزى ءبىر تاعى اكەمنىڭ        —

 كەزدەسەتىن ايەلدەر كوتەرگەن شەلەك بوس الدىمنان دا، بارسام قايدا بەرى ءبىرازدان. ەدى دەۋشى «ىرىم جامان
 .ىرىم قانداي ول ءجۇر، بولىپ

 
دەۋشى ەدى. ءبىراق قازىرگى « نادان ادام ىرىمشىل بوالر، جامان جىلقى ءۇيىرشىل بوالر»ەنىڭ اكەم: م         —

 جاعدايدا ءسىزدىڭ اكەڭىز بىلگىر ادام ەكەن، تاقسىر! ول شەلەكتەردى كەپتىرگەن ءوزىڭىزسىز عوي.
 
 ءدال وسى اراعا كەلگەندە مانادان بەرى ۇندەمەي تىنداپ وتىرعان قاريا كۇلىپ جىبەرەدى. بۇعان اشۋالنعان حان: 

 
 .دولىرىپ دەيدى —ساعان؟ پا مازاق ءسوزىم پا، مازاق ءوزىم كۇلەسىڭ، نەگە قاقپاس، سەن         —
 

 سوندا قاريا:      
 
 بولساڭ، زىندان سەن قاريامىن، — مەن بولساڭ، حان سەن —دەيدى، —يەم، حان ساقتا، سابىر         —
ىڭ باباالرىمىز. ءوز-دەيدى اتا -،«جۇيەلى ءسوز جۇيەسىن تابادى، جۇيەسىز ءسوز يەسىن تابادى»ىن. داريام — مەن

ەن مقويعان سۇراق تا، قىزىم قايتارعان جاۋاپ تا قايىرىمسىز، قانىشەر حاندى تەز قۇرتۋدىڭ ىرىمنىشانى ەكەن. 
 سوعان قۋانىپ كۇلدىم. بۇل دا جاقسى ىرىم. كوپ ۇزاماي كوزىندى جوعالتىپ، حالقىم كۇلكىگە بولەنەدى ەكەن.

 
 قاتتى اشۋالنعان حان قاريانىڭ باسىن شاۋىپ تاستايدى دا، رايحاننىڭ وڭ قولىن بىلەگىنەن كەسەدى.

 
* * * 

 
قىزى، والردان وربىگەن نەمەرە، شوبەرەلەرى، جيەندەرى  قاريانىڭ ونەر ىزدەپ، جوالۋشىالپ كەتكەن ءجۇز ۇلى، ءجۇز

بار ەكەن، حالقىنىڭ باسىنا تونگەن قايعىلى حاباردى ەستىپ، حان سارايىنا كەلىپ تۇسسە، قان جوسا قىرعىندى 
كورەدى. قاريانىڭ ۇرپاقتارى حاندى ءولتىرىپ، سارايىن ورتەيدى دە، وزدەرى بارىپ بىتەلىپ قالعان بۇالق كوزىن 

كولدەردى ارشىپ، كوزدەرىن، -شادى، قۇالپ قالعان قۇدىقتى جوندەيدى، باتپاق باسىپ، تارتىلىپ قالعان وزەنا
 ارناسىن تازارتادى.

 
 ەل دە، جەر دە، مال مەن اڭ دا جاۋىز حاننان قۇتىلىپ، سۋعا قانىپ قۇلپىرادى.

 
 ى.نە بەس كۇلتەلى گۇل ەتىپ ءوسىرىپتانا اسىل قىزىنىڭ حالقى ءۇشىن شابىلعان بىلەگىن جەر بەتى-سوندا جەر

 
بەلگى جاساعاندا ەل انامىز دا قاراپ قالمايدى. ول جاۋىز حانعا قارسى سۋ ءۇشىن بولعان -انا مۇنداي ميراس-جەر

 دەگەن ورنەكپەن ماڭگى« سۋ»ورنەك،اشەكەي ونەرىن دە -قىرعىندى ريزىق ءۇشىن قانتوگىس دەپ حالىقتىڭ ويۋ
 ۇلگى قىپ قالدىرىپتى.

 
قاپتاعان سۋدان، قاۋالعان وسىمدىكتەن نەشە ءتۇرلى ءدارى جاساپ، باسى كەسىلگەن قاريانى ءتىرىلتىپ، رايحاننىڭ 

 شابىلعان قولىن ورنىنا جابىستىرىپ، حالىق مۇراتىنا جەتىپتى. 
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باالعا زار ەكەن. كاعباعا بارىپ، قىرىق تۇيەنى  پاتشا دەگەن مالىك ەرتەدە: ايتىالدى بىالي اڭىزدا —ايات رەۋ

دەپ جالبارىنىپ، تىلەۋ تىلەيدى. دۇعاسى قابىل « ماعان ءبىر پەرزەنت بەر!»قۇرباندىققا شاالدى دا، الالتاعاالدان: 
 ا قىزىنىڭ اتىن مالىكە قويادى.بولىپ، ايەلى باال كوتەرىپ، ءبىر قىز تابادى. پاتش

 
قىز وتە زەرەك، اقىلدى بولىپ وسەدى. اكەسى نەبىر عۇالماالردى جيناپ، قىزىن جيىرما جاسقا دەيىن وقىتادى. قىز 

 ءبىلىمنىڭ بارلىق اسىلدارىن يگەرەدى. سونان كەيىن اكەسى قىزىنا ءسوز ساالدى:
 
 سوندا. سۇرايدى ءجونىن دەپ، —ءتيىس، وتەۋگە ەتتەرىۇمب پايعامباردىڭ مۇنى سۇندەت، — نەكە         —

 ىزى:ق
 
 اۋاپج دەپ—ورىندايىن، سۇندەتتى قوسىلىپ، سوعان بولسا، بىلگىر ءبىلىمدى وزىمدەي كىم-كىمدە         —

 :اكەسى ەستىگەن ءسوزىن قىزىنىڭ. قايىرادى
 
 دە، وتەدى دۇنيەدەن اكەسى قىزدىڭ سودان. مۇڭايادى دەپ—بولدى، ءىس قيىن شەشىمى ءبىر بۇل         —

 قىزى وتىرادى. تاعىنا پاتشالىق
 

 تاققا وتىرعان سوڭ مالىكە قىز عالىمدار مەن عۇالماالردى جيناپ الىپ، ءوزىنىڭ ۇكىمىن ايتادى:
 
 رپاقى بولسىن، پاتشا. نەكەلەنەمىن سوعان بەرسە، جاۋاپ جاڭىلماي سۇراقتارىما مەنىڭ كىم-كىمدە         —

 مىن.تيە كىسىگە بەرگەن جاۋاپ دۇرىس. ءبارىبىر بولسىن،
 

بۇل ءسوز توڭىرەكتىڭ ءتورت بۇرىشىنا تارايدى. قاالالر مەن الىس ايماقتاردان مالىكەنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرۋگە 
ى كەسىلەدى. باستاالپتانۋشىالر اعىلىپ كەلە باستايدى. شارت بويىنشا دۇرىس جاۋاپ قايتارا الماعاندار دارعا اسىالدى نە 

 ءالىن بىلمەگەندەردى اجال قۇشىپ جاتادى.
 

ارادا بىرنەشە جىل وتەدى. بۇل قاۋەسەت تۇركىستان وڭىرىنە دە جەتەدى. تۇركىستان قاالسىندا ءبىر وقىمىستى جىگىت 
 :مالىكەگە. بارادى الدىنا پاتشانىڭ مالىكە ول. ءابدىعالىم —بار ەدى. اتى 

 
لىكە سارايعا شىعىپ، جىگىتتەن ءجون ما. حاباراليدى دەپ—كەلىپتى، دانىشپان ءبىر تۇركىستاننان         —

 سۇرايدى.
 
 كەلدىڭ؟ جۇمىسپەن نە         —
 
 .كەلدىم دەپ بەرەيىن جاۋاپ ساۋالىڭا سەنىڭ         —
 
 .قايت كەرى دا ودان. ولەسىڭ دە سەن. ءولدى جىگىت تاالي سەكىلدى سەن         —
 
 .كوندىم بۇيىرعانىنا النىڭال         —
 
 قايدان كەلدىڭ؟         —
 
 .كەلدىم راحمانىنان اناالردىڭ بەلىنەن، اتاالردىڭ         —
 
 باراسىڭ؟ قايدا         —
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 .بارامىن المقانعا         —
 
 تۇراسىڭ؟ قايدا         —
 
 .كورىستان — تۇراعىم         —
 
 جاراتتى؟ نەنى الدىمەن ەڭ الالتاعاال         —
 
 كاف پەن نۇندى.        —
 
 بىتىرەدى؟ نە نۇن پەن كاف        —
 
 .سوالر ىستەۋشى كۇن كاف، — كۇن        —
 
 جاراتقان؟ قىپ جۇپ نەنى        —
 
 ويانق قۇيرىعى ەكىنشىسىنىڭ سەكىلدى، جىالن قۇيرىعى بىرەۋىنىڭ. دەگەندەردى جابليت تابليت،        —

 ەتتى. جۇپ دە ەكەۋىن. سەكىلدى
 
 كىم؟ اناسى-اتا سايتاننىڭ        —
 
 .جابليت پەن تابليت        —
 
 ناماز؟ قاي تامعان جەرگە ءونىپ، كوكتە        —
 
 .نامازى جانازا        —
 
 قايدا؟ باسى دارياالردىڭ        —
 
 .سۋىندا توپان نۇحتىڭ        —
 
 دا، بۇل دۇنيەدە ءشوپ جەيدى،سۋ ىشەدى، ول نە؟ بولسا جوق جانى جوق، باسى        —
 
 .تاياعى اسا پايعامباردىڭ مۇسا        —
 
 ءتۇستى؟ كىتاپ نەشە اسپاننان        —
 
 .كىتاپ ءتورت ءجۇز ءتورت        —
 
 ەتىلدى؟ مانسۇق نەشەۋى بولدى، ايگىلى قانشاسى        —
 
 .بولدى ايگىلى كىتاپ ءتورت        —
 
 كىتاپتار؟ قانداي بولعان ايگىلى        —
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 عااليھيسساالمعا مۇحاممەد — قۇران داۋىتكە، — زابۋر ايساعا، — ءىنجىل مۇساعا، — تاۋرات        —
 .تۇسكەن

 
 ءوتتى؟ پايعامبار قانشا دەيىن مۇحاممەدكە اتادان ادام        —
 
 ءوتتى. پايعامبار مىڭ ءتورت جيىرما ءجۇز        —
 
 ەدى؟ ءنابي نەشەۋى ءمارسال، نەشەۋى        —
 
 .ءنابي وڭگەسى ءمارسال، ءۇشى ون ءجۇز ءۇش مىڭ ءۇش        —
 
 قايسى؟ ءنابيى قايسى، ءمارسالى        —
 
 ابيءن كورگەندەر تۇسىندە مۇنى ال ءمارسال، — بەرگەندەر اكەپ كىتاپ ءوزى پەرىشتەنىڭ جەبىرەيىل        —

 بولدى.
 
 قاستەرلى؟ پايعامبار نەشە        —
 
 .ساناالدى قاستەرلى پايعامبار جيىرما        —
 
 كىمدەر؟ والر        —
 
 ءسماعۇل،  - ءتورتىنشى ىبراھيم، — ءۇشىنشى نۇح، — ەكىنشى ادام، — ءبىرىنشى                   —

 ونىنشى اكيا،ي — توعىزىنشى ھۋد، — سەگىزىنشى لۇت،— جەتىنشى ىدىرىس، — التىنشى ءجۇنىس، — بەسىنشى
 — ءتورتىنشى ون ايسا، — ءۇشىنشى ون ساليح، — ەكىنشى ون زىكىريا،  - ءبىرىنشى ون ءجۇسىپ، —

 مۇسا، — سەگىزىنشى ون قىدىر، — جەتىنشى ون ءىلياس، — التىنشى ون ءداۋىت، — بەسىنشى ون سۇلەيمەن،
 .مۇستافا مۇحاممەد —ماسىنشى جيىر جاقىپ، — توعىزىنشى ون
 
 قاستەرلى؟ ەرەكشە پايعامبار نەشە ىشىندە بۇالردىڭ        —
 
 .ءۋاسساالم عااليھي الال ءسالي مۇستافا مۇحاممەد جانە ايسا ءمۇسا، يبراھيم،: والر. پايعامبار ءتورت        —
 
 قالعان؟ كىمنەن سوپىلىق        —
 
 .ىدىرىستان        —
 
 كىم؟ عالىم        —
 
 .قىزىر        —
 
 كىم؟ رازى        —
 
 .سماعۇل        —
 
 قالعان؟ كىمنەن سابىرلىلىق        —
 
 .ايۋپتان        —
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 كىم؟ اباد ءال ناعىم        —
 
 .ءداۋىت بىرەۋى ايۋپ، بىرەۋى        —
 
 اتاندى؟ اباد ءال ناعىم ءۇشىن نە        —
 
 شىلىكشۇكىر بارىنا ءداۋىت. اتاندى اباد ءال ناعىم دە، ءتوزدى سابىرمەن قيىندىققا تۇسكەن باسىنا ايۋپ        —
 .اتاندى اباد ءال ناعىم دە، ەتتى
 
 قالدى؟ كىمنەن زاھيتتىك        —
 
 .ايسادان        —
 
 قالدى؟ كىمنەن شاكىرتتىك        —
 
 .نۇحتان        —
 
 قالدى؟ كىمنەن پاقىرلىق        —
 
 .ياھيادان        —
 
 ءسۇردى؟ ءومىر جىل قانشا عااليھيسساالم مۇحاممەد        —
 
 .جىل ءۇش الپىس        —
 
 كەلدى؟ قۇران جاسىندا نەشە        —
 
 .جاسىندا قىرىق        —
 
 بولدى؟ پاتشا پايعامبار نەشە        —
 
 بەس پايعامبار پاتشالىق تا ەتتى.        —
 
 پايعامبارالر؟ قاي والر        —
 
 ن،زۇلقارنايى — ءتورتىنشى سۇلەيمەن، — ءۇشىنشى ءداۋىت، — ەكىنشى ءجۇسىپ، — ءبىرىنشى        —

 .ءۋاسساالم عااليھي الال سالي مۇستافا مۇحاممەد — بەسىنشى
 
 قانشا كىسى پاتشا بولدى؟ دەيىن ماعىرىپقا ماشىرىقتان        —
 
 ۇلەيمەن،س — بىرەۋى مۇسىلماننىڭ. كاپىر ەكەۋى مۇسىلمان، ەكەۋى ونىڭ. ەتتى پاتشالىق كىسى ءتورت        —

 .شازدا — ەكىنشىسى نامۋرد، — بىرەۋى كاپىردىڭ. زۇلقارنايىن — ەكىنشىسى
 
 نەشەۋ؟ ءجاننات        —
 
 .سەگىز        —
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 تارىن اتاڭىز؟ات        —
 
 — ءتورتىنشى ناھاز،-ءال دار — ءۇشىنشى يقرار،-ءال دال — ەكىنشى ساالم،-ءدارال — ءبىرىنشى        —

 دان،ا ءجاننات — جەتىنشى ماۋي،-ءال ءجاننات — التىنشى فاردوس،-ءال ءجاننات — بەسىنشى ناعيم،-ءال ءجاننات
 .ءالي يال ءجاننات — سەگىزىنشى

 
 امۇق نەشەۋ؟ت        —
 
 .جەتەۋ        —
 
 اتاڭىز؟ اتتارىن        —
 
 — بەسىنشى سااير، — ءتورتىنشى ساقار، — ءۇشىنشى حاتما، — ەكىنشى ءھاۋيا، — ءبىرىنشى        —

 .جاھام — جەتىنشى ءجاحيم، — التىنشى ءالزا،
 
 .ءتىرى پايعامبار نەشە        —
 
 ءتىرى. پايعامبار ءتورت        —
 
 پايعامبارالر؟ قايسى والر        —
 
 ىنداقابات ءتورتىنشى كوكتىڭ ايسا پەن ىدىرىس ىشىندە بۇالردىڭ. ءىلياس قىزىر، ىدىرىس، ايسا،        —

 سۋعا كەمەلەرى ءىلياس. بەرەدى سۋ والرعا سۋساسا شولدەپ، جۇرگەندەر جول قىزىر. بىرگە پەرىشتەلەرمەن
 دى.جەبەي باتقانداردى

 
 بوالدى؟ كۇنا ولتىرسە قۇستاردى قانداي جانە نەشە        —
 
 جانە (بابىسەك) االكوكەك قارلىعاش، كوكقارعا،: قۇستار ول. باتادى كۇناعا ولتىرگەندەر قۇستى ءتورت        —

عامباردىڭ سەپكەن. نۇح پاي سۋ وتىنا پايعامباردىڭ يبراھيم قارلىعاش. ەكەن باالسى ءبىر اتانىڭ ادام قارعا كوك. بايعىز
توپانداعى كەمەسىنە وتىرعان ادام باالالرىنا قامقور بولعان. بايعىز سۇلەيمەنگە ناسيحات ايتىپ، بەتىنەن قايىرعان. 

 ىپزارالن ىشىندە ءتۇن ءۇشىن نە سەن»: بايعىزدان سۇلەيمەن. ەكەن ءبيى پايعامباردىڭ سۇلەيمەن —االكوكەك 
ادام باالسى جۇرگەن جول وتە الىس، جۇگى اۋىر. سوندا دا اقىرەت شاراسىن ». بايعىز: ىسۇرايد دەپ «اندەتەسىڭ؟

ە ەرت»دەيدى. بايعىز: « بىرەۋدى كورسەڭ نەگە باسىندى ءبۇلعاالقتاتاسىڭ؟»دەيمىن. سۇلەيمەن: « جاساندار
« ەبەپتەن بيداي جەمەيسىڭ؟نە س»دەگەنىم. سۇلەيمەن: « تۋعاندار ءولدى، تۋماعانداي بولدى. سەندەر دە ولەسىندەر

ۋ نەگە س»سۇلەيمەن: «. اتاڭىز ادام بيداي جەپ پەيىشتەن شىعارىلدى. سول ءۇشىن جەمەيمىن»دەدى. بايعىز: 
 دەيدى.« نۇح پايعامبار سۋ شاشقان. سول ءۇشىن ىشپەيمىن»بايعىز: «. ىشپەيسىڭ؟

 
 مە؟ ءشىرىدى جەردە دەنەسى پايعامباردىڭ        —
 
 سىپ پايعامباردىڭ دەنەسى جەردە ءشىرىدى.ءجۇ        —
 
 كىم؟ تۋعان اتاسىز        —
 
 .پايعامبار شيش        —
 
 نە؟ سەبەبى ونىڭ        —
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. دەيدى «مەنەن پەرزەنت»: انا حاۋا. قاالدى تاالسىپ انا حاۋا مەن اتا ادام كۇنىندە ءبىر كۇندەردىڭ        —

داۋ ايتادى. ەكەۋىنەن ەكەنىنە كەلىسپەيدى. جىنىستىق قاتىناستان كەيىن ەندى دەپ « نەنمە جوق،»: اتا ادام وعان
 ءبىر شيشاعا قۇيىپ قويادى. سونان توعىز اي، ون كۇن وتكەندە شيشادان ءبىر ۇل شىعادى. اتىن شيش قويىپتى.

 
 قانداي؟ ايات وقىلعان ءبىرىنشى        —
 
 .سۇرەسى يقرار اۋەل        —
 
 نە؟ نەگىزى ماجۇجدىڭ-ءياجۇج        —
 
 ەتىج ساقالى ارشىن، ەكى بويى ءبىراق. سەكىلدى يت. جاراتىلعان ناجىسىنەن پايعامباردىڭ نۇح بۇل        —

 .ارشىن
 
 ما؟ بوال ۇرعاشى-ەركەك پەرىشتەلەردە        —
 
 نىڭالال —جەمەگى -. پەرىشتەلەردىڭ ىشىپبىلەدى ءوزى الالنىڭ ونى. كۇپىرلىك دەۋ ۇرعاشى-ەركەك        —

 .زىكىرى
 
 نە؟ دەگەن عاالم مىڭ سەگىز ون        —
 
 بىالي اڭىزدا ءبىر تاعى. بوالدى الەم مىڭ سەگىز ون قۇستارمەن. اۋەدە التاۋى. كوك قابات جەتى        —

 كۇللى تىرشىلىك يەسى قوسىالدى. وعان. حايۋان ءتۇرلى مىڭ التى جانە جان ءتىرى ءتۇرلى مىڭ التى: ايتىالدى
 
 كەتتى؟-كەلىپ اتاسىز جان نە دۇنيەگە        —
 
 قوشقارى، پايعامباردىڭ سماعۇل — ءۇشىنشى  انا،-حاۋا — ەكىنشى اتا، ادام — ءبىرىنشى. بەسەۋ       —

ىڭ قارنىندا ياداعى بالىقتدار.تاياعى اسا پايعامباردىڭ مۇسا — بەسىنشى تۇيەسى، پايعامباردىن ساليح — ءتورتىنشى
 قىرىق كۇن عيبادات ەتكەن كىم؟

 
 .پايعامبار ءجۇنىس ول        —
 
 كىم؟ وقىعان ناماز اراسىندا كوكتىڭ مەن جەر        —
 
 .پايعامبار سۇلەيمەن        —
 
 كىم؟ اعارعان ساقالى جاسىندا جيىرما ءجۇز قارا، ساقالى جاسىندا قىرىق        —
 
 ول عازىر پايعامبار. الالتاعاال قىرىق جاسىندا ونىڭ جانىن الدى. سەكسەن جىلدان كەيىن قايتا ءتىرىلتتى.        —
 
 قاشادى؟ ەل نۇرىنان راحمەت قانداي        —
 
 .جاڭبىردان        —
 
 تۇقىم؟ قانداي كورەتىنى جاقسى وتە ەلدىڭ        —
 
 .مەن قىز ۇل جانە مال-قازىنا        —
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 نە؟ تۇراتىن بوپ بار دە كورىنبەسە كوزگە        —
 
 .يمان        —
 
 بار؟ نە جوعارى كوكتەن        —
 
 .سوزدەر كۇفىر        —
 
 قۇس؟ قانداي قالمايتىن بىرى-بىرىنەن دەيىن كۇنىنە قيامەت        —
 
 .ءتۇن بەن كۇندىز ول        —
 
بۇتاعى بار قانداي اعاش؟ ءار بۇتاقتا وتىز جاپىراق، ءار جاپىراقتىڭ ەكى بەتى بار. ءبىر بەتى  ەكى ون        —

 اق، ءبىر بەتى قارا.
 
 — اعى بەتىنىڭ. كۇن وتىز — جاپىراعى وتىز. بۇتاعى ەكى ون — اي ەكى ون جىل، — اعاش ول        —

 .ءتۇن — قاراسى كۇندىز،
 
 اششى؟ نە دۇنيەدە        —
 
 .جوقشىلىق        —
 
 نە؟ قاتتى دۇنيەدەگى        —
 
 .بايلىق        —
 
 نە؟ كەڭدىگى دۇنيەنىڭ        —
 
 .دۇعاسى دارۋىشتەردىڭ جومارتتىعى، بايالردىڭ ءىلىمى، عالىمداردىڭ ادىلدىگى، پاتشانىڭ        —
 
 پە؟ كوپ ويرانداۋ پە، كوپ عيمارات        —
 
 ويرانداۋ كوپ. سوندىقتان بارلىق عيمارات كۇيرەيدى.        —
 
 پە؟ كوپ ءتىرى پە، كوپ ءولى دۇنيەدە        —
 
 .ولەدى ءبارى تىرىلەردىڭ ويتكەنى. كوپ ءولى        —
 
 با؟ مۇسىلمانسىڭ بە، ءمينسىڭ ءمو،        —
 
 اريعاتىن ورىنداۋىم ارقىلى مۇسىلمانمىن.ش پايعامبار. ءمينمىن ءمو، ارقىلى كەلتىرۋىم يمان        —
 
 ازدى؟ نارسە نەشە دۇنيەدە        —
 
 .ازدى پيعىلىنان وز نارسە ءۇش جيىرما        —
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 كىمدەر؟ ول        —
 
 ءجۇننىڭ دە، بەزدى پايعامباردان. ەدى ادام دە كۇيە. جاسايتىن قۋلىق ىشىندە ەل. بوالتىن ادام قويان        —
تىعىلدى. ايۋ دا ادامتىن. ءباني يسرايل قۇمىندا ارام ىستەرمەن شۇعىلدانعان. مايمىل دا ادام ەكەن. ايسا اسىنا ار

عااليھيسساالمعا يالنبادى. دوڭىز دا ادام ەدى، وتە جاالقور بولدى. تۇلكى دە ادامتىن، باۋكەسپە ۇرى بولدى. ورمەكشى 
تىن. سىرتتان دا ادام ەدى. مال سويعىش ايار بولعان. قاشىر دا ادام. دە ادام ەدى، اسا قۋ، مەكەر، قاناعاتسىز ايەل بوال

ارتىق الىپ، كەم بەرەتىن. تاسباقا دا ادام. كەم ولشەپ، تارازىدان جەيتىن. توتى قۇس تا ادام. شۋىلداپ ەلدى 
ىن. ءپىل ىن بەتىنە باساتمازااليتىن. تىشقان دا ادام. اۋىز جاپپاي كوپ سويلەيتىن. جارقانات تا ادام، دوستارىنىڭ ايىب

 دە ادام، نادان باي بوالتىن. وسىالردىڭ ءبارى وزدەرىنىڭ پيعىلىنان تاۋىپ، ازدى.
 
 ما؟ ابزال مال ما، ابزال عىلىم        —
 
 يەسەڭ،سۇ ارقا عىلىمعا. ساناالدى قاس يەسىنە مال دوس، عىلىمعا كىسى ۇيرەنگەن ءبىلىم. ابزال عىلىم        —

 .ەبىلەدىس نۇرى شاپاعات دە كۇنىندە قيامەت يەسىنە عىلىم. ارتادى زيانىڭ —ادى. مالعا ارقا سۇيەسەڭ ەدەلىڭ ارتب
 
 ما؟ جاراتتى سىرتىنان ما، جاراتتى ىشىنەن اتانىڭ ادام انانى حاۋا        —
 
 جاالڭ جۇرەر ەدى. اشىق، تىك، سەكىلدى ەركەك — جاراتسا سىرتىنان ەگەر. جاراتتى ىشىنەن        —
 
 كىم؟ بولعان ەركەك ۇرعاشىدان ۇرعاشى، ەركەكتەن        —
 
 .بولدى يسا ءماريامنان. بولدى حاۋا ادامنان        —
 
 نە؟ ول. تويماس وتكەن بىرى-بىرىنەن نارسە جەتى        —
 
مالعا، ادام ءومىر سۇرۋگە  مگە، بايبىلى عالىم وتىنعا، وت ايەلگە، ەركەك. تويمايدى قاراۋدان كوز        —

 تويمايدى.
 
 شىعادى؟ قايدان كىرىپ، قايدان جان        —
 
 .شىعادى اۋىزدان كىرىپ، تاناۋدان        —
 
 شەگەدى؟ زيان ادام جايالردان قانداي        —
 
وپپەن شساپ تاعام جەسە، جا قىلمىس. ىشۋدەن انت وتىرىك — ەكىنشى. ايتۋدان وتىرىك — ءبىرىنشى        —

اناسىن قورالسا، دارەتكە وتىرعان -ءتىس شۇقىسا، ناننىڭ قوقىمىن جەرگە شاشسا، قولىن جۋماي تاماق جەسە، اتا
جەرگە ناماز وقىسا، دامبالىن اياعىنىڭ باسىنا ءتۇسىرىپ، شامدى ۇرلەپ سوندىرسە، ەتەگىمەن بەتىن سۇرتسە... بۇالر 

 ادامدى جاماندىققا ۇرىندىرادى.
 
 قانداي؟ ول بار؟ پيعىلى قيلى نەشە يەلدەردىڭا        —
 
 پيعىلى بىرء. جاساۋى قيانات نيەتكە اق — پيعىلى ءبىر تاعى. جوق وپاسى داندايسۋ، اجارىنا پيعىلى ءبىر        —
ەۋى. بۇتاعا سەكەكت ءبىر بۇتادان ءبىر سەكىلدى قونىز. وقىماۋى ناماز. ەتپەۋى قاناعات ادالدىعىنا قوساعىنىڭ —

مايمىل سەكىلدى اركىمگە ءبىر قول ارتىپ، ىرجاقتاۋى. ەسەك سەكىلدى ايتقان سوزگە دەن قويماۋى. سايتان سەكىلدى 
 كەرىس تۋدىرۋى. بۇل قىلىقتارعا الالتاعاال تەرىس قارايدى.-كورشىلەردى شاعىستىرىپ، ۇرىس

 
 اليىق؟ كىمدەرگە ۇجماق        —
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ستاعاندارعا، يمان سوزدەرىن كوڭىلىندە ساقتاعاندارعا، قۇران وقىعاندارعا، اشتاردى تويىندىرعاندارعا، ا ۇوراز        —

جىگىتتىككە تاۋبە ەتكەندەرگە، ساحارادا قيىندىق كورگەندەرگە، ءوزى نەنى ساعىنسا، باسقا كىسىلەر دە ساعىنىشقا 
 دۋشار بولسا، سوالرعا ۇجماقتىڭ ەسىگى اشىق تۇرادى.

 
 كىم؟ ويالعان ساۋال ءتورت تاعى سۇراپ، ساۋال ءتورت         —
 
. «!ەتتى باتىرماساڭ مۇڭعا ەندى بەردىڭ، ساۋلىق قۇداي، جاراتقان ەي،»: ايتتى ول. پايعامبار مۇسا         —

قۇداي،  ەي،»: ايتتى مۇسا. «ەدى الماس ەسىنە دە ەشكىم سەنى بەرمەسەم، مۇڭ مۇسا، ەي،»: ايتتى الالتاعاال
. دەدى —،«ولىم بەرمەسەم حالىق مەنەن يمەنبەس ەدى»الالتاعاال: ء«. تىرشىلىك بەردىڭ، ءولىمدى بەرمەسەڭ ەتتى

 تامۇق ەگەر مۇسا، ەي»: تاعاال حاق. «ەتتى جاراتپاساڭ تامۇق سوڭ، جاراتقان ۇجماق قۇداي، ەي»: ايتتى مۇسا
 .دەدى —،«تپەس ەدىە ءۇمىت دە ەشكىم راحمەتىمنەن مەنىڭ جاراتپاسام،

 
 نە؟ ول بوالدى، كوپ ازى نارسەنىڭ ءۇش         —
 
 .ءدارۋىش — ءۇشىنشىسى ساۋاپ، — ەكىنشىسى قايىر، — ءبىرى         —
 
 قاتەرلى؟ بولۋ دوس كىمدەرمەن         —
 
 .سۇلتانمەن ەكىنشى ايەلمەن، ءبىرى         —
 
 ەتۋگە ارالنبايدى، ول نە؟ى قىزمەت بىر-بىرىنە نارسە ءتورت         —
 
 ۇعانب. ارالنبايدى ەتۋگە قىزمەت قوناققا يەسى ءۇي. ارالنبايدى ەتۋگە قىزمەت اناسىنا-اتا كىز مەن ۇل         —

 .المايدى جەتە مۇراتىنا ارالنعاندار
 
 ۇيرەندىڭ؟ كىمنەن جەتەكتى         —
 
 .ارالنبايدى بەرەدى، ىلەسە —ىڭ قۇيرىعىنا بايالنسا ەسەكت بۇيداسى ونىڭ. تۇيەدەن         —
 
 كەرەك؟ ساقتانۋ نەدەن         —
 
 .كەرەك ساقتانۋ اكىمنەن اقىماق پاتشادان، راقىمسىز ارىستاننان،: نارسەدەن ءۇش         —
 
 نە؟ ول بەرمەيدى، بولىنە كوڭىل نارسەگە ەكى         —
 
 داۋىل.كىنشىسى ە باال، ۇل ءبىرى         —
 
 نە؟ دەگەن اقىل         —
 
 لسو — سويلەمەسە الباتى وتىرماسا، بىرگە زالىمدارمەن ۇستاسا، ەسىندە ءولىمدى ۇدايى — اقىل         —
 .اقىل
 
 كەزدەسەدى؟ قورلىق جەردە قانشا باالسىنا ادام         —
 
 — ءۇشىنشى. ايتسا وسەك —رگە بارسا. ەكىنشى جە شاقىرماعان — ءبىرىنشى. جەردە ءتورت         —

 .وتىنسە وتەۋدى قاجەتىن ساراڭنان — ءتورتىنشى. سۇراسا قاراجات دۇشپاننان
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 نە؟ ول قاتتى، نارسە ءتورت         —
 
 ءۇشىنشى. اايىرىلس بىرىنەن-بىرى دوستار سۇيىكتى — ەكىنشى. قالجىراسا عارىپتىقتان — ءبىرىنشى         —
 .بولۋى كىرىپتار پەندەنىڭ پەندەگە —اتىگەز كىسىمەن بىرگە ءومىر سۇرسە. ءتورتىنشى ق —
 
 نە؟ ول جوق، ناتيجەسى نارسەنىڭ ءۇش         —
 
 باي ءۇشىنشى. جوقتىق شاراسى بار، عىلىمى — ەكىنشى. اقىلسىزدىق — بەرۋ يزەي باس دەپ ماقۇل         —

 .جوقتىق قايىرى بولعانىمەن،
 
 اق بىلەدى، ول نە؟-ءۇش نارسەنى ۇستازسىز         —
 
 اق-ۇيرەتۋسىز ۇالندار عاۋرات، — ەكىنشى. بىلەدى اق-ۇيرەتۋسىز ءجۇزۋدى سۋعا باالپانى ۇيرەكتىڭ         —

 .بىلەدى تەسۋدى قارنىن قويدىڭ اق-ۇيرەتپەي ەشكىم قۇرت، — ءۇشىنشى. بىلەدى
 
 ول كىمدەر؟ سۇرامايدى، كىسىنى ەكى         —
 
 .كىسىلەر زالىم مەن ساراڭ         —
 
 نە؟ ەتكەن جارقىن ءجۇزىن اق، كوڭىلىن ادامداردىڭ        —
 
 .قىزدارى مەن ۇلدارى مۇسىلماننىڭ        —
 
 نە؟ ءتاتتى شەكەردەن        —
 
 .وتىرۋ سۇحباتتاسىپ ميندەرمەن مو،        —
 
 ە؟ىزدەيتىنى ن ۇدايى حالىقتىڭ        —
 
 .دەنساۋلىق        —
 
 قانداي؟ جاراتىلىسى قاسيەتتىلەردىڭ        —
 
 .سەبىلگەن نۇر والرعا        —
 
 جارالعان؟ نەدەن پەرىلەر        —
 
 .وتتان        —
 
 كىم؟ دۇشپانى جامان كىم، دوسى جاقسى باالسىنىڭ ادام        —
 
 قىزدارى جانە مالى. مەن ۇلدارى        —
 
 المايدى؟ قۇتىال كىمدەردەن كاشقانىمەن حالىق        —
 
 .ولەدى كىسى ايىرىلعان ەكەۋىنەن بۇل. سەنىم پەن تىنىس        —
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 ارۋ ءتۇس كورەدى دە، ويانادى. سويتسە ەشتەڭە جوق. دۇنيەنىڭ قىزىعى وسى سەكىلدى.

 
تاعزىم ەتىپ، ەڭكەيەدى. تۇركىستاندىق پ، قىز ورنىنان ۇشىپ تۇرادى. دە —ۇستازدىقتا، — ادالدىق        —

 .بۇيىرىالمىن نەكەڭە سەنىڭ مەن —ءابدىعالىم مۇساپىرگە بۇرىالدى.
 

م كوسىر توي جاسالىپ، مالىكە مەن ءابدىعالى -تۇركىستاندىق ءابدىعالىم بۇل تىلەكتى قابىل االدى. ءسويتىپ، كول
 مۇراتتارىنا جەتكىزسىن، ءاۋمين!..  مۇراتتارىنا جەتكەن ەكەن. الالتاعاال ادامداردىڭ ءبارىن
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كۇزەككە ىقتاعان كەدەي اۋىلدىڭ ءبىر ۋىس قويىن باعىپ، قىرالۋىتتا تۇرعان جابىر توندى باال ويدا جوقتا وزىنە 
ىنتى مەن اقشامنىڭ اراسى، سۋىت ءجۇرىستى الگى كىسىلەر قويشى قاراي ويىسقان اتتى كىسىلەرگە نازار ساالدى. ەك

 تۇرا قالىسادى.-باالنى قورشاپ تۇرا
 
 قوڭىلتاق جۇزدەرىنە، جۇدەۋ جۇرگىنشىلەردىڭ باال دەپ، —اعاالر؟ بولسىن، جول اسساالۋماعااليكۇم،        —

دابىلعا جانە قولدارىنىڭ قارىنا ىلگەن ايبالتا مەن دارى مەن قانجىعاالرىنداعى سويىل تاقىمدارىنداعى كيىمدەرىنە،
 سۇڭگىلەرىنە قاراپ.

 
 —سىڭ؟باالسى كىمنىڭ كىم، اتىڭ. ەدىك بۇرىلىپ دەپ سۇرايىق ءجونىن جول باالقاي، ۋاعااليكۇماسساالم،        —

 ادام. اتتى بورتە ساقالدى، بۇرىل ىشىندەگى جۇرگىنشىلەردىڭ دەيدى
 
 تارتتىڭىزدار؟ قاالي جاقتان قاي وزدەرىڭىز. باالسىمىن وڭعاردىڭ ت،سارقى — اتىم        —
 
 .بارامىز كەتىپ اۋىلىنا بايدىڭ دەگەن كەربي. كەلەمىز الىستان        —
 

 باتىپ بارا جاتقان كۇنگە قاراپ ويالنىپ قالعان سارقىت:
 
 —:ايتادى اتتى بورتە. دەيدى —ىرىپ، اس ىشەتىن ۋاقىت تا تايادى عوي،شالد ات دەڭىزدەر، سوالي        —

 ەجەلىم. بولدى ۇقتىرساڭ جايىن جول ايتىپ، اۋىلداردى الداعى. سوالي ءومىر ءتيىسپىز، ايالداماۋعا شىراعىم، جوق،
 .جەتەيىك بۇگىن تا قينالساق جەرگە

 
ىلىن تاياعىمەن ءوز اۋقاباعى شىتىناپ، تەرەڭ ويعا شومعان سارقىت جۇرگىنشىلەردىڭ توقتاماسىن بىلگەن سوڭ، 

 نۇسقايدى.
 
 ءتورت اسىپ، بەلدەن بەس ءارى ودان. دەيدى «اۋىلى مەزگىلدىڭ» ونى ەل. اۋىل ءبىزدىڭ مىناۋ        —

 ڭىزدەربەرسە تارتا جۇرىسپەن سۋىت سوڭ سودان. جەتەسىزدەر اۋىلىنا «اتتەگەنايدىڭ» كەيىن وتكەننەن سايدان
 دەپ —اۋىلىنا تاپ بوالسىزدار. ودان ءارى كوپ جۇرەرلىك جول جوق. ماعان بارەكەلدى ايتاسىزدار،« قاپتىڭ»

 .ۇعىندىرادى جايىن جول
 

اسىققان جۇرگىنشىلەر سارقىتقا العىس ايتىپ، دۇرىلدەتە تارتىپ كەتەدى. ءبىراق بەس بەلدەن، ءتورت سايدان وتەدى 
ىپ شالدىعىپ سارقىتتىڭ اۋىلىنا كەل-تۇسەدى. سودان ءتۇن ورتاسى شاماسىندا شارشاپ دە، جول تابا الماي شىرعاالڭعا

 تۇسەدى.
 

 شاي ۇستىندە ماناعى بۋىرىل ساقالدى كىسى ىزعارلى تۇسپەن:
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 .قاراپ سارقىتقا دەيدى —نە؟ الداعانىڭ وسىنشا ءبىزدى باالقاي، ۋا،        —
 
 .باپتاپ سارقىت دەيدى —ادىڭىز،ز اڭعارمءسى جوقپىن، الداعان مەن        —
 
 قااليشا؟        —
 
 ياجىم سارقىت دەيدى —ەدى، دەگەنىم جەتتى مەزگىل قوناتىن — دەگەنىم اۋىلى مەزگىلدىڭ مىناۋ        —

. دىە ۇعىندىرعانىم وكىنەتىندەرىڭىزدى قالىپ كەش داالدا ەلسىز — دەگەنىم اۋىلى «اتتەگەنايدىڭ» — كۇلىپ
 سان دەپ «قاپ» الماي، كەتە اۋىلدان ءبىزدىڭ الماي، جەتە كەربيگە —اۋىلى دەگەنىم « قاپتىڭ»دان ارعى و

 .ەدى ەسكەرتكەنىم وراالتىندارىڭىزدى قايتا ايتىپ، «بارەكەلدى ماعان» سوعاتىندارىڭىزدى،
 

 قارايدى.بىرى -ون ءۇش جاسار باالنىڭ تاپقىر سوزىنە جۇرگىنشىلەر قايران قالىسىپ، بىرىنە
 

 شايدان كەيىن سارقىت:
 
 دەيدى «جوق ۇلتارى ءسوزدىڭ ۇلى». ەمەسپىز كەنجە پەيىلدەن تا، بولساق كەندە مالدان اعايالر، ۋا،        —

 ەنكولدەن اكەلىپ مال الدىنا ەسىك. ءسۇرايدى دەپ—مە؟ جەيسىزدەر مال ەكى الدە مە، جەيسىزدەر مال ءبىر. حالىق
 قوناقتار قوبىراي كۇبىرلەسىپ االدى دا، بۋىرىل ساقالدى كىسى:راسا، سۇ باتا تارتىپ

 
 مال كىە گورى سويعاننان مال ءبىر. ادامدارمىز مول توپانىمىز كوپ، توبىمىز. شىراعىم راقمەت، پەيىلىنە        —

 .دەيدى —بوالر، ءجون سويعانىڭ
 

باسى  كىسىلەرگە ءبىر قويدىڭ، ءبىر جىلبىسقا قوزىنىڭتاماق ءپىسىپ، قازان تۇسىرىلگەننەن كەيىن توردەگى توبەلى 
تارتىالدى. مۇنى كورگەن قوناقتار ولقىسىنعانداي ويالنا قالعاندا، كەپكەن ەتپەن كەلىستىرە جوندالعان ۇستەمە تاباقتار 

 دا كەلەدى. سوندا بۋرىل ساقالدى كىسى سارقىتقا تاندانا قاراپ:
 
 دەپ —ەدىڭ؟ سوياتىن نە —ريزامىز، قاراعىم. ەگەر ءبىر مال سويساڭ ە ءدان ەتىن مالىڭنىڭ ەكى        —

 .سۇرايدى
 
 امال. ەدىم سوياتىن سونى ەدى، بار قويىم دونەن بايالعان بورعا جىل ءۇش وشاقتاي، قۇيرىعى وندا        —

ن قوناقتار: كۇلىمسىرەپ. سونىمەت سارقى دەيدى —جىبەردىم، ايىرباستاپ باسقا ەكى ونى بويىنشا تاالپتارىڭىز قانشا،
 دەپ، ساندارىن سوعادى.« قاپ، ءوز وبالىمىز وزىمىزگە»
 

 سورپا ءىشىلىپ، الالۋھۋاكبار ايتىلعاننان كەيىن جامىراي سويلەگەن قوناقتار:
 
ەكەن.  باال بىتكەن باعىمىزعا ءبىزدىڭ جارايتىن، تا سالساق داۋعا تا، سالساق جاۋعا باالڭىز بۇل        —

 —كەربيدەگى ەلدىڭ كەگىن ءبىر قايتارسا، وسى قايتارار، توبىمىزدىڭ توبە باسى بولسىن، بىزگە قوسىپ بەرىڭىز،
 كوپ اتا ارونع تىلەگىنە جوالۋشىالردىڭ جاتقان بارا كەتىپ ءۇشىن كەك. وتىنەدى قاالپ اتادان وڭعار سارقىتتى دەپ،

 .كونەدى ويالنباستان
 

ورنىنا وڭعار اتاعا قولقانات قالدىرىپ، اق ەدىل اۋىلعا العىس ايتادى دا، باال باسشىنى ورتاعا الىپ ەرتەڭىنە سارقىتتىڭ 
جۇرگىنشىلەر ءجۇرىپ كەتەدى. كۇن ءجۇرىپ، ءتۇن ءجۇرىپ، ەكپىندەتە كەربيدىڭ اۋىلىنا دا جەتەدى. اراعا حابارشى 

 رقىتتىڭ جالعىز ءوزى كەربيمەن كەزدەسۋگە كەلەدى.سالىپ، اۋىل سىرتىنا الپىس اتتىنى قورشاي ورناالستىرادى. سا
 

بويى كەرەگەنىڭ كەز كوزىنەن ءسال عانا جوعارى سارقىت ەسىكتەن كىرگەندە قارنى سالبىراعان، كۇيەك ساقال كەربي 
 قۇس جاستىقتى قوستاپ جاستانىپ، جامباستاپ جاتىر ەكەن.
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ىستىرادى سارقىتتى كەربيگە شابارمان. جاستىقتان باسىن تان دەپ —باال، وسى جوقشىسى بارىمتانىڭ        —

 جۇلىپ العان كەربي سارقىتقا وتتى كوزىمەن اتا قاراپ:
 
 .كىجىنىپ دەيدى —ەكەن؟ پا جوق ۇلكەنى حايۋانداردىڭ بۇل ە،        —
 
 .تاستايدى ءتۇيىپ تا سارقىت دەپ، —پە؟ قاجەت تۇيە ساعان وندا        —
 
 .ىزاالنىپ كەربي دەيدى —الدىدان جۇتاعان ەلمىسىڭ؟ق، ساقجو        —
 
-ارىنق بوق تالداي، ساقالىڭ نارداي، بويىڭ مە؟ كەتە توپاستىعىڭ وسى مە؟ تەكە كەرەگى ساعان وندا        —
 .قادايدى قانجارداي ءتىلىن سارقىت دەپ، —مە؟ جەتە ماعان اقىلىڭ اۋ،
 
. ەربيك كەتىپتى وتىرا سۇيەپ ارقاسىن جۇككە دەپ، —ءتىلى تاس جارعان باال  قانداي مىناۋ ياپىرماي،        —

 :ىعىستىرادى كەيىن كەربيدى تەبىنىپ، سارقىت
 ەدى، قامى ەڭىرەگەننىڭ ويالعانىم —

 ىزدەگەنىم ءدال سوالردىڭ مالى ەدى.
 ساناپ تۇگەل قولىما سال بارلىعىن،

 قايتارماساڭ، قاالعانىم قان ەدى.
 

 شوشىعاننان قويانداي باعجيعان كەربي:
 
 ىناۋىز قۇالعىنا كەربيدىڭ ماجان-جال سارقىت. مىڭگىرلەيدى دەپ —سەنىڭ؟ سوندا قانشا جوكشىڭ        —

 .تۇسەدى ايبىندانا تاقاپ،
 
 .قالىپ استىندا تۇياك بوالسىڭ ءجۇن مىڭ، الپىس الدىندا مىڭ، الپىس ارتىندا        —
 

. دىبۇرا مويىن شابارمانىنا دەپ—پا؟ راس —وزىنە تونگەن وسىنشاما كۇشتەن جاسقانىپ، ۇرەيلەنگەن كەربي: 
-سول .يزەيدى باس دەپ «تاقسىر سوالي،»: شابارمان ەستىمەگەن دەگەنىن «مىڭ الپىس» سارقىتتىڭ كەزدە سول
 جالبارىنادى. دەپ—!..قي قانىمدى قاسىقتاي. جازدىم جاڭىلدىم، —:كەربي ساسقاالقتاعان ەكەن، اق
 

ورىندى داۋدان، وتكىر سوزدەن ىققان قاراقشى سول كۇنى بەس ءجۇز جىلقىنى جوقشىلداردىڭ الدىنا سالىپ بەرىپ 
 اتتاندىرادى. 
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ءبىر كۇنى حان ەكى ۋازىرىمەن اڭگىمەلەسىپ وتىرعاندا توبەلەرىنەن ەكى  ءبىر حاننىڭ ايداي سۇلۋ قىزى بار ەكەن.
 ءۇش .تابىندار ايتقانىن سونىڭ كەتتى، دەپ نە قاز ەكى اناۋ —قاز قاڭقىلداپ ۇشىپ وتەدى. حان ەكى ۋازىرىنە: 

 .دەيدى —االمىن، باستارىندى تاپپاساندار،. بەرەمىن مۇرسات كۇن
 

قاتىرىپ، قازداردىڭ نە ايتقانىن تابا الماي، قايعىرىپ وتىرعاندا قاستارىنا حان قىزى كەلىپ ۋازىرلەر ءۇش كۇن باس 
 قاالدى دا:

 
 ىوقيعان بولعان شاعىپ، مۇڭىن ءۋازىر ەكى. سۇرايدى دەپ —وتىرسىندار؟ مۇڭايىپ قايعىرىپ، نەگە        —

 .ايتادى
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دار دەپ، اكەڭ ءۇش كۇنگە مۇرسات تابىن ايتقانىن ەن قازدىڭ ەكى وتكەن ۇشىپ قاڭقىلداپ اسپاننان        —

 بەرىپ ەدى، تابا المادىق. ەندى ولەمىز عوي دەپ، جىالپ وتىرمىز.
 
 اقسىج»: قازدار ول. دەمەندەر ايتتى مەن ەشكىمگە بەرەيىن، ايتىپ مەن دەگەنىن نە قازدىڭ بولسا، والي        —

 ۇقتىردى دەپ —دەدى،« ڭ باسىن داڭ قىالدىەركەكتى جاقسى قاتىن جامان قىالدى، حان ەركەكتى جامان قاتىن
 .قىزى حان
 

 ەكى ءۋازىر قۋانىپ كەتىپ، جۇگىرىپ حانعا بارادى.
 
 .حان سۇرايدى دەپ —ما؟ تاپتىندار ال،        —
 
 ەركەكتىڭ جاقسى قاتىن جامان قىالدى، حان ەركەكتى جامان قاتىن جاقسى»: قازدار تاقسىر، تاپتىق        —

 دەپ بارادى ەكەن.« ڭ قىالدىدا باسىن
 
 ايتتى؟ كىم مۇنى سەندەرگە        —
 
 .تاقسىر بىلدىك، ءوزىمىز        —
 
 دەپ —!االمىن باستارىڭدى مالىمدەمەسەڭدەر، كىسىنى ايتقان سول. ايتتى بىرەۋ مۇنى سەندەرگە جوق،        —

 دارعا استىرادى. قالعان بىرەۋىنە: بىرەۋىن والردىن حان. ايتپايدى ۋازىرلەر. حان شۇقشيادى
 
 نشىنى قورىقكاننان ءۋازىر. قىستايدى دەپ —قۇشاسىڭ، اياعىن ءۋازىردىڭ اناۋ ايتپاسان ايت، سەن        —

 .ايتادى
 
 .ەدى قىزىڭىز ءسىزدىڭ ۇيرەتكەن ونى تاقسىر،        —
 
 بولسا، جاقسى قىزىم مەنىڭ ال، —دى بوساتادى.ءۋازىر دەپ، —بەر، كەتە سەن وندا.. ما؟ سوالي ءا،         —

 ...كورسىن قىلىپ حان ەركەكتى جامان
 
 كەجىگىت ءبىر دەگەن نادان كەلمەيتىن، ەشتەڭە قولىنان دەلىنگەن، جامان ەڭ. جيناتادى جۇرتىن حان        —

 ۇرتقا تاستاپ كوشىپ كەتەدى.ج بەرمەي، تە كەشەك-كيىم تا، اياق-ىدىس دا، جابدىعىن ءۇي دا، مال. قوسادى قىزىن
 

قىز بەن كۇيەۋى قول ۇستاسىپ، ءبىر كولدىڭ جاعاسىنا كەلەدى. شوپتەن كۇركە جاساپ، ەلدىڭ جۇرتىندا قالعان 
تەرسەكتى تەرىپ، ۇستىلەرىنە لىپا قىالدى. كولدەن شاباق اۋالپ، قورەكتەنەدى. قىز تەرىپ  -جۇرقانى، تەرى-ءجۇن

ىپ، شەكپەن توقيدى. ونى كۇيەۋىنە بازارعا ساتتىرادى. ءسويتىپ ءجۇرىپ قىز كەلىسكەن ءبىر سالى العان ءجۇندى ءيىر
 توقيدى. كۇيەۋىنە:

 
 .دەيدى —كەل، الىپ بەرگەنىن. سات بايالرعا بارىپ الىپ بازارعا مىنانى         —
 

 سالىنى ساتۋعا الىپ بارا جاتقاندا جولدان ءبىر ساۋداگەر كەزىگەدى.
 
 ىلمەيدىب دا ساۋداالسۋدى جىگىت. دەيدى —جىگىتىم، مىنا سالىندى مەن االيىن، قۇنىنا نە ءسۇرايسىڭ؟         —

 .ەكەن
 
 :ساۋداگەر. دەيدى —االيىن، بەرگەنىندى         —
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 اعاجورع قارا جىگىت. كەلىسەدى سوعان جىگىت. دەيدى—بەرەيىن، توقىمىمەن-ەر اتىمدى استىمداعى         —
 نىپ، كەلە جاتسا، ءبىر قۋ جىگىت ۇشىراسادى.ءمى
 
 .دەيدى —با؟ ساتاسىڭ اتىندى ءاي،         —
 
 .ساتامىن         —
 
 .ايىرباستا تەكەگە مىنا         —
 

 جامان جىگىت اتتى تەكەگە ايىرباستايدى. تەكەنى الىپ كەلە جاتقاندا ونىڭ سىرىن بىلەتىن ءبىر قۋ:
 
 ىرەۋب تاعى جولشىباي. ايىرباستايدى ۇيرەككە تەكەنى. دەيدى —ىنا ۇيرەككە ايىرباستا،ەندى م تەك         —

 :كەزدەسىپ
 
 .بوالدى ماقۇل دا وعان جىگىت. دەيدى —ايىرباستا، قايراققا ۇيرەگىندى         —
 

دامەلەنگەن جىگىت قايراقتى الىپ كەلە جاتسا، قارا سۋدا قالقىپ ءبىر ۇيرەك جۇرەدى. سونى ۇرىپ االيىن دەپ 
قايراقتى ۇيرەككە قاراي القتىرىپ جىبەرەدى. ۇيرەك ۇشىپ كەتەدى. قايراق سۋعا باتادى. اقىرىندا جىگىت سىمپيىپ 

 ءوزى قاالدى.
 

جولشىباي بولعان ءىستىڭ ءبارىن ماناعى اتىنا سالىنى ايىرباستاپ العان ساۋداگەر سىرتتاي باقىالپ ءجۇرىپ وتىرعان 
 ماي جاماننىڭ قاسىنا كەلەدى.ەكەن. شىداي ال

 
 ؟توقىدى كىم سالىنى مىنا ايتشى، شىنىندى ءوزىڭنىڭ؟ ما ساۋ دەنىڭ ەدىڭ، اقىماق دەگەن نە ەي،         —
 
 .توقىدى قاتىنىم مەنىڭ         —
 
 .عوي قىلدىڭ ەش ەڭبەگىن بارلىق ما، ۇرىسپاي ساعان قاتىنىڭ         —
 
 ىسپايدى.ۇر         —
 
 بە؟ بەرەسىڭ ماعان قاتىنىندى ۇرىسسا         —
 
 بەرەسىڭ؟ نە سەن ۇرىسپاسا. بەرەيىن         —
 
 .بەرەيىن مۇلكىمەن دۇكەنىمدى ساۋدا ءبىر         —
 

 ەكەۋى وسىعان ۋادەلەسەدى دە، جاماننىڭ ۇيىنە كەلەدى.
 
دەيدى قاتىن. ساۋداگەر سىرتتا جاماننىڭ ءسوزىن تىڭداپ  —سويلە، ىستەدىڭ، نە كوردىڭ، نە ال        —

 اياق بايانداپ بەرەدى. سوندا ايەلى:-تۇرادى. جامان ايەلىنە باسىنان كەشىرگەنىن باستان
 
 شىداي ەرساۋداگ تۇرعان تىڭداپ سىرتتا. ايتپايدى ءسوز اۋىز ءبىر باسقا دەگەننەن —ىستەپسىڭ، دۇرىس        —

 كەلەدى. پكىرى ۇيگە الماي،
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 ەرىپب ءتۇسىپ اتىمدى جورعا ەرتوقىمىمەن سالىعا قولىنداعى ەرىڭنىڭ مەن. ايەلسىڭ ساباز دەگەن نە        —
 ۇرگەنج ءجۇزىپ سۋدا اياعىندا-اقىر. ايىرباستادى قايراققا ۇيرەكتى ۇيرەككە، تەكەنى تەكەگە، اتتى بۇل ەم، الىپ

 باتىردى دا، قۇر قول قالدى. نە دەگەن اقىماق ەدى.ا سۋع قايراقتى بولىپ، الماق ۇرىپ ۇيرەكتى
 
 .ايەل ساالدى دەي —بوالر، قايىرى ءبىر جوق، وقاسى        —
 
 داساۋ ءبىر ۇرىسپاسان. بولعام االتىن سەنى مەن ۇرىسساڭ ەگەر ەدىم، باستەسىپ كۇيەۋىڭمەن مەن        —

. جارايتىن ادام ەكەنسىڭ. ءبىر اقىماقتى اياالپ وتىر ەكەنسىڭادىڭ. ۇرىسپ سەن. بولعامىن بەرەتىن مۇلكىمەن دۇكەنىمدى
 سوز. دۇكەنىمدى بەردىم. وتكىزىپ الىندار.-ءسوزى

 
دۇكەندى العاننان كەيىن ايەلى كۇيەۋىنە اقشا بەرىپ، بازاردان ەكى ماستەك ساتىپ اكەلۋگە جىبەرەدى. كۇيەۋى الىپ 

 دان كەيىن بىرەۋىن سويدىرادى دا، بىرەۋىن باقتىرا بەرەدى.كەلەدى. ايەل كۇيەۋىنە باقتىرىپ، سەمىرتەدى. سو
 
 ءبىر كۇنى ايەلى كۇيەۋىنە: 

 
 ىپجەت سەن. قۋ كيىك سەن ءمىنىپ، ماستەككە مىنا. اۋاليدى كيىك قوسشىالرى حاننىڭ وسى ەرتەڭ        —

. سونان سوڭ حان ماعان كەلەدىدە. « ەدىبىل ايەلىم» سەن. دەيدى «بەر ماعان كيىگىندى»: كەلىپ حان. ۇستايسىڭ
 .دەيدى —قالعانىنا ءوزىم جاۋاپ بەرەمىن،

 
 سودان كەيىنگى ءىس ايەلدىڭ ايتقانىنداي بوالدى دا، حان جىگىتكە ىلەسىپ، ونىڭ ۇيىنە كەلەدى دە، حان:

 
 .دەيدى —بەر، ماعان كيىگىڭدى مىنا ايەل، ەي،        —
 
 ز؟بەرەسى نە ءسىز        —
 
 .كيىك ءجۇندى التىن بۇل. ال سونى قاالساڭ، نىنە        —
 
 .االرمىن كەيىن كەلەتىنىن العىم. سۇرامايمىن ەشتەڭە جولى بۇل. الىڭىز — الساڭىز        —
 

دەپ كەتە بارادى. « مۇنىڭ بوداۋىنا نە سۇرايدى؟ قاالي دا ءوزى بىلگىر ادام ەكەن»حان كيىكتى االدى. سوندا دا: 
 كەيىن ايەلى كۇيەۋىن جاقسى كيىندىرىپ، ماستەككە مىنگىزىپ:بىرنەشە كۇننەن 

 
 .رادىتاپسى دەپ —كەلسىن، تۇگەل ءۋازىرى باالسى، حانىمى،. كەل شاقىرىپ قوناققا حاندى بارىپ سەن        —
 

يەل احان قوناققا ءتورت ادام بولىپ كەلەدى. والردى ءبىر ساۋلەتتى ۇيگە كىرگىزىپ، جاقسىالپ كۇتەدى. ءبىراق 
قوناقتارعا كورىنبەيدى. ءدامدى، ءتاتتى تاعام دايىنداپ، ىلعي كۇيەۋى ارقىلى حاننىڭ الدىنا تارتادى. ەكى كۇن قوناق 

 بولعان سوڭ، حان ءۇشىنشى كۇنى قايتپاق بوالدى.
 

 ايەل كۇندەگىدەن دە ءدامدى تاعامداردى دايىنداپ، كۇيەۋىنەن جىبەرەدى.
 
دە. « ايەلىم ءپىسىردى»دەپ سۇرايدى. سەن « امداردى كىم ءپىسىردى؟بۇل تاع»حان سەنەن         —
ىنىندى قات»دە. ونىڭ بىزدەن العان التىن كيىگى بار. « كورسەتسەم، نە بەرەسىڭ؟»دەيدى. « ايەلىڭدى كورسەت»

 —باسىنداعى ءتاجىندى، استىنداعى تاعىندى بەرسەڭ »دەيدى حان. سەن: « كورسەتكەنىڭە نە سۇرايسىڭ؟
 .دىجىبەرە ۇيرەتىپ ابدەن دەپ، —كەل، قايتىپ سوڭ سونان. دەيدى «ماقۇل» ايتپاي ەكى حان. دە «سەتەمىنكور
 

ايتقانىنداي حان تاماقتى كىم پىسىرگەنىن سۇراپ، ايەلىندى كورسەت دەيدى. ايەل بەتىنە پەردە بۇركەنىپ، حاننىڭ 
 الدىنا كەلەدى.
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 .ايەل دەيدى —دە جاساستىڭىز؟ز مەنىڭ كۇيەۋىممەن نە دەپ ۋاءسى        —
 
 سەن. دەدىم «ماكۇل» مەن. سۇرادى تاعىمدى ءتاجىمدى، كورىمدىگىنە ول. دەدىم كورسەت سەنى        —

 .حان دەيدى —كورەيىن، اش، بەتىندى كەلىپسىڭ،
 
كورىنەيىن. حانىمىڭىز، باالڭىز، ءۋازىرىڭىز كۋا  قايتپاساڭىز، ۋادەدەن. بوالدى قارا — ايتسا ەكى حان        —

 تاپقۇشاق باسسالىپ ايەلدى حانىمى حاننىڭ. تاڭ-اڭ ءبارى. االدى جۇلىپ پەردەسىن ايەل دە، دەيدى —بولسىن،
 .جازدايدى كەتە اۋىپ ەسى حاننىڭ. بەرەدى قويا جىالپ

 
 ى.قىزىنىڭ وسىنداي كۇيگە جەتكەنىنە قاتتى قۋانىسادبۇل ايەل حاننىڭ جامان دەپ وسى جىگىتكە قوسقان قىزى ەدى. 

 
 ارىزدارق ساعان. قايتپايمىن ايتقانىمنان. بولدىڭ دانىشپان راس! جەتتىڭ ايتقانىڭا جارايسىڭ، باالم، ە،        —

ەدى. كەل ۇيىنە ەرتىپ قىزىن مەن باالسى كۇيەۋ دە، دەيدى —بەردىم، جارتىسىن مالىمنىڭ تاعىمدى، ءتاجىمدى، ەدىم،
 جۇرتىن جيىپ، ۇلكەن توي جاسايدى. ءسويتىپ، مۇراتتارىنا جەتكەن ەكەن. -سودان سوڭ ەل

 
 
 ـ ءبولىم: اتاسى مەن كەلىنى  219
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ى وتە اتادى. ۇلجۇرتقا ءقادىرلى، اقىلدى ءبىر شال بولىپتى. ءبىر ۇل، ءبىر قىزى بار ەكەن. قىزىن الىس جەرگە ۇز
 دەپ قايعىرىپتى.« ولسەم ولىگىمدى دە جوندەپ جونەلتە الماس»انقاۋ، بوس بەلبەۋ بولىپتى. قارت 

 
دەپ  «پالەن ەكەم»جوقتى قاالي قۇراپ، قاالي ءتۇتىن تۇتەتەر. جۇرت -قاالي تىرشىلىك ەتەر، ارتتا قالعان بار»

يال شەگەدى شال. والي ويالنىپ، بىالي ويالنىپ، اعايىندارىنا دەگەن ق« قۇرمەتتەگەن اتىم ءوزىم ولگەن سوڭ وشە مە؟
اۋ -ويىن ايتادى. باالسىنا ءبىر اقىلدى ايەل الىپ بەرۋگە بەكيدى. ءوزى دە سىناپ جانە جۇرتتىڭ ءتاۋىر ادام بوالدى

 دەگەن سىنىنا توقتاپ، ءبىر كەدەيدىڭ قىزىن الىپ بەرەدى.
 

 ارت ۇلىن ەرتىپ جوالۋشى جۇرمەك بوالدى.سودان كەيىن ۇلىن سىناماقتى ويالپ، ق
 
 .دەيدى —ازىرلەن، جولعا تايانىپ، باقانىڭدى الىپ، بارىندى جۇرەمىز، جوالۋشى باالم،         —
 

 ۇلى كەتپەن، كۇرەك، باقان الىپ، اكەسىمەن جولعا شىعادى. اكەسى ىشىنەن كەيدى. ءبىر تاالي جۇرگەننەن كەيىن:
 
 تانات ەتپەي، ەكى ءسوزىن اكەسىنىڭ باال. دەيدى —ۇزاق جولدى قىسقارتپايسىڭ با؟ م، جەرباال ە،         —

 نە؟ مۇنىڭ —سۇرايدى، اكەسى. باستايدى شابا جولدى دە، تۇسەدى
 
 :اكەسى. باالسى دەيدى —قىسقارتادى؟ قاالي قىسقارتپاسا، شاۋىپ جولدى         —
 
اتىنا مىنگىزىپ جۇرە بەرەدى. باالسىنىڭ ساناسىزدىعىنا ىشىنەن االسىن ب دەپ —!ءمىن اتىڭا بولدى،         —

 كۇيىنەدى. اتتارىنان تەر شىعىپ، شارشاي باستايدى. سوندا اكەسى:
 
 .دەيدى —االيىق، توبەلەنىپ ءبىراز باالم،         —
 

 دەپ —نە؟ مۇنىڭ —بولەك توبەشىكتەپ ۇيە باستايدى.-باالسى اتىنان ءتۇسىپ، كەتپەنمەن توپىراقتى بولەك
 .قاريا سۇرايدى
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 ىشىنەن تاعى اكەسى. شىكىرەيەدى رەنجي اكەسىنە باال دەپ، —عوي، دەدىڭ االيىق توبەلەنىپ         —
 :دا قۇساالنادى

 
 .كەتەدى ءجۇرىپ دەپ —ءجۇر، —ءمىن، اتىڭا         —
 

 تاعى دا ءبىرتاالي جەر جۇرگەن سون:
 
 :باالسى. شال دەيدى —ءبىر اعاش قازان كايناتىپ الساق قايتەدى؟ باالم،         —
 
 بىرء الىپ، قورجىننان شوتىن-باال شىققان اال ءوزىنىڭ دە، تۇسەدى اتتان توقتاپ، دەپ —جارايدى،         —

 :سۇرايدى اكەسى. باستايدى بۇتارالي اعاشتى قۋراعان
 
 نە؟ مۇنىڭ         —
 
 جاسايمىن.زان قا اعاش         —
 

 تالقان ىزا بوالدى دا:-اكەسى باالسىنىڭ ساناسىز اڭقاۋلىعىنا تاس
 
 :كۇيەۋىنەن كەلىنشەگى سوڭ كەلگەن. كەتەدى ءجۇرىپ دەپ —قايتايىق، ۇيگە        —
 
 :كۇيەۋى. دەيدى —باردىڭ؟ قايدا ەكەۋىڭ اتام بۇگىن        —
 
دەپ، بولعان وقيعانى ايتادى. سوندا كەلىنشەگى كۇيەۋىن مازاقتاپ، ءبىراز  —دەيمىن، عوي الجىعان اكەم        —

 نكۇلكىسى كەلىنشەگى ال. كۇيەۋى بەرەدى قويا دۇرسە دەپ—با؟ جىنداندىڭ كۇلەسىڭ، نەگە —كۇلىپ االدى.
 :تىيىپ

 
 .دەيدى —،كۇلەمىن اڭقاۋلىعىڭا تۇيسىكسىز، سونشاما سەنىڭ مەن. ساۋمىن جىندانعاننان جوق،        —
 
 قاالي؟ ول نەگە؟        —
 
 سونى سەن. سىناعان بولعان، قىلماق ادام باۋلىپ، سەنى ول. ادام اقىلدى اسقان اتام سول، نەگەسى        —

 .تۇسىنبەگەنسىڭ
 
 قااليشا؟        —
 
مە ايتسا جولدىڭ اڭگى. دەگەنى «ءجۇر ايتا اڭگىمە» — دەگەنى «ءجۇر قىسقارتا جول» اتامنىڭ        —

 ات توقتاتىپ، اتتى. دەگەنى «دەمااليىق توقتاپ،» —دەگەنى « توبەلەنىپ االيىق»ۇزاقتىعى بىلىنبەيدى. 
 بولماي وبەلەنۋت تىنىستاعاندارىڭ وتىرىپ شوعىرالنىپ وزدەرىڭنىڭ قويىپ، ءتۇسىرىپ جەرگە نارسەلەردى ۇستىندەگى

 اعاش قازان»قوالندى ۇيسەڭ دە، اتام رازى بوالر ەدى عوي. ال، -ىنقورج كوتەرىپ، بەلىن اتتىڭ بولماسا تىم ما؟
 ڭ،بوسبەلبەۋسى تىم پە؟ ەمەس دەگەنى «شەگەيىك تەمەكى — تارتايىق ناي»ء —دەگەنى « قايناتىپ االيىق

 .ەتتى ويالساڭ
 
 ى ەكەن.ءقايتسىن، كۇيىپ كەتسە كەرەك. ول كەزدە نايمەن )مۇشتەك( تەمەكى شەگۋ قازاقتا دا بار داعد 

 
 «ادامىم تابىلعان ەكەن، ورنىم قۇرعامايدى، شۇكىر»كەلىنىنىن ءسوزىن سىرتىنان ەستىگەن قارت ەرەكشە قۋانادى. 

 دەپ قامسىز ۇيىقتايدى.
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ەندى كوزىمنىڭ تىرىسىندە قىزىمدى دا ءبىر كورىپ كەلەيىن. جول ۇزاك، قاتەرلى بولسا »كوڭىلى ورنىققان شال: 
 دەپ ويالپ، كەلىنىمەن اقىلداسادى. كەلىنى:« باسقا سالسا، نە ءىس بولسا دا كورمەيمىز بە؟ دا، قايتەيىن، تاعدىر

 
 —.ساالدى شىعارىپ جولعا ۇزاق بەرىپ، ازىرلەپ ازىعىن جول دەپ، —قايتىڭىز، بارىپ بارساڭىز،        —
 .اتتاندىرادى قۇرمەتپەن كورسەتىپ، يبا دەپ، —!..ورالىڭىز ساۋ-امان
 

جولعا شىعادى. تاۋ اسىپ، تاس باسىپ، بىرنەشە كۇن جۇرەدى. ءبىر كۇنى يەن داالدا قاراقشىالرعا تاپ بولىپ، قارت 
كەشەگىن، زاتتارىن تۇگەل الىپ، جاالڭاش شالدى ولتىرمەك بوالدى. سوندا -كولىگىن، كيىم -تاالنعا تۇسەدى. ات

 قاراقشىالردىڭ جارتىسى:
 
 :جارتىسى. دەيدى —ىن قيايىق، ءوزى ولگەنشە جۇرە بەرسىن،مىز، جانقايتە ءولتىرىپ        —
 
 ىنولتىرەت اقىرى. تاالسادى بوپ داي ەكى دەپ،—بوالدى، پالە وزىمىزگە ارتىنان بەرسەك، كويا ءتىرى        —
 :شال سوندا. جەڭەدى جاق
 
 .دەيدى —!مىرزاالر دات،        —
 
 تىلگە كەلەدى. شال داۋىن ايتادى:پ، قاراقشىالر دە —!ايت بولسا داتىڭ        —
 
 .بار مۇلىكتەرىم قاۋىم ءبىر ۇيىمدە. شالمىن جالعىز مەن        —
 
 دەپ ساقتاپ ءجۇر ەدىم. سونى الىندار دا تىنىندار!..« بۇيرىعىم نەدەن بولسا، سوعان جۇمسايىن»
 
 ەلۋدىڭك الىپ ايت، ءجونىن قانە، —قاراقشىالر:لىك بولعان مۇ-دۇنيە ىزدەگەنى دەيدى—زاتتارىن، الىندار        —

 !ۇقتىر جولىن
 

 سوندا شال:
 
 ەكى انسالع التىن. بەرسىن سونى بار، اتانىم باس اال التى. بەرسىن سونى بار، سانىم سەركە سەكسەن        —

ى ەكەۋىن دە ءبىر كىلت اشادى، سون بار، ساندىق ەكى. بەرسىن بىرەۋىن قالىپ، الىپ بىرەۋىن سونىڭ بار، باسپاق
بەرسىن، كەلىنىمە ايتىندار. وسىالردى الىندار دا جانىمدى وزىمە قيىندار. ەگەر ولتىرسەندەر دىم دا جوق. ۋادەمە مەن 

 الىپ دىزاتتار وسى —جەتەمىن. بەلگى ءۇشىن بەلبەۋىمدى، اتىمدى، تىماعىمدى الىپ بارىندار. ءبىر عانا تىلەگىم 
 ىمە كورسەتىپ ولتىرىندەر.زكو كەلىپ،

 
قۇلقىن قۇلدارى قاراقشىالر ءوزارا اقىلداسادى دا، ەكى پىسىق جىگىتىن جىبەرەدى. والر مەجەلى نۇسقامەن شالدىڭ 

 ۇيىنە كەلەدى دە، بۇيىمتايالرىن ايتادى.
 
نىنە بىرەۋگە جيە جەردە سول —دە، دەيدى —باردى، ەسەن-امان قىزىنا جىبەردى، اقساقال ءبىزدى        —

 ايتقاندارىن شالدىڭ دەپ، —ءۇشىن، قۇدالىق سول —.قوسادى جاندارىنان وزدەرى دەگەندى —قۇدا ءتۇسىپتى،
 .جىبەردى بەرىپ اتىن تىماعىن، بەلبەۋىن، مىنە، بەلگىگە، —.شىعادى ساناپ تۇگەل

 
ان ءسوزدىڭ استارىنا وي جۇگىرتەدى. سونكەلىنى شالعا مۇنداي بايلىقتىڭ ءبىتىپ كورمەگەنىن بىلەدى دە، جۇمباق 

 سوڭ:
 
 كۇتۋدى كىسىلەردى بۇل سوڭ ونان. دەيدى —جايالنىڭىزدار، جاتىپ قونا اسىقپاڭىزدار،. بولىپتى جاقسى        —

 مىنا رسەندە —.االدى شاقىرىپ وڭاشا جىگىتىن ەكى اۋىلدىڭ. كەتەدى شىعىپ سىرتقا ءوزى دا، تاپسىرادى ەرىنە
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 دەپ —تىنا ءمىنىپ، سەكسەن جىگىت جيىپ كەلىندەر. التى اۋىلدىڭ التى اقساقالىن ەرتە كەلىندەر،ا كوناقتاردىڭ
 .تۇسەدى جاقسارتا كۇتىمىن بەرمەي، سىر قوناقتارعا كىرىپ، ۇيگە ءوزى سوڭ سودان. تاپسىرادى

 
ەپ، ءبارى دە جەتەدى. جۇرتقا بەدەلى بار قارتتىڭ ءۇيى شاقىرىپ جاتىر دەگەن سوڭ، بىردەمە بوپ قالدى ما د

 سىرتتاعى كوگالعا بۇالردى وتىرعىزىپ، كەلىنى والرعا اتاسىنىڭ سالەمىن ايتادى.
 
 تاماق ،اسىپ ەت سىزدەرگە. قالىپتى ءتۇسىپ قولىنا قاراقشىالردىڭ اتام ەكەن، شاقىرعان اتام سىزدەردى        —

ونىسى  دەپتى.« سەن سەركە سانىم بار، سونى جىبەرسىنسەك» اتام. اتتانىڭىزدار تەزىرەك جەپ، سونى. دايىندادىم
 «ىنجىبەرس سونى بار، اتانىم باس اال التى». كەرەك بولسا كوپ قاراقشىالر تەگى. دەگەنى جىگىت سەكسەن —

 قالىپ، الىپ ىنءبىر بار، باسپاق ەكى سالعان التىن». شاقىرعانى قارياسىن التى ءقادىرلى اۋىلدىڭ التى ونىسى. دەپتى
 استاتۋب جول بىرەۋىنە قالىپ، ۇستاپ بىرەۋىن ونىڭ. وتىر قاراقشى ەكى ۇيدە —دەگەنى « ىرەۋىن جىبەرسىنب

. مەنمىن كىلتى اشاتىن. ايتقانى مەنى مەن باالسى — دەگەنى «اشادى كىلت ءبىر ەكەۋىن بار، ساندىق ەكى». كەرەك
ەيى دەپ، اتتى اد« دى، ءبارىبىر تۇلدايسىڭدارولتىرە كەلمەسەندەر» — جىبەرگەنى ات تىماق، بەلبەۋ، بەلگىگە

 تۇلداپ جىبەرىپ وتىر. ەندى ۇيدەگى ەكى قاراقشىنى بايالپ الىپ شىعىندار!
 

سەكسەن جىگىت ەكى قاراقشىنى تارپا باس سالىپ ۇستايدى دا، بايالپ تاستايدى. ۇرىالرعا ءدام تاتىرماستان وزدەرى 
 ىڭ بىرەۋىنە جول باستاتىپ ءجۇرىپ كەتەدى.جەيدى دە، ازىرلەنىپ سايالنادى دا، ۇرىن

 
ءسويتىپ، سەكسەن جىگىت پەن التى اقساقال بارىپ، قارتتى اجالدان قۇتقارىپ االدى. ادامدى سەكسەن دەپ مەجەلەۋى  

 .االدى باسىپ ەتكىزبەي تىپىر سوڭ، بولعان ەكىدەن بىرگە. ەكەن كىسى قىرىق قاراقشىالر —
 

 قۇرمەتىنە بولەنەدى. -جاس كەلىن اقىلىمەن ەلدىڭ سىي
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تايانعانىن الىپ ۇيىنە قايتادى. كوپتەن جول -ءبىر جارلى جىگىت جات جەردە تاالي جىل جۇمىس ىستەپ، تاپقان

كەزىگىپ، جىگىتتى تۇتتاي جاالڭاش قىپ توناپ االدى. جىگىت قاالعا تارتقان  تورىپ جۇرگەن جەتى قاراقشى
قاراقشىالردىڭ قاراسىنان كوز جازباي ىلەسىپ وتىرادى. قاالعا بىرگە كىرەدى. تۇراتىن ۇيلەرىن انىقتاپ كورىپ العاننان 

 جايدى حانعا بارىپ ايتادى. حان جەتى قاراقشىنى شاقىرتىپ الىپ:-كەيىن ءمان
 
 :اراقشىالرق العان كيىنىپ جۇپىنى كەدەيلەرىنشە قاال. دەيدى—تەرىن قايتارىپ بەرىندەر،مۇلىك جارلىنىڭ مىنا —
 
 بەت پ،دە —ءجۇرمىز، باعىپ جان ازەر ەتىپ، قۇلت-قالت قاالدا ءوزىمىز. تاقسىر جوقپىز، العان دانەڭەسىن بىز—ء 

 .باقتىرمايدى
 

نانارىن نەمەسە ءمىزباقپاي تۇرعان قاراقشىالردىڭ سوزىنە نانارىن بىلمەي دال حان زار يلەگەن جارلىنىڭ سوزىنە 
 بوالدى...

 
سودان كەيىن جارلى جىگىتتى كايتارىپ جىبەرەدى دە، جەتى كاراقشىنى قوناق ۇيىنە الىپ بارادى. ۇستىلەرىنە شىت 

ىن بازار اراالپ كەلەدى دە، وزدەرىنىڭ باعادى. قاراقشىالر كۇن ساي-جاڭا كيىم بەرىپ، جاقسى تاماقتاندىرىپ كۇتىپ
ەرلىكتەرى مەن وتكەن ومىرلەرى تۋرالى اڭگىمە ايتادى. ءبىر كۇنى ءسوز سارالعىسى ەتىپ، حان والرعا مىناداي ءبىر 

 اڭگىمە ايتادى.
 
 :سۇراسا نانباالسى باعباننىڭ قىزىعىپ، گۇلگە باعىنداعى باعباننىڭ ءبىر قىزى جاسار جەتى بايدىڭ ءبىر        —
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 .ۇلى قۇرالپى ءوزى باعباننىڭ قىزعا دەيدى —بەرەمىن، —بويجەتكەندە ماعان تيسەڭ         —
 
 .االدى گۇلدى دە، بەرەدى ۋادە قىز دەپ، —ءماقۇل،        —
 

اناسى قىزدى بىرەۋگە ۇزاتپاق بولىپ توي جاسايدى. قىز -ارادا ءبىراز جىل ءوتىپ، بايدىڭ قىزى بويجەتەدى. اتا
كىشكەنە كۇنىندە باعباننىڭ باالسىنا بەرگەن ۋادەسىن ايتىپ، ءوزىن الماق بولىپ كەلگەن كۇيەۋ جىگىتتەن باسىنا 

 بوستاندىق بەرۋىن سۇرايدى.
 
 اڭعىقار. بەرەدى رۇقسات قىزعا جىگىت دەپ —ەكەن، ورىنسىز كيلىككەنىم مەنىڭ بولسا، ۋادەڭ ونداي        —

ەلە جاتقان قىزعا جەتى قاراقشى كەزدەسىپ، بىرەۋى الماقشى بوالدى. قىز والرعا ك باالسىنا باعباننىڭ جامىلىپ، ءتۇندى
 دا ءوزىنىڭ ءتۇن جامىلىپ كەلە جاتقان جاعدايىن ايتادى. سوندا جەتى قاراقشى:

 
 ءبىر قىز. بەرەدى كويا قىزدى دەپ، —رۇقسات، — جاتسان بارا جامىلىپ ءتۇن بوال ۋادەڭە ونداي        —
رگەندە جورتىپ جۇرگەن ءبىر توپ كوكجال قاسقىر كەزىگەدى. اش قاسقىرالر قاماپ، ءوزىن جەيتىن بولعان بە اسا لبە

سوڭ، قىز قاسقىرالرعا دا نەگە كەتىپ بارا جاتقانىن ايتادى. قىزدىڭ ۋادەسىن ورىنداۋعا كەتىپ بارا جاتقانىن ەستىگەن 
 سوڭ، قاسقىرالر دا بوساتىپ جىبەرەدى.

 
 ءسويتىپ، قىز بارىنەن قۇتىلىپ، باعباننىڭ باالسىنا بارعان ەكەن، 

 
 ول:
 
 اترۇقس قىزعا دەپ، —جەتەمىن، مۇراتىما نە ءبولىپ قوساعىڭنان سەنى مەن! راقمەت تۇرعانىڭا ۋادەندە        —

 دەپ —ەر؟ ىقايسىس وسىالردىڭ سوندا. قوسىلىپتى جىگىتكە اتاستىرعان اناسى-اتا كەلىپ، قايتىپ قىز. بەرىپتى
 .وتىرعانداردان قاسىندا حان اياقتاعان اڭگىمەسىن سۇرايدى

 
 جەي ەدى تەرگەر كىم نەسى؟ الماعانى جەي قىزدى كەزىككەن باعىنا ەدى، سەرىسى داالنىڭ كوكجال        —

 .سالسا
 
عانى رىمدى بولمەيى بەرىپ، قويا كوپەكورنەۋ قىزدى بۇلدىرشىندەي اقىماق؟ قىلعان نە قاراقشى جەتى        —

 قۇرسىن.
 
 ...ەز قىلعان نە جىگىت        —
 
 ايتىپ ويىنداعىالرىن اڭعارماي! وكىنىسىپتى كەپ جاتىپ دەسىپ، —!..ىنجىكەكەن ءبىر جىگىتتە كۇيەۋ        —

قاراقشى  ىتاسباۋىرالرد مۇنداي. بىلەدى ەكەنىن جاندار راقىمسىز سوزدەرىنەن. بايقاپتى حان قاراقشىنى جەتى قالعان
 ەمەس، دەپ كىم ايتادى. سىرى اشىالدى. حان جەندەتتەرىن شاقىرىپ الىپ:

 
 .بەرەدى جارلىق دەپ —!اسىندار دارعا        —
 
 دەپ —،قيىڭىز كانىمىزدى قاسىقتاي بەرەيىك، قايتارىپ توناعان، جىگىتتى جارلى ەدىك ءبىز تاقسىر،        —
 حاننىڭ اياعىنا باس قويادى.  تۇرىپ، ورىندارىنان قۋسىرىپ قول
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ءبىر ەسىرىك حان بولىپتى. ويىنا نە كەلسە، سونى ىستەپ، حالىقتى جابىرلەي بەرەدى. ءبىر كۇنى ەكى شابارمانىن 
 شاقىرىپ الىپ:

 
 ادامدى اقىماق شابارمان ەكى. بۇيىرادى دەپ —ى تاۋىپ اكەلىپ بەرىندەر!ادامد اقىماق ەڭ ىەلدەگ وسى ماعان —

 .ارااليدى ەل ىزدەپ
 
 شىقسا، بولماي اقىماق ول بارساق، ايداپ بىرەۋدى كورىنگەن بارامىز؟ الىپ كىمدى دەپ مىناۋ اقىماق        —
 ايتادى: ەكىنشىسى سوندا. بىرەۋى شابارماننىڭ دەيدى —جازااليدى، ءوزىمىزدى حان
 
 ويمايق ەركىنە سونى كورىنسە، ناشارالۋ كىم ما؟ بوال ءسوز دەگەن اپارامىز كىمدى اقىماقپىسىڭ؟ سەن        —

 .جوق الجى بارماسقا دەسەك، جاتىر شاقىرىپ حان. اپارامىز ايداپ
 

 :سۇيرەپ كەلە جاتقان ءبىر ادامعا كەزىگەدى دەەكى شابارمان كەلە جاتىپ، شىجىعان ىستىقتا قارا تەر بولىپ، قاراعاي 
 
 —ە؟م سۇيرەي قاراعاي باسىنان تاۋ ىستىقتا مىنانداي بولماسا، اقىماق بۇل تاپتىق، اقىماقتى ناعىز        —

 :ەكىنشىسى. شابارمان ءبىر دەيدى
 
 !دەيدى —جاتىر، شاقىرىپ حان سەنى تاستا، قاراعايىندى        —
 
تتەر! قاراعايىمدى ۇيىمە جەتكىزىپ قويايىن دا، بارايىن. حان مەنى نەگە شاقىردى جىگى ار،اسىقپاند        —

 :بىرەۋى شابارماننىڭ. تاسۋشى اعاش دەيدى —ەكەن؟
 
 اقىماقتى سىقىلدى سەن حان! ءجۇر سوڭ دەگەن ءجۇر. بار جۇمىسىڭ نە سەنىڭ وندا ءوزىن، قاراشى        —

 ، دىگەرلەيدى.دەپ —!اياعىندى باس دەگەن، كەل تاۋىپ
 
 كەتەتىن پتاستا جولعا ورتا اكەلىپ، سۇيرەپ باسىنان تاۋ قاراعايدى ەنبەكتەنىپ، سونشا جىگىتتەر، جوق،        —

 .بارادى كەتە جولىنا ءوز تاسۋشى اعاش دەپ، —ەمەس، مەن اقىماعىڭ
 

 ايەلدى كورەدى دە:الجسىز قالعان ەكى شابارمان ءارى كەتەدى دە، ورمەك توقىپ وتىرعان ءبىر 
 
 :ايتادى ايەل. دەيدى —تەز، ءجۇر جاتىر، شاقىرىپ حان سەنى جەڭگەي،        —
 
 ەكەن؟ شاقىردى نەگە كىسىنى ايەل حان ەمەسپىن، ەركەك سۇرايتىن اقىل اي،-ويباي        —
 
« دامدى تاۋىپ كەلا اقىماق» بىزگە — شابارمان ەكى دەيدى —ەدى، ءقايتۋشى ادامدى ايەل حان        —

 پاي، ءجۇر جىلدام!.. -دەپ بۇيىرعان. ەركەكتەرمەن سالعىالس
 
 ...تابىلماس اقىماق ارتىق وزدەرىڭنەن جۇرگەن العىپ بوسقا ىزدەسە، اكىماق انتۇرعاندار، و        —
 

 —،بارا المايمىن مەن جۇمىسىمدى بىتىرە الماي، جانتاالسىپ وتىرمىن. اقىماقتى تابىالتىن جەردەن ىزدەندەر! مەن
 :بىرى-بىرىنە والر. بەرەدى تايىپ شابارماندار شوشىعان سوزىنەن ايەلدىڭ. كورسەتەدى سەس زەكىرىپ، ايەل دەپ،

 
 ولماساب اكەتەيىك، ايداپ زورالپ سونى كەزىكسە، كىم ەندى. ەكەن كونبەيدى ايتساق، اشىق سىرىمىزدى        —

 .ولىعادىج ديحانعا جۇرگەن سۋعارىپ جەر كەيىن سودان. جاسايدى بايالم دەگەن—ىق،تاپتىراي وزىنە سونىڭ اقىماقتى
 
 .قارايدى باجىرايا شابارماندارعا ديحان. دەيدى —حانعا، ءجۇر ەگىنشى، ەي،        —
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 !..المايمىن بارا تاستاپ مۇنى مە؟ ىستەي حان الدە، مە، ىستەيسىندەر سەندەر جۇمىستى مىنا        —
 
 اقىماق سەنىڭ.دەگەن «كەل تاۋىپ اقىماقتى» حان! ءجۇر سوڭ، دەگەن ءجۇر دا، قوي ءسوزدى كوپ        —

 .تۇر كورىنىپ ەكەنىن
 
 ەيكورىنب كوزىمە —.شاقىرىپ اشۋ ديحان دەيدى —جوق، ەشكىم وتىرعان ازىرلەپ اقىماكتى سەندەرگە        —

 !..جوعالىندار
 

 ەكى شابارمان ديحاندى قىسا باستايدى:
 
 !..بەر تاۋىپ اقىماقتى بولسا، والي        —
 
 !..اۋرەلەمەندەر قالدىرىپ، جۇمىسىمنان. جوق مۇرشام دە ىزدەۋگە اقىماقتى ەمەسپىن، اقىماق مەن        —
 
ز سپىەمە اقىماق ءبارىڭ. ايت ەكەنىن كىم اقىماقتىڭ بىزگە ايتپەسە،. ءجۇر حانعا ءوزىڭ سەن جوق،        —

 سەندەردىڭ اراالرىندا كىم اقىماق، ونى ءبىز كايدان بىلەمىز.دەيسىندەر. 
 
 جابىسقان وزىنە دەيدى —اۋرەلەمەندەر، مەنى ءبىراق بەرەيىن، ايتىپ اقىماقتى وندا، جارايدى        —

وزى ەگەن حاننىڭ ءد «كەل تاۋىپ اقىماقتى» —.دەيدى بىالي تۇرىپ ويالنىپ ءسال. ءۇشىن قۇتىلۋ شابارمانداردان
قىماق نەمەسە اقىماقتى ىزدەپ، تابا الماي جۇرگەن سەن ەكەۋىڭ اقىماقسىڭ. بۇدان باسقا اقىماقتى دۇنيە جۇزىنەن ا

 سىندار! -تاپپاي
 
 .شابارماندار جابىسادى دەپ —!ايتامىز بارىپ حانعا تيگىزدىڭ، ءتىل حانعا سەن        —
 
 ءتىپتى وسىنى حانعا ۇقتىرىپ ايتىندار. بەرىندەر، ايتا مەيلى،        —
 

 ەكى شابارمان حانعا شاۋىپ بارادى دا، ديحاننىڭ ءسوزىن جەتكىزەدى.
 
 .حان بۇيىرادى دەپ —!كەلىندەر الىپ بايالپ اياعىن-كول ديحاننىڭ سول ەندەشە،        —
 

 مىسقىلداپ ديحانعا:شابارماندار ديحاندى دەدەكتەتىپ، حاننىڭ الدىنا الىپ بارادى. حان 
 
. ىدەيد —تۇرادى؟ جەردە قاي قۇداي قانە، ايتشى تۇرسا، تاسىپ اقىلىڭ. دەگىسىڭ اقىماق مەنى سەن        —

 :ايتادى ديحان سوندا
 
 بوال اۋاد سوزىمدە ايتسام، تۇراتىنىن قايدا قۇدايدىن بوپ، ايتپاق اقىل حانعا كەيپىممەن مىنا تاقسىر،        —
ىقتان ءسىز مەنىڭ كيمىمدى كيىپ، بەينە مەن قۇساپ، كەشىرىم سۇراعان الپەتتە الدىما باس ءيىپ تۇرىڭىز. سوند ما؟

 مەن ءسىزدىڭ كيىمىڭىزدى كيىپ، تاعىڭىزعا وتىرايىن دا، حان بولىپ تۇرىپ ايتايىن.
 

 ردى شاقىرادى.حان بۇل شارتقا كەلىسەدى. ديحان حاننىڭ كيىمىن كيىپ، حان تاعىنا وتىرادى دا، نوكەرلە
 
 سىرتقا. جوق اقىماق ارتىق مىنادان ەكەنسىندەر، ءجۇر سابىلىپ بوسقا الماي، تابا اقىماكتى دەيىن ۋاقىتقا وسى —
 !كەسىندەر باسىن شىعىپ، الىپ
 

 نوكەرلەر سوزعە كەلمەستەن حاندى جەلكەلەپ اال جونەلەدى دە، دار الدىنا اپارىپ باسىن كەسەدى دە تاستايدى.
 

 حالىق زۇلىم حاننىڭ جويىلعانىنا حوش بوالدى. 
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-ەرتەدە نىعمەت، ۇسەن دەگەن اعايىندى ەكى باال بوالدى. نىعمەت ون جاسقا، ۇسەن بەس جاسقا كەلگەندە اكە
 شەشەلەرى قايتىس بولىپ، ەكەۋى جەتىم قاالدى.

 
ەكى جەتىمدى قولىما الىپ، ەرجەتكەنشە »ى كەزدە بۇرىن اكەلەرىنىڭ قوجايىنى بولعان شاھيماردان دەگەن باي: وس

 يدى.دەپ ويال« ءۇي جۇمىسىنا سااليىن. ەرجەتكەن سوڭ ەكەۋى اكەسىنىڭ ورنىن باسىپ، ءبىر كەرەككە جاراپ قاالر
 
نگە سۋ تاسىتىپ، وتىن جاقتىرادى. ەرجەتكەن سوڭ ءسويتىپ، شاھيماردان بۇعاناسى قاتپاعان نىعمەت پەن ۇسە 

 تاماققا — ىشسە كيىمگە، —نىعمەتكە جىلقىسىن، ۇسەنگە قويىن باقتىرادى. سودان نىعمەت پەن ۇسەن كيسە 
 جىلقىسى ا،مىڭع قويى بايدىڭ. وتكىزەدى جىلدى بەس جيىرما كۇرەكتەي تابانى باعىپ، مالىن شاھيمارداننىڭ جارىماي،

مىڭعا، سيىرى ەكى مىڭعا جەتىپ، بارعان سايىن داۋلەتى تاسي بەرەدى. سونشاما ەڭبەك ىستەپ، تەر توكسە دە  ءۇش
 باي ەكى جەتىمنىڭ باسىنا ءۇي تىگىپ، باۋىرىنا قازان اسىپ، باسىن قۇراسىن دەپ ويالماپتى.

 
سالتانات قۇرادى. -ەك ايتتىرىپ، ءساننىعمەت وتىز بەسكە،ۇسەن وتىزعا شىققان جىلى باي جەتى جاستاعى ۇلىنا كەلىنش

مۇنى كورگەن نىعمەت پەن ۇسەن اقىلداسىپ، بۇل باي اكەمىزگە دە جاقسىلىق قىلماعان ەدى، مالىن وسىنشا وسىرگەن 
بىزگە دە جاقسىلىق قىلمايدى. ءبۇيتىپ، قورلىق كورىپ جۇرگەنشە اقىمىزدى االيىق تا، وز بەتىمىزبەن كۇنەلتەيىك 

كەلىسەدى. شاھيمارداننان اقى تاالپ ەتەدى. زورالسا دا مالىن باقپاي كەتەتىنىنە كوزى جەتكەن باي  دەگەن بايالمعا
امالسىز قالىپ، جيىرما بەس جىلدىق ەڭبەك اقىالرىنا ءبىر ات، ءبىر بۇزاۋلى سيىر بەرىپ، ەكەۋىن جولعا ساالدى. 

وق ەدى. بايعا قارعىس جاۋدىرىپ، جاپان داالعا ەكەۋى بەرگەن اقىسىنا رازى بولماسا دا قولدان كەلەر قايرانى ج
 قاڭعىپ كەتە بارادى.

 
جۇرە ءبىر كۇنى كوكوراي شالعىندى كوك وزەننىڭ جاعاسىنا كەلىپ، شوپتەن كۇركە جاساپ -نىعمەت پەن ۇسەن جۇرە

ءسۇتتى  باسپاقدەماالدى. كەش باتىپ ىمىرت ۇيىرىلگەن كەزدە نىعمەت پەن ۇسەن جالعىز سيىردى ساۋىپ العان ءبىر 
 قورەك كىپ وتىرعاندا، اتتىڭ ءدۇبىرى شىعىپ، كۇركەنىن سىرت جاعىنان بىرەۋ:

 
 :وتىرعاندار ۇيدە. داۋىستايدى دەپ —!قوناقپىن قۇدايى        —
 
 .دەيدى —!بوالدى كىم اتىڭىز        —
 
 .قىزىر — اتىم        —
 
 تىگەنەس مۇنى. ۇيدەگىلەر دەيدى —ءبىز قوندىرا المايمىز،قونىڭىز،  جەرگە قوناتىن بولساڭىز، قىزىر        —

 .قاالدى كەتىپ قىزىر
 

نىعمەت مەن ۇسەن بۇل ءتۇندى وسىالي وتكىزەدى. ەرتەڭىنە بىرەۋى سيىردى، بىرەۋى ات پەن بۇزاۋدى باعىپ، 
رى تاعى دا ات ءدۇبىءبىر كۇندى تاعى وتكىزەدى. كەش باتىپ، ىمىرت ۇيىرىلەدى. كەشكى اس ۇستىندە وتىرعاندا، 

 ەستىلەدى. كەلگەن كىسى سىرتتان:
 
 :جىگىت ەكى. داۋىستايدى دەپ —!قوناقپىن قۇدايى        —
 
 :كىسى سىرتتاعى. سۇرايدى دەپ —كىم؟ اتىڭىز        —
 
 .دەيدى —باق، اتىم        —
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 ن باق تا كەتىپ كاالدى.جىگىتتەر. سونىمە دەيدى —قونىڭىز، تاۋىپ ورنىڭىزدى بولساڭىز، باق        —
 
 ءۇشىنشى كۇنى كەشكى تاماققا وتىرعاندا تاعى بىرەۋ كەلىپ: 

 
 .دەيدى —قوناقپىن، قۇدايى        —
 
 كىم؟ جونىڭىز-ءاتى        —
 
 .كىسى سىرتتاعى دەيدى —داۋلەت، — اتىم        —
 
 اتارعاج جوق، تاماق ىشەتىن بىزدە — جىگىت ەكى دەيدى —ونىڭىز،ق بارىپ جەرگە داۋلەتتى ەندەشە        —

 .جوق ورىن
 

 سونىمەن داۋلەت تە كەتىپ قاالدى.
 

 كۇلت-قالت تىلەپ، تىلەۋ دەپ —ا، كۇداي، ىنتىماقتان ايىرما، باس امان بولسىن!»نىعمەت پەن ۇسەن ىلعي دا: 
ءدۇبىرى ەستىلەدى دە، ءبىر گەندە ءۇيدىڭ سىرتىنان ات بەر وتىرا اسقا كەشكى كۇنى ءبىر. بەرەدى وتكىزە كۇن

 كىسى:
 
 :جىگىت ەكى. داۋىستايدى دەپ —!قوناقپىن قۇدايى        —
 
 .سۇرايدى دەپ —بوالدى؟ كىم اتىڭىز        —
 
 :شىعادى جۇگىرىپ سىرتقا ۇسەن پەن نىعمەت. جوالۋشى دەيدى —ىنتىماق، — اتىم        —
 
 .ۇستايدى اتىن دەپ، —ىنتىماق ءسىز بولساڭىز، قوناق بولىڭىز،                   —
 

 كىرىپ، ەۇيگ قوناق. بوالدى رازى پەيىلىنە ەكەۋىنىڭ. ەكەن كىسى قاراپايىم جارقىن-اشىق كوڭىل، اق —ىنتىماق 
وناقتى رازى قتان قسوندى. باقىت ۇلكەن — بولۋى قوناق ىنتىماقتىن»: ۇسەن پەن نىعمەت كەيىن وتىرعاننان تورگە

تىماق دەپ باتا سۇرايدى. ىن« اۋمين!»دەپ اقىلداسادى. قوناقاسىعا اتتارىن كولدەنەڭ تارتىپ، « قىلىپ اتتاندىرايىق
 وتىرىپ:

 
 .جىگىتتەرگە دەيدى —كۇنەلتەسىندەر؟ قاالي سويساڭدار، ماعان اتتارىڭدى جالعىز باققان جان        —
 
 گىتجى ەكى دەيدى —ىز بولساڭىز، ءبارى دە ورنىن تابادى، ىقىالسىڭىزدى بەرىڭىز،ءس قوناق قانە،        —

 :توگىپ پەيىلىن بار داستارقانعا ىنتىماق جەتكەن كوزى پەيىلدەرىنە شىن. ءوتىنىپ
 
. دىبەرە باتا دەپ —اكبار؟ الالھۋ دارىسىن، داۋلەت قوسىلىپ، باق! قولداسىن قىزىر ونداسىن، قۇداي        —

 ىعمەت مەن ۇسەن دەرەۋ اتتى سويىپ، ەتتى كازانعا ساالدى.ن
 

ۇسەن ەت ءپىسىرىپ، نىعمەت ىنتىماقپەن اڭگىمەلەسىپ وتىرعاندا، سالەم بەرىپ ۇيگە قىزىر كىرەدى. ونىڭ ارتىنان 
انىشقا ايناالدى. قۋ شاال باق پەن داۋلەت كىرەدى. ىنتىماقتىڭ ۇستىنە قىزىردىڭ، باقتىن، داۋلەتتىڭ كەلۋى ۇلكەن-ىلە

جاپار بولىپ كۇتەدى. ەت ءتۇسىرىلىپ، تاماق جەلىنىپ بولعان سوڭ، نىعمەت پەن ۇسەن العاشقى -ەكى جىگىت جىگى
 ءۇش قوناقتى قوندىرماعاندارى ءۇشىن كەشىرىم سۇرايدى. سوندا قىزىر قارت ايتادى:
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ايدى، باق قارامايدى، داۋلەت دارىمايدى. ءبىز قونب قىزىر بولماسا ىنتىماق قىسىلماڭدار، وعان باالالرىم،        —
 .بىلدىرەدى ىقىالس دەپ—ىنتىماقتىڭ باستاۋىمەن كەلدىك. كوسەگەلەرىڭ كوگەرىپ، وركەندەرىڭ وسسىن!

 
تاماق ءىشىپ بولعان سوڭ، ءتورت قوناق ەكى جىگىتكە العىس ايتىپ اتتانىپ كەتەدى. وسىدان كەيىن نىعمەت پەن 

 ونە باستايدى. والردى قىزىر قولدايدى، باق قونىپ، داۋلەت داريدى دا، باقىتتى جاندارعا ايناالدى.ۇسەننىڭ ىستەرى 
 

ەڭە ىنتىماقتان بيىك، ىنتىماقتان كۇشتى ەشت»ايەل الىپ، باال ءسۇيىپ، مۇراتتارىنا جەتكەن اعايىندى ەكى جىگىت: 
 بۇتاعىنا وسيەت ايتقان ەكەن. -دەپ، ءۇرىم« جوق
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بيىك تاۋدىڭ ەتەگىنە ورناالسقان ۇلكەن قاالنىڭ سىرتىندا مونتاي دەگەن كەدەي جىگىتتىن ءۇيى بار ەكەن.     مونتاي           
 تاۋدان            وتىن   جيناپ،            سونى   كاالعا

 
 ارقاالپ اكەپ ساتىپ كۇن كورەدى. كۇن سايىن وتىن ساتقاننان تۇسكەن كىرىسىن ايەلىنە بەرە بەرەدى.

 
جەرگە جۇمساپ، جوعالتىپ قايتىپ جۇرەدى. سودان -مونتاي وتىنعا كەتكەندە ايەلى قاالعا بارىپ، اقشانى كور

 بوي بوپ توزىپ كەتكەنىن ايتىپ:-بويمونتايدىڭ ۇيىنە دە ەشتەڭە قۇتايمايدى. ءبىر كۇنى مونتاي شاپانىنىڭ 
 
 .قاالدى ەتە باج ايەلى سوندا. كەڭەسەدى ايەلىمەن دەپ، —االيىق، شاپان ماعان اقشاعا جيناعان        —
 
 .قاراتپاي بەت دەيدى —پا؟ جوق جۇرگەمىز جەپ-ىشىپ كۇندە كۇندەگىسىن اقشا، قايداعى        —
 

تاپقان اقشاسىنان ءوزى الىپ قالىپ، شاپانىنىڭ جىرتىعىنا تىعىپ جيا باستايدى. مونتاي ءۇنسىز وتىرادى دا، ەندىگى 
 سودان كەيىن ايەلى كۇيەۋىنىڭ تاپقان اقشاسىنىڭ ازايىپ كەتكەنىنەن كۇماندانادى.

 
 ىجىرتىقتارىنداع وتىرىپ، بولىپ جاماعان دا، االدى شاپاندى دەپ—بەرەيىن، جاماپ شاپانىندى اكەلشى،        —
ى تاۋىپ االدى. سودان قيعىلىقتى ساالدى. قوي دەگەنگە قويماي دولدانعان ايەلى كۇيەۋىنىڭ جاعاسىنان الىپ، اناقش

دوداسىن شىعارادى. دولى ايەلدىڭ قىلىعىنان مەزى بولعان مونتاي ودان قۇتىلۋدى وياليدى دا، -كيىمدەرىنىڭ دودا
ايەلى قۋىپ وتىرىپتى. مونتاي سول قاشقاننان قاشىپ، ءبىر  تاۋعا قاراي قاشادى. ايەلى تۇرا قۋادى. مونتاي قاشىپ،

 بيىك جاالما تاسقا شىعىپ كەتەدى، ايەلى شىعا الماي باجىلدايدى. كوكبەت دولى تەبىنە ايقايالپ:
 
 ناارتى مونتاي. دەيدى—!تاستايمىن شىڭىراۋعا ءوزىمدى — كەلمەسەڭ كەلدىڭ، — كەلسەڭ قايتىپ        —

 :بۇرىلىپ
 
 .دەيدى —سەن ەندى نە بولساڭ، ول بول! مەن ايتەۋىر سەنەن قۇتىلسام بولدى،        —
 

بۇعان بۇرىنعىدان بەتەر بۋلىققان ايەل ءوزىن تەرەڭ شىڭىراۋعا تاستاپ جىبەرەدى. مونتاي ۇيىنە وراالدى. دولى 
 ايەلدەن قۇتىلعانىنا قۋانىپ، قۇدايعا سيىنادى.

 
 مونتايدىڭ ەسىنە ايەلى تۇسەدى.ارادا ءبىراز ۋاقىت وتەدى. 

 
 ىپبار —ەكەن؟ مە ءتىرى الدە ەكەن، مە ءولدى شىنىمەن سورلى عوي، ەدى ايەلىم بولسا دە نە بەيشارا        —

 ۋىرا ءبىر — تاستاسا ارقاندى ۇزىن. كەلەدى شىڭىراۋعا كەتكەن ءتۇسىپ ايەلى دەپ، —كورەيىن، تاستاپ ارقان
 .ىلىنەدى نارسە
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 ۇشپەنك ارقاندى مونتاي دەپ —ە، بايقۇس ءتىرى ەكەن عوي، دولىلىعىنا تاۋبە قىالر، شىعارىپ االيىن،        —

 تاستاي ونى مونتاي كەتكەن شوشىپ. كەلەدى شىعا نارسە ءبىر دۋدار-دۋدار باسى ەمەس، ايەلى شىعارسا، تارتىپ زورعا
 :باس دۋدار الگى سوندا. قاشادى تۇرا سالىپ،

 
 كەستەي-كەس الدىن كەلىپ، قۋىپ ارتىنان دەپ، —ەي، ادامزات، سەن نەگە قاشاسىن؟ توقتاي تۇر!        —
 كەنىممە مەنىڭ شىڭىراۋ بۇل. جاسادىڭ جاقسىلىق جوق تەندەسى دۇنيەدە ماعان سەن. پەرىمىن مەن —.قاالدى تۇرا
، پايدا بولدى دا، قۇتىلماس بالەگە ۇشىراپ ايەل دولى بەت، كوك ءبىر وسىندا بەرى ۋاقىتتان ارتىق اپتادان ءبىر. ەدى

 —سىرتقا شىعا الماي قالدىم. مەنى دولى ايەلدەن قۇتقاردىڭ، قاالعانىڭ بەرەيىن. قاشان باسىڭا كۇن تۋسا، قينالساڭ 
 .قۇتقارامىن سەنى بوالمىن، قاسىندا زاماتتا سول مەن. تۇتات شاشىمدى مىنا
 

 بەرەدى دە، عايىپ بوالدى.پەرى ءبىر تال شاشىن مونتايعا 
 

ارادا ءبىراز كۇندەر وتەدى. ءبىر كۇنى پاتشانىڭ جالعىز قىزى قاتتى اۋىرادى. پاتشا تاالي بىلىكتى دارىگەرلەرگە 
جازسا،  كىم قىزىمدى ەمدەپ-كىمدە»كورسەتسە دە، ەشتەڭە شيپا بولمايدى. شاراسىز قالعان پاتشا قىزىنا جانى اشىپ: 

 دەپ جارلىق جاريااليدى.« ى ول مەنىڭ وڭ قول ءۋازىرىم بوالدىسوعان قوسامىن. ءار
 

بۇعان ەشكىمنىڭ باتىلى بارمايدى. سوندا مونتايدىڭ ەسىنە پەرى تۇسەدى. الگى ءبىر تال شاشتىڭ ءبىر شەتىن 
 تۇتاتقان ەكەن، پەرى جەتىپ كەلىپ، مونتايعا:

 
 .دەيدى —بار؟ تاالبىڭ نە        —
 
 .مونتاي سۇرايدى دەپ—پاتشانىڭ قىزىن قاالي ەمدەۋگە بوالدى؟                   —
 
 مەن قىزىندى پاتشاعا سەن. ەدىم مەن پەرى سوققان قىزىن پاتشانىڭ. ورىندايىن تىلەگىندى جارايدى،        —

ءسۇف، ، سۇف»ء دۇركىن ءۇش دە، كىر سارايعا تۇراتىن قىزى پاتشا ەرتە تاڭەرتەڭ دە، بەر ۋادەندى دەپ، جازامىن
 .بوالدى عايىپ دە، دەيدى —قاعىپ قوي، مەن ۇشىپ كەتەمىن،-دەپ، قىزدىڭ وڭ يىعىن قاعىپ« ءسۇف!

 
مونتاي پەرىنىڭ ايتقانىنداي ىستەيدى. پاتشانىڭ قىزىنا قوسىلىپ، وڭ قول ءۋازىرى بوالدى. ءسويتىپ، ىرعىن تۇرمىس 

 وتكىزە باستايدى.
 
ناۋقاسقا ۇشىرايدى. وعان دا شيپا قونبايدى. ول پاتشا مونتايدىڭ اتاعىن  ءبىر كۇنى كورشى پاتشانىڭ قىزى سونداي 

 ەستىپ، پاتشاعا ادام جىبەرىپ مونتايدى سۇراتادى.
 
 —ىن،ەتەم ءۋازىرىم قول وڭ ءوزىمنىڭ جانە قوسامىن قىزىمدى بولسا، جازاتىن دا قىزىمدى مەنىڭ مونتاي        —

 كونبەيدى. سوندا قىزى اۋىرۋ پاتشا:سى پاتشا مونتايدىڭ بۇعان. دەيدى
 
 .سەستەنىپ سالىپتى جار دەپ —!جاريااليمىن سوعىس بولسا، جىبەرمەيتىن مونتايدى        —
 

بۇل مونتايدىڭ پاتشاسىنان كۇشتىرەك ەكەن، مۇنى ەستىگەن سوڭ، امالسىز مونتايدى جىبەرەدى. مونتاي قايتەرىن 
 پەرىنىڭ شاشىنان ازىراق تۇتاتادى. پەرى جەتىپ كەلەدى. مونتاي شارۋاسىن ايتادى.بىلمەي كەتىپ بارا جاتىپ، الگى 

 
 .بوالدى عايىپ دە، دەيدى —ورىندايىن، بولسىن، تاالبىڭ اقىرعى بۇل        —
 

دەيدى دە، قىزدىڭ وڭ يىعىنان « سۇف، ءسۇف، ءسۇف!»مونتاي اۋىرۋ قىزدىڭ سارايىنا كىرىپ بارىپ، ءۇش دۇركىن ء
قاعىپ جىبەرەدى. پەرى ۇشىپ كەتەدى، قىز جازىالدى. مونتاي بۇل پاتشانىڭ دا قىزىن الىپ، وڭ قول ءۋازىرى -قاعىپ

 بوالدى.
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كۇندەردىن بىرىندە بۇل ەكى پاتشادان دا قۇدىرەتتى ءبىر پاتشانىڭ قىزى تۋرا سول اۋىرۋمەن اۋىرادى. مونتايدىڭ 

 تايدى سۇراتادى. -ادام جىبەرىپ، سالەم جولدايدى دا، موناتاعىن ەستىگەن بۇل پاتشا ەكى پاتشاعا ارنايى 
 
 :پاتشا انا. بىردەي پاتشا ەكى دەيدى —المايمىز، جىبەرە        —
 
. ىجىبەرەد مونتايدى امالسىز پاتشا ەكى ءالسىز سوندا. كورسەتەدى كۇش دەپ —!جاريااليمىن سوعىس        —

دەسە، شاشى تاۋسىلعان. سونان سوڭ تاۋەكەل ەتىپ، بارا كورمەك بوپ اقىرايىن ش پەرىنى. شىعادى جولعا مونتاي
مونتاي اۋىرۋ قىزدىڭ ۇيىنە كىرىپ بارسا، الگى پەرى قىزدىڭ وڭ يىعىندا وتىر ەكەن. كورە ساال مونتايعا تۇرا 

 ۇمتىالدى.
 
. پەرى دەيدى —دى سوعامىن،ءوزىن ەندى. كەلىپسىڭ تاعى قۇتىالمىن؟ قاشان سەنەن ادامزات، ەي،        —

 :مونتاي
 
 اشىپق سودان. قۋدى مەنى دەپ، بەر تاۋىپ پەرىنى الىپ، شىعىپ شىڭىراۋدان ايەل دولى الگى تۇر، تۇرا        —

 .دەيدى —كەلدىم،
 
 وعان .كەتەيىن اسىپ تاۋدى التى شىعىپ، تەرەزەدەن مەن تۇر، جابا مىقتاپ ەسىكتى سەن بولسا، والي        —

 .بوالدى عايىپ پەرى دەپ، —دەيىن ەسىكتى اشپا!
 
 دەگەن ءسوز سودان قالعان ەكەن.« دولىدان پەرى بەزىپتى»
 
  

 
 ەلىن شاقىرىپ، ۇالن اسىر توي جاسايدى. 

 
 

 ـ ءبولىم: ەشكى قوتىر  224
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پىسىق جىگىت ەكەن. ەل كەزىپ، كوپتى كورەدى. قارتايعان شاعىندا ءبىر ءور التايداعى ءبىر ءبيدىڭ شابارمانى وتە 

بايدىڭ اۋىلىنا ءتۇسىپ، قوناق بوالدى. سوندا قوناق كادە رەتىندە اۋىل ادامدارى ولەڭ ايتقىزادى. ونىڭ ارتىنان 
 اڭگىمە ايت دەپ قولقااليدى.

 
 .قوناق يدىدە—؟با ايتايىن كورگەنىمدى با، ايتايىن ەستىگەنىمدى        —
 
 .ايت كورگەنىندى الدىمەن        —
 

 سوندا شابارمان اڭگىمەسىن باستايدى:
 
 ،قالىپ اۋىرىپ جولدا اتقوسشىم ەرتكەن قاسىما. جىبەردى جيناۋعا المان-قازان مەنى بي كەزىم، جاس        —

ورشى ۇيلەرى بار ەكەن. بويىندا ەشكى ك بەس-تورت وتاۋى، ەكى بايدىڭ. قوندىم بارىپ اۋىلعا باي ءبىر ءوزىم
قوتىرىم بار ەدى، تۇندە ءبىر رەت وتقا قىزدىرىنباسام، جاتا الماۋشى ەدىم. اس ءىشىپ، جاتار ۋاقىت بولعاندا دەنەم 

اۋ -قىزىپ وتىردى دا، مەن داالعا جاتايىن دەدىم. سىرتقا تەكەمەت توسەپ، توسەك سالىپ بەردى. ەل ۇيىقتادى
جەيدەمدى شەشىپ، باسىما جاستادىم دا، ۇيگە كىرىپ وتتى كوسەم قارنىمدى قىزدىردىم. قايتىپ  دەگەندە تۇرىپ،

توسەگىمە كەلسەم، ءبىر سيىر اعارانداعان بىردەڭەنى جالماپ تۇر. تىم بولماسا جەيدەمنىڭ جاعاسىن الىپ قااليىن، 
، يىر جەيدەمدى اال قاشتى. قۇيرىعىنان ۇستاپكەڭىردەگىم سورايىپ جۇرمەسىن دەپ، ويالدىم دا، سيىرعا تاپ بەردىم. س
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قۋىپ كەلەمىن، قاشىپ بارادى، يتتەر دە قوسا جۇگىرىپ، اۋىل داڭعازا شۋ بولدى دا كەتتى. ءبىر كولەڭكە جەردەن 
 سيىر قارعىپ كەتكەندە مەن دە قارعىپ ەدىم، اۋىلدىڭ سۋ االتىن قۇدىعى ەكەن، سوعان بارىپ ءتۇستىم دە كەتتىم.

 
قوڭىر سالقىن ءتۇنى ەدى. بۇتىمدا دامبالىم عانا بار. تاڭ اتقانشا تىربانىپ شىعا الماي، سەلكىلدەدىم دە كۇزدىڭ 

تۇردىم. اقىرى تاڭ ابدەن اتقان سوڭ، سۋ الۋعا ءبىر ايەل كەلىپ، شەلەگىن تاستاي بەرىپ، قۇدىقتاعى تىرجاالڭاش 
يالپ، ءوزىمدى تانىستىردىم. ايەل ءجونىمدى ۇققان سوڭ، مەنى كوردى دە، شوشىنىپ قاشۋعا ىڭعايالندى. مەن دە ايقا

قايىرىلىپ كەلىپ، ارقان تاستادى. قۇدىق ونشا تەرەڭ بولماعانمەن، سىرتقى اۋىزى كەڭدەۋ كەمەش ەكەن. ايەل 
ارقاندى تارتتى، مەن شىعۋعا تالپىنىپ، ۇمتىال بەرگەنىمدە، اياعى تايىپ كەتىپ، مەنىڭ ۇستىمە بىلش ەتە ءتۇستى. 
ەكەۋمىز بەلۋاردان كەلەتىن سۋدىڭ ىشىندە تۇرىپ قالدىق. مەن ءوزىمنىڭ قىرسىعىممەن ءوزىم عانا بولماي، بايدىڭ 
كەلىنىن قۇدىققا قوسا تۇسىرگەنىمە قاتتى ابىرجىدىم. الدەن ۋاقىتتا بايدىڭ ۇلكەن باالسى، الگى ايەلدىڭ كۇيەۋى ات 

كەنىپ قالدى. ارتىنان مەن زارىمدى ايتىپ جالىنعاننان كەيىن ايەلىن سۋعارۋعا قۇدىققا كەلدى. ول دا باستابىندا سەس
 بوقتاپ زىقىسىن شىعاردى دا، قايتىپ بارىپ ەكى جىگىت جىبەرىپ، ءبىزدى شىعارىپ الدى.

 
ۋدى س« ارامداعان»ەلگە قارار بەتىم جوق. توسەگىمە بارىپ كيىمىمدى كيدىم. اۋىل ادامدارى جينالىپ كەلىپ ءبىز 

ندىم. امال دەپ ىشتەي وكى« اۋ -بايقۇستىڭ وبالىنا قالدىم»ايدىڭ ۇلى نامىستانىپ، ايەلىن ساباپ جاتتى. توكتى. ب
قانشا، قولىمنان كەلەرى جوق. ءوزىم دە جازىقتى ادام سانالدىم. بايدىڭ ۇلى زىركىلدەپ، مەنى ساباماق بولىپ ەدى، 

سالىق جيناماق تۇرماق، وسى ارادان تەز كەتۋگە اسىقتىم. اۋىل ادامدارى اراعا ءتۇسىپ، اراشاالپ الدى. بيگە المان
ءبىراق والر اياعىما كىسەن سالىپ، بايالپ تاستادى: ەرتەڭىنە جاقىن جەردەگى بيگە الىپ بارىپ، ماعان ايىپ تارتقىزباق 

ىڭ اعام مەن»بولدى. سول ءتۇنى بايدىڭ كىشى ۇلى كىسەننىڭ كىلتىن ۇرالپ اكەلدى دە، مەنى بوساتىپ جىبەردى. 
جاۋىز ادام. سىزدىكى وقىستان بولعان ءىس. قىلمىسىڭىز جوق. قاشىپ كەتىپ، ەلىڭىزدى تابىڭىز. تاۋەكەل، قالعان 

ن مەنى مۇسوپىرلىكتە»دەدى. ونىڭ جاسى مەنەن گورى كىشىلەۋ. نە ايتارىمدى بىلمەي، « ءىستى ءوزىم كورەيىن
تاڭ اتقانشا ءجۇردىم. ەرتەڭىندە قونالقاعا قوي باعىپ وتىرعان  دەدىم دە، ەلدى بەتكە الىپ،« قۇتقاردىڭ، راقىمەت!

جالعىز ۇيگە كەلدىم. سول كۇنى كوشىپ كەلگەن ەكەن. ءيتى كونە جۇرتىنا قايتا قاشقان دا، جىگىتى سونى قۋىپ 
اۋ -كەتىپتى. ۇيدە ەنەسى مەن جاس كەلىنشەك. بارعاننان كۇتىپ، ءتور الدىنا توسەك سالىپ بەردى. ءۇيىقتادى

دەگەندە، تۇرەگەلىپ، قيدىڭ شوعىن كوسەپ جىبەردىم دە، وتتىڭ ۇستىنە ءتورت اياقتاپ تۇرا قالىپ، قارنىمدى 
قىزدىرا باستادىم. مىنە، قىزىق، وت جارق ەتە قالعاندا توسەكتە جاتقان كەلىنشەك شىمىلدىقتى اشىپ، ءبىر قارادى دا، 

ىقپاي قالدى. مەن ىرشىپ بارىپ، كورپەمە كىردىم. كەمپىر دە دەپ ءبىر ايقايالدى دا، دىبىسى ش« ويباي، اپا!»
قاراعىم، قوناق »تۇرەگەلىپ، توسەكتەگى كەلىنىن قۇشاقتاي الىپ، ويباي سالدى. كەلىنى شوشىعاننان تالىپ قالىپتى. 

دە دەپ كەمپىر شۇبىرتىپ جاتىر. مەن « اي، تۇرەگەلشى، بۇل نە دەگەن سۇمدىق، ا قۇداي، اق سارىباس!-باال
 دەپ، ۇشىقتاپ اپتادىم. ءبىرازدان« تۇسى سۋىق بىردەڭەدەن شوشىعان ەكەن»ۇشىپ تۇردىم. تامىرىن ۇستادىم دا: ء

 كەيىن ەسىن جيدى.
 
 ەلتۇگ باۋىرى. تۇر تالتايىپ نارسە جاالڭاش ءبىر ۇستىندە وتتىڭ قاراسام، تۇسكەندە ەتە جارق وت        —

 جىبەردىم. ەكەۋى ماعان قارادى. كۇلىپ مەن. دەدى —ەكەن، ەمشەك
 
 ىبەرج قۋىپ ماڭايالسا سايتان-الباستى سوڭ، وتىرعان وڭاشا سىزدەر. جىنىم مەنىڭ جۇرگەن كەلىپ ول        —
 .دەدىم —ەكەن، شوشىعان سودان كەلىنىڭىز. ەم قويىپ جۇرگىزىپ دەپ
 

جەردەن قيسىنىن تاۋىپ كەتكەنىمە ءوزىم دە قۋانىپ كۇدە جازىلىپ كەتتى. ويالماعان -اق ەكەن، كەلىنشەك تە ادا-سول
 قالدىم. تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرىپ، مەنى اۋليە ساناپ كۇتە باستادى. ايەلدىڭ كۇيەۋى دە كەلدى. ول:

 
 اپانش سوڭ، كونبەگەن دەپ، كەرەك كەتۋىم اقىرى. بولدى جاپار-جىگى دەپ —كەتىڭىز، جاتىپ بۇگىن        —

 ى. ەشكى قوتىردىڭ ماعان تيگىزگەن ءبىر پايداسى وسى.ەردجىب جونىمە كيگىزىپ،
 

 قوناق اڭگىمەنى دوعارىپ ەدى، جۇرت:
 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                361 bet 

 ىگەنىنەست قوناق. قولكاالدى دەپ —ايتىڭىزشى، ەستىگەنىڭىزدى ەندى ەكەن، ءدامدى اڭگىمەڭىز قوناك،        —
 .كىرىستى ايتۋعا

 
ەڭبەك ەتىپ، ۇرلىق قىپ جان باعادى ەكەن. ول ءوزىنىن ىرىپ وت اراسىندا قۇرجا جىگىت كەدەي ءبىر        —

 باسىنان كەشىرگەن وقيعانى بىالي بايانداپ بەردى.
 
 جۇرە ارقاالپ قاۋىندى ءبىر بارىپ، دەپ ۇراليىن قاۋىن تۇندە — جىگىت دەدى —كۇنى، ءبىر        —

قاراي قاشتىم، قۋىپ كەلەدى. اي جارىق رجاعا قۇ. كەتتى قاپتاپ ادامدار. شىقتى داۋىس دەگەن «دا» بەرگەنىمدە،
ەدى، قۇتىلمايتىن بولعان سوڭ، جولداعى ديىرمەنگە كىرىپ كەتتىم. ديىرمەنشى ات ديىرمەننىڭ ەلەگىن تەۋىپ تۇر. 
مەنى بايقاعان جوق، ۇن سالعان داعارالردىڭ اراسىنا وتىرا قالىپ، ەكى قالتاما ۇن ساال بەردىم. قۋعىنشىالر دا ديىرمەنگە 

 دى.كىر
 
 :ول ەدى، سۇراپ ديىرمەنشىدەن دەپ، —قايدا؟ ۇرى كىرگەن وسىندا جاڭا        —
 
 .دەدى —جوق، كورگەم        —
 
 كەلگەندە، جەتىپ قاسىما ساپ، اال شامدى باسقاالرى. اقىردى بىرەۋى دەپ،—جاسىردىڭ، سەن ۇرىنى        —

ۋقاالپ جاتقاندا زىتىپ كەتتىم. قاشقان بويى تاۋعا باردىم.  الر كوزدەرىنو. جىبەردىم پەرىپ-پەرىپ كوزدەرىنە ۇنمەن
توڭعان سوڭ، ءىشى قۋىس قاراعايدىڭ كەۋەگىنە كىرىپ وتىردىم، ۇيىقتاپ ويانسام، تاڭ اتىپ كەلەدى. ەندى شىعا 

ن ىبەرگەنىمدە سويلەگەن داۋىس ەستىلدى. قۋعىنشى كەلىپ قالعان ەكەن دەپ، قايتا وتىردىم. سويتسەم، بۇالر وت
الۋعا كەلگەندەر ەكەن. اعاشتى تاقىلداتىپ ۇرىپ ءجۇرىپ، ءبىر ۋاقىتتا قۋىسىندا مەن وتىرعان اعاشقا كەلدى. بىردەڭە 

وتىرا  اۋ دەپ، قورقىپ-ايتىپ سويلەستى دە، ارامەن كەسە باستادى. ەندى اجالىم كەلدى، اراعا تۋرالىپ ولەتىن بولدىم
ىق بولىپ جەتىپ كەلدى. باقىتىما قاراي ارانى تۇبىنەن بيىكتەۋ سالعان ەكەن، بەردىم. ءبىر كەزدە ارانىڭ ءجۇزى ىپست

بۇعا قالدىم. توبەمنەن تىماعىمدى كەسىپ وتە شىقتى. ءبىر كەزدە اعاش كۇرس ەتىپ قۇالپ ءتۇستى دە، مەن امان 
 قالدىم.

 
ى. تۇن ىشىندە كوشىپ كەتىپتۇيدەگىلەر مەنى ۇستاپ الىپ ءولتىرىپ تاستادى. ەندى ءبىزدى دە ولتىرەدى دەپ، ء

وگىزدى كوشتىڭ ىزىنە ءتۇستىم دە، ەكى ەتەگىمدى بەلىمە قىستىرىپ الىپ جۇرە بەردىم. قارنىم اشتى. ءبىر قارايعان 
كورىنگەن سوڭ، باسپاالپ، باردىم. تۇنەپ جاتقان كىرەكەشتەر ەكەن. تاقاي بەرگەنىمدە اسپانعا قارا بۇلت ءۇيىرىلدى 

دى. جاۋىن باسىلعان سوڭ، تاياپ بارىپ، توعاناقتاردىڭ اراسىنان پانا ىزدەدىم. ءبارى ۇيىقتاپ دە، جاۋىن سىركىرە
قالعان. ءبىر شاتىردىڭ استىنا كىرىپ قيسايا كەتتىم. دابىرالعان داۋىستان ويانسام، كۇن شىعىپتى. كىرەكەشتەر جۇك 

اعىم شالىنىپ، كوزىم قاراۋىتىپ قاشا المادىم. اۋدەم تيەي باستاعاندا تۇرىپ، تۇرا قاشتىم. ۇرى دەپ تۇرا قۋدى. ەكى اي
جەرگە جەتكىزبەي ۇستاپ الدى دا، يتشە تەپكىلەدى. قايدا بارسام دا الدىمنان قىرسىق شىعادى، ولەتىن بولدىم دەپ، 

وزىم بايقايمىن، ءتىرى جىبەرەر ەمەس. ءبىر بوشكەگە سالدى دا، قاقپاعىن جاۋىپ، شەگەلەدى. وزدەرى -ءوزىمدى
كەتىپ قالدى. مۇنىسى ازاپ شەگىپ، اشتان ءولسىن دەگەنى ەكەن. سودان شىعا الماي جاتىرمىن. ءبىر كەزدە وسى 
اراعا كەلگەن قاسكىر ۇلىدى. بوشكەنىڭ ساڭالۋىنان قاراسام، جەلكە ءجۇنى ءبىر قارىس كوكجال. اش سياقتى، بوشكەنى 

بىر كەزدە بۇتىن كوتەرىپ ساري بەرگەندە، قۇيرىعىنان شاپ يىسكەپ االدى دا، قىڭسىالپ اينالىپ ءجۇردى. ء-يىسكەپ
بەرىپ ۇستاي الدىم. بوشكەنى سۇيرەتىپ قاشا جونەلدى. قۇيرىقتان ايىرىلمادىم. مۇنداي كۇشتى بوالر ما، بوشكە 

-لۇاندا ءبىر، مۇندا ءبىر تيەدى. ءبىر تاسقا سوققاندا قاسقىردىڭ قۇيرىعى جۇلىنىپ قولىمدا قالدى، بوشكەنىڭ ك
-پارشاسى شىقتى. قۋانىپ بوشكەدەن شىقتىم دا، قۇدايعا تاۋبە دەدىم. ەندى ولسەم دە ۇرلىق قىلماسقا بەكىدىم. امان

 دىم...كورىم بايىپ كال-ەسەن ءۇيىمدى تاۋىپ الدىم. سودان كەيىن ەڭبەك ەتىپ، جان باقتىم. اقىرىن مال جيناپ، كوپ
 
 وناق. ق دەدى —وسى، ەستىگەنىم —
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ءبىر كىسى ومىرىندە وتىرىككە ەشكىمدى الدىنا سالماعان سۋايت ەكەن. بۇل كىسى باالسىن باۋلىپ، وزىندەي 

اليىن دەپ ءبىر روتىرىكشى قىلىپتى. باالسى اكەسىنەن دە وتىرىككە استام بولىپتى. اكەسى باالسىنىڭ اسقاندىعىن با
 كۇنى دوڭگە تۇرعىزىپ باالسىنا جورتا:

 
 :باالسى دەسە، نەمەنە، پە، كيىك بۇلدىراعان قاباقتاعى اناۋ تۇر، جەتىڭكىرەمەي كوزىم باالم،        —
 
 تى.دەپ —تۇرعان، ەمىپ قوزىسى ەگىز باۋرىندا پە، ەمەس ارقار ول با؟ ايتاسىن انانى ە،        —
 

 اكەسى تاعى:
 
 :باالسى دەسە، —كورگەندەيمىز؟ جاقىنداپ بارساق، جاعىنان قاي ارقارعا سول شىراعىم،        —
 
 كورە ارقاردى ارىستانداي تۇرعان وسى. ەكەن كەتكەن جانارى كوزىڭىزدىڭ اق-ابدەن! اي-اكە اي،        —

 —يمىز،بارساق، قاق جەلكەسىنەن سىعاالرقانىڭ ارىسىنان باس باعا قى بەرگى بەرىسىنەن، قىرقانىڭ ارعى با؟ المادىڭىز
. ەكەن قجو تە تۇك تۇگىل ارقار قاراسا، بارىپ جەرىمەن ايتقان نانىپ، شىن اكەسى. جىبەرىپتى اكەسىن دە، دەپتى
 :اكەسى باالسىنا كەلگەن ارتىنان

 
 :باالسى دەسە، —ارقارىن؟ باالم، قانە،        —
 
 .دەپتى —اربانداپ قاشقانىن دا كورمەي قالعان ەكەنسىز، كوزىڭىز ابدەن بۇلدىراعان ەكەن،        —
 

 سوندا اكەسى:
 
 . بەرىپتى باتاسىن دەپ —ەكەنسىڭ، اسقان وزىمنەن ەكەن، جەتكەن ابدەن باۋلۋىم وتىرىككە باالم،        —
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باياعىدا بايلىعى جاننان اسقان باي بولىپتى. ول ءبىر كۇنى ناۋقاستانىپ، ءولىم حالىنە جەتەدى. مۇراتبەك دەگەن 
 جالعىز ۇلىن شاقىرىپ الىپ:

 
ن. ءبىرىنشى ىكەتەي ايتىپ اقىل اۋىز ءۇش الدىندا بىتەر دەمىم اقتىق. جاتىرمىن شەككەلى ساپار دۇنيەگە و قاراعىم، —
 — ءۇشىنشى. بولمە دەپ جامان مىناۋ جاقسى، مىناۋ باالسىن ادام — ەكىنشى. بول سەرگەك جەردە سەزىكتى —
 مۇراتبەك. وتەدى جىلجىپ جىلدار. كەتەدى ءۇزىلىپ باي دە، دەيدى —بايال، بەل تاۋەكەلگە دا، جۇتساڭ تاس

 شەشەسىن جەتەلەپ، قاالعا كەلەدى. ءبىر اسحانانىڭ يەسىنە: سودان. ۇشىرايدى كۇيزەلىسكە الماي، بوال يە بايلىققا
 
 —ولدى،ب تۇرساڭىز بەرىپ تاماق ەكەۋىمىزگە شەشەم ىستەيىن، جۇمىس سىزگە مەن. ەدىك جەسىر-جەتىم        —

 :شىعىپ جارلىق كۇنى ءبىر. بەرەدى تۇرا قالماي اش ءسويتىپ،. االدى جۇمىسقا ونى اسپاز. دەيدى
 
جورا دەگەن باي بەس مىڭ ءدىلداعا جالشى جالدايدى. جالدانۋشى بايعا جيىرما جىل جۇمىس ىستەۋى         —

 .دەيدى —ءتيىس،
 

مۇراتبەك جالدانباق بوالدى. شەشەسىمەن اقىلداسقان سوڭ، جالشى االتىن بايعا بارادى. جيىرما جىلعا شارتتاسىپ، بەس 
نان ەكى مىڭ ءدىلداعا ءۇي سالدىرادى دا، شەشەسىن ورناالستىرادى. ءۇش مىڭ مىڭ ءدىلدا االدى. الگى اسپازدىن قاسى

تالىققان »كەشەك ازىرلەپ بەرەدى. ءۇيدىڭ سىرتىنا: -تۇلىك، كيىم-ءدىلداعا شەشەسىنە جيىرما جىلعا جەتەتىن ازىق
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دا، بايدىڭ كەرۋەنىنە دەپ جازۋ جازدىرادى. سونان سون شەشەسىمەن قوشتاسادى « ادام مۇندا بار، تالىقتىرماندار
توقىمدى ارعىماق مىنگەن، ءساندى كيىنگەن جىگىتكە ۇشىرايدى. -ەرىپ جولعا شىعادى. ءبىر كۇنى كەرۋەن التىن ەر

 جىگىت كەرۋەن باسىعا:
 
. ادەتىم جىبەرەتىن ەتىپ قوناق ادامداردى وتكەن جولمەن وسى. دەيدى —مەنمىن، دەگەن جولجومارت        —

 ندا، سايدىڭ ىشىندە، جۇرىڭىزدەر، ءدام تاتىڭىزدار!ورما — اناۋ ءۇيىم
 
 تاماعىڭ سىيماس، ۇيىڭە ءبارى مۇنىڭ. باسى كەرۋەن وعان دەيدى —بار، ادامىم جۇزدەي ەكى مەنىڭ        —
 .جەتپەس دا ورنىڭ-توسەك دا،
 
ن سوڭ، كەرۋەن باسى قولقاالعا جىگىت دەپ، —وتىنەمىن، بولۋالرىڭىزدى قوناق بارىپ بار، ءبارى        —

باقشاسى جايناپ تۇر. ءۇش ءجۇز -قاتار سالىنعان، باۋ-جىگىتكە ىلەسەدى. ورماندى سايدىڭ ىشىنە اسەم ۇيلەر قاز
كولىگىمەن كەڭ قويماعا سىيىپ كەتەدى. ادامداردى مىڭ كىسىلىك سارايعا ورناالستىرادى. -مۇگىمەن، ات-تۇيە جۇك

ساۋىق كورىپ جىرعايدى. جىگىت -پەن سىياليدى. كەرۋەنشىلەر اس ءىشىپ، ويىنشاراپ-الۋان ءتۇرلى تاعاممەن، اراق
 كەرۋەن باسىعا بولەك ۇيگە توسەك سالدىرادى.

 
 ءوز تجىگى. باسىنا كەرۋەن مۇراتبەك دەيدى —دەڭىز، جاتامىن جىگىتىممەن ءبىر ۇيىڭە ءوزىڭنىڭ مەن        —

الدىرادى. كەرۋەن باسى مەن مۇراتبەك سوعان جاتادى. مۇراتبەك س توسەك كىسىلىك ەكى بولمەسىنە ءبىر ءۇيىنىڭ
دەگەن اكە ءسوزىن ەسىنە االدى دا، ۇيىقتامايدى. باسقا « سەزىكتى جەردە سەرگەك بول»وسى اراعا كەلگەندە: 

الدەن س بولمەدە ايەلىمەن جاتقان جىگىتتى باقىاليدى. ءبىر مەزەتتە جىگىت ايەلىن ەرتىپ، سىرتقا شىعىپ كەتەدى دە،
كەيىن ءبىر دوربا ۇن اكەلىپ ورتاڭعى بولمەگە قويادى دا، جاتىپ قاالدى. مۇراتبەك كەرۋەن باسىن وياتىپ، كورگەنىن 

 ايتادى. بۇالر وزدەرىنىڭ ۇندارىنان ءبىر دورباسىن الىپ كەلەدى دە، الگى ۇندى اۋىستىرىپ االدى.
 

 الدى. جولجومارت:تاڭەرتەڭ كەرۋەن باسى جىگىتپەن قوشتاسىپ، جۇرمەك بو
 
 .ازىرلەنەدى تاماق الۋان-الۋان ۇننان اۋىستىرىلعان تۇندەگى. دەيدى —بەرەمىن، تاعامىن قوشتاسۋ        —

 :مۇراتبەك سوندا
 
 ىلەركەرۋەنش ءسويتىپ،. دەيدى —جىبەرەيىن، ازىرلەپ تەز مەن. دەڭىز —بەرەمىن، تاماق دە ءسىز بۇعان        —

تاماعىن ءىشىپ بولعان سون، ونىڭ تۋىستارىنا كەرۋەن باسى سىي تاماق بەرمەك بوالدى. بۇل ىي س جولجومارتتىڭ
 تاماققا تۇندەگى اۋىستىرىپ العان ۇن پايداالنىالدى. مۇراتبەك كەرۋەنشىلەرگە ەسكەرتەدى.

 
 !..بولماندار تاتۋشى تاماقتان بۇل تيمەيىنشە اۋىز قوناقتار        —
 

تى اۋزىنا سالعان زاماتتا قاشىرعا اينالىپ شىعا كەلەدى. كەرۋەن باسى مۇراتبەكتىڭ جولجومارت جاعى بۇل اس
سەزگىرلىگىنە سۇيسىنەدى. ءسويتىپ كەرۋەنشىلەر سايداعى مۇلىكتەردىڭ ءبارىن ارتىپ الىپ، جولعا شىعادى. كەرۋەن 

 باسى ءوزىنىڭ سىبايالستارىمەن اقىلداسادى.
 
كەن. بۇل جولى ءبىزدى قۇتقاردى. ەندى وزىمىزگە قاتەر ءتوندىرۋى مۇمكىن. ى جىگىت ەايالل مۇراتبەك        —

 .كەلىسەدى دەپ —سوندىقتان جولداعى ءبىر قۇدىققا بارعان سوڭ، كوزىن جويايىق،
 

تۇنى ءجۇرىپ، اۋىزىنا قاقپاق سالىنعان ءبىر قۇدىقتىڭ باسىنا جەتىپ توقتايدى. قۇدىقتىڭ ايناالسى -كەرۋەن كۇنى
  ەكەن. جۇك ءتۇسىرىلىپ، جايعاسقان سوڭ، كەرۋەن باسى مۇراتبەككە:قالىڭ موال

 
 ونى .شىعادى دەنەڭ. قاالدى تۇبىندە قۇدىق باسىڭ. اپەرەسىڭ سۋ بىزگە ءتۇسىپ، قۇدىققا مىنا سەن        —
 دەگەن اكە« ەل بايالب تاۋەكەلگە دا، جۇتساڭ تاس»: ەسىنە مۇراتبەكتىڭ سوندا. دەيدى—كومەمىز، موالعا مىنا

 ءسوزى تۇسەدى.
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 .دەيدى —تۇسەيىن، سىزدە، بيلىك تاۋەكەل،        —
 

سونىمەن مۇراتبەكتىڭ بەلىنە ارقان بايالپ، قۇدىققا تۇسىرەدى. قۇدىقتىڭ ءتۇبى كەڭ جازيرا، سارقىراعان وزەن، 
اعىپ  دىڭ ءبىر بەتىنەن ءىرىڭباقشا ەكەن. وزەن جاعاسىندا ءبىر سۇلۋ قىز بەن ولمەلى شال وتىر. قىز-جايقالعان باۋ

 تۇر.
 
 قىز دەيدى —بار، سۇرايتىنىم سەنەن كەيىن سونان قاندىر، ءشولىن سىرتتاعىالردىڭ بەرىپ، سۋدى         —

 —كەلەدى، ءتونىپ الىپ، قىلىش قولىنا قىز. قارايدى قىزعا سوڭ، بولعان بەرىپ سۋدى مۇراتبەك. پىشىنمەن تاكاپپار
 شال ەكەۋىمىزدىڭ قايسىمىز جاقسىمىز. ءدال جاۋاپ بەرمەسەڭ، باسىڭ كەسىلەدى. مىنا
 

 مۇراتبەك ساسپايدى، بايسالدى قالىپپەن جاۋاپ قايىرادى:
 
 .عانا سول ايىرماشىلىق كارى، — اناۋ جاسسىڭ، سەن. بولمايدى جامانى-جاقسى ادامنىڭ         —
 
 تۇر قىز سۇلۋ ەكى —قىز قىلىشىن تاستاي سالىپ. مۇراتبەك جالت قاراسا  دەيدى —قارا، جاعىڭا ار         —

 :جاالنداتىپ قىلىشىن بىرەۋى قىزدىڭ ەكى. جوق قىز مەن شال — بۇرىلسا قايتا. ەكەن
 
 :قايمىقپايدى مۇراتبەك. دەيدى —كەسىلەدى، باسىڭ — ايتپاساڭ دۇرىس سۇلۋمىز، قايسىسىمىز         —
 
 بىردەيسىڭ!ىڭ ەكەۋ         —
 
 قىز ەكى — بۇرىلسا قايتا. ەكەن تۇر ەسىك تەمىر — قاراسا جالت. قىزدار دەيدى —قارا، ارتىڭا         —

 ۇمىسكەك مەن التىن كوپ قالعانىن، امان. كۇمىس مەن التىن تولعان ءىشى ءۇيدىڭ — اشسا ەسىكتى مۇراتبەك. جوق
سىرتقا جىبەرەدى. سىرتتاعىالر قازىنانى قاۋعاعا سالىپ وتىر، ەڭ سوڭىنان ، بايالپ ارقانعا جازىپ، ايتىپ بولعانىن، تاپ

شىعارىپ االمىز دەپ حات جازادى. مۇراتبەك قازىنانى قاۋعاعا سالىپ بەرىپ تاۋىسادى. سىرتتاعىالر اقىلداسادى. كەرۋەن 
 باسى:

 
 تاستاپ كەتەىك.ققا قۇدى سوندىقتان. بوالدى يە قازىناعا مىنا — شىقسا مۇراتبەك         —
 
ءسويتىپ سىرتتاعىالر ارقاندى قيادى دا، كوشىپ جۇرە بەرەدى. مۇراتبەك قۇدىق تۇبىندە ازاپ شەگىپ، قايعى  

جۇتادى. تاعى دا تاۋەكەل ەتىپ، توڭىرەگىن تىنتكىلەي بەرەدى. سول كەزدە تاعى ءبىر ەسىكتەن دىبىس ەستىلەدى. 
وڭ كىرىپ بارسا، جيھازى جايناعان ءۇي ەكەن. قۇس توسەكتە شالقاسىنان جۇگىرىپ كەلىپ، ەسىكتى قاعادى. اشىلعان س

 «جەتپەگەن ارمان، بىتپەگەن ارمان»ءتۇسىپ، كەۋدەسىنە دومبىراسىن كولدەنەڭ قويىپ، اقساقالدى شال جاتىر. ول: 
عا ۇمىپ، ويدەپ كۇي شەرتەدى. ءبىر مەزەتتە شال باسىن كوتەرىپ، وتىر دەگەندەي يشارات بىلدىرەدى. كوزىن ج

 شومادى دا، الدەن ۋاقىتتا بىالي دەيدى:
 
 بۇل. مقاال قايران قايراتىڭا سەنىڭ. بولسىن توعىز — تاالبىڭ ءبىر سەگىز، تاالبىڭ ءبىر باالم، ە،         —

-اۋىپق ساعان ەندى. شىعاردىم دىبىس سوڭ، بولعان رازى. جاتىرمىن ءبىلىپ مەن قىلعانىندى ارەكەت قانداي جەردە
قاتەر جوق. بۇل جەردىڭ تاجالى ساعان العاش كەزدەسكەن قىزدار ەدى. العاش كەزىككەن قىزدىڭ قاسىنداعى شال 

. ەدى لەركەسى باسىڭ —ەمەس، سۇلۋ جىگىت، ساعان قۇبىلىپ كورىنگەن. جاۋابىن ءدال بەردىڭ. بىرەۋىن ماقتاساڭ 
العاش ماعان دا سوالي ىستەگەن. ءقازىر مەنىڭ قىزمەتكەرلەرىم.  ول. تيمەيدى ادامعا ونداي تايسالمادىڭ، سەن، ەكىنشى

-جاي، التىن-باقشا، ءۇي-مەن ءان مەن كۇيدىڭ عالىمى ەدىم. جەردىڭ ۇستىنەن استى قىزىق. مىناۋ وزەن، سۋ، باۋ
ت بويىنشا رشا. ورىندايدى سونى ايتسام نە. نوكەرىم مەنىڭ استىنداعىالر جەردىڭ. ىقتيارىمدا مەنىڭ ءبارى —كۇمىس 

ولتىرمەۋدى سوالر شەشەدى. ولمەي قالعان ادام ماعان كەلەدى. ەندى سەنىڭ -جەر بەتىنەن كەلگەندەردى ولتىرۋ
 تاعدىرىڭ مەنىڭ قولىمدا...
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 .جوق كىسى قاراسار ەدى، قالىپ جالعىز شەشەم كورىڭىز، جاساي قايىرىمدىلىق اتا،       —
 

الۋان تاعام ءازىر بوالدى. قارت پەن -اق الۋان-تۇيمەنى باسادى. سول ساتتەقارت ويالنىپ بارىپ، جانىنداعى ءبىر 
 مۇراتبەك تويعانىنشا جەيدى. سودان كەيىن قارت بىالي دەيدى:

 
 قتىڭقۇدى مەنىڭ. ءبىل ءوزىڭ — دەسەڭ كەلەم دا تاعى. شىعارايىن بەتىنە جەر ىزىڭمەن كەلگەن سەنى       —

 اسپابىم بار. سەن قاشان كەلسەڭ دە، ءوزىم ءتۇسىرىپ االمىن.رەتىن كو ادامدى كەلگەن اۋزىنا
 
 !اتا راقمەت، نيەتىڭىزگە اق       —
 

 قارت مۇراتبەككە تەسىلە قاراپ وتىرىپ، مىناالردى ايتتى:
 
ەسەك  ىءوز ۇنىمەن ءوز باياعى ول. تۇرادى ەسەك بار توقىمى-ەر كونەتوز ۇستىندە شىققاندا سىرتقا سەن       —
قاشىرعا اينالعان جولجومارتتىڭ كەلىنشەگى. ءوزى ولگەن. بۇل كەلىنشەكتە جازىق جوق. سەن سول ەسەككە -پەن

ءمىن دە، وڭ جاق قۇالعىن بۇرا. قۇيىنداي ۇشا جونەلەدى. سايرانداپ جاتقان كەرۋەنشىلەردىڭ ۇستىنەن تۇسەسىڭ. 
رى يەدى. كەرۋەن باسىنىڭ باسىن قاعىپ تاستا. باسقاال سول زاماتتا مىنا قىلىشتى قىنابىنان سۋىر. ءبارى ساعان باس

جالشىالر، والرعا تيمە. سودان كەيىن مىنا ورامالدى جەلپى. سوندا ەسەك پەن قاشىر بوپ جۇرگەن جولجومارتتىڭ 
جالشىالرى ادام قالپىنا كەلەدى. والر سەنىمەن دوستاسادى. ءسويتىپ، بارلىق جالشىنىڭ باسىن قوس تا، كورگەن 

نەتىندى باياندا. قازىنانى تەن ءبولىپ بەر دە، ءارقايسىسىن ءوز ەلىنە قايتار. جولجومارتتىڭ كەلىنشەگى ساعان بەي
 عاشىق. نەكەلەپ ال. ورامال مەن قىلىشتى ءوز بويىڭنان تاستاما.

 
دارىن قانشال وسىالردى ايتتى دا، مۇراتبەكتى قۇدىقتان شىعارىپ جىبەردى. سودان كەيىن مۇراتبەك شالدىڭ ايت

بۇلجىتپاي ورىندادى دا، سۇلۋ كەلىنشەكتى ەرتىپ ەلىنە قايتتى. شەشەسىن تاۋىپ، ەندىگى تىرشىلىگىنە ءوزى قوجا 
 بولدى. 
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تاپ، ىپتى. حان ەسەكتەرىن كوزدەن تاسا جەردە ۇسبۇرىنعى زاماندا ءبىر حاننىن ادام ءتىلىن بىلەتىن قىرىق ەسەگى بول
 ءسوز ۇيرەتەدى ەكەن. سودان كەيىن بارىپ، ەلىنە  جار ساالدى:

 
 — الماسا كەلە الىپ وتىن. بەرەمىن قىزىمدى بولسا، بەرەتىن اكەلىپ وتىن ەسەگىمەن قىرىق مەنىڭ كىم-كىمدە —

 .كەسەمىن باسىن
 

بىلمەگەن تاالي ادام،ەسەكپەن وتىن اكەپ بەرىپ قىز الماق بولىپ، وتىن الىپ كەلە اۋەلدە حان ەسەكتەرىنىڭ سىرىن 
 الماي، اۋرەگە تۇسەدى. تاالي ادامنىڭ باسى كەسىلەدى.

 
 ءسويتىپ، كىم وتىن اكەلىپ بەرۋگە كەلىسسە، حان ەسەكتەرىنە ارنايى تاپسىرما بەرىپ جىبەرەدى. 

 
اعانعا كونبەندەر. بىرەۋىڭ ورىندارىننان قوزعالماي تۇر دا، بىرەۋىڭ سەندەر ايد سوڭ، بارعان وتىنعا        —

 قوزعالماي جاتىپ ال. ءبىرىڭ جۇرسەڭ، ءبىرىڭ جۇرمە. وسى ايتتقاندى ورىنداماساندار ءبارىندى قىرامىن!
 

 ايدى.شىن شىدحان وسىالي قورقىتادى. ەسەكتەر حاننىڭ جارلىعىن امالسىز ورىندايدى. تاياققا دا، قاماۋعا دا جان ءۇ
 

كۇندەردىڭ بىرىندە بۇل حاباردى سول ەلدەگى تاپقىر،امالشىل ءبىر جەتىم باال ەستيدى. حاننىڭ اللدىنا كەلىپ، وتىن 
 اكەلىپ بەرۋگە ءازىر ەكەنىن مالىمدەيدى.
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ىسقىلداي مدەيدى باال. حان  —!بەرەمىن اكەلىپ وتىن ەسەگىڭىزبەن قىرىق تاقسىر، با، تۇراسىز ۋادەڭىزدە        —

 كۇلەدى.
 
 !كەل الىپ بولساڭ، مىقتى        —
 

باال حاننىڭ قىرىق ەسەگىن الدىنا سالىپ الىپ، تىپىرالتا ايداپ، وتىن اكەلۋگە كەتەدى. تاۋعا بارىپ، وتىن جينايدى 
 ءبىرىنجاتا كەتەدى. -دا، ونى قىرىق ەسەككە ارتادى. سودان كەيىن ايداسا، ەسەكتەر جۇرمەيدى. ىڭىرانىپ جاتا

تۇرعىزسا، ەكىنشىسى جاتادى. باال ابدەن ابىگەرگە تۇسەدى. ءسويتىپ ءجۇرىپ، كۇندى باتىرادى. باال والي وياليدى، 
 بىالي وياليدى. اقىرى ءبىر امال تابادى.

 
 —ىن!قاسكىرعا مۇجىتپاي باسىمدى ءجۇرىپ، بولىپ اۋرە سەندەرمەن تۇندە كاراڭعى. قاپتادى قاسقىر ويباي،        —
-ءوزى ڭحاننى ولگەنشە، مىلجاالنىپ ءتۇسىپ، اۋزىنا قاسقىردىڭ». باستايدى شوشي دە ەسەكتەر. قاشادى تۇرا دەپ
 ورتاج تيمەي، جەرگە تاباندارى. جونەلەدى ۇركە دۇركىرەپ ەسەكتەر بىلەتىن ءتىل دەپ «!ءولتىرسىن باۋىزداپ اق

 پىسىلداي پىسقىرىنىپ، اۋالعا توپىرالي كىرەدى. . قۇالقتارىن قالقيتا،ارتىلعان وتىن بارىنە. جونەلەدى
 
 ۇسكەنت تەرگە قارا حان. باال دەيدى —قويدىم، قاماپ قوراعا ەسەكتەرىڭىزدى ءتۇسىرىپ، وتىندى حان، تاقسىر —

 .كەتەدى شوشىپ كورىپ وتىندى جاتقان ءۇيىلىپ ەسەكتەرىن،
 ءسويتىپ، تاپقىر باال ايالكەر حاندى وتىرعىزىپتى.  
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ەرتەدە مەڭىرەك تاۋىنىڭ بوكتەرىن جايالعان، ەلىن سۇرىكتەي سورعان، بەيكۇنا ادام قانىمەن كىلىشىن قانداعان، 
، ەلى ونى ولماعان سوڭسالتاناتقا ماستانىپ، داۋىرلەگەن ءبىر حان ءوتىپتى. ايتاتىن اقىلى، كورسەتەر راقىمى ب-ءسان

 اتاپ كەتىپتى.« زالىم حان»
 

اناسىنان ەرتە جەتىم قالعان جەكەي دەگەن جەتىم باال بوالدى. ارقا سۇيەر اعاسى، باسىن سۇيەر ءىنىسى -وسى ەلدە اتا
ى. جيناپ اكەلۋ بوالد وتىن شىعىپ، تاۋىنا مەڭىرەك —بولماعان سوڭ، ونىڭ كۇندەگى ءىسى دە، كۇن كورىسى دە 

بىر كۇنى جەكەي ادەتىنشە تاڭ راۋاعاداعاندا تۇرىپ، تاۋعا وتىنعا كەلەدى. قاراعايلى قالىڭ ورمان. الدەقايدا بەبەۋلەي ء
 شىرىلداعان ءبىر قۇستىڭ زارلى داۋسىن ەستيدى.

 
ىعىپ، رجاعىن شولىپ، قانشا قاراسا دا، ەشنارسە كورە المايدى. الگى شىرقىراعان داۋىس بارعان سايىن شي-جەكەي جان

تاڭ بوپ قايران قالعان جەكەي وتىنىن تاستاي سالىپ، داۋىس شىققان جاققا كەلسە، جاالما -ۇدەي تۇسەدى. بۇعان اڭ
ا دا باسىنا قاتەر بۇل نە قىلس»جارتاستىڭ قاپتالىن جاناي وسكەن ءبىر بايتەرەكتىڭ باسىنان شىعىپ تۇرعانىن بىلەدى. 

، جاقىنداي تۇسەدى. تاياپ بارىپ، سىعااليدى. جۋاندىعى جەندى بىلەكتەي دەپ وياليدى دا« تونگەن بەيشارا بوالر
ۇزىندىعى ەكى قۇالش كەلەتىن قاراسۇر جىالن كوزىنەن وت شاشىپ، ۇزىن ايىر ءتىلىن جاالنداتىپ، ىسىلداي ىسقىرعان 

 قالپى تەرەكتىن باسىنا قاراي ورمەلەپ بارا جاتىر ەكەن.
 

ەي الگى بەزىلدەگەن قۇستى اجالدان قۇتقارۋدى وياليدى دا، جالماجان جەردەن دەنەسى تۇرشىگە تىتىركەنگەن جەك
كەسەدەي تاستى كوتەرىپ الىپ، جىالننىڭ باسىن دالدەپ پارمەنمەن جىبەرىپ ۇرادى. تاس جىالننىڭ باسىنا تيمەي، 

 شەگىپ جەكەيدىڭ دەگەندەي جىالن ايبات« بالەم، سەنى مە؟»بەلىنە تيەدى. جىالن بۇراالنداپ جەرگە تۇسەدى. 
وزىنە ۇمتىالدى. جەكەي لىپ ەتىپ، جانىنداعى تەرەكتىڭ باسىنا شىعىپ االدى. جىالن ءتىلىن جاالنداتىپ ايبات شەگىپ، 

 ىسىلداي ىسقىرعان كۇيى جەكەي شىعىپ العان تەرەكتى ءبىر ايناالدى دا، ورمەلەپ ۇمتىال باستايدى.
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بارىپ توقتاعان جەكەي ايبالتاسىن قولىنا الىپ، جىالنمەن سايىسۋعا سىرعي اعاشتىڭ ورتان بەلىنە -جوعارى سىرعي
دايىنداالدى. جىالن جيىرىال سەرپىلىپ، جۇتىپ جىبەرەردەي ارانىن اشىپ، تاقاي بەرگەندە جەكەي قولىنداعى ۇزىن 

يىن جەكەي كە ساپتى بالتاسىن سىلتەپ قاالدى. جىالننىڭ باسى دوپشا دوماالپ جەرگە تۇسەدى. جاۋىن جامساتقاننان
 تەرەكتەن تۇسەدى دە، بالتاسىن بەلىنە قىستىرىپ جۇرە بەرگەندە:

 
 االعاناراش اجالدان ءوزى جاقتاعى ول سويتسە،. ەستيدى داۋىسىن بىرەۋدىڭ دەگەن —!تۇرشى تۇرا جىگىت، ءاي، —

 ىگىتىم،ج —پ كەلىپ جەكەيدىڭ قارسى الدىنا قونادى ۇشى قۇس. ەكەن قۇس اال سارى ءبىر كەپتەردەي ۇلكەندىگى
 شىعارعان رەت التىنشى بۇل. قالدىڭ الىپ اجالدان باالپانىمدى ەكى مەنىڭ سەن! راحمەت ءبىر دا مىڭ ساعان

 ولماساڭ،ب سەن. كەتەتىن جەپ جىالن الگى ۋاقىتتا وسى سايىن جىل ءبارىن بۇرىنعىالردىڭ بۇدان. ەدى باالپاندارىم
دە ۇياداعى باالپاندى جەيتىن ەدى. مەنىڭ ساعان ىستەگەن جاقسىلىعىم بولسىن، ءما، مىنانى ال. قاجەت بوال  بۇگىن

، دەپ ءۇش رەت داۋىستاساڭ« قۇسىم، قۇسىم، مەن كەلدىم»قالسام، كۇن شىعىپ كەلە جاتقاندا وسى جەرگە كەلىپ: 
كەلە جاتقاندا عانا كەلەتىنىندى جانە ءۇش رەت  مەن ساعان ءدىلدا بەرىپ تۇرامىن. ەڭ باستىسى تەك كۇن شىعىپ

 داۋىستايتىنىندى ۇمىتپا!
 

وسىنى ايتادى دا، قۇس ءبىر تال مامىعىن جۇلىپ بەرەدى. سونان كەيىن ۇشا جونەلىپ، كەتىپ قاالدى. بۇعان سەنەرىن 
 ءتۇنى بويى كوز دە سەنبەسىن دە بىلمەگەن جەكەي وتىنىن ارقاالپ الىپ كەتىپ قاالدى. جەكەي ويعا شومىپ،

ۇسىم، ق»گەن ويمەن كۇن شىعار الدىندا الگى جەرگە بارادى دا:  -دە« وسىنى ءبىر بايقاپ كورەيىنشى»ىلمەيدى. 
-اق ەكەن الگى قۇس پايدا بوال كەتەدى دە، سىلكىنىپ-دەپ، ءۇش دۇركىن داۋىستايدى. سول« قۇسىم، مەن كەلدىم

دىراپ التىن تەڭگەلەر تۇسەدى. جەكەي راحمەت ايتىپ، التىن ءدىلداالردى سىلكىنىپ جىبەرەدى. قاناتىنىڭ استىنان سىل
 قۋانا ۇيىنە كەلەدى.-جيناپ االدى دا، قۋانا

 
جاي -مۇلىك جينايدى. قورا-ءسويتىپ، جەكەيدىن تۇرمىسى جاقسارا باستايدى. كۇندەر ءوتىپ جاتادى. جەكەي مال 

ساالدى. كورشىلەس ەلدەن اي مەن كۇڭدەي اجارلى، اۋىزى ويماقتاي; كوزى قاراقاتتاي ءبىر سۇلۋدى ايتتىرىپ، 
 ءتۇتىن تۇتەتەدى دە، ەل قاتارىنا قوسىالدى.

 
عى بارعان سايىن ارتىپ، داۋلەتى پاتشانىڭ قازىناسىنان دا اسىپ كەتەدى. جەكەيدىڭ ەسەپسىز التىنى جەكەيدىڭ بايلى

ەپ ويالنادى د« وسىنىڭ التىنى مەن ايەلىن قاالي قولعا تۇسىرەمىن»مەن ەرەكشە سۇلۋ ايەلىنە كوزى تۇسكەن پاتشا: 
 بىالي دەيدى: دا، ۋازىرلەرىمەن وڭاشا اقىلداسادى. سوندا ءبىر ءۋازىرى تۇرىپ

 
 قازىناما»: ارتىنان. قويىڭىز تىقتىرىپ قوراسىنا ونىڭ ءدىلدانى دوربا ءبىر. وناي امالى ونىڭ تاقسىر، مارتەبەلى —
ەپ حابارالڭىز. سودان كەيىن جينالعان ەلدى باستاپ بارىپ، ونىڭ قوراسىن ءتىنتىرىڭىز دە، د —«!ءتۇستى ۇرى

لدىندا ماسقارا بولىپ، بۇلتارا المايدى. ءسويتىپ ءوزىن ۇرى دەپ ۇستاپ، كوزىن ءدىلدانى تاۋىپ العان بولىڭىز. ەل ا
 مۇلكىنە جانە سۇلۋ ايەلىنە يە بولىپ شىعا كەلەسىز.-جوياسىز دا، بارلىق ءدىلداسى مەن قازىنا

 
ەڭىنە: ەرتبۇل قۋلىقتى زالىم پاتشا قولدايدى دا، جەكەيدىڭ اۋالسىنا التىن ءدىلدانى كومدىرىپ تاستاعان سوڭ، 

دەپ اتتان سالىپ، ەلدىڭ شىرقىن بۇزادى. ءوزىنىڭ التىن تونىنا وراتىپ، جەكەيدىڭ قوراسىنا « قازىناما ۇرى ءتۇستى»
 شۋ بولىپ دۇرلىگەدى.-التىن تىقتىرىپ قويعان پاتشانىن زارىنەن شوشىعان ەل ۇالر

 
دى. سودان جوكەيدىڭ ۇيىنە كەلەدى دە، ءتىنتىپ اۋالنى تىنتكەن بوال-تاڭ اتقان سوڭ ەل جيناالدى. زالىم پاتشا اۋال

مۇلكىن، ايەلىن الىپ، ءوزىن -ءجۇرىپ وزدەرى تىققان ءدىلدانى تاۋىپ االدى. سودان كەيىن ايىپ تاعىپ، بار مال
 ماتاپ ايداپ اكەتەدى.-بايالپ

 
 ق، جەكەي شىن سىرىنزالىم پاتشا جەكەيدى ورداعا الىپ بارعان سوڭ قاالي بايىعانىنىڭ سىرىن سۇرايدى. ءبىرا

اشپايدى. بۇعان كارلەنگەن پاتشا ونى دارعا اسۋعا بۇيىرادى. جازىقسىز ولەتىن بولعاننان كەيىن جەكەي امالسىز 
، الگى مۇنى ولتىرمەي تۇرا تۇرايىن»باسىنان وتكەن وقيعانى، بايۋىنىڭ سىرىن ايتادى. مۇنى ەستىگەن زالىم پاتشا. 

ان دەپ وياليدى. سود« پ االيىن. سودان كەيىن كوزىن جويا سالۋ قيىن بولماسجۇمباق قۇستىڭ ءدىلداسىن جينا
كەيىن قاسىنا الگى وزىنە اقىل ۇيرەتكەن ءۋازىردى الىپ، جەكەيدەگى قۇستىڭ ءجۇنىن االدى دا، كۇن شىعار الدىندا 
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 ن داۋىستايدى. سولدەپ ءۇش دۇركى« قۇسىم، قۇسىم، مەن كەلدىم!»بايتەرەكتىڭ تۇبىنە بارادى. سودان كەيىن: 
سىلكىنىپ جىبەرەدى. سوندا قاناتىنىن استىنان ساۋىلداپ التىن -زاماتتا التىن قۇس پايدا بوال قاالدى دا، سىلكىنىپ

 السسىزتو دەپ—«قۇسىم، قۇسىم، مەن كەلدىم!»ءدىلدا توگىلە باستايدى. مۇنى كورگەن قاناعاتسىز، وبىر پاتشا 
 مۇنى. دىقاال الماي قوزعاال ورنىنان ءوزى اقىرىندا. تىعادى نىعىرالپ ءدىلدانى ىناقونش مەن قوينى. بەرەدى داۋىستاي
 :قۇس التىن كورگەن

 
 دۇلەي-اليا ساتتە سول. سىلكىنەدى ءبىر دەپ، —توپىراق كومگەندە تويادى، بەتىن ولگەندە، كوزى اشقاراقتىڭ —

 .كەتەدى الىپ ۇشىرىپ ءۋازىردى مەن پاتشا سوعىپ، قۇيىن
 

كىن جيناپ مۇل-زالىم پاتشادان قۇتىلعان ەل قۋانادى، باستارىنا تىنىشتىق ورنايدى. جەكەي دە جاالدان ارىلىپ، قازىنا
 االدى. جۇبايىمەن قايتا قاۋىشىپ، ماقساتىنا جەتىپتى. 

 
 
 ـ ءبولىم: راقىم تاز  229
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قىزى راقىم دەگەن سالمەن كوڭىل قوسىپ، ەكەۋى قاشپاق بولىپ ۋاعداالسىپتى. اۋىلدىڭ ءبىر بايدىڭ بويجەتكەن 
سىرتىنداعى بەيىتتىڭ جانىندا كەزدەسپەك بوالدى. ۋادەلى كۇنى تۇندە قىز بەس اتتى باپتاپ ءمىنىپ، قاسىنا مااليىن 

 ەرتىپ بەيىتكە كەلەدى. كاراڭعى تۇندە بىرەۋدىڭ قاراسى كورىنەدى. قىز:
 
 :كىسى قارانداعان سوندا. سۇرايدى دەپ —كىمسىڭ؟ سەن        —
 
 :قىز ويالعان دەپ ەكەن جىگىتىم ۋاعداالسقان. دەيدى —عوي، راقىممىن مەن        —
 
 نءتۇ دە، مىنەدى قارعىپ اتقا جىگىت. قاالدى تۇرا تارتىپ كولدەنەڭ اتىن جەتەك دەپ —!اتقا ءمىن،        —

 .كەتەدى ءجۇرىپ قاتىپ
 

 ءتۇنى سول. قويشىسى بايدىڭ تاز، راقىم —جاپسارىن تۇسىنبەيدى. ويتكەنى ونىڭ اتى -جىگىت بۇل ارەكەتتىڭ جاي
ەيىتكە قاشىپ كەلىپ، تىعىلىپ جاتقان ەكەن. ال سال راقىم ۋاعدالى كەزدەن كەشىگەدى ب شىداماي، تاياعىنا بايدىڭ

، تاڭ اتقاندا قاراسا، قىزدىڭ سال راقىم دەپ الىپ كەلگەنى دە، قىز وسى راقىمعا تاپ بولعان ەكەن. تۇنىمەن ءجۇرىپ
مبالداعان پ، بويىن اال قاشسا دا، سىشوشى بۇدان قىز. شىعادى بولىپ تاز ءبىر ۇسقىنسىز جۇلبا،-البا باسى-ءۇستى —

 بەس اتتى جەتەكتەپ كەلە جاتقان مااليى ىلەسپەي تۇرىپ االدى.
 
 :ايتادى ءجون اتشىسى قىزعا دەگەن —ءجۇر، ىلەسىپ ماعان        —
 
تى. ەسسويل كەلىپ ادام تاالي سوڭ، بويجەتكەن. ەدىڭ قىزى الپەشتەگەن سالىپ االقانىنا بايدىڭ سەن        —

كوك ەتىكتى كەزىكپەي، كوڭ ەتىكتىنى جاراتپاي جۇرگەنىڭدە راقىم سالدى تاپتىڭ. بۇگىنگى تياناعىڭ سال راقىم 
« ڭبۇلتاقتاساڭ دا بۇيرىقتان قاشىپ قۇتىال المايسى»ايدىڭ ساعان قوسقانى وسى شىعار. بولماي، تاز راقىم بولدى. قۇد

 دەگەن وسى. بۇيىرعانىنا رازى بولىپ، تۇراقتاپ قال!
 

باسقاعا امالى جوق قىز، اتشىسىنىڭ سوزىنە تۇراقتاپ، تاز راقىمعا پەيىل ءبىلدىرىپ تيەدى. سودان بۇالر توقتاماي 
قاالنىڭ شەتىنە كەلەدى. سول ارادان ءۇي سالىپ، مەكەن تۇتىپ تۇرىپ قاالدى. ۋاقىت وتە ءجۇرىپ وتىرىپ، ءبىر 

كەلە قىز جۇكتى بوالدى. نارەستەسىنىڭ كەرەكجاراعىن الدىرۋ ءۇشىن مىڭ ءدىلدا بەرىپ، راقىمدى بازارعا جىبەرەدى. 
 ەيىن:ول بازاردان كوز تۇندىرعان دۇنيەلەردى كورەدى. ءبىر اينالىپ شىققاننان ك

 
 .كەزىگەدى ادامعا جۇرگەن ايقايالپ دەپ—!دىلدا مىڭ — قۇنى بار، ءسوزىم ءبىر        —
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 .قاالدى قىزىعا راقىم دەپ —لعان ءسوز؟نەعى ول االيىن، مەن        —
 
 .بەرەدى ءدىلداسىن مىڭ راقىم سوڭ، دەگەن — قولىما —سال، اقشاڭدى        —
 
 .دەيدى —ءسوز، كانداي ول ەندى ايت، ال،        —
 
 .ءسوز دەگەن «شىقپايدى جان اجالسىز»: ول        —
 

 راقىم بۇل ءسوزدى ساتىپ العان سوڭ ۇيىنە كەلەدى. سوندا ايەلى:
 
 .ايتادى شىنىن راقىم. سۇرايدى دەپ —الدىڭ؟ نە       —
 
 .قايتتىم دا، الدىم ساتىپ ءسوز اۋىز ءبىر ءدىلدالىق مىڭ. جوقپىن العان ەشتەڭە       —
 

ايەلى بۇل ءىستىڭ بايىبىنا بارا الماي، ءۇنسىز وتىرىپ قاالدى. كەلەسى كۇنى ايەلى تاعى دا مىڭ ءدىلدا بەرىپ، 
 يالپايقا دەپ «!ءدىلدا مىڭ —بىر ءسوزىم بار، قۇنى »جاراق الىپ كەلۋگە جىبەرەدى. بۇل جولى دا راقىم: ء-كەرەك

 ىنادانم تيمەدى، پايداسى ءسوزدىڭ ءدىلدالىق مىڭ العان ساتىپ جولى وتكەن»: راقىم. كەزىكتىرەدى ادامدى جۇرگەن
 دەپ ويالپ، الگى ادامعا بارادى.« ەكەنىن بىلەيىن ءسوز نە ەكەنمىن، ما تابار پايدا ءبىر
 
 ەكەن؟ ما تاتىي ءدىلداعا مىڭ كورشى، ايتىپ الدىمەن االيىن، مەن ءسوزىندى       —
 
 پالى بازارعا بولماسا، ءسوز تاتىمايتىن ءدىلداعا مىڭ. ساتۋشى ءسوز دەيدى —تولە، اقىسىن الدىمەن       —

 ى ورنىن تاۋىپ قولدانساڭ، ولىمنەن دە قۇتقارادى.ءسوزد بۇل. قايتەيىن شىعىپ
 

دەگەن ءسوزدى ساتىپ االدى. ۇيىنە قايتىپ « سۇلۋ سۇلۋ ەمەس، سۇيگەن سۇلۋ»سونىمەن راقىم مىڭ ءدىلدا بەرىپ، 
 پ، ساۋداسىن ايەلىنە ايتادى. ايەلى اشۋالنارىن دا، كۇلەرىن دە بىلمەي وتىرىپ قاالدى.كەلى
 
 ءۇشىنشى كۇنى ايەلى قاپشىققا توعىز ءجۇز توقسان ءدىلدانى سالىپ، قولىنا ۇستاتادى. 

 
 دەپ —!كەل الىپ عانا جاراقتى-كەرەك ۇيگە جۇمساماي، ەشنارسەگە باسقا. وسى — قالعانى اقشانىڭ       —

ەنىن جۇرگ ايقايالپ دەپ «!ءدىلدا مىڭ قۇنى بار، ءسوزىم بىر»ء كىسىنىڭ الگى كەلسە، بازارعا راقىم. تاپسىرادى
ەستيدى دە، بۇعان دا قىزىعادى. ءبىراق ايەلىنىڭ ەسكەرتىپ تاپسىرعانى بار. ەكى ويلى بولىپ، بازاردى ءبىر اينالىپ 

ن ءسوز بار. وتكەندەگى ساتىپ العان ەكەۋىنەن دە پايدا كورگەم دەگە« ەر كەزەگى ۇشكە دەيىن»شىعادى. اقىرى 
 جوق، بالكىم، ءۇشىنشىسىنىڭ پايداسى تيەر، ساتىپ االيىن وسىنى دەگەن قورىتىندىعا كەلەدى دە، الگى ادامعا بارىپ:

 
 .دەيدى —ءسوزىندى، االيىن مەن       —
 
 .ءدىلداندى اكەل       —
 

 مىڭعا جەتپەدى، توعىز ءجۇز توقسان بولىپ شىقتى. ءسوز يەسى: راقىم ءدىلداسىن ساناپ ەدى،
 
 قىمعارا ءسوزدى دەگەن «ارتىق كورگەن ءبىر ەستىگەننەن مىڭ» دە، دەيدى —مىڭ، قاپشىعىمەن بولدى،       —

 .قاالدى كەتىپ دا، ساتادى
 

راقىم ايەلى بەرگەن بارلىق اقشانى ءۇش اۋىز سوزگە تولەپ، قايتەرىن بىلمەي كوشەدە سەندەلىپ جۇرگەندە ءبىر 
كەرۋەن كەلىپ قاالدى. ول ءبىر قىزمەتشى الماق ەكەن، راقىم سوعان جالدانادى دا، كەرۋەنمەن بىرگە ءجۇرىپ 
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ەماالدى. سونان سوڭ كەرۋەن باسى جول جايىن كەتەدى. كەرۋەن ءبىر جەرگە كەلىپ، جۇكتەرىن تۇسىرەدى دە، د
 ءتۇسىندىرىپ، تاپسىرما بەرەدى.

 
ۋسىز بەس كۇندىك س ون الدىمەن. تارتامىز شەرۋ جولعا الىس ايلىق ءبىر قايتۋى ايلىق، ءبىر بارۋى ءبىز       —

. سول ون بەس ولكەنى باسىپ وتەمىز. سوندىقتان ون بەس كۇنگە جەتەتىن اۋىز سۋدى اال ءجۇرۋىمىز كەرەك
كۇندىك جەردەگى قۇمنىڭ اراسىندا ءبىر باستاۋ بار. سول جەردە بىرنەشە كۇن تىنىعىپ، تاعى دا ون بەس كۇنگە 

ىنە مارجان كەن -جەتەتىن سۋ الىپ، ءارى قاراي جۇرەمىز. سول ون بەس كۇندىك ءشولدى باسىپ وتكەن سوڭ، ءىنجۋ
 كەرى قايتامىز. جەتەمىز. سودان توعاناعىمىزدى تولتىرىپ الىپ،

 
ۇتەپ، اشىپ، قاقىرىعى ت-ءسويتىپ، جوالۋشىالر كەرۋەن باسى ايتقانداي ون بەس كۇن سۋسىز ءشولدى باسادى. ارىپ 

باستاۋى بار جەرگە زورعا جەتەدى. باستاۋدىڭ ورنىندا قۇدىقتىڭ اۋزى سياقتى ۇڭىرەيگەن اڭگەك قانا جاتىر ەكەن. 
تىن بولعان سوڭ، كەرۋەن باسى ارقان بايالپ، قۇدىققا رەتىمەن ەكى ادام ادام مەن كولىك تۇگەل شولدەپ قىرىال

تۇسىرەدى. ەكى رەتتە دە ادامنىڭ باسى كەسىلىپ، قۇر دەنەلەرى عانا شىعادى. كەرۋەن باسى نە ىستەرىن بىلمەي، 
 قاتتى كەيدى.

 
 وسى ءبىزدى كىم-كىمدە ما؟ بار امالدارىڭ قىرىالمىز، تە جۇرسەك قاالي ەندى ءبىز جاراندار، ەي،        —

 .بەرەمىن توعاناعىمەن مۇلىكتى-دۇنيە وسى — قۇتقارسا اجالدان
 

مەنىڭ مىڭ ءدىلداعا العان سوزدەرىمنىڭ بىردە ءبىرىنىڭ سەپتىگى تيمەي مە؟ تاۋەكەل دەپ، »وسى كەزدە راقىم: 
 :دا وياليدى دەپ «قاالرمىن امان —وسى شىڭىراۋعا تۇسەيىن. اجالىم جەتپەسە 

 
 ارقان نەنبەلى الىپ، قابىل تاالبىن كەرۋەنشىلەر. دەيدى بايقايىن ءتۇسىپ مەن قۇدىققا بولسا، رۇقسات        —

مولدىر سۋ كورىنىپ تۇر ەكەن. -م تۇسسە قۇدىقتىڭ تۇبىنەن ءموپراقى. جىبەرەدى اڭگەككە راقىمدى دا، باياليدى
 ءتورت ادام وتىر. والر راقىمنان:سۋدىڭ ەكى جاعىندا ءبىر قىز، ءبىر جىگىتتەن 

 
 .سۇرايدى دەپ —كەلدىڭ؟ نەگە        —
 
 .راقىم دەيدى —كەلدىم، سۇراي سۋ        —
 
 تۋالي االدى، قاالعانىن كەلگەن سۇراي —كى جىگىتتىڭ بىرەۋى.ە قۇدىقتاعى دەيدى -  ، جارايدى        —

 قىزدى ناا اناۋ. دەيمىن سۇلۋ قىزدى مىنا مەن. ەدىك يەسى سۋدىڭ استىنداعى جەردىڭ ءبىز. قاالدى باسى كەلگەننىڭ
ن سۋ تىنەبە جەر كەيىن سودان. المادى بەرە باعا دۇرىس قىزعا ەكى وسى ءبارى استىنداعىالردىڭ جەر. دەيدى سۇلۋ

نان وسىنى مىزدەي كەلگەن ادامعا تورەلىگىن ايتقىزايىق دەپ توستىق. باعاناعى باسى كەسىلىپ، سىرتقا شىققان ادا
سۇراپ ەدىك، ءبىرى مەنىڭ جانىمداعى قىزدى سۇلۋ دەدى، اناۋ ونىڭ باسىن قاعىپ ءتۇسىردى. ەكىنشىسى انا 
جىگىتتىڭ قاسىنداعى قىزدى سۇلۋ دەدى، مەن ونىڭ باسىن الىپ تاستادىم. ال ەندى سەن ايتشى، وسى ەكى قىزدىڭ 

 قايسىسى سۇلۋ؟
 
 كورۋ تەڭ ءبىردى تەگى —.ءتۇسىرىپ ەسىنە ءسوزدى ءدىلدالىق مىڭ راقىم سوندا دەيدى —ءجون،        —

وي. ع سۇلۋ سۇيگەن — ەمەس سۇلۋ سۇلۋ تەگىندە. ەكەن تاپقان بيە شومبال ەكەن، شاپقان ايعىر شابدار. كەرەك
 .وزىنە — سۇيگەنى ءوز اركىمنىڭ. سەزىلەدى ىستىق كورىنىپ، سۇلۋ وعان سول —كىمنىڭ كوڭىلى كىمگە اۋسا 

 
 بۇل تورەلىكتى ەستىگەن سوڭ جەردىڭ استىنداعى عاشىقتار دا رازى بولىپ، قاتتى قۋانادى.

 
 اي، ءبىز وسى جەردە ءبىر جىل سارىلىپالم تابا جاۋاپ وسىعان. تاپتىڭ كوڭىلىمىزدەگىنى ءبىزدىڭ سەن        —

ي كەلدى. سوندىقتان والر جەر جاتتىق. سەنەن بۇرىن كەلگەن ەكەۋى سۋ سۇراي كەلمەدى. ءبىزدى جازعىرىپ، تۋال
بەتىنە سۋ الىپ شىقپاق تۇرماق، وزدەرىن دە ساقتاي المادى. سەن ءجون بىلەدى ەكەنسىڭ، كايتا بەر، ارتىڭنان ءبىز 

 سۋدى دا شىعارىپ بەرەمىز.
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 دار مەنراقىم جەر بەتىنە امان شىعادى. ىلە سارقىراپ سۋ دا اعا باستايدى. شولىركەپ، قانى كەۋىپ قالعان ادام

كولىكتەر سۋسىنداپ قارىق بوالدى. ءسويتىپ، كەرۋەن باسى ءوزىنىڭ اجالدان امان كالعانىنا شۇكىر ەتىپ، ۋادەسى 
جان مار-بويىنشا توعاناقتى راقىمعا بەرەدى. راقىم كەرۋەندى باستاپ، ون بەس كۇندىك شولدەن وتەدى دە، ءىنجۋ

 ە الىپ، كەرى ءقايتادى.كەنىنە بارادى. ول جەردەگى مارجاننان كەرەگىنش
 

« ىپتىراقىم دەگەننىڭ ايەلى كەتىپ قال»جولشىباي راقىم جۇرگىنشىلەردەن ءار ءتۇرلى قاۋەسەتتەر ەستيدى. بىرەۋلەر: 
اۋقاس راقىمنىڭ ايەلى قاتتى ن»دەيدى. تاعى بىرەۋلەر: « باسقا بىرەۋگە ءتيىپ كەتىپتى»دەيدى.  ەندى بىرەۋلەرى: 

مۇلكىن قولعا ءتۇسىرۋدى ويالعان بىرەۋلەر: -دەيدى. راقىمنىڭ دۇنيە« ماي جەتسىن دەپتىەكەن، ءۇش كۇننەن قال
 دەگەن وسەكتەردى تاراتادى.« اي، راقىمنىن ايەلى باالسىن ارقاالپ كوشەدە قايىر تىلەپ ءجۇر ەكەن-وبال»
 

ازارعا ا وقتاالدى. ءوزىنىڭ براقىم بۇل سوزدەردى ەستىپ، ىشتەي قاتتى تولقيدى. كەرۋەندى تاستاپ كەتىپ قالۋعا د
دەگەن « والربولسا ب»بارىپ ىستەگەن ساۋداسىنان كەيىن ايەلىنە ايتپاي، كەرۋەن باسىنا جالدانىپ كەتكەنىن ويالپ: 

وز دەگەن ءس« مىڭ ەستىگەننەن ءبىر كورگەن ارتىق»بايالمعا دا بارادى. ءسويتىپ ەكى اي بولىپ جۇرگەنىندە: 
پقاشپا ءسوز بوال بەرەدى، كورمەي تۇرىپ سىرتىنان كىجىنبەيىن، نە دە بولسا بارعان سوڭ قوي، الى»ەسىنە تۇسەدى. 

 دەگەن ويگا توقتاالدى.« كورەيىن
 

راقىم كەرۋەنىن شۇبىرتىپ، ۇيىنە كەلەدى. قوساعى ونى كۇتىپ وتىر ەكەن. بەس اتقا ارتىپ كەلگەن نارسەلەرىن 
ان ەسەن ورالۋىن ساعىنىشپەن كۇتىپتى. راقىم قيۋاد-راقىمنىڭ امان جەپ، قيىندىق كورمەپتى. باالسىن باعىپ،-ىشىپ

كەزىككەن قيماس جارىمەن قايتا تابىسىپ، الىپ كەلگەن توعاناقتارىن بۇلداپ، ىرعىنشىلىققا ىسەنەلەدى. كەكسەگەن 
 مۇراتىنا جەتىپ، باقىتتى ءومىر ءسۇرىپتى. 
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جوالۋشىالپ كەلە جاتقان شال ءبىر كىسىنىڭ جول ۇستىندە جىالندى قامشىنىڭ استىنا الىپ، ولتىرگەلى جاتقانىن 

 كورەدى دە:
 
. دەيدى —بەرەيىن، مەن با، سۇرايسىڭ قۇن. عوي يەسى جان دا ول ولتىرمە، جىالندى انداعى پەندە، ەي، —

 :كىسى بولعان ولتىرمەك جىالندى
 
 .دەيدى —بەر، التىن مىسقال ءبىر        —
 

جوالۋشى شال ونىڭ سۇراعانىن بەرەدى دە، جىالندى اجالدان اراشاالپ قاالدى. ال جىالن ءوزىن ولتىرمەك بولعان 
 كىسى كەتكەن سوڭ، اجالدان اراشاالعان جوالۋشى شالعا ايبات شەگىپ:

 
 .داۋالسادى ايتىپ، دالەل شال. دەيدى —شاعامىن، سەنى ەنم جاماندىق، — جاقسىلىعىڭا        —
 
 .ەرەجە الەمدىك بۇل جاقسىلىق — جاقسىلىققا        —
 
 .جاماندىق — جاقسىلىققا —.كونبەيدى جىالن دەپ، —بىلمەيمىن! وندايدى مەن جوق،        —
 

اناداي جەردەگى بايتەرەككە بارىپ ەكەۋى ەگەسە ەرەگەسىپ، قىزىل كەڭىردەك بوپ ايتىسادى. سودان كەيىن 
 جۇگىنىسەدى. بايتەرەك:

 
 ۇرايدى:س سەبەبىن مۇنىڭ شال. جاقتايدى جىالندى دەپ، —!جاماندىق — جاقسىلىققا        —
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 !ايت اشىپ دالەلىن        —
 
 بەرلى-ارلى باسىپ، ءتۇزدى قۇال مىنا —.جالعايدى ءسوزىن بايتەرەك دەپ، —سول، سەبەبى مۇنىڭ        —

 مەنىڭ بۇل .تىنىعادى ۇيىقتاپ ءىشىپ، تاماعىن. سايااليدى كولەڭكەمدى مەنىڭ كەلىپ تالىعىپ جۇرگەندەر شۇبىرىپ
 انسوندىقت. قوي جاماندىق —ە! ال كەتەرىندە والر شىبىعىمدى سىندىرىپ كەتەدى. بۇل پ ەمەس جاقسىلىعىم
 .جاماندىق — جاقسىلىققا

 
 امالسىز جىالننىڭ ىرقىنا باعىنادى.شال سوزگە جىعىالدى دا، 

 
ان رايىن بولىپ، ريزا دا جىالن مارتتىگىنە بۇل شالدىڭ. كونەدى دەپ، —...شاق — شاقساڭ ەندەشە، ال، —

 قايتادى.
 
 ەنىس. كەرەك جاساۋ جاقسىلىق جاساعانعا جاقسىلىق دۇرىس. ەكەنسىڭ ءمارت سەن ويالپپىن، قاتە مەن        —

 .شاقپايمىن
 
 االسىب جالعىز پاتشاسىنىڭ جىالندار —ءسويتىپ، جىالن مەن شال جاراسادى دا، ەكەۋى دوستاسادى. بۇل جىالن  

، اكەسىنىڭ الدىنا الىپ بارادى. اكەسى كوزى شاقشيىپ، قىنابىنان قىلىشىن سۋىرادى بۇرىپ جولىنان شالدى ول. ەكەن
 دا، اشۋعا باسادى.

 
 ا،د االمىن باسىن مۇنىڭ. جاۋىمىز قاس ءبىزدىڭ — ادامدار. كەلەسىڭ الىپ نەگە ارامىزعا باالسىن ادام        —

ھار شاشىپ، ۇلىنا اقىرادى. سوندا باالسى اكەسىنىڭ كا دەپ —!بەرەمىن تاراتىپ جىالندارىما جاركەمدەپ دەنەسىن
تىنا لدى، بىرەۋ قامشىنىڭ اسكەزەگەن قىلىشىنىڭ الدىنا كولدەنەڭ تۇرا قاالدى.  بۇل ادام مەنى اجالدان قۇتقارىپ قا

ونى  — قىلساڭ جاماندىق —الىپ، مەنى ولتىرگەلى جاتقاندا مىنا ادام التىن بەرىپ، امان الىپ قالدى. جاقسىلىققا 
 ولتىرگەنشە مەنى ءولتىر!

 
ۇبىندەگى ۋىنىڭ تاكەسى ۇلىنىڭ سوزىنەن اتتاپ وتە المايدى دا، ىشتەي قاتتى قۇساالنادى. سول قۇسالىقتان ءتىسىنىڭ 

 قابى جارىلىپ، ۋىتى دەنەسىنە تارايدى دا، ءالى كەتە باستايدى. سوندا دا كۇشىن جيناپ، باالسىن قۇتقارعان شالدان:
 
 االمىن ندىسىرنايى تاقياندى، قاپشىعىندى،»: شالعا سىبىرالپ جىالن باال. سۇرايدى دەپ —نە قااليسىڭ؟        —
 .سۇرايدى ايتقانداردى وسى ننانجىال شال. ۇيرەتەدى دەپ-،«دە
 

جىالن پاتشاسىنىڭ قۇدىرەتى دە، ونەرى دە، داۋلەتى دە وسى ۇشەۋىندە ەكەن. شال وسىالردى سۇراعاندا تەرىس 
قاراپ الىپ جىاليدى دا، قايتا اۋناپ ءتۇسىپ كۇلىپ جىبەرەدى. سول ارادا شالدىڭ سۇراعانىن بەرەدى دە، جىالن جان 

 دا جىالن باالمەن قوشتاسىپ، جونىنە كەتەدى. تاپسىرادى. اقىرى شال
 

توزادى. ىشەتىن اسقا، ورانار كيىمگە زار بوالدى، باسىنا -اكەسى ولگەننەن كەيىن شالدىڭ جەتىم كالعان باالسى ازىپ
دى. ەاۋىر كۇندەر تونەدى. قارىنى اشىپ، ايناالسىنا قاراعىشتاپ وتىرىپ، ءبىر كۇنى اكەسىنەن قالعان قاپشىق ەسىنە تۇس

ەندى سول قاپشىقتى ناۋبايعا اپارىپ، ىشىندە اقشا بار دەپ الداپ، نان الىپ جەمەك بوالدى. ناۋباي باالعا يالنادى. 
 باال نانعا تويادى. االيدا قورقىپ تا وتىرادى. ءبىر كەزدە ناۋباي:

 
 دەپ قالىپتى ۇيدە اقشام. قارايدى تەسىرەيە دەپ —!بەر اقشاندى وندا با، تويدىڭ نانعا باال، ال        —

 :باال بولعان كەتپەك سىتىلىپ سىلتاۋراتىپ،
 
ەن، اق ەك-قاعىپ جىبەرەدى. سول-پ، قاعىپقاراتى تومەن اۋزىن قاپشىقتىڭ دەپ —!ءتۇس اقشام، ءتۇس        —

االدى. ككاپشىقتان ساۋ ەتىپ التىن اقشا توگىلەدى. قاپشىكتىڭ بۇل سىرىن باال بىلمەۋشى ەدى، ءوزى دە شوشىپ 
سوندا دا ناۋبايعا سىر بىلدىرمەي، جەگەن نانىنىڭ قۇنىن تولەيدى دە، ءبىر قاپ ناندى تاعى الىپ، ۇيىنە قايتادى. 
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جەرگە تۇسكەن ارتىك اقشانى قايتادان قاپشىعىنا سالىپ قويادى. ەندى قارنى تويىپ، كيىمى جاڭارىپ، كوزگە تۇسە 
 باستايدى.

 
پاتشانىڭ اسقان سۇلۋ قىزى بارىن ەستيدى. سول قىزدىڭ جامالىن ءبىر كورگەن ادام سول تۇستا باسقا ءبىر ەلدەگى 

ءبىر جىل ارتىق عۇمىر كەشىرەدى دەيدى. قىز باسىنا جامىلعان جاۋلىعىن اشىپ، سۇلۋ ديدارىن ءبىر كورسەتكەندە، 
گە ن باال دا قىز ديدارىن كورۋءبىر ءدىلدا التىن االدى ەكەن دەگەن قاۋەسەت جەلدەي ەسىپ تارايدى. قاپشىققا سەنگە

 بارادى.
 

قىزدىڭ بەتىن كورۋگە بارعان ادامعا الدىمەن سىي كورسەتىلىپ، كۇتىلەدى، قوناق ەتىپ سىيالنادى دا، سودان كەيىن 
قۇمار ويناالدى ەكەن. باال ويىنعا اينالىپ وتىرىپ، ءبىرىنشى رەت جاۋلىعىن اشقاندا بەتىن كورە الماي قاالدى. قاپشىعىن 

قاعىپ جىبەرىپ، تاعى ءبىر ءدىلدا التىن بەرەدى. بۇل جولى دا ويىننىڭ الەگىمەن قىزدىڭ ديدارىن شاال كورىپ -قاعىپ
 قاالدى. قاپشىعىن كاعىپ تاعى ءدىلدا بەرەدى.

 
بۇل كەزدە كورىنەتىن مەرزىم ءوتىپ كەتەدى دە، تاعى  كورە الماي قاالدى. وسىنداي ءارقيلى كەدەرگىنىڭ الەگىمەن 

رى مۇنىڭ ءبىر قۇپيا سى»التى كەزەك وتەدى. باالنىڭ اقشاسىنىڭ كوپتىگىنە ەل دە، قىز دا قايران قاالدى. -بەس
 دەپ وياليدى قىز. سونان سون باالنى ادەيىلەپ قاسىنا شاقىرىپ االدى: -،«بار
 
 ساعان مەن اشساڭ، جاسىرماي سىردى سول بار؟ سىرى قانداي ونىڭ پە، كوپ سونشا اقشاڭ سەنىڭ        —

 .كەتەدى ماساتتانىپ باال بۇعان. كىز دەيدى —تيەيىن،
 
 .ايتادى شىنىن دەپ —داپ توگىلىپ تۇرادى،ساۋىل ءوزى التىيننىن بولسا، امان قاپشىق جامان مىنا —
 

ەزدە كتۇسىنان ايىرىلعان -قىز سول كۇنى جىگىتكە ارنايى قوناقاسى بەرەدى. شاراپقا مەيلىنشە بوكتىرەدى. ەس
جىگىتتىڭ قالتاسىنداعى قاپشىقتى االدى دا، ءوزىن ءتۇن ىشىندە كوشەگە شىعارتىپ تاستايدى. ماس جىگىت تالتىرەكتەپ 

 ءجۇرىپ، باتپاققا بەلشەسىنەن باتادى.
 

اق بىلەدى. سەندەلەكتەپ ۇيىنە جەتەدى. ءتۇس اۋا قارنى اشادى. -ەرتەڭىندە ەس جيىپ، قاپشىقتان ايرىلعانىن ءبىر
تاڭكى بولىپ وتىرعاندا اكەسىنەن قالعان تاقيا ەسىنە تۇسەدى. سونى شەشەسىنەن سۇراپ -ىستەرىن بىلمەي، اڭكى نە

 الىپ، بازارعا اپارىپ ستپاق بوالدى. سول كەزدە باسىنا كيىپ كورەدى. سوندا قاسىندا تۇرعان شەشەسى:
 
 اقيانىت باسىنان باال. داۋىستايدى ۇرەيلەنە ءارى تاندانا دەپ—قايداسىڭ؟ كەتتىڭ، قايدا سەن اۋ،-باالم        —

 .االدى جۇلىلل
 
 .عوي تۇرمىن قاسىندا. اپا مۇندامىن، مەن        —
 
ءسويتىپ، باال بۇل تاكيانى باسىنا كيسە، ءوزىن ەشكىمنىڭ كورمەيتىنىن بىلەدى. سودان كەيىن باسىنا تاقيانى كيىپ،  

ءىشىپ وتىرادى. قارنى اش باال، قىزدىڭ تاماعىن ءبىر شەتىنەن جەپ، وپىرىپ الگى كىزدىڭ قاسىنا بارادى. قىز تاماق 
جىبەرەدى. االيدا، قارنى توق قىز مۇنى بايقامايدى. ءسويتىپ، كورىنبەيتىن باال تاڭەرتەڭ دە، تۇستە دە، كەشكە دە 

ىپ . انشەيىندە تاماعى ارتىلقىزدىڭ تاماعىن قاۋساتىپ جەي بەرەدى. تاالي كۇندەر وتەدى. قىز تويماي قالىپ جۇرەدى
كۇنگە اشتىقتىڭ ازابىن شەگەدى. سوندا قىزدىڭ -قالۋشى ەدى. ەندى ۇستەمەلەپ سۇراپ جەۋگە ۇياالدى دا، كۇننەن

 ەسىنە باال تۇسەدى دە، ادام جىبەرىپ شاقىرتىپ االدى.
 
 ىپايت شىنىن دا تاعى البا سوندا. نازدانادى دەپ —با؟ ۇمىتتىڭ ءبىزدى قويدىن؟ كەلمەي نەگە سەن        —

 .قويادى
 
 .ءجۇرمىن ءىشىپ دا تاماعىندى. ءجۇرمىن كەلىپ كۇندە مەن        —
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 شى، كەلسەڭ، مەن نەگە كورمەيمىن؟قوي        —
 

 قىز ەركەلەي كۇلىم قاعادى. قىز نازىنا بالقىعان باال:
 
 مانا تاقيام بۇل — شىعارادى تاقيانى قوينىنان دەپ، تاقيامدا جامان مىنا مەنىڭ قۇپياسى، بار مۇنىڭ        —

 مىن.كەتەر جەپ دا تاماعىندى كەلىپ، كورىنبەي تاالي ءالى الدىڭا بولسا،
 

ان سوڭ، تۇسىنان ايىرىلع-شاراپ ىشكىزىپ، ەس-قىز تاعى دا قۋلىققا باسادى. باالعا سىي كورسەتكەن سىڭايمەن اراق
توزادى. سودان شەشەسىنەن  -تاستايدى. باال تاعى دا اش قاالدى. ازىپتاقيانى االدى دا، ءوزىن كوشەگە شىعارىپ 

اكەسى قالدىرعان سىرونايدى سۇراپ االدى دا، قىز تۇرعان كوشەگە بارىپ، سىرنايدى بەزىلدەتە تارتادى. سىرناي 
قابات قىپ  ەرلەر ەكىاق حان سارايىنىڭ ايناالسىن قىلىشى مەن نايزاالرى جارقىلداعان اسك-ءۇنى سىزىال شىققان زاماتتا

قورشاپ االدى. توسىننان بولعان بۇل قۇبىلىستان پاتشا قاتتى ساسقاالقتايدى. االيدا بۇل قۇبىلىستىڭ سىرى دا باالنىڭ 
قولىنداعى سىرنايدا ەكەنىن بولجاعان قىز تاعى دا جىگىتتى الداپ سوعادى دا، سىرنايدى قولىنا ءتۇسىرىپ، اسكەرلەردى 

 ڭ جۇرەگىن ورنىنا تۇسىرەدى.تاراتادى. اكەسىنى
 

كوشەنىڭ -بارلىق قاسيەتتى زاتتارىنان ايىرىلعان باال قايىرشىلىق جولعا تۇسەدى. الدىنا ورامال جايىپ قويىپ، كوشە
 بويىندا وتىرادى. ءبىر كۇنى باالنىڭ قاسىنا اقساقالدى ءبىر ادام كەلىپ تۇرا قاالدى دا، اقىل ايتادى:

 
 قىزىل ىناباس ەكىنشى الما، اق باسىنا ءبىر قورجىنىڭنىڭ! جاسا ساۋدا دا ودان. قوي قتىقايىرشىلى سەن         —
ڭ شەتىندەگى كولدە پاتشانىڭ قىزى نوكەرلەرىمەن بارىپ، شومىلىپ جاتىر. الماندى كوتەرىپ قاالنى. تولتىر الما

ە دە، اق الماڭدى بارىنە بىردەي دەپ سۇرايدى. سەن ساتام د« الما ساتاسىڭ با؟»قاسىنان وتسەڭ، قىزدار سەنەن: 
ۇستات. والر جەيدى دە، قىرقى كىرىق ەسەككە ايناالدى. قوراالپ ۇيىڭە ايداپ كەت. ۇيىڭە بارعان سوڭ، پاتشانىڭ 
ەسەككە اينالعان قىزىن ۇستاپ ال دا، قازىققا بايالپ تاستا. باسقاسىن ورىسكە ايداپ جىبەر. بايالۋلى ەسەككە ءنار 

امدى، قاپشىعىمدى، تاقي»ە، سۋ دا بەرمە. ءولىمشى بولىپ اشىقسىن. سوندا ساعان جالىنادى. سەن: تاتىرما، ءشوپ ت
ماعان تيەسىڭ بە، »دەپ شارت قوي. ول امالسىزدان ءبارىن بەرەدى. سونان سوڭ  -؟«سىرنايىمدى قايتارىپ بەر

سۋ ىشەدى. سول كەزدە -ەپ انتد -،«تيەمىن دەپ جالىنىپ، قاستاندىق ىستەمەيمىن»دەپ سۇرا. ول: « جوق پا؟
قىزىل المادان بىرەۋىن جەگىزسەڭ، قالپىنا كەلەدى. اكەسى بۇكىل ەلىن شاقىرىپ توي جاساپ، قىزىن ساعان قوسادى. 
پاتشا ورنىنان ءتۇسىپ، سەنى وتىرعىزادى. سوندا ورىسكە ايداپ جىبەرگەن وتىز توعىز ەسەكتى الدىر. والردىڭ 

 ىزىل المانى جەگىز، ءبارى دە قالپىنا كەلىپ، ايەلىڭنىڭ نوكەرلەرى بوالدى.بىردەن ق-ءارقايسىسىنا بىر
 

وسىنى ايتادى دا، اقساقالدى كىسى، قايىر تىلەپ وتىرعان باالنى قولتىعىنان سۇيەپ تۇرعىزادى. باال شالدىڭ ايتقانىن 
 ورىنداسا، ءبارى اينىماي كەلەدى. پاتشا بولعان باالعا قالىڭ قاۋىم كەلىپ:

 
 :باال سوندا. ايتادى ماداق -ماقتاۋ دەپ —جوق، دانىشپان سەندەي اقىلدىسىڭ، اسقان سەن         —
 
 لىككەكوپشى دەيدى —مەنىڭ اقىلدىلىعىمنان ەمەس، بۇل جاساعان جاقسىلىققا قايىرىمنىڭ جەمىسى،         —

 . ءتۇسىندىرىپ
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ءبىر باي ساۋداگەر بار ەكەن. ول مالىنا بازار ىزدەپ، توعاناق ارتقان تۇيە كەرۋەنىنە جالعىز ۇلىن باسشىلىققا بەلگىلەپ، 
 الىس جولعا اتتاندىرادى.

 
كەلسەڭ »دايشاسىنان: باال كەرۋەندى باستاپ ءبىر ساۋلەتتى قاالعا كەلەدى. قاالنى اراالپ ءجۇرىپ، ءبىر سارايدىڭ ماڭ

قوبىز ويناپ، ءان مەن  تارتىپ، سىرناي ادام توپ ءبىر كىرسە سارايعا. وقيدى جازۋدى دەگەن «قيىن كەتۋىڭ —
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كۇيدى دۇرىلدەتىپ وتىر ەكەن. باال وسى توپتىڭ ورتاسىنان شاكىرتتەرگە ساباق ۇيرەتىپ تۇرعان كاسقا باس قارتاڭ 
 عان باال جاقىنداپ كەلىپ سالەم بەرەدى.ادامدى كورەدى. مۋزىكاعا اڭسارى اۋ

 
 دەپ سۇرايدى ۇستازدان. —بە؟ ەتەسىز رۇقسات ۇيرەنۋىمە شەرتىپ ساز دە مەنىڭ        —
 
 اتىقاراج وقۋ —.كارت دەيدى —كەرەك، جىل بىرنەشە ءۇشىن يگەرۋ ءتاسىلىن شەرتۋ اسپاپتارىن ساز        —

 .ءتيىسسىڭ بەرۋگە جۇك توعاناق توقسان ءۇشىن
 

 باال ساز شەرتىپ ۇيرەنۋ ءۇشىن توعاناقتارىن تۇگەل قاسقا باس ادامعا وتكىزىپ بەرەدى.
 

بىرنەشە جىل وتكەننەن كەيىن ساز شەرتۋ ونەرىن يگەرگەن باال جاالڭ اياق، جاالڭ باس، جاياۋ الىس جولعا شىعادى 
 ەسەن ۇيىنە كەلەدى.-دا، ەلىنە بەت بۇرادى. امان

 
 .اكەسى سۇرايدى دەپ —ما؟ بولدى كوسەت داڭساۋ        —
 
 عانىن سودان بىلەرسىز.بول كوسەت. ۇيرەندىم شەرتۋدى ساز جىل بىرنەشە        —
 
 .اكەسى ەسكەرتەدى دەپ —كەرەك، تارتپاۋىڭ دا زيان ساۋدادان ءبىراق. جاقسى ۇيرەنگەنىڭ ونەر        —
 

سودان ءبىراز ۋاقىت وتكەن سون ەكىنشى رەت باالسىن تاعى دا كەرۋەنمەن اتتاندىرادى. بۇل ساپارىندا دا جىگىت 
 .بوالدى كەز عا -ساراي بار جازۋى دەگەن «قيىن كەتۋىڭ —كەلسەڭ »جايناعان قاالعا كىرەدى. ماندايشاسىندا: 

 تىرو ۇيرەنىپ ءتۇرىن الۋان جازۋدىڭ كوركەم سىزىپ، سۋرەت ادام توپ ءبىر. كىرەدى سارايعا توقتاتىپ، كەرۋەنىن
ىل كىرىسەدى. بىرنەشە ج وقۋعا دە، وتكىزەدى ءۇشىن كاراجاتى وقۋ توعاناقتارىن باال قۇمارالنعان ونەرگە بۇل. ەكەن

ىڭ نتوزىپ اۋىلىنا وراالدى. بايۋدى عانا ويالعان اكەسى-وقيدى. بۇل ونەردى دە تولىق ۇيرەنىپ بولعان سوڭ، ازىپ
 قازىناسى سارقىلىپ، كەدەيلەنە باستاعان ەكەن. ءۇيىنىڭ حالجايىن كورگەن جىگىت:

 
 كەرۋەن ءبىر باالسىن ساۋداگەر. وتىنەدى دەپ —ىز!ساتىڭ مەنى اكە،. بواليىن مەن ساۋدا ەندىگى         —

 بار ۇشىنء ۇيرەنۋ ونەر جىگىتتىڭ. جۇرەدى ىستەپ جۇمىسىن باسىنىڭ كەرۋەن جىگىت. جىبەرەدى ساتىپ باسىعا
 جەتىپ سىو تۇبىمە ەمەس، تەگىن ساتىلۋى ادامنىڭ ونەرلى»: بىلەتىن باسى كەرۋەن تاۋىسقانىن بەرىپ قازىناسىن
 ەپ كۇدىك وياليدى دا، جىگىتتى جول بويىنداعى ءبىر تەرەڭ قۇدىققا تاستاتىپ كەتەدى.د «جۇرمەگەي

 
ءبىر كۇن، ءبىر ءتۇن تالىپ جاتىپ، بارىپ ەسىن جينايدى. ورنىنان جىگىت سۋى قۇرعاپ قالعان قۇدىقتىڭ تۇبىندە 

بەرى جۇرەدى. سوندا ءبىر اعاش ەسىككە سوعىالدى. ەسىكتى اشىپ قاراسا ءۇي ەكەن. -تۇرىپ، قۇدىقتىڭ تۇبىندە ارى
ىشى ء ونىڭ تورىندە تاعى ءبىر ەسىكتىڭ تۇرقى كورىنەدى. جىگىت بۇل ەسىكتى دە اشىپ، ىشكە كىرەدى. ءۇيدىڭ

تولعان كىتاپ ەكەن. ءبىر توسەكتىڭ ۇستىندە ساقالى بەلۋارىنا تۇسكەن، كوزىن تارس جۇمعان، كەۋدەسىندە عانا 
جانى بار ءبىر ادام جاتادى. شال جاتقان توسەكتىڭ باس جاعىندا قابىرعاعا ءىلىپ قويعان قوبىزدى كورەدى. جىگىت 

قىتا كۇيىن قوبىزبەن شال-دەپ قۋانادى. وسى ساتتەگى كوڭىل« قۇشتار دوسىما كەزىكتىم»سونى قولىنا االدى دا: 
 جونەلەدى. سول كەزدە:

 
 دان جۇرگەن باالسىڭ؟قاي — كوتەرەدى باسىن شال دەپ —اي،-جانىم ۋھ،         —
 

جىگىت كەدەيلىك زاردابىن تارتقان اكەسى ساتقاننان كەيىن كەرۋەن باسىنىڭ قاستىق ويالپ، وسى قۇدىققا تاستاپ 
 تكەنىن ايتادى.كە
 
 .اتا قالدىم، سورالپ ءسويتىپ         —
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شەۋىلدەگەن سوڭ، السىرەپ قالدىم. كە ول ەدى، كەتىپ جوالۋشىالپ باالم، جالعىز. استى جۇزدەن جاسىم         —
ىپ، سسەبەبى، مەن ءۇش كۇن سايىن مىنا قوبىزدى باالما تارتقىزىپ، شات سەزىممەن تىنداۋشى ەدىم. سونان رۋحىم ءو

جانىم جادىرايتىن. ءنار االتىنمىن. ءسويتىپ ءجۇرىپ تۇرا االتىنمىن. باالمنىڭ كەلەتىن ۋاعى اسىپ كەتىپ، السىرەپ 
 دەپ —قالعانمىن. سەن كەلىپ، قوبىزدى شەرتپەسەڭ، مەن ولەتىن ەدىم! راحمەت، باالم! ونەرىڭ ۇستەم بولسىن!

 .بەرەدى باتاسىن شال
 
 اتا؟ شىعامىن، قاالي بەتىنە جەر         —
 
 يتساڭا جەرىندى باراتىن. ۇسىنادى قاۋىرسىندى ۇزىن تال ءبىر شال دەپ، قاۋىرسىنى سامۇرىقتىڭ مىناۋ         —

 .جەتكىزەدى ۇشىپ الىپ —بولدى 
 

جىگىت قاۋىرسىندى ۇستاپ قۇدىقتان جەر بەتىنە شىعادى. سودان كەرۋەنشىلەردى قۋىپ جەتەدى. كەرۋەن باسى: 
 دەپ، تاعى دا قاستىق جاساماق بوالدى. -، «ۋ ەندى مەنىڭ تۇبىمە جەتەدىمىنا»
 
 پءمىنى ءوزى دەپ،—نىڭ ۇيىمە بار دا، تىنىعا تۇر،مە ەرتەرەك. شارشادىڭ قينالىپ شولدەدىڭ، سەن         —

 ايەلىمە ەنم. بارادى الىپ ءوزى ۇيگە. جىبەر ەركىنە تارتپاي، باسىن ارعىماقتىڭ —.مىنگىزەدى ارعىماعىنا قارا جۇرگەن
 .بەرەيىن جازىپ حات تانىستىرىپ، سەنى

 
 «بارعان جىگىتتى جونگە سالىپ قويىندار»جىگىت اتتانىپ كەتەدى. ءبىراز ۇزاعاننان كەيىن قاعازدى وقىپ كورسە: 

ىاليشا بدەپ شارتتى تىلمەن جازىلعان ءسوزدى وقيدى. سودان كەيىن جىگىت سول ادامنىڭ جازۋ ۇلگىسىنە ءتۇسىرىپ، 
جاھان كەزىپ ءجۇرىپ، كەلىسكەن ءبىر جىگىت تاپتىم. مەن بارعانشا قىزىمدى قوسىپ، تويىن »وزگەرتىپ جازادى: 

 «.جاساپ قوي
 

قارا ارعىماق ايتقانىنداي كەرۋەن باسىنىڭ ۇيىنە الىپ باردى. جىگىت اتتان ءتۇسىپ، قاعازدى ايەلدىڭ قولىنا ۇستاتادى. 
شايعا قاراماي جىگىتتى ەرەكشە كۇتەدى. سودان كەيىن ۇلكەن -ەن باسىنىڭ ايەلى ءايقاعازدى وقىعان سوڭ، كەرۋ
 توي جاساپ، قىزىن قوسادى.

 
توي وتكەننەن كەيىن باال كەلىنشەگىن ەرتىپ، قاالنى اراالۋعا شىعادى. قاالنىڭ قاق ورتاسىنان ءزاۋلىم مۇنارانى، ونىڭ 

 ايناالسىن كۇزەتىپ تۇرعان قاراۋىلداردى كورەدى.توبەسىنە سالىنعان ءۇيدى، مۇنارانىڭ 
 
 بىلگەنىن ايتادى.-ىگەنەست ول. كەلىنشەگىنەن جىگىت سۇرايدى دەپ —مۇنارا؟ قىلعان نە مىناۋ         —
 
 لسەجەڭى. االدى باسىن ادامنىڭ جەڭىلگەن — جەڭسە. وينايدى دويبى حان ۇيدە باسىنداعى مۇنارانىڭ         —
 .بار ۋادەسى بەرەتىن تاعىن حاندىق ادامعا جەڭگەن —
 
 .وينايمىن دويبى حانمەن بارىپ مەن بولسا، والي         —
 
 ەسىرج بەيباق، باقىتسىز سورلى مەن —اقىتقا قولىم جەتىپ ەدى، حان باسىندى السا ب عانا كەشە         —

 ايتامىن؟ نە كەلگەندە اكەم. عوي قاالمىن بولىپ
 

 كەلىنشەگى بوتاداي بوزدايدى. جىگىت جۇبانىش ايتادى.جىگىتتىڭ 
 
 ...بەر قايتا ۇيگە سەن. جەڭىلمەيمىن مەن         —
 

 اقىرى جىگىت مۇنارانىڭ تۇبىنە بارادى دا، حانمەن دويبى ويناۋعا كەلگەنىن ايتىپ، كۇزەتشىلەر ارقىلى حانعا حاباراليدى.
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نىڭ دەگەن« ولەتىن باال موالعا قاراي جۇگىرەدى»ەندەر از ەمەس. دويبىدان جەڭىلىپ قالعاندىقتان باسى كەسىلگ
دە، جىگىتتىڭ قاتال تاالپ ەتۋىمەن حان ءوزىنىڭ  سويتسە. قوراشسىنادى حان دەپ —كەبىن كيىپ تۇر عوي ول باال،

 ۋادەسىنە كەرەعار شىقپاي، باالمەن دويبى ويناۋعا كەلىسەدى.
 

 ىرىنشىءب. ەسەپتەلەدى جەڭگەن سول —دى. سوندا كىمنىڭ ۇپايى ارتسا حان مەن جىگىت ءۇش رەت ويناۋعا كەلىسە
ە ءار تاستى ءجۇرۋ ءۇشىن حانعا ساعاتتاپ ويالنۋعا تۋرا كەزەكت كەيىنگى ودان. ۇشىرايدى جەڭىلىسكە حان تارتىستا

 ە شىعادى.بەرىپ شەتككەسكى سايىس بەس تاۋلىككە سوزىالدى. اقىر اياعىندا حان جەڭىلەدى دە، تاعىن -كەلەدى. قيان
 

حان تاعىنا وتىرعان جىگىت بۇكىل حالكىن جيناپ االدى دا، ءوزىن قۇدىققا تاستاعان كەرۋەن باسىن، ونەرگە، ونەرلىگە 
 قارسى قىلمىسكەر دەپ جارياالپ قاستاندىق ارەكەتى ءۇشىن دارعا استىرادى.

 
 سۇراپ جۇرگەن جەرىنەن تاپتىرىپ الدىرادى.دۇنيەنىڭ ءبىر شەتىندە كالعان اكەسىنە كىسى جىبەرىپ، قايىر 

 
جازعىرىپ ەدىم. بارلىق بايلىق  سەنى دەپ، وتىرعىزدىڭ تاكىرعا ايىرباستاپ، مالدى توعاناق ونەرگە         —

 . اكەسى بولىپتى ريزا نا-باالسى دەپ —ونەردە ەكەن عوي،
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ەرتەدە اكەسى دۇنيە سالعان سوڭ، تاققا جاس پاتشا وتىرىپتى. سوندا ول قاراۋىنداعى حالىقتىڭ ىشىندەگى جاسى 
 وياليدى دەپ —اۋسىلعان، ومىرلەرى جارامايدى، ەتۋگە ەڭبەك ەندى بۇالر —الپىسقا تولعان ادامداردى كورسە: 

 .شىعارادى جارلىق تاستاۋعا ءولتىرىپ جاستاعىالردى الپىس وسى اقىرىندا. ەكەن
 

سول پاتشانىڭ قول استىندا ءوزى كەدەي، ءوزى جالعىز ءبىر باالنىڭ الپىس جاسقا تولعان اكەسى بار ەكەن، ولتىرۋگە 
 باتىنا الماي جۇرەدى. مۇنى پاتشا ەستيدى دە، باالنى شاقىرتىپ الىپ:

 
 اكەندى ەگەر —.بۇيىرادى دەپ —كەرەك، ءولتىرۋىڭ اكەندى ەندى تولىپتى، جاسقا الپىس اكەڭ        —

 .كەسەمىن باسىڭدى ءوزىڭنىڭ — بولساڭ ولتىرمەيتىن
 

باال پاتشانىڭ امىرىنەن قورقىپ، امالسىزدان ءبىر تاۋدىڭ باسىنا اكەسىن الىپ شىعىپتى. جارلىق بويىنشا ولتىرەيىن 
 بەس جىل ۇيىندە جاسىرىپ باعادى.-تورتدەسە، قيماپتى. اقىرى اكەسىن ولتىرمەي 

 
بىردە پاتشا ساياحاتقا شىعادى دا، كوددىڭ جاعاسىنا كەلىپ دەماالدى. ءسويتىپ، جاتىپ كولدىڭ تۇبىنەن ات باسىنداي 

 التىن كورەدى. پاتشا التىندى الۋدىڭ امالىن تاپپايدى. سوندا قول استىنداعى بۇقاراعا:
 
 بۇل .بۇيىرادى دەپ، —!قىرامىن ءبارىندى ايتپەسە بەرىندەر، الىپ التىندى نجاتقا تۇبىندە كولدىڭ        —

دە جاتقان التىندى الۋعا بارىپ ەشتەڭە تىندىرا المايدى دا، تۇبىن كولدىڭ بويىنشا ءامىرى پاتشانىڭ حالىق ەلدەگى
داي . حالىق وسىنقاتتى قيناالدى. سول كوپتىڭ ىشىندە اكەسىن جاسىرىپ ۇستاپ جۇرگەن جىگىت تە بار ەكەن

 قيىنشىلىققا تاپ بولعانىن ول اكەسىنە ايتادى. سوندا اكەسى باالسىنا مىناداي اقىل ايتادى:
 
تورت قىرلى ەتىپ، ءبىر قازىق جونىپ ال دا، سونى اپارىپ التىن جاتقان جەردىڭ تۇسىنا قاعىپ ء سەن         —

نان با، زىقتىڭ قاي جاعىنا شىعار ەكەن. باتىسىنان با، شىعىسىقوي. سونان باقىال. التىننىڭ جارقىلى ءتورت بۇرىشتى قا
 نەمەسە وڭتۇستىگىنەن بە، سولتۇستىگىنەن بە، سول جارقىلى كورىنگەن جاقتى ءدال بەلگىلەپ كەل.

 
جىگىت ءتورت قىرلى قازىقتى التىننىڭ جارقىلى كورىنگەن جەرگە اپارىپ قاعىپ قويادى دا، تاپجىلماي باقىالپ وتىرادى. 
 سويتسە، التىننىڭ جارقىلى باتىس جاعىنان كورىنەدى. جىگىت اكەسىنە كەلىپ ايتادى. سوندا اكەسى بايالمىن ۇقتىرادى.
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والي بولسا، التىن كولدىڭ استىندا ەمەس، كۇنباتىس جاعىنداعى تاۋدىڭ باسىندا. سونداعى شىڭىراۋ          —

 دەگەن قۇستىڭ ۇياسىندا. سەن سول جەرگە بار.
 
اكەسى نۇسقاعان تاۋعا بارادى. سونداعى شىڭىراۋ قۇستىڭ ۇياسىن تابادى. ۇيانىڭ قاسىندا جاتقان ات باسىنداي  باال

التىندى الىپ ۇيىنە كەلەدى. سودان كەيىن كولدەگى التىن كورىنبەيتىن بوالدى. سويتسە، بۇل تاۋدىڭ باسىنداعى 
كولدەگى التىن جوعالعاننان كەيىن پاتشا ولەردەي التىننىڭ كۇنگە شاعىلىسىپ كولگە تۇسكەن ساۋلەسى ەكەن. 

 اشۋالنىپ، حالىقتى بۇرىنعىدان بەتەر قىسادى.
 
 م الدى؟ سول العان كىسىنى تابىندار! ەگەر تاپپاساندار ءبارىندى قىرعىزامىن!كى التىندى         —
 

 سول كەزدە ءبىر كىسى ايتادى:
 
 الۋى لسو التىندى السا. ەدى ءجۇر قاعىپ قازىق بويىنا كولدىڭ جاتقان التىن وسى جىگىت جاس ءبىر         —

 .ىقتيمال
 

 پاتشا باالنى شاقىرتىپ الىپ سۇرايدى.
 
 با؟ الدىڭ سەن التىندى كولدەگى         —
 
 .لدىما ۇياسىنان قۇستىڭ شىڭىراۋ باسىنداعى تاۋدىڭ. جوقپىن العان كولدەن التىندى مەن تاقسىر،         —
 
 ءبىلدىڭ؟ قايدان ەكەنىن باسىندا تاۋ التىننىڭ         —
 
 .تاپتىم ويالپ بەرى ويالپ، ءارى ءوزىم         —
 

 بۇعان پاتشا سەنبەيدى:
 
 االنىب دە، دەيدى—!االمىن باسىندى — ايتساڭ وتىرىك. كەل ويالنىپ بارىپ ۇيىڭە ايت، شىنىندى         —

 .مالىمدەيدى اكەسىنە تونگەنىن قاتەر وزىنە كەلىپ، ۇيىنە جىگىت. جىبەرەدى قايتارىپ
 
 نىڭ قامىن ويالپ.باالسى اكەسى دەيدى —!ايت شىنىندى بولسا، والي         —
 
 ...ءولتىرسىن مەنى ولتىرسە،         —
 

اكەسى مەن باالسى ۇزاق كەڭەسەدى. سودان كەيىن جىگىت اكەسىنىڭ ۇيرەتۋى بويىنشا پاتشاعا بارادى دا، ءوزىنىڭ 
ولتىرمەي ساقتاعانىن، سول كىسىنىڭ بولجامى بويىنشا التىندى تاۋدىڭ باسىنان تاپقانىن باياندايدى. سودان اكەسىن 

كەيىن پاتشا جاس جىگىتتى ىلەستىرىپ، التىن تابىلعان ۇياعا بارادى. سويتسە، بۇل تاۋداعى تاستىڭ ءبارى التىن ەكەن. 
 —اردىڭ اۋ. قارياسى ب-اقىماقتىق ىستەگەن ەكەنمىن»پتى. مۇنى كورگەن پاتشا ءوزىنىڭ سانىن ءبىر سالىپ وكىنى

دەپ، الپىس جاسقا تولعان كارىلەردى ولتىرمەي « ىپپىن، ءتاۋباعا كەلەيىنۇمىت ءسوزدى اقىل دەگەن بار قامقورى
 كەڭەس سۇراپ وتىرۋدى تاپسىرىپ، قايتا جارلىق شىعارىپتى. -قاستەرلەۋدى، قارياالردان اقىل

 
 
 اربانىڭ شيقىلى ـ ءبولىم:  233
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ەكى جاياۋ كەلە جاتادى دا، ءبىر جۇك تيەگەن ارباعا كەزىگەدى. اربانىڭ دوڭگەلەگى شيقىلداپ، كۇالقتارىن تۇندىرادى. 
 سوندا جاياۋدىڭ بىرەۋى جولداسىنان:

 
 :ايتادى جولداسى سوندا. سۇرايدى دەپ—شيقىلدايدى؟ نەدەن اربا مىنا —
 
 .دەيدى —،«اۋ-دى-ما-ال-ماي اۋ،-دى-ما-ال-ماي»: جۇرگەندە قاراي ورگە دونگەلەگى اربانىڭ        —
 
 دەيدى؟ نە جەردە تەگىس ال        —
 
 .دوڭگەلەيدى دەپ —«!ما مايال كۇي مايال، كۇي ما، مايال قۇي مايال، قۇي»: جەردە تەگىس-—
 
 شە؟ دوڭگەلەگەندە قاراي ىلديعا        —
 
 دەيدى. « مايالما! مايالماساڭ! مايالما مايالماساڭ،»: جۇرگەندە قاراي ىلديعا        —
 
 

 ـ ءبولىم: اقىلدى ءالى  234
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1931 

 
اتىن  تتى، ادامدار ونىڭەرتەدە ءبىر حان بولىپتى. زۇلىمدىعى مەن جاۋىزدىعى شەكسىز، ەلدى زار ەڭىرەتىپتى. ءتىپ

 اتاۋدان قورقىپتى. ەگەر حان كوشەدەڭ ءوتىپ بارا جاتسا، ءتىرى پەندە ونىڭ كوزىنە تۇسپەي تىعىالدى.
 

ى، سىرالس بىر دوس-حان ءوزىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن بولىمسىز ايىبى ءۇشىن راقىمسىزدىقپەن جازااليدى. حاننىڭ بىردە
 توندارىن اال قاشىپ، جاقىندامايدى.-حانداردىڭ ءبارى اتادامى بولماپتى. ايناالسىندا كورشى 

 
حاننىڭ ايەلى دە، ەرىنىڭ جاۋىزدىعىنان ازاپ شەگىپ،  اقىرى بۇل دۇنيەدەن وتەدى. حان جالعىز ۇلىن عانا جاقسى 
كورەدى. ول اقىلدى، كەلبەتتى جىگىت ەكەن. جايدارى، اق جارقىن جىگىتتى حالىق تا جاقسى كورەدى. حانزادا 

مدى ەكەن. اقىلدى، مەيىرى قۇسايىن —دى. باالنىڭ اتى كوپتەگەن ادامداردى اكەسىنىڭ جازىقسىز جازالۋىنان قۇتقارا
 قۇسايىننىڭ اتى كەڭ تاراي باستايدى. شولدەگىلەر دە،  كولدەگىلەر دە بىلەدى.

 
كۇلەدى. سوالرمەن بىرگە انعا شىعىپ، قوس -جاراندارى دا وتە كوپ ەكەن. سوالرمەن بىرگە ويناپ-قۇسايىننىڭ دوس

دى. االيدا، قۇسايىننىڭ بارىنەن دە ۇناتاتىنى تاۋعا بارىپ اڭ اۋالۋ بوالدى. ول ىلعي كوتەرەدى، قاراۋىل اتىپ جاتتىعا
 تارتىنىپ الىپ كەلەدى-دا ۇيىنە مول ولجامەن ورالىپ جۇرەدى. سەرىكتەرى العان اندارىن ارتىنىپ

 
 حان ۇلىنىڭ الىس تاۋالرعا اڭ اۋالپ بارعانىن ۇناتپايدى.

 
 كورگەن باالسىن دەپ، —اق كوي!-ىپ، كورسەتپەيشىع جولعا قاتەرلى مىنانداي ەرلىگىندى سەن         —

. ەرەدىب جاساي ارەكەت وزىنشە دا، قويادى كۇلىپ سوزىنە اكەسىنىڭ قۇسايىن ءبىراق،. جۇرەدى ساقتاندىرىپ سايىن
 .جاتادى ءوتىپ تىنىش ۋاقىت. سەنەدى دا جىلدامدىعىنا قيمىلىنىڭ دە، كۇشىنە

 
ەي، ءوزى بىرىن ەرتپ-بىرىندە قۇسايىن اڭعا شىعۋعا دايىنداالدى. بۇل جودى ول قىزمەتشىلەرىنىڭ بىردەكۇندەردىڭ 

جالعىز كەتەدى. تەك ءوزى جاقسى كورەتىن اتشىسىنا عانا تاياۋدا تاۋدان كورگەن ءبىر قاباندى الۋ ءۇشىن سول جاققا 
 باراتىنىن ايتادى. مۇنى ەستىگەن قارت اڭشى;

 
. ەسكەرتەدى دەپ —جابايى شوشقا وزىڭە زاقىم كەلتىرىپ جۇرمەسىن، ابايالعايسىڭ، سايىنجان،قۇ         —

 :جىبەرەدى كۇلىپ قىلىعىنا قارتتتىڭ جاناشىر جىگىت
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 ىرءب بوربايعا اتىن دەپ، —جەمەڭىز، قام ەدى، ما  عانا وسى شىعۋىم اڭعا مەنىڭ قاريا، قورىقپاڭىز،         —
ن قايتىپ ورالمايدى. كەش باتادى. اسپاندا جۇلدىز سامسايدى. گۇلدەر كەتكەننە سول قۇسايىن. جونەلەدى شابا سالىپ،

 مەن ەمەننىڭ ءيىسى تەڭىرەككە جايىالدى.
 

 قارتايعان حان ءبىر كۇنى ءوزىنىڭ جىبەك شاتىرىنان اشۋعا بۋلىعا سىرتقا شىعادى دا:
 
 .ءسۇرايدى دەسپ —؟كورىنبەيدى نەگە ۇلىم مەنىڭ قايدا، قۇسايىن         —
 

قىزمەتكەرلەرى باسى سالبىراپ، ءۇن قاتپاي تۇرىسادى. قۇسايىننىڭ كەتكەن جاعىنان قايتپاعانىن ايتۋدان كورقادى. 
 ۇلىن جالعىز جىبەرگەندەرى ءۇشىن ءبارىنىڭ باسى الىنۋى ىقتيمال.

 
رەدى. يدى. جەر تەپكىلەپ، جەز قامشىسىن ۇيىداالعا قاراڭعىلىق قاپتايدى. حان اشۋعا بۋلىعىپ، ءوزىن قويارعا جەر تاپپا

تۇستان جۇگىرىپ كەلەدى. باستارىن كوتەرۋگە داتتەرى شىداماي، تومەن -قىزمەتكەرلەرىن ايقايالپ شاقىرعاندا، تۇس
 قاراپ حاننىڭ ءامىرىن كۇتەدى دە، مەلشيىپ تۇرادى. سوندا حان اقىرا بۇيىرادى:

 
-اپقىالندار! مەنىڭ باالمدى ىزدەندەر! ەستەرىندە بولسىن، كىمدەش جاققا-جان بويالرىنا، سۋ قىرعا، تاۋعا،        —

 كىم قۇسايىن جايىندا جامان حابار اكەلسە، اۋزىنا قايناپ تۇرعان سۋ قۇيعىزامىن! ال، تەز، اتتانىندار!
 

مىنىپ، ەرتتەپ ء حان قامشىسىن تاعى ءبىر ۇيىرەدى، قىزمەتشىلەرى شىلشە بىتىراپ تاراپ كەتەدى دە، دەرەۋ اتتى
حاننىڭ ۇلى قۇسايىندى ىزدەۋگە اتتانادى. وي مەن كىردى كەزەدى. تاۋدان تاۋعا اسادى. ءۇزاق ۋاقىت سابىلىپ 

ىزدەي اقىرى جىگىتتى تابادى. قۇسايىن بۇتاقتارى سالبىراعان ۇيدەي تالدىڭ تۇبىندە كەۋدەسى -ءجۇرىپ، ىزدەي
ل تالدىڭ ارعى جاعىنان جابايى شوشقا ۇمتىلىپ، ىستىك تىستەرىن لىپ جاراالنىپ جاتىر ەكەن. سو -دۇل بو-دال

 جىگىتگىڭ جۇرەگىنە قاداپ جىبەرگەن.
 

قىزمەتشىلەر حان ۇلىنىڭ ولىگى الدىندا قاسىرەتكە باتىپ، ءۇن قاتىسپاي تۇرادى. الدەن ۋاقىتتان كەيىن بارىپ ەس 
 جيىپ:

 
 .دەسىپتى —ستىرتەمىز؟ە قاالي حانعا حاباردى قايعىلى بۇل قايتتىك؟ ەندى        —
 

قىزمەتشىلەردىڭ جىگىت ولىمىنە ىشتەرى اشىسا، ەكىنشى جاعىنان حانعا بۇل قازانى ەستىرتكەن سوڭ، وزدەرىنىڭ 
 باستارىنا تونەتىن قاتەردى ويالپ كۇيزەلىسىپتى. سوندا اتشى قارت سەرىكتەرىنە بىالي دەيدى:

 
رعى بەتىندەگى كىشكەنە ۇيدە تۇراتىن مالشى ءالىنى بىلەسىندەر عوي. ا ڭسۋىنى تاۋ سەندەر قايعىرماندار،        —

ول اقىلدى دا، ونەرلى جىگىت. مارتەبەسى دە جوعارى، بىلمەيتىنى جوق. قولىنان نەبىر عاجايىپ ىستەر كەلەدى. 
ان ا ويالپ تاپقاياق جاسايدى. شالما ارقان دا ەسەدى. مالشىالر تارتىپ جۇرگەن ساز سىرنايدى د-بالشىقتان ىدىس

 جاپسارىمىزدى ايتايىق، نە ىستەيتىنىمىزدى سۇرايىق.-سول. جۇرىندەر، سول الىگە بارىپ، جاي
 

مالشى ءالى ءۇيىنىڭ الدىندا جاس شىبىقتان شارباق توقىپ وتىر ەكەن. كەلگەندەردى جارقىن جۇزبەن قارسى االدى. 
 حان باالسىنىڭ قازاسىن ايتادى.بۇالر ءشاي ۇستىندە وزدەرىنىڭ باسىنا تونگەن قاتەردى، 

 
 سۇراي كومەك وزىڭنەن ءبىز. وتىنەدى دەپ —!ۇيرەت جولىن سونىڭ قۇتىالمىز، قايتسەك جازادان        —

 .كەلدىك
 
 ءالى بۇل سوزدەردى ءۇنسىز تىنداپ، ۇزاق ويالنادى. باسىن سيپاپ، قيال شەگەدى. ءبىر ۋاقىتتا: 

 
 دەرسىز بار، تاالي ءالى اتۋعا تاڭ —.بولىپ ورنىققانداي كوڭىلى دەيدى —ىن،كومەكتەسەي بوالدى،        —

 .كورەيىن جاساپ شاراسىن قۇتقارۋدىڭ پالەدەن سىزدەردى مەن. قانسىن ۇيقىالرىڭىز تىنىعىڭىزدار، جاتىپ
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لمەيدى. جۇقا ىبىرنەشە كۇنگى سابىلىستان شارشاعان قىزمەتشىلەر جانتايا سالىسىمەن ۇيقىعا باتادى. شەبەر ءالى كوز 

 تاقتايدى جونىپ، تارامىسپەن مىقتاپ بايالپ، ايتەۋىر بىردەڭەنى جاساۋعا كىرىسەدى.
 

تاڭەرتەڭ قىزمەتشىلەر مۇڭدى، قايعى كەرنەگەن جۇرەكتەردى تەبىرەنتە تولعانتاتىن مۋزىكا اۋەنىنەن ويانادى. 
ءالى ومىرىندە ەشكىم كورمەگەن اسپاپتى قولىنا ورىندارىنان تۇرىپ، ءالى ۇيىقتاماي وتىرعان ءالى ۇستانى كورەدى. 

الىپ، مالداس قۇرعان قالپىندا بەزىلدەتە شەرتىپ وتىر ەكەن. اسپاپتىڭ بەتىندە ۇزىنىنان تارتىلعان ىشەك، ونىڭ 
استىندا دوڭگەلەك تەسىك بار ەكەن. ءالى ىشەكتى ساۋساعىمەن قاعىپ، شەرتە باستايدى. سوندا بەينە جاندى جانۋارداي 

 ايراي جونەلەدى.س
 
 ىپ،ەرت كىزمەتشىلەردى ۇشقان ۇرەيلەرى ءسويتىپ. ءالى ۇستا دەيدى —بارايىق، الدىنا حاننىڭ ەندى        —

 .بارادى الدىنا حاننىڭ
 
 .حان سۇرايدى دەپ —بە؟ اكەلدىڭ حابار جونىندە قۇسايىن ماعان سەن        —
 
 ۇنء نازىك. جونەلەدى شەرتە اسپابىن جاساعان ءتۇنى وتكەن ءالى دە، دەيدى —!تاقسىر مارتەبەلى ءيا،        —

 ەلدىڭج ىزىڭداعان. سەزىلەدى جەلپىگەندەي لەبى سالقىن ورماننىڭ شاتىرىن جىبەك حاننىڭ. سارنايدى بەزىلدەي
ەينەلەيدى. بدام داۋىسىن ا تىلەگەن جاردەم زورايىپ، كەنەت ىرعاعى ءۇن. ىڭىرسيدى ۇلىعانىنداي اڭنىڭ جابايى سىبىسى

سونان سوڭ، جابايى اڭنىڭ ايبارلى ءۇنى ازىنايدى، ورماننىڭ مۇندى كورىنىسى بىلىنەدى. وسىاليشا، بۇكىل وقيعا 
قۇت قالمايدى. زارلى سارىن اياقتالعاندا حان ورنىنان قارعىپ -ساز ءۇنى ارقىلى باياندالعاندا، تىڭداپ وتىرعانداردا زارە

 تۇرادى.
 
ىننىڭ ولگەنىن حابارالپ وتىرسىڭ با؟ مۇنداي حاباردى جەتكىزگەن ادامنىڭ كومەيىنە كايناعان سەن قۇساي        —

 سۋ قۇيعىزامىن دەگەن سەرتىمدى بىلەسىڭ بە؟!.
 
 سىزء ەگەر. عوي جوقپىن ايتقان ەشتەڭە سىزگە مەن قالىپپەن بايسالدى ءالى دەيدى —حان، تاقسىر        —

 ءۇن شىعارىپ زارالعان مىنا اسپاپتى جازاالڭىز. اشۋالنساڭىز،
 
 اتاالدى؟ قاالي اسپاپ بۇل        —
 
 ...وسى دەگەن دومبىرا        —
 
 ولق مەنىڭ بىالي بۇدان دومبىرانى تاراتقان شەرىمدى-قايعى سيپاالپ، جۇرەگىمدى ۇنمەن قوڭىر مايدا        —

 تانىتقان دانالىعىن دارا ءوزىنىڭ كەيىن سودان. حان بۇيىرادى دەپ —لسىن!بو جۇرەتىن شەرتىپ سالماي استىمداعىالر
 !بەر بولەي قۋانىشقا ەلىندى ەكەن، ساي شەبەرلىگىڭە اقىلىڭ. بىلدىرەدى رازىلىعىن ۇستاعا ءالى
 
ءسويتىپ، حاس شەبەر ءالى تاالي ادامدى اجالدان قۇتقارادى. ونىڭ دومبىراسى حان جارلىعىمەن ەلگە تارايدى. قازاق  

ەلىندە دومبىرا العاش وسىالي پايدا بولىپتى. سودان كۇنى بۇگىنگە دەيىن قولدان قولعا ءوتىپ، ۇزبەي شەرتىلىپ 
 كەلەدى ەكەن. 
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ى دا اعت بەرگەندە سالەم پاتشا كۇنى ءۇشىنشى. قاالدى كەتىپ ايالداماي دا تاعى دەپ، —قىالدى، وزىنە اركىم —

 سول ءسوزدى ەستيدى.
 

پاتشا ورداسىنا كەلگەن سوڭ، بالىقشى شالدىڭ بۇل ءسوزىنىڭ ءمانىسىن بىلمەك بوالدى دا، جاقسى كورەتىن ەكى 
 ىرادى.ءۋازىرىن جىبەرىگى، بالىقشى شالدى الد

 
بالىقشى ورداعا كەلگەن سوڭ، ءوزىنىڭ تەرەڭ ويلى، قىزىقتى اڭگىمەسىمەن پاتشانى باۋراپ االدى. اڭگىمە ايرانداي 

 دەگەن ءسوزىڭىڭ ءمانىسىن سۇراۋدى دا ۇمىتىپ كەتەدى.« اركىم وزىنە قىالدى»ۇيىتقان پاتشا بالىقشى شالدىڭ 
 
انداي تاتۋ بوالدى دا، ءبىر داستارحاننان اس ءىشىپ، اڭگىمە دۇكەنىن ءسويتىپ، پاتشا مەن بالىقشى شال بال جاالسق 

 قۇرىپ جاتا بەرەدى. كۇندەر دە زىمىراپ وتە بەرەدى.
 

پاتشانىڭ جالبىر توندى، جىرتىق شاقايلى بالىكشى شالدى ورداسىنا الىپ كەلىپ، كيىندىرىپ باپتاپ، سونشاما كادىرلەپ 
ەن ەكى ءۋازىر پاتشا مەن  بالىكشى شالدىڭ اراسىنداعى قىل وتپەس تاتۋلىقتى جاقسى كورىپ كەتكەنىنە ىشتەرى كۇيگ

 بىرىنەن الشاقتاتۋدىڭ امالىن ويالپتى. ءسويتىپ، والربالىقشى شالدىڭ جاتاتىن بولمەسىنە كىرىپ:-قاالي ءىرىتىپ بىر
 
 لەپتىڭ شىقكان اۋىزىڭىزدان ءسىزدىڭ پاتشامىز_ سويلەپ سىپايى دەيدى —اقساقال، قۇرمەتتى        —

« پاندارماق ىشۋدەن تىيىلسىن، جانىما جوالتتا باسىندا داستارقان ءبىر مەنىمەن بىالي بۇدان» جيرەنىپ ساسىقتىعىنان
 .دەيدى —دەپ بۇيىردى،

 
 بالىقشى شال جۇمعان اۋزىن اشپايدى.

 
 نىن بىلمەك ءۇشىن پاتشا ەكى ءۋازىرىنكۇندەر وتە بەرەدى. بالىقشى شالدىڭ قاسىنا نە سەبەپتەن كەلمەي جۇرگە

 شاقىرىپ الىپ، سۇرايدى. سوندا ءبىر ءۋازىر تۇرىپ:
 
پاتشانىڭ اۋىزى تىم ساسىق ەكەن، ونىمەن بىرگە »الديار تاقسىر، ۇمىتىپ بارادى ەكەنمىن.ول كىسى         —

 :پاتشا بۋلىققان اشۋعا سۇرالنىپ، ءوڭى. مالىمدەيدى دەپ—دەپ كەلمەي جۇر،« وتىرىپ تاماق ىشپەيمىن
 
ادى. وسى جارلىقتى كۇتكەن ۋازىرلەر پاتشا بۇيىر دەپ—!تاستاڭدار زىندانعا قاقباستى ارسىز بەتپاق، ول        —

 ءامىرىن تاباندا ورىندايدى. ەكى ءۋازىر ويالعان ماقساتتارىنا جەتەدى.
 

ءبىر تەكسەرتىپ تۇراتىن بۇل پاتشانىڭ داعدىسى اعىپ اي، جىلجىپ جىل وتەدى. زىندانداعى كۇنالىلەردى جىلىندا 
ەكەن. سونداي تەكسەرىپ، ۇكىم شىعاراتىن ۋاقىت جەتەدى. سوندا بالىقشى شالدىڭ قىلمىسىن تەكسەرە كەلگەندە، 

 پاتشانىڭ اۋزى ساسىق، دەگەن ءسوز ەكەن. تەكسەرۋشىلەر شالدى پاتشانىڭ الدىنا الىپ بارادى.»ونىڭ كۇناسى 
 

لىقشى شال بەتتەسىپ سويلەسكەندە ەكەۋىنىڭ دە مۇنداي ءسوز ايتپاعانى، بۇل ءسوزدى ەكى ءۋازىردىڭ پاتشا مەن با
 ويدان شىعارعانى، ەكەۋىنىڭ تەرەڭ تاتۋلىعىن بۇزباق بولعانى انىقتالدى.

 
ە ەكى گبۇل احۋالدى بىلگەن سوڭ، پاتشا قاتتى قاھارالندى. كارىنە ءمىنىپ، اشۋدان قالتىراپ كەتەدى. جەندەتتەر

اركىم وزىنە »ءۋازىردىڭ باسىن تاباندا الدىرادى. سوندا بالىقشى شالدى ورداسىنا نەگە الدىرعانى قالت ەسىنە تۇسەدى. 
دەگەن ءسوزدىڭ ماعناسىن ايقىن تۇسىنەدى. سودان كەيىن بالىقشى شالدى ۋازىرلىككە تاعايىندايدى. ءسويتىپ، « قىالدى

 ءادىل بيلىگىمەن داڭقى جايىالدى. 
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 الدىڭش كەلگەندە جاسقا سەگىز ون —ءبىر جارلى شالدىڭ ءبىر ۇل، ءبىر قىزى بار ەكەن. ۇلى مەن قىزى ون جەتى 

 ءبىر سياقتى ءوزى بەرىپ، عاقالىڭمال مالىن ۇساقتى-ءىرىلى قولىنداعى كەيىن سودان. وتەدى دۇنيەدەن كەمپىرى
ڭ ن. ۇيلەنگەننەن كەيىن ءبىراز ۋاقىت وتكەندە شالدىەكە سۇلۋ اسقان كەلىنى. ۇيلەندىرەدى باالسىن قىزىنا كەدەيدىڭ

باالسى قايتىس بوالدى دا، كەلىنى جەسىر قاالدى. شال كەلىنى مەن قىزىن اسىراپ جۇرە بەرەدى. كەلىنى ەشكىمگە 
 كۇيەۋگە شىقپايدى.

 
ءبىر كۇنى شالدىڭ ۇيىنە ءۇش كىسى ءتۇسىپ، قونادى. ونىڭ بىرەۋى قاراپايىم كيىنىپ، ەل ءىشىن اراالپ جۇرگەن  

 كورشى ەلدىڭ حانى ەكەن. شالدىڭ كەلىنىنە كوزى تۇسەدى دە:
 
 اليىب كەلىنى سوندا. ساالدى كولقا شالعا دەپ، —بەر، ماعان كەلىنىندى مىنا تولەيىن، مالىن قالىڭ         —

 :دەيدى
 
 مالدىڭ—. ماعان ۇيلەنەم دەسەڭ وتىرمىن بولىپ قىز — ورنىنا قىز ۇل، — ورنىنا ۇل اتاما مەن         —

 .مىنتيمەي ساعان مەن ايتپەسە،. تۇراسىڭ ۇيدە وسى اسىراپ، ۇشەۋىمىزدى ءسىڭلىم قايىن مەن اتام جوق، كەرەگى
 

ءۇش اي تۇرادى. شالدىڭ كەلىنى جۇكتى بوالدى. ءبىر كۇنى حان حان وسىعان كونىپ ۇيلەنەدى دە، شالدىڭ ۇيىندە 
 كەلىنشەگىنە:

 
مەن ەلىمنەن شىققالى كوپ بولدى، بارىپ قايتايىن. ەگەر كەشىگىپ قالسام، ىشىندەگى باال مەيلى ۇل،          —

 لىنەە دە، ەدىبەر جۇزىكتى جازىلعان اتى ءوزىنىڭ دەپ —مەيلى قىز بولسىن، مىنا جۇزىكتى بەلگى قىپ تاق،
 .كەتەدى

 
 جىل ي،ا ارتىنان اي. قويادى تولەپبەرگەن —حان قايتا ورالمايدى. كەلىنشەك بوسانىپ، ۇل تابادى. باالنىڭ اتىن 

 .ەرەدىب وسە بوپ جىگىت سىمباتتى تۇلعالى باتىر. شىعادى جاسقا التى ون تولەپبەرگەن. وتەدى جىل ارتىنان
 
ءبىر كۇنى ۇلكەن توي بوالدى. باسقا ەلدەن دە جۇيرىك ات، مىقتى پالۋاندار كەلەدى. تولەپبەرگەننىڭ ءوز ەلىندە  

تۇيە پالۋان دەگەن پالۋانى بار ەكەن. ول بارلىق پالۋاندى جىعىپ، ەڭ اقىرىندا تولەپبەرگەنمەن كۇرەسەدى. 
 رعاسى كۇيرەپ، اياعى سىنادى. باالدان جىعىلىپ، مەرتىككەنتولەپبەرگەن ونى ۇرشىقشا ءۇيىرىپ، اسىقشا اتقاندا كابى

 تۇيە پالۋان:
 
 —كورسەتىپ، باياعىدا تاستاپ كەتكەن اكەندى نەگە تاۋىپ المايسىڭ؟ كۇشىندى جۇمساعان ماعان         —

 :شەشەسىنە مەن اتاسى كەلىپ ۇيىنە تولەپبەرگەن. دەيدى
 
 ىكتىجۇز التىن شەشەسى سوڭ، بولماعان دەپ —!ايتىندار كەتكەنىن قايدا تابامىن، ىزدەپ اكەمدى مەن         —

 .بەرەدى قويا سالىپ قولىنا
 

تۇنى توقتاماي، ۇزاق جۇرەدى دە، كەڭ داالعا ۇلكەن قورعانمەن قورشالعان بەيىتتىڭ اراسىنا -تولەپبەرگەن كۇندىز
ەدى دە، الدەنەنى تەز كومىپ كەتىپ قاالدى. تۇنەيدى. ءتۇن ىشىندە قورعاننىڭ ءبىر شەتىنە ءبىر توپ ادام كەل

تولەپبەرگەن كومىلگەن نارسەنى اشىپ كورەدى. التىن ساڭدىق ەكەن. ءىشىن اشىپ كارايدى، ونە بويى قانعا مالىنعان 
قىز جاتىر ەكەن. ساندىققا قىزبەن قوسا توعىز التىن اقشا، ءبىر ۋىس تۇز سالىنىپتى. قىز شاالجانسار، ءالى ولمەپتى. 

شايىپ، سۋ ىشكىزەدى. ءبىر كەزدە قىز -ولەپبەرگەن قىزدى كوتەرىپ الىپ، سۋدىڭ جاعاسىنا بارادى. قانىن جۋىپت
 ەسىن جيادى:

 
 مەنىڭ سەن شەيىن قوسىلعانعا ءبىراق —.دەيدى —بواليىن، سەندىك جەتكىزەمىن، مۇراتىڭا سەنى مەن        —
 .ەمدەت مەنى اقشامەن التىن توعىز مىنا. سۇرامايمىن مەن ءجونىڭدى -اتى سەنىڭ. سۇراما جونىمدى-ءاتى
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تولەپبەرگەن قىزدىڭ توعىز جەردەن نايزا تىلگەن جاراسىن كورەدى. قىز ءبىراز تاۋىرلەنگەن سوڭ باسىن كوتەرىپ 
 وتىرادى دا، حات جازادى. سونان كەيىن تولەپبەرگەنگە حاتتى ۇستاتادى.

 
 شال ساقالدى اق ۇيدە بۇرىشتى ءتورت كىرسەڭ، قوراعا ۇلكەن. ارب قاال جەردە شاقىرىمداي وتىز        —

 ، ول ساعان ەرىپ وسىندا كەلەدى.بەرسەڭ كىسىگە سول حاتتى مىنا. وتىرادى
 

تولەپبەرگەن شالعا بارىپ، حاتتى بەرەدى دە، ونى ەرتىپ كەلەدى. شال ارنايى الىپ بارعان كولىككە قىزدى مىنگىزىپ، 
 ىپ ۇيىنە كەلەدى. قىزدى ەمدەيدى. ءسويتىپ قىز ابدەن ساۋىعادى.تولەپبەرگەندى ىلەستىر

 
تولەپبەرگەن توعىز التىندى تاماققا جۇمساپ تاۋىسادى. اقشا بولماعان سوڭ، جىگىت تورىعادى. قىز مۇنى سەزەدى 

 دە، ءبىر حات جازىپ، ۇستاتادى.
 
 ىلۋلىء باسى ادامنىڭ الدىندا ەسىگىنىڭ ورتاسىنداعى قاق قاالنىڭ كورسەتپەي، ەشكىمگە حاتتى وسى        —

 . حاتتى سول كىسىگە بەر.وتىرادى شال ساقالدى اق كىرسەڭ، سارايعا التىن تۇرعان
 

تولەپبەرگەن قىز ايتقان ءۇيدى تاۋىپ، حاتتى اق ساقالدى شالدىڭ قولىنا تاپسىرادى. شال حاتتى وقىعان سوڭ، 
 دى.اقشانى الىپ، قىزعا كەلەدى. ءبىر كۇنى تولەپبەرگەن رەنجىپ، قىنجىالجىگىتكە مىڭ التىن اقشا بەرەدى. تولەپبەرگەن 

 
 .جازىپ حات دا تاعى قىز سوندا. قىزعا دەيدى—ا اۋرەلەنىپ، جولىمنان قالدىم،بوسق مەن        —
 
 —،كەل ماعان كيمەي ونى. بەرەدى كيىم پاتشالىق ول. تاپسىر شالعا بەرگەن التىن مىڭ حاتتى مىنا        —

 تاتىپ:ۇس اقشا التىن بەس جيىرما قولىنا تولەپبەرگەننىڭ قىز. كەلەدى الىپ دا ونى جىگىت. دەيدى
 
 تجىگى. دەيدى —ال، ساتىپ ارعىماق ءبىر تاڭداپ ءوزىڭ بارىپ، سوعان. بار بازار مال شەتىندە ارعى قاالنىڭ —
 :دە دىمىنگىزە ارعىماققا كيگىزىپ، كيىمىن پاتشا تولەپبەرگەنگە قىز. كەلەدى الىپ ساتىپ ارعىماق بازاردان مال
 
 پاتشاعا ەكى جەردە سول —.دەيدى —ىپ جاتقان جەردى كورەسىڭ،ءوت ويىنى ات اراالساڭ، قاالنى        —

 دىڭگەك لتىنا الدىندا ەسىگىنىڭ والردىڭ. كەل قايتىپ قونباستان ءبىراق. شاقىرادى قوناققا سەنى والر. كەزدەسەسىن
 .اشپا سىر استە. شاقىر قوناققا والردى دە سەن كەتەرىندە. قوي بوس بايالماي، دىنگەككە اتىڭدى. بار
 

سۋ ءىشىپ بولعان سوڭ، جىگىت العىس ايتىپ، كەتۋگە -پاتشاالر تولەپبەرگەندى قۇرمەتتەپ قوناق قىالدى. اس
عان كەلىپ جاتىپ، تاڭەرتەن تۇر ىڭعايالنادى. پاتشاالردى دا ءوزىنىڭ قوناعى بولۋعا شاقىرادى. تولەپبەرگەن ۇيىنە

 سون، قىزعا پاتشاالردى قوناققا شاقىرىپ كەلگەنىن ايتادى.
 

قىز تاعى دا حات جازىپ، جىگىتتى باياعى اقشا بەرگەن شالعا جۇمسايدى. شال قىرىق ديۋ ەرتىپ كەلەدى دە، كوزدى 
بىرى االسا ەتىپ، ءۇش التىن تاق -نجۇمعانشا قىرىق بولمەلى ساراي سالدىرادى. ءۇيدىڭ ورتاسىنا بىرىنە-اشىپ

ورناتادى. الۋان ءتۇرلى تاعامدار ازىرلەنەدى. كەشكە جاقىن ەكى پاتشا كەلەدى. تولەپبەرگەن مەن قىز قارسى الىپ 
 كۇتەدى.

 
سارايدىڭ تورىندەگى بيىك التىن تاققا قىز تولەپبەرگەندى وتىرعىزادى. ودان تومەنگى ەكى تاققا ەكى پاتشانىڭ 

وتىنەدى. قىرىك ديۋ قوناقتارعا قىزمەت ەتەدى. ءان شىرقالىپ، كۇي شەرتىلىپ، قىزىق دۋمان بوالدى.  وتىرۋىن
تولەپبەرگەن مەن قىز ەكى پاتشانى جىبەرمەي، قولقاالپ قوندىرادى. تولەپبەرگەن ۇيقىعا شومعاندا بىرەۋ وياتادى. 

 ىرتكەنىن ايتادى.قاراسا ءوزىنىڭ جولداس قىزى. ول قىرىق ديۋعا ەكى پاتشانى ولت
 
 سوندا. جىگىت اشۋالنادى دەپ —بولمايمىن، دوس سەنىمەن مەن ولتىرەسىڭ، نەگە ادامدى كۇناسىز        —
 :قىز
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 ەندى .كەلتىردىم الدارىنا ىستەگەنىن وزدەرىنىڭ. ايتامىن كەيىن زۇلىمدىعىن ىستەگەن ماعان والردىڭ        —
 .قاالدى كەتىپ قىز دەپ —بەر، ۇيىقتاي

 
تاڭەرتەڭ تولەپبەرگەن ويانسا قىز دا جوق، ساراي دا جوق. ءوزى ۇلكەن داريانىڭ جاعاسىندا جالعىز جاتىر. جىگىت 
ءوزىنىڭ بۇل ىسىنە قاپاالنادى دا، جاردان قارعىپ، سۋعا ءتۇسىپ كەتەدى. ونى اعىپ بارا جاتقان جەرىنەن بىرەۋ 

 .اشادى سىرىن قىز ارادا سول. تۇر قۇلپىرىپ كيىم، پاتشالىق ۇستىندە. قىز باياعى —ءىلىپ االدى. قاراسا 
 
لىم دەگەن پاتشانىڭ جالعىز قىزى ەدىم. اكەم ءولدى دە، مەن تاققا وتىردىم. اكەمنىڭ ەكى ءۋازىرى ءا مەن        —

ى دا، نايزاالد بار ەدى. والر قىز پاتشا بوال المايدى دەپ، مەنىمەن باق تاالستى. ءسويتىپ، ۇيىقتاپ جاتقاندا مەنى
ساندىققا سالىپ كومدى. مەن ساعان تۇسىمدە كورىپ عاشىق بولدىم. ءتۇس جورۋشىعا جورىتىپ ەدىم: ءولىپ كورگە 
تۇسكەندە سول جىگىتپەن جولىعاسىڭ دەگەندى. سول جورۋى ءدال كەلدى. الگى مەن ولتىرتكەن ەكەۋى جاۋىز 

 اشىلىعىنشارۋ اكەمنىڭ بەرگەن اقشا التىن مىڭ ال. ادام عالىم سى،دو اكەمنىڭ —ۋازىرلەر. العاشقى مەنى ەمدەگەن شال 
. قىرىق ديۋ اكەمنىڭ پەرىدەن الىپ كەلگەن قىرىق جىگىتى. والر اسپاندا قۇسشا زۋالپ ۇشادى. سەنىڭ باسقارۋشى

ەن تاققا ماكەڭنىڭ پاتشا ەكەنىن، سەنىڭ ونى ىزدەپ شىققانىندى اق ساقالدى كىسى بولجاپ ءبىلىپ، ماعان ايتتى. 
وتىرعان سون، سەن داالدا جالعىز قالدىڭ. ەندى مەنىڭ ورنىما سەن پاتشا بول. مەن پەرىگە ءمىنىپ، اكەندى ىزدەپ 

 تابايىن.
 
 قىز قىرىا. كونبەيدى ايتقانىنا قىزدىڭ تولەپبەرگەن دەپ —تابامىن، ىزدەپ بەينەتتەنىپ، ءوزىم اكەمدى        —

 :دە مىنگىزەدى تۇلپارعا بەرىپ، اقشا التىن جىگىتكە
 
دەپ شىعارىپ ساالدى. تولەپبەرگەن ايالپ ءجۇرىپ ءبىر  —كەل، قايتىپ ماعان سوڭ، تاپقان اكەندى        —

 قاالعا كەلەدى. ساۋداگەر بولىپ، دۇكەن اشادى. ونىڭ وندىلىگىنە قاال حالقى قايران قالىسادى.
 
لىپ، جىگىتتى قوناققا شاقىرادى. تولەپبەرگەن بارىپ، قىزداردىڭ ءبىر كۇنى ۇلدە مەن بۇلدەگە ورانعان ءۇش قىز كە 

سارايىندا تاماق ءىشىپ وتىرعاندا، ەكى ءمۇساپىر ادام كەلەدى. والر تاماق ءىشىپ، كەتىپ قاالدى. جىگىت قىزداردىڭ 
 سارايىندا قونادى.

 
ەن يدا بولعانىن تەرگەيدى. تولەپبەرگەرتەنىندە سول قاالنىڭ پاتشاسى تولەپبەرگەندى شاقىرىپ االدى دا، تۇندە قا

جاسىرماي، شىنىن ايتادى. الگى ءۇش قىز پاتشانىڭ قىزدارى ەكەن. الگى تاماق ءىشىپ كەتكەن ەكى ءمۇساپىر پاتشا 
 مەن ءۋازىرى ەكەن.

 
نا الىپ الدىپاتشا ادەپسىز قىلىق جاسادى دەپ، ءۇش قىزدى دا، تولەپبەرگەندى دە دارعا اسىپ ولتىرمەك بوالدى. دار 

 بارعاندا جىگىت ساۋساعىنداعى پاتشانىڭ اتى جازىلعان جۇزىكتى پاتشانىڭ الدىنا القتىرىپ تاستايدى.
 

 —مەن اكەمدى ىزدەپ جۇرگەن جەتىم ەدىم. مىنا جۇزىكتى كەزىكسە، اكەمە تابىس ەت. مەنى ولتىرگەنىندى ايت،
 .دەيدى

 
تولەپبەرگەندى باسساالدى. بۇل پاتشا جىگىتتىن اكەسى بولىپ پاتشا جۇزىكتى قولىنا الىپ، جازۋدى وقيدى دا، 

 شىعادى. ءسويتىپ، تولەپبەرگەن قىزداردى دا ءقۇتقارادى.
 

تولەپبەرگەن اكەسىنىڭ ورنىنا پاتشا بوالدى. سول كەزدە ەلىنە ءبىر پاتشا جاۋلىق قىپ، شابۋىل جاسايدى. 
جەككە شاقىرادى. ول دا تايسالماي ورتاعا تۇسەدى. -جەكپەتولەپبەرگەننىڭ ءوزى مايدانعا شىعىپ، جاۋ پاتشاسىن 

بىرى اال المايدى. ءسويتىپ ارپالىسىپ جۇرگەندە جاۋلىققا كەلگەن پاتشانىڭ -ەكەۋى ءۇش كۇن ۇدايى الىسىپ، ءبىرىن
ىپ بىرى قۇشىپ، ايماالس-بەتىندەگى پەردەسى ءتۇسىپ كەتەدى. قاراسا ول باياعى پاتشا قىز ەكەن. ەكەۋى ءبىرىن

تابىسادى. ەكى پاتشا قوسىالدى دا، تولەپبەرگەننىڭ اتاسى مەن شەشەسىن جانە اپكەسىن ىزدەپ تابادى. ءسويتىپ، 
 ءبارىنىڭ باسى قوسىلىپ، مۇراتتارىنا جەتكەن ەكەن. 
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لى بار سۇيەلمەلى ءۇش ۇ-مەن، اقىلى جۇرتتان اسقان ءبىر دانا كىسى بولىپتى. ۇيەلمەلىەرتەدە ءوزى جارلى بولعانى
 ەكەن. قارتايعان شاعىندا ناۋقاستانىپ، حال ۇستىندە جاتىپ ءۇش ۇلىن شاقىرىپ االدى.

 
 بەرەكە اۋەلى. ايتايىن وسيەتىمدى اقتىق شاعىمدا ولەر ۇلدارىم، بولعان گۇلى كوڭىلىمنىڭ نۇرى، كوزىمنىڭ ە، —

اندار، ادال ەڭبەك ەتىندەر. مەن ولگەن سوڭ، زيراتىمنىڭ ويالم قاستىق جاساپ، قيانات بىرەۋگە بولىڭدار، بىرلىكشىل
باسىنا ءۇش اپتا بويى ىمىرت جابىال ۇزبەي بارىپ، ءۇش رەت ەسكە تۇسىرىڭدەر، ايتقان وسيەتىمدى ىشتەرىڭنەن 

 قايتاالپ ايتىندار...
 

 ءبىر اپتادان كەيىن كەنجە ۇلى ەكى اعاسىنا: قارت دۇنيەدەن وتەدى.
 
 كىە سوندا. دەيدى —ن اكەمنىڭ زيراتىنا باراتىن كۇن عوي. ىمىرت جابىلدى، بارىپ قايتايىق،بۇگى        —

 .كەلمەيدى بارعىسى ايتىپ، سىلتاۋ اعاسى
 
. ىعارش ءسوزى ءبىر ايتقان جاتقاندا قىسىلىپ جانى. دامەتەسىڭ نە كىسىدەن ولگەن اي،-باۋىرىم ءاي،        —

 .قايتەمىز اۋرەلەنىپ سوعان
 

اعاالرى بارمايتىن بولعان سوڭ، كىشى ءۇل اكەسىنىڭ باسىنا ءوزى بارادى. ءبىر كەزدە ماقپالداي قارا ات جەتىپ 
 كەلەدى. كەنجە ۇل:

 
 :ءبىتىپ ءتىل اتقا سوندا. االدى ءمىنىپ قارعىپ دەپ —عوي، جىبەرگەنى جارىقتىقتىڭ اكەم ە،        —
 
جەتىم جوق. جالىمنان ءبىر تال قىل الىپ قال. كەرەك بولعان كەزدە سونى قا ءقازىر ءدال ساعان مەنىڭ        —

 .بوالدى عايىپ سوڭ العان قىل دە، دەيدى —بوالمىن، ءازىر مەن —تۇتاتساڭ 
 

تۇرماندى قاراكوك ات، ءۇشىنشى -ەرسودان كەنجە ۇل ەكىنشى مارتە تاعى جالعىز ءوزى كەلەدى. بۇل جولى التىن 
تىپ، كەيىن كەلەتىنىن اي»سايمانى بار اقبوز ات كەلىپ، بۇالرعا دا ءتىل ءبىتىپ: -رەت كەلگەندە ۇستىندە ساۋىت

رمەيدى. بىلگەنىن ەكى اعاسىنا سەزدى-بىر تالدان قىددارىن بەرگەن سوڭ عايىپ بولىپ وتىرادى. كەنجە ۇل كورگەن-ءبىر
 االدا جۇرە بەرەدى.قويىن باعىپ، د

 
سول ەلدەگى حاننىڭ ەكى قىزى بار ەكەن. ۇلكەن قىزى بويجەتكەن سوڭ، تۇرمىسقا شىعۋدى وياليدى. اكەسىنە 

 قاالۋىن ايتادى.
 
 بىرىنەن جيناڭىز حالىقتى بۇكىل جاساپ، توي اسىر-ۇالن. جەتتى ۋاقىتىم ۇستايتىن ءۇي تولدى، جاسىم        —

لىپ، ساتىدان نامدى قاداڭىز. ات قارعىتىپ كەساقي التىن مەنىڭ باسىنا ءۇشىنشىسىنىڭ. ورناتىڭىز ساتى ءۇش بيىك ءبىرى
 ەمەيد جارلى نە باي قۇي قارا، قۇي تورە، قۇي —وتكەن سوڭ، ءۇشىنشى ساتىداعى التىندى كىم ءىلىپ اكەتسە 

 ...تيەمىن سوعان
 

اال  بىر ادام ءىلىپ-ءۇشىنشى ساتىداعى جۇزىكتى بىردە حان توي جاساپ، حالىقتى جينايدى. شارت تا جارياالنادى.
المايدى. بۇل حابار داالدا قوي جايىپ جۇرگەن باالنىڭ قۇالعىنا دا جەتەدى. ول قارا اتتىڭ قىلىن تۇتاتادى دا، قارا 

كەيىن  ناتتى ءمىنىپ، تويعا كەلەدى. قارا اتتى ەكى ساتىدان سەكىرتىپ وتەدى دە، ۇشىنشىگە ىلىنە المايدى. سودا
قارىن -سيراق، ىشەك-داالعا بارىپ، اتىن قويا بەرەدى دە ۇيىنە كەلەدى. ەكى اعاسى تويدىڭ مالىن سويىسىپ، باس

 اكەلىپ، تاماق ىستەيدى. سوندا وشاق باسىندا وتىرىپ، قارا اتتىنى ماقتاپ، سىلەكەيلەرى شۇبىرادى.
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ى ساتىدان وتەدى دە، ۇشىنشىدەن وتە المايدى. كەنجە ۇل ەكىنشى كۇنى قاراكوك اتتى سەكىرتەدى. ول دا ەك
ءۇشىنشى كۇنى باتىردىڭ ساۋىتىن كيىپ كەلىپ، اقبوز اتتى سەكىرتەدى. اقبوز ات ءۇش ساتىدان دا ىركىلمەي وتەدى. 
كەنجە ۇل التىن ساقينانى ءىلىپ الىپ كەتەدى. باال سول كۇيىندە كەرى ورالمايدى. ساقينانى ساقتاپ، قويىن باعىپ 

 بەرەدى. جۇرە
 

كەكتىڭ ءبارىن قوالڭ، ەر-حان بۇكىل حالىقتى جيناپ، ساقينانى العان اقبوز اتتىنى تاپپايدى. ءسويتىپ، ەلدەگى كورشى
جينايدى. قوي جايىپ جۇرگەن جەرىنەن كەنجە ۇلدى دا الىپ كەلەدى. ساقينا وسى كەنجە ۇلدان شىعادى. كەنجە 

دەپ  «ىن جاسايمىنتوي كۇن قىرىق ويىن، كۇن وتىز». بوالدى پاقۇزات قىزىن حان. ەكەن ەربوالت —ۇلدىڭ اتى 
 جار سالدىرادى.

 
 ەربوالتتى قىزعا كورسەتەدى. جۇپىنى باالنى قومسىنعان قىز سەرتتەن تايادى.

 
 .قويادى تاالپ دەگەن —ورىندا، سەرتىمدى ءبىر تاعى        —
 
 :ايتادى شارتىن قىز. ەربوالت دەيدى —ايت، تاالبىندى        —
 
گۇل سامۇرىققا نە ىستەدى، سامۇرىق »امۇرىق دەگەن حان بار. سوعان بارىپ، ونىڭ س ىرگەلەس بىزبەن        —

 دەگەن اڭگىمەسىن تىندا دا، ماعان كەلىپ ايتىپ بەر.« گۇلگە نە ىستەدى؟
 

دى. جولدا قارا اتقا ءتىل ەربوالت داالعا بارىپ، قارا اتتى شاقىرىپ الىپ مىنەدى دە، سامۇرىق حانعا ساپار شەگە
 ءبىتىپ، سويلەيدى.

 
 ۇلكەن — اشسا سوڭ دەگەن اش جۇمىپ، كوزىن. دەيدى —اش، دەگەندە اش مەن دا، جۇم كوزىندى        —
 ءتىرى تاقاي ءبىراق. كىرەسىڭ سارايعا ءۇشىن سويلەسۋ حانمەن: ەربوالتقا ات قارا. ەكەن تۇر قاسىندا شاھاردىڭ ءبىر

 ەربوالت. ەيدىد —تقا شىقساڭ، ودان كەيىنگىسىن ءوزىم ىڭعاياليمىن،سىر تاۋىپ امالىن ءبىر ەگەر. ەكىتاالي شىعۋىڭ
 سوڭ، ىرعانتىنىقت كۇن ءبىر ەربوالتتى. ايتادى شارۋاسىن كەلگەن حانعا. ەنەدى سارايعا ارقىلى كۇزەتشىلەرى حاننىڭ

 .باستايدى اڭگىمەسىن حان
 
لعان. جالعىز ەدىم. مەن ەرجەتكەن سوڭ اكەم بو حان جارعان جەر داڭقى اكەم. سامۇرىق — اتىم مەنىڭ        —

بۇكىل ەلدەن تانداپ ءجۇرىپ، ءالىم دەگەن حاننىڭ جاننان اسقان سۇلۋ قىزى گۇلگە ءسوز سالدى. اكەسى قۇدا 
كوپ ۇزاماي اكەم  تۇسۋگە كونسە دە، قىز مەنى جاقتىرمادى. اقىرى اكەم كۇشپەن زورالپ الىپ بەردى. سودان

دۇنيەدەن ءوتتى دە، مەن تاققا وتىردىم. گۇل بەتىمە پالەن دەپ ەشتەڭە ايتپاعانمەن، شىن ىقىالسىنىڭ جوق ەكەنىن 
سەزەمىن. مەنىڭ ۇستىنە وزىمنەن باسقا جەل شىقپاسا، جان شىقپاعان ءۇش تۇلپارىم بار ەدى. كۇندە تاڭەرتەڭ كورسەم 

 كۇنى ات باعۋشىنى شاقىرىپ الىپ سۇراپ ەدىم: بىرەۋى سۋ بولىپ تۇرادى. ءبىر
 
 ىزگەس تەگى. قاالدى جاتىپ كەلىپ تاڭەرتەڭ. كەتەدى دە مىنەدى بىرەۋىن گۇل سوڭ ۇيىقتاعان ءسىز        —

 .دەيدى —سەكىلدى، تاستايتىن ۇيىقتاتىپ بەرىپ ءدارى
 

ۇيى سونىمەن گۇلدى اندىپ، سىلەيگەن ك كەشكە جاتاردا گۇلدىڭ بەرگەن سۋسىنىن ىشكەن بولىپ، توگىپ تاستادىم.
شاال -ۇيىقتاماي جاتتىم. ءبىر ۋاقىتتا گۇل كيىنىپ سىرتقا شىقتى. تۇلپاردىڭ بىرەۋىن ءمىندى دە، زۋالتا جونەلدى. ىلە

سوڭىنان ەرىپ مەن دە ءبىر تۇلپاردى زىمىراتتىم. گۇل شىتىرمان نۋ توعايدىڭ ىشىنە كىردى. توعايدىڭ ورتاسىندا 
تۇر. گۇل اتتى بايالدى دا، سوعان ەنىپ كەتتى. قىلىشىمدى جاالنداتىپ، كىرىپ بارسام، ءبىر قاراسۇر، ءبىر  اق وردا

اقسۇر جىگىتتىڭ ورتاسىندا گۇل وتىر. بارا ساال قاراسۇر جىگىتتىڭ باسىن شاۋىپ، ءتۇسىردىم. اقسۇر جىگىت كوگەرشىن 
ا گۇل شىعا جونەلىپ، تۇلپارعا ءمىندى دە، ءوزىمىزدىڭ سارايع بەينەسىنە اۋىستى دا، شاڭىراقتان ۇشىپ شىعىپ كەتتى.

 قاراي تارتتى. مەن دە سوڭىنان قۋىپ جەتتىم. ول ماعان ءزارىن شاشتى.
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 ەرمەپس قولىن دەپ «بول توبەت كوز، تورت»ء. توبەتسىڭ سۇمەندەگەن ارتىنان قانشىقتىڭ ىلىققان        —
 ق سويلەۋگە ءتىل جوق.ءبىرا دۇرىس، ەسىم-اقىل. قالدىم دا بولدىم توبەت اياق سارى مەن. قالدى

 
الگى اقسۇر جىگىت مەنىڭ اتىمدى جامىلىپ، تاققا وتىردى. ماعان ءدام تاتىرمادى. ولمەۋ ءۇشىن ءنار ىزدەپ قاڭعىرىپ 

 كەتتىم.
 

وبەت ءبىر كەلىستى تمىناۋ »كۇندەردە ءبىر كۇنى جەمتىك ىزدەپ، تىمىسكىلەپ ءجۇر ەدىم، ءبىر باي ادام كەزىكتى. 
دەپ شاقىردى. مەن بۇالنداپ قاسىنا جەتىپ باردىم. باي « كۇشىك-كۇشىك»دەدى دە، « ەكەن، اسىراپ االيىنشى

دەپ ىمداعان سون، الگى كىسىدەن قالماي ىلەسىپ « جۇر»ەركەلەتىپ، ماندايىمنان سيپادى دا، ىلگەرى ادىمدادى. ء
دەگەندەي، تۇندە ۇيقى كورمەي، قوي « لقى يت ۇرگەنىمەن جاعادىبۇرا»وتىردىم. باي مول تاماق بەرگىزدى. 

 قورانى كۇزەتەمىن.
 
ءبىر كۇنى قوراعا ءۇش ۇرى كەلدى. قىڭسىالپ، ەسىكتى تىرماالپ ەدىم، باي قارۋ الىپ سىرتقا شىقتى. سوالق مۇڭ  

 پتاپ كەلىپ، ءۇش ۇرىنى ۇستاپەكەن شارباق قوراعا كىرگەن ءۇش ۇرىنىڭ كەۋدەسىنە قادالدىم. بايدىڭ مااليالرى قا
 ماتاپ بيگە جىبەردى. مەن سونىمەن اياللى، اقىلدى توبەت اتاندىم. ماڭايداعى ەلگە تانىلدىم.-الدى دا، بايالپ

 
 دەپ قولقا سالىپ جاتقانىن ەستىدىم. الگى بايدىڭ ايەلى بوسانعان« ماعان ءيتىندى بەر»بىردە باسقا ءبىر باي كەلىپ: 

مدى يتى»نىڭ العاشقى ءۇش كۇنىندە جاڭا تۋعان باال جوعالىپ كەتەدى ەكەن. سونىمەن باي: ءسايىن شىلدەحانا
ەن ەس-دەپ، مەنى الگى سۇراعان كىسىنىڭ ۇيىنە ەرتىپ كەلدى. بايدىڭ ايەلى امان« كوزىمنەن تاسا قىلمايمىن

 بوساندى.
 

وتە ساقتىق جاساپ، وڭ جاقتا كوزى ىلمەي  مۇلگي باستادى. مەن-شىلدەحانادا وتىرعاندار ءتۇن ورتاسى اۋا، قالعىپ
شوقيىپ وتىرمىن. ءبىر ۋاقىتتا شاڭىراقتان ءبىر قارعا ءتۇسىپ، باالنى ىلە بەرگەندە، ارس ەتىپ، جابىسا كەتىپ، باالنى 
ايىرىپ الىپ قالدىم. شىلدەحانادا وتىرعانداردىڭ ءبارى وياندى. باي مەنىڭ ماندايىمنان، جونىمنان سيپاپ، ءتاتتى 

 اي كەلىپ.-تاعامداردى الدىما توكتى
 

كۇندىز ۇيقىمدى قاندىرىپ الىپ، كەلەسى كۇنى باالنى قارشىعادان، ءۇشىنشى كۇنى بۇركىتتەن ايىرىپ الىپ قالدىم. 
مۇلىك -ءوستىپ ءۇش كۇن شىلدەحانادا باالسى امان قالعان باي ۇالن اسىر توي جاسادى. مەنىڭ يەمە كوپ مال

ى ىنىسىنە ماقتاپ، كوپىرتىپ وتىردى. اقىرى اعايىندى ۇشەۋى ماعان تاالستى. مەنىڭ يەمنىڭ سىيالدى. يەم مەنى ەك
 بايبىشەسى اعايىندى ۇشەۋىنە مىناداي تورەلىك ايتتى:

 
 .ال نىڭسو — ەرسە قايسىسىڭا. شاقىرىڭدار دە ۇشەۋىڭ ءيتتى كوشىپ، ءبولىنىپ جاققا ءۇش ۇشەۋىڭ        —
 

وز بەتىمشە جورتىپ جۇرە بەردىم. سودان باياعى ايەلىم گۇل وتىرعان سارايعا كەلدىم. مەن ۇشەۋىنە دە ەرمەي، ء
 گۇل مەنى كورىپ:

 
 نەبەينەسى تورعاي مەنى دەپ، —قىاليىن، زار كۇنىڭە بۇل سەنى عوي، الىپتى تويىنىپ پالە مىنا        —

 .جىبەردى اينالدىرىپ
 
ءبىر كۇنى تورعايالرمەن بىرگە بيداي شاشىپ قويىپ، تۇزاقپەن ۇستاپ الىپ، ءپىسىرىپ جەيتىن ەكى باالسى بار  

 شالدىڭ ۇيىنە ماڭايالپ كەلدىم.-كەمپىر
 

تۇسە تاۋسىلدى. مەن تۇزاققا تۇسپەي جالعىز قالدىم. شال قويماي ءجۇرىپ، -قاسىمىزداعى تورعايالر تۇزاققا تۇسە
 قولىنا ءتۇسىردى. ول مەنى ۇستاپ تۇرىپ، قىسىپ جىبەرگەندە جانىم شىعىپ كەتە جازدادى:اقىرى مەنى دە 

 
 .كەتتى شىعىپ اۋزىمنان ءسوز دەگەن —ىستەدىم؟ نە ساعان مەن        —
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 باالسىن بايدىڭ دا، بارسام بولىپ قۇس ءتۇرلى ءۇش رەت ءۇش ىستەمەدىڭ؟ نە ماعان اقىماق سەن        —
 .قاھارالنىپ شال دەدى —ەڭ؟ پا قويماپ الدىرماي

 
كەك جەتى جاستاعى ەكى ەر-مىنە عاجاپ، سويتسەم باياعى بايدىڭ باالسىن ۇرالپ جۇرگەن وسى شال ەكەن... اناۋ التى

 باال سول بايدىڭ الدىڭعى ەكى باالسى ەكەن. شال ويالنىپ تۇردى دا:
 
 ەنم. دەدى —تۇسىرەمىن، اق-ءقازىر كەيپىڭە ادام باياعى — بولساڭ اسىرايتىن جىل التى مەنى سەن       —

بەردىم. سودان ادام بەينەسىنە قايتا ورالىپ، ازاتتىق الدىم، ازاپتان ايىقتىم. شالدى اسىراۋ ءۇشىن جالدانىپ  سەرت
 جۇمىس ىستەدىم. شال بەتىمە پەردە كيگىزدى. ءبىر كۇنى قاسىنا شاقىرىپ الىپ، كوپ جايدىڭ بەتىن اشتى.

 
اناۋ گۇلدى الىپ، سەنىڭ تاعىندا وتىرعان سۇرشا  جىگىت، قاراسۇر ولتىرگەن سەن گۇل، ايەلىڭ سەنىڭ       —

جىگىت مەنىڭ سيقىر ءىلىمىمدى ۇيرەنگەن شاكىرتتەرىم. ۇشەۋى دە اسقان زەرەك ەدى. سەن مەنەن التى جىل وقىساڭ 
 والرعا تەڭەلەسىڭ. سونان سوڭ مۇراتىڭا جەتەسىڭ.

 
 ، شالدى التى جىل اسىرادىم. شال ءبىر كۇنى مەنى قاسىنا شاقىرىپ الدى:مەن وقي ءجۇرىپ

 
 مەن. بولدى شاعىم ولەر مەنىڭ ەندى. الدىڭ ۇيرەنىپ دە ونەرىن سيقىر. اسىرادىن جىل التى مەنى باالم،       —

. بولدى حاباردار عىلىمنان تاالي ەكەۋى بۇل. تاپسىر اپارىپ شەشەسىنە-اكە تۋعان باالالردى مىنا سوڭ ولگەن
انات بولىپ، كوز قىرىندى ساال ءجۇر. سارايىڭا بارىپ، تاعىڭا قايتا وتىر. ول ءۇشىن قولق ەكەۋىنە جونىندە سيقىرلىق

 سارايعا بار دا، گۇلدەن بۇرىن:
 
 ىقتىسيقىرل بىلەتىن ءوزىڭ دەپ، بول، مىسىق تارعىل سەن ەندى ىستەمەدىڭ؟ نە ماعان سەن گۇل، ەي،       —

ەرلەگەننەن كەيىن ەكى باالنى ىلەستىرىپ سارايعا كەلدىم. ج كىسىنى ول. كەتتى ءۇزىلىپ شال دە، دەدى —ىستە،
كەلسەم گۇل شاشىن تاراپ وتىر ەكەن. مەن ونى تارعىل مىسىققا اينالدىرىپ جىبەردىم دە، ءوزىم تاققا وتىردىم. اناۋ 

ەربوالتقا  نكەيى سودان. اياقتاپتى ءسوزىن سامۇرىق دەپ —ل،داالداعى يتپەن تاالسىپ، كۇجىرەيىپ تۇرعان مىسىق سو
 پايساس-اسپاي ەربوالت. بۇيىردى دەپ —ازىرلەن، سوعان ولەسىڭ، سەن ەندى جىگىتىم، ءيا، —سۇستانا قارادى.

 .تۇردى ورنىنان
 
 اترۇقس حان. ەربوالت دەيدى —كەلەيىن، سىندىرىپ دارەت الدىندا ولەر. قاشپايمىن ولىمنەن تاقسىر،       —

ەرگەندە، قارا ات ءىلىپ الىپ، كوزدەن عايىپ بوالدى. جولدا كەلە جاتىپ قارا ات ب شىعا قاقپادان ەربوالت. بەرەدى
 سويلەي جونەلەدى:

 
 ىندىقالىندىع سەنىڭ ءقازىر جىگىت سۇرشا العان گۇلدى باياعى. جەتەسىڭ مۇراتىڭا ەندى سەن دوسىم،       —
سىنە جىگىتتى ءولتىرىپ، قىزدى جەتەكتەپ اكە سۇرشا سوندىقتان. بىلمەيدى اكەسى قىزدىڭ ونى. بولدى بااللى. الدى

 الىپ بار دا، كورگەن بەينەتىندى ايت. اكەسى جازاسىن ءوزى بەرەدى.
 

ەربوالت قىزدىڭ بولمەسىنە كىرسە سۇرشا جىگىت ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. قىز باالسىن شومىلدىرىپ وتىر. ەربوالت 
-گىتتى شاۋىپ ولتىرەدى. قىزعا باالسىن كوتەرتىپ اكەسىنىڭ الدىنا ايداپ اپارادى. بولعان وقيعانى باستانسۇرشا جى

اياق باياندايدى. حان قىزىن جازاالپ، ءبىر مالشىعا بەرەدى. ەربوالتتى ءوزىنىڭ باس ءۋازىرى ەتىپ، كىشى قىزىن 
 قوسادى. 
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ءبىر ىسمەر بولىپتى. تەمىرشىلىك، ورىمشىلىك، اعاششىلىق، تىگىنشىلىك دەيسىز بە، ءبارى دە قولىنان كەلەدى ەكەن. 
بىلەزىك، جۇزىك، كۇمىس تۇيمە، سىرعا، تۇيرەۋىش جاساعاندا ءتىپتى مايىن تامىزادى ەكەن. ايەلى دە وسى 
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ءۇشىن تەر توگەدى. والردىڭ قولىنان شىققان زاتتار جىلتىراپ اتتا، سىلدىراپ بىلەكتە، دۇنيەلەردىڭ اسەمدىگى 
قىلپىلداپ قىناپتا جۇرسە دە تاپقاندارى وزدەرىنە جۇتىمنان اسپايدى دا، تاقىرالۋ ءومىر كەشەدى. ەڭبەكتەرىنىڭ ءبىرازى 

دەنەڭ دەگەندەي، وت باسىندا كول« جارىمايدىۇستا پىشاققا »نەسيەگە كەتىپ، قورالى قوي بولىپ ەلدە جۇرگەنىمەن، 
 كوك تەمىرى دە بولمايدى.

 
وندا كيىز بولۋشى ما ەدى، جالپيتا تىگىلگەن كوسىنىڭ ىرگەسى بەلۋاردان قازىلعان جار كەرەگە. وڭ جاقتاعى ونەرگە 

ەر دى ۇستايدى. بىرەۋلجامپ ەتىپ، ءبىر قول-قولداناتىن سايماندارىنىڭ ورتاسىندا اتا ميراسى جارعاق كورىك ءجامپ
ءبىر توستاعان ارپا، ءبىرى ءبىر تۇكتەم بيداي نە ءبىر بولشەك شاي نەمەسە ءبىر جىلىك ەت اكەلىپ، ءبىرى پىستان، 

 ءبىرى توعا، ءبىرى تارالعى سياقتى زاتتار سوقتىرىپ الىپ كەتىپ جاتادى.
 

الدى. ەردىڭ قاڭقا باسىنىڭ ءوزى كوزدىڭ جاۋىن وسى ونەر ۇياسىنىڭ الشىعىندا ءبىر كۇنى ادەمى ەرتوقىم دايىن بو
االدى. قاسى قارا سىرمەن سىرالنىپ، كۇمىسپەن اپتالعان. جيەگىنە تاالۋراتىپ التىن جۇرگىزىلگەن. ارقالىعى سارى 

تاي قسىرمەن سىرالنعان. قاپتالى قارا تەرىمەن كاپتالعان. وقپانى جالتىراۋىق تۇسپەن ايشىقتالعان. تەبىنگىگە سۇق ساۋسا
جۇمىر بەدەر ءتۇسىرىلىپ قويىلعان. توقىمنىڭ كومكەرىندىسى، كوپشىك شەگىرەن بىلعارى. ومىلدىرىك پەن قۇيىسقانى 

-قاتارالنعان ءۇش قىرلى جيىرما ءبىر تاسپالى، قاسقىر سوعارعا اليىق سوم جاسالعان. ۇزەڭگى قويشى ايتەۋىر، جۇگەن
 االرلىقتاي ساي بولىپ شىققان.شەتتىگىنە دەيىن اتقا ساال س -نوقتا، جىرىم

 
 توقىم بىتكەن كۇننىڭ ەرتەڭىندە االرمان دا جەتىپ كەلەدى. ول ءبىر مىرزا جىگىت ەكەن.-ەر
 
 .ۇيگە ول كىرەدى دەپ —!اقساقال بولعاي، كۇسەت ساۋدا        —
 
 كاراپ نىو بۇيىمتاي كوكەيىندەگى قوناقتىڭ. ۇستا دارقان االدى قارسى دەپ —!باالم كەلسىن، ايتقانىڭ        —

 .وتىرعىزبايدى
 
 .دەيدى —بە؟ كەلىسپەيمىز باعاسىنا! ءا اي،-توقىمدى-ەر مىنا شىركىن، پا،        —
 
 سىڭتاني مال. وزىمدىكى جاراماسا،. قازاق عوي دەيدى «جاق وتقا دا، ال التىنىن تيسە، اتقا ەرىڭ التىن»        —
 —ارتىنان، دا، قويادى دەپ—رەمىن بە؟بە قويعا ەلۋ ءجۇز مەن مىنانى ال. قوي ءجۇز — باسى اتتىڭ جاقسى با؟

 ەرىپ،ب توقىمدى-ەر سيىرعا بۇزاۋلى اقىرى كەلىپ، ساۋداالسا. بەرەدى ەركىنە االرماننىڭ دەپ، —ءبىلسىن، قاالۋىڭ
 .ساالدى جولعا مىرزانى

 
توقىمىمەن ات اۋناپ، ەردىڭ قاسى قاق ءبولىنىپ قاالدى. قاراسا، ەردىڭ قاڭقا باسى سيىردىڭ -ءبىر كۇنى ەر 

 جايدى ايتادى. وعان قاريا:-تەزەگىنەن قۇيىپ جاسالعان ەكەن. جىگىت ىسمەرگە كەلىپ، ءمان
 
. دەيدى —جوق، ساتقام قىمتو-ەر ساعان مەن ءبىراق! شىداسىن ەر قانداي سىنباي، اۋناعاندا ات ە،       —

 :مىرزا الماعان تۇسىنە سوزگە
 
 اندانىپ.ت دەيدى —..دەگەنىڭىز؟ نە و       —
 
 شابىلعان قايىڭنان قاتقان ەردى تەزەك قاريا دە، تۇسىندىرەدى دەپ —ەدىم، ساتقان ونەر ساعان مەن       —
 .بەرەدى اۋىستىرىپ ەرگە
 

بۇل مارتتىگىنە رازى بولعان االرمان اقىسىنا ءبىر تايىنشا قوسادى. ىسمەردىڭ دە ءوز ەڭبەگىنە اقىنى تولىعىراق العانى 
 وسى ەكەن. 
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جاسىنان ەركەلەتىپ وسىرگەن اكەشەشەسى ونىڭ ءبىر بايدىڭ ەرمەك دەپ ات قويىپ، ەمىرەنگەن جالعىز ۇلى بوالدى. 
 ءومىرىن تىلەۋدەن بۇرىن:

 
 .رماندايدىا دەپ —تىپتى وزىمنەن وتكەن باي بولسا،ء بولسا، يەسى داۋلەتتىڭ وسى جەتىپ، ەر ۇلىم قۇداي، يا، —
 
ەرلەردى بالگ-ءسويتىپ جۇرگەندە ەرمەك اۋىرىپ قاالدى. اكەسى داۋلەتىن ساپىرىپ، ات جەتەر جەردەگى ەمشى، باقسى 

دارمەگى، وسوزدەرى باالعا ەم بولمايدى. قيال مەندەتىپ، قۇتى قاشقان -شاقىرىپ كورسەتەدى. ەمشىلەردىڭ دارى
 ا وتىرادى. شەشەسى زارالپ:تۇنى كىرپىك ىلمەي باالسىنىڭ قاسىند-شەشەسى كۇندىز-اكە
 
 مەكتىڭەر بواليىن، قۇرباندىعى مەن ءۇشىن جانى جالعىزدىڭ! گور بەرە ءومىرىن جالعىزدىڭ وسى قۇداي، ا،       —

لەي باستايدى. ەرمەكتىڭ كوڭىلىن تى ءومىرىن سايىن اسقىنعان اۋىرۋى دەپ، —رازىمىن، السا مەنى قۇداي، ورنىنا،
 جاقىنداعى تۋىستارىنىڭ اياعى ۇزىلمەيدى.-مەن الىسسۇراعان اۋىل ادامدارى 

 
ءبىر كۇنى كورشى اۋىلدان ساتاي دەگەن جىگىت كوڭىل سۇراي كەلەدى. ول ەرمەكتىڭ قاسىندا وتىرعان شەشەسىنىڭ  

 زارىن تىنداعاننان كەيىن:
 
 .اۋاليدى كوڭىلىن دەپ، —ە، وڭالىپ كەتەدى،شەش قورىقپاڭىز،       —
 
 ەپد —ەكەن، السا مەنى قويىپ، وسىنى قۇداي. بارادى اۋىرالپ كۇنگە-كۇننەن بىلەدى، كىم اي،-قاراعىم       —

 :ساتاي. كۇرسىنەدى ۇرا قارس
 
 دى.دەي —كورەيىنشى، ۇستاپ بىلەگىن ەدىم، ايىرۋشى تامىر مەن. شەشە دەمەڭىز، والي       —
 
 عاجاپ سەدە بواليىن سەبەپ دەگەن، «قىزىر — ءبىرى قىرىقتىڭ». كورشى قاراعىم، بەرسىن، تىلەۋىندى       —

 .ەمەس
 

ساتاي ەرمەكتىڭ ەكى قولىن كەزەك ۇستاپ، تامىرىن باسىپ ۇزاق وتىرادى. وزىنشە بىردەڭەنى ويالعان بەينە 
 كورسەتەدى.

 
 اعىپب قاباعىن تامىرشىنىڭ. ايتادى جاۋاپ جالپىالما دەپ —ن، ەشتەڭە ەتپەس،ەكە سالماقتىراق اۋىرۋ        —

 وي،ع ايتپادى دە دارمەكتى-دارى بولماسا ەڭ:  سوڭ كەتكەن ساتاي. تۇسەدى كۇشەيە كۇمانى شەشەنىڭ ادەتتەنگەن
 .باستايدى ۇمىتسىزدەنە دەپ، —تامىرشى، الگى
 

، ەرمەك مساتاي ۇيدەن شىعا بەرە، وسى ەرمەكتىڭ زارالعان شەشەسىنىڭ ازىرەيىل كەلە قالسا، الدىنا ءوزىم تۇسەر ەدى
ءۇشىن قۇربان بواليىن دەگەنى راس پا؟ الدە، جالتارا ما؟ ءاي، جان شىركىن ءتاتتى عوي. ءبىر سىناپ كورەيىن 

 دەگەن ويعا كەلەدى.
 
ءتۇن ورتاسى اۋىپ، ەل شىرت ۇيقىعا باتقان كەزدە ساتاي ۇستىنە جالبىر توندى تەرىس اينالدىرىپ كيەدى دە،  

باسىنا ءجۇنى ساباالق تىماقتى شوگەرە كيىپ، بايدىڭ ۇيىنە كىرىپ بارادى. كۇندەگى ادەتى بويىنشا شەشەسى ەرمەكتىڭ 
 اتىر ەكەن.باس جاعىنداعى جاستىققا ماندايىن قويىپ، ءۇيىقتاپ ج

 
ن ەكەنسىڭ، سول ءۇشىن باالڭدى قالدىرىپ، ءوزىڭدى ارناعا ءوزىڭدى ءۇشىن باالڭ اۋىرۋ ەستۋىمشە،        —

 الماي،ق قۇتى-زارە شەشەنىڭ ويانعان شوشىپ ۇيقىدان. ساتاي ايبارمەن دەيدى —العالى كەلدىم، مەن ازىرەيىلمىن،
 :دا بۋلىعادى
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 سىنىڭ سوزىنەشەشە ەرمەك جاتقان ىلمەي كوز دەگەندە، —!سول دا االتىنىڭ. جاتىر انە ادام اۋىرۋ ءاي،        —
 قاتتى كۇلىپ جىبەرەدى.

 
 ەيىندەانش شەشەسىنىڭ. ەكەن سىزداۋىق شىعاتىن ىشىنە تاماقتىڭ اتاالتىن دەپ «جۇپار»ء —ەرمەكتىڭ اۋىرۋى 

 رتىنانا جارىلىپ، جاراقاتى كۇلگەندە قاتتى قاشقانىنا اال تونىن-ات الدىندا ازىرەيىلدىڭ ەتكەنىمەن، قۇربان ءوزىن
 ى. كەتەد وڭالىپ

 
 

 ـ ءبولىم: التى اقىلزىز، ءبىر زەرەك  240
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1937 

 
 جار استىنان جاۋ شىعىپ، تايپالى ەل تاۋسىلىپ، از ءۇي قالعان كۇيزەلىس جانعا باتقان كەز ەكەن.

 
كەزەڭدە،ارناسى كەڭ وزەندە، كىسىنەۋىك تايى بار، ماڭىراۋىق ەشكىسى بار ءبىر ءۇيلى جان بولىپتى.  وسىنداي ءبىر

سونىڭ ىشىندە كۇيزەلۋدەن ءۇپىسى ۇشىپ، كۇڭىرەنۋدەن ەسى اۋىسقان ءبىر شال مەن كەمپىر بار ەكەن. وعان ساي 
 لشى بوپ الىس وتاردا جۇرەدى.كەلتە اقىل كەلىنى بولىپتى. جالعىز ۇلى جان باعۋدىڭ قامى ءۇشىن جا

 
ءبىر كۇنى كەمپىر مەن شال كەلىنىن جالعىز قالدىرىپ، سول ماندا اس بەرگەن بىرەۋدىڭ اۋىلىنا كەتەدى. جالعىز  

قالعان كەلىن قارىنى اشقان سوڭ توعايدان الما تەرىپ اكەپ جەيدى. ءبىرازدان كەيىن كەكىرە باستايدى. ول كەكىرگەندە 
سىرىمدى كوپ ەستىپ، كۇپتى بوپ جۇرگەن -ەنەسىنەن ىرىم-تۇرعان كوك ەشكى ماڭىرايدى. اتاءۇيدىڭ جانىندا 

 كەلىنشەك كۇدىكتەنە قاالدى.
 
 االم دەپ، —ماڭىرايدى؟ نەگە ەشكى كوك كەكىرسەم مەن پا؟ جاماندىق پا، جاقسىلىق كەكىرگەنىم اپىراي، —

 ،الماي وتىرا جايالنىپ. كۇشەيەدى دە كۇمانى قوسا سوعان. تۇسەدى ۇدەي كەكىرىگى ءبىراق. توقتاتادى جەۋدى،
 سا، كوك ەشكى ودان ارمان ماڭىرايدى. بۇدان كۇدىكتەنگەن كەلىنشەك:شىق تىسقا

 
 —ىم؟ءقايتت ەندى عوي، ەكەن تۇر ايقايالپ دەپ ايتامىن سونى ەستىپ، كەكىرگەنىمدى حايۋان مىنا قاپ،        —
 ەپد —ا كورمە!ايت ەنەمە-اتا.قالدىم كەكىرىپ جازاتايىم جانۋارىم، —قۇشاقتايدى، موينىنان ەشكىنى بارىپ، دەپ

 —:كەلىنشەك .شايقايدى باسىن سوڭ، جىبىرالعان مويىنى ەشكى كوك ءبىلسىن، قايدان جالبارىنعانىن ونىڭ. جالىنادى
 شكىنىڭە دە، مىڭگىرلەيدى دەپ «شايقاپ باسىڭدى عوي ەكەنسىڭ تۇر دەپ ايتپايىن» ۇعىپ ءسوزىمدى جانۋارىم، و

-ن ءۇيىر بولىپ العان ەشكى كەلىنشەكتىڭ ومىراۋىن يىسكەلەپ، تۇيمەابدە ادامعا. قاالدى وتىرا قۇشىپ موينىن
 سولكەبايالرىن جااليدى.

 
ءسويتىپ وتىرعاندا تاعى كەكىرەدى. ەشكى تۇمسىعىنا تيگەن تۇيمە تاناۋىن جىبىرالتقان سوڭ، پىسقىرىپ جىبەرەدى.  

 دا كەلىنشەك:سون
 
شىعارىپ. مەيلى، كەكىرگەنىمدى ايتا كورمە. سۇراپ تۇرعانىڭ  ەرنىڭدى ءا، تۇرسىڭ، قىپ مازاق مەنى        —

 ەشكىنىڭ الىپ، ءۇزىپ تۇيمەلەرىن ساباقتى مەن سولكەباي ومىراۋىنداعى دەپ، —اق ال!-تۇيمە مە، ءما، سەن
 .بەرەدى بايالي كەكىلىنە

 
ارت جاعىنان جالعىز اال تايى كىسىنەيدى. ورنىنان تۇرا بەرە كەكىرىپ قالعان كەلىنشەك قاسىندا  الدەن ۋاقىتتا ءۇيدىڭ

تۇرعان كەلىنى قۇالتىپ االدى. كەلىنىڭ ءتۇبى ءتيىپ، ەشكىنىڭ اياعى اۋىرىپ قاالدى. ەشكى بۇرسەڭدەپ، كەلىنشەكتەن 
 الىستاپ قاشاقتايدى. سوندا كەلىنشەك:

 
ىڭ مەنىڭ كەكىرگەنىمدى ەكەۋ بىلەدى، قۇداي. قاشتى كوسىلە ەشكىم كوك ەڭ، سالىپ ايقاي تاي، اال        —

 دىنانال. كەتەدى جاققا توعاي بويى جۇگىرگەن دەپ، —ەلگە جايماقسىندار عوي. سەندەر ايتقانشا، ءوزىم ايتايىن،
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. دىجۇگىرە قاتار ەكەۋى ماڭىراپ، ەشكى كوك كىسىنەپ، تاي اال ۇيرەنگەن ابدەن. كەلەدى شىعا ەنەسى مەن اتاسى
 ە كەلىپ:ەنەسىن سۇرىنە-جىعىلىپ كەلىنشەك

 
 :ۇستاپ جاعاسىن كەمپىر. سۇرايدى دەپ —پا؟ جاماندىق پا، جاقسىلىق بەرەمىن، كەكىرە مەن اپا،        —
 
 ءسويتىپ .االيتادى كوزىن دەپ —جاقسىلىق؟ قاي كەكىرگەنى كەلىننىڭ تۇرسىڭ، ايتىپ سۇمدىقتى نە        —

 دى. نە ايتارىن بىلمەي قالعان كەمپىر ارتىنان جەتكەن شالىنا:كەكىرە دۇركىن بىرنەشە ۇستىنە-ۇستى كەلىن تۇرعاندا
 
 دىمكەكىر دەيىن كەشكە كەلىنىڭ مىنا ەڭ؟ پە كورىپ كەكىرگەندى كەلىن زامان بۇ زاماندا، و شال، ءۇي        —
ەرتىپ  الگەردىب الگى اشتىرايىق، بال پا؟ جاماندىق پا، جاقسىلىق نە، بۇل .كەكىردى تاعى الدىمدا مەنىڭ. تۇر دەپ

 :شال قاراعان اڭقيا بۇكشيىپ، بەلى تۇكسيىپ، قاباعى. باجاالقتاپ دەيدى —كەلشى،
 
. دىە دەۋشى ەمەس جاقسىلىق — سەكىرسە قىز كەكىرسە، كەلىن. گور ساقتاي ءوزىڭ كۇداي ويپىرماي،        —

 .بالگەرگە بارايىن بارسام
 

قاراي بۇكشەڭدەي جونەلەدى. كۇن باتا بالگەردى ەرتىپ كەلەدى. جايالنىپ توردە وتىرعان بالگەر -شال ارتىنا قاراي
 احۋالدى ۇققان سون قىزىل كورگەن جەزقۇيرىقشا قىلمىڭ قاعادى.

 
 سىلىق،باق ىستەگەنىم. كەكىرمەيدى كەلىن — قارايماسا جۇرەك وكىرمەيدى، توقتى — بولماسا تۇينەك        —

ىڭ ءجاي بولسىن، داستارقان ماي بولسىن. كەكىرىك سوندا جوعاالر، وتباسىڭ دا كوڭىلدەر. جاقسىلىق ايتقاندارىم
 .ءمانىسىن كەكىرىكتىڭ بالگەر سارنايدى دەپ —وڭاالر،

 
 دەيدى—بولدى، حوش كوڭىلىمىز. ىقاراش جورىعانىڭدى باسىپ ءدام كەلسىن، ايتقانىڭ اي،-قاراعىم الدا        —
ا سيماعان كەمپىر مەن شال قوناعىنىڭ قوناق اسىنا جالعىز كوك ەشكىسىن سويىپ قوينىن قۋانىشتارى سونىمەن. شال

 بەرەدى دە، ەرتەسىنە قوناق اتتانعان كەزدە جالعىز اال تايىن جەتەلەتىپ جىبەرەدى.
 

اشىپ كەلەدى. اۋالسىندا ەشكىسى، قوراسىندا  -كەتكەن باالسى ارىپارادا ايالر ءوتىپ، كۇندەردىڭ بىرىندە وتارعا 
 تايى كورىنبەگەن سوڭ اكەسىنەن:

 
 پدە —ما؟ ساۋ اكەتكەننەن قاراقشى جەپ، قاسقىر عوي، قالىپتى ماڭىراماي ەشكى كىسىنەمەي، تاي        —

 .سۇرايدى
 
 مدىقسۇ ءبىر قانشا، امال ەدى، قوڭىراۋ ۇيىمىزگە داۋىسى جانۋارالردىڭ. ايتساڭشى سونى باالم، اپىراي،        —

 ىستىڭء بولعان كەمسەندەپ، كەمپىر قومپانداپ، شال دەپ—... مىنا كەلىن باال كەكىرىپ قويىپ... سونىمەن...بولىپ
 :ۇل ىزاالنعان جەپ، وپىق قاتتى ىشتەي. ايتادى جايىن-ءمان
 
 نالەمنە. جوعااليىن تەنتىرەپ بولعانشا تەبەندەي تاياعىم تەمىر... قۇرسىن كۇن كورگەن ءبۇيتىپ        —

ەردەي اقىلسىز جومارت كەزدەسسە قايتىپ كەلىپ اسىرايىن. كەزدەسپەسە قاڭعىپ ءجۇرىپ توپىراققا بەتىمدى سەند
 .كەتەدى بەزىپ شىعىپ، ۇيىنەن كۇيى ەڭىرەگەن دەپ —جاسىرايىن،

 
قۇم باسىپ، شولدە قاقتاالدى. بەتى اۋعان جاعىنا جۇرە بەرەدى...  ۇل سول بەتىمەن وزەندەردەن وتەدى، تاۋ اسادى،

قانشا جەر باسقانىن، قانشا ازاپ شەككەنىن كىم ءبىلسىن، ايتەۋىر، ءبىر كوكتەم مەزگىلىندە شالقار كول جاعاسىنا 
 تىگىلگەن اق وتاۋعا كەلىپ:

 
 وناقتىق شىعىپ، سىرتقا ايەل تارتقان سارىكىدىر. داۋىستايدى دەپ—ارىپ، تۇرمىن كەلىپ جارىپ، كەش        —
وپ تۇتە ب-شاشىنا، تۇتە-يپات ەتەدى. جىگىت ۇيگە كىرگەندە ونىڭ ءوسىپ كەتكەن ساقالءىلت كىرۋگە ۇيگە

باسىنا قاراعان ەكى بويجەتكەن كىزدىڭ ءبىرى قيقىلداپ، ءبىرى شيقىلداپ كۇلىسەدى. شارشاپ -جۇلماالنعان ءۇستى
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 كوزبەن اتا ءبىر قارايدى دا، ەرنىن جاالپ شولدەگەنىن سەزدىرەدى. ءۇي يەسى ايەل بەرگەن كەلگەن جىگىت اال
 ارتىنان ءسىمىرىپ العان جىگىت ءسال ەس جيادى.-ايراننان ەكى ۇلكەن شارانى ارتى

 
 ەڭت باسىنا ايەل. دەيدى —دەمااليىن، ۇيىقتاپ، شارشادىم، قاتتى. كوناقاسى ۇلكەن دا وسى راقمەت،        —

ە انتايا كەتەدى دە، سول جاتقاننان ەرتەڭىنە تۇسكج جىگىت. بەرەدى سالىپ توسەك توسەپ سەڭسەڭ استىنا قويىپ،
 اق ويانادى.-تامان ءبىر

 
 قوناق تۇرعان سوڭ كىشى قىز ەكى اعاش شەلەكتى باقانعا ءىلىپ، سۋعا جونەلەدى. كوپكە دەيىن كەلمەگەن سوڭ:

 
ل دا كەلمەي، و. جۇمسايدى قىزدى ۇلكەن شەشەسى دەپ، —كەلشى، بارىپ عالدىجو ناعىپ قىز الگى        —

شەشەسىنىڭ كوزىن كوگەرتەدى. قوناقتان ۇيالعان ايەل ەندى ەكى قىزىنىڭ سوڭىنان ءوزى كەتەدى. جىگىت ۇيدە 
 وتىرا بەرەدى.

 
 الي قارايدى. كول جاقتانبۇ-اقىرى ءۇي يەلەرى كەلمەگەن سوڭ، تاعاتى تاۋسىلعان جىگىت سىرتقا شىعىپ، والي

ويالعان  دەپ« اكاۋ، جازىم بولىپ، بىرەۋى كولگە ءتۇسىپ كەتكەننەن ساۋ ما؟»ويبايالعان ايەل داۋىسى ەستىلەدى. 
جۇمار شۇرقىراسىپ جاتقان قىز بەن شەشەسىن كورەدى. جۇگىرگەن -جىگىت جۇگىرىپ ءبىر توبەشىككە شىقسا، ۇمار

 العان بۇركىتشە شەڭبەكتەسىپ، وزان ساال جىالسىپ جاتىر: بويى قاسىنا بارسا، بۇالر تۇلكى
 
 اۋ،-كەلمەدىڭ كەتسەم سۋعا —
 

 اۋ.-بىرىڭ ەرمەدىڭ-بىردە
 

 تولقىن تارتىپ كەتكەن،
 

 اۋ.-قايران مەنىڭ ەرمەگىم
 

ەتسە كمىنا قىزدىڭ جاقسى كورەتىن ادامى سۋعا »كىشى قىزدىڭ قۇمداي ەگىلىپ ايتقان جوقتاۋىن ەستىگەن جىگىت: 
دەپ وياليدى دا، الدىمەن شەشەسىن ايىرادى. جىالۋالرىنىڭ ءمانىن سۇرايدى. سوندا قىزداردىڭ شەشەسى « كەرەك

 بىالي دەيدى.
 
 كەۋىە كەلسەم، ارتىنان سوڭ، كەشىككەن قىزدارىم كەتكەن سۋعا. قاراعىم بىلەيىن، قايدان بولعانىن نە        —

باس  ساپ كەتتى دە، ەكەۋىنبو كوڭىلىم قاراپ بۇعان. وتىر جىالپ وزانداپ پ،قاتى تاستاي قۇشاقتاپ، بىرى-ءبىرىن
 سالىپ مەن دە جىالدىم. نە بولعانىن ۇلكەن قىزدان سۇراشى.

 
جىگىت ەكى قىزدىڭ قاسىنا بارىپ، زورعا اجىراتادى. ودان كەيىن ۇلكەن قىزدى وڭاشاعا شىعارىپ، نە بولعانىن 

 سۇرايدى. قىز ايتادى:
 
« ىماۋ، ەرمەگ-ەرمەگىم»اقتاپ وكىرىپ وتىر. تىنداسام: قۇش شەلەكتى ءبىر كەلسەم، ىزدەپ ءسىڭلىمدى        —

دەگەندى ايتادى. بىزدەن جاسىرىپ جۇرگەن عاشىعى بولىپ، سول ءبىر سويقانعا ۇشىراعان ەكەن عوي دەپ ويالعانىمدا 
 سۋشا اقتى. ەرمەكتىڭ كىم ەكەنىن ءوزى بىلەدى.كوزىمنەن جاس پارالپ كەتتى. بۇل جىالعان سايىن مەنىڭ جاسىم 

 
 جىگىت ەندى كىشى قىزدىڭ جىالۋىن ارەڭ توقتاتىپ، ءجون سۇرايدى.

 
 لىمكوڭى تولعاندىم، وتىرىپ قاراپ كولگە. ەكەن جاتىر تولقىپ —قىز، دەيدى—كەلسەم، كولباسىنا        —

ان ۇيىرىلە ىنارت-ارتى قيال ءتاتتى. كورىندى جۇرگەندەي كۋاالپ اققۋ ءبىر اققۋدى ءبىر بەتىندە كولدىڭ. االبۇرتتى
بەردى. اپام مەنى ءوزىڭنىڭ تەڭىڭە باراسىڭ دەگەن ەكەن دەيمىن. مەن ءوز تەڭىم ەرمەككە ۋادە بايالپ، وسىندا 
كەلگەن ەكەنمىن. ەرمەك كولدەن اققۋداي ۇشىپ شىعىپ، مەنىمەن قوشتاسقانداي بولدى. سول ساتتە ءبىر ۇلكەن 
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قىن جۇتىپ قويدى. باسىمدى سىلكە كوتەرىپ، كول بەتىنە قاراسام، ەرمەكتىڭ ىشىندە تۇنشىعىپ، جانتاالسقانىن تول
بايقادىم. سودان نە بولعانىمدى بىلمەي، جىالي بەرىپپىن. ارتىمنان تاتەم كەلىپ ەدى، ونى قۇشاقتاپ ودان ارمەن 

 قاتىپ ەدى... جىالدىم. اپام كەلگەندە ءتىپتى داۋسىم قارلىعىپ، سىلەم
 

 مۇنى ەستىگەن جىگىت مىرس ەتىپ كۇلىپ جىبەرەدى دە، كوڭىلىمدە كۇمان قالماسىن دەگەن ويمەن:
 
 :قىز. سۇرايدى دەپ —ەدى؟ ما بار جىگىتىڭ دەگەن ەرمەك        —
 
 .دەيدى —دا، ايتقانىم سونى قوي، ەرمەك قيالداعى ەرىككەندە بولسىن، قايدان        —
 

 كەپ كۇلسە، قىزدار قوسىال كۇلەدى. شالقار كولدىڭ ايدىنىنا كوز تاستاعان جىگىت:جىگىت جاتىپ 
 
 قىلعاا جەڭدىرمەي، اشۋعا سوندىقتان. عوي ەكەن بار دا مۇندا دەسەم، ەكەن عانا ۇستىمدە مەنىڭ ەسسىز اقىلسىز، —

 . بۇرىپتى بەت قاراي ۇيىنە كەرى دەپ، —ەكەن، ءجون قايتقانىم، اۋىلىما جۇگىنىپ،
 
 
 ـ ءبولىم: ايالكەر ۇرى  241
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اتى مۇقىم ەلگە جايىلعان ءبىر باۋكەسپە ۇرىنىڭ جاعالبەك دەگەن جالعىز ۇلى بار ەكەن. اكەسى قارتايىپ، ولەتىن 
 شاعىنا جەتەدى. ءبىر كۇنى:

 
 .دەيدى —اعارسىڭ،ب جان ونەرمەن سول كەتەيىن، تىپۇيرە ونەرىمدى. جۋىق كورىم تورىمنەن مەنىڭ باالم، —

 .كونەدى جاعالبەك
 
 .ۇيرەتىڭىز ماقۇل،        —
 

 شال باالسىن ەرتىپ، قالىڭ ورمانعا بارادى دا، بيىك اعاشتىڭ باسىندا جۇمىرتقا باسىپ جاتقان ساۋىسقاندى كورسەتەدى.
 
ىن ۇرالپ االمىن. سەن جۇمىرتقاس جاتقان باسىپ باۋىرىنا سەزدىرمەي، مەن. قۇس ساق وتە ساۋىسقان        —

 رمايقالدى دە بىرەۋىن جۇمىرتقاسىن التى ساۋىسقاننىڭ شىعىپ، اعاشقا دە، دەيدى —مەنىڭ ونەرىمە قاراپ تۇر،
 .االدى ۇرالپ ۇلتاراعىن سالعان كەبىسىنە اكەسىنىڭ تۇرماي، قاراپ تە جاعالبەك كەزدە بۇل. االدى ۇرالپ

 
 جەرگە ءتۇسىپ، ءبىر اعاشتىڭ ساياسىنا جايالنىپ وتىرىپ:اكەسى 

 
 :جاعالبەك سوندا. سۇرايدى دەپ —بە؟ ۇيرەندىڭ، ونەرىمدى باالم،        —
 
 اتىڭىزدىز ءبىر ءسىزدىڭ مەن جاتقانىڭىزدا، اۋرەلەنىپ بوپ ۇرالماق جۇمىرتقاسىن ساۋىسقاننىڭ ءسىز اكە،        —

 تۇگەەندەپ، جوعالعانىن تاپپايدى. زاتتارىن بويىنداعى اكەسى. كۇلىپ دەيدى الدىم، ۇرالپ
 
 داسون. ولقىسىنادى دەپ، —جوقسىڭ، قويعان جەتىلە ءالى ۇرالۋعا بىردەنە بويىمنان مەنىڭ باالم،        —

 .تاستايدى الدىنا اكەسىنىڭ ۇلتاراقتى قوينىنداعى جاعالبەك
 
اتتاندىرۋعا قولىنداعى ازدىق قىلعان سوڭ، جاعالبەك ۇرلىققا اتتانادى. ءبىر كۇنى اكەسى قايتىس بوالدى. قوناقتاردى  

قارا جولدىڭ بويىندا جاسىرىنىپ وتىروسا، القتى ەشكى جەتەلەپ بارا جاتقان ايەلدى كورەدى. جاعالبەك سەزدىرمەي، 
نى ەزگەن ايەل ەشكىالقتى قاعىپ اكەتەدى. ءبىر قىدىرۋ جەرگە بارعاندا ەشكى ماڭىرايدى. القتىڭ جوعىن سوندا س

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                396 bet 

ءبىر بۇتاعا بايالي سالىپ، القتى ىزدەپ كەتەدى. اڭدىپ تۇرعان جاعالبەك ەشكىنى ۇرالپ االدى. ءسويتىپ، الق پەن 
 ەشكىنى سويىپ، اكەسىنىڭ جەتىسىن وتكىزەدى.

 
ن. اكەسىنىڭ ەجۇرتقا تىزەسىن قاتتى باتپرعان سول ەلدىڭ حانى جاعالبەكتىڭ اكەسىنە دە كورمەگەندى كورسەتكەن ەك

تاقىر قىپ ۇرالپ االدى دا، شەتىنەن جەپ جاتا بەرەدى.  -كەگىن قايىرماق بولعان جاعالبەك حان ءقازىناسىىن تاپ
 التىنىنان ايىرىلعان حان اسكەرلەرى مەن ۋازىرلەرىنە:

 
 شىعارىپ، پتارتى شاشىنان توبە — كىرسە جەرگە تۇسىرىندەر، تارتىپ اياعىنان — شىقسا اسپانعا ۇرىنى        —
. المايدى اتاب ۇرىنى دا سوندا. اتتانادى حالىق بۇكىل بويىنشا جارلىعى حان. بۇيىرادى دەپ —ىما الىپ كەلىندەر!الد

 .ىزدەيدى امالىن ءتۇسىرۋدىڭ قولعا الداپ ۇرىنى حان داعدارعان
 
ەزىگىن ن بىلالتى قىزىمنىڭ ۇلكەن ىشىندەگى ساراي قابات جەتى بولسا، مىقتى ۇرى ۇرالعان قازىنامدى        —

 ىكەشك. ىزدەيدى جولىن بەرۋدىڭ جاۋاپ حانعا تە جاعالبەك ەستىگەن حاباردى بۇل. ساالدى جار دەپ —ۇرالسىن!
 :كەلىپ قاساپشىعا ساپاقتا-اپاق
 
 :قاساپشىنىڭ. قيىالدى دەپ —عوي، بەرە ساتىپ ەت ، قالدى كەلىپ قوناق ۇيىمە        —
 
 ىنىنەكەتپەيت الماي ەت جاعالبەكتىڭ. قاداالدى قاراماي دەگەنىنە —ساتىلمايدى، ەت بۇگىن بولدى، كەش        —

 :قاساپشى جەتكەن كوزى
 
 پىشاقپەن الماس جاعالبەك بەرگەندە، شىعارا قولىن تەسىكتەن بەرەتىن ەت دەپ، —!اكەل اقشاندى        —

 باقىرىپ، زار ەڭىرەپ قاال بەرەدى.-وكىرىپ قاساپشى. تۇرادى تايىپ دا، االدى كەسىپ قولىن قاساپشىنىڭ
 
ءتۇن ورتاسىندا جاعالبەك پاتشا قىزىنىڭ سارايىنا كەلەدى دە، قاراڭعى ۇيدە جالعىز جاتقان قىزدى تابادى. قىزدىڭ  

دى. البەرىدەن سوڭ، قىزدىڭ بىلەگىندەگى التىن بىلەزىكتى دە شىعارىپ ا-مامىقتاي ۇلپا تاماعىنا ەرىنى تيەدى. ارى
 قىز بىلەزىككە جارماسا بەرگەندە، جاعالبەك قاساپشىنىڭ قولىن قىزعا ۇستاتا سالىپ، سارايدان شىعىپ كەتەدى.

 
 تاڭەرتەڭ حان كەلىپ:

 
 .قىزىنان سۇرايدى دەپ —مە؟ كەلدى ۇرى باالم،       —
 
ولىنان ا الىپ كەتتى. قسىپىر بىلەزىگىمدى التىن. المادىم كورە ءوڭىن قاراڭعىدا —قىزى، دەيدى —كەلدى،       —

 ۇستاپ جارماسىپ ەم، باسقا شاراسى بولماعان سوڭ، قولىن كەسىپ تاستاپ كەتتى. مىنە، قولى.
 
 .قۋانادى توتەنشە حان بولعان رازى قىزىنا دەپ، —ەكەنسىڭ، سالعان تاڭبا وشپەس ۇرىعا قىزىم،       —
 

تەكسەرگەندە قاساپشىنىڭ قولى شوالق بولىپ شىعادى. كەسىلگەن قول مەن قاساپشىنىڭ ەرتەڭىندە قاال حالقىن جيىپ، 
 ساۋ قولىنىڭ ساۋساقتارى ۇقساس بوالدى. حان:

 
 ەبىرگ ەلمەن. جىبەرەدى جايىنا جينالعانداردى حان دەپ، —!بەرسىن قايتا جۇرت باسقا تابىلدى، ۇرى       —

 .قايتادى ۇيىنە تە جاعالبەك
 

ىنى تەرگەي باستايدى. قاساپشى كەشە كەشكىسىن اپاقساپاقتا ەت الۋعا كەلگەن بىرەۋ ەتتىڭ قۇنىن الۋعا حان قاساپش
ۇسىنا بەرگەن قولىن كەسىپ الىپ كەتكەنىن ايتىپ زارالنادى. قانشا قيناسا دا بۇدان وزگە جاۋاپ اال المايدى. اقىرى 

 اقتىعىنا كوزى جەتىپ، قاساپشىنى قويا بەرەدى.
 

 لعا ءتۇسىرۋ ءۇشىن حان ەكىنشى ءبىر امال ويالپ تابادى.ۇرىنى قو
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 ناعىز .توگەمىن التىن كەبەك ورتاسىنا دا، تۇرعىزامىن ساپقا قاتار ەكى قارسى-قاراما اسكەرلەرىمدى ەرتەڭ       —

 .ساالدى جار دەپ —!تانىتسىن ونەرىن ۇرالپ، التىندى سول ۇرى،
 

جۇيرىك ات ازىرلەيدى دە، اتتىڭ ءبىر قاپتالىن قارا، ءبىر قاپتالىن اق بوياۋمەن بۇل حاباردى ەستىگەن جاعالبەك ءبىر 
 بويايدى. اتتىڭ شاشاسىنا جەلىم جاعادى.

 
حاننىڭ ءامىرى بويىنشا اسكەرلەرى ەكىگە ءبولىنىپ ساپقا تۇرادى. سول كەزدە جاعالبەك وقتاي زۋالعان اتپەن 

اتتىڭ شاشاسىنا تاالي التىن جابىسىپ قاالدى. اسكەرلەر ۇرىنى ايقايالپ  اسكەرلەردىڭ ورتاسىنان زىمىراپ وتە شىعادى.
قۋااليدى. وڭ جاقتاعى اسكەرلەر اق اتتىنى، سول جاقتاعىالر قارا اتتىنى ۇستاندار دەپ ايقايالسادى. ۇرى ەشكىمگە 

ران اتتى االدى دا، باجەتكىزبەي سىتىلىپ كەتەدى دە، اتتىڭ بوياۋىن كەتىرىپ، اياعىنا جابىسقان التىندى جيىپ 
 تۇرىمەن ەل ىشىنە ءسىڭىپ كەتەدى. قۋعىنشىالر ءوزارا كەرىسىپ قاال بەرەدى.

 
تاڭكى بوالدى. وسى تۇستا كورشى ەلدىڭ حانى قىدىرىپ، بۇل ەلگە -بۇل امالى دا ىسكە اسپاعان حاننىڭ باسى اڭكى

 ا كۇلگەن جوالۋشى حان:سىلەسى قات-كەلەدى. وعان حان ۇرىنىڭ قىلىعىن ايتادى. سوندا ىشەك
 
 ونىمەن. ىپسىڭۇرالت بىلەزىگىن التىن قىزىڭنىڭ توناتىپ، قازىناندى تۇرىپ بوال حان ساالۋاتتى وسىنشاما         —

 بىرء بولسا، ەلدە ءبىزدىڭ — ۇرى مۇنداي. الماپسىڭ ۇستاي دە وتسە شاۋىپ ورتاسىنان اسكەرلەرىڭنىڭ قويماي
 .مازاقتايدى دەپ، —قان ۇرىعا امال تابا الماعان سەن دە حان بوالمىسىڭ،شىق ەلىڭنەن. جۇرمەيدى ءتىرى دە كۇن
 بىرء تاعى حان كەيىن كەتكەننەن حان جوالۋشى. شاينايدى بارماعىن بولىپ،حان «جۇدىرىق ۇستىنە جىعىلعان»

 :شىعارادى جارلىق
 
پ كىنەن اسا باعالى ءبىر زاتىن ۇرالمۇل ءۇي حاننىڭ كورشى بولسا، ۇرى ەپتى تاپقىر، ناعىز ۇرىم مەنىڭ         —

 اكەلىپ بەرسە، مەن ونىڭ بارلىق ايىبىن كەشەمىن دە، قىزىمدى قوسامىن. سونان سوڭ ءۋازىرىم بوالدى...
 

بۇل حاباردى ەستىگەن سوڭ جاعالبەك ءبىر ءنان سەركەنى بىتەۋ سويادى دا، تەرىسىنە سىرەستىرە قوڭىراۋ تاعادى. 
ىك اتقا جەڭىل اربا جەگىپ، كورشى حاننىڭ ەلىنە بارادى. جاعاالپ ءجۇرىپ، كۇندىز حان ورداسىنىڭ ءبىر جۇير

شۇڭعىلىن ابدەن بايقاپ العان جاعالبەك ءتۇن ورتاسىندا حان دارەتحاناسىنىڭ جانىنا كەلىپ، بۇعىنىپ وتىرادى. -ۇڭعىل
ل كەنىڭ قوڭىراۋلى تەرىسىن كيىپ العان جاعالبەك سوتۇكىرىنىپ دارەتحاناعا كىرەدى. سەر-ءبىر كەزدە حان قاقىرىنىپ

 ساتتە حاننىڭ ۇستىنە كىرىپ بارىپ:
 
 ۇندايم. كەتەدى مىنە كەۋدەسىنە حاننىڭ دەپ، —!االمىن جانىندى سەنىڭ ازىرەيىلمىن، العىش جان مەن         —

 .قاالدى وتىرىپ تانىپ ەسىنەن باقىرايىپ، كوزى حان كورمەگەن كەرەمەتگى
 
 ازىراق —حان، كىرگەن ەسى سوڭ سالدەن دەيدى —قسىر، اماناتىڭىزدى تاپسىرۋعا دايىنمىن،تا         —

 .تاپسىرايىن بارىپ جانىنا ايەلىمنىڭ بەرىڭىز، ءمۇرسات
 

 ازىرەيىل كونگەن سوڭ، حان ساسقاالقتاپ ۇيىنە كىرەدى دە:
 
 —نىڭ جانىندا تاپسىرۋعا رۇقسات الدىم،سە ىمدىجان تۇر، كەلىپ ازىرەيىل العىش جان قاتىن، ويباي         —

 .كەلەدى كىرىپ دە ازىرەيىل قوڭىراۋالتقان ۇيگە الدىڭعى جيعانشا اۋىزىن. دەيدى
 
 .ايەلى دەيدى —قايتەدى؟ قالساق جاسىرىنىپ         —
 
 !..اش ساندىقتى وندا،         —
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كەتەدى. ەسىكتەن سىعاالپ تۇرعان جاعالبەك ساندىقتىڭ اۋىزىن ايەلى ساندىقتى اشقان زامات حان سىپ بەرىپ كىرىپ 
 بەكىتەدى دە، كوتەرىپ شىعىپ كەتەدى. سونان سوڭ ارباسىنا ساالدى دا، ەلىنە تارتىپ كەتەدى.

 
سۋىت ءجۇرىپ ەلىنە جەتكەن جاعالبەك ءتۇن ىشىندە حان سارايى ەسىگىنىن الدىنا ساندىقتى قويادى دا، ۇستىنە: 

دەپ، حات جازىپ كەتەدى. تاڭەرتەڭ حان ەسىگىنىڭ الدىندا ءبىر ۇلكەن ساندىقتىڭ « دى ورىندادىمايتقانىڭىز»
 جۇرتىن جيناپ:-تۇرعانىن كورەدى دە، ەل

 
 ونانس. قوسامىن قىزىمدى سوعان بويىنشا ۋادەم. اتاسىن زاتىن كەلگەن الىپ ادام ورىنداعان مىندەتتى         —

دەپ جار ساالدى، حان ۇرى ءوزىن اشكەرەلەۋدەن قورقادى دەپ ويالعان. حاننىڭ —اتقارادى، قىزمەت ۋازىرلىك سوڭ
 قىزىن الىپ، ءۋازىر بولعىسى كەلگەن بىرەۋ:

 
 كەلدىم پالى قۇمانىن،قىلىشىن بەلبەۋىن،: بىرەۋلەر ەندى دەسە، —كەلدىم، الىپ قۇسىن توتى حاننىڭ         —

 باتىنا المايدى. ءسويتىپ، ءبارى وتىرىكشى اتانىپ، جازاالنادى. اشۋعا ىساندىقت ەشقايسىسى ءبىراق. دەسەدى
 

 سونان سوڭ حان تاعى دا:
 
 ىلمىسىنق! كورسەتسىن ەلگە اتاپ، كەلگەنىن الىپ دا، شىقسىن مايدانعا قورىقپاي ۇرى ىستەگەن مۇنى         —

 .قويامىن ۋازىرلىككە قوسامىن، قىزىمدى ۋادە، — ۋادەم. كەشىرەمىن
 

 وسى كەزدە جاعالبەك العا شىعادى دا:
 
 .دەيدى —ەدىم، مەن ورىنداعان مىندەتتى ايتقان ءسىز تاقسىر،         —
 
 كەلدىڭ؟ الىپ ۇرالپ نارسە نە سەن         —
 
 .بەرەدى جاۋاپ ىركىلمەي جاعالبەك دەپ، —كەلدىم، الىپ ۇرالپ ايەلىن قوسا، وزىنە حاننىڭ         —
 
 —وي، اقىماق، حاندى ايەلىمەن قوسا ۇرالپ الىپ كەلدىم دەپ، ءمىز باقپاي سوعاسىڭ عوي ءوزىڭ!..         —
 .كۇلەدى قارق-قارق حان دەپ
 
 ءوزىن ىشىنەن ساندىقتىڭ. اشادى ساندىقتى جاعالبەك دەپ، —كورسەتەيىن، كوزىڭىزگە سەنبەسەڭىز         —

ىڭ ايەلى سۇمىرەيىپ تۇرەگەلەدى. مۇنى كورگەن بۇكىل ەل جاعالبەكتىڭ ون جانە حان كەتكەن قىلىپ مازاق تاباالپ،
 ونەرىنە رازى بولىپ، سۇيسىنەدى.

 
 دۇشپانىنىڭ الدىندا ەڭسەسى كوتەرىلىپ قالعان حاڭ:

 
. قويدى الدىما مەنىڭ كەلىپ، الىپ ۇرالپ قوسا قاتىنىڭمەن ءوزىندى ەكەن؟ قانداي ۇرىم مەنىڭ         —

 .قايىرادى ەسەسىن مازاقتاپ حاندى ۇرالنعان دەپ، —ىل، تاپقىر، ايالكەر ۇرىڭ بار ما؟بات وسىنداي
 

رالنعان ۇ»ساندىقتان شىققان حان ەلدىڭ بەتىنە قاراي الماي، ايەلىن جەتەلەپ ەلىنە قايتادى. سودان باستاپ ول 
 اتانىپ كەتەدى.« حان
 

ن جاساپ، قىزىن جاعالبەككە قوسادى دا، باس ۋازىرلىككە حان ۋادەسى بويىنشا وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويى
 بەلگىلەيدى. جاعالبەك جۇرتقا جاعىمدى ءادىل ءۋازىر بولىپ وتكەن ەكەن. 
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ن ءۇيدىڭ قاسىندا تاياعىنا سۇيەنىپ تۇرعان قارتقا ۋازىرلەرىن شۇبىرتقان ءبىر حان سەرۋەندەپ كەلە جاتادى دا، جاما
 كەزىگەدى.

 
 .ەكەن كىسى شەشەن قارت. حان سۇرايدى دەپ —تۇرسىز؟ نەعىپ قاالي، جايىڭىز قاريا، —
 
 ىپنايزاالس اعايىنىم تولدى، سۋ شۇڭقىرىما باستى، قار جايالۋىمدى. شىراعىم سۇرايسىڭ، نەسىن ە،         —

 ءوتىپ قاتپاي ءتىل جارىپ، ءتىس حان. قارت بەرەدى جاۋاپ دەپ —ىممەن ۇشەۋ بوپ تۇرمىن،ەگىز جاۋالستى،
 .كەتەدى

 
 جورامال ءارتۇرلى والر. ۋازىرلەرىنەن بەرە شىعا بىالي حان سۇرايدى دەپ —ايتتى؟ نە شال الگى         —

 تقانىن بايقاعان حان:جا كەلە ءۇنسىز ءۋازىردىڭ باس. المايدى تابا باسىپ ءدوپ جاساعانىمەن،
 
 —االمىن، باسىندى — الماساڭ شەشە. شەشەسىڭ ءسوزىن شالدىڭ الگى شەيىن كۇنگە ءۇش سەن         —

 .دەيدى
 

 ،دەپ—قانشا ويالنسا دا ۇيلەسىمدى جاۋاپ تابا الماعان ءۋازىر ءۇشىنشى كۇنى تاعدىردىڭ جازۋى سوالي شىعار،
حاننىڭ ءامىرى ەكى بوال ما، ايتىلعان ۋاعىندا جاساۋىلدار كەلىپ، باس ءۋازىردى . وتىرادى كونىپ ولىمگە شاراسىزدان

 ايداپ الىپ كەتەدى.
 
ءۋازىردىڭ ون ءۇش جاستاعى جالعىز ۇلى حاننىڭ باالسىمەن بىرگە وقيدى ەكەن. ول وتە زەرەك، اقىلدى باال  

جاساۋىلدارعا جولىعىپ قاالدى دا، سەبەبىن  سانالعان. مەدىرەسەدەن شىعىپ كەلە جاتىپ، اكەسىن الىپ بارا جاتقان
سۇراپ، جاعدايدى ۇعادى. سونان سوڭ، جاساۋىلداردان ايالداي تۇرۋدى وتىنەدى دە، جۇگىرگەن بويى حاننىڭ الدىنا 

 بارىپ:
 
 .دەيدى —!تاقسىر دات،        —
 
 .حان دەيدى —!ايت — بولسا داتىڭ        —
 
 جەتىم قالىپ، قاالي كۇن كورەمىن؟ڭىز، مەن ولتىرسە اكەمدى        —
 
 .تۇر بولىپ قىلمىسى اليىق ولىمگە اكەڭنىڭ        —
 
 ما؟ بوال بەرۋگە ولتىرە ءبارىن بىلمەگەننىڭ. ەتىلىپتى ۇكىم ولىمگە بىلمەگەندىگىنەن اكەم تاقسىر،        —

 رمەيسىز بە؟ۋگە دە جول بەبىلدىر دە، بىلۋگە بىلمەگەندى ەدى؟ مە ۇيرەتپەۋشى بىلمەگەندى
 

 حان ويالنىپ قاالدى. ويىنا باس ءۋازىردىڭ وزىنە ادالدىعى مەن مومىندىعى تۇسەدى. باال تاعى سويلەيدى.
 
 ەپ،د ۇيرەنسىن ءبىلسىن، بىلمەگەنىن. ەدىك بىلمەۋشى ەشتەڭە ءجوندى دە مەن دا، باالڭىز ءسىزدىڭ        —

پ تەڭىز ەكەنىن، ءبىر ادام ونىڭ ءبارىن يگەرى-دۇنيەدەگى ءبىلىمنىڭ ۇشانىل وقىپ، ج كوپ. بەردىڭىزدەر مەدىرەسەگە
كەتە المايتىنىن، ءار قانداي ادامنىڭ بىلگەنىنەن بىلمەگەنى كوپ بوالتىنىن، سول ءۇشىن ءومىر بويى ءبىلىمىن تەرەندەتە 

گە ەرەك بولسا، اكەممەن بىربەرۋى كەرەك ەكەنىن ۇعىندىق. ەگەر ءبىر ءىستىڭ ءجونىن بىلمەگەندى ولتىرە بەرۋ ك
 مەنى دە، ءسىزدىڭ باالڭىزدى دا، ءتىپتى ءوزىڭىزدى دە ءولتىرۋ كەرەك بوالر.

 
ىلگەندەر ب»سوزگە جىعىندى بولعان حان امالسىزدان ءۋازىردى ءولتىرۋ جونىندەگى جارلىعىن كۇشىنەن قالدىرادى دا، 

 دەگەن جارلىق شىعارادى.« ەنسىن!بىلمەگەندەرگە ۇيرەتسىن، بىلمەگەندەر بىلگەندەردەن ۇير
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وسىاليشا ولىمنەن قۇتقارىلىپ، جاڭا جارلىقتى ەستىگەن باس ءۋازىر الگى قارتتى ىزدەپ بارىپ، ءوزىنىڭ باسىنان 

 كەشكەن وقيعانى ايتىپ بەرەدى دە، شالدىڭ حانعا ايتقان ءسوزىنىڭ ءمانىسىن سۇرايدى.
 
 پبولى قۋداي شاشىم جەڭىپ، كارىلىك —دەگەنىم « كار باستى جايالۋىمدى»ىن: ايتاي شىراعىم، ە،        —

 بولدى توقتامايتىن جاس ءتۇسىپ، تاعان كوزىمە — دەگەنىم «تولدى سۋ شۇڭقىرىما». ەدى دەگەنىم اعاردى
وياۋالنىپ، س قاداداي كاققان سيرەك تۇسىگى، تىستەرىم — دەگەنىم «جاۋالستى نايزاالسىپ اعايىنىم». ەدى دەگەنىم

 دەگەنىم« ەگىزىممەن ۇشەۋ بولدىم»تاماق جەگەندە نايزاالسقان جاۋداي قىزىل يەگىمدى قاجايدى دەگەنىم ەدى، 
 راعانسۇ باسىمەن حان. ەدى دەگەنىم بولدىم المايتىن جۇرە اساسىز ەندى ەدىم، ءجۇرۋشى اياعىممەن ەكى بۇرىن —

س دەپ، ناق جايىمدى بايانداعانىم ەدى، شىراعىم. وعان بوال سەنىڭ بولما ايتپاسام ءحالىمدى باسىممەن كارا سوڭ،
 ەندەگ «جارادى باس — جارماسا تاس جارادى، تاس —قىزىل ءتىل »شىبىنىڭنىڭ شىرىلدارىن كىم بىلگەن؟ 

 . كۇرسىنىپ اۋىر قارت دەيدى —اۋ،-وسى
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بىلمەپتى.  شەشەسىنەن وزگە جان باالسى-ەرتەدە ءبىر بايدىڭ پەريزاتتاي سۇلۋ قىزى بولىپتى. اتى قۇپيا ساقتاالدى. اكە

 شەشەسى: -سودان اي مەن كۇڭدەي تولىسىپ جەتىلەدى. سىالنىپ بويجەتىپتى. سوندا اكە
 
ر سالدىرىپتى. بۇالي جار سالدىرۋىنىڭ جا پدە —بەرەمىز، سوعان تاپسا، ءدال كىم اتىن قىزىمىزدىڭ        —

 اقىلى عانا ادامنىڭ تاپقىر زەردەلى، تەك تابۋعا اتىن قىزىمىزدىڭ بىلمەيتىن باالسى ادام»: شەشەسى-اكە —سەبەبى 
 .وياليدى دەپ -،«باتادى باقىتقا قوسىلسا، اداممەن سونداي قىزىمىز. جەتەدى

 
ەشكىم تابا المايدى. قىز ءبىر كۇنى باسقا ءبىر ەلدىڭ كوشىپ كەلە جاتقان ارادا ءبىراز ۋاقىت وتەدى، قىزدىڭ اتىن 

 كوشىنە كەزىگەدى. كوشتىڭ جۇك ارتقان ءبىر تۇيەسى جولدا باتپاققا باتىپ قالعان ەكەن. كوشىپ كەلە جاتقان باي:
 
ارعان قىرادى. قىز بشا كومەكتەسۋگە دەپ —!جىبەرشى شىعارىسىپ باتپاقتان تۇيەمدى مىنا قىزىم، ءاي،        —

بويدا جۇكتى باستىرا تارتقان ارقانىن ۇستايدى دا، تۇيەنى باتپاقتان جۇلىپ االدى. سول كوتەرگەن بويى انادايداعى 
 كىمنىڭ كىم، اتىڭ باالم،» —كۇرعاق جەرگە اپارىپ تۇرعىزىپ قويادى. قىزدىڭ قايراتىنا سۇيسىنگەن باي:

 :قىز. سۇرايدى دەپ «باالسىسىڭ؟
 
 تانىڭبۇ قالىڭ جاعاسىنداعى جول مۇنى. ايتادى اتىن اكەسىنىڭ سوڭ سونان دە، دەيدى —اتىم بيكەش،        —

 اۋىسىپ، كەيپىنە ادام كاسقىر قۋانعان العانىنا ءبىلىپ اتىن قىزدىن. ەستيدى قاسقىر جاتقان بۇعىپ كولەڭكەلەپ اراسىندا
 رادى، اكەسىنە:با اۋىلىنا قىزدىڭ كەيىن سودان. جاسانادى جىگىتشە

 
 .دەيدى —تاپتىم، مەن اتىن قىزدىڭ        —
 
 .كويشى ايتا — تاپساڭ        —
 
 ...بيكەش — اتى قىزىڭىزدىڭ ايتايىن،        —
 

اسىر توي جاسايدى. قىز ۇزاتىالردا ەنشىسىن -باي ايتقان سوزىنەن تانباي، قىزىن قاسقىرعا بەرمەك بوالدى دا، ۇالن
 ن، اكەسىنىڭ قالىڭ جىلقىسىن ارااليدى. سوندا ءبىر قارا تاي قىزدى جاناپ، ءتىل كاتادى:الىپ كەتۋ ءۇشى

 
 يدىتا قارا قىز. دەيدى —قاتامىن، ەس جانىڭا بولىپ، سەرىگىڭ كەت، ءمىنىپ مەنى بويجەتكەن، ءاي،        —

. قىز ان ىشىندەگى ۇڭگىرىنە قاراي بەتتەيدىورم جىنىس ءوزىنىڭ قاسقىر شىققان الىپ ۇزاتىپ اۋىلىنان قىزدى. االدى
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قارا تايدى ءمىنىپ العان. قاسقىر ورماندى اراالپ كەپ، ۇڭگىرىنىڭ الدىنا توقتايدى. سودان كەيىن ارى ىشكە كىرە 
 بەرگەندە قارا تاي قىزعا:

 
 .دەيدى —ىن،امقۇتقار قاسقىردان دا، تۇرامىن دايىن شىقساڭ قاشىپ كەت، بايالپ بوساعاعا مەنى        —
 

 ۇڭگىردىن ءىشى كوردەي قاراڭعى. ادام تۇرعىسىز ساسىق. قىز:
 
 ارعىپق تايعا قارا دا، شىعادى سىرتقا بۇرىلىپ، كەرى دەپ —كەلەيىن، بوساتىپ تارتپاسىن اتىمنىڭ        —

 تۇرا قۋادى. ءبىرى دا قاسقىر قالعان سەزىپ قاشقانىن قىزدىڭ. جونەلەدى زىمىراي ۇشىپ، قۇستاي تاي. مىنەدى
قابات قىرقاعا ساالدى. شولدەن قاتاالعان قاسقىر -قاشىپ، ءبىرى قۋىپ، والر ورماننىڭ شەتىنە شىعادى. قارا تاي قات

اۋزىن ارانداي اشىپ، ءتىلىن ساالقتاتىپ قىرقادا قالىپ قويادى. ودان كەيىن قارا تاي تاۋدىڭ كۇدىرىنە قاراي بۇرىالدى. 
ىر وزەننەن وتەدى دە، سايدى قۇلدياليدى. سوندتسا قىزدىڭ الدىنان ءبىر سالت اتتى كىسى سارقىراپ جاتقان ءب

 كەزىگەدى.
 

بۇل قاراباتىر دەگەن اسقان مەرگەن كىسى ەكەن. ءومىر بويى اڭشىلىقپەن شۇعىلدانىپتى. قاراعا العانىن قالت جىبەرمەيتىن 
 ىر:مەرگەندىگى دە بار. قىزدى قۋىپ كەلە جاتقان مىنا قاسق

 
 .ەكەن تۇرادى بەرىپ عىپ تارتۋ كۇشىگىن ءبىر سايىن جىل جالىنىپ، دەپ —!كورمە اتا مەنى        —
 

تۇسىناننان ايرىالدى دا، قالت توقتايدى. قاراباتىردىڭ بەتىنە تىكە قاراۋعا باتا -قاراباتىردى كورە ساال قاسقىر ەس
 دا، سۇمەندەپ ارتىنا بۇرىلىپ كەتە بارادى.الماي، قۇيرىعىن بوربايىنا قىسىپ، ەزۋىن جاالنادى 

 
ەرلەرشە كيىنىپ العان قىز سودان بىالي قاراباتىردىڭ ۇيىندە تۇرادى. قاراباتىردىڭ قارت شەشەسى بار ەكەن. ءبىر 

 كۇنى كەمپىر ۇلىنا:
 
 :باالسى. دەيدى —بەرەيىن، الىپ ساعان سويلەسىپ سەكىلدى، قىز باال وسى        —
 
 ءبىر شەشەسى اقىرى. تاالستىرادى ءسوز ۇزاق ەكەۋى. بەرمەيدى جەڭىستىك دەپ —ەمەس، ۇل، قىز        —

 :ايتادى شەشىم
 
. تىندارا بەتتەرىڭشە ءوز ءارقايسىسىڭ اندى. ۇستات مىلتىق الدىنا ءوز دا باالعا بۇل باستاپ ەرتەڭنەن        —

 ىلەسە المايدى. ازىراق كوتەرەدى.ا، ول ساعان بولس قىز. تاسىندار وزدەرىڭ اندارىڭدى اتقان
 

كەلەسى كۇنى ەكى اڭشى اڭعا قاراباتىردىڭ شەشەسى ايتقانداي قالىپتا شىعادى. سول كۇنى قىز ءبىر اندى ارتىق اتىپ، 
 ءبىر اندى ارتىق كوتەرىپ كەلەدى. قاراباتىر مەن شەشەسى تاعى تاالسىپ قاالدى.

 
را تايىندا سەكىلدى. سەن قارا تايىن ودان اجىرات تا، سودان كەيىن قۇدىرەتى اناۋ كا ونىڭ. قىز — بۇل        —

 .بۇيىرىپ كەمپىر دەيدى —انعا شىعىپ سىناپ كور،
 

 قاراباتىر:
 
 تەمىر ،بارىپ الىپ الىسقا تايىن قارا قىزدىڭ ءمىنىپ، سۇراپ الداپ دەپ، —كەلەيىن، بارىپ جەرگە ءبىر        —

تاستايدى. ءوزى ۇيىنە جاياۋ قايتادى. قىزعا قارا تايدان ايىرىلىپ قالدىم دەپ وتىرىك ايتپاق بوالدى.  قاماپ تورعا
تالقان -كوكتى كۇڭىرەنتە كىسىنەپ، توردى تارپىپ جىرتىپ، تەپكىلەپ تاس-سوندا تەمىر تورعا قامالعان قارا تاي جەر

 قىپ بۇزادى دا، قاراباتىردان بۇرىن قىزعا جەتەدى:
 
 .سۇرايدى دەپ —كەمپىر سەنى ۇلىنا قوسپاق. قاراباتىردى ۇناتاسىڭ با، جوق پا؟        —
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 :ادىايت تاي قارا سوندا. قىز دەيدى —ءجۇرمىن، تاستاماي كيىمىمدى ەركەكشە ءۇشىن سول ۇناتپايمىن،        —
 
 .كەتەمىز جەردەن بۇل ماعان، ءمىن وندا        —
 

تاي جەلشە زۋالپ، زىمىراي ۇشادى. ەكپىنى بورانداي بۇركىرايدى. قۇيىنداي كۇيعىتادى. قىز قارعىپ مىنگەندە، قارا 
سول بەتىمەن جالپاق تەڭىزدىڭ جاعاسىنا كەلەدى. تەڭىزدىڭ ۇستىنەن قۇسشا قالىقتاپ وتەدى. ءسويتىپ، تەڭىزدىڭ 

عان باۋعا كىرگىزەدى. سول جەرگە ارعى جاعىنداعى جاعاالۋعا توقتايدى دا، ۇجماقتاي جايناعان، بۇلبۇل قۇسى سايرا
 قارا تاي اۋناپ جاتا كەتەدى.

 
. ىبوالد مال تۇلىك ءتورت ول. القتىر جاققا ءتورت دا، ال كەسىپ سيراعىمدى ءتورت. ولەمىن مەن ەندى        —

ىندى ءومىردىگى ەن. بوالدى ساراي اق ول. قوي تۇرعىزىپ تىك سۇيەگىمدى قاڭقا. قىل ازىق دا، ال سىلىپ ەتىمدى
 سول سارايدا وتكىز.

 
قارا تاي ولەدى. قىز ايتقانىنىڭ ءبارىن ءورىندايدى. مالى جەر قايىستىرىپ قاپتايدى. اق سارايى اسپانداعى ايمەن، 

 كۇنمەن تاالسىپ، نۇر شاشا جارقىراپ تۇرادى. قىز سول سارايدا اسا قىزىقتى، قامسىز ءومىر كەشەدى. 
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باياعىدا اسان مەن قاسەن دەگەن ەكى دوس بولىپتى. ەكەۋى دە كەدەي ەكەن. اسان ۇلتاراقتاي جەرىنە ەگىن ەگىپ، 

 —قاسەن ءوزىنىڭ از عانا مالىن باعىپ كۇن كورىپتى. ەكەۋىنىڭ دە ايەلى قايتىس بوالدى. اساننىڭ بار جۇبانىشى 
 .باالسى تۇرعان تاسىپ قايراتى — ءۇمىتى قاسەننىڭ. قىزى سۇلۋ يايدا
 
ءبىر جىلى كوكتەمدە اسان ەگىن سالۋعا قامدانىپ جاتقاندا، قاسەن جۇتقا ۇشىرايدى. قىس اياعى قاتتى بولىپ از عانا  

 مالى قىرىلىپ قاالدى. كوزىنىڭ جاسى كول بولىپ، اسان دوسىنا جىالپ كەلەدى.
 
ن قوشتاسۋعا كەلدىم. مالىم قىرىلىپ قالدى. ەندى اشتان ولمەستىڭ قامىن جاساپ، ءبىر ارەكەت سەنىمە        —

 تابۋ ءۇشىن قاڭعىپ كەتەيىن دەپ تۇرمىن.
 

 بۇل ءسوزدى ەستىگەندە اساننىڭ دا كوڭىلى بوسايدى. كوزىنە جاس االدى. دوسىن قۇشاقتاپ تۇرىپ:
 
 مەنىڭ پە؟ ەمەس ورتاق جانىمىز-مال —.ەلجىرەپ دەيدى —ەدىك قوي، جولداس جان ەكەۋىمىز        —

 !قىل تىرشىلىك تىربانىپ. ۇستا كەتپەن قولىڭا توعايتىپ، كوڭىلىڭدى. بولسىن سەنىكى جارتىسى جەرىمنىڭ ەگىندىك
 

باپتاۋعا كىرىسەدى. كۇن ارتىنان اي وتەدى. سول -سول كۇننەن باستاپ، قاسەن دە ەگىن سالىپ، سونى كۇتىپ
ەن ءبىراز جىل سىرعيدى. ءبىر كۇنى قاسەن ارىق قازىپ ءجۇرىپ، كەتپەننىڭ كاشىرالپ تەمىرگە تيگەنىن ارەكەتپ

دەپ، سول جەردى تەرەندەتە قازادى. شۇڭقىردان ءبىر قازاننىڭ شەتى « بۇل نە عاجاپ»بايقايدى دا، تاڭ قاالدى. 
ى دى. قازاننىڭ ءىشى تولعان التىن. قاسەن قۋانىشكورىنەدى. قاسەن قازاندى قۇالعىنان ۇستاپ، سىرتقا سۇيرەپ شىعارا

 قوينىنا سىيماي، دوسىنىڭ ۇيىنە قاراي جۇگىرەدى.
 
 دىڭ،بول باي قازىنالى ءسۇيىنشى، — كەلىپ جەتىپ ۇشا-الىپ ايقاياليدى دەپ —!اسان ءسۇيىنشى،        —

 تاپتىم. ەندى جوقشىلىقتان قۇتىلدىڭ.ىلعان قازان تولتىر التىن جەرىڭنەن سەنىڭ مەن. باتتىڭ ولجاعا ۇلكەن
 

 اسان دا قۋانا قارسى االدى.
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 ىڭەوز سەن ونى. سەنىكى تاپقان ەمەس، مەنىكى التىن ول... قاسەن عوي، بىلەم ادالدىعىڭدى سەنىڭ        —
 .الدىڭ قازىپ جەردەن تيەسىلى

 
 —.كپەييلى سوزىنە ونىڭ دە قاسەن دەيدى —ىندى بىلەمىن،ەكەن مەيىرىمدى پەيىل، كەڭ سەنىڭ دە مەن        —
 .عوي جوقسىڭ بەرگەن قازىنانى جاتقان استىندا بەرگەنىڭمەن، ءبولىپ جەرىڭدى ماعان سەن
 
 توگىپ، تەرىن مانداي جەرگە سول ءبارى قازىنانىڭ ۇستىندەگى مەن استى جەردىڭ دوسىم، ارداقتى        —

 ۋعا ءتيىس.بول ادامدىكى ەتكەن ەڭبەك
 

 التىندى جەكە يەلەنگىسى كەلمەي، بۇل ەكەۋى ۇزاق تاالسادى. اقىرى اسان ءبىر بايالمعا كەلەدى.
 
 وڭىلدەرىك باالالردىڭ. بار قىزىم بويجەتكەن مەنىڭ بار، ۇلىڭ ەرجەتكەن سەنىڭ. قويالىق تاالستى قاسەن،        —

لىق رعا بەرەيىك. ءسويتىپ، باالالرىمىز كىرىپتارتا، التىندى سوال قوسايىق باسىن ەكەۋىنىڭ سول عوي، ءجۇر جاراسىپ
 كورمەسىن.

 
اكەلەرى وسى توقتامدارىن ايتقاندا، باالالرىنىڭ قۋانىشى قوينىنا سىيمايدى شاتتانىپ. ءسويتىپ توي جاساپ، ۇل مەن 

گە يقىزدى قوسادى. جاس جىگىت جاڭا تۇسكەن كەلىنشەگىمەن وتاۋ تىگىپ، جەكە شىعادى دا، قاسەن تۇرعان ۇ
 كىرەدى. قاسەن قۇرداسىنىڭ ۇيىنە كوشەدى.

 
كەلەسى كۇنى جاس جۇبايالر التىن تولى قازاندى كوتەرىپ، اتاالرىنىڭ ۇيىنە كەلەدى. قاباقتارىندا كىربىڭ بارىن 

 كورگەن قاسەن مەن اسان:
 
 ىنشىن جۇبايالر جاس. ءسۇرايدى دەپ —؟نە سەبەبى جۇرۋلەرىڭنىڭ ەرتەلەپ باالالر؟ قالدى، بوپ نە        —

 .ايتادى
 
 ىپجاراس. بايمىز دا التىنسىز ءبىز. جاراماس سالعان يەلەنە باالالرى قازىنانى تەگىن بەرگەن اتاالرى        —

 .دۇنيەدە بۇل ما بار قازىنا ارتىك كوڭىلدەردەن قوسىلعان
 
ءسويتىپ، قازاندى ءۇيدىڭ ورتاسىنا قويادى دا، ەكى جاس كەتىپ قاالدى. ەندى التىن تولى قازانعا كىم يە بولۋى  

 سۇمدىقتى بىلمەيتىن، كوپتى كورگەن ءبىر قارت كىسىنى-كەرەك؟ تاالس قايتا باستاالدى؟ اقىرى ەلدەن اۋالق، قۋلىق
 تاۋىپ، سوعان جۇگىنبەك بوالدى.

 
ول ءۇرىپ بۇالر ەلسىز تاۋدىڭ ەتەگىندە وتىرعان قاراشا ءۇيلى قارياعا كەلەدى. قاريا تورگە ءبىرتاالي كۇن ج 

ت ەكىدەن ءتور -جۇلىم كيىزدىڭ ۇستىندە وتىر ەكەن. وڭ مەن سولىندا ەكى-توسەلگەن توزىعى جەتكەن جۇلىم
 سالەمىن تىندايدى.-شاكىرت. قارت جوالۋشىالردىڭ امان

 
 كەنسىندەر، شارۋاالرىندى ايتىندار.ە كەلگەن ارنايى الىستان ءۇشىن جەتكىزۋ كوز قااقيقات جۇگىنىپ،        —
 

پ، جاپسارىن باياندايدى. بۇالردىڭ ءسوزىن تىنداپ الى-جوالۋشىالر قارتقا وزدەرىنىڭ بىتىسە الماعان تاالستارىنىڭ جاي
 شاكىرتىنە مويىن بۇرادى.قاريا ويعا شومىپ ۇزاق وتىرادى. سونان سوڭ ءوزىنىڭ جاسى ۇلكەن 

 
 اكىرتىش. سۇرايدى دەپ —ىمدا بولساڭ، مىنا كىسىلەردىڭ تاالسىن قاالي شەشەر ەدىڭ؟ورن مەنىڭ سەن        —

 .بەرەدى جاۋاپ ويالنباستان
 
 .ەدىم قۇيعىزار قازىناسىنا حاننىڭ مەن. حان — قوجاسى قازىنانىڭ دۇنيەدەگى جەر        —
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قارت ەكىنشى شاكىرتىنەن سۇرايدى.  دەپ، —ەدىڭ؟ شەشەر قاالي سەن بولساڭ، ورنىمدا مەنىڭ ال،        —
 ول دا ءوز شەشىمىن ايتادى.

 
 بيلىك ىندىالت سوندىقتان. ءتيىس بولۋعا بيلىكتى بولعاندىقتان جوق يەسى مۇلىكتىڭ تاالسقان بۇالر        —

 .ەدىم االر ءوزىم سوڭ، ايتقان
 

باعى كىرتيەدى، ءجۇزى سۇرالنا سۇستانسا دا، سىر بىلدىرمەيدى. سونان كەيىن ءۇشىنشى قاريا ىشتەي رەنجىپ، قا
 شاكىرتىنەن سۇرايدى:

 
 ەدىڭ؟ قابىلدار شەشىم قانداي ايتشى، سەن ەندى        —
 
 ايتادانق التىندى مەن سوندىقتان. كەلمەيدى يەلەنگىسى ەشقايسىسى ونى جوق، يەسى التىننىڭ بۇل        —

 .ەدىم تاستار كومدىرىپ جەرگە
 

 قاريا قاتتى قاپاالنىپ، تۇنەرىپ كەتەدى دە، كىشى شاكىرتىنەن سۇرايدى.
 
 قاراعىم؟ ەدىڭ، ايتار نە سەن قانە،        —
 
 .شاكىرتى كىشى دەيدى — ۇستازىم ەتپەڭىز، ايىپ ايتسام، ارتىق        —
الى باق وسىرتەر ەدىم. ساي جايناعان گۇلى داالعا جاتقان قۇالزىپ جۇمساپ، التىندى وسى بولسام، مەن        —
كەتىكتەر سول باقشانىڭ ساياسىندا تىنىس الىپ، جەمىسىن قورەك ەتەر ەدى، از دا -اشقان جوالۋشىالر، كەم-ارىپ

 بولسا، جاندارى راقات تابار ەدى.
 تىن باۋىرىنا باسادى.بۇل ءسوزدى ەستىگەندە قاريا كوزىنە جاس االدى. ورنىنان تۇرىپ، كىشى شاكىر

 انسون. بولىپ ريزا قارت دەيدى —جاسى كىشى بولسا دا، اقىلى ارتىقتى اعا تۇت دەگەن راس ەكەن،        —
 بازارعا. بول يە سەن التىنعا وسى ەندى. باالم بولدى، ءادىل بيلىگىڭ سەنىڭ —.ايتادى ۇيعارىمىن ءوزىنىڭ سوڭ

يتقان باقشاندى ءوسىر! ساعان دا، التىنعا ا ءوزىڭ تاقىرعا دە، كەل الىپ ساتىپ تۇقىمداردى جاقسى ەڭ بارىپ،
 جاقىباي ءومىر بويى العىس ايتاتىن بوالر.-كەتىك، جارلى-قىزىقپاعان مىنا كەڭ پەيىل جاندارعا دا كەم

 
ىنا ورداسجاس جىگىت التىندى دورباعا سالىپ الىپ، جولعا شىعادى. ۇزاق ساپار شەگىپ، ارىپ اشادى. اقىرى حان 

بارىپ توقتايدى. حانعا سالەم بەرىپ، ءوزىنىڭ ماقساتىن ۇقتىرادى. حان باالعا بىلىكتى باعباندارىن قوسىپ بەرەدى. 
اشەكەي  ءتۇستى -جاسىلدى ماتاالر مەن ءتۇرلى-قاال بازارىنا بارىپ، جەمىس اعاشتارىنىڭ تۇقىمىن ىزدەيدى. قىزىلدى

دى. ءسويتىپ جۇرگەندە كەرۋەننىڭ كۇڭگىرلەگەن قوڭىراۋى مەن بىرەۋدىڭ زاتتاردى تاماشاالپ، بازاردى اراالي
ايقايالعان داۋىسىن ەستيدى. جىگىت سوالي بۇرىلىپ قاراسا، ۇزىنعا سوزىلعان كەرۋەن كەلە جاتىر ەكەن. تۇيەلەردىڭ 

ىرىن پ، العان. كەيبقومىنا جۇك ورنىنا وي مەن قىردا، سۋ مەن شولدە وسەتىن قۇس اتاۋلىنى ءتىرى قالپىندا تەندە
اياعىنان ماتاستىرىپ بايالعان. قۇستاردىڭ قاناتتارى قايىرىلىپ، سىنعان. جۇلىنعان مامىقتارى جەرگە ۇشىپ، بۇلتشا 
قالقىپ ءجۇر. تۇيەلەر ىرعاال ادىمداعان سايىن تۇتقىن قۇستار جانۇشىرا تىپىراليدى، ادامنىڭ سايسۇيەگىن سىرقىراتا 

ن جىگىتتىڭ جانى ۋ قۇيگانداي اشيدى. سىعىلىسقان قالىڭ توپىردى جارىپ ءوتىپ، كەرۋەن شىرىلدايدى. مۇنى كورگە
 باسىنىڭ قاسىنا بارادى دا، ادەپپەن تاعزىم ەتەدى.

 
 دەپ —جاتىرسىز؟ بارا الىپ قايدا نە، سەبەبى قيناۋىڭىزدىڭ سونشا قۇستاردى جازىقسىز مىنا مىرزا و،        —

 .قايىرادى جاۋاپ سىپايى دا باسى كەرۋەن. سۇرايدى
 

 لداءدى ءجۇز بەس بىزگە حان ءۇشىن قۇستار بۇل. سوعىمى حاننىڭ —حان سارايىنا بارا جاتىرمىز. بۇل قۇستار 
 .بەرەدى

 
 بە؟ جىبەرەسىڭ بوساتىپ قۇستاردى مىنا بەرسەم، ءدىلدا مىڭ مەن        —
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لەڭ قىلماي جۇرە بەرەدى. سول كەزدە جىگىت يىعىنا كەرۋەن باسى جىگىتتىڭ جۇپىنى تۇرىنە قاراپ، ونىڭ ءسوزىن ە
. ءبىراق سەنبەسىن بىلمەي، اڭتارىالدى-اسقان دورباسىن اشىپ، كەرۋەن باسىعا التىنىن كورسەتەدى. كەرۋەن باسى سەنەر

 قىزىلشىل ساۋداگەر التىندى كورگەن سوڭ، ءتونىپ تۇسەدى. سۇعاناقتىعى جەڭىپ، جىگىتتەرىنە بۇيىرادى:
 
 ىپ جىبەرىڭدەر!بوسات قۇستاردى        —
 

توبىمەن اسپانعا كوتەرىلەدى. كەرۋەننىڭ الىپ كەلە جاتقان قۇستارى قيساپسىز كوپ -قاماۋدان بوسانعان قۇستار توپ
ەكەن، جاپىرالي ۇشقاندا كۇننىڭ كوزىن بۇركەيدى. قاققان قاناتتارىنان ەسكەن لەپ، داۋىلعا ايناالدى. جىگىت كوككە 

ن قۇستارعا قاراپ تۇرادى. سودان قۇستار ابدەن تاراپ بولعان سوڭ، كەرۋەن باسىعا ۋادەلى ءدىلدانى سامعاي ۇشقا
بەرەدى دە، دورباسىن يىعىنا سالىپ الىپ، كەرى قايتادى. قۋانىشى قوينىنا سىيماي، اياعى جەرگە تيمەي اندەتىپ كەلە 

باسقا »يدى. ءوزى ىستەگەن قىلىعىنا وكىنىپ، قايعىرادى. جاتادى. ءبىراق اۋىلىنا تاياعان سايىن، كوڭىلىن ۋايىم تورال
ي. كەتىكتەر ءۇشىن باۋباقشا ورناتپاق ەدىم عو-بىرەۋدىڭ قازىناسىن ويىما كەلگەن نارسەگە سارپ ەتكەنىم قاالي؟ كەم

. ىشوماد ويعا دەپ —«ۇستازىما، مەنى تۇقىم الىپ كەلەدى دەپ توسىپ وتىرعان اق كوڭىل ادامدارعا نە ايتامىن؟
بارا قايعىسى ۇدەپ، وقاسى اسقىنىپ قۇالپ تۇسەدى. جەرگە سۇالپ جاتىپ، -وزى ىزاالنادى. بارا-الي وزىنەوسى جىگىت
وزى ءولىم تىلەپ جىاليدى. اقىرى سىلەسى قاتىپ، ۇيىقتاپ كەتەدى. ءۇيىقتاپ جاتىپ ءتۇس كورەدى. تۇسىندە -وزىنە

ە، كەۋدەسىنە قونىپ، تامىلجىتا سايرايدى. اسەم ۇنمەن ءتىل قاتادى: الدەقايدان ءبىر بۇلبۇل قۇس ۇشىپ كەلەدى د
ۋا، كەڭ پەيىل جىگىت! سەن قاتتى قايعىرىپ نالىما! ەركىن جۇرگەن قۇستاردىڭ ساعان بەرەتىن التىنى جوق. »

 «ر...اجاعىڭا قاراشى! كوزىڭنىڭ جاسى تىيىالتىن شىع-ءبىراق، جاقسىلىعىندى قايتارادى. ۇيقىدان ويانىپ، جان
 

 تاماشا قاالدى. كەڭ-جاعىنا قارايدى دا، تاڭ -وسىالي دەيدى دە، بۇلبۇل ۇشىپ كەتەدى. جىگىت ويانا سالىپ، جان
داالعا قاپتاپ، قونىپ وتىرعان قۇستاردى كورەدى. قۇستار اياقتارىمەن تىرناپ، شۇڭقىر قازىپ، اۋىزدارىنداعى داندەردى 

 ن توپىراقتى سىرىپ، كومىپ جاتادى.سول شۇڭقىرعا ساالدى دا، قاناتتارىمە
 

جىگىت قوزعالىپ قالعاندا، لىپ ەتىپ اسپانعا ۇشادى دا، كەتەدى. قۇستار تاعى دا كۇندى قالقااليدى، قاققان قاناتتارىنان 
ەسكەن جەل داۋىلعا ءايناىالدى. جىگىت اڭتارىلىپ تۇرىپ، ايناالسىنا كوز جۇگىرتەدى. قۇستار قازعان شۇڭقىرالردان 

تيىپ جاس شىبىقتار ونە باستايدى. كوگى ورمەلەپ ءوسىپ، بۇتاعى كۇلتەلەنەدى. جاپىراعى جايقالعان ءاعاىشقا ايناال قىل
باستايدى. قاقاعىم ساتتە اعاش بۇتاقتارىنا قۇلپىرعان گۇلدەر ءوسىپ، شەشەك اتادى. جۇپار ءيىس اڭقيدى. سودان 

 ا نارتاي قىزىل الماالر ءماۋىلجىپ تۇرا قاالدى.كەيىن ىگۇلدەردىڭ جەلبىرى ۇشىپ تۇسەدى دە، ورنىن
 

مۇنىڭ قاسىندا يران باعى االقانداي شوعىر گۇل ءتارىزدى بولىپ قاالدى. قابىعى مارجانداي جالتىلداعان الما اعاشتارىنا 
، جالتىر كسان اعاش اراسىنان ءپىسىپ تۇرعان ءجۇزىم، بالداي )بالقىعان ورى-قاتار تىزىلگەن سان-سان جەتپەيدى. قاز

كول، كوكوراي شالعىن، بايشەشەك كورىنەدى. اعاش ساياسىنداعى جولداردى جاپىراق جاۋىپ جاتىر. جولدىڭ ەكى 
جشەگىندەگى تاسپەن ورگەن ارىقتا تۇنىق سۋ سىلدىر قاعادى... جوعارىدا، اعاش باسىندا پىرىلداپ قۇستار ۇشىپ، 

 نا سايرايدى.قونادى. جىگىتتىڭ تۇسىندە كورگەن بۇلبۇلى قۇشىرال
 

جاعىنا قاراي بەرەدى. ءوڭى مەن ءتۇسىن ايىرۋ ءۇشىن قاتتى -جىگىت تاندانىپ، ءوڭىم بە، ءتۇسىم بە دەپ، جان
ايقايالپ جىبەرگەندە، ءوز داۋسىنىڭ جاڭعىرىعىن ەستيدى. قۇلپىرعان باق عايىپ بولماستان ورنىندا تۇرادى. ءوڭى 

نىڭ ۇيىنە قاراي جۇگىرەدىى. كەلە ساال بولعان وقيعانى باياندايدى. ەكەنىنە كوزى جەتكەن سوڭ، جىگىت ۇستازى
باقتى كورۋ ءۇشىن اتتانادى. جىگىت جول باستاپ -ەندى ۇستازى، ونىڭ ءۇش شاكىرتى جانە اسان مەن قاسەن باۋ

 كەلەدى...
 

ۇلىك اتتارىنا ءمىنىپ، قۇالزىعان ءشول داالعا عاجايىپ باق ورناپتى دەگەن حابار ەلگە تارايدى. ەڭ الدىمەن سايگ
ماناپتار كورۋگە كەلەدى. االيدا بۇالر باقتىڭ شەتىنە جەتە بەرگەندە الدىالرىنان جەتى قۇلىش سالىنعان تەمىر -باي

قاقپا مەن بيىك دۋال پايدا بوالدى. بۇدان ءارى وتەالمايتىن بولعان سوڭ، ەرلەرىنىڭ ۇستىنە شىعىپ، مويىندارىن 
ان ءۇزىپ الماق بوالدى. الماعا قولدارى تيىسىليەن ەستەرىنەن تانىپ قۇالي بەرەدى. مۇنى سوزىپ قارايدى. الماالرد

 كورگەن سوڭ، ءباسقاالرىنىڭى زارەلەرى ۇشىپ، اتتىڭ باسىن كەرى بۇرىپ تۇرا قاشادى.
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ڭ ءوزى ىكەپشىك، مۇساپىرلەر كەلەدى. ەندى ءقاقپانىننى قۇلپى بوساپ، ەسىكت-جالپىالپ، كەدەي-سول ارادا جاياۋ
ايقارا اشىالدى. كەلگەندەر جىڭىشكە سوقپاقپەن ءجۇرىپ قىدىرادى. جاپىراقتى تاپتاپ باسا قالعاندا دا، سولمايدى. 
ارىقتاعى سۋالر اليالنبايدى. جەمىستەردى قانشا الىپ جەسە دە ازايمايدى. باۋ ىشىندە قۇستار سايراپ، اسەم اۋەن 

 سايابىرالمايدى.
 

اڭعىلىق مواليعان كەزدە الماالر شىراقشا جارقىراپ، نۇر شاشىپ تۇرادى. بۇلبۇل تۇنىمەن ىمىرت ءۇيىرىلىپ، قار
پاقىرالر شالعىندى توسەنىپ، ومىرلەرىندە ءالىعاش راقاتقا كەنەلەدى، -جاقىبايالر، ءمۇساپىر-سايرايدى. كەمكەتىك، جارلى

 ءتاتتى ۇيقىعا شومادى. 
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ەركىن بولسا دا، دۇنيەنىڭ اۋىر ءبىر ارمانىنا ۇشىرايتىن ادامدار بولعان -داۋلەتكە ەمىن-باياعى زاماندا قارا باسى باق

سوندا مۇراتقان  مۇراتقان.-ەكەن. سونداي ءبىر ارماندى ادام يەن داالدا زار يلەپ جاپادان جالعىز كەلە جاتادى. اتى 
نە قىالم، ءۇش جىل ساندالىپ كوك وگىزدىڭ ۋاقيعاسىن بىلە المادىم، بۇل بىالي تۇرسىن، ىزدەپ شىققان قىزدىڭ »

دا ءجۇزىن كورىپ اۋىز ەكى سويلەسە المادىم، ەندى مۇنى ۇشقان قۇس، جۇگىرگەن اڭ بىلمەيدى، قايتىپ كەتۋگە 
دەپ،  «مىن. كوكتە ەكەنىمدى، جەردە ەكەنىمدى ءقازىر بىلەر جان جوقجۇرتىمنىڭ قايدا قالعانىن تاعى بىلمەي-ەل

تومەن قاراپ اياڭداپ كەلە جاتىر ەدى،ادامشا ازىناعان ءبىر داۋىس قۇالعىنا جەتتى. ادامزات كورمەگەنىنە، ەل جۇرتتىڭ 
يا، الال، »ياقتى دا بوالدى بەتىن كورمەگەنىنە تاالي زاماندار وتكەن مۇراتقانعا مىنا داۋىس ءبىر ءتۇرلى قورقىنىش س

جاعىنا كوز سالىپ قاراپ تۇرا قالدى. -دەپ، جان« بۇل نە عاجاپ، بۇل جەردە ادام باالسى جۇرمەيتىن ەدى عوي
قاراسا، الدىنا ءبىر ۇلكەن ءداۋ تاياپ، ءتونىپ كەلىپ قالعان ەكەن. الگى داۋىس قويماي مۇنى شاقىرا بەرگەندەي 

مدەي ادام شىعار دەپ تاۋعا قاراي ءجۇردى. بيىك تاۋعا تاياپ كەلگەندە، ءبىر ۇلكەن بولدى. مۇراتقان بۇل دا وزى
قۇس سياقتى نارسەنى كوردى. مۇراتقان، باسى ادام سياقتى بولعان سوڭ، بۇل ادامشا ءتىل بىلەدى ەكەن دەپ ويالدى. 

تى ادام سياق»يالنىپ، و قانمۇرات. قالدى كەتىپ تىڭداماي قۇس ونى. بەردى داۋىس دەپ —، «ەي، بەرى كەلگىن»
دەپ، تاۋدىڭ باسىنا « قۇس بوالدى دەۋشى ەدى، وسى ەكەن عوي، مۇنان گورى دۇرىستاۋ بىرەۋى تاعى بار شىعار

. جاعىنا قارادى، ەش نارسە كورىنبەيدى-قاراي ءجۇردى. ءبىر زاماندا تاۋدىڭ باسىنا جەتتى. كەلسە، ءبىر بيىك تاۋ، جان
قارا تۇر. ونىسى بەيىت بولىپ شىقتى. ونىڭ ىشىندە ءبىر نارسە قاراڭدايدى. ونان باسقا ەش جالعىز اق ەتەكتە ءبىر 

قوي، بۇيتكەنشە ولگەن ارتىق، اقىر يت جەمەدە كەتەدى ەكەم، »نارسە جوق. مۇراتقان ءبىراز دامىلداپ وتىردى دا، 
تاسقا كەلىپ، ەندى قۇاليىن دەپ دەپ، الگى بيىك « ونان دا جانىمدى قيناماي تاستان سەكىرىپ قۇالپ ولەيىن

ەي، اقىماق، قۇدايسىز اجالدى ءوزىڭ سۇراما، بەيىتكە بارساڭ مۇراتىڭا »تۇرعاندا ارت جاعىنان ءبىر داۋىس: 
 دا وعان عوي، ەكەن بەيىت قارايعان اناۋ» سوڭ، سونان. جوق دانەمە قاراسا، جالت ارتىنا. دەدى —، «جەتەسىڭ

، «اسساالۋماعااليكۇم»قاراي ءجۇردى، كىرىپ كەلسە ىشىندە ءۇش ادام وتىر.  سوعان. ويالدى دەپ «كەتەيىن بارا
-بىر ۇشەۋى سوڭ وتىرعان ءبىراز. وتىرعاندار دەدى — ،«شىق جوعارى اعااليكۇماسساالم،». مۇراتقان دەدى —

مىز دە ءبارى سوڭ سونان». ەتتى تىلەك ەتۋدى بايان ءحالىن مۇراتقاننان ۇشەۋى وتىرعان. سۇراستى ءجون بىرىنەن
 باعدات مەن» ءدارۋىش ءبىرىنشى. باستادى ءسوز مۇراتقان دەپ، — ،«جارايدى». دەدى —، «كەزەكپەن ايتامىز

 مەن. دىقاراي شاھار بىرنەشە استىنا قول. ۇلكەن دارەجەسى پاتشالىق اكەمنىڭ.ەدىم باالسى پاتشانىڭ شاھارىنداعى
. ءبىر كۇنى جالعىز ءوزىم سارايدا وتىر ەدىم، ويىما الدەنەلەر ءتۇستى. تولدىم ەكامەلەتك ابدەن باالسىمىن، جالعىز

قوي بۇيتپەيىن، نە قىلسام دا داۋلەت جەتەدى عوي، اكەم بەتىمنەن قاقپايدى، حالىق اۋزىندا جۇرەرلىك ءبىر ءىس 
ەتىپ: ھاردىڭ ورتا تۇسىن كورسىستەيىن دەپ ويالدىم. سول شاھارعا قاراعان بالتاشى، ۇستا بارلىعىن جيىپ الىپ، شا

وسى جەردەن سىرتىن نەشە ءتۇرلى ورنەكپەن بەزەندىرىپ، ماعان تاماشا ءبىر ساراي ساالسىزدار. قاراعان ادام قايتىپ »
كوزىن المايتىن بولسىن. التىن،گاۋھار، ىنجۋدەن سالىنسىن، قاراڭعى تۇندە نەشە شاقىرىمداي جەردى جارىق قىلىپ 

اق كورەرمىن. جانە قىرىق ەسىگى بولسىن، ءار ەسىك -ەن ءوزىم ساراي بىتكەن كەزدە كەلىپ ءبىرتۇراتىن بولسىن. م
، «ءار قابىرعادان شىعاتىن بولسىن. ەگەردە وسى ايتقانداي بولماي، ساراي كوڭىلىمە ۇناماسا،تەگىس باستارىڭدى االم

اي سالعىزىپ جاتىرمىن سار مەن.كەتتىم ءجۇرىپ وسىمەن. ءتۇستى ەتە شۋ دەپ — ،«تاقسىر قۇپ،». دەدىم —
دەپ اكەمە ايتپادىم.سونىمەن اڭ اۋالپ، ساياحاتتاپ جۇرە بەردىم، جارتى اي اڭدا بولسام، جارتى اي ۇيدە، وسى 

گەنىن كورۋگە بىتپە-ساۋىقپەن ءبىر جىل ءوتتى.بىر كۇنى قاسىما قىرىق نوكەرىمدى ەرتىپ الىپ سارايىمنىڭ بىتكەن
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ىتكەن ەكەن. وزىمە حابار ەتىپ، كورسەتۋگە كۇتىنىپ وتىر ەكەن. بايقاپ قاراسام،سارايدىڭ سىرتىنا كەلدىم. كەلسەم ب
كۇمىس جاالتىپتى. قايران قالىپ كوزىمدى ايىرمادىم.بۇل التىن كۇمبەز -ادام باالسىنىڭ كوزى تويار ەمەس، التىن

ءومىرىنىڭ قاالي وتكەنىن بىلەتىن ەمەس. اق -سارايدىڭ سۇلۋلىق تاماشاسىن كورگەن ادام سوعان قاراپ تۇرۋمەن
ەندى ءىشىن كورەيىك دەپ، ءبىر ەسىگىنەن كىرىپ ەدىم، ەسىم شىعىپ كەتىپتى، قايدان كەلىپ، قايدا باراتىنىمدى 
ۇمىتىپ كەتتىم. قىرىق جىگىت قاسىمدا، الگى سارايدى ءۇش كۇن اراالپ زورعا ءبىتىردىم. ىشىندە ءجۇرىپپىز دە 

ا قاراپ جاقق-مۇنىمىز قاالي،تۇك كورمەگەن كىسىشە جان»زىپ ءبىراز جۇرگەن سوڭ ءبىر جىگىت: قويىپپىز.بوي جا
لى بۇگىن ءبىز كەلگە»دەدىم. جىگىتىم: -، «قانشا ۋاقىت بولدى»دەدى. ارتىما جالت قاراپ:  -«ءجۇرىپ العانىمىز؟
الساقشى.  تابا جول ەدىك، ءجۇرىپ قاراي داالعا دەپ — ،«قايتايىق ەندەشە».دەدى —، «ءۇش كۇن بولدى

بەرى ءجۇرىپ ەدىك، جول تابا المادىق. سونان سوڭ ءۇي سالعان ءبىر بالتاشى ەسىكتەن شىعاردى. قايتىپ -ارى
 كەلگەن سوڭ اكەمە حابار سالدىم.

 سىمجا». كايتتى ءجۇرىپ اراالپ. كەتتى كورۋگە سارايدى ەرتىپ قاسىنا ءۋازىرىن قىرىق اكەم دەپ، —جارايدى،  -
نەشە جىل پاتشالىق داعۋاسىن قۇردىم، وسى ۋاقىتقا دەيىن ارتىما مۇرا بولىپ قاالرلىق ءبىر ءىس  كەلدى، الپىسقا

. دىمكىر سارايعا مەن كەشىكپەي. بولدى ريزا ماعان اكەم دەپ —، «ىستەمەگەن ەكەنمىن. باالم، قايىرلى بولسىن
لدا لسا، ءار ەسىگىنەن ءبىر مىڭ ءدىبو كەلەتىن رشىقايى. قويدىم كۇزەتشى قىرىق ەسىگىنە قىرىق سوڭ كىرگەن

بەرەتىن قىلىپ قويدىم، ءسويتىپ سالتاناتپەن بىرنەشە ۋاقىت ءومىر ءسۇردىم.بىر كۇنى نوكەرىم قاسىمدا، كوڭىلىم 
ق اوسى دۇنيەدە مەنەن دە سالتاناتتى پاتشازاداالر بار ما ەكەن، شىركىن ب»دۇكەن قۇرىپ وتىرىپ: -شاتتانىپ، اڭگىمە

سالتانات مىناۋ، ەندى وسىالرىما اليىق اي مەن كۇندەي ءبىر سۇلۋ جارىم -مىناۋ، داۋلەت مىناۋ، جومارتتىق، ءسان
 كىم دۇنيەگە دەيسىز، جوق كىم دەمەڭىز والي تاقسىر،»: دا وتىردى ۇندەمەي نوكەرلەرىم. دەدىم —، «بولسا

ونىڭ  سىنىڭ، شامشيبانۋ دەگەن قىزى بار،پاتشا اتتى ىبىرايىم ءشاھارىنىڭ مىسىر. كۇندە وسى كەتپەدى كىم كەلىپ،
سۇلۋلىعىنا تەڭدەسەتىن جان جوق، ون تورتىنەن تۋعان ايداي، كوزى تۇسكەن ادامدى ەرىكسىز ەلجىرەتىپ اكەتەدى. 

ردەن ەونىڭ قازىرگى پاتشالىعى جانە جومارتتىعى سىزدەن ون ەسە ارتىق، ونىڭ دا وسى سەكىلدى سارايى بار. مىڭ ج
ەسىك شىعارعان، كەلگەن قايىرشى بولسا،سول ەسىكتىڭ بارىنەن قايىر االدى، ءبىر العاندا قايىرشى باسى ون مىڭ 
ءدىلدا االدى. ونىڭ بۇل جالعاندا تەڭدەسى جوق جانە سول جەرگە كەلگەن قوناقتى قانداي اسىعىس شارۋاڭ بار 

ەلسە، ارينە بۇل سارايىڭىز مۇنان دا ارتىق گۇلدەنەر ەدى. بولسا دا، ءۇش كۇن قوندىرماي جىبەرمەيدى. سول قىز ك
 :كەلىپ قاھارىم قاتتى. ءتيدى اۋىر مەيلىنشە ماعان ءسوز مىنا. دەدى —، «ءبىراق ول كەلمەيدى عوي

 —سەن، العنات، اۋزىڭا كەلگەنىڭدى وتتاپ نە دەپ بىلجىراپ وتىرسىڭ، وسىنشا حالىقتىڭ الدىندا ماسقاراالدىڭ،  -
 ەندى. دەدىم —« مىنانى دارعا تارت!»يتىن بولىپ، ەكى جەندەت شاقىرىپ الىپ: جازاال نوكەرىمدى گىال دەپ

 «داتىڭدى قوي، ايتا» قوي، جولداس كورگەن كوز. دەدى — ،«دات تاقسىر،»: جونەلگەندە تارتىپ جەندەت
ويالعان  ن دەپقوراليى بولماسا دەپ، كەمىتەيىن ءسىزدى ايتقاندا سىزگە مەن تاقسىر،»: اعىپ جاسى كوزىنەن. دەدىم

جوق ەدىم. كوپ قىزمەت ىستەگەنىمەن، سىزگە ءتاۋىر ايەل كەرەكتىگىن ويالپ نە قىلسا دا سونى السىن دەپ ەدىم، 
سىزگە ەش قاستىعىم جوق، ەندى مەنىڭ سىزدەن سۇرايتىنىم، حان ءامىرىڭ ەكى ەمەس قوي،مەنى قازىرگى ولىمنەن 

انۋ قىزدىڭ سونداي ەكەنىن بىلگەنىڭىزشە زىندانعا ساال تۇرىڭىز، ەگەر مەنىڭ وسى ءسوزىم بوساتىپ، قاشان شامشيب
دەپ،  -«وتىرىك بولسا، ريزامىن، باسىمدى الىڭىز، بولماسا، راس بولسا، قايتەسىز، ناقاق قانىمدى توگەسىز بە؟

، «قانشا جازاسى بولسا دا كەشتىماشۋ ۇستىندە جازا بەردىم، »ەڭىرەپ قويا بەردى. مەن بۇل سوزگە توقتادىم دا:
 سوڭ بىلگەن حابارىن قىزدىڭ سالىڭىز، زىندانعا مەنى بىرەۋ، ءامىرى حان تاقسىر، جوق،»: ول. دەدىم —

 شامشيبانۋدى سايمانمەن-ساۋىت قانشا تاستاپ سالدىرىپ ونى دەپ، — ،«جارايدى». دەدى — ،«بوساتارسىز
اشىپ شارشادىم. ءوزىم جاياۋمىن. الدەقانداي -ارىپ. قايعىردىم كوپ ىزدەپ شامشيبانۋدى. كەتتىم ءجۇرىپ ىزدەپ

زامان بوالدى دەپ ىستەتىپ، كيىپ شىققان تەمىر ەتىك تاۋسىلىپ ويماقتاي قالعاندا، تەمىر تاياق تاۋسىلىپ تەبەندەي 
اۋىس ستان ىزىلداعان دقالعاندا ەكى كوزىمە كوك شىبىن ۇياالپ، قىبىرالپ قانا كەلە جاتىر ەدىم، ءبىر مەزگىلدە الى

شىقتى. داۋىس شىققان جاققا قاراپ بايقاسام، ات ۇستىندەگى ادامداي بىرەۋ الدىندا ءبىر نارسەلەر سالىپ ايداپ جۇرگەن 
دەپ ويالپ، ەپتەپ اياڭداپ ءجۇرىپ كەلە جاتتىم. « قوي، نەدە بولسا بۇعان بارايىن»سەكىلدى. ازىراق تۇردىم دا، 

ي تاياپ كەلسەم، ادامزات ەكەن. كەلە امانداسىپ ءجون سۇراستىق. مەن شالعا مىسىر ومىردەن كۇدەر ۇزگەندە
وي، »شاھارىنىڭ قىزى، شامشيبانۋدى ىزدەپ كەلە جاتقانىمدى باياندادىم. قويشى شال مەنىڭ ءسوزىمدى تىڭدادى دا: 

كورىنبەيدى، نە سەبەپتەن بولعانىن بايعۇس،وعان جولىعىپ امانداسام دەپ اۋرە بولما، ءوزى وسى كۇنى اۋرۋ، ادامزاتقا 
بىلمەيمىن. ۇستىنە اكەسى دە كىرمەيدى دەيدى. سىرتىنان بارعان سەن ءبىر ءمۇساپىر ادامسىڭ، جولىعام دەگەنگە بوالر 
ما ەكەن. ال، بارام دەسەڭ سول مىسىر شاھارى وسى ارادان تۇستىك جەردە، مەن سول حاننىڭ وتارداعى قويىن باعىپ 

ڭ جونىمەن شاھارعا قاراي ءجۇرىپ كەتتىم، كۇن باتا شاھارعا قويشىنى. دەدى —، «ىنجۇرگەن كىسىم
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سالتاناتى ادام قاراپ تويمايتىن سۇلۋ ەكەن. جولىققاننان پاتشانىڭ سارايىن سۇرايىن دەپ، -جەتتىم.شاھاردىڭ ءسان
ۋىس شىقتى، قاراسام ءبىر ادام دەگەن دا« توقتا»تاماشاالپ ءبىر كوشەمەن ءجۇرىپ كەلە جاتىر ەدىم،بۇيىر جاقتان 

 امىرىء پاتشامىزدىڭ —. دەدى —، «قايدا باراسىز، توقتاڭىز، بۇگىن مىناۋ ۇيدە قوناق بوالسىز»جانىما كەلىپ: 
 انسون جەرىڭىزگە باراتىن دا، بوالسىز مۇندا كۇن ءۇش دەگەن، — ،«وتكىزبە باالسىن ادام قىلماي قوناق»: بار

سا دا پاتشا سارايىنا بارىپ جەتەيىن دەپ ەدىم بوساتپادى. امال بول نە كەلمەي، توقتاعىم.دەدى — ،«باراسىز سوڭ
بار ما ەرىپ ۇيىنە كەلدىم. كىرىپ كەلسەم، سول ءۇيدىڭ ءوزىن قوناققا دەپ ارناپ سالدىرعان ەكەن. قاراپ وتىردىم، 

لدى. جاساعان سايمانى كورمەگەن قىمباتتى وسى قوناق ءۇيدىڭ ءوزى سارايىما تاياۋ بار ەكەن. وتىرىسىمەن تاماق اكە
اياقتى اپاردى دا، ەندى ءبىزدىڭ مۇلىكتەن شىقتى دەپ، ءبىر بۇرىشكا -نارسەلەردەن ەكەن. ءىشىپ بولعان سوڭ ىدىس

ءۇيىپ تاستادى. ازدان سوڭ ەت اكەلدى، وعان دا جاساعان نارسەلەردى انادان ارتىق، كوزدى تايدىراتىن، قاالي ادام 
ىڭ قولىنا ءتۇستى ەكەن، بۇل نارسە تەك پەرىدە عانا بولۋى مۇمكىن عوي دەپ ويالدىم. سونىمەن ءۇش كۇن باالسىن

بىرىنە قوسپادى، ءبىرىنىڭ ارتىنان ءبىرىن باعاناعى بۇرىشقا ۇيە بەردى. -جاتتىم، تاماققا جاساعان نارسەلەردىڭ بىرىن
ەندى ۇلىقسات بەردى، ءبىراق سىزگە ايتاتىن ءسوز مىناۋ:  مەرزىمدى ۋاقىتىم تولعان سوڭ جۇرۋگە ۇلىقسات سۇرادىم.

ۇيىلگەن نارسە ءبىزدىڭ مۇلىكتەن شىققان، تاعام بەرگەن سوڭ ءسىزدىڭ مۇلكىڭىز بولىپ قالعان، بىرگە اال »
 جوق»: ەدىم دەپ — ،«جوق كەرەگى المايمىن، جۇرە جوق،الىپ كولىگىم راحمەت، جوق،». دەدى —، «كەتىڭىز

 ەدىم دەپ المايمىن. داياشى دەدى —، «الدى، مۇنى الماي كەتە المايسىزا باسىمىزدى بىلسە پاتشا بولمايدى،
 لدىنداا قۇداي كەزدەسىپ، قايىرشى ءبىر جولدا ەدىم، جاتىر كەلە ارقاالپ شىعىپ الىپ ما، بار امال بەردى، ەرىكسىز

ندى ۇرىپ كەتتىم، ەءج الىپ سۇراپ ءجونىن سارايىنىڭ پاتشانىڭ بەرىپ، الگىگە نارسەلەردى دەپ جوق قارىزدىعىم
كوشەنىڭ ورتاسىنا جەتە بەرگەندە جانە بىرەۋ ۇستاپ الىپ قوناسىن دەپ جىبەرمەي تاعى قوندىردى. بايالۋداعى 
ادامداي قونبايىم دەسەم بولمايدى. بۇل دا الگىنى ىستەدى، سونىمەن قىزدىڭ سارايىنا جەتكەنشە توعىز قوندىردى. 

ارادا بەرگەن نارسە ءبىر شاھاردىڭ مۇلكىنە تۇرادى دەۋگە بوالر. بۇدان قۇتىلىپ ءوتىپ قىزدىڭ سارايىنا كەلدىم. سول 
ءبىر ادام جۇگىرىپ شىعىپ، ۇيگە كىرگىزدى. كىرگەن سوڭ ءجون سۇراسىپ وتىردىق. الدە ۋاقىتتا ءبىر بايبىشە ادام 

مەنىڭ شارۋامدى ايتتى. جاڭاعى كەلگەن كىسى قىز،  كەلىپ جايىمدى بىلگەن سوڭ، ءبىر جەندەتىن شاقىرىپ
ەيدى وي، شىراعىم، سەنىڭ قولىڭنان كەلم»شامشيبانۋدىڭ داياشىسى ەكەن دە، بايبىشە شەشەسى ەكەن. ول وتىردى دا: 

 ءبىر اجىلىند وگىزگە كوك ءبىر باالسى پاتشانىڭ ءبىر جاقتا وڭتۇستىك كۇنى وسى سەبەپ، —. دەدى —عوي، 
ەكەن. ءومىرى وسىمەن ءوتىپ كەلە جاتسا كەرەك. سول نە سەبەپتەن  جىاليدى زارالپ ءوزى ارتىنان سالىپ، دۇرە

سويتەدى، سونىڭ كىناسىن بىلە الماي، شامشي ءقازىر قايعى ۇستىندە، كىمدە كىم سونى ءبىلىپ كەلسە، مەيلى كايىرشى 
مىن ىزدەي سونى دە، دەدىم — ،«تابام مەن ونى جارايدى،». دەدى —، «بولسىن، مەن سوعان تيەمىن دەيدى

شارشاپ ءبىر شاھارعا -دەپ ءجۇرىپ كەتتىم.سونىمەن ايالر، جىلدار ءجۇرىپ وتىرىپ، ايتقان جونمەن، ىزدەپ، ارىپ
 اۋ. ءبىر كوشەنىڭ بويىن ورلەپ ءجۇرىپ كەلە جاتىر ەدىم، ءبىر شال ادام ۇشىراستى. شالدان:-كەلىپ جەتتىم

 پ:توقتا شال. دەدىم —ە دەگەن شاھار، اتا، بۇل شاھار ن -
 .دەدى —باالم، ءوز جولىڭ بولسىن، قايدان كەلەسىڭ،  -
 .دەدىم —ايتقانىڭ كەلسىن، مەن ءبىر ءمۇساپىر باالمىن، باالسى جوققا باال بوالم،  -
 .قارت دەدى — وي، قاراعىم، پەرزەنت كورە الماي ءومىرىم جىالۋمەن كەلە جاتىر ەدى، ماعان باال بوالسىڭ با؟ -
 بار ىرىكەمپ ءبىر. كەلدى الىپ ەرتىپ ۇيىنە ءسۇيىپ، بەتىمنەن قوشەمەتتەپ شال. دەدىم —جارايدى، اتا، بوالم،  -

: تىايت كەمپىر مەن شال. ەدى ساسكە كۇن ۋاقىتتا سول. جاتىر بولىپ كورىسكەندەي جىالپ قۋانىپ دا ول ەكەن،
كوك وگىزدى جىگىتكە »سۇراپ ەدىم،  ءجونىن. دەدى ،«بار جەرىمىز باراتىن بىرگە حالىقپەن مىنا ءبىز باالم،»

 مەنىڭ. دەدىم —، «اتا، مەن دە بارايىن، سىزگە باال بولدىم عوي، وسى باستان ەل تانيىن»دەدى. « بارامىز
 الدى، كيىپ قارا بويالرىنا ونە كەتتىم، قۋانىپ. دەدى — ،«عوي جۇرە جۇرسەڭ»: ەكەۋى الماي قيا كوڭلىمدى

قساق بۇكىل شاھاردىڭ حالقى قارا كيگەن، باتىسقا قاراي شۇبىرىپ كەتىپ بارا جاتىر شى داالعا. كيگىزدى دا ماعان
ەكەن. بارلىق حالىق شاھاردان ءۇش شاقىرىمداي ءبىر توعايدىڭ جانىنا بارىپ، قاز قاتار ءتىزىلىپ وتىردى. بۇالر 

گەن جىگىت كەلدى، ارتىنا مىنگەسكەن ءبىر جىگىتى بار، جارتى شاقىرىم ءبىراز وتىرعاننان كەيىن ءبىر كوك وگىز مىن
جەرگە كەلىپ ءتۇسىپ، ارتىنا ءمىنىپ كەلگەن جىگىتتىڭ قولىنداعى قورجىنىنان ءبىر كەسەنى الىپ، مىنگەسكەن جىگىتكە 

ايتىپ ىپ ءوتىپ، قبەردى.ول وتىرعان توپقا جۇگىردى، حالىقتىڭ بارىنە، باسىنان اياعىنا دەيىن كەسەنى كورسەت
جولداسىنا كەلدى. كەسەنى قولىنا الدى دا جار سالىپ، ءۇش بولىپ،قىلىشپەن جىگىتتىڭ باسىن قاعىپ تاستاپ، كوك 

ان سۇيەگى سىرقىرادى. تىڭداع-وگىزدى جىگىت زارالپ كەپ جىالدى. جىالعان ۋاقىتتا شىققان داۋسىنا ادامنىڭ ساي
ىنە جىالپ وگىز-وتىر، بىرەۋى جوعارى قارامايدى. باعاناعى جىگىت جىالپحالىقتىڭ ءبارى تومەن قاراپ جىالسىپ 

ا قايد»ءمىنىپ اپ جونەلە بەرگەندە مەن سوڭىنان تۇرا جۇگىردىم. كەتىپ بارا جاتقاندا جانىمدا وتىرعان شال: 
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 ءوزى شارۋامنىڭ كەلگەن ىزدەپ با، بواليىن وعان. بەردى قويا جىالپ دەپ، —، «باراسىڭ، قاراعىم، ولتىرەدى
مىناۋ ادامدى جىن سوققان با، ۇستاڭدار، جىبەرمەڭدەر، اجال »تقانىمدا ءبىر جىگىت، جا بارا جۇگىرىپ. ەدى سول

اق قويعانى. ەندى -دەپ، ۇستاپ، جىبەرمەي« ءتۇرتىپ ءجۇر مە، ءوزىنىڭ دەنى ساۋ ادام ەمەس، بوساتپاڭدار
تىن مەكەنىن پەندە بىلمەيدى، اداسىپ قالدىم. ىزاالنىپ ەندى ەكىنشى قايتەرىمدى بىلمەدىم، ونان بوساپ بارۋعا تۇرا

جىلعا قالدىم. سول باياعى العاشقى كەلگەن شالدىڭ قولىندا مەن باال، ول اكە بولىپ جۇرە بەردىم. جىل ون ەكى اي 
ىمدى ا مەنىڭ كوڭىلشەشەم قال دەدى، مەن بارام دەپ،اقىرىند-وتكەن ۋاقىتتا كوك وگىزدىڭ كەلەر ۋاقىتى جەتتى، اكە

بىراق انا جىلداعىداي تاعى جۇگىرىپ جۇرمە، ءولتىرىپ تاستايدى،ول جىگىتتىڭ الدىنا »قيمادى، ەرتىپ ءجۇردى. ء
 كەيىن وتىرعاننان. كەلدىم توپقا ءجۇرىپ الداپ دەپ «جارايدى» مەن. اكەم دەدى —، «ەشكىم بارعان ەمەس

ە . جىگىت ەلگجىبەردى جىگىتتى بەرىپ، كەسە اياعىسىندايب. كەلدى جىگىت وگىزدى كوك سوڭ بەرىدەن-ارى
كورسەتىپ بولىپ قايتىپ بارعان سوڭ كەسەنى سىندىرىپ، جىگىتتى ءولتىرىپ، وي، زارالپ جىالدى دەيسىڭ. سونان 
سوڭ وگىزىنە ءمىنىپ جۇرە بەرگەندە ارتىنان تاعى جۇگىردىم. وتىرعاندار: وي، مىنا ءجىتىتتىڭ دەنى ساۋ ەمەس، 

-تا دەپ، تاعى جىبەرمەي قالدى. دوسىم، زامانداسىم، قايعىسىنا ورتاق ەدىم، جىبەر دەپ حالىققا جالىنىپ ەدىم، اكەۇس
ال جىالي ءۇشىنشى جىلعا تاعى ش-شەشەم وتىرىك ايتادى دەپ،ەشكىم مەنى بوساتپادى. سونان سورىم قايناپ جىالي

وز باالمىز دەپ مەنى جاقسى كۇتەدى، جانىن ۇزەدى. كەيدە: مەن كەمپىردىڭ قولىندا تۇرا بەردىم. ول ەكى بايعۇس ء
ويناپ جۇرمەيسىڭ، ءارقاشاندا رەنجىپ جۇرەسىڭ، نە ويىڭ بار، ايتشى؟ الدە تاماعىڭ -قاراعىم، سەن نەگە كۇلىپ»

 ايتپايمىن، دەپ —، «جوق، اتا، ءوزىمنىڭ مىنەزىم سوالي»دەپ سۇرايدى. -« اش پا؟ بولماسا كيىمىڭ جامان با؟
ىل وتكەن سوڭ ەلدىڭ باراتىن ۋاقىتى بولدى. ءدال ەرتەڭ بارامىز ج ءبىر تاعى سونىمەن. قويام دە جۇرەم تەك

 ولىنداعىج كەلەتىن جىگىتتىڭ. قالدىم كەتىپ جاقىن كەشكە دەپ، —، «اكە، مەن ءبىر جەرگە بارىپ كەلەم»دەگەندە: 
دى بۇرقىراتىپ اڭش جىگىت تۇستە ءدال ەرتەڭىندە. كورىنبەدىم ەلگە بۇعىپ جاسىرىنىپ، كەلىپ، توعايعا ءبىر بەلگىلى

 «قوي، ونىم اسىعىس بوالر قايتقان بەتىندە جولىعايىن»كەلە جاتىر ەكەن. الدىنان جۇگىرىپ شىعايىن دەدىم دە، 
، پدەپ تۇردىم. باياعىداي وگىزىنەن ءتۇسىپ، ەلگە كەسەنى كورسەتىپ، قايتىپ بارعاننان كەيىن كەسەنى سىندىرى

جىالپ زارالپ بولىپ، ءبىر اقىرىپ قالدى. وتىرعان ەل اعىتقان قوزىداي شاھارعا قاراي -جىگىتتى ءولتىرىپ، جىالپ
جونەلدى. والر كەتكەن سوڭ جىگىت تە جونىنە قاراي قايتتى. جۇرە بەرگەندە ارتىنان جۇگىردىم. تاقاي بەرگەندە 

 بارىبىر ولەتىن اداممىن، ونان دا وسى»اعان تۇرا ۇمتىلدى. مەن ءارتىنا جالت قاراپ، قىلىشىن سۋىرىپ اال اقىرىپ، م
دەپ، باسىمدى ۇسىنا بەردىم. تاياۋ كەلىپ، قىلىشىن « مەنىڭ قانىما ءسىز ورتاق بولىپ، باسىمدى الىپ تاستاڭىز

 اراپق مەن. كەتتى ءجۇرىپ دە دەدى —، «بۇدان بىالي جۇرمە، ەگەر جۇرسەڭ باسىڭدى االم»قىنىنا سالدى دا: 
 .جۇگىردىم تاعى ارتىنان تۇرمادىم،

ندىم. دەپ، باسىمدى ۇسى« باسىمدى الىپ تاستاڭىز، اقىر ولەم»بارلىق قاھارىن تىگىپ الىپ ماعان قارسى شاپتى. 
باسىمدى شاپپادى، قايرىلىپ ءجۇرىپ كەتتى، مەن دە ءجۇردىم، ەندى قايرىلىپ قاراعان جوق، جۇرە بەردى، مەن دە 

كىردى، ارتىنان مەن دە كەلىپ كىردىم، كەلسەم كوك  جۇرە بەردىم. الدەن ۋاقىتتا ءبىر ۇلكەن كۇمبەزگە كەلىپ
جاعى ەسىك، توردەگى ءبىر ەسىكتەن داۋىس شىعادى، -وگىزدى ءبىر باعاناعا بايالپ قويىپتى. ۇلكەن سارايدىڭ جان

سوعان قاراي اياڭداپ كەلدىم، بۇرىنعىداي ەمەس، بويىم ۇيرەندى، قورقۋ كەتتى. بارلىق مۇراتىما جەتكەن بولىپ 
مىن. الگى ۇيگە كەلىپ كىرسەم، جىگىتىم زارالپ، جىالپ وتىر، وزىنەن باسقا ادام جوق. ەسىك اۋزىندا ساداق ءجۇر

ۇستاپ ءبىر ادام تۇر، تۇرىنەن ادام شوشيتىن. سارايدىڭ كىرەر اۋزىندا قورقىپ تۇردىم. جىگىت جىالپ بولىپ ءبىر 
لكى جىگىت كىرىپ، ءبارى دە تومەن قاراعان كۇيى، ءوڭ اقىرىپ قالىپ ەدى، ءبىر ەسىكتەن وڭكەي قارا كيگەن بىركە

جوق، ءتۇس جوق ايناال وتىرىستى. وڭ جاقتا ءبىر شىمىلدىق قۇرۋلى تۇر، ونىڭ ىشىندە ءبىر قىز جاتىر، الدەن 
ۋاقىتتا ءبىر اقىرىپ كالىپ ەدى، باعاناعى وتىرعاندار قاسقىردان ۇرىككەن قويداي توپىرالپ كىرگەن ەسىكتەن شىعىپ 
كەتتى. والر كەتكەن سوڭ جىگىت شىمىلدىقتىڭ ىشىنە كىرىپ، وي، زارالپ جىالپ ەدى دەيسىڭ، داۋسىنىڭ زارى قارا 
تاستى جىبىتكەندەي. مەن ءۇيدىڭ ىشىنە كىرىپ وتىردىم. مۇنىڭ قاالي دەگەن ول جوق، ءوز ىسىمەن اۋرە. جىالپ، 

ان تاياقتى الىپ شىعىپ، ءبىر ىسقىرىپ قالىپ ەدى، زارالپ بولىپ، كوزىن ءسۇرتىپ، قىزدىڭ ىرگەسىنەن ءبىر جۋ
ەكى جەندەت جەتىپ كەلدى. كوك وگىزدىڭ ءتورت اياعىنا ءتورت قازىق قاعىپ، مىقتاپ بايالپ -قىلىش اسىنعان بىر

قويىپ دۇرەنى سالدى. كەيىن ءوز قولىنان جونىنا ءجۇز تاياق جانە سالدى. ول جاراماي سىنعان سوڭ، وگىزدى 
سالىپ قويىپ جانە ءبىر تاياقپەن باۋىرىن تىلگىلەپ، ەكى بۇيىرىنە ەكى ءجۇز تاياق سالدى. وگىز  شالقاسىنان

پ جانسار قالدى. ءتورت ءجۇز تاياقتى سالى-بەرىدەن سوڭ وگىز شاال-وكىرگەندە قۇلىنداعى داۋسى قۇراققا شىقتى. ارى
ىپ ىلەمنىڭ ۇستىنە قۇس توسەك سالىپ، جاتقىزباسىن تورعىن ورامالمەن ءسۇرتىپ جىبەرىپ، ك-بولىپ وگىزدىڭ اۋىز

كويدى. قايتىپ ۇيىنە كەلىپ وتىردى، ازدان سوڭ تاماق اكەلدى،ونى ءىشىپ بولدى دا، مەنى قاسىنا شاقىرىپ الىپ: 
كانە،شىراعىم، بەينەت كورگەن ادامعا ۇقسامايسىڭ، ولىمگە جانىڭدى قيعانداي تىرلىكتەن ۇلكەن نە ارمانىڭ بار، »
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دەدى. ايتشى دەگەندە قۋانعانىنان جىالپ قويا بەردىم. مەن ءوزىمنىڭ كىم ەكەنىمدى باسىمنان كەشكەن  -«ايتشى؟
وي، سىزدىكى ەشتەڭە ەمەس، قۇداي سەنى »اياق قالدىرماي بايان قىلدىم. كوك وگىزدى جىگىت: -ۋاقيعامدى باستان

نى ىڭ، ءومىرى ولگەنشە قايعى جايالپ كەتەتىن مەاق جارىلقايدى، سەبەپ مەنىڭ ۋاقيعامدى ءبىلىپ الىپ قايتاس-ەرتەڭ
 لمايبو پەرزەنتى ەشبىر اكەمنىڭ ەدىم، باالسى پاتشانىڭ ءبىر دە مەن —. باستادى ءسوز دەپ —، «ايتساڭشى

 كىتاپ ەومىرىن باالمنىڭ»: اكەم ۋاقىتىندا بولعان قابات ەكى انام، مەنىڭ قاتىنى، كىشى ەڭ. ەكەن العان قاتىن ءۇش
 بالگەرلەردى-باقسى بارلىق شاھارداعى دەپ —« باقىتتى بوال ما، جاسى ۇزاق بوال ما، قىز بوال ما؟ ر،بە اشىپ
 گەنە»: پاتشا ۇندەمەيدى، دە ءبارى اشىپ،-اشىپ بالدارىن قاراپ، كىتاپتارىنا باقسىالر. سۇراپتى الىپ جيىپ

ادى. ايەلىڭىز ەر باال تاب»عۇالما ۇلكەنى:  ىشىندەگى ءبىر سوندا ەكەن، دەگەن — ،«كوردىڭىزدەر نە ايتپايسىڭدار،
 قىسقا ومىرىء ايتپەسە ساقتاڭىز، استىنا جەر كەلگەنشە جاسقا ەكى ون سوڭ ونان —. دەپتى —اتىن ءاشىم قويىڭىز، 

 ەرجۇمىسك بىرنەشە قۋانىپ، سوڭ دەگەن باال ەركەك اكەم. ەكەن دەگەن — «بەينەت، كورگەنى ءوزىنىڭ بوالدى،
-دەن ساراي جاساتقان. ونى بولعان سوڭ ون ەكى جىلعا جەتەتىن ازىق ءۇيدىرىپ، شەشەمنىڭ ايىالىپ،جەر جيىپ

كۇنى تولعان ۋاقىتىندا قانشا دايارشىمەن، مەنى وقىتاتىن مولدامەن ءبارىمىزدى جەر استىنا تۇسىرەدى، شەشەم سول 
جاتادى. مەن ەشتەمە بىلمەيمىن، كادىمگىدەي سەيىل جەر استىندا بوسانىپ، سوندا اسىراپ، سوندا تاربيەلەپ ءجۇرىپ 

قۇراتىن جەرى بار، جاقسى وقىپ ءجۇردىم. سونىمەن جاسىم ون بىرگە كەلدى، ءبىر كۇنى سەيىل قۇراتىن جەرگە 
بەرى ءجۇر ەدىم، جوعارعى جاقتان ءبىر بولىمسىز جارقىراعان ساڭىالۋ كورىندى، الگىنى تاماشا -بارىپ قىدىرىپ ارى

بەرىدەن سوڭ التىن تاققا مىنگەن دۇنيەدە تەندەسى جوق ءبىر سۇلۋ قىز الگى تەسىكتەن -قاراپ تۇر ەدىم، ارىقىلىپ 
دى قىسىپ وڭ بەتىمنەن ءبىر، سول بەتىمنەن ءبىر ءسۇي-ءتۇسىپ قاسىما كەلىپ، مەنى الدىنا الىپ قۇشاقتاپ، قىسىپ

ىلدىرمەي كەتىپ قالدى. ول كەتىسىمەن الگى جەردە دە قايتادان عايىپ بولىپ جوق بوپ كەتتى. ەشبىر تۇراعىن ب
بەرىدەن سوڭ كوزىمدى اشسام شەشەمنىڭ ەكى كوزى بۇالۋداي، مولدا دەم سالىپ وتىر، عاشىق -تالىپ قالىپپىن. ارى

وتى ءىشىمدى كۇيدىرىپ اكەتىپ بارادى. نە بولدى دەپ مولدا مەن شەشەم سۇرايدى، ايتۋعا اۋزىم جوق سەكىلدى.اكەمە 
ار سالىپ، جەر ۇستىنە الىپ شىقتى. ات جەتەر جەردەن باقسى ىزدەپ، ەشبىر ەم قىال الماي قويدى. اقىرى حاب

بۇل باال جازىلمايدى، بۇل عاشىق بولعان بولۋ كەرەك، پالەن شاھاردا ءبىر »شاھارىمىزداعى ءبىر عۇالما قاراپ: 
جىبەرىڭىز، ءبارىبىر شاقىرعانمەن ول كەلمەيدى، مەن  دارىگەر بار، سونىڭ ءبىر قاراعانىنان قالمايدى، باالنى سوندا

 پاقىر ەماك ەسىتىپ مۇنى. مولدا دەدى —، «ءوزىم باستاپ اپارايىن، دارىگەرگە قانشا تارتۋ سىيلىقپەن جىبەرىڭىز
 .كەلدىك دارىگەرگە ءجۇرىپ جول كۇن بىرنەشە ارادا. جۇرگىزدى جىرعاپ-ىرعاپ قۋانىپ، بولىپ جازىلعانداي مەن
ردىڭ ادەتى حالقىن جىلىندا ءبىر قارايدى ەكەن. ەلىندە ءجوندى اۋرۋ بولمايدى، ادامدى اجالعا دا تالعاپ دارىگە الگى

قانا قۇدايدان قورىققاننان بەرەدى ەكەن. سونىمەن مەن بارعان كەزدە ەلىنىڭ جيىلىپ كورىنەتىن ۋاعى بولىپ قالىپتى. 
ارايى بار ەكەن، سونىڭ الدىنا ەلى جيىلىپ قاز قاتار وتىرادى ەكەن. شاھاردان بەس شاقىرىم شاماسىنداي جەردە س

ءوزى جاالڭاش كەلىپ، ەلدى قارايدى. سول ەلمەن بىرگە مەن دە كەلىپ وتىردىم، دارىگەر كەلىپ، باسىنان تومەن 
ەردى، نە ءدارى بقاراپ، قايسى بىرىنە اۋرۋىڭ جوق دەدى، الدە قايسىنا ءبىر جاپىراق قاعاز بەردى، قايسىبىرى-قاراپ

ءبارى دە وڭدالىپ تاراپ كەتىپ قالدى. ماعان كەلدى دە بەتىمە قاراپ ءوتىپ كەتتى، ءوزىمنىڭ ءتۇسىم سارعايىپ، 
ءوڭىم بۇزىلىپ كەتكەن بولۋىم كەرەك. اناۋ قاراماعان سوڭ جاننان كۇدەر ءۇزىپ، ولەدى ەكەم عوي دەپ ويالپ 

كەلىپ، مەنى ەرتىپ ءوز سارايىنا الىپ كەلدى. ۇيىنە كەلىپ ءبىر ۇلكەن  وتىردىم. ابدەن ەل تاراپ بولعان سوڭ شال
ەدى دە، د« مىنانى وقي بەر»ساندىققا الىپ كەلىپ، اۋزىن اشىپ، استىما ورىندىق قويدى. ساندىق تولعان كىتاپ. 

مىن. ان سەكىلدىءوزى كەتىپ قالدى. وقىپ وتىرمىن، ەش نارسەدە شارۋام جوق، كۇن سايىن ءتاۋىر بولىپ كەلە جاتق
شۇكىر جامان ەمەسپىن، كىتاپتاردىڭ ءبارىن التى اي ىشىندە وقىپ ءبىتىردىم. ءبىر كۇنى ءبىر كىتاپتى وقىپ وتىر 

كوسەۋ »ەدىم، ۇستازىم ءبىر اۋرۋلى شالدى الىپ كەلىپ شالقاسىنان جاتقىزىپ قويىپتى. كىتاپتى وقىپ وتىرسام كىتاپتا: 
دەپ اۋرۋدىڭ باسىنا تاياپ اپارساڭ موينىنا جابىسىپ تۇرعان كەنەدەي دەرت « مىلالبىس»تەمىردى وتقا قىزدىرىپ، ء

ڭ دەلىنگەن ەكەن. الگى ءوزىمنى« تەمىردىڭ باسىنا جابىسىپ شىعادى، تەمىر ىستىق بولسا، شال ءولىپ كەتەدى
ق. تاياپ، ام تەمىرىستىۇستازىم شالدى وسىالي ەمدەگەلى ءجۇر ەكەن. ۇستازىم تەمىردى ىسىتىپ الىپ كەتتى. بايقاس

پ اك ەكەن تەمىردى القتىرى-دەدىم. سول« اتا، ءولىپ كەتەدى»ءتيىپ كەتسە ءولىپ كەتەتىن. اۋرۋعا جانىم اشىپ، 
جىبەرىپ، شاشىن، ساقالىن جۇلىپ، ويباي سالىپ، ۇيدەن شىعىپ بەزىپ كەتتى دە قالدى. وندا جۇمىسىم بولعان جوق. 

قىراپ جىبەرىپ داالعا شىقسام، ۇستازىم جارىلىپ ءولىپ قالىپتى. بۇل نە دەگەن جۇگىرىپ كەلىپ، تەمىردى سۋىتىڭ
عاجاپ بولىپ كەتتى دەپ جۇرسەم، ول كىسى مىناۋ وزىمنەن قاالي اسىپ وتىر دەپ، كۇنشىلىك ەتىپ جارىلىپ 

ىر كەنە عانا ءبكەتىپتى. سونىمەن شالدى اق جاۋىپ، ارۋالپ قويىپ، سارايالرىن اراالپ جۇرسەم ءبىر بولمەدە كىش
ساندىق تۇر. اشىپ قاراسام ىلعي دۇعالىق، ءىسمياعزام دۇعاسى. الگىلەردى قولىما الىپ، وقىپ كورسەم، پەرى بايالۋ 
شارتتارى بار ەكەن، الىپ وقىپ ويالپ وتىردىم. باياعى قىز وسى پەرىدەن شىعار، بۇالردى باياليىن دەپ، ءبىر 
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 كەلىپ جيىلىپ دەپ، —، «جانىم، بۇل نە قىلعانىڭ قىراسىن با مۇنشا»تا: دۇعالىقتى الىپ وقىدىم. الدەن ۋاقىت
 بارىڭدىء بولماسا بوساتام، اكەلسەڭدەر قىزىن پاتشاالرىڭنىڭ جوق، شارۋام مەنىڭ سەندەردە». پەرىلەر ىلعي تۇرعان

ارىعىپ ز جىل نەشە ءوزىمنىڭ. الدىردى قىزىن پاتشانىڭ جىبەرىپ ۇشقىن ءبىر دەگەن جىمىر ەدىم، دەپ — ،«قىرام
سال اۋرۋ بولعان، شاحينوردى ەسىكتەن الىپ كەلگەندە، ەسىمدى بىلمەي تالىپ كەتتىم. الدەنە ۋاقىتتا كوزىمدى اشسام 
باياعىسىنداي الدىنا الىپ، سۋ بۇركىپ وتىر ەكەن. قۇشاقتاپ كورىسىپ، ءجا، قۇداي، تىلەكتى بەردىڭ دەپ، ماۋقىمدى 

ى بوساتىپ، نەكەمدى قيدىرىپ، وسى سارايىمدى وزىمە بولەك ەتىپ سالدىرىپ، وزىمە باستىم. بايالعان پەرىلەرد
زاققا وي، اقىماق، تو»ارناعان ۇيگە كىرىپ ءسات كۇنى ەكەۋمىز قوسىلىپ جاتقان ەدىك،سىرت جاعىمنان ءبىر داۋىس: 

نا م، قولىسالدى بەرە سۋىرىپ جوق، بايقاعام.دەدى —، «كەتەسىڭ،قوينىڭداعى ءىسمياعزام دۇعاسىن بەرى اكەل
تۇسكەن سوڭ تاپتىرا ما، الدى دا كەتتى. سويتسەم مەنى پەرىلەر الداپ، اڭدىپ جۇرەدى ەكەن. وزدەرىن باياليتىن 

ار. كوك جانس-دۇعا قولدان كەتىپ قالدى. انا شىمىلدىقتىڭ ىشىندە جاتقان قىز نە ءولى ەمەس، نە ءتىرى ەمەس شاال
ان پەرى. ۇستاپ الىپ، جىلىندا كەگىمدى ءبىر االم.زارالپ جىاليتىنىم انا قىزدىڭ وگىز سول دۇعالىقتى سۇراپ الع

ىپ اۋ دەپ جىاليمىن. حالىقتى ءيىر-كۇيىگى، سول پەرى تىرىلمەيدى، بۇل دۇنيەدە وسىمەن قوسىال الماي كەتكەنىم
بىلدىرەمىن.  ىنىم حالىققا اشىقتىعىمدىاالتىنىم، ءبارى دە مەنىڭ وسىنداي بولعانىما قايعىلى. ءوزىم بارىپ جىالپ، زاراليت

ولتىرەتىن جىگىتىم سول ۇستاپ قالعان پەرىلەرىم. جىلىندا بىرەۋىن ەل كوزىنە كورسەتىپ ءولتىرىپ قايتامىن. قايتىپ 
مۇرنىن سۇرتەتىنىم جانىم اشيدى. وسى ۋاقيعاعا -كەلىپ دۇرە ساالتىنىم، شىداي الماي كەك االم. تورعىن ورامالمەن اۋىز

 ىز،بەرىڭ ۇلىقسات ەندى». ءبىتىردى ءسوزىن دەپ —نە بەس جىل بولدى. سودان بەرى تارتقانىم قاسىرەت، مى
. وتىرمىن زارالپ الماي تابا جىل نەشە دە مەن ونەرمەن وسى جوق،». دەدىم — ،«ىزدەيمىن مەن ءىسمياعزامدى

، ىزدەيمىن،ولسەم سىزدەن جوق». ول دەدى — ،«جەت ماقساتىڭا قۋانتىپ، عاشىعىڭدى دا بار ەلگە بوالسىڭ، قور
 جاققا اۋعان مبەتى ايتەۋىر بىلمەيدى، ەشكىم ەكەنىن قايدا. ءتۇستىم جولعا ىزدەپ دۇعالىقتى دەن، —« ارتىقپىن با؟

 انشا،بارع الماي تابا قوي،» بىلمەي، دەرەگىن ەش قاڭعىپ، ءجۇرىپ، ساندالىپ الدى بەت. كەتتىم ءجۇرىپ قاڭعىپ
ەي، اقىماق، نەگە »ر تاۋعا شىعىپ، جارتاستان قۇالپ ولەم دەپ تۇرعاندا، ءبىر داۋىس:ءبى دەپ، «تىقار ولگەنىم

 ىپكەل مۇندا. دەدى —، «كەتەسىڭ، انا بەيىتكە بار، ءۇش ءدارۋىش وتىر، سوعان بارساڭ مۇراتىڭ حاسىل بوالدى
 ءۇش دەدى — سويلەڭىز، ءسىز ەندى — ءدارۋىش ەكىنشى. مۇراتقان دەدى — ،«كوردىم سىزدەردى ەدىم،

 اسىنىڭپاتش شاھارىنىڭ جازيرا مەن». باستادى ءسوزىن ادام كەلگەن الدىندا مۇراتقاننىڭ. ەكەۋى اۋەلگى ءدارۋىشتىڭ
 رۋەنسە-سەيىل تولىپ، كامەلەتكە ەركەمىن،جاسىم مەن بولدى، ادام يەسى اقىل جاقسى، سونشا ەدىم،اكەم باالسى
ىم بار، بۇل جالعاندا تەڭدەسىم جوق دەپ وياليمىن. ەش نارسە ويىما نوكەر قىرىق ەرگەن ءجۇرمىن،قاسىما قۇرىپ

كىرىپ شىقپايدى، ءبىر كۇنى سەرۋەنگە شىعىپ اڭ اۋالپ كەلە جاتىر ەدىم، الدىمىزدان ءبىر باسى التىن، بوكسەسى 
بەتىمىزبەن قۋىپ -جوق، بەت ارتىمىزعا قاراعانىم-كۇمىس كيىك ويناقتاپ شىعا كەلدى. قۇداي بەردى دەپ، الدى

كيىككە  دەرتىمىز-جونەلدىك، كيىك قاشىپ كەلەدى، ءبىز قۋىپ، ايقاي سالىپ كەلەمىز، ەشتەمەمەن جۇمىس جوق، ەسى
دەرتىم -بىرتە قالىپ جاتىر، وندا شارۋام جوق، ەسى-جۇرق ەتەدى. اتتارى شارشاعان جىگىتتەر بىرتە-جەتۋ، ول جارق

ەرسەم اي، ۇستاي الىپ سارايىمنىن ىشىندەگى باقشاعا قويا ب-يىك سونشا قىزىقتى، شىركىنكيىكتى ۇستاسام دەيمىن. ك
دەيمىن. اتىم جۇيرىك، بولدىرار ەمەس، نەشە ءتۇرلى بولىپ اسپانعا ۇشىپ كەتەدى. ءبىز مەزگىلدە ارتىما قاراسام ادام 

قىزىعا -لعام جوق، قىزۋمەن كيىككە قىزىعاكورىنبەيدى، ءبارىنىڭ اتى بولدىرىپ، قالىپ قويىپتى، مەن ونى كەرەك قى
قۋىپ جۇرە بەرىپپىن، كۇن باتۋعا تايانعان مەزگىل ەدى. كيىك تە بولدىردى، مەنىڭ اتىم دا بولدىرىپ كەلە جاتقاندا، 
الدىمىزدان ءبىر ۇلكەن سۋ كەزدەستى. بۇعان كيىك تە كەلدى، مەن دە كەلدىم. قايدا بارارىن بىلە الماي سەكىرىپ 

ءتۇسىپ ءجۇزىپ جونەلدى، شىداپ تۇرا العانىم جوق، مەن دە ءتۇستىم، الدەن ۋاقىتتا ول دا شىقتى ار جاعىنا، سۋعا 
مەن دە شىقتىم. جانە قاشىپ جونەلدى، بەتى تاياۋ تۇرعان ءبىر تاۋ بار ەكەن، سوعان قاراي تارتتى، مەن دە قالعانىم 

كەلەدى، مەن دە قۋىپ كەلەم، سايدىڭ ءتور جاعىندا ءبىر كوك جوق. تاۋدىڭ ءبىر ۇلكەن تەرەڭ سايىنا قاراپ قاشىپ 
كۇمبەز تۇر، كيىك كەلدى دە سوعان كىرىپ كەتتى.ارتىنان كەلىپ، اتىمدى بايالپ تاستاپ مەن دە كىردىم.كەلسەم 

ىر بدانەمە جوق. ەكىنشى ءبىر ەسىكتەن قارادىم، ءىش جاعىن نەشە ءتۇرلى ەتىپ بەزەگەن ەكەن، كىرسەڭ شىققىسىز ء
ىم سەنى ك»ساراي. سونىڭ ءدال تورىندە كيىك سۇالپ جاتىر، ونىڭ باسىندا اقساقالدى ءبىر شال جىالپ وتىر. 

دەپ وتىر ەكەن. ەكىنشى بولمەگە قاراسام وڭ « وسىنداي قىلدى، جانۋارىم، قۇداي، ونى دا سەندەي ازاپقا سالسىن
ي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار، قارا قاسى قيىلىپ ءبىر جاق قابىرعادا ءبىر شىمىلدىق قۇرۋلى تۇر. ارجاعىندا، ا

ەي، سەن نە قىلعان »تانىممەن عاشىق بولىپ: -قىز وتىر. كوزىم تۇسكەن كەزدە، بويىمنان تاعات كەتىپ جان
وي، سەن »دەدىم. ۇندەمەيدى، جىميا قاراپ كورگەن سايىن سابىرىمدى الىپ بارادى. جاقىن كەلىپ: -« ادامسىڭ؟
 اۋ،-مجانى»: ىزاالنىپ ۇندەمەگەنىنە.وتىر بەدىرەيىپ جوق ءۇن دەدىم، —« ن جانسىڭ، نەعىپ وتىرسىڭ؟نە دەگە
 كەنىمدىكەت بولىپ نە. ەكەن سۋرەت كەلسەم جەتىپ قاسىنا ءدال دەپ، — ،«ايتساڭشى ءجونىڭدى جانسىڭ، نەتكەن
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ر ەدىم، جاسى جىالپ وتى زارالپ، قۇشاقتاپ، سۋرەتتى. كەتىپپىن تالىپ شىعىپ ەسىم دا بولسا سۋرەت جوق، بىلگەنىم
اي، جاس باسىنا مىنا دەرتكە قايدان دۋشار -اتتەگەن»جەتپىس مولشەرىندە ءبىر قارت ادام كىرىپ كەلدى دە: -الپىس

 .دەدى —، «بولىپ قالدى، سورلى باال،مۇندا نە شارۋاڭ بار
 اسىماق اقساقال دەدى —ەننەن باسقاڭ جوق، ءبارىبىر ول سەنىڭ قولىڭا تۇسپەيدى، عاشىقتىق دەرتىنەن ولگ -

 :وتىرىپ جىالپ كەلىپ،
 .عاشال دەدىم — كورسەتىڭىز، ايتىپ ەكەنىن ءتۇرى جوباسىن،قاي-ءجون ماعان ءۇشىن قۇداي — دەدىم، —اتا،  -
اعاردى.  مشىراعىم، مەن شال ەمەسپىن. بيىل جاسىم جيىرما سەگىزگە شىعادى، وسى قىزدىڭ اۋرەسىمەن شاشىم، ساقالى -

جەتپەس ۋاعىم. روم شاھارىنا بارىپ كەلە جاتقاندا، ءبىر ءساندى، سالتاناتتى -مەنىڭ باالالۋ كەزىم ەدى، جيىرماعا جەتەر
ۇلكەن شاھارعا كەز كەلدىم. شاھارعا تاياپ كەلىپ قاسىنا قوندىم. كۇن ىستىق، ءتۇس مەزگىلى ەدى. شاتىردى تىگىپ 

بىر جىگىت كەلدى، سول شاھاردىكى ەكەن، ادەمى، ەركەك زاتقا بىتپەگەن ءپىشىنى تاستاپ جاتىر ەدىك، ازدان سوڭ ء
 بار، پەرىشتە دەسەڭ بوالدى. ات ۇستىندە تۇرىپ:

 انجاتق كەلە بارىپ شاھارىنا روم كەلسىن، ايتقانىڭىز». دەدى —، «جولدارىڭىز بولسىن، قاي جەردىكىسىز»
، «ەرى كەلىڭىزشى، سىزدە ءبىر شارۋام بار ەدىاعاي،ب»: ول كىشى مەنەن جاس تورت-ءۇش. دەدىم — ،«كەرۋەنبىز

 ىم،ەد بوگەجەكتەپ قورقاقتاپ، دەپ مە ءجۇر ىستەگەلى بىردەمە ەمەس، كىسىم بىلگەن-كورىپ بۇرىن. دەدى —
 قاسىنا .قانا مايداالپ داۋىسپەن جىڭىشكە مۇڭايىپ، دەدى «دەيسىز قىالم نە باالسىمىن، ادام دە مەن قورىقپاڭىز،»

. دەدى —، «ارىڭىز ءتاۋىر بولعان سوڭ سىزگە ءبىر ءىس تاپسىرايىن دەپ كەلدىم. بارماساڭىز ايتپايمىناج». باردىم
 ىلىڭىزدىءناس ايتپايمىن، ايتپەسە ايتام، الساڭىز موينىڭىزعا»: ول ەدىم، دەپ — ،«بارامىن قاراي تۇرىنە ايتىڭىز،»

، «جارايدى، ەندى ايتا عوي، تاۋەكەل، بارايىن. »دەدى — ،«وتىرمىن پكەلى دەپ االدى ورىنداي ءسىز كورگەسىن
مىنا حاتتى سوناۋ اق مۇنارانىڭ ىشىندە، سەگىز پاتشانىڭ »دەدىم. قالتاسىنان ءبىر ءسوز جازعان قاعاز الدى دا: 

-ونىڭ جانر، سساناتى وتىرادى، سول كۇمبەزگە بارىڭىز، كۇن باتىس جاقتاعى ەسىكتەن كىرسەڭىز كىشكەنە كوشە با
بولەك ەسىگى بوالدى، اۋزىندا كۇزەتشى، كىسى كورسە اتادى، ءسىز سوالردى كورگەننەن قولىڭىزدى -جاعىندا بولەك

كوتەرىپ بارىڭىز، قاسىنا بارعان سوڭ حاتتى كورسەت، ءسىزدى نۇسقاپ جىبەرەدى، سونان وڭ جاق قابىرعادا ءۇش 
جىرالۋلى قولى شىن-ۇشىنشى ەسىكتى اشىپ تۇرساڭىز تورىندە اياقەسىك بوالدى، ءسىز سونىڭ ەكەۋىنەن ءوتىپ، ء

ءبىر ارىق جىگىت وتىرادى، مىنا حاتتى سول جىگىتكە بەرىڭىز، بەرىپ قولىنا تيگەن سوڭ جارتى اۋىز سوزگە 
 كەلمەڭىز، تەز كەيىن قايتىڭىز. وسىنى ىستەگەندە، شاپشاڭ تەز بارىڭىز، ەگەر جاۋاپقا كەلەمىن دەپ ءبىر ءسات

 —، «كەشىكسەڭىز ءسىز بۇل دۇنيەلىك ادام بولمايسىز. باسىڭىزدىڭ قاالي كەسىلىپ قالعانىن بىلە الماي قاالسىز
 مەن. دەدى — ،«ەدى جىگىتىم عاشىق مەنىڭ وتىرعان ۇستاپ دەپ، بەرمەيمىن اكەم قىزبىن، — مەن». دەدى
ى. مەن وسىنداي حالگە قالماد سابىرلىق جۇرەگىمدە. بولدىم عاشىق تانىممەن-جان ەكەن، مۇڭ ايتۋ دەپ قىزبىن

دۋشار بولدىم دەپ ىشكى سىرىمدى ايتقىم كەلىپ ەدى، ءبىراق مۇنىڭ حاتىن اپارىپ، اۋەلى ونىڭ ىشكى سىرالرىن 
دەن، حاتىن الىپ ءجۇرىپ كەتتىم. ايتقانىنداي اق كۇمبەزگە كەلىن، « قۇپ بوالدى»ءبىلىپ االيىن دەپ ويالپ ء

ەسىكتەن كىردىم. مەن كىرىپ كەلسەم، ءۇش ەسىك ءتۇر. تورگىسىنىڭ اۋزىن اشىپ قاراسام، ءبىر جىگىت كەرسەتكەن 
وتىر، اياك قولى شىنجىرلى. نۇسقاسىنا قاراسام، ادام باالسىنىڭ جانى اشيتىن، ارىقتىعى ار جاعىنان سۇيەكتەرى كورىنىپ 

اپ تۇرسام، قۇر قۋ سۇيەكتى قۇراپ قويعان سەكىلدى. نە تۇر، ءبىر ءتۇرلى مەحنات كورىپ وتىرعان ادام. ءتۇرىن قار
قىالرىمدى بىلمەي، وسىنى ىستەگەن ادامدى، شامام كەلسە، وتقا يتەرگىم كەلىپ قانىم قايناپ، ءجونىن سۇرايىن دەگەن 

داي ناق سول ەكەن، دۇنيە ءجۇزى قوزعالعا-دەۋىم« اۋ، مۇنشا ساعان نە بولدى-جانىم»ويمەن حاتتى قولىنا بەرىپ، 
شۇتىر ەتىپ، ءزىلزاال ورناعانداي بولدى. نە ەكەنىن بىلمەيمىن، ءولىپپىن دە كالىپپىن، سونان كەيىن كوكتە -شاتىر

ەكەنىمدى، جەردە ەكەنىمدى بىلمەيمىن. ءبىر ۋاقىتتا كىشكەنە ەسىم كىرەيىن دەپتى، قوزعالۋعا دارمەن جوق، ونە 
جاعىما -م زەڭەدى. بايقاسام مۇشەلەرىم وزىمدىكى ەمەس سەكىلدى. جانبويىم ۇساتىلىپ قالعان، قيمىلداتپايدى، باسى

كوز جىبەرسەم ءوزىمدى تابىتقا سالىپ، كوتەرىپ ءجۇر. ونە بويىمدى قىزىل قان جاۋىپ كەتكەن، جاتقان جەرىمدە 
ەم، شامام سشىت بولىپ جارىلىپ قالىپتى. بۇل قاالي دەپ سۇرايىن دە-قارا قۇرتتاي كىسى كاپتاپ ءجۇر، باسىم بىت
دەدىم. ىزدەپ كەلىپ االتىن « مەنى ءبىر وڭاشاالۋ جەرگە اپارىڭىزدار»كەلەتىن ەمەس، كوتەرىپ جۇرگەن ادامدارعا 

جولداستارىم قايدا ەكەنىمدى بىلمەي ءجۇر عوي، الدە مىنادان قورقىپ قاشىپ كەتتى مە ەكەن دەپ تە وياليمىن. 
ەلىپ، تابىتىممەن قويدى، ەپتەپ بايقاسام بۇرىنعىدان كورى ەسىمدى ايتەۋىر توپتان شەتكەرى ءبىر جەرگە الىپ ك

جيىپ قالىپپىن. توپتىڭ ورتاسىندا بيىك  قۇرىلعان تابىت تۇر، ۇستىندە ءبىر ولگەن ادام جاتىر. استىندا ءبىر ەڭگەزەردەي 
اداق، ەكى ساۋىت، موينىندا سادەمى جىگىت، باسىندا ايىر قالپاق، قولىندا قوس جەلەك نايزا، ۇستىنە كيىنگەنى تورقا 

ىنا دەپ زارالپ، نايزاس« اۋ-اي، ءجۇزىڭدى كورىپ، اۋىز ەكى قوشتاسپادىم-اي، تىياناعىم-كوزىنەن جاس اعىپ، باۋىرىم
سۇيەنىپ جىالپ تۇر. سونشا كوپ حالىق تابىتتى اينالىپ جىالپ والر دا تۇر. تۇرۋعا شاما جوق، ءبىر كىسىنى 
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دەپ سۇرادىم. ول ادام جايالنىپ، جانىما وتىرىپ، مۇنى سۇراساڭ ايتايىن دەپ، « ۋاقيعا مىناۋ نە»شاقىرىپ الىپ، 
اناۋ تابىتتا تۇرعان جىگىت، باعاناعى ءوزىڭ حات اپارعان جىگىت ەدى. سەن سويلەسپەي بەرە »بەتىمە قارادى دا: 

ويعان گە كورسەتپەۋگە پاتشانىڭ قسالىپ، كەيىن قايتقاندا ادام بىلمەيتىن ەدى. ەشكىمدى سويلەستىرمەۋگە، ەشكىم
ادامدارى سەنىڭ داۋسىڭ شىققاندا سوعىپ كەتتى. قىزدىڭ دۇعاسى بار دەپ ايتۋى دا سول ەدى. اناۋ ولگەن جىگىت 
پاتشانىڭ باالسى. جانە ونىڭ ءىنىسى دە پاتشا. ءبىراق بۇل پاتشا بولعاندا ارىق جىگىتتىڭ اكەسىنە قارايدى. قىز سول 

ىلدەر اۋ دەپ جۇرەدى ەكەن. ءبىر مەزگ-ىزى. ءىنىسى اعاسىن ءولتىرىپ، ورنىنا ۇلكەن پاتشا بولسامكىشى پاتشانىڭ ق
بولعاندا، ول ەسەبىن ادامعا سەزدىرمەي، ءبىر مىستان كەمپىرگە اقى بەرىپ، اعاسىن ءولتىرىپ، مۇرا مەنىكى دەپ، 

ىلەر جاتتى. ەكەۋىنىڭ اكەسى ءبىر تۋىسقان كىس باالسىنا بەرمەي اعاسىنىڭ ورنىنا پاتشا بولدى. سونىمەن ول ءجۇرىپ
توزاقى، بۇالر  ەكى»بولسا دا قىز جىگىتكە عاشىق، جىگىت قىزعا عاشىق. مۇنى ءبىر كۇنى قىز اكەسى سەزىپ قويىپ، 

شاريعاتقا قيسىق ءىس ىستەدى جانە مەنى حالىققا ماسقاراالدى، پاتشا قىزى ىنىسىنە عاشىق دەگەن اڭگىمە ەلگە 
 دەپ ويالدى. اقىرى جىگىتتى شىنجىرالپ قىسىپ« ، مۇنى جونشىلىكپەن ولتىرمەي ماسقاراالپ ولتىرەيىنجايىلدى

ءۇستادى.سويتىپ ەشبىر ادام ايال تابا الماي قىز جۇرە بەرىپ،ەشكىم بىلمەيدى، سىرتتىڭ ادامى دەپ، سەنى جىبەرگەن 
، سەنىڭ سويلەسكەنىڭدى قىز اكەسى پاتشا ءبىلىپ ەدى. ءوزىڭ سويلەسەم دەپ مىنا بەينەتكە ۇشىراپ جاتقانىڭ،جاڭا

جىگىتتى دارعا تارتىپ جىبەردى. سول ەكى ورتادا، ارىق جىگىتتىڭ ءبىر اپاسىنان تۋعان جيەنى بولۋشى ەدى، بەتىنە 
 جاراقتارىڭدى الىڭدار، مەنىڭ-جان كەلمەيتىن مىقتى باتىر بولعان ەدى. ءبىر كۇنى ءتۇس كورەدى دە، حالقىنا قارۋ

دەپ، ىزدەپ كەلگەن ەدى، مىناۋ ارىق جىگىتتىڭ ولگەن « اعاشىم ءبىر پالەگە كەزدەستى، سونى ءبىلىپ قايتامن
ۇستىنەن شىقتى، كەلە ايعاي سالىپ اراالسىپ بەردى. سول جەردە دار باسىنا جيىلىپ تۇرعان حالىقتان ءبىلىپ، پاتشانىڭ 

ستىندا جىالپ، زارالپ تۇر. قىز كۇالندا الگى باتىردىڭ قاسىندا باسىن الىپ، ناعاشىسىن اناۋ مۇناراعا سالىپ، ءوزى ا
 ولداستارىمج كورگەن ءوزىمنىڭ باياعى وتىرعانىمىزدا سويتىپ.ءادام بوتەن دەدى —، «ءبىر تالىپ، ءبىر ءتىرىلىپ وتىر

. لدىكە الىپ قوسقا كوتەرىپ تابىتىممەن سول مەنى قۋانىپ، وزدەرى العانعا تاۋىپ ءتىرى مەنى شۋالپ، جىالپ،
 دەدى —، «بىز جۇرەيىك، ءوستىپ وتىرىپ وسىالردىڭ بىردەمەسىنە ءىلىنىپ كەتەرمىز، كايتايىقء ەندى كانە،»

. ىندەيم سويلەسسەم سونىمەن كورىپ ءبىر ەندى كۇالندا، دەرتىم-ەسى جوق، جۇمىسىم وندا مەنىڭ. جولداستارىم
ىر ش كۇن وتكىزىپ، جاراالرىم ءتاۋۇ-ەكى. توقتاتتىم گىتتەردىجى اقىرىندا ويمەن دەگەن بە سويلەسسەم كۇالندامەن

بولدى. سونىڭ ءجۇزىن كورەيىن دەپ، شاھارعا تامان اياڭداپ كەلدىم. سۇراستىرىپ بىلسەم، باتىر جيەن ءبىر بولەك 
جاعىن قورشاعان اسكەر. ءمۇنان كۇدەر ۇزگەن سوڭ -التىن ساراي سالدىرىپ، سوعان قىزدى بولەك كۇتتىرىپتى. جان

 ەيدى،تۇسپ ەندى قولىما مەنىڭ ول —اي، ساندالىپ كەلە جاتىپ، ەندى اۋرە بولمايىن،سەبەپ قايتەرىمدى بىلە الم
 ق،ىستى كۇن ەكەن، جاتىر كەلە پاۋەسكەمەن كۇيمەلى قىز كۇالندا. ويالدىم دەپ بوالر دا السام سۋرەتىن مۇنىڭ

، ەگەندە ولمەيتىن ەدى گويسويلەسپ سەن جىگىت، اي،»ء: تۇرىپ توقتاتىپ اتىن كورىپ، مەنى اشىپ، پەردەسىن
 .بەردىم جىالي مەن سونسوڭ. دەدى —، «ءبىراق تا جازۋ وسىالي شىعار، سەن دە قاس قىلعان جوق شىعارسىڭ

 بىلسە،ەكەۋمىزدى باتىر بولما، اۋرە بەيشارا، وي،»: ەم ايتىپ حالىمدى ءوز. سۇرادى دەپ «جىاليسىڭ نەگە» ول
. دەدىم —، «ەڭ بولماسا سۋرەتىڭدى بەرسەڭشى»دەدى. -، «لىڭدى تاپە دا بار ءوزىڭ دا ونان ولتىرەدى، دە
 ەنالد تۇردىم، كەلىپ.قىز دەدى — ،«بارامىن دە مەن ءقازىر تۇر، دا بار جاعىنا باتىس سارايدىڭ ەندەشە،التىن»

دى اكەپ ەتىمسۋر مەنىڭ ۇيدەگى» الىپ، شىعارىپ نوكەرىن ءبىر دە كوردى. كەلدى قىز مەزگىلدە باتار كۇن ۋاقىتتا،
-دەدى. نوكەرى الىپ كەلىپ ماعان بەردى. سونسىن كۇالن قوش ايتىسىپ، سارايعا كىرىپ كەتتى. جىالي« بەرشى

 ىڭءوز المايسىڭ، اال اۋرەلەنبە، ءۇشىن ول —جىالي مەن قايتتىم. انا تۇرعان سول قىزدىڭ سۋرەتى، دەدى شال. 
اۋ، راقىم قىلسايشى، مەندەي -اتاتاي»جالىنىپ، زارالپ:  تاعى ەستىپ، مۇنى. دەدى — ،«قايت بوالسىڭ، جازىم

 .جالىندىم قۇشاقتاپ اياعىن شالدىڭ دەپ —، «قۇلىڭا ءجونىڭدى ايتساڭشى، بارايىن
 ەرتىپ نىمە شال. ايتايىن ەندى سىرقىراتتى، سۇيەگىمدى مەنىڭ زارىڭ سەنىڭ — ۋاقىتتا، ءبىر دەدى —توقتا،  -

وسىمەن توقتاماي جۇرە بەر، الدىڭنان ءبىر ۇلكەن كول، »عىپ، ءجونىن كورسەتىپ: شى الىپ باسىنا تاۋدىڭ بيىك
 وتىرىپ ءجۇرىپ جولمەن وسى دە ەگەر —. دەدى —جايقىن سۋ كەزدەسەدى، سونان امان وتسەڭ ەلىنە باراسىڭ، 

اعا بەر،  تىسقا قارايبا جانە ءمىن، سوعان. بار كەمەم قويعان بايالپ ۇستىلى-ءاستىلى مەنىڭ سۋدا سول تاپساڭ سۋدى
 «وڭعار ءوزىڭ ەندى قۇداي،» الىپ، سۇراپ ءبارىن مەن. دەدى —، «باسقا جاققا بۇرىلساڭ عۇمىرىڭدا تابۋ جوق

 الپجاعا سۋدى. كەلدىم سۋعا ەسەن-امان تۋرا جولىمەن كورسەتكەن شالدىڭ. كەتتىم ءجۇرىپ ءتۇسىپ، جولعا دەپ،
ە تىنىعايىن دەپ ءۇش كۇن جاتتىم. ءتورتىنشى كۇنى جۇرمەك بولىپ، جەرد وسى ءبىراز تاۋىپ، كەمەنى ءجۇرىپ

كەمەنى دايىنداپ، سۋعا ءتۇسىپ كەتە باردىم. كۇن باتىسقا ءجۇرىپ، كەمەنى ايداپ كەلە جاتىر ەدىم، كۇن بۇلتتانىپ 
ەل شىعىپ ۋاقىتتا ججەل تۇرا باستادى. داۋىل سوقتى، مەن كەمەنىڭ استىنداعى قاباتىنا ءتۇسىپ الىپ جاتتىم. الدەنە 

سۋدىڭ ءجۇزى بورانشا كوپىرىپ، تولقىن تاۋداي بولىپ، كەمەنى ايداپ جونەلدى. بىرەسە اۋدارىپ، بىرەسە دوماالتىپ 
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ءجۇرىپ كەلەدى. مەندە ەس جوق. كەمەسىمەن سۋعا كەتەم عوي دەپ جىالپ قورقىپ، جانىممەنەن قوش ايتىسىپ 
لعانداي بولدى. كەمەنىڭ ۇستىڭگى قاباتىنا شىعىپ قاراسام قاالي كەتىپ ءجۇرىپ كەلەمىن. ءبىر مەزگىلدە جەل باسى

بارا جاتقانىم بىلىنبەيدى.دۇنيە ءجۇزى كوكپەڭبەك سۋ، دۇنيەنىڭ ول شەتى مەن بۇل شەتىنە كوز جەتپەيدى. مەن 
 «كەتكەنىم بەمىنا سۋدان ەندى شىعا الماي ولگەنىم عوي، كۇالندام ءجۇزىڭدى ءبىر كورە الماي »ەڭىرەپ، -جىالپ

توڭكەرە -دەپ، بوتاداي بوزداپ جىالي بەردىم. ءبىر ۋاقىتتا جەل قايتا كوتەرىلىپ، تاۋداي تولقىندار كەمەنى اۋدارىپ
باستادى. مەن سورلى تاعى كەمەنىڭ استىڭعى قاباتىنا كىرىپ جاتىپ الدىم. كەمەنى تولقىن تەربەپ ايداپ، سىرعىتىپ 

ەتى كۇن ءجۇردىم. الدەنە ۋاقىتتا كەمەنى جەل ايداپ جاعاعا الىپ كەلدى. قۋانىپ، كەلەدى. وسىمەن سۋدىڭ بەتىندە ج
سەكىرىپ ءتۇسىپ، كەمەنى بايالپ تاستاپ، قىرعا شىعىپ، جۇگىرىپ كەلە جاتىرمىن. كوزدىڭ ۇشىندا شاھار كورىنەدى. 

ساندى شاھار. بۇل نە شاھار بيىك اق مۇناراسى بار. جۇگىرىپ شاھارعا كەلدىم. كەلسەم ادام جوق، ءبىر ءتۇرلى ء
دەپ، اراالپ كەلە جاتىپ ورتاسىندا كۇنشە زەينەتتەپ سالعان سارايدى كوردىم.اينالىپ ءجۇرىپ ءبىر جاق ەسىگىنەن 

شاھاردىڭ  ە، ءتاڭىرىم، بۇل»ۇستىندە ادام ايتقىسىز التىنداعان قۇرۋلى تاق بار ەكەن. -ىشىنە كىردىم، سارايدىڭ استى
ان يەسى قايدا كەتكەن، اپات كەلىپ قىرىلدى ما ەكەن، بولماسا قالپىمەن جوالۋشىالپ كەتتى مە ادامدارى، مالى، ج

دەپ تۇرىپ، تاقتىڭ ۇستىنە شىعىپ، ءوز ەلىمدەگى پاتشالىق ءومىرىم ويىما ءتۇسىپ، ماساتتانىپ وتىر ەدىم، « ەكەن
داالعا شىقسام شاھاردىڭ ءىشى تولعان  الدەنە ۋاقىتتا داالدان داۋىس شىقتى. نە داۋىس ەكەن دەپ ەسىم شىعىپ،

مايمىل. مەن ەسىمنەن ايرىلىپ تالىپ كەتتىم. مەنىڭ ۇنىممەن مايمىلداردىڭ جۇمىسى جوق. مەنى كورىپ قالىپ، 
بىر دەپ شىرقىراسىپ جاتىر. ء« قۇداي بەردى، مىنانى پاتشا قىلىپ االمىز، جەزتىرناق بىزگە تيمەيدى»شۋالسىپ، 

سام بەتىمە سۋ سەۋىپ وتىرعان ىلعي مايمىل، تاعى نە پالەگە جولىقتىم دەپ زارالپ مەن جىالپ مەزگىلدە كوزىمدى اش
وتىرسام، مايمىلدار بىزگە وسيەت ايتىپ وتىر دەپ ويالپتى. مەن زارالپ، جىالپ بولعان كەزدە ءبىر ۇلكەن تاقتايدى 

مەنىڭ قارسى الدىما قويدى. بۇل نە نارسە  ەكى مايمىل كوتەرىپ الىپ كەلدى. تاقتايدا جازۋ بار ەكەن، اكەلدى دە
بۇل شاھارعا كەلگەن ادام باالسى وسىنداعى جازۋ »دەپ تاماشاالپ قاراپ تۇر ەدىم، جازىلعان ءسوز مىناۋ ەكەن: 

بويىنشا، مايمىلدارعا پاتشا بولىپ تۇرا بەرەدى. ەگەر كەتەم دەپ ويالسا، ءومىرىن قورلىقپەن شىرىتەدى. شىداماي، 
پ كۇن شىعىسقا قاراي جۇرگەن ادام جەزتىرناققا كەز بوالدى، وڭتۇستىككە جۇرگەن ادام كىسى ەتىن جەيتىن كەتەم دە

 سا،تۇر بولىپ پاتشا مايمىلدارعا بوالدى،وسى سۋ جوق شەتى —ادامعا كەز بوالدى، سولتۇستىككە جۇرگەن ادام 
دەپ « زعان مەن، سۇلەيمەن پايعامبارمىنجا مۇنى» اقىرىندا. دەگەن — ،«بوالدى يماندى ءجۇزدى اق اقيرەتتە

قول قويعان. مىنا جازۋدى وقىپ مەن تاعى دا تالىپ كەتتىم. ءولىپ كەتتى مە دەپ مايمىلداردىڭ ەسى شىعىپ، 
شۋىلداپ، سۋ سەۋىپ تاعى ءتىرىلتىپ الدى. ءبىر ۋاقىتتا مايمىلدار ءوزى سويىپ جەسىن دەپ ءبىر سەمىز قوي بەردى. 

ندە ءجۇرىپ، قارنىم اشىپ قالعان ەكەن. مايمىلداردىڭ ەندى قاستىق قىلمايتىنىنا كوزىم جەتىپ، نەشە كۇن سۋ بەتى
قويدى ءوز قولىممەن سويىپ، بۇزىپ، قازانعا اسىپ جەدىم. ءسويتىپ مەن مايمىلدارعا پاتشالىق ءومىر ەتە بەردىم. 

اماقتانىپ اق. تاڭ اتىپ ت-ايدى، قاشىپ قۇتىلۋ قيىنءتۇن بولسا مايمىلدار، جاتسام دا مايمىلدار ايناالمدى قورشاپ ۇيىقت
بولعان سوڭ ءبىر ءيتتى ەرتتەپ، مەنى مىنگىزىپ الىپ، ەرتىپ ءجۇردى. كۇن شىعىسقا قاراي كەلە جاتىرمىز،ساسكە 

ا تمەزگىلدە ءبىر ۇلكەن دارياعا كەلدىك. سول كۇنى جەزتىرناقتار مايمىلعا شابۋىل جاسايتىن كۇنى ەكەن، الدەنە ۋاقىت
قارا قۇرتتاي قىبىرالپ كەلە جاتىر. مايمىلدار مەنى شىر اينالىپ، تىعىلىپ، شۋالپ تۇردى. جەزتىرناقتار تاياپ كەلىپ، 
مەنى كورىپ، مايمىلدارعا تيە الماي، ءيىرىلىپ تۇرىپ قالدى. مايمىلدار قۋانىپ، ادامزاتتان پاتشامىز بار دەپ، 

گەر ادامزاتتان پاتشا قويسا، جەزتىرناق تيمەيدى ەكەن. والر ءيىرىلىپ جەزتىرناققا كورسەتىپ، جۇگىرىسىپ ءجۇر. ە
ى، قاالي قايع-تۇنى ۋايىم-تۇرىپ تاراپ كەتتى. ءتۇس بولعان سوڭ ءبىز دە شاھارعا قايتىپ كەلدىك. كۇندىز-تۇرىپ

ى ارااليىن حالقىمد قوي، بۇيتپەيىن،»كەتۋ ەسەبىن تابا الماي جىاليمىن دا وتىرامىن. ءبىر كۇنى ويالنىپ وتىرىپ، 
دەگەن ويدى « دەپ بۇالرعا ءامىر قىاليىن. سونان سوڭ وزدەرىمەن وزدەرى اۋرە بولىپ كەتكەن كەزدە قاشايىن

دەپ، جۇيرىك ءيتتى ەرتتەتىپ، مىنە « مەن الىستا جاتقان ەلىمدى ارااليمىن»ويالدىم دا حالقىمدى جيىپ الىپ، 
رسقا جاقتاعى ءبىر مايمىلدىڭ اۋىلىنا كەلىپ قوندىق. پاتشا كەلگەن سوڭ سالىپ، ەل اراالۋعا ءجۇرىپ كەتتىم. قۇمى

شاراپتى جيناپ، مالدى سويىپ، ەستەرى شىعىپ شۋالسىپ ءجۇر.سويتىپ وتىرعاندا مەن بارلىق -ەسى قاال ما، اراق
كەتتىم.  ۇرىپشاراپتى ىشكىزىپ، تۇگەل ماس بولعان كەزدە يتكە ءمىنىپ الىپ، قاشىپ ءج-جۇرتتى جيناپ الىپ،اراق

ماستىقتارى قايتىپ ەستەرىن جيعان كەزدە، والر تۇرىپ مەنى ىزدەيدى. كەتىپ قالعانىمدى ءبىلىپ، بارلىعى جيىلىپ، 
ويبايالپ، جىالسىپ، ەندى ولدىك دەپ شۋالپ، يتتەرىنە ءمىنىپ الىپ، مەنىڭ كەتكەن ىزىمە ءتۇسىپ الىپ، قۋىپ 

ندا مەن دە جاڭا عانا قۇمىرسقانىڭ جۇرتىنان ءوتتىم. قۇمىرسقاالر جالعىز بەرەدى. والر قۋىپ، جاقىنداپ كەلە جاتقا
مەنى بايقاماي تاڭ الدىندا شىرت ۇيىقتاپ جاتقان ەدى.مىنا قۋعان مايمىلداردىڭ دۇبىرىمەن ويانىپ، كورىپ ادەيى 

 ىلدار مەنى قۋعاءوز جۇرتىنا ىزدەپ كەلگەن جاۋدى اياسىن با، قارسى شىعىپ سوعىس سالدى. مۇنى كورىپ، مايم
شاماسى كەلمەي قۇمىرسقاالرمەن سوعىسىپ قاال بەردى. مەن سول جۇرگەننەن ءجۇرىپ، توقتاماي ءۇش كۇن، ءۇش 
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ءتۇن ءجۇردىم.تىنىمسىز جۇرگەن يت ونان ارى جۇرۋگە جاراماي بولدىرىپ، ءولىم حالىنە كەلدى. بەرەيىن دەسەم 
داي مەن ءعارىپتى وسىنشا نەگە ايامادىڭ دەپ ۋايىمداپ وتىردىم تۇك تاماق جوق،ەندى قايتەرىمدى بىلمەي، يا قۇ

اياۋ دەپ، ءيتتى تاستاپ، ج« قوي، بۇيتپەيىن، مۇنىمەن وتىرىپ ءولىپ قاالرمىن، ءجۇرىپ تىرشىلىك قىاليىن»دا 
 جۇرتىمنىڭ بەتىن كورە المادىم. ىلعي ءشول.-قاڭعىپ ءجۇرىپ كەتتىم. كوپ ءجۇردىم. ەل

اق الدىندا بولىپ كەلە جاتىر ەدىم، الدىمنان ءبىر بيىك تاۋ -ابدەن ءحالىم ءبىتىپ ءولۋدىڭ ازجاپان ءدۇز داال. 
جاقتان نە كورىنەر ەكەن دەپ ويالعان ەدىم، ءالىم -كورىندى. سوعان اياڭداپ كەلدىم. باسىنا شىعىپ قارايىن، جان

وي، ق»رىمنەن ءبىر بيىك تاس كورىندى. ءبىتىپ، شارشاپ قاالي شىعارىمدى بىلە الماي تۇردىم. ءدال تۇرعان جە
دەپ، ەندى سەكىرگەلى تۇرعانىمدا، ارت جاعىمنان ءبىر « ءبۇيتىپ يت جەمەدە ولگەنشە، مىنا تاستان قۇالپ ولەيىن

ەي، اقىماق، يمانسىز نەگە ولەسىڭ، ونان دا اناۋ بەيىتتىڭ ىشىندە ەكى ءدارۋىش وتىر، سوعان بارساڭ »داۋىس: 
 .دەدى —، «دەدى.مۇندا كەلىپ ەدىم، مىنا ەكەۋىڭدى كوردىم-، «الدىمۇرادىڭ حاسىل بو

ءۇشىنشى ءدارۋىش مەن دە ءبىر پاتشانىڭ باالسى ەدىم، اكەم سونشا قاھارلى، الدىنا ەش ادام كەلمەيتىن ءتۇسى سۋىق  
ۋىق ران ەتىپ، ساادام ەدى. سول كىسىدەن مەن جالعىزبىن. جانە ءبىر قارىنداسىم بار. باسقا ۇل تۋىسىم جوق. ساي

قۇرىپ جاتامىز.ەش ۋايىم جوق. قاسىما ەرگەن نوكەرلەرىم بار. كۇندە ساۋىق. اكەمنىڭ قارتايعان ۋاعى ەدى، ءبىر 
ءۋازىرى بار، ول دا حالىققا ءقادىرلى، ءبىراق قاتاڭ مىنەزدى ەدى. ءبىر كۇنى اكەم اۋىرىپ، ءۇش كۇن جاتىپ، 

قايعىمەن قاراالنىپ مەن ءجۇرمىن. شەشەم ءتاۋىر كىسى ەدى. ءبىر -ەن، ۋايىمدۇنيەدەن قايتتى. ءوزىم جاس، اكەم ولگ
باالم،ولگەننىڭ سوڭىنان ولمەيسىڭ، وسى ەلدىڭ ءتۇرى جامان،تۇبىندە ەرتەرەك مىنا اكەڭنىڭ ورنىنا وتىر، »كۇنى: 

ىپ، لىقتى وزىنە اۋدارىپ الويتپەسەڭ انا ءۋازىردىڭ مىنەزى جامان، قان ۇرتتى ادام ەدى، ىشتەن ءجۇرىپ ءبىر كۇنى حا
 دەدى — ،«تاققا وتىرار دا سەنى قاڭعىتىپ جىبەرەر، ونان بۇل ۇياالتىن كىسى ەمەس. ساعان مەنىڭ ايتقان اقىلىم

 :الىپ جيناپ ەلىمدى ءتۇسىنىپ، ءسوزدى مىنا. شەشەم
 مىناۋ-اناۋ. ەلگە دەدىم —اي، حالقىم، اكە ولسە باالعا مۇرا دەگەن ەدى. مىناۋ اكەمنىڭ ورنى بوس تۇرماسىن،  -

 سالىپ تاس بولىپ كوپ ەندى پاتشانى». ماقتادى سونى ەل وتىرعان ەدى، باستاپ ءسوز ءۋازىر وتىرعاندا دەپ
. لو دەدى — ،«بوالر پاتشا دە ءبارى ەلدىڭ بەرسە، بوال پاتشا دە ءبارى كىسىنىڭ دەگەن بوالم مەن ساياليمىز،

تى اۋىپ كەتكەن ەكەن، سول جەردە تابان اۋدارماي ءۋازىردى پاتشا قويدى. ءۋازىر بە ەلدىڭ ەدىم، دەپ مىناۋ-اناۋ
مەنى سول سارايدان شىعارۋدىڭ قامىنا كىرىستى. جاس بولسام دا جونشىلىكپەن شىعام با، تارتىسا كەتتىم. اقىرىندا 

دىم. رىمدى بىلمەي، ساندالىپ ءجۇرءۋازىر قويعان جوق، ءوزىمدى قورلىقپەن ماسقاراالپ ايداپ شىقتى. سونىمەن نە قىال
سول اكەم پاتشا بولىپ تۇرعاندا ءبىر دوسى بار ەدى. ءبىر كۇنى جىالپ سوعان كەلدىم. ول مەنى كورىپ جىالپ، 

 پەرتى ۇيىنە ءبارىمىزدى —دەپ، ءقۇشاقتاپ،بىراز تۇرىپ، شەشەم، قارىنداسىم « اي-قايران، شىراعىم زەينەل»
 :وتىرىپ. كەلدى

ەل، اكەڭمەن قۇداي دەسكەن دوس ەدىم. سەن مىنا حالگە ۇشىراپ قالعان ەكەنسىڭ. اكەڭ ءتىرى ۋاعىندا ەي، زەين -
ءبىر پەرىنىڭ پاتشاسىمەن دوس ەدى، سوعان جىلدا ءبىر بارۋشى ەدى، قولقاسىنا ءبىر مايمىلدىڭ سۋرەتىن اكەلۋشى 

الىپ بارۋشى ەدى، سوندا پەرى ايتۋشى ەدى، ەدى، سول سۋرەت وتىز توعىز بولىپ ەدى، بارعاندا مەنى قالدىرماي 
وسى سۋرەت قىرىققا تولسا نە بوالم دەسەڭ بوالسىڭ، كىمدە كاندايلىق كەگىڭ بولسا، سونى قااليدا االسىڭ دەپ 
ەدى، سەن سوعان بارىپ مىنا بولعان ءحالىڭدى ايت، اكەڭمەن دوستىعىن ايت،سونان سوڭ اناۋ قالعان مايمىلدىڭ 

 ءبىر وتىرىپ، ءجۇرىپ ەكەۋمىز دوسى اكەمنىڭ.دەدى —بەرەر، مەن سوعان ەرتىپ بارايىن،  سۋرەتىن سۇراساڭ
 اسىنب وتىرىپ، پاتشاسى پەرى الگى ايتتىم، ءحالدى بولعان سوڭ سونان. الدى كۇتىپ. كەلدىك پەرىگە كۇندەردە

 :شايقاپ
دەپ -باالم، سەنى قايدان بىلەيىن، ەشبىر سىرىڭدى العانىم جوق، اكەڭ ادال دوستىققا جارايتىن جاقسى كىسى ەدى، -

 پاتشاسى ادامزات مەن. بەرەيىن سىناپ رەت ءبىر ەدىم، بولىپ دامدەس اكەڭمەن جارايدى، جارايدى، —وتىردى دا، 
 اسىندۇع ءىسمياعزام ەدى، ءبىلىپ بارعانىمدى دەپ االم ىپتارت سونى مەن ەدىم، عاشىق قىزىنا شاھارىنىڭ ونزيال
اي قويىپ ەدى، سونان نە ىستەرىمدى بىلمەي وتىرمىن. نە ىقتيارىمەن بەرمەيدى، سونى قاس قىلماي جوالتپ وقىپ

 مىناۋمەن» قولىمىزعا ايتىپ، سونى پاتشاسى پەرى. دەدى —اكەپ بەرسەڭ مايمىلدىڭ سۋرەتىن بەرەيىن، 
ڭ ەتىن. سۋرەتتى الىپ، پاتشانىول جولىندا ادام كورگەن قاراساق. بەردى سۋرەتىن قىزدىڭ ءبىر دەپ، «ىزدەيسىڭدەر

عاشىق قىزىن ىزدەپ كەتتىك. كورسەتكەن جونىمەن ىزدەپ، نەشە كۇن ءجۇرىپ كەلە جاتىر ەدىم، ەلسىز داالدا يىعىنا 
 ەم بەرىپ ءجون سۇرادى:قورجىن سالعان ءبىر قايىرشى شال كەزىگە كەتتى. سال

 مىنا جاقسىلىق حاباردى ەستىگەن سوڭ، مەن تۇرىپ: قايىرشىدان. دەدى —باالالر، مەن سول شاھاردىكىمىن،  -
 :قايىرشى. دەدىم —ە، اقساقال، قايىرسىز مىڭ تەڭگە االسىز با، جوق قايىرلى ءبىر تەڭگە االسىز با،  -
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 ءدىلدا بىرء قايىرشىعا جەردە سول. دەدى —ڭگە بەرىندەر، شىراقتارىم، قايىرسىزدى نە قىاليىن، قايىرلى ءبىر تە -
ءجۇرىپ كەتتىك. ءجونىن سۇراپ، ءبىر مەزگىلدە شاھاردى تاۋىپ الىپ، كۇن كەشكىرگەن ۋاقىت، شاھاردى  بەرىپ

اراالپ كەلە جاتىر ەدىم، شاھاردىڭ ورتا تۇسىندا ءبىر ۇلكەن التىن ساراي تۇر ەكەن. ءبىر جاعى قۇالعان، ىشىندە 
پ تتەگى قىز. كوڭىل شات بولىپ، وسىندا قونايىق دەءبىر شال، ءبىر قىز وتىر. كەلسەك باعاناعى قوينىمىزداعى سۋرە

كەلە جاتساق، وتىرعان شال باعاناعى ءوزىمىزدىڭ قايىر بەرگەن شالىمىز. اتتارىمىزدى بايالپ تاستاپ، اسساالۋماعااليكۇم 
 اق تاني كەتتى. ءبارى دە جىالپ وتىر. شال قالباالقتاپ:-دەپ كىرىپ كەلدىك. كورگەننەن

، باالالر. جولدارىڭ بولسىن،قاراقتارىم، سەندەردىڭ ءبىر تەڭگەلەرىڭ، قايىرلى، بەرەكەلى بولىپ، جوعارى شىعىڭدار-
 سەندەردىڭ الال —. دەدى —بۇگىن سوعان دا كوپ نارسە الدىم. مىنا باالم قۋانىپ كوپ العىس ايتىپ وتىر، 

تىرىپ، قاسىمداعى دوسىم ءسوز باستاپ، و قۋانىپ سوندا. دەدى — ەدىك، ادام ءمۇساپىر دە ءبىز قىالر، جولدارىڭدى
 پەرى پاتشاسى جىبەرگەنىن ايتىپ، قىزدى سۇرادى. شال مىناۋ ءسوزدى ەستىپ، جىالپ ءسوز باستادى:

باالالر، مەن زامانىندا پاتشا ەدىم. قاپىدا قۇداي تاعاال مىنا كۇيگە سالدى، سول پەرى العنات كەلىپ، سوعىسىپ،  -
مۇلكىمدى تاالۋعا سالىپ، كوپ قيناۋ كورسەتتى. مەن دە پاتشامىن، جونشىلىكپەن قىزدى بەرمەدىم. ەندى كۇللى -مال

پ، پەرىگە ەم مىناۋ بوالدى دەپ، ءبورى ءىسمياعزامنىڭ دۇعاسىن ەلدى بۇلدىرەتىن بولدى. سونان سوڭ مولداالر جيى
بەرىدەن سوڭ الباستى سەكىلدى باسىپ وتىرعان پەرى اسكەرى ءبىر ساعاتتا كەتىپ ءبىتتى. كەتسە دە -وقىدى. ارى

زدى ىتىنىش كەتكەن جوق. وسىاليشا ءوزىمىزدى عارىپ قىپ، مىنا سارايدىڭ ءبىر جاعىن بۇزىپ، بارلىق ادامدارىم
جىالتىپ كەتتى. سونان بەرى وسى حالمەن كۇن كورىپ جاتىرمىز. سىزدەردىڭ كەشەگى بەرگەن اقشاالرىڭىز ءوزىم 
وسى حالگە كەلگەننەن بەرى كورگەن قايىرلى نارسەم بولدى. ەندى، باالالر، سەندەرگە نە ايتام، ءوزىم مىنا حالدە 

االمدى بەرمەيمىن دەپ ءتۇسىپ وتىرمىن عوي، قاالي قىپ وتىرمىن، زاتتارىڭ ءتاۋىر كورىنەدى، پەرىگە وسى ب
 سىو. شال دەدى —ءاالسىزدار،وستىپ وتىرىپ بۇل باالمدى ەندى جىالتا بەرمەيىن، قۇداي الدىنان جارىلقاسىن، 

 جەردە جوق. عاشىقپىن تانىممەن-جان قىزعا مەن. جاتىرمىز كەلە الىپ قىزدى ەرتەڭىنە بولىپ، سارايدا سول كۇنى
 :شاربانۋ — قىز. ايتتىم قىزعا ەكەنىمدى عاشىق ءوزىمنىڭ

 .، اۋىر كۇرسىنىپ جىالدىدەپ —مەن قايدان بىلەيىن، مەندە نە ەرىك بار، مەنى نە قىلعالى الىپ كەلەسىزدەر،  -
 .دەدىم —جانىم، شاربانۋ، مەن سەندىك، ەندى ەشكىمگەبەرمەيمىن، ىقتيارمىسىڭ،  -
، ءوز ناسىلىمنەن قايدا بارام؟ امال جوق، ەرىك كەتىپ كەلە جاتىرمىن. وندا دا مەن ونداي كۇن بوالتىن بولسا -

قانشا باياندى بولىپ تۇرار دەيسىن. قۇسا بولىپ ولەم. ءناسىلىڭ ادام، پەرى ەمەسسىز عوي، سىزگە مەن دە عاشىقپىن، 
 :كەلىپ دوسىم باعاناعى تۇرعاندا ءسويتىپ شاربانۋ. دەدى —نە قىلساڭ دا ىقتيارمىن، 

وي، اقىماق، بىالي ءجۇر، ەستىپ پە ەڭ پاتشانىڭ ايتقان ءسوزىن. قاستىق قىلما دەگەنى قايدا. بۇعان قاتىسىپ  -
الىپ بەرسەڭ، سەن دە، قىز دا، مەن دە بۇل جاھاندا بولمايمىز. ەسىڭ جوق، ءبىز انا قاالعان مايمىلدىڭ سۋرەتىن 

 قونعان بۇل اتىپ تاڭ ەندى. جىبەردى قۋىپ ۇرسىپ، دەپ —ما، الساق بارلىق مۇراتقا جەتەمىز، جوالۋشى بول
 پ وتىر ەدىم، دوسىم جانە كەلىپايتى ءسوز ءتۇرلى ءار كەلىپ، قاسىنا قىزدىڭ مەن ەرتەڭ. كەتتىك ءجۇرىپ جەردەن

 ۇرىستى. مەن ارىبەرى كونبەي:
 دوسىم ەدىم، ايتىپ دەپ —ماعان ەندى مايمىلدىڭ سۋرەتىنىڭ كەرەگى جوق، وسى شاربانۋدى ءوزىم االيىن،  -

 .وتىرعىزبادى ماڭعا
بۇل جەردە ءازىر اقىماقتىق قىلما، سۋرەتتى الساق، وسى مۇراتتىڭ ءبارى دە بوالدى. مەن ءوزىم ءبارىن دە  -

 منەنىشى. جاقىنداستىرمادى اڭدىپ ەكەۋمىزدى ەندى. جاتتىق كەلە نوسىمە. جوالتپادى قىزعا دەپ —ورىندايمىن، 
 وسىلىپق شاربانۋمەن تاۋىپ، قاپىسىن ءبىر عوي، دەگەن جەڭەدى الداۋشى اڭدۋشىنى اقىرىندا. ءجۇردىم مەن ءوتىپ قان

 دەپ، جەر تەۋىپ« سەن ءبۇلدىردىڭ ەندى بىزگە تۇك جوق»پ، ويباي سالىپ، قالى ءبىلىپ دوسىم ونى. قالدىم
ەي، اعاتاي، ماعان جانىڭىز اشىسا، وسى شاربانۋدى ءوزىم االيىن، ەندى مايمىلدىڭ »ۇرىستى. مەن دوسىما جالىنىپ: 

، جىالپ جالىندىم زارىعىپ. بولمادى ەدىم ايتىپ بۇالي-والي. جىالدىم زارالپ دەپ —، «سۋرەتىنىڭ كەرەگى جوق
 بولمادى. اقىرى مەنىڭ كوڭىلىمدى قيماي ايتتى:

تۇر، وسى پەرىلەردىڭ مۇرنىنا ءيسى كەلسە، جوالمايتىن ءبىر ءدارى بولۋشى ەدى، كىنا -جارايدى، ەندى تۇرا -
المىز، اوزىنەن بولسىن، ونىڭ ءيسى مۇرنىنا كەلسە، شاربانۋدان بەزىپ كەتەدى، تاستايدى. سونان كەيىن قىزدى دا 

 جۇرىپء جول كۇن بىرنەشە. جاقتى ءدارى قولىنا شاربانۋدىڭ قىز سونىمەن. دەدى —مايمىلدىڭ سۋرەتىن دە االمىز، 
 ءىشىپ اماقت. اپارتتى ۇيگە ءبىر وڭاشا قىزدى كىرگىزدى، اكەلىپ ۇيگە بولەك ءبىر ءبىزدى سوڭ سونان. كەلدى الىپ

بەرىدەن سوڭ، شاربانۋدىڭ قاسىنا بارىپ ەدى، -ان ۇيگە اكەلدى. اروتىرع قىز ەكەۋمىزدى دوسىمىز سوڭ، بولعان
 يىسكەلەپ تۇرىپ شوشىپ سەكىرىپ شىقتى. ءسۇيتىپ ءبىزدىڭ قاسىمىزعا كەلىپ، اقىرىپ:
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باتشاعار، سەن نەشە كەلىپ، مەنىڭ نەشە ءتۇرلى سىرىمنىڭ ءبارىن بىلگەنسىڭ. انتۇرعان، ساعان مەن كورسەتەيىن،  -
 جاققا ەكەۋمىزدى دەپ، —، «ەي، وڭباعان، دوس بوالم دەيسىڭ، ادامزات وپاسىز كەلەدى»كەلىپ: دەدى. ماعان -

 دە ءولىپپىن مەن. بولدى كەستەن-استان ەتىپ شۇقىر-شاقىر ورناعانداي ءزىلزاال ءجۇزى دۇنيە ەدى، تارتىپ ەكى
ۇن بولعاندا كوزىمدى اشسام ەل جوق، ك ۋاقىتتار ءبىر. بىلمەيمىن بولعانىن نە ءحالدىڭ كەيىنگى سونان. قالىپپىن

جوق ءبىر مەڭىرەۋ سار داالدا جاتىرمىن. دوسىم دا جوق، قىز دا جوق، پەرىنىڭ شاھارى دا جوق، نە جەر ەكەنىن 
بىلە الماي ەستەن تانىپ، جىندى كىسىشە ءبىراز وتىرىپپىن. ازدان سوڭ ەسىمدى جيىپ، الىپ، ءبىر تانىس جەر تابىالر 

جۇرتتان ايرىلعان بىالي تۇرسىن، بارىنەن مىناۋ -تاقتان، ەل-ەدىم، جەردىڭ ءبارى جات، اكەدەن، تاجما ەكەن دەپ 
يا، قۇداي، نەڭدى الدىم، وسىنشا جاس باسىمنان ءعارىپ »ءوتىپ كەتتى. ىزا مەن دەرت ىشكە سيماي جىالپ. 

نىپ، جىالپ جاتىپ،ۇيىقتاپ كەتكەن ىزاال دەپ، —، «قىلعانداي، ەندى مىناۋ كۇيىكتى تارتتىرعانشا، ال، قۇداي
شىراعىم، رەنجىمە، الالنىڭ جازۋى وسى، وسىدان اۋماي، بەتىڭدى كۇن »ەكەنمىن. تۇسىمدە اكەم كەلىپ ايتادى:

باتىسقا قويىپ جۇرە بەر. الدىڭنان ءبىر بيىك زاڭعار تاۋ كورىنەدى. سونىڭ باتىس جاق ەتەگىندە ءبىر بەيىت بار، 
 .دەدى —، «تىلەۋىڭ قابىل بوالدىسوعان بارساڭ بارلىق 

سونان ەش نارسەدە جۇمىسىم جوق، قاتتى قۋاندىم. تۇسىمدەگى ايان بويىنشا جوباالپ ءجۇرىپ كەلسەم، بەيىت تۇر 
 :ىرعانداروت وزگە. كورسەتتى بىرەۋىن جاقتاعى دەپ،سول —، «ەكەن. ىشىنە كىرسەم مىنا كىسى جالعىز وتىر ەكەن

 ءسوزىن ول. بىرەۋىنە كەلگەن العاشقى ەڭ ءبارى دەدى —جارايدى، بۇل وسىمەن توقتاسىن. ەندى ءسىز ايتىڭىز،  -
 .باستادى

 ءتورتىنشى ءدارۋىش وتىرىپ: 
ىنىلى نەمەرە ەدى. ەكەۋى دە ءۋازىر ەدى. ەكەۋى ولەردەي دوس، -مەن ءبىر ءۋازىردىڭ باالسى ەدىم. اكەم ءاعالى-

بىرىنە جانىن قياتىن ەدى. ەكەۋىندە دە باال بولماپتى. ءسۇيتىپ جۇرگەندە ارۋاق جار بولىپ، -ىرسونشا جولداس، ب
ەكەۋىنىڭ دە كەيىنگى العان قاتىنى جۇكتى بولىپتى. وتە قۋانىشتى، شاتتانىپ ءجۇرىپتى. مەنىڭ اكەمنىڭ اتى فازىل 

ى قوناققا شاقىرىپ، كەڭەسىپ وتىرىپ، ەكەۋمىزدىڭ ەدى، اناۋ ءۋازىردىڭ اتى قامزا ەدى. ءبىر كۇنى مەنىڭ اكەم قامزان
دە ايەلىمىز جۇكتى بولدى، ەكەۋى بىردەي ۇل تاپسا نۇر ۇستىنە نۇر، ەكەۋى بىردەي قىز تاپسا وندا كەرەگى جوق، 

 نىڭمە جورالعىسى، ەنەنىڭ-اتا». دەيدى —ەگەردە ەكەۋمىزدىڭ ايەلمىز ءبىرى ۇل، ءبىرى قىز تاپسا، قوسايىق، 
 قامزا وتىرىپ، اكەم دەيدى،مەنىڭ —، «ەلىڭ قىز تابادى دەگەن ءسوز ەمەس قوياي سەنىڭ تابادى، ۇل ايەلىم

 — ،«ەدىم ءجۇر دەپ ايتايىن ءبىر ەدى، بار ويىمدا دە مەنىڭ ءسوز وسى ءسوز، دۇرىس بۇل»: ايتادى وتىرىپ
ىڭ بوسانادى.مەن ەكەۋى جەتىپ كۇندەرى-اي بولعاندا، كۇندەر بىر.ءقويادى بايالسىپ ءسوز دە ەكەۋى وسىعان. دەيدى

شەشەم ۇل تابادى، قامزانىڭ ايەلى قىز تابادى.ول قىز تاپتى دەپ رەنجىمەيدى، ايتەۋىر پەرزەنتكە زار بوپ جۇرگەندە 
ادامدار قاتتى قۋانىپ، نەشە كۇندەي ۇدايى توي قىالدى. سونىمەن ەكەۋمىزدى تاربيەلەپ ءجۇردى. ەكەۋمىز دە سۇلۋ، 

لىپپىز. مەنىڭ اتىمدى حاسەن ويىپتى، قىزدىڭ اتىن كۇلزايرا قويادى. سونىمەن ەكەۋمىزدى ءبىر جەرگە كوركەم بو
كۇتىپ، ءبىر جەرگە اسىرايدى. كوز تيەدى دەپ جاسىرىپ اسىرايدى. وسىمەن بىرنەشە ۋاقىت ءوتىپ، بەس جاسقا 

 ءبىر كۇنى مەنىڭ اكەم وتىرادى دا: تولعان سوڭ مولداعا بەرەدى. وقىپ جۇردىك، ءتاۋىر عىلىم يەسى بولدىق.
مۇلكى يەسىز تۇرعان ءبىر نارسە ەمەس پە. قىزدى باالم دەۋگە بوال ما، ەرتەڭ وسكەن -ۇلى جوق ادام سورلى، مال -

تەرگەنى سول قىزدى كىم السا، سونىكى بوالدى. مەنىڭ ارتىما يە بوالدى، -سوڭ بىرەۋمەن كەتەدى. اقىرى جيعان
بولمايدى. ءبىزدىڭ قامزا دا سورلى ادام عوي، جاسى بولسا كەلىپ قالدى. ميراسقورى جوق. مۇرا بوالدى دەۋگە 

 زداپبو بوتاداي ەستىپ، قامزا ءسوزدى بۇل.دەپتى —كۇلزايرا دا بىرەۋ ءۇشىن اسىراپ وتىرعان باالپان ەمەس پە، 
 :جىالپ

مىنا ءسوزدى فازىلدان ەستىگەنشە ولەيىن. مەن كۇلزايرانى ۇلدان ارتىق كورىپ جۇرگەندە فازىل مىنانى ايتتى.  -
 —ەرتەڭ بىرەۋ مۇنان دا جامان ءسوز ايتار. ونان دا مىنا فازىلدىڭ ءسوزىن ەستىمەي، قۇالق ەستىمەسكە كەتەيىن، 

 ورتءت جازىپ، قاعازدى جاپىراق اق-جالعىز. بىلمەيدى ەشكىم ونى. قاالدى دە كەتەدى قاشىپ تۇندە ءبىر قامزا دەپ
قىستىرىپ كەتەدى. بۇل مۇنىمەن بارا تۇرسىن. اكەم ەرتەڭ ەرتەمەن تۇرىپ، ۋاقىتىندا  ماڭدايىنا ەسىكتىڭ بۇكتەپ،

، ى عويبۇل كەشە كەشكە امان ەدى، اۋىرىپ قالد»قىزمەتىنە كەتەدى. ول كۇنى قامزا ءۋازىر بارمايدى. مەنىڭ اكەم 
دەپ، ەسىكتەن شىعىپ كەلە جاتسا، ەسىكتىڭ ماڭدايىندا ءتورت بۇكتەۋلى قاعاز قىستىرۋلى تۇر. « كوڭىلىن سۇرايىن

دەپ،تاماشاالپ كەلىپ االدى. قاراسا، « مۇنى كىم قىستىردى ەكەن، بۇرىن بۇل جەردە ەش نارسە بولماۋشى ەدى»
فازىل، اقيرەتتە كورىسەرمىز،بۇل جالعاندا ەندى ەكەۋمىزگە ءبىر قوش، دوسىم »جازىلعان قاعاز، جازعان ءسوز مىناۋ: 

تۇرىپ، ءبىر جۇرۋگە ءناسىپ ەتپەگەن، ەندى كوز كورمەس، قۇالق ەستىمەسكە كەتتىم، مەنىڭ قالعان دۇنيەمدى سەن 
 وزدىءس مىنا اكەم. قويىپتى اتىن اياعىنا دەپ، —، «جيىپ االرسىڭ، اقىر مەندە ۇل باال جوق، يەسىز دۇنيە عوي

دەپ، ەسىنەن تانىپ « اي-وسىمد قايران عوي، ەكەن ەستىگەن ءسوزىمدى ەكەم، باسقان جازىم مەن دۇنيەدە» وقىپ،
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ىعىپ دەپ، ەسى ش« نە بولىپ قالدى»قاالدى. ەسىكتىڭ الدىندا بۇل كىسىنىڭ تالىپ جاتقانىن شەشەم كورىپ، 
دەپ ويالپ، وعان قاراماي جۇگىرىپ ۇيگە كەلدى. مەن « الدە، حاسەنىمە بىردەمە بولىپ قالدى ما»قورقىپ، 

ەلسەم اكەم ءالى تالىپ جاتىر. اكەمدى كورگەڭ جاسپىن، ەشتەمەنى پارىقتاعان ۋاعىم ەمەس. ارتىنان مەن دە شىقتىم. ك
سوڭ مەن شىرقىراپ باس سالىپ، جىالپ جاتىرمىن. شەشەم ەندى قايتەرىن بىلمەي، اكەمنىڭ بەتىنە سۋ بۇرىكتى، اكەم 
ازدان سوڭ ەسىن جيىپ، كوزىن اشتى. زارالپ جىالپ، نە بولدى، نە كوردىڭ، بىرەۋ ۇردى ما، بولماسا ءبىر نارسە 

بە، نەگە بۇيتەسىڭ دەپ شەشەم سۇراپ ەدى، اكەم ەشتەمە ەمەس دەپ ايتپادى. سول ۋايىمداعان بەتىمەن كوردىڭ 
 ءتۇسى شەشەمىڭ سوڭ دەگەن دوسىم. جىالدى جانە دەپ —« اي!-قايران دوسىم»ۇيگە كەلدى. كەلگەن سوڭ: 

ەن ىپتى، ماعان تاستاپ كەتكقاشىپ، كوشىپ كەت»ۇراپ ەدى: س دەپ — «پە؟ ەلىپ قامزا بولىپتى، نە»: بۇزىلىپ
 وڭس ەستىگەن ءسوزدى حاتتاعى بۇل. الگى ءسوز جازىلعان وقىسا، الىپ قاعازدى شەشەم. دەدى —، «حاتى مىناۋ

 تا ردىقوتى جىالۋمەن قۇر بىلمەي قىالردى نە بولىپ، قايعى ۇلكەن ءبىر بارشامىزعا جىالپ، بوزداپ بوتاداي دە مەن
 ۋايىمدا ىوس. المادى بىلە دەرەگىن ەشبىر. دەدى —، «ىزدەيمىن»قويدىق. وسى قايعىمەن اكەم ۋازىرلىكتەن شىقتى. 

 ونىمەنس. اينالدى كەتۋگە جاي ايرىلدىم، داۋلەتتەن مەن. كەتتى اۋىپ قىلىپ ارمانىن ايتقان ءوزىنىڭ اكەم ءجۇرىپ
جەتىم باال، جەسىر قاتىن بولىپ كالدىق. اكەدەن ونشا داۋلەت بولمادى. . قايتتى دۇنيەدەن اكەم بولعاندا، ۋاقىتتار ءبىر

ەن كەلىپ دەپ، م« بۇيتىپ وتىرمايىق، ءبىر كاسىپ ىستەيىك»مەن سول ۋاقىتتا ون ءۇش جاسقا كەلدىم. ءبىر كۇنى ء
ى تى دەپ، ەكىنشبازاردان ءبىر باالعان جاساپ الىپ، ىلعي حالۋا ءپىسىرىپ ساتاتىن بولدىم. جۇرت حالۋامدى ءتات

ءوزىمدى دە تاماشاالپ كەلدى. حالۋام ءوتىمدى بولدى، وسىمەن پايدا قىلىپ جاقسى بولىپ تۇردىم. ءيا، بۇل وسىمەن 
تۇرا تۇرسىن. سونىمەن قامزا سول كەتكەننەن مول كەتتى. باسقا پاتشانىڭ قول استىنا بارىپ ءۋازىر بولدى. كۇلزايرا 

سى قاراپ تۇرعانداي، ون تورتىنەن تۋعان ايداي تولىقسىدى. سونىسىنان قاۋىپتەنىپ تاماشا بولىپ ءوستى. ادام باال
قامزا كۇلزايرانى ەشكىمگە كورسەتپەدى. سونىمەن ول دا جاتا تۇرسىن. ەندى ەكى پەرىدەن سويلەيىك. پەرى 

پ، ءبىر جەردە پاتشاسىنىڭ، شىمىر، ءامىر دەگەن ەكى جول قاراۋشىسى جاڭا دۇنيە ءجۇزىن تۇگەل كەزىپ ءجۇرى
 بىلگەندەرىن اڭگىمە قىپ وتىرىپ، شىمىر ايتادى:-كەزدەسىپ، كورگەن

-نشىركى. كۇلزايرا —ەي، ءامىر، مەن ءبىر نارسە كوردىم. دۇنيە جۇزىندە ءبىر ادامزاتتىڭ قىزى بار. اتى         -
جۇردىم. ءبىر قاراڭعى ۇيدەن ء اراالپ ءىشىن شاھاردىڭ سول كەلىپ كەز. ەكەن بەرەدى بىتە كورىك دا مۇنشا اي،

ءوتىپ كەلە جاتسام، تەرەزەدەن جارىق كورىنىپ تۇر ەكەن. ەپتەپ باقىالپ قاراسام، جاڭاعى قىز قاراڭعى ءۇيدى 
. مىرگەا شىمىر دەدى —نۇرىمەن جارىق قىپ تۇر ەكەن. قايران بولىپ سونى پاتشاعا ايتايىن دەپ كەلە جاتىر ەدىم، 

 :سوندا
حاسەن. قۇداي تاعاال بۇل سەكىلدى ادامدى دا جاراتا -وتىرىك. مەن ءبىر جىگىت كوردىم. اتى ەي، سەنىڭ ونىڭ  -

بەرەدى ەكەن. سەنىڭ مىنا ايتقانىڭنان ون ەسە ارتىق. ءبىر كۇنى سول ءۋازىردىڭ تۇرعان شاھارىندا كەلە جاتىر 
كەلسەم ءبىر ناشار عانا ءۇيدىڭ ىشىنەن ەدىم، انادايدان ءبىر ساۋلە بەتىمە ءتۇستى. الگى ساۋلەگە قاراپ كەلدىم، 

جارىق بولىپ تۇر. كىرسەم، ءۇيدىڭ -جارىق شىعىپ تۇر، اقىرىن عانا كەلسەم، سول ءۇيدىڭ ءىشى ايناالسىمەن جاپ
ىشىندە ءبىر ناشار عانا جىگىت جاتىر. تىكەلەپ قاراساڭ كوزىڭدى شىداتپايدى. ءبىراز تۇرىپ كايتتىم. ءوزىمىزدىڭ 

: يتتىا شىمىر. پەرى ءامىر دەيدى —سەكىلدى جان بار ما ەكەن دەپ بايقايىن دەپ كەلە جاتىر ەدىم،  پەرىلەردە وسى
. دەپ — ،«ادەمى جىگىت حاسەن»: ايتتى ءامىر. دەپ — ،«كەرەك بولۋ ادەمى قىز ايتاسىڭ، وتىرىك سەن»

، الىپ قارايىق، قايسى ادەمى ەكەنس قاتار سوڭ اكەل،سونان جىگىتتى سەن اكەلەيىن، قىزدى مەن ەندەشە،»: شىمىر
. تىكەت ءجۇرىپ كەلۋگە الىپ حاسەندى بەن قىز ەكەۋى دەپ، «جارايدى» ءامىر. دەدى —، «ايتپەسە بىلە المايمىز

 ىڭقىزد كۇلزايرا ارادا ەكى بۇل. جاتتى كەلە الىپ ۇيىنە قىزدىڭ الىپ، تاۋىپ حاسەندى ءامىر سوڭ بەرىدەن-ارى
نىمەن تا-پ ءقالدى.بىر كۇنى حان اڭنان كەلە جاتىپ، ءۋازىردىڭ قىزىن كورىپ قالىپ، جانبولى حال ءبىر باسىندا

« ؟سەنىڭ قىزىڭ بار ما»عاشىق بوالدى. ۇيىنە كەلىپ وتىرىپ، تاعىنا مىنگەن سوڭ ءۋازىرىن شاقىرىپ االدى دا: 
بار قىزىن جوق »پ: دولدانى پاتشا. دەدى — ،«تاقسىر ەدى، جوق»: ساسىڭقىراپ ءۋازىر. سۇرايدى دەپ —

 ىرتىپشاق جەندەتتى دەپ، —، «دەۋىن قاراشى، الدە ماعان بەرمەيىن دەپ وتىرمىسىڭ، بەرمەگەن ونەرىڭدى كورەيىن
 بولسا مجاسى بار، قىزىم ايتايىن، تۇرشى، تۇرا اي،بيتتەي-تاقسىر»: شىداماي قاھارىنا پاتشانىڭ كەزدە سول. االدى
رسىز، جالعىز باال بولعان سوڭ، ءازىر ەشكىمگە بەرمەيمىن دەگەن انتىم بار ەدى، وتى كورىپ ءوزىڭىز قالدى، كەلىپ

 دەپتى. مىنا ءسوزدى ەستىپ، پاتشا قاھارىنان-، «نە قىل دەيسىز»سول ۋادە بويىنشا ايتىپ سالدىم، عاپۋ ەتىڭىز، 
رەنجىپ ۇيىنە كەلەدى.  دەپ،« جارايدى»دەيدى. ءۋازىر « قىزىڭدى ماعان بەر، ايتپەسە باسىڭدى االم»قايتىپ،

دەپ سۇراپ ەدى، قامزا جىالپ: -، «نەگە بۇيتەسىڭ، نە بولدى»ءتۇسى وزگەرگەن. ەكى كوزىندە جاس بار. قاتىنى: 
ىڭمەن ىش-وسىنشا جاسقا كەلگەندە كوزىمنىڭ اعى مەن قاراسىنداي باال ەدى، سونى پاتشا بەر دەدى، بەرمەسەڭ ۇي»

كوزىنىڭ جاسىن تىيا الماي وكىرىپ قويا بەرەدى. اكەسىن كورىپ كۇلزايرا  قامزا دەپ، دەدى —، «تۇگەل قىرام
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 بەرە جاۋاپ نە سەن اي،-قاراعىم». دەيدى —« اكە، جىالما، پاتشاعا جاۋابىن ءوزىم بەرەمىن»شىداي الماي: 
، كەلەدى ءوزى پاتشانىڭ سونان دەڭىز، بىلەدى ءوزى قىزىمنىڭ اكە، جوق،». مۇڭايدى اكەسى دەپ، — ،«االسىڭ

 شاقىرىپ سوڭ بەرىدەن-ارى پاتشا. دەيدى «جارايدى» اكەسى. كۇلزايرا دەپتى —، «بولماسا كىسى جىبەرەدى
 ءوزىڭ نەوزى قىزىمنىڭ تاقسىر، جارايدى،». دەپتى — ،«بەر كەشىكتىرمەي قىزىڭدى الىپ مالىڭدى قالىڭ»: الىپ

ىنداي جالعىز كىزىم ەدى، ءبىر اۋىز ءسوز سالماي بارا اع كوزىمنىڭ دە جىبەر،مەنىڭ كىسى بولماسا سويلەس، بارىپ
 مىنا. دەپتى —، «سالۋعا كونبەس، بولماسا بىردەمە ەتىپ ءولىپ كەتىپ جۇرەر، تۋعالى بەتى قايتپاعان باال ەدى

 دەپ ەكەنمىن پاتشا مەن»: قىز ەكەن، ايتقان كەپ ءۋازىر. جىبەردى ءۋازىرىن ءبىر ويىسىپ، پاتشا سوزگە
باسىن، مەنىڭ تەڭىم ەمەس، قۋ ءتۇبىردى قۇشاقتاپ جاتا المايمىن، ءوز تەڭىم كەرەك، كىم بولسا دا جاس انماساتت
دەپتى. ءۋازىر مىنا ءسوزدى ەستىپ، پاتشاعا ايتىپ كەلەدى. بۇل ءسوز پاتشانىڭ وڭمەنىنە سالعان نايزادان -، «كەرەك

اق ەل اراسىنا جايىلىپ كەتتى. پاتشا -ز ءا دەگەنشەدەگەن سۇمدىق ءسو« پاتشاعا قىز تيمەپتى»كەم تيگەن جوق.
دەپ بۇيرىق قىلدى. ءۋازىر سول جەردە شاھاردى « وسى شاھاردان ءوزى جىندى ءبىر جاس ادام تاۋىپ اكەل»دەرەۋ 

كەزىپ ءجۇرىپ ءبىر جىندى باال تاۋىپ الدى. جاسى سول كەزدە ون بەس، ون التى شاماسىندا ەدى. الىپ كەلىپ 
ىن دەرەۋ ەكەۋىنە بۇگ»ردى. ءۋازىر ىزاالنىپ، قورالنىپ، تەرىسىنە سىيماي وتىر. حان قاھارىنا ءمىنىپ: پاتشاعا بە

قالىڭدىق وينات، مىنا جىندى باال كۇيەۋ بوالدى. كۇلزايرانى وسى جىندىعا بەرسىن، بولمايمىن دەسە قىز دا، اكەسى 
 .قىلدى ءامىر دەپ، —، «دارعا تارتامدە بەتىن ايتسىن، قارسىلىققا قاھارىمدى كورسەتىپ، تۇگەل 

دەپ جىبەردى. ءۋازىر كەلىپ، پاتشا وسىالي ايتادى دەپ ايتىپ ەدى، قامزا ويالنىپ، « تەز قايتىپ كەل»ۋازىرىنە 
دەدى. ءۋازىر وسىالي دەپ ايتتى دەدى. سول « پاتشا نە قىلسا دا امىرىندەمىن»تومەن قاراپ وتىرىپ، قورالنىپ، 

مىرى بويىنشا، كۇلزايرانى جىندىعا قوسپاق. كەش بولعان سوڭ جىندىنى كۇيەۋشىلەتىپ الىپ كەلدى. كۇنى پاتشانىڭ ءا
ءبىر وڭاشا ءۇيدى بوساتتىردى. توسەكتى سالىپ جىندىعا ۇقتىرىپ، نە قىلساڭ دا كۇلزايرانىڭ قاسىنا جات دەپ، 

، كۇلزايرانىڭ قارسىسىندا تۇرادى دا االدى. ۋازىرلەرى قايتىپ كەتتى. ءبىراق جىندى نە ءبىلسىن، بارۋعا باتا الماي
 مەن ن،ەكە بار كىم ۇيدە»: شىمىر. كەلدى جەتىپ الىپ مەنى پەرى ەكى —بۇالر ءبۇيتىپ ءتۇرعاندا، ءامىر، شىمىر 

 ىزاالنىپ قىز تۇر، بىرەۋ جوك سيقى ادام كەلسە،. كىردى ۇيىنە جاتقان قىزدىڭ ىشكە، دەپ — ،«شىعايىن ءبىلىپ
پ العان ەكەن. سول جەردە شىمىر وسىالي دا وسىالي ەكەن دەپ امىرگە ايتىپ كەلدى. سونان ەكەۋىن بۇركە بەتىن

سىنالىق دەدى. ءامىر، شىمىر قايتا ءجۇرىپ، جىندىنى الىپ شىعىپ، داالعا اپارىپ، جاسىرا سالىپ، مەنى ۇيگە الىپ 
 ىلەر مەنى قاسىنا اكەپ جاتقىزدى. ەندى وزدەرىكىردى. كىرسەم قىز كىشكەنە تىنىشتانىپ ۇيىقتاپ قالىپتى. پەر

رى بى»كەيىنىرەك بارىپ تۇردى. مىناۋ جاقسى دەپ ايتا الماي، ەندى بىالي قىاليىق دەپ، ءامىر پەرى ايتتى: ء
. وياتادى مەنى پكەلى ءسويتىپ. دەدى —، «ۇيىقتاعاندا ءبىرىن وياتايىق، قايسىسى بەتىنەن بۇرىن سۇيسە سول سۇلۋ

ىمدى اشىپ قاراسام، ءبىر ءتۇرلى قوش ءيىستى، تازا اۋالى، جىبەك پەن تورعىننان باسقا ەشتەڭە كوز ڭسو سونان
توسەلمەگەن ۇيدە جاتىرمىن. قاسىمدا ءبىر قىز جاتىر. مىنا ءحالدى وزىمە سىيعىزا الماي قايران بولىپ، كۇلزايراعا 

 اۋ دەپ، ىستىق-ىنا ءحالدى ماگان كورسەتەدى ەكەنقاراپ وتىردىم. ونە بويىم بالقىپ، دەنەم شىمىرالپ، قۇداي م
جاس كوزىمنەن شىعىپ كەتتى. نە قىالرىمدى بىلمەي، باسقاعا قاراۋعا دارمەنىم جوق، ەشتەڭە دەي الماي جالتاقتاپ، 
 .ءوڭىم بە، ءتۇسىم بە دەپ قارادىم دا وتىردىم.وياتايىن دەپ ەدىم پەرى سوعىپ كەتە مە دەپ قورقىپ، وياتا المادىم

ءسويتىپ وتىر ەدىم بار بويىم بالقىپ، ۇيقىم كەپ،ەرىكسىزدەن ەرىكسىز ۇيىقتاپ قالدىم. مەن ۇيىقتاعان سوڭ 
كۇلزايرانى وياتادى. ول ويانىپ، شوشىنىپ، الدە ۇيىقتاعان سوڭ قاسىما كەلىپ جاتقان جىندى ما دەپ ويالپ، 

پ ۇشىپ تۇرا كەلەدى. قاراپ، ءبىر تاماشا، ادامعا مۇنىمەن ءبۇيتىپ ءومىر وتكىزگەنشە، ولەيىن دەپ ءوڭى بۇزىلى
وزى -ۇقساماعان، وزىنە تەڭدەس ءبىر جىگىتتى كورەدى. مەن ۇيىقتاپ جاتىرمىن. سول جەردە كۇلزايرا قۋانىپ، ءوزىن

ۇستاي الماي مەنىڭ بەتىمنەن ءسۇيىپ االدى. ونان مەن سەسكەنىپ ويانىپ تۇرا كەلدىم. ەكەۋمىز سول جەردە 
ىپ، باستان وتكەن وقيعا ءحالدى ايتتىق. سول ۋاقىت تاڭعا جاقىنداپ قالعان ۋاقىت ەدى. پەشپەتىم، بوركىم قۇشاقتاس

بار، كيىمنىڭ ءبارىن شەشىپ قويعام. ەكەۋمىز امانداسقان سوڭ باسقا ءسوزدى قويىپ، كوڭىلدىڭ نەسىبەسىن تويعىزدىق. 
ى بويىمىزبەن ۇيىقتاپ قالىپپىز. ءبىر ۋاقىتتا ويانىپ كوزىمدسودان سوڭ ەكەۋمىز بىردەي ماۋجىراپ، سول قۇشاقتاسقان 

بىلمەگەن، سىرتىن شىر ايناال قورعان سوققان شاھاردىڭ سىرتىندا -اشسام، نە وندا ەمەس، نە مۇندا ەمەس، ءبىر كورىپ
ن ەكى پەرى ىجاتىرمىن. ەسىم كەتىپ، نە بولعانىمدى بىلمەي باسىم شىر اينالدى. سويتسەم، ءبىز ۇيىقتاعاننان كەي

مەنى الىپتى دا كەتىپتى. تاڭ اتىپتى، باسىمدى كوتەرىپ قاراسام بىلمەگەن جەر، ەندى كۇلزايرا ەستەن كەتە مە، 
كوزىمنەن جاس اعا بەردى. نە قىالرىمدى بىلمەي، قورعاندى جاعاالپ ءجۇرىپ كەلە جاتىر ەدىم، قوينىمدا ءبىر نارسە 

كتەلگەن قاعاز ەكەن. اشىپ قاراسام بارلىق بولعان ۋاقيعانى جازىپ كەتكەن. سىرتىلدايدى. الىپ قاراسام، ءتورت بۇ
ەسىم شىعىپ، مىنانى كورگەن سوڭ قايعى باسىپ، ەندى ەشكىمگە ولىمتىگىمدى كورسەتپەيىن، ءبارىبىر كۇلزايرا 

رىمدى ىمەن نە قىالتابىلماسا، مەندە تىرشىلىك جوق دەپ ويالدىم. ءبىراق كۇلزايرانىڭ تۇرعان جەرىن جازباپتى. وس
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بىلمەي قاڭعىپ ءجۇرىپ كەتتىم. بىرنەشە ۋاقىت جول ءجۇرىپ، قارنىم اشىپ، ەسىم كەتىپ، جۇدەپ كەلە جاتىپ 
تۇرعاندا  دەپ-، «قوي، ءبۇيتىپ ولگەنشە، تەز ولەيىن دەپ، ءبىر ۇلكەن دارياعا كەلىپ، سەكىرىپ ولەيىن»ويالدىم. 

، «ۇسپە، نەگە كەتەسىڭ. انا تۇرعان بەيىتكە بارساڭ مۇرادىڭ حاسىل بوالدىەي، بەيشارا، ت»جوعارىدان ءبىر داۋىس:
 ى،كەلد كىسى مىنا ەدىم، وتىر ويالنىپ دەپ بوالدى حاسىل قاالي مۇرادىمدى «ساندالىپ كەلىپ، مۇندا. دەدى —
پ لىبو اياقتاپ اڭگىمەلەرىن ءدارۋىش ءتورت بۇل. كەرسەتتى ءدارۋىشتى ءبىر كەلگەن كەيىن وزىنەن دەپ، —

 وتىرعاندا سىرتتان ءبىر ادام:
 دەدى — شىعىڭىز، جوعارى —. قالدى قاراپ دە ءبارى بۇعان. كەلدى كىرىپ دەپ —اسساالۋماعااليكۇم،  -

 :كىسى كەلگەن. دارۋىشتەر وتىرعان
جوق، وتىرا بەرىڭدەر، مەنىڭ ايتاتىن ءبىر ءسوزىم بار. ول قايسى دەسەڭىزدەر، مەن ءوزىم پاتشا ەدىم، جاسىم  -

قارا اۋليەنىڭ بەيىتىنە بارساڭ ىشىندە ءتورت ءدارۋىش وتىرادى، »مىناۋ، ورتا جاسقا كەلدىم. ءبىر كۇنى تۇسىمدە اكەم: 
 مىنە، .دەدى —، «قاتىنىڭ ۇل تاۋىپ، مۇرادىڭ حاسىل بوالدىسويلەسىپ، سونىڭ ءسوزىن ابدەن بىتىرگەن سوڭ 

ايەلىڭىز »دەر دە سوزدەرىڭىزدى بىتىردىڭىزدەر. جاڭا عانا ءبىر كىسى: سىز. بولدى جىل ءبىر بۇگىن كەلگەنىمە مەنىڭ
 ەندى. قىلدى حاسىل مۇرادىمدى قۇداي ارقاڭىزدا سىزدەردىڭ. كەلدى سۇراپ ءسۇيىنشى دەپ —، «ۇل تاپتى

مەي ورك ەل كوپتەن قىاليىن، كومەك كەلسە، شاما ءبىلدىم، جايالرىڭىزدى. بولىڭىزدار قوناق بىزدىكىنە جۇرىپء
 ىشە،كىس اقىلداسقان دارۋىشتەر دەپ، قىالمىز قاالي ەستىپ، ءسوزىن پاتشانىڭ. دەدى —جۇرگەن شىعارسىزدار، 

 ،دەپ- «بولعانى؟ حاسىل قانە مۇرادىمىز ما، ايتا وتىرىك ءارۋاق قاالي، بۇل». قارادى ءبىرى بەتىنە ءبىرىنىڭ
 :وتىرىپ بىرەۋى سوندا. سويلەستى يشاراتتاپ كوزدەرىمەن

 — ،«بارايىق بارساق»: دا بارلىعى. دەدى —كوزىم ءالى ەشتەڭەگە جەتكەن جوق، جۇرىڭدەر، بارايىق،  -
 باالنى. ىرگىزدىك ۇيىنە پاتشا. كەلدى بۇالر ۇستىنە ونىڭ.قۋانىشتى ءبارى ەلىنىڭ كەلسە،. كەلدى ۇيىنە دەپ،پاتشانىڭ

دەپ بىرەۋ كەلدى. ءبارىنىڭ دە ەسى شىعىپ « ال جوقبا» وتىرعاندا ءسويتىپ. جاتىر قىلىپ توي. قويىپتى وراپ
 كەتتى. جۇگىرىپ قاتىنىنا كەلسە، باال جوق. قاتىنىنىڭ كوزى بۇالۋداي. پاتشانىڭ ەسى شىعىپ، تالىپ كەتتى. ءبىرازدان

تۇنى جىالۋمەن بولدى. وسىمەن ءۇش كۇن ەتتى. پاتشا -سوڭ سۋ بۇركىپ تۇرعىزىپ الدى. پاتشانىڭ كوزى كۇندىز
دەپ جىالپ الدى. ءسويتىپ وتىرعاندا بىرەۋ تاعى « يا، قۇداي ءوزىڭ الدىڭ با، نە عاجاپ بولعانىن بىلمەدىم، الال»

السىن اكەلدىرىپ كوردى. ءسويتىپ قۋانىسىپ وتىرعاندا دەپ. پاتشا قۋانىپ، با« باال تابىلدى»جۇگىرىپ كەلدى، 
بىرەۋ باالنى وراعان كىلەمدى جايدى. باالنى اكەلىپ تاستاعان دا وسى كىلەم ەكەن. جۇرت كىلەمدى تاماشاالپ، قاراپ 

اتشا، پمالعا تۇراتىنداي. جۇرت كىلەمدى جايىپ قويىپ ۇستىنە وتىرىستى. ۇستىنە -وتىرسا، ءبىر ءوزى قانشاما دۇنيە
تەرت ءدارۋىش بەسەۋى وتىرۋى مۇڭ ەكەن، كىلەم الىپ ۇشىپ جونەلدى. ۇشىرىپ وتىرىپ ءبىر قيىن قۇزدىڭ، 

 بەرىدەن سوڭ پەرىلەر كاپتاپ-تاۋدىڭ اراسىنا سالعان شاھارعا الىپ كەلىپ، التىن سارايدىڭ الدىنا ءتۇسىردى. ارى
ە، التىن تاقتىڭ ۇستىندە پاتشا وتىر ەكەن. ورتاسىنان ورىن شىعىپ، قۇرمەتتەپ، بۇالردى قارسى الدى. سارايعا كەلس

 بەردى. بۇالر وتىرعان سوڭ پەرى پاتشاسى ءسوز باستادى:
مەنىڭ سىزدەردى الدىرىپ وتىرعانىم، مەنىڭ ايەلىم بوسانىپ قىز تاۋىپ ەدى. سونان ءبىر شابارماندى دۇنيەجۇزىن  -

ى كىمنىڭ قاتىنى بوسانىپ ۇل تاپسا، سونى الىپ كەل دەپ ەدىم، اراالپ بۇگىن وسى مەنىڭ قاتىنىم بوسانعان كۇن
نسىن بىرىنىڭ كوزى ۇيرە-سول كۇنى سەنىڭ قاتىنىڭ بوسانىپ ۇل تاپقان ەكەن.سونان سوڭ ەكى باالنىڭ بىرىنە

ەندى اسىقپاڭدار، »دەدى. پەرىنىڭ پاتشاسى: -دەپ ءۇش كۇن مۇندا، ءۇش كۇن وندا اپارىپ تاستايتىنىم سول، 
 ىستەپ ساۋىق-ويىن كورمەگەن ادام دا ايتتى وسىنى پاتشاسى پەرى. دەدى —، «اي قوسقان قۇدا بولدىققۇد

بىرى كۇرەسكەندە، ويناپ، قىلىش شابىسقاندا، قۇداي مىناالردىڭ قاسىنا جوالتا كورمە -. بىرىمەنكورسەتتى
پ بىرى جىعىپ سالىپ، قىلىشپەن ەكى ءبولىپ، قانىن اعىزى-دەگەندەيسىڭ. سەبەپ، ەكى پەرى الىسا كەتكەندە ءبىرىن

مەن ا كەلىپ جانە الىسادى. وسىنداي ويىنداردەپ، تۇر« بىسمىلال، ۇيىقتاپ كەتىپپىن»بەرىدەن سوڭ ء-تاستايدى. ارى
ساياحاتقا شىعايىق، جەر ارااليىق، ءسىز كەلگەن سوڭ »ەكى كۇن ءوتتى. ەرتەڭىنە تۇرعان سوڭ پەرى پاتشاسى: 

 زىپمىنگى كىلەمگە ءبىر بەسەۋىن پاتشا جانە ءدارۋىش، ءتورت دەپ، —، «ءبىزدىڭ ءبارىمىزدى كورىپ كەتىڭىز
وزدەرى جاندارىنان كۇدەر ءۇزىپ، بولماسا انا -اتىپ كەلە جاتتى. بۇالر وزدەرىنەندزۋىل. جونەلدى ۇشىپ

جولداستارىمىزبەن قوشتاسا المادىق دەسىپ كەلەدى. ءارقايسىسى ىشتەرىنەنسۇيتىپ ۇشىپ كەلە جاتىر ەدى، پەرى 
 دەپ —، «ۇڭىرەنىپ جاتىرەي، قۇداالر، مىنا ادامزاتتىڭ ءبارى جينالىپ، نەگە ءبۇيتىپ ك»پاتشاسى تۇرا قالىپ: 

 ەپ،د كورەيىك بارىپ شەتىنەن ەندى. دەدى — ،«جەتپەيدى كوزىمىز ءبىزدىڭ بىلمەيمىز،»:دارۋىشتەر. سۇرادى
 قۇالپ انىپت ەسىنەن ۋاقىتتا الدەن. بەردى قويا بوزداپ مۇراتقان ۋاقىتتا، قاراعان تومەن پاتشاسى پەرى كەلىپ، تاياپ
دەپ، ءبىر ءدارىنى مۇرنىنا يىسكەتىپ ەدى، مۇراتقان ۇشىپ تۇرا كەلدى. « نە بولدى بۇعان» پاتشاسى پەرى. كەتتى

 ،كەلمەي اۋزى ايتۋعا ءحالىن ول ەدى، دەپ —« ەي، شىراعىم، ساعان نە بولدى، مۇنىڭ قاالي، نەگە ءبۇيتتىڭ؟»
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 —، «اۋ بولۋ كەرەكنمى جىاليتىنى مۇنىڭ تاقسىر،»: بىرەۋى ءدارۋىشتىڭ قاسىنداعى. بەردى جىالي كەمسەڭدەپ
 .ايتتى ءحالىن اياق-باستان جەردە سول دەپ، «ايتايىن ءوزىم مەن» باسىپ، وكسىگىن مۇراتقان بەرگەندە، دەي

 جانسار، سونى-اناۋ تۇرعان سول كوك وگىزدىڭ يەسى، جىالپ وتىرعان سول، عاشىعى وسى كۇنگە دەيىن شاال -
قايتەرىن بىلمەي، ءومىرىن جىالۋمەن الىپ كەلە جاتىر.اناۋ جاتىر. اناۋ جينالعان سول جىگىتتىڭ ەلى، انانىڭ قايعىسىنا 

 نەگە ءحالىڭدى بەرى كەلگەننەن»: پاتشاسى پەرى ايتقاندا مۇنى مۇراتقان. دەدى —ءالى دە كۇيزەلەدى، 
 دەپ — «ە؟ب بىلمەيسىڭ اتىن پەرىنىڭ اكەتكەن ءىسمياعزامىن جىگىتتىڭ ول»: ىزاالنىپ دەپ، — ،«ايتپاعانسىڭ

 .سۇرادى
 لىپ،ا ەستىپ مۇنى. مۇراتقان دەدى —جوق، بىلمەيمىن، ءبىراق سول پەرى جاۋھارنەگىنىڭ شاھارىنان دەپ ەدى،  -

 ءۇش نقالعا كەلگەنشە ول. كەتتى ساباپ توقتاماي شىمىر باياعى. قىلدى بۇيرىق دەپ كەل الىپ پاتشاسى پەرى
 جىالپ قويا بەردى. دە ۇشەۋى حاسەن زەينەل، قايدارحان،: ءدارۋىش

 ۇشەۋى دەپ، «ايتام مەن ايتام، مەن». پاتشاسى پەرى دەدى —يا، ەندى سىزدەر حالدەرىڭىزدى ايتىڭىزدارشى،  -
 نىڭو ءۋازىر ولگەنىن، اكەسىنىڭ دا ول. دەدى — ،«ايتشى سەن»: زەينەلگە وتىرعان جاعىندا وڭ بەرگەندە تاالسا
ىپ شىققانىن، ونان پەرى پاتشاسىنا بارىپ، مايمىل سۋرەتىن الماق بولىپ، ءوزىن قۋ ونى ونان بولعانىن، پاتشا ورنىنا

ن، اقىرىندا پەرى پاتشاسى سونىڭ ءبىرىن دە بەرمەي قۋىپ جىبەرگەنىن قىزعا جۇمساعانىن، ول قىزعا عاشىق بولعانى
دەپ دولدانىپ، پەرى پاتشاسى ءامىر دەگەن شابارمانىن شاقىرىپ الىپ: « وڭكەي نالەت»اياق ايتىپ بەردى. -باستان

 دەپ، بۇيرىق قىلدى.-، «سەن قىلىمدا شاھارىنىڭ پاتشاسىن تەز بارىپ الىپ كەل»
 ارحانقايد. ايتتى قايدارحانعا قاراپ، جاعىنا وڭ دا تاعى پاتشاسى پەرى. دەدى —انداي ارىز بار، ەكىنشى كىمدە ق -

 :تۇرىپ
مەن دە ءبىر سورلى بولىپ ءجۇرىپ سىزگە كەز كەلدىم.ارۋاقتىڭ تۇسىمدە بەرگەن ايانى الدە ءسىز  -

شىعارسىز.وقيعاڭدى بىرەۋگە ايتىپ تامامداساڭ، مۇرادىڭاجەتەرسىڭ دەگەن ەدى، تامام ەتىپ ايتىپ بولعان سوڭ 
 ونان ن،قۋعانى ونى كەزىگىپ كيىك ونان شىققانىن، اۋالپ اڭ قايدارحان بۇل. دەدى —سىزگە كەز بولىپ وتىرمىن، 

دان ءوتىپ سارايعا كەلگەنىن، ونان كۇالندانىڭ سۋرەتىن كورگەنىن، شالدان بارلىق وقيعانىڭ جايىن ەستىگەنىن، سۋ ۇلى
ونان كەمەگە ءمىنىپ، ونان قاشىپ قۇتىلعانىن، ونان بەيىتكە كەلگەنىن، سونان وسى پاتشانىڭ وزىنە جولىققانىنا دەيىن 

اھارىنىڭ تەز بارىپ، ادامزات ۇرمايا ش»ىپ ءوتتى. سونان سوڭ پەرى پاتشاسى ءبىر شابارمانىن تاعى شاقىرتىپ الىپ: ايت
 . جىبەرەدى دەپ —، «قىزى كۇالندانى الىپ كەل
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دەگەن حان بولىپتى. سول حان جاس كەزىندە اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى باياعى وتكەن زاماندا ۇشار حان 

بار، اسقان تاماشا ءبىر سۇلۋ قىزعا عاشىق بوالدى. قىزدى ىزدەپ، جەر بەتىنەن ەش تابا المايدى. حان قىزدى ىزدەپ 
ىزدى نشا اسپانعا ۇشىپ، قتابا الماعان سوڭ، ءبىر ونەرپازدان وقىپ، اسپانعا ۇشۋ ونەرىن ۇيرەنەدى. سول ونەرى بويى

وتىز جىل ىزدەپ، قولىنا تۇسىرە المايدى. قىزدىڭ ۇستاتپايتىنىنا كوزى جەتكەن سوڭ، حان قىزدىڭ سۋرەتىن ىزدەپ 
دەپ باسقا  -، «قوي، جاس بولسا ءوتىپ بارادى، ەندى ايەل الىپ، ءۇي بوالتىن ۋاقىت جەتتى»تاۋىپ االدى دا: 

ەدى. كۇندەردە ءبىر كۇن العان ايەلىنەن ءبىر ۇل تۋادى. ۇلىنىڭ اتىن جاندىباتىر ايەلگە ۇيلەنىپ ءومىر سۇرە بەر
ون التىعا كەلەدى. سول كەزدە باال وزىنە ەشبىر تەڭدەسى جوق، مىقتى -دەپ قويادى. جاندىباتىر ەرجەتىپ، ون بەس

ى تىن بوالدى. ءبىر كۇنباتىر بوالدى، مىقتىلىعى سونداي، ونى وتىرعان ورنىنان جەتپىس كىسى تۇرعىزا الماي
وسى مەن اكەمنىڭ ۇلكەن قورعانىنىڭ سارايالرىن اشىپ، نە زاتتارى بار ەكەن، ءبارىن »جاندىباتىرعا وي تۇسەدى: 

دەيدى. سونسوڭ اكەسىنەن قىرىق ءۇيدىڭ  -« تۇرپاتىن بايقاسام نە قىالدى؟-دۇنيەلەرىنىڭ ءتۇس-كورىپ، قازىنا
رىن اشتى، سارايدىڭ ىشىندەگى قازىناالرىن كوردى. وتىز توعىز ءۇيدى تەگىس كىلتىن سۇراپ الىپ، تامام ەسىكتە

اشىپ كورىپ، ەندى قىرقىنشى ءۇيدى اشۋعا كەلگەندە، بۇل ءۇيدىڭ كىلتى جوق بولىپ ءشىقتى.ارى اينالدىرىپ، بەرى 
 اينالدىرىپ، قىرقىنشى ءۇيدىڭ ەسىگىن اشا المادى. جاندىباتىر جىالپ شەشەسىنە كەلدى.

پا، انا قىرقىنشى ءۇيدىڭ كىلتى قايدا؟ ءارى اينالدىرىپ، بەرى اينالدىرىپ اشا المادىم. سەندەر مەنەن ءۇيدىڭ ا -
 دەيدى. -كىلتىن جاسىرىپسىڭدار، 

شىراعىم، مىنە، مەنىڭ اكەڭە قوسىلعانىما جيىرما جىل بولدى، وسى ومىرىمدە ول ءۇيدىڭ كىلتى تۇگىل، قاسىنا  -
. ول ءۇيدىڭ كىلتى اكەڭنىڭ ءتوس قالتاسىندا ساقتاالدى. ءقازىر ۇيقىدا جاتىر، ەپتەپ الماساڭ، بارىپ كورگەن ەمەسپىن
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دەدى. اكەسى قاتتى ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن، باال اكەسىنىڭ تەس قالتاسىنان كىلتتى الدى. سونان  -وڭايلىقپەن بەرمەس، 
ەگەن، ءۇيدىڭ تورىندە ءىلۋلى تۇرعان سۇلۋ بارىپ باال ەسىكتى اشىپ جىبەرسە، باال ومىرىندە كورمەگەن، سەزب

قىزدىڭ سۋرەتىن كورەدى. قىزدىڭ سۇلۋلىعىنا قايران قالىپ، باال تالىپ جىعىالدى. اكەسى ۇيقىسىنان ويانىپ، ورنىنان 
تۇرىپ، كىلتىن قاراسا، كىلتى جوق. باالسى جاندىباتىردىڭ قالتاسىنا تۇسكەنىن سەزەدى دە، جۇگىرىپ سارايعا كەلەدى. 

 كەلسە، باالسى تالىپ جاتىر ەكەن. الدەنە ۋاقىتتا باالسى ەسىن جيىپ، اكەسىنە:
 دەيدى. اكەسى: -ماعان وسى قىزدى الىپ بەرمەسەڭىز، مەن سىزدەن بەزەم،  -
شىراعىم! بۇل قىزدى ىزدەپ مەن سەندەي كەزىمدە وتىز جىل اسپاندا ۇشقانمىن، سوندا دا ۇستاي الماعانمىن، اقىرى  -

-دەيدى. باال ارى -اتاندىم، « ۇشار حان»ماعان سوڭ، وسى سۋرەتتى ءتۇسىرىپ العانمىن. سوندىقتان مەن تابا ال
بەرى اكەسىنەن سۇراپ كورىپ ەدى، ودان ەش نارسە شىقپايتىن بولدى. سوسىن ءبىر تۇندە ەكى ەتەگىن بەلىنە 

اڭعىرىپ ءجۇرىپ ولسەم دە ارمانىم سول قىزدى ىزدەپ ق»ءتۇرىپ الىپ، ءۇي ءىشىن تاستاپ، كەتتى دە قالدى. 
دەپ ەلىنەن بەزىپ كەتەدى. كۇندەر وتەدى، باال ءبىر شاھارعا قاراي جول تارتىپ ءجۇرىپ كەلە جاتسا،  -« جوق!

 اعاش اتقا مىنگەن، ەكى اياعى جەر سىزعان ءبىر داۋگە كەز بوالدى. جاندىباتىر داۋگە سالەم بەرەدى. ءداۋ سالەم الىپ:
 دەيدى ماڭعازدانىپ. - جول بولسىن! -
 دەيدى جاندىباتىر. -الەي بولسىن!  -
دەيدى  -ۇشار حان دەگەن حاننىڭ شاھارىندا جاندىباتىر دەگەن شىعىپتى، سول باتىرمەن كۇرەسكەلى بارا جاتىرمىن، -

 ءداۋ.
 ەيدى باال.د -والي بولسا، مەنى جىقساڭىز، جاندىباتىردى دا جىققانىڭىز، ەڭ اۋەلى مەنىمەن كۇرەسىڭىز،  -
 .دەپ، باالنى مەنسىنبەي تارتا جونەلەدى -ءاي، سەنىمەن كۇرەسىپ اۋرە بولعانشا، اناۋ تاۋدان اسىپ كەتپەيمىن بە؟  -
دەيدى دە جۇرە بەرەدى باال. بۇل سوزگە نامىستانىپ،  -اۋ، جولىڭ بولسىن! -ءداۋىم، بوسقا اۋرە بولۋعا باراسىڭ -

 -، «قانداي بولىپ، ارماندا كەتەرسىڭ»ەن كۇرەسكە تۇسكەندە، ءبىرىنشى كەزەكتى: ءداۋ باالعا قايتا كەلەدى. باالم
دەپ باالعا بەرەدى. باال ءداۋدى اسپانعا ءۇش رەت القتىرىپ اتىپ جىبەرىپ، ءۇش رەت قاعىپ االدى. كەزەك داۋگە 

 ان كەيىن ءداۋ شوشىنىپ باالعادىر ەتىپ. سون-كەلگەندە، ءداۋ باالنى كوتەرە الماي، ەكى مۇرنىنان قان كەتەدى ءدىر
باعىنادى دا، ءجون سۇرايدى. باال پەرىنىڭ قىزىن ىزدەپ كەلە جاتقانىن ايتادى. ال ءداۋ ءوز جايىن ايتقاندا بويىندا 
بار قاسيەتى: اسپانداعى جۇلدىزدى ساناۋمەن كىمنىڭ قاشان ولگەنىن، جوعالعانىن ىزدەپ تاباتىن ونەرىنىڭ بارلىعىن 

ن كەيىن ەكەۋى قول ۇستاسىپ، ىلگەرى قاراي تارتا بەرەدى.ەكەۋى كۇن جۇرەدى، ءتۇن جۇرەدى، ايتادى. سودا
قىستاۋ جولداردان جورتىپ ءوتىپ كەلە جاتقاندا، ەكى اعاش اتقا قاتار مىنگەن، ەكى -اشىعادى، تارىعادى. نەلەر قيىن

 اياعى جولدى سىزىپ كەلە جاتقان ءبىر داۋگە تاعى كەز بوالدى.
 دەيدى باال. ءداۋ ۇندەمەيدى. -ىز بولسىن! جولىڭ -
 دەيدى باال. -قايدا باراسىز؟  -
 ءداۋ تاعى ۇندەمەيدى. باال اشۋالنىپ كەتىپ: 
 دەيدى. سوندا ءداۋ اشۋالنىپ: -ءتىلىڭىز كۇرمەلگەن مىلقاۋسىز با؟  -
 دەيدى. باال -اتقان ءداۋمىن، تارت ءتىلىڭدى، مەن مىلقاۋ ەمەسپىن. جاندىباتىر دەگەن داۋمەن كۇرەسۋگە بارا ج -

 بۇل داۋگە دە:
 ەيدى.د-الدىمەن مەنى جىقساڭ، جاندىباتىردى دا جىعاسىڭ، ول ءۇشىن تاۋەكەلگە بەل بايالپ، مەنىمەن كۇرەس،  -
مەن ساعان ۇقساعان قاڭباقتاي ادامدارمەن كۇرەسپەيتىن ءداۋمىن، سەندەرمەن كۇرەسۋ ماعان ۇيات، سوعان بوال  -

 دەيدى ءداۋ. سوندا باال تۇرىپ: -تۇسىپ، اۋرە بوالر جايىم جوق! اتىمنان ء
سورلى ءداۋىم، ارتىق بەينەت كورىپ، اياعىڭنىڭ باسى ۇستارانىڭ جۇزىندەي بولىپ كايتقىڭ كەلسە، جولىڭ بولسىن!  -
 دەيدى. -
ى ءبىرىنشى كەزەك تاع دەپ ءداۋ اتىنان تۇسەدى. -والي بولسا، سەنى ءبىر ءولىم ءتۇرتىپ تۇرعان شىعات كەل!  -

دا باالعا تيەدى. باال ماڭىزدانىپ تۇرعان ءداۋدى كوككە ءۇش رەت القتىرىپ جىبەرىپ، ءۇش رەت قاعىپ الدى دا، 
جەرگە قويدى. ەندىگى كەزەك داۋگە ءتيدى. ءداۋ باالنىڭ بەلىنەن ۇستاپ، ءارى تارتىپ، بەرى تارتىپ، باالنى ورنىنان 

 نان شۇمەكتەپ قانى سورعااليدى. سونان سوڭ ءداۋ:قوزعالتا الماي، ەكى مۇرنى
مەن ساعان ريزامىن. مەن ءداۋمىن دەپ جۇرسەم، مەنەن دە زور داۋلەر بار ەكەن. ىقتيارىڭ وزىڭدە، نە قىلساڭ دا  -

 ىدەپ، باالعا جالىنادى. باال وعان ەشقانداي جاۋاپ قاتپاي، كەلە جاتقان ساپارىن ايتىپ، بۇل ەكىنش -ءوزىڭ ءبىل! 
ءداۋدىڭ كىم ەكەنىن، قاي شاھاردان كەلە جاتقانىن جانە قانداي ونەرىنىڭ بارلىعىن سۇرايدى. ءداۋ وعان ءوز جەرىندە 
اتى شىعىپ، كۇرەستە وزىنە ەشبىر ءداۋ شاق كەلمەگەن سوڭ، ادەيى سول جاندىباتىرمەن كۇرەسكەلى بارا جاتقانىن 

رىلگەنىن، كۇنىنە جەر جۇزىندە قانشا كىسى ءولىپ، قانشا كىسى تى-جانە ءوزىنىڭ كىتاپقا قاراپ بىرەۋدىڭ ولگەن
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الىپ، تارىققان تاماشا ق-تۋاتىنىن ءبىلىپ وتىراتىن ونەرى بارلىعىن باياندايدى. مۇنى ەستىگەن باال ءداۋدىڭ ونەرىنە تاڭ
كەتە بارادى. نەلەر كەزدە ءبىر ىسكە جارار دەگەن ويمەن بۇل ءداۋدى دە وزىنە دوس قىلىپ االدى. ۇشەۋى تاعى دا 

كۇن، نەلەر جۇماالر، نەلەر ايالر وتەدى. بۇالر بىرنەشە شولدەردەن، نەشە تاۋالردان، سۋالردان وتەدى. بۇالر كەلە 
جاتىپ جازىق جولعا شىقتى. الدارىنان كوز كورىم جەردە ءبىر تاۋ كورىندى. بۇالر ەندى سول تاۋعا قاراپ جۇرە 

ىن، جاڭاعى تاۋ دا بۇالرعا قاراي ءجۇرىپ كەلە جاتقان سياقتى. بۇل ۇشەۋى تاۋعا باستادى. تاۋعا جاقىنداعان ساي
جاقىنداپ كەلگەندە، تاۋ دەگەنى ناق تاۋداي ۇلكەن ءداۋ بولىپ شىقتى. بۇل داۋگە جەتكەن سوڭ، ۇشەۋى وعان 

 سالەم بەرەدى.
 دەيدى باال. -جول بولسىن، ءداۋىم!  -
 دەيدى ءداۋ.-كۇرەسكەلى بارامىن، جاندىباتىر دەگەن ەرمەن  -
ن ءداۋ دەيدى باال. وعا -والي بولسا جاندىباتىردان بۇرىن مەنىمەن كۇرەسىڭىز، مەنى جىقساڭىز، ونى دا جىعاسىز،  -

 اشۋالنىپ:
 اق قايىردى دا جۇرە بەردى.-دەپ جاۋابىن ءبىر -سەندەي قاڭباقپەن كۇرەسىپ ۋاقىت وتكىزبەيمىن،  -
كۇرەسۋگە بارا جاتقان كىسىڭدى تابا الماي، ونى ىزدەپ سەرگەلدەڭگە ءتۇسىپ قايتۋعا اسىقساڭ،  كۇشىڭدى جيناپ، -

 دەپ باال مازاق قىپ كۇلەدى. ءداۋ باالنىڭ سوزىنە شىداماي اشۋالنىپ: -جولىڭ بولسىن! 
دى. عايالندەپ كۇرەسۋگە ىڭ -ءاي، نە دەيسىڭ؟ بەرى كەلشى، جاعاڭنان سىلكىپ، جەرگە تىعىپ جىبەرەيىن!  -

ءبىرىنشى كەزەكتى باال الماي، داۋگە بەردى. ءداۋ باالنى اسپانعا ءۇش رەت القتىرىپ اتىپ جىبەردى. ءبىراق قاعىپ 
اال المادى. كەزەك باالعا كەلگەندە، باال اشۋمەن ءداۋدىڭ بەلىنەن ۇستاپ جەرگە سوققاندا، ءداۋ تىزەسىنەن جەرگە 

ۋ ەسەڭگىرەپ قالدى. ومىرىندە مۇنداي سوققى كورمەگەن ءداۋ باالنىڭ كۇشىنە كىرەدى. ءداۋدى سۋىرىپ العاندا، ءدا
ريزا بولىپ، قول بەرىپ دوس بولۋدى سۇرايدى. باال اشۋىن باسىپ، ءداۋدىڭ كىم ەكەنىن، قاي شاھاردان كەلە 

جانە ءوزىنىڭ  شىقتى جاتقانىن، قانداي ونەرىنىڭ بارلىعىن سۇرايدى. ءداۋ باسىنان كەشكەن ءومىربايانىن تەگىس ايتىپ
سۋعا ءتۇسىپ كەتكەن نارسەنى تاۋىپ االرلىق ونەرى بار ەكەنىن ايتتى. سونىمەن بۇل ەكەۋى قول الىسىپ، ءتوس 
سوعىسىپ، دوس بوالدى. ەندى جاندىباتىر ءتورت كىسى بولىپ ىلگەرى جولعا شىعادى. بۇل تورتەۋى بىرنەشە كۇن 

شاھاردىڭ شەت جاعىنداعى ءبىر شايحاناعا تۇسەدى. كۇن باتا جوالۋشىالر جۇرگەننەن كەيىن ءبىر شاھارعا كەلەدى. 
شايحانانىڭ تۇبىنە تىگىلگەن وتاۋدى، ونىڭ ىشىنە جينالعان جاساۋالردى، بايالنعان ون شاقتى قوي، تاعى باسقا دا 

 نارسەلەردىڭ اكەلىنىپ قويعانىن كورەدى. باال شايحاناشىدان:
 دەپ سۇرايدى. -نى نە ءۇشىن ىستەپ جاتىر؟ مىناۋ نە قىلعان زاتتار، مۇ -
 دەيدى شايحاناشى. -مۇنى بىلمەيتىن كىمسىڭدەر؟  -
 دەيدى باال. -ءبىز ءبىر جۇرگەن ءمۇساپىرمىز،  -
والي دەپ ايتۋشى بولماڭدار، ايداھاردىڭ اۋزىنا ءتۇسىپ كەتەسىڭدەر، ويتكەنى مىناۋ بەرىلەيىن دەپ وتىرعان  -

دا ايداھار االڭ-ىنا ءبىر رەت بەرىپ تۇراتىن بورىشى. بۇل زاتتاردى جۇما سايىن، تاڭ اتا ەلەڭزاتتار پاتشانىڭ جۇماس
ناشى. دەيدى شايحا -كەلىپ جۇتادى، ەگەر بۇل قارىزدى وتەپ تۇرماسا، بۇكىل ەلدى جۇتىپ جىبەرۋدەن تايىنبايدى، 

تىن ە جولداستارىنا بىلدىرمەي، ايداھاردىڭ كەلەوياۋ جاتىپ، تاڭ اتار مەزگىلد-مۇنى ەستىگەن باال، ءتۇنى بويى ۇيقىلى
اۋىلداتىپ كەلە ىپ، د-جولىنا قاراي سىتىلىپ شىعىپ كەتتى دە، ايداھاردىڭ جولىن توسىپ وتىردى. ءبىر ۋاقىتتا بوراندا

نا ىجاتقان ايداھاردىڭ داۋىسى ەستىلدى، ارتىنشا ايداھار دا كەلىپ جەتتى. سول كەزدە جاندىباتىر ۇلتاراعىنىڭ است
قارسى ايداھاردىڭ الدىنا شىقتى، ايداھار دا ارانىن -سالىپ ساقتايتىن قىرىق كۇالش سەمسەردى سۋىرىپ الىپ، قاراما

مەمسەرمەن جۇتىپ جىبەردى. باال قىرىق قۇالش سەمسەرىن -اشىپ كەلە جاتىر ەكەن، باالنى كورگەن جەردەن سەمسەر
ردى ەكى ءبولىپ ءتۇستى. باال ايداھاردى ولتىرگەنىنىڭ بەلگىسى كولدەنەڭ ۇستاپ تۇرا قالعان ەدى، سەمسەر ايداھا

ءۇشىن ونىڭ جونىنان ەكى ءتىلىم تاسپا الىپ، قالتاسىنا سالىپ الدى. ءسويتتى دە ەش ادامعا بىلدىرمەستەن، 
النعان يجاي بولدى. كەشەگى تىگۋلى تۇرعان ۇيلەر، وندا با-جولداستارىنىڭ قاسىنا كەلىپ جاتتى. تاڭ اتتى. جۇرت اي

ساۋ تۇر. كوشەدەگى، حالىقتىڭ ءبارى دە قۋانىشتى. بىرەۋلەر قولدارىنا ايىر، بالتا، شوقپار -مالداردىڭ ءبارى دە امان
ار دەگەن داۋىست« ايداھاردى مەن ءولتىردىم»ۇستاعان. ەندى بىرەۋلەرى قولدارىنداعى قارۋالرىن قانعا بوياپ العان، 

مۇلىكتىڭ امان قالعان حابارى حانعا بارىپ جەتتى. ايداھاردى كىم -گەندىگى، مالگۋ ەتەدى. ايداھاردىڭ ولتىرىل-گۋ
ولتىرگەنىن ءبىلۋ ءۇشىن حان جار سالىپ، حالىق جيدى. ايداھاردى ولتىرگەن ادامدا قانداي بەلگىسى بارلىعىن 

دالەلدى  ى ولتىرگەن بەلگىسىسۇراعاندا، بىرەۋ قارۋىن، بىرەۋ قاندانعان كيىمىن كورسەتتى. ءبىراق ەشكىمنىڭ ايداھارد
 بولمادى. سوندا حان تۇرىپ:

 دەپ سۇرادى. بىرەۋلەر: -بۇل شاھاردا ادام باالسىنان ەشكىم قالدى ما؟  -
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 -تورت ءمۇساپىر جاتسا كەرەك، والردى جيىنعا شاقىرعانىمىز جوق، -ەشكىم قالعان جوق، ءبىراق شايحانادا ءۇش -
 دەيدى.

دەدى حان. شايحاناداعى كىسىلەر شاقىرىلدى. جاندىباتىر  -م باالسى عوي، شاقىرىڭدار! والي بولسا، والر دا ادا -
 پاتشانىڭ وزىنە:

 دەپ ايداھاردىڭ ءبىر ءتىلىم تاسپاسىن ۇستاتادى. پاتشا: -تاقسىر، ايداھاردى ولتىرگەن ادام مەن ەدىم،  -
تاعىنان ءتۇسىپ، ءوزى ءۋازىر بولىپ، ءبىر دەپ حالقىنىڭ الدىندا  -مەن حان ەمەس ەكەم، سەن حان ەكەنسىڭ!  -

مۇلىك، قازىناسىنىڭ جارىمىن قوسا بەرەدى. جاندىباتىر حاندىقتى -قىزىن جاندىباتىرعا قالىڭدىققا بەرىپ جانە دۇنيە
ۇش كۇن تىنىققان سوڭ، جاندىباتىر ءبىرىنشى -ءوزىنىڭ دوسى ءبىرىنشى داۋگە بەرەدى. ءداۋ حان بوالدى. ەكى

ايتىسىپ، قالعان داۋلەرمەن قىزدى ىزدەپ، تاعى جول تارتادى. كۇندەردەن كۇن وتكىزىپ، بۇالر داۋمەن قوش 
ەكىنشى شاھارعا جەتتى. بۇل شاھاردان دا وتكەن شاھاردا بولعان ۋاقيعا شىقتى. ءبىراق ونداي ەمەس، بۇل شاھارداعى 

شاھارداعىدان ەكى ەسە ۇلكەن جانە كوپ ەكەن.  تىگىلىپ جاتقان وتاۋالر، بايالنىپ جاتقان ادامدار مەن مالدار وتكەن
جاننىڭ -بۇالر بۇل شاھاردىڭ شايحاناسىنان بارىپ ورىن الدى. شايحاناشىدان مىنا تىگىلگەن ۇيلەر مەن بايالنعان مال

 ءمانىن سۇرادى.
 دەدى شايحاناشى. -مۇنى بىلمەيتىن نەتكەن جانسىزدار؟  -
 دەدى جوالۋشىالر. -قان ءمۇساپىر كىسىلەرمىز، بىزدەر جولىمىزدى ارەڭ تاۋىپ كەلە جات -
والي بولسا، سىزدەر مىناۋ سوزدەرىڭىزدى مەنەن باسقا ەشكىمگە ايتا كورمەڭدەر، ايتپەسە بۇل سوزدەرىڭىزدى حان  -

يا حاننىڭ ۋازىرلەرى ەستىسە، مىناۋ بولىپ جاتقان توپاالڭعا سالىپ جىبەرەدى. بۇل توپاالڭنىڭ جايى مىناۋ دەپ، 
وسى جەردە، ءۇش پاتشالىق ەلدىڭ ورتاسىندا، ءبىر تاجال جىالن بار، ۇزىندىعى »حاناشى اڭگىمەسىن باستادى. شاي

قىرىق قۇالش، اۋزىنىڭ ۇلكەندىگى سونداي، كوشكەن ەل قاالي بولسا، سوالي سىيىپ كەتەدى. مىنە، سول جىالننىڭ 
تقان ءجايىمىز وسى. بۇل زاتتار كەشكە تۇرعانىمەن، بۇگىن بىزدەن الىم االتىن كەزەگى كەلىپ، سوگان دايىنداپ جا

ءتۇن ورتاسى اۋا جوق بوالدى. شۋالعان مال، جىالعان ادامداردىڭ داۋىسى شاھاردىڭ ءىشىن جاڭعىرتادى. ءسويتىپ، 
 وسىنداي زور ءبىر پالەگە، ۇلكەن اپاتقا كەزدەسىپ، نەشە جىل بويى وسى جىالننىڭ زاردابىن باستان كەشىرىپ جاتقان

دەپ شايحاناشى ءسوزىن توقتاتتى. ءتۇن بولدى. جولداستارى ۇيىقتاعان كەزدە، جاندىباتىر جىالننىڭ  -، «ەلمىز
جولىن توسۋعا اتتاندى. ءتۇن ورتاسى اۋا باستاعاندا، ءبىر ساسىق جەلدىڭ ءيىسى جاندىباتىردىڭ مۇرنىن جارا باستادى. 

ورنىنان  اق جىالننىڭ دەمى-ندىباتىردى تاي شاپتىرىمداي جەردەنجەتپىس كىسى ورنىنان تۇرعىزا المايتىن جا-الپىس
قوزعالتىپ قويادى. قىرىق قۇالش سەمسەرىن قولىنا الىپ، جىالننىڭ الدىنا كەزەي ۇستاپ تۇرا قالدى. اش قارىنى 

پ رىجاالڭداپ كەلە جاتقان جىالن باالنى جۇتىپ جىبەردى. و دا جۇتىپ بولدى، بۇ دا ءتىلىپ، جىالندى قاق جا
اق شىقتى. وتكەن ايداھاردان بۇل جىالن باسىم ەكەن. باال جىالننىڭ ۋىتىنا ۋالنىڭقىراپ، ەت ءپىسىرىم -قۇيرىعىنان ءبىر

ۋاقىت تالىپ جاتتى. ءبىراق، ازدان سوڭ سۋعا ءتۇسىپ، جىالننىڭ جونىنان تاسپا ءتىلىپ الدى دا، ەشكىمگە 
وتكەن شاھارداعىداي، بۇل شاھاردا دا جيىن بولدى. حان تاعىن، سەزدىرمەستەن، ورنىنا كەلىپ جاتتى. ەرتەڭىنە، 

حاندىعىن جاندىباتىرعا بەردى. جاندىباتىر حاندىقتى ەكىنشى داۋكىتاپشى دوسىنا بەرىپ، قالعان داۋمەن ەكەۋى تاعى 
القىنا اردىڭ حدا جولعا ءتۇستى. بۇالر ساپار شەگىپ تاعى ءبىر شاھارعا كەز بولدى. بۇل شاھاردىڭ حالقى باسكا شاھ

بىر ادامنىڭ ءتۇسى اق، -سارى، بىردە-قاراعاندا وزگەشە بولىپ شىقتى. شاھاردارى بارلىق حالىقتىڭ وڭدەرى ساپ
سارى. -بىرىنەن ايىرا المايتىن ساپ-قىزىل شىرايلى، قارا ەمەس. ۇلكەنى دە، كىشىسى دە، ايەلى دە، باالسى دا، بىرىن

نىقتى، ءجون سۇراستى. اقىرىندا حالىقتىڭ بارلىعىنىڭ سارى بولۋى مىناۋ بولىپ بۇالر ءبىراز كۇن شاھاردا بولىپ تى
رعا توڭكەرىپ ءبىر شۇقىردان ەكىنشى شۇقى-شىقتى: شاھار حالقىنىڭ پايداالناتىن ۇلكەن دارياسىن ءبىر ءداۋ اۋدارىپ

داۋ اعى وسىمدىك اتاۋلىنى ءۇرتتاپ قويىپ وتىرادى ەكەن دە، سۋدىڭ ىشىندەگى بالىق، ءتۇرلى جاندىكتەردى، ەڭ اي
قارنىن اراالپ، دارياعا قايتا قۇيادى -ىلعي جۇتىپ جەپ قويادى ەكەن. سۋدىڭ ءبارى ءداۋدىڭ ىشىنە ءتۇسىپ ىشەك

ىپ سارى بول-ەكەن. ومىرىندە تازا سۋ ىشپەي، ونە بويى ساسىق سۋ ىشكەندىكتەن، شاھار حالقى وسىنداي ساپ
اتىر جىالندارعا ىستەگەنىندەي ەتىپ، ءتۇن ورتاسى اۋا ءداۋدىڭ ساپىرىستىراتىن كەتكەن ەكەن. مۇنى ەستىگەن جاندىب

سۋىنا كەلەدى. كەلسە، ءداۋ جاڭا عانا جۇمىسىنا كىرىسىپ جاتىر ەكەن. بەر جاعىنان بارعان باالنى قوسا جۇتايىن 
ىپ، تاپ، تۇرا قاالدى. ءسويتدەپ، جاندىباتىرعا جاقىنداي بەرگەندە، جاندىباتىر قىرىق قۇالش سەمسەردى قولىنا ۇس

ءداۋدى جارىپ ولتىرەدى دە، ءداۋ جونىنان ءبىر ءتىلىم تاسپاسىن الىپ، جولداسىنىڭ جانىنا كەلىپ جاتىپ قاالدى. تاڭ 
 تۇنىق. باال ءبىر توستاعان سۋدى قۇيىپ الىپ، بالتاسىن ۇستاپ، حانعا كەلىپ:-اتا ءبىر باال سۋعا كەلسە، سۋ تۇپ

دەپ، سۋدى كورسەتكەندە، مۇنداي سۋدى ءوزى تۋىپ،  -« تىردىم. نانباساڭىز سۋدى قاراڭىز!داۋدى مەن ءول»ء 
الىپ:  شەلەك سۋدى-حان بولعالى ءىشىپ كورمەگەن حان التىن تاقتان اتىپ تۇرادى. كوشەگە حالىق سىيماي، شەلەك

م قاالدا قالعان ەشكى»جيناپ:  دەپ داۋرىعىسادى. حان بۇكىل حالقىن تەگىس -، «مەن ءولتىردىم، مەن ءولتىردىم»
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 ادام باالسى عوي، -دەگەن داۋىستار شىقتى.  -، «ەكى ءمۇساپىر جاتىر-شايحانادا بىر»دەپ سۇراعاندا:  -« بار ما؟
دەيدى حان. جاندىباتىر كەلگەن بەتتەن ءداۋدىڭ جون تاسپاسىن حاننىڭ قولىنا ۇستاتا بەرەدى. حان:  -شاقىرىڭدار؟ 

حاندىق قۇرىپ، شاھاردى بيلەپ وتىرىپ، ءبىر داۋگە كۇش كورسەتىپ، جەڭە الماي، ساسىق،  نەشە جىلدان بەرى»
ر دەپ، حالىقتىڭ الدىندا تاعىنان ءتۇسىپ، ءبى -« الي سۋ ءىشىپ حالىقتى سارعايتىپ، بەكەر حان بولىپ ءجۇر ەكەم!

. نەشە اي، نەشە جىل ساپار شەگىپ، مۇلكىنىڭ جارىمىن جاندىباتىرعا بەرىپ، ءوزى ءۋازىر بوالدى-قىزىن جانە مال
 -ىزدەگەن ماقساتىنا جەتە الماي كەلە جاتقان جاندىباتىر تاقتى دا، قىزدى دا، مالدى دا جانىنداعى ءۇشىنشى ءداۋ 

دوسىنا بەرىپ، قوش ايتىسىپ، قۇشاقتاسىپ ايرىالدى. ول شاھاردان جالعىز شىعىپ، باسقا جاققا بەت االدى. جاندىباتىر 
ىمەن قوش ايتىسىپ شىققاننان كەيىن نەلەر ازاپ، قيىنشىلىقتاردى باسىنان وتكىزىپ، تاعى ءبىر شاھارعا جولداستار

كەلىپ كىردى. بۇل شاھاردا ءبىراز كۇن ءومىر وتكىزىپ، اقىرى ءبىر اقىلدى شالعا باال بوالدى. سونىمەن، جاندىباتىر 
، سۋ بەتىنە اينانىڭ ساۋلەسىندەي ءبىر جارىق ساۋلە كۇندەردە ءبىر كۇن داريانىڭ باسىنا كەلىپ شومىلىپ جاتسا

تۇسەدى، انىقتاپ قاراسا، باياعى اكەسىنىڭ ۇدايى وتىز جىل قۋىپ ىزدەگەن پەرى قىزىنىڭ سۋرەتى بولىپ شىقتى. 
شەشەسىنەن بەزىپ، نەشە جىل قيىنشىلىق ازاپتى باسىنان كەشىرگەن باال جاڭاعى ساۋلەگە -ادەيى وسى قىز ءۇشىن اكە

س ساالدى. ءبىر ۋاقىتتا ساۋلە جوق بولىپ بارىپ، سۋدىڭ شەتىنە ءتۇستى. باال سۋدان شىعىپ، ساۋلەنى تاعى باس با
ساالدى. ساۋلە تاعى سۋعا ءتۇستى. وسىنداي رەتپەن نەشە رەت جەرگە تۇسكەن ساۋلەنى ۇستاي الماي، باال اقىرى 

ان تى. وگەي باال بولسا دا ءوزىنىڭ باالسىنداي بولعتۇسىن بىلمەي تالىقسىپ قۇالپ جات-سۋدىڭ شەتىنە كەلىپ ەس
جاندىباتىردى االسۇرىپ ىزدەپ، تابا الماي، جىالعان شالقالىپ جاتقان باالنىڭ ۇستىنەن شىقتى. باال ەسىن 

 ءجيدى.وزىنىڭ ىزدەپ كەلە جاتقان قول جەتپەسىنىڭ دەرەگى شىققان سوڭ، باال اتاسىنا بىالي دەدى:
جۇرتىمنان بەزىپ، نەشە جىل بويى ازاپ شەگىپ، جەر كەزىپ، وسى پەرىنىڭ قىزىن ىزدەپ -، ەلشەشە-اتا، مەن اكە -

جۇرگەن ەدىم. ەندى سول قىزدىڭ تۇراقتى جەرى وسى بولسا كەرەك. سوندىقتان ماعان وسى قىزعا قول جەتەتىن 
مەي، اقىرى باالنىڭ كوڭىلىن ايتپاسىن بىل-دەدى. شال ءارى ويالپ، بەرى ويالپ، ايتار -امالىن ايتساڭىز ەكەن؟ 

 قيمايدى.
سوناۋ تۇرعان اق مەشىت كوزگە جاقىن، جۇرىسكە ون كۇندىك جول. سول  -دەدى.  -والي بولسا، تىڭدا باالم!  -

مەشىتكە بارارداعى وڭ جاقتاعى دۋالدىڭ تۇبىنەن تەسىپ ءتۇس تە، ەشكىمگە دىبىس بىلدىرمەي، سول تۇسكەن 
كەلەتىن مەزگىلدە قاراۋىلشى مايمىلى كەلىپ، كىم بار، كىم جوعىن بايقاۋ ءۇشىن، بۇرىش پەن بۇرىشىڭدا جات. قىز 

شيت ەتىپ جۇگىرىپ جۇرەدى. سول كەزدە مايمىلدى دىبىسىن شىعارماي ءولتىر دە، ۇندەمەي جاتا بەر. -بۇرىشتا شيت
نان اسىال كەت دە، ەكى قولىڭمەن ەكى ونىڭ ارتىنشا قىز دا كەلەدى. قىز كەلىپ ناماز وقىپ وتىرعاندا، كەلە يىعى

ەمشەگىن مىقتاپ ۇستا. سونان سوڭ قىز سەنى قىرىق كەز مەشىتتىڭ توبەسىنە اپارىپ ءۇش رەت سوعادى. ەگەر سول 
سوققاننان امان قالساڭ، ءىسىڭنىڭ وڭعانى. ول ۇشتەن ارتىق ۇرا المايدى، جەرگە قۇاليدى. سول كەزدە قىز: 

دە. سودان اقىرى قىز  -« قوينىڭداعى كىتابىڭدى بەرمەسەڭ جىبەرمەيمىن!»سەن:  دەپ جالىنار. -« بوسات!»
وكپەسى قىسىلىپ ولەتىن بولعان سوڭ، قوينىنداعى كىتابىن ۇستاتادى. مىنە، سول كەزدە قولىڭدى بوسات، قىزدىڭ 

-جىالپ دەيدى دە، شال - ونەرى دە، ءومىرى دە سول كىتاپقا بايالنىستى. مۇنى قولعا تۇسىرسەڭ، قىزعا ۇيلەنگەنىڭ،
سىقتاپ قوشتاسىپ، باالسىن جولعا ساالدى. جاندىباتىر مەشىتكە دە جەتتى. شال ايتقانداي، بارلىعىن دا ىستەدى، دۋال 
دا تەسىلدى، مايمىل دا ءولتىرىلدى. قىز كەلىپ نامازعا باس قويعاندا، باال شالدىڭ ايتقانىن ىستەي سالدى. قىز اشۋمەن 

ەز مەشىتتىڭ توبەسىنە اپارىپ ەكى سوقتى، ۇشىنشىگە كەلگەندە ءالى قۇرىپ، تومەن ءتۇسىپ، قىز باالنى قىرىق ك
 «سەن مەندىك، سەن مەندىك!»جەرگە قۇالدى. ەسى اۋىپ قالسا دا، باال ۇستاعان جەرىنەن ايرىلمادى. قىز شارشادى: 

ن از الىسىپ، اقىرى قىز باالنىڭ مىقتى ەكەنىدەدى. ءبىر -« كىتابىڭدى بەرمەسەڭ جىبەرمەيمىن!»دەي بەردى. باال:  -
دەپ كىتاپتى قوينىنان الىپ، باالعا ۇستاتا بەردى. ءسويتىپ، ەكەۋى ءسۇيىسىپ قوسىلدى.  -« ما!»سەزگەن سوڭ: ء

نەشە جىل ىزدەپ جۇرگەن سۇلۋىنا قولى جەتىپ، باالنىڭ كوڭىلى جاي بولدى. كۇندەردە ءبىر كۇن جاندىباتىر قۇس 
ۇگىرتىپ، اڭ اۋالۋعا كەتەدى. كەلىنشەگى ءزاۋزامىر داريانىڭ شەتىنە بارىپ باسىن جۋسا، ءبىر تال شاشى سالىپ، يت ج

سۋعا كەتەدى. كەلىنشەك ارتىنان قۋسا دا ۇستاي الماي قاالدى. شاش اققاننان اعىپ وتىرىپ، تومەنگى جاقتا تۇراتىن 
تۋ قىالدى. . التىن شاشتى ىلىكتىرگەن بالىقشى ونى حانعا تارحاننىڭ قول استىنداعى ءبىر بالىقشىنىڭ قارماعىنا ىلىنەدى

قاپ دۇنيەلەر بەرەدى. مۇنداي عاجاپ شاشتى كورگەن حان بۇكىل ۋازىرلەرىن، سەگىز ساناتتارىن، -حان سىيلىققا قاپ
 ماناپتارىن، اقىلگويلەرىن، قاراماعىنداعى قۋالردىڭ ءبىرىن قويماي جينايدى.

سوعان  كىم اكەلىپ بەرسە،-بىلەدى جانە كىم ماعان سونى اكەلىپ بەرەدى؟ ەگەر دە كىمدەوسى شاشتىڭ يەسىن كىم  -
ەمىن، يا مەن بىل»دەپ، حان جۇرتقا جار ساالدى. بۇعان جيىلعانداردان شەشىلىپ:  -نە تىلەسە، سونىسىن بەرەيىن! 
ىز، ا سول توپتىڭ ىشىنەن باسى ءمۇيدەپ ەشكىم جاۋاپ قايىرمايدى. ءبىر ۋاقىتت -، «بولماسا مەن الىپ كەلىپ بەرەم

مەن بىلەم، ماعان ءبىر جەلمايا بەر، قىزدى »تۇرىنە ادام قاراعىسىز سۇمپايى، قارعا تۇمسىق، قارا اياق ءبىر مىستان: 
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ەكى -دەيدى. سوسىن جەلماياعا ءمىنىپ، جاندىباتىردىڭ جاتقان جەرىن ىزدەپ كەلەدى. كەمپىر بىر -، «الىپ كەلەم
ڭ جولىن توسىپ جاتادى. ءۇشىنشى كۇننىڭ كەشىندە جەلمايانىڭ ءتورت اياعىن بايالپ تاستاپ، باقىرتىپ كۇن باتىردى

 ۇرىپ جاتقان مىستانعا جاندىباتىر كەز بوالدى.
 دەيدى جاندىباتىر. -و، شەشە، نەگە الەك بولىپ، جەلماياڭىزدى تۇرعىزباي، اۋرەلەنىپ جاتىرسىز؟  -
ن كەلە جاتىر ەدىم، مىنا تۇيەسى قۇرعىر شارشاپ، ورنىنان تۇرا الماي جاتىر. كۇن بولسا شىراعىم، مىناۋ ءبىر جاتقا -

 دەيدى مىستان. -باتىپ بارادى نە ىستەرىمدى بىلمەي، سەرگەلدەڭگە ءتۇسىپ وتىرمىن، 
رعان ىدەيدى جاندىباتىر. سونى ەستىپ وت -والي بولسا، كەش باتقاندا قايدا باراسىز؟ بۇگىن بىزگە قونىڭىز،  -

 مىستان قۋانىپ كۇلىپ:
كۇن  ەكى-دەپ، جاندىباتىردىڭ ۇيىنە كەلەدى. كەمپىر بىر -اي! -قونسام قونايىن، وركەنىڭ ءوسسىن، شىراعىم -

 تىنىقتى. جاندىباتىردىڭ جايالرىمەن تانىستى، ءۇشىنشى كۇنى كەلىنشەگى ءزاۋزامىردى اينالدىرا باستادى.
سىڭ جىگىتىڭدى، سونىڭ جانى قاي جاقتا بوالر ەكەن، سەن ومىرلىك دوسسىڭ، وسى جاندىباتىر، جاندىباتىر دەي -

 دەيدى كەمپىر. -سونى بىلەسىڭ بە؟ 
 دەيدى ءزاۋزامىر. -جانىنىڭ قايدا ەكەنىن بىلمەيمىن،  -
 دەيدى كەمپىر. -ونى سۇراپ الۋىڭ كەرەك ەمەس پە؟  -
 دەيدى ءزاۋزامىر. -ەدى؟  اۋ، ول ماعان جانىنىڭ قايدا تۇراتىنىن ايتۋشى ما-شەشە -
كەشكە اڭنان قايتقان سوڭ سۇرا، ەگەر ايتپاسا، وندا سەنىمەن ومىرلىك بولماعانى. وكپەلە دە، تەرىس قاراپ جاتىپ،  -

دەيدى كەمپىر.كەشكە جاندىباتىر توسەككە كەلىپ جاتا بەرگەندە ءزاۋزامىر:  -اق ايتادى، -ءبىراز جىال. سوندا ءوزى
 -، «بىرىمىزدى بىلمەستەن جاندىباتىر، ءزاۋزامىر دەيمىز دە جۇرە بەرەمىز-قايدا بوالدى؟ ءبىروسى سەنىڭ جانىڭ »

 دەيدى.
دەيدى جاندىباتىر. ءزامزامىر، مىستان ايتقانداي، تەرىس قاراپ، ىزا  -مەنىڭ جانىمنىڭ ساعان نە كەرەگى بار؟  -

 يگەن ايەلىن قيماي مىنانى ايتىپ سالدى.كەبىن كەلتىرىپ،سۇ« باتىر اڭقاۋدىڭ»بولىپ، ەدى، جاندىباتىر 
وڭ ەتىگىمنىڭ استىندا قىرىق قۇالش سەمسەر بار، مىنە، سول سەمسەر مەنىڭ جانىم. ول سەمسەردى داالعا تاستاساڭ  -

 -دا، وتقا ماي سالىپ جاندىرساڭ دا ولمەيمىن، قايتا وتقا سالعاندا كۇشىم تاسيدى، ءبىراق سۋعا تاستاسا، ولەم، 
نى ەستىگەن مىستان جۇرت ۇيقىعا كەتكەن كەزدە، دەرەۋ ۇلتاراقتىڭ استىنداعى سەمسەردى الىپ، دارياعا دەيدى. و

ندى كەشەكتەرى قاعىلىپ ە-تاستايدى دا جىبەرەدى. تاڭ اتتى، جۇرت تۇردى، ءشاي قۇيىلدى، باتىردىڭ بارلىق كيىم
 تكەن. مۇنى كورگەن ءزاۋزامىر باتىردىڭ قوينىنداعىوياتۋعا كەلسە، باتىر بۇرىنعى باتىر ەمەس، ول دۇنيەگە جونەپ كە

كىتاپتى الىپ، ۇشىپ ۇيدەن شىعا بەرگەندە، اڭدىپ تۇرعان مىستان پىشاعىن سىلتەپ قالىپ، ءبىر قاناتىن كەسىپ 
تۇسىرەدى. ءسويتتى دە قىزدى جەلمايانىڭ ارتىنا تاڭىپ، يت قورلىعىن كورسەتىپ، حاننىڭ قولىنا اكەلىپ تابىس 

پ مەنى ون جەتى كۇن توي قىلى»اق تىلەك قويادى، ول تىلەگى: -ءزاۋزامىر حاننىڭ الدىنا بارعان سوڭ ءبىر قىلدى.
ون جەتى كۇننىڭ ىشىندە جاندىباتىردىڭ ەشقانداي حابارى بولماس »دەيدى. ءزاۋزامىردىڭ ويى: -، «الساڭىز ەكەن

ىرىنشى ءداۋ دوسىنىڭ سول كۇنى ەرىگىپ وتىرىپ دەگەن ءۇمىت بولىپ ەدى. جاندىباتىردىڭ باياعى ءب -« پا ەكەن؟
جاندىباتىردىڭ جۇلدىزى وشكەنىن  -جۇلدىزدارعا كوزى تۇسكەن ەدى. ءدال ماڭدايىندا جارقىراپ تۇرعان دوسى 

التىن تاقتان قاالي قۇالپ تۇسكەنىن ءوزى دە سەزبەي قاالدى. ول « وي باۋىرىمداپ»كوزى شالىپ كەتكەندە، 
لىپ، ەكىنشى ءداۋ كىتاپشى دوسىنا جەتتى. كىتاپشى دوسى كىتابىنا قاراپ جىبەرگەندە، كىتاپقا: سول ساتتە اتتان سا

، «دوسى جاندىباتىر باسى ءمۇيىز، بوكسەسى كيىز، قارا تۇمسىق، قارا اياق مىستاننىڭ قولىنان پالەن كۇنى قازا تاپتى»
عان سۋشى دوسىنا كەلەدى. كەلىپ، بول -نشى ءداۋى دەگەن جازۋ قالىپتى. ەكەۋى اتتان سالىپ، جاندىباتىردىڭ ءۇشى -

وقيعانى بايانداپ، ۇشەۋى جاندىباتىردىڭ قازا تاپقان جەرىنە قاراي جونەلەدى. كەلسە، دوسى ءولىپ جاتىر. 
جىالعان ءۇش كىسىنىڭ داۋسىنا قىرىق كەز مەشىت كۇڭىرەنىپ داۋىس قوسقانداي بولدى. ۇشەۋى « باۋىرىمداپ»

دەپتى.  -، «مۇنىڭ جانى قىرىق قۇالش سەمسەردە، ول سەمسەر پالەن داريانىڭ تۇبىندە جاتىر»اسا: كىتاپتى وقىپ قار
جان سەمسەردى ىزدەۋگە كىرىسەدى. كەلىپ سۋدان ءارى قارايدى، بەرى قارايدى، -مۇنى كورگەن دوستار جالما

اعا تۇسىرەدى. ءۇشىنشى سۋشى بىرى كەزەكپەن داري-ەشقانداي دەرەك تابىلمايدى. اقىرى بولماعان سوڭ ءبىرىن
ءداۋدىڭ كوزىنە ينەدەي جىلتىراعان زات كورىنگەندەي بوالدى. بايقاپ قاراسا، شەتى كورىنىپ جاتقان سەمسەردىڭ 

ىرعاپ جۇلىپ االدى. سەمسەر دە تابىالدى. ەندى نە ىستەۋ كەرەك؟ كىتاپقا جانە قارادى. قاراسا، -باسى ەكەن، ىرعاپ
ىزدىرىپ، توتىن تازاالسا، جاندىباتىر تىرىلمەك ەكەن. مەشىتكە الۋالتىپ وتتى جاعىپ، سەمسەردى وتقا سالىپ ق

 سەمسەردى قىزدىرىپ، بالقىتا باستاعاندا، جاندىباتىرعا جان پايدا بوال باستايدى. ءبىر مەزگىلدە:
ولىپ ت جاعىپ اۋرە بدەپ باتىر ورنىنان تۇرا كەلسە، دوستارى قاسىندا، و -، «وي، قاتتى ۇيىقتاپ قالىپپىن عوي»

ڭ اياق تەگىس بايانداپ ءوتتى. سوندا بارىپ باتىردى-جاتقانىن كورەدى. دوستارى جاندىباتىرعا بولعان وقيعانى باستان
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دەدى دە،  -، «سول مىستان ءزاۋزامىردى الىپ كەتكەن ەكەن عوي»ويىنا مىستان كەمپىر ءتۇستى. ەندى ول: 
حاننىڭ شاھارىنا تارتتى. بۇالر ءزاۋزامىردىڭ تويى اياقتالىپ، ءدال سول كۇنى  تەزدەتىپ اتتانىپ، مىستاننىڭ، زالىم

كەشكە زالىم حاننىڭ تىرناعىنا تۇسەيىن دەپ وتىرعان ۇستىنەن شىقتى. بۇالر كەلىسىمەن بەسىككە بولەگەن مىستاندى 
ىڭ باياعى پ، ورنىنا جاندىباتىردبەسىگىنەن الىپ، جەتى قىردىڭ ار جاعىنا اسىرا القتىردى. زالىم حاننىڭ باسىن كەسى

وگەي اتاسىن حان قويادى. جاندىباتىر ەزى ەل قايدا، جۇرت قايدا دەپ، بۇكىل دوستارىن ەرتىپ، جولعا شىعادى. 
 اكە شەشەسىنە جەتەدى. -جولشىباي ءۇش دوسىنىڭ ۇيىنە ءۇش ايدان قوناق بولىپ، ءتورتىنشى ايدا ءوز ەلىنە 

ارىلىك باسىپ، ونىڭ ۇستىنە باالسىنىڭ قايعىسى قوسىلىپ، ءبىر كوزىنەن قان، ءبىر شەشەسى ەمەس، ك-بۇرىنعى اكە
شەشەسىن كوردى. سەيتىپ، جاندىباتىر بارشا مۇراتىنا جەتىپ، العان سۇلۋ ايەلىمەن -كوزىنەن جاس اعىپ وتىرعان اكە

 شاعالى بولىپ، دۇنيەدەن ارمانسىز بولىپ وتكەن ەكەن. -باال
 
 

 قۇال اتتى كەندەباي ـ ءبولىم: كەر 247
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1944 

 
ەرتە ەرتەدە، ەشكى قۇيرىعى كەلتەدە، قاراتاۋدىڭ ويىندا، قاراسۋدىڭ بويىندا قازانقاپ دەگەن ءبىر كەدەي بولىپتى. -ەرتە

ز كۇندەرىن وزدەرى قازانقاپ قۇس اتىپ كۇن كورەدى ەكەن، ايەلى اۋ توقىپ، جاماۋ جامايدى ەكەن، وسىالي ءو
 كۇنى جاقىنداپ، كۇن وتكەن-كورىپ، جۇرە بەرىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن قازانقاپتىڭ ايەلى جۇكتى بولىپتى، اي

سايىن ايەلدىڭ اياعى اۋىرالي بەرىپتى. توعىز اي، توعىز كۇن بولعاندا، ايەل تولعاتىپ، بوسانىپتى. تورسىق شەكە، 
ىپ، توبەلەرى كوككە جەتىپتى، باالسىنا كەندەباي دەپ ات قويىپتى. كەندەباي اي اناسى قۋان-اپپاق ۇل تاۋىپتى. اتا

سايىن ەمەس، كۇن سايىن ءوسىپتى، التى كۇندە كۇلىپتى، الپىس كۇندە ءجۇرىپتى، التى جىلدا جىگىت بولىپتى. سونداي 
انداردى جالعىز قۇدىققا قۇالعان اتكۇشتى بولىپتى، الىسقانىن الىپ ۇرا بەرىپتى، كۇرەسكەنىن جىعا بەرىپتى، شىڭىراۋ 

بارا قۇالن الىپتى، قۇرااليدىڭ كوزىنەن تيگىزگەن -تارتىپ شىعارا بەرىپتى. اڭ اۋالپ، اكەسىنە جاردەمدەسىپتى، بارا
مايا ءۇيىپ تاستاپتى. قاراسۋدىڭ بويىنداعى قارا ءۇيلى -مەرگەن بولىپتى، ارقار مەن كيىكتى قۇالن مەن مارالدى مايا

ر قارق بولىپتى دا قالىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن كەندەباي اڭ اۋالپ جۇرسە، قاراتاۋدىڭ ويىندا، تەرەڭ قۇزدىڭ كەدەيلە
بويىندا ارىستانداي كوكجال ءبورى ءبىر بۋاز بيەنى جاڭا عانا جارىپ، جەگەلى جاتىر ەكەن. كەندەباي جۇگىرىپ 

القتىرىپ كەپ جىبەرىپتى. قاسقىر ارس ەتىپ، اۋزىن بۇلعاپ -بارىپ، كوكجالدى قۇيرىعىنان ۇستاپ الىپ، بۇلعاپ
قيساڭداتىپ، ءولىپتى دە قالىپتى. كەندەباي قاسقىردىڭ تەرىسىن سويىپ الىپ، بيەنىڭ قاسىنا كەلسە، بيە جانتاالسىپ، 

اي تولگەلى جاتىر ەكەن. كەندەباي الماس قانجارىمەن بيەنىڭ قارنىن جارىپ جىبەرىپ، قۇلىنىن سۋىرىپ الىپتى. ارىس
ەركەك قۇلىن ەكەن. كەندەباي قۇلىندى ۇيىنە الىپ قايتىپتى، ونى قۇالننىڭ سۇتىمەن اسىراپتى. قۇلىن ساعات سايىن 
ەمەس، مينۋت سايىن ءوسىپتى. التى ايدىڭ ىشىندە التى كەز ات بولىپ شىعىپتى. اتتىڭ ءتۇسى كەرقۇال بولىپتى. 

ءجۇرىپ، اڭ اۋالپتى. كەرقۇال قۋسا جەتىپ، قاشسا قۇتىالتىن، كەندەباي كەرقۇالنى ۇيرەتىپ ءمىنىپ، ءتۇن قاتىپ 
اۋزىمەن قۇس تىستەگەن ەرەن جۇيرىك بولىپتى. كەندەباي كەرقۇالنى قۇستاي ۇشىرىپ، التى قىردىڭ ار جاعىنان 

 ڭجۇمعانشا قۋىپ جەتىپ، قۇيرىعىنان ۇستايتىن بولىپتى. كەندەباي وسىالي ا-قاشا جونەلگەن قۇالندى كوزدى اشىپ
اۋالپ، ەل اراالپ جۇرە بەرىپتى. ول مەيلىنشە قايىرىمدى بولىپتى، جىالعاندى جۇباتىپتى جاتسىنۋدى سۇيمەپتى، 
تابىسىنا بۇكىل ەل ورتاق بولىپتى. كەرقۇال اتتى كەندەباي باتىر اتانىپ، الەمگە ايان بولىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن 

پ بارا جاتىپ، قوزىسىن باعىپ جۇرگەن ءبىر باالعا كەزدەسەدى. باال كەندەباي اڭ اۋالپ، الىسقا ۇزاپ كەتىپتى. كەتى
 ەڭىرەپ جىالپ ءجۇر ەكەن. كەندەباي جەتىپ كەلىپ:

 دەپ سۇراپتى. -كوزىڭ جاستى، كوكىرەگىڭ قايعىلى نە ەتكەن جانسىڭ؟         -
 ورىم ەكەن.-باالنىڭ باسى تاز، كيىمى ءورىم

 -وگىلمەي مە ىرىسىڭ. اسقار تاۋداي اكەڭدى السا، كورگەن كۇنىڭ قۇرىسىن! ارداقتاعان اناڭدى السا، ت        -
 دەپ قويا بەرىپتى باال.

دەپ سۇراپتى كەندەباي. باال كوزىنىڭ جاسىن كول قىلىپ، اۋىر ءبىر  -نە بولدى؟ جوندەپ ايتشى؟         -
 كۇرسىنىپ الىپ، بىالي دەپ جاۋاپ بەرىپتى:

ن باتىردىڭ جالعىز باالسى ەدىم. ءقازىر التىعا شىقتىم. بيىل ءتورتىنشى جىل، ەلىمىزگە مەن مەرگەنباي دەگە        -
جاۋ ءتيىپ، جىلقى بىتكەننەن تىگەرگە تۇياق قالدىرماي ايداپ كەتىپتى. اكەم الىپ ۇيقىلى باتىر ەدى. ۇزاق جورتۋىلدان 

دى جاۋ اسكەرى بايالپ اكەتتى. اكەمدى كەلگەندە التى كۇن قاتارىنان ۇيىقتايتىن. وسى ۇيقىدا جاتقاندا اكەم
اراشاالماقشى بولىپ جەتىپ بارعان شەشەمدى قايىرىمسىز جاۋ الدىنا وڭگەرىپ جونەپ بەردى. مەن جەتىم قالدىم. 
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ىشەرگە اسىم، كيەرگە كيىمىم بولماعان سوڭ، امالسىزدان تاسقارا بايدىڭ قوزىسىن باعىپ ءجۇرمىن. ارىدىم، توزدىم. 
شەشەمە جىاليمىن، باي -باسىم تاز بولدى. سودان بەرى كوزىمدە جاس، كوڭىلىمدە قايعى. مەن اكەەرنىم جاالق، 

 جىلقىسىنا جىاليدى.
 دەيدى كەندەباي. باال قۋانىپ كەتەدى. -شەشەڭدى ىزدەپ تاۋىپ بەرەيىن، -والي بولسا، جىالما. مەن اكە        -
 -ۇش كۇن جاتىپ تىنىعىڭىز، سودان كەيىن جۇرەرسىز، -ەكى اعاي، وندا ءبىزدىڭ قويشىالردىڭ قاسىنا        -

دەپ، قويشىالردىڭ كاسىنا بارىپ تۇسەدى. اتىپ العان قۇالندارىن اسىپ، تاماق « ماقۇل»دەپ وتىنەدى. كەندەبەي 
پىسىرەدى. كەشكە باسقا قويشىالر كەلەدى دە، ماناعى باال قوزىشى كەلمەيدى، ءارى كۇتەدى، بەرى كۇتەدى. 

 اھىالپ قوزىشى كەلەدى.-ەبايدىڭ كوزى ۇيقىعا بارا بەرگەندە ۋھىلەپكەند
 دەپ سۇرايدى كەندەباي. -نەگە كەشىكتىڭ؟         -
كۇلىپ قوزىسىن ورىسكە ايداپ كەتەدى. -دەيدى باال. باال تاڭەرتەڭ ويناپ -ءجاي، ءىشىم اۋىرىپ قالدى،         -

ىشى تاعى دا كەلمەيدى. كەندەباي ىزدەپ بارىپ، تالىپ جاتقان باالنى كەشكە باسقا قويشىالر كەلگەندە، ماناعى قوز
جايدى سۇرايدى. باال ءجونىن ايتپايدى. سودان كەيىن -تاۋىپ االدى. باال ەسىن جيناعاننان كەيىن كەندەباي ءمان

 كەندەباي باالعا اشۋالنادى. سوندا قوزىشى باال ايتادى:
 دە التى اققۋ توبەمنەن اينالىپ ۇشادى دا:كەشەدەن بەرى كۇن باتقان كەز        -

 كەندەباي سال مۇندا ما؟
 كەرقۇال اتى قولدا ما؟
 باۋدا نۇرى بالقي ما؟

 -باالق ءجۇنى شالقي ما؟ 
 دەپ سۇرايدى. مەن تۇرىپ:

 كەندەباي سال مەن ەدىم،
 كەرقۇال اتىم قولدا ەدى.

 باۋدا نۇرىم بالقيدى،
بەرەمىن. والر مەنى قاناتتارىمەن قاعىپ، جىعىپ كەتەدى. مەن تالىپ تۇسەم، دەپ جاۋاپ  -باالق ءجۇنىم شالقيدى، 

دەپ جاۋاپ بەرەدى. ءۇشىنشى كۇنى قوزىشى باالنىڭ كيىمىن كيىپ، قوزىنى باعۋعا كەندەباي ءوزى شىعادى. كۇن  -
 دى دە:اقىنداپ كەلەباتىپ، قاس قارايعان كەزدە باياعى التى اققۋ كەندەبايدىڭ توبەسىنەن التى اينالىپ ۇشىپ، ج

 كەندەباي سال مۇندا ما؟
 كەرقۇال اتى قولدا ما؟
 باۋدا نۇرى بالقي ما؟

 دەپ سۇرايدى. -باالق ءجۇنى شالقي ما؟ 
 كەرقۇال اتتى كەندەباي قوزىشى باال بولىپ:

 باۋدا نۇرىم بالقيدى،
 دەپ جاۋاپ بەرەدى. -باالق ءجۇنىم شالقيدى، 
كەندەبايدى قاناتتارىمەن قاعىپ، ساباي باستايدى. كەندەباي بىرەۋىنىڭ اياعىنان شاپ بەرىپ سوندا اققۋالر اشۋالنىپ، 

ۇستاي االدى. اققۋالر ۇشا جونەلەدى. كەندەبايدىڭ قولىندا بىرەۋىنىڭ التىن كەبىسى قالىپ قويادى. بايقاپ قاراسا، 
كۇن كۇتەدى. ءبىراق والر كەلمەيدى. سودان  كەبىستىڭ بەتىندە جازۋ بار ەكەن. كەندەباي باسقا اققۋالردى بىرنەشە

-اناسىنا ءبىر جىلدىق ازىق دايىنداپ بەرىپ، ساۋىت-كەيىن كەندەباي قويشىالرمەن قوشتاسىپ، ۇيىنە قايتادى. اتا
شەشەسىن -جاراعىن اسىنىپ، ازىعىنا الپىس قۇلىننىڭ قازىسىن الىپ، باياعى جەتىم باالنىڭ اكە-سايمانىن كيىنىپ، جاۋ

س اق اتتايدى. كوز ۇشىنداعى قۇ-گە شىعادى. كەرقۇال ات قۇستاي ۇشىپ، قۇيعىتىپ بارادى، ايلىق جەردى التىىزدەۋ
قاناتىن جازىپ، جەردەن كوتەرىلگەنشە كەرقۇال ات ۇستىنەن اتتاپ ءوتىپ كەتەدى. تەڭىزدى كول، داريانى شالشىق، 

ى، ءتۇن جۇرەدى، اي جۇرەدى، اپتا جۇرەدى، ءبىر تاۋدى قىرات قۇرلى كورمەيدى. سونىمەن، كەندەباي كۇن جۇرەد
جەرلەرگە كەلگەندە اسپانمەن تىرەسكەن ءبىر بيىك تاۋ كورىنەدى. تاۋدىڭ ەتەگىنە كەلگەندە كەرقۇال اتقا ءتىل ءبىتىپ 

دوستىم كەندەباي، ىزدەگەن جوعىڭ الىستا ەمەس. بىرەۋى ەمەس، ەكەۋى دە وسىدان تابىالدى. مىنا »سويلەيدى: 
دان ءارى اسساڭ، اعىپ جاتقان وزەندى كورەسىڭ. وزەننىڭ ورتاسىندا ءبىر ارال بار. ول ارالدا ادام پەرىسىنىڭ تاۋ

شەشەسى دە -حانى تۇرادى. سەنىڭ قولتىعىڭداعى التىن كەبىس وسى حان قىزىنىڭ كەبىسى. باياعى قويشى باالنىڭ اكە
 اننىڭ اۋزىوسى حاننىڭ قولىندا. والر تەرەڭ زىنداندا جاتىر. زىند

قۇلىپتى. ونىڭ كىلتى قولعا تۇسپەيدى. ول كىلت الپىس وزەن قۇيىلعان تەرەڭ داريانىڭ تۇبىندە جاتىر. ادام باالسى 
ونىڭ تۇبىنە جەتە المايدى. تاۋدىڭ ارعى بەتكەيىندە سيىر باعىپ جۇرگەن زور دەنەلى ءبىر ادام بار. ول جورىقتا 
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لى. سەن سول ادامعا بار دا جولىنا جەتەرلىك پۇل بەر. ونىڭ كيىمىن ءوزىڭ قولعا تۇسكەن ادام، ءقازىر حاننىڭ قۇ
كي دە، ءوزىڭنىڭ كيىمىڭدى وعان كيگىز. ءسويتىپ، الگى ادامدى ازات ەت تە، ءوزىڭ سيىردى باعىپ قال. ءقازىر 

ىرگە ۇستىمە سال. از جابدىقتارىڭدى مەنىڭ-سايمان، قۇرال-قۇيرىعىمنان ءبىر تال قىل ال دا، مەنى قويا بەر، ساۋىت
ساعان مەنىڭ دە، قۇرالدىڭ دا كەرەگى جوق. ەگەر كەرەك بوال قالسام، قۇيرىعىمنان العان قىلدى تۇتات. سوندا مەن 

دەيدى. كەندەباي كەرقۇال اتتىڭ قۇيرىعىنان ءبىر  -، «دايىن بوالمىن. ەندىگى اڭگىمەنى بارعان سوڭ كورەرسىڭ
ردى. ونىڭ ايتقانىنىڭ بارلىعىن ىستەدى. مالشىنى ازات ەتەدى. جولىنا پۇل بەرەدى. تال قىل جۇلىپ الدى دا، قويا بە

ونىڭ كيىمىن كيىپ، سيىردى ءوزى باعىپ قاالدى. كەشكە جاقىن وزەننەن ايداپ وتكىزەيىن دەسە، سيىرالر سۋعا 
. القتىرعان قتىرا باستايدىبىرلەپ ال-تۇسپەيدى. كەندەباي، اشۋالنىپ كەتىپ، سيىرالردى سيراعىنان ۇستاپ الىپ، بىر

سيىرالر وزەننىڭ ورتاسىنداعى ارالعا تومپىلداپ  ءتۇسىپ جاتادى. سول كەزدە حاننىڭ كىشى قىزى سۋدىڭ ارعى 
 جيەگىندە كورىپ تۇر ەكەن.

؟ دەپ ايتپايسىڭ« ايرىلعىردىڭ سۋى ايرىل!»اۋ، كىراسىڭ عوي مالدى. نەگە كۇندەگىدەي: -وي، وڭباعان        -
دەپ ەدى، وزەننىڭ سۋى ەكىگە ايىرىلىپ، ورتادان  -« ايىرىلعىردىڭ سۋى ايىرىل»پ ايعاي ساالدى. كەندەباي: دە -

جول اشىالدى. ءسويتىپ، كەندەباي مال باعىپ جۇرە بەرەدى. كۇندەردە ءبىر كۇن حان ءوزىنىڭ ەكى باالسىن شاقىرىپ 
 الىپ:

شى قۇلىنداۋى. قۇلىنداعان كۇنى تۇندە قۇلىن جوق بوپ كەتەدى. بۇگىن قارا بيە قۇلىندايدى. بۇل توعىزىن        -
دەيدى. مۇنى كەندەباي ەستىپ  -بۇگىن وسى بيەنى وزدەرىڭ كۇزەتىڭدەر. نە بولعانىن كوزدەرىڭمەن كورىڭدەر، 

دان زتۇرادى. كەشكە حاننىڭ ەكى باالسى بيەنى كۇزەتۋگە بارعاندا، كەندەباي دا جاسىرىنىپ بارىپ وتىرادى. ءبىرا
كەيىن حاننىڭ ەكى باالسى قورىلداپ ۇيىقتاپ قاالدى. كەندەباي ۇيىقتاماي وتىرا بەرەدى. تاڭ بىلىنە بەرگەن كەزدە، 
بيە التىن قۇيرىقتى، قۇندىز ءجۇندى ارعىماق قۇلىن تۋادى. ءبىر كەزدە اسپاننان ءبىر بۇلت ءتۇيىلىپ كەلەدى دە، 

اپ بەرىپ قۇيرىقتان اال تۇسەدى. كەندەبايدىڭ قولىندا التىن قۇيرىق قۇلىندى كوتەرىپ اپ جونەلەدى. كەندەباي ش
جۇلىنىپ قاال بەرەدى. كەندەباي التىن قۇيرىقتى قوينىنا تىعىپ، ۇيىقتاپ قاالدى. ەرتەڭىنە تاڭسارىدەن حان ەكى 

 باالسىن
 شاقىرىپ الىپ، نە كورگەندەرىن سۇرادى. باالالرى تۇرىپ:

 دەپ جاۋاپ بەرەدى. -نارسە بولعان دا جوق، بيە قۇلىنداعان دا جوق، ەش -
 حان تاعى دا تاڭقالىپ وتىرعاندا، كەندەباي ەسىكتەن كىرىپ كەلىپ:

 دەيدى. -دات، تاقسىر!  -
 دەيدى حان اقىرىپ. -داتىڭ بولسا، ايت!  -
ەزىندە ۇن ورتاسى كمەن ايتسام، بۇالردىڭ ايتىپ وتىرعانى وتىرىك. بۇالرعا كورىنبەي مەن دە كۇزەتتىم. ءت        -

ەكى باالڭىز ۇيىقتاپ قالدى. تاڭ الدىندا بيە ءبىر التىن قۇيرىقتى، قۇندىز ءجۇندى قۇلىن تۋدى. اسپاننان ءبىر بۇلت 
ءتۇيىلىپ كەلدى دە، ونى كوتەرىپ اال جونەلدى. مەن قۇيرىقتان شاپ بەرىپ ۇستاي الدىم. بۇلتپەن اراالسقان ۇلكەن 

 دەگەندە، ءسوزدىڭ اياعىن كۇتپەي: -ە، قۇيرىق مەنىڭ قولىمدا قاال بەردى، قۇس قۇلىندى الىپ كەتتى د
 دەدى حان. -قۇيرىق قايدا؟         -
 -تاقسىر، سابىر ەتىڭىز. مەن التىن قۇيرىقتى پايدا قىلعىم كەلسە، سىزگە ايتپايمىن عوي، مىنە، قۇيرىق،         -

جارىق بولىپ كەتەدى. حاننىڭ باالالرى -ا، ءۇيدىڭ ءىشى جاپدەپ كەندەباي قۇيرىقتى قوينىنان سۋىرىپ العاند
 ۇيالىپ جەرگە قارايدى.

ءقازىر ۇشەۋىڭ ىزدەپ شىعىپ، قۇستى دا، قۇلىندى دا تاۋىپ كەلىڭدەر. تابا الماساڭدار، مەنىڭ ماڭىمدى         -
ان كەزدە كەرقۇال ات جەتىپ دەيدى حان. كەندەباي وزەننەن ءوتىپ الىپ، قۇيرىقتىڭ قىلىن تۇتاتق -كورمەڭدەر! 

 سايمانداردى كيىپ الىپ، كەندەباي جونەپ بەرەدى.-جاراقتى ءىلىپ الىپ، ساۋىت-كەلەدى. قۇال اتتى ءمىنىپ الىپ، قارۋ
اناۋ جالىنى اسپانعا شىعىپ جاتقان وت دارياسى. سەنىڭ »ءبىر جەرلەرگە كەلگەندە ات تاعى توقتايدى دا، كەندەبايعا: 

سول داريانىڭ ار جاعىندا. ءقازىر كوزىڭدى جۇم. مەن اش دەگەنشە اشپا. كوزىڭدى اشساڭ، ەكەۋمىز باراتىن جەرىڭ 
دەيدى. كەندەباي كوزىن جۇمادى. سونىمەن ۇشا بەرەدى، ۇشا بەرەدى. ءبىر كەزدە ەڭ اۋەلى ىستىق  -، «دە ولەمىز

ال دەيدى كەرقۇ -« اش كوزىڭدى!»ىن: لەپتى، ودان كەيىن ىسىلداعان جەلدى سەزدى. تاالي ۋاقىت وتكەننەن كەي
ات. كەندەباي كوزىن اشىپ جىبەرسە، ۇلكەن داريانىڭ ورتاسىنداعى ارالعا كەلىپ تۇسكەن ەكەن. ارالدا التىن قۇيرىقتى 
سەگىز قۇلىن، قۇيرىعى جوق ءبىر قۇلىن التىن ناۋادان سۋ ءىشىپ تۇر ەكەن. كەرقۇال اتقا تاعى دا ءتىل ءبىتىپ: 

ىرەسكەن اناۋ بايتەرەكتىڭ باسىندا سامۇرىق قۇستىڭ ۇياسى بار. ول التى ايدا ءبىر رەت ازىق ىزدەپ اسپانمەن ت»
كەتەدى دە، ون بەس كۇندە كەرى ايناالدى. ءقازىر ول ازىق ىزدەۋگە كەتىپتى، ونىڭ قايتىپ كەلۋىنە ءالى التى كۇن 

ن جول الۋىڭىز كەرەك. مەنىڭ ۇستىمە ءمىن دە، التىبار. ءبىز ونىڭ قولىنا تۇسپەس ءۇشىن التى ساعاتتا التى ايلىق 
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ناۋانى الدىڭا وڭگەر. قۇلىندار، التىن ناۋادان قالماي، ءبىزدىڭ سوڭىمىزعا ەرەدى دە وتىرادى. ءبىز قۇلىنداردى 
سوڭىمىزدان ەرتىپ وتىرىپ ماناعى وت دارياسىنان تىكەلەي وتە المايمىز، اينالىپ ءجۇرۋىمىز كەرەك. ءبىزدىڭ 

ردەگى قىسقا جولىمىزدىڭ كەتەردە الىس بولىپ وتىرعانى دا سول. بۇل جولىمىزدا ءۇش بوگەت بار. ەڭ اۋەلى كەلە
جەتى باستى ءداۋ كەزدەسەدى، اقىرعان ارىستانعا جولىعامىز، سودان كەيىن جادىگوي كەمپىر بايالنىسادى. ال، ۋاقىت 

قۇال اتقا وڭگەرىپ الىپ، جونەلىپ بەرەدى. بارلىق قۇلىن دەيدى. كەندەباي التىن ناۋانى كەر -، «وزدىرماي جۇرەيىك
ونىڭ سوڭىنان ەرەدى. ءبىر ۋاقىتتا الدارىنان ءبىر ۇلكەن تاۋ كورىنەدى. تاۋ تەڭسەلىپ، قوزعالىپ بۇالرعا قاراي 

ىپ تۇرا ىلجاقىنداپ كەلەدى. بۇل جەتى باستى ءداۋ ەدى. كەندەباي التىن ناۋانى جەرگە قويادى. قۇلىندار ناۋاعا ءيىر
قاالدى. كەندەباي قولىنا ءجۇز باتپان شوقپارىن الىپ، كەرقۇال اتتىڭ بارلىق شابىسىمەن داۋگە قارسى شابا جونەلەدى. 

جۇمعانشا اعىپ ءوتىپ بارا جاتىپ، سالىپ كەتەدى. ءداۋدىڭ ءبىر باسى ۇشىپ تۇسەدى. كەيىن قاراي -كوزدى اشىپ
 قارسىلى جەتى ءوتىپ، جەتى رەت-ى ۇشىپ كەتەدى. وسىالي ەرسىلىشاۋىپ، تاعى سوعىپ وتكەندە، ەكىنشى باس

سوققاندا جەتى باسى بىردەي ۇشىپ كەتىپ، ءداۋ توڭكەرىلە قۇاليدى. كەندەباي ءداۋدىڭ كوزىن ويىپ، قورجىنعا 
شاڭ  ەسالىپ االدى. كەندەباي قايتىپ كەلىپ، التىن ناۋانى وڭگەرىپ، قۇلىندارىن ەرتىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. ەكپىنىن

اق اسىپ، كەرقۇال ات زىمىراپ كەلەدى. ءبىر كەزدە الىستان ارىستاننىڭ -ىلەسپەي، ءايت دەگەندە، التى قىردان ءبىر
اقىرعان داۋىسى ەستىلەدى. كەندەباي بۇل جولى كەرقۇال اتتى قۇلىنداردىڭ قاسىنا قاڭتارىپ تاستاپ، داۋىس شىققان 

اتتاعاندا، ءبىر لەپ كەندەبايدى تارتىپ اال جونەلەدى. ءبىر ۋاقىتتا ۇش -جاققا جاياۋ جۇرە بەرەدى. ىلگەرى ەكى
كەندەباي ارىستاننىڭ اپانداي اۋزىن كورەدى. كەندەبايدى تارتىپ جاتقان سونىڭ لەبى ەكەن. كەندەباي التى قۇالش 

اق -رعىنا ءبىالماس قىلىشىن كولدەنەڭ ۇستاي قويادى. الماس قىلىش ارىستاندى ەكى ءبولىپ، كەندەبايدى ار جا
تۇسىرەدى. كەندەباي ارىستاننىڭ ازۋىن قاعىپ الىپ، تاعى ءجۇرىپ كەتەدى. تاالي بەلەستەر، تاالي تاۋالر بۇلدىراپ 

قارا تۇمان باسىپ كەپ كەتەدى. تەك التىن قۇيرىقتاردىڭ ساۋلەسى -ارتتا قالىپ بارادى. ءبىر كەزدە جەر دۇنيەنى قاپ
پ كورسەتىپ تۇرادى. سول ەكى ارادا قاراڭعىلىق سەرپىلىپ جۇرە بەرگەندە، عانا بۇالردىڭ جولىن جارىق قىلى

سىالڭداعان ءبىر سۇلۋ قىز شىعا كەلەدى. كەندەباي اتىنان ءتۇسىپ قىزعا قارسى جۇرەدى. قىز مۇنىڭ بەتىنە ۇزاق 
 قارايدى دا:

دەيدى. جادىگوي كەمپىردىڭ قىز  -ۇزاق ءجۇرىپ شارشاعان شىعارسىز، ورداما ءجۇرىپ، تىنىعىپ كەتىڭىز،         -
 بولىپ قارسى االتىنىن، ونىڭ ورداسىنا كىرگەن كىسى كەرى شىقپايتىنىن كەرقۇال ات ايتقان بوالتىن.

دەيدى كەندەباي. قىز العا ءتۇسىپ اياڭداي  -شارشاعانىم راس. دەمالۋعا قارسى ەمەسپىن، باستاڭىز،         -
كەپ قاالدى، الماس قىلىشتان وت جارق ەتە تۇسەدى دە، دۇنيەنى تاعى دا  بەرگەندە، كەندەباي الماسىن سەرمەپ

تۇمان باسىپ كەپ كەتەدى. تۇمان اشىلعاندا قىزدىڭ ورنىندا ەكى بولىنگەن كەمپىر جاتادى. كەندەباي كەمپىردىڭ 
ە ەن اڭ وتبۇل كەمپىردىڭ قاراماعىنداعى جەردەن ۇشقان قۇس، جۇگىرگ»باسىن كەسىپ قورجىنعا سالىپ االدى. 

المايتىن. كەمپىردىڭ ولگەنىن ءقازىر ەشكىم بىلمەيدى. سوندىقتان بۇل جەرگە سامۇرىق كەلمەيدى. وسى جەردە ءبىر 
تورت كۇن تىنىعىپ، كەمپىردىڭ -دەيدى كەرقۇال ات. كەندەباي سول ارادا ءۇش -، «تورت كۇن دەمااليىق-ءۇش

-ا التىن ناۋانى وڭگەرىپ، التىن قۇيرىقتى قۇلىنداردى ەرتىپ، اماناسىل كازىناسىن جيناپ الىپ، كەرقۇال اتتىڭ الدىن
ەسەن حاننىڭ ۇيىنە جەتەدى. حان قۋانىپ ۇلكەن توي جاسايدى. توي ۇستىندە تۇك تابا الماي، ساندالىپ مويىندارى 

رعىزىپ، وتى توزىپ، حاننىڭ ەكى باالسى كەلەدى. حان كەندەبايدى تورگە-ىرعايداي، سيراقتارى شيدەي بولىپ، ازىپ
 جونىن سۇرايدى.-ونىڭ ءاتى

كەندەباي، ەل مەنى كەرقۇال اتتى كەندەباي دەپ  -مەن حان باالسى ەمەسپىن، ادام باالسىمىن. ءوز اتىم         -
اتايدى. ءسىزدىڭ ەلىڭىزگە ەرىگىپ كەلگەنىم جوق، جۇمىسپەن كەلدىم. ەكى بىردەي جوق ىزدەپ ءجۇرمىن... نامىس 

 دەيدى كەندەباي. -رۇقسات بولسا ايتايىن،  ىزدەپ ءجۇرمىن،
 دەيدى حان. -ايت، ايت، باالم!         -
بۇدان بىرنەشە جىل بۇرىن ءسىزدىڭ جورىقشىالرىڭىز ەلىمىزدى شاۋىپ كەتىپتى، مالىمىزدى ايداپ، قولعا         -

ءبىرىنشى.  -بولىپ كەلدىم. بۇل  تۇسكەن باتىرىمىزدى بايالپ الىپ كەتىپتى. مىنە، سول باتىردى بوساتىپ اكەتپەك
ەكىنشى جوعىم مىناۋ: ءبىر كۇنى مالدا جۇرگەنىمدە اسپانداپ ۇشقان التى اققۋدىڭ التىن كەبىسى مەنىڭ قولىمدا قالدى. 

نعا دەپ، كەندەباي التىن كەبىستى حا -سول التىن كەبىس ءسىزدىڭ ەلدىكى دەيدى. سونى تابىس ەتكەلى كەلدىم، 
دۇرىس، باالم! ءسىزدىڭ ەلدىڭ مالىن ايداتىپ، باتىرىن بايالتىپ الدىرعانىم راس. مەرگەنباي باتىر  -ۇسىنادى. حان: 

ەلشى  دەپ -، «ماعان قىزمەت ەتسەڭ بوساتام»ايەلىمەن ەكەۋى ءبىزدىڭ قولدا. زىنداندا جاتقان مەرگەنباي باتىرعا: 
ىن اياعىمدى بوساتساڭ، سودان كەي-ىن. ءبىراق، قولجاۋىما قىزمەت ىستەمەيم»جىبەرىپ ەدىم، قارىسقان باتىر ەكەن. 

دەپ، قارىسىپ جاتىپ الدى. بوساتۋعا كورىقتىق. ونداعى ماقسات: سەنى قولعا ءتۇسىرۋ ەدى. سەنىڭ  -، «سويلەسەم
اتاعىڭ بىزگە دە ءمالىم ەدى. سەنى الدىرتىپ، قۇلىنىمدى قويمايتىن قارا قۇسقا جۇمساماق ەدىم. ءوزىم ىزدەپ تابا 
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لماعان سون، نامىسى بولسا، ىزدەپ كەلەر دەپ ەلىندى شاپتىرىپ، باتىرىڭدى بايالتىپ الدىرتقان ەدىم. ودان كەيىن ا
دە ەكى جىلداي كەلمەدىڭ، سودان سوڭ التى قىزىم سەنى ىزدەپ بارعان بوالتىن. بۇل مەنىڭ كىشى قىزىمنىڭ 

ان ول مىناۋ: دۇنيەدە جەتى باستى ءداۋ بار، اقىرعان ارىست كەبىسى. ەندى سەنىڭ الدىڭا قوياتىن تاعى ءبىر شارتىم بار.
بار، جالماۋىز كەمپىر بار. وسى ۇشەۋىن ءولتىرىپ، باستارىن الىپ كەل. وسىنى ورىنداساڭ، باتىرىڭدى بوساتىپ، 

 دەدى. كەندەباي كەرقۇال اتتىڭ -بەرەمىن، مالىڭدى وزىڭە قايتارامىن. كىشى قىزىمدى بەرىپ كۇيەۋ ەتەمىن، 
قانجىعاسىنداعى قورجىنىن الىپ كەلىپ، ارىستاننىڭ ازۋىن، كەمپىردىڭ باسىن، جەتى باستى ءداۋدىڭ كوزدەرىن حاننىڭ 
الدىنا توگىپ تاستايدى. حان رازى بولىپ، زىنداندا جاتقان مەرگەنباي باتىردى، ونىڭ ايەلىن، قولعا تۇسكەن باسقا 

تارىپ بەرەدى. كىشى قىزىن كەندەبايعا قوسىپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق ادامداردى ازات ەتەدى. شاۋىپ العان مالىن قاي
كۇن تويىن ىستەپ، كوپ سىيلىقتار بەرىپ، كەندەبايدى ەلىنە اتتاندىرادى. كەندەباي ەلدىڭ مالىن ايداپ كەلىپ، 

لكەن . ۇلى دۋمان، ۇانا قۋانادى-اناسىنا قوسىلىپ، باال قۋانادى. باالسىنا قوسىلىپ، اتا-يەلەرىنە تابىس ەتەدى. اتا
توي ىستەيدى. كەندەباي تۇرعاندا ەلگە باتىپ ەشبىر جاۋ تيە المايدى. ءسويتىپ، بۇل ەل كەرقۇال اتتى كەندەباي 

 باتىردىڭ ەلى بولىپ اتانىپتى. 
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ڭ جەتى جاسىندا اكەسى ءولىپ، جەتىم قالىپتى. وزدەرى وتە كەدەي ەكەن. ىشەرگە ەرتە زاماندا اسان دەگەن باالنى

اسى، كيەرگە كيىمدەرى بولماعان سوڭ اساننىڭ شەشەسى جاڭىل، باالسىن جەتەلەپ ءجۇرىپ، ەل قىدىرىپ كۇنەلتەتىن 
ىن ، جاردەم سۇراپ، مۇڭبولىپتى. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنى جاڭىل اپا اساندى جەتەلەپ تاھير حاننىڭ سارايىنا كەلىپ

 ايتىپتى. حان جانى اشىپ، جاردەم بەرۋدىڭ ورنىنا جاڭىلعا قاراپ بىالي دەپتى:
 
مەنىڭ اڭعا قوساتىن تازى يتتەرىمە كۇتۋشى بول. يتتەرمەن بىرگە جات، تاماعىڭ دا سوالرمەن بىرگە بوالدى.  -

ن دار، تاماقتى از ءىشىپ، جۇمىستى كوپ ىستەيتىتوقساق قويالردى باقسىن. ەرتە تۇرىپ، كەش جاتاسىڭ-باالڭ اقساق
 -قۇل بوالدى. ويىمداعىداي جاقسى ىستەمەسەڭدەر باستارىڭ الىنادى،  -كۇڭ، باالڭ  -بوالسىڭدار. قىسقاسى ءوزىڭ 

دەپتى. جاناشىر جاقىنى، جالتارار ءورىسى جوق جاڭىل مەن اسان سول كۇننەن باستاپ حاننىڭ كىرىپتار كۇڭى مەن 
لدى. يتتەرمەن بىرگە جاتىپ، بىرگە تاماقتاندى. ايدان اي، جىلدان جىل ءوتتى. اۋىر ەڭبەك، يتقورلىق قۇلى بو

تۇرمىس جاڭىلدى دا، اساندى دا ابدەن جۇدەتتى. پاناسىز ەكى سورلى ەگىلە جىالپ، شىداي بەردى. اڭشى يتتەردىڭ 
 يتقورانىڭ ەسىگىن ىشىنەن بەكىتىپ االدى دا، ءۇستىن جۋىپ، جۇندەرىن تاراپ، تاماقتارىن بەرىپ جاتقىزعان سوڭ،

ن قاسىرەتتىڭ زارى وتكەن شەرلى انا مۇڭى-سورلى انا اسانىن باۋىرىنا قىسىپ جاتىپ، ءتۇنى بويى زاراليدى. قايعى
 ايتىپ كۇڭىرەنەدى:

 
 يت ومىردە ءيتشىمىن،

 
 يتپەن بىرگە ۇيشىگىم،

 
 ءيتتىڭ دە بار يەسى، 

 
 ن.يتتەن دە جامان ءبىزدىڭ كۇ

 
 دەگەن مۇڭلى زارىمەن باستالدى دا:

 
 يت ومىردەن قۇتىلىپ،

 
 جارىلقايتىن كۇن تۋىپ،

 
 جاقسىلىق كورەر ەل بار ما،
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 -بايشەشەگى قۇلپىرىپ، 

 
دەگەن ءۇندى ساز قالىقتاي سامعاپ شارىقتاي جونەلدى. كۇي سارىنى كەيدە كۇمىلجي كۇبىرلەپ بارىپ اشىنا ءتۇسىپ، 

كەيدە زۋالپ قياعا ۇشقان قىرانداي شىعىندايدى دا، سازى، الداعى مۇرات، تامىلجىعان ءتاتتى اسپانعا ورلەگەندەي، 
ءۇن، اسقاق اۋەنگە قوسىال كەلىپ اساندى سەرگىتە جەلپىپ جەتەلەگەندەي، شىڭىراۋ تۇبىنەن شىڭعا قاراي، قاراڭعى 

اي اشىلىپ، تىنىسى كەڭىپ، كوز جانارى تۇماننان كۇن شۋاقتى جارىق نۇرعا قاراي الىپ بارا جاتقان سياقتى. سار
بيلەپ  كۇيىنىڭ اۋەنىنە« ارمان»جاينايدى ونىڭ. مىنە، اساننىڭ تاپ الدىندا اق باۋىر كيىكتىڭ اال تاڭداق ەكى العى 

ءجۇر. والر بي قىزىعىنا ەلىگە ەلتىپ، وزدەرىنىڭ ادامنان بەزەر اڭ ەكەنىن دە ۇمىتىپ كەتكەن. سىبىزعى سازى سىزىال 
اعان سايىن القتار اسانعا جاقىنداي تۇسەدى. سويتە، سويتە ەنەسى مەن ەكى الق اساندى ورتاالرىنا الىپ، ايناال شىرق

شاپقىالپ، اسىر سالىپ ويناقتاي، بيلەپ جۇرەتىن بولدى. ءوز ونەرى ءومىر قاسىرەتىن سەرپىلتە سەيىلتكەندەي بولعان 
ىنداي، ەكەۋىنىڭ ەنەسىن ءوز اناسى جاڭىلداي جاقىن سەزىنىپ، اسان ەگىز ەكى القتى ءوزىنىڭ بىرگە تۋعان باۋىر

شەرىن بولىسەر دوس تا تابىلدى. -جاقسى كورەتىن ەدى. اسانعا كوڭىل كوتەرەر ەرمەك تە كوڭىل كۇيىن، ارمان
ىڭ تتوقساقتارىن ءىلبىتىپ ايداپ كەلەدى دە، اق باستاۋدىڭ جاعاسىنا جۋساتىپ قويىپ، اسان ساندىقتاس-كۇندە اقساق

باسىنا شىعىپ، سىبىزعىسىن تارتادى ەكەن. ەگىز العىن ەمىزە شۇباتىپ اق باۋىر كيىك تە كەلىپ، اساننىڭ كۇيىن 
تىڭداپ، بيلەيدى ەكەن. كۇندەردە ءبىر كۇن، اسان سىبىزعى تارتىپ، كيىكتەر بي بيلەپ، ەشبىر قاپا، قايعىسى جوقتاي، 

تكەن مىلتىق داۋسى بار تىنىشتىقتى بۇزدى دا جىبەردى. مىلتىق داۋسى مەيرام بولىپ وتىر ەدى، كەنەتتەن تارس ە-ماز
مەن كوك جالىن اششى ءتۇتىننىڭ استىندا قالعان اسان نە بولىپ قالعانىن ءبىراز ەس جيعان سوڭ عانا ءبىلدى. اۋزىنان 

اننىڭ جالعىز ان تاھير حشىققان وقتىڭ جالىنى ءالى ارىلىپ بولماعان جەزدى اۋىز ءشيتىسىن وڭ قولىمەن كوتەرە ۇستاع
 باالسى كەلە اساندى قامشىنىڭ استىنا الدى.

 
 اناۋ اسىراندى كيىكتەرىڭدى ماعان ۇستاپ بەر. ايتپەسە ولتىرەمىن، ءقازىر!        -

 
اۋ، مەن سياقتى ءوز تاماعىن ارەڭ اسىراپ جۇرگەن جاالڭاش كەدەي كيىك اسىراي ما؟ ءسىز ۇستاي -مىرزا        -

دەدى دە اسان حان باالسىنىڭ تەپكىسىنە جونىن بەرە دوماالنىپ جاتا بەردى.  -يىكتى مەن قايتىپ ۇستارمىن،الماعان ك
 اساندى ءوزى شارشاعانشا ۇرىپ، تەپكىلەدى دە حان باالسى ارعىماعىنا ءمىنىپ اكەسىنە كەلىپ ايتتى.

 
سى اۋزى قيسىق بولسا دا حان باال»ر. ءيتشىنىڭ باالسىنىڭ ءبيشى كيىگى بار ەكەن، سونى ۇستاتىپ بە        -

 دەپ حالىق ايتقانداي، حان باالسىنىڭ ايتقانىن ورىنداپتى. جاڭىل مەن اساندى شاقىرتىپ الىپتى دا:« سويلەگەن زامان
 
ءبيشى كيىكتى ەرتەڭ وسى ۋاقىتقا دەيىن مەنىڭ الدىما اكەلىپ بەرمەسەڭدەر، سەن قاتىندى ءىشىڭدى         -

ەپتى. امالى د -سالعىزام، سەن باالعا كوزىڭە قورعاسىن ەرىتىپ قۇيعىزامىن. جارلىق ءبىر. ورىنداڭدار!  جارعىزىپ يتكە
بااللى ەكى سورلى كۇن جىالپ، ءتۇن جىالپ، اقىرى اڭباۋىر كيىكتىڭ ءبىر العىن سۇراپ الۋعا ءسوز -قۇرىعان انالى

قباستاۋدىڭ باسىنا كەلىپ دوس كيىكتەرىن شاقىردى. بايالپتى. ءوزى ءۇشىن ەمەس اناسىن اياعان اسان ەرتەڭىنە ا
كوكىرەگى شەرلى قويشىنىڭ سىبىزعىدان شىققان مۇڭى كۇندەگىدەن زارلى دا قايعىلى ەدى. بيلەپ جۇرگەن كيىكتەر 
قايتار كەزىندە ءبىرالعىن قالدىرىپ، وزگەسى اسانمەن قوش ايتىسقانداي يشارات ءبىلدىردى دە كەتىپ قالدى. قالعان 

 قتى اسان حانعا اكەلىپ بەردى دە، از كۇنگە بولسا دا اناسى مەن ەكەۋى ءولىم ازابىنان امان قالدى.ال
 
دەپ  -تاھير حاننىڭ الدىندا ادام تۇگىل اڭ دا قىزمەت ىستەگەندىگىن جۇرت ءبىلسىن، تارت سىبىزعىڭدى!         -

ەنەدەي قورعاالپ، جاعىمپازدىقتىڭ جادىگويلىگىنە بۇيىردى حان سىبىزعىشىسىنا. حان الدىنا قۇرداي جورعاالپ، بود
 اق ويناپ كوردى. ءبىراق كيىكتىڭ العى مەلشيىپ-ابدەن توسەلىپ العان ساراي سىبىزعىشىسى بار ونەرىن اياماستان

تۇرىپ الدى. بۇعان ابدەن اشۋالنىپ، ىزا كەرنەگەن حان ساراي سىبىزعىشىسىنىڭ باسىن شاۋىپ الدى دا ەكىنشى 
الدىرىپ ويناتتى. الق تاعى بيلەمەدى. حان بۇل سىبىزعىشىنى دا ءولتىرىپتى. ءۇشىنشى سىزعىشىعا كەزەك بىرەۋىن 
 جەتكەندە:

 
 دەدى سىبىزعىشى. -تاقسىر، ءدات!         -
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 دەدى حان. -ءداتىڭ بولسا ايت!         -
 
بار.  سىبىزعىسىندا. ول سىبىزعىنىڭ سىرىالديار حانىم، بارلىق كەرەمەت وسى القتى بيلەتكەن قويشىنىڭ         -

ە سىبىزعىنى دەپتى سىبىزعىشى. حان جەندەتىن -سول سيقىرلى سىبىزعىنى الدىرىپ بەرسەڭىز، مەن القتى بيلەتەر ەدىم، 
الىپ كەلۋگە جارلىق ەتىپتى. جەندەت قوي باعىپ جۇرگەن اساندى باسقا ءبىر سالدى دا سىبىزعىسىن الىپ كەلدى. 

والي تارتتى، بىالي تارتتى القتى بيلەتە المادى. اقىرىندا حان ونىڭ دا باسىن الدى. سول ەلدە ەكى ءجۇز سىبىزعىشى 
ەلۋ جىل جاساعان ءبىر سىبىزعىشى قاريا بار ەدى. حان جازىقسىز ەلدى زار جىالتىپ، كوزىنە كورىنگەن سىبىزعىشىنىڭ 

 پتى دە:باسىن الىپ جاتىر دەگەندى ەستىپ، سول قاريا حانعا كەلى
 
تاقسىر حان، بۇل الق حاننىڭ جارلىعىنا دا، سىبىزعىنىڭ سيقىرىنا دا بيلەمەيدى. كەپ سىبىزعىنىڭ سيقىرلىعىندا         -

ەمەس، سىرىندا. ەل مۇڭىن شاعىپ، جۇرەك قىلىن شەرتكەن شىندىعىندا. سىبىزعىنىڭ سازدى سىرى قويشى باالنىڭ 
انا اشىالدى، سىرىمەن بىرگە جىرى دا توگىلەدى سوندا قويشىنىڭ. ەلدى نازىك ساۋساق، شەبەر قولىنا تيگەندە ع

بەكەر قىرماڭىز، سىبىزعىشى قويشىنىڭ ءوزىن الدىرىپ ويناتساڭىز الق تا بيلەيدى، ءسىز بەن ءبىز دە سازدى اۋەنگە 
عىسىنان ەكەن، الق بۇرىنكەنەلىپ، جادىرايمىز دەپتى. قاريا سوزىنە ەرىكسىز توقتاعان حان اساندى الدىرىپ ويناتقان 

 دا تاماشا بيلەپتى. اساننىڭ ونەرىنە ريزا بولعان حان:
 
 دەپتى. -مەن كور ەتسەم قۇرتامىن، راقىم ەتسەم جارىلقايمىن. نە تىلەگىڭ بار، سۇرا!         -

 
 -بەرتىڭىز، ىنا جىمەنىڭ بار تىلەگىم انام مەن ەكەۋمىزگە بوستاندىق بەرىڭىز، كيىكتىڭ العىن ءوزىنىڭ تاۋ        -

دەپتى اسان. حان ايتقان سوزىنەن قايتا الماي اساننىڭ تىلەگىن ورىنداپتى. سول كۇننەن باستاپ، جاڭىل مەن اسان 
 كۇيىن الەمگە جايىپتى. « ارمان»اقباۋىر كيىكتىڭ ەكى العىمەن بىرگە ەلدەن ەلگە، تاۋدان تاۋعا بارىپ ءجۇرىن 
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بىرىنەن ارتىقشىلىعىن سالىستىرىپ تاالسىپ ساراپقا ءتۇسىپتى. ساراپشىالر والرعا -ۇشەۋى بىر -اقىل، عىلىم، باقىت 

نتەسىڭ، اي قوناسىڭ، قونعانىڭدى ىسىبىالي دەپتى: ءبىرىنشى باقىتقا: سەن، تۇراقسىز، وپاسىزسىڭ، ورنىڭدى تاڭدام
دەپتى.  -تاسىتاسىڭ، اقىرىندا ءبىر كۇنى القتىرىپ تاستاپ كەتەسىڭ. اقىلمەن تىزە قوس، سوندا كوپ جاسايسىڭ، 

ەكىنشى عىلىمعا: دۇنيەدە سەنەن كۇشتى نارسە جوق، قارا تاستى قايناتاسىڭ، دۇنيە ءجۇزىن جايناتاسىڭ، ساقاۋدى 
بار، باردان جوق جاسايسىڭ، بار عاالمدى وزىڭە باعىندىرعىڭ كەلەدى، باعىنباعاندى دەمدە الەك  سايراتاسىڭ، جوقتى

ىنشى دەپتى. ءۇش -قىالسىڭ. تۇزەۋ دە، بۇزۋ دا سەنەن شىعادى. اقىلمەن بىرىك، سوندا ابىرويمەن ۇزاق جاسايسىڭ، 
ە كىرىپ كەلگەندە، ورنىڭدى بەرىپ شىعاسىڭ اقىلعا: دۇنيەدە ادامزاتقا سەنەن ارتىق دوس جوق، ءبىراق اشۋ ۇستىڭ

بۇلدىرىپ كەتكەن سوڭ، كىرەسىڭ دە اشۋدىڭ بۇلدىرگەنىن وڭدايسىڭ. اۋەلدەن -دا كەتەسىڭ. اشۋ ءبۇلدىرىپ
 ورنىڭنان تۇرماي وتىرساڭ، اشۋ سەنىڭ ۇستىڭە كىرمەگەن بوالر ەدى.

سەن قامشى بول. ۇشەۋىڭ بىرىكسەڭ ەشبىر  بارىڭدار، اقىل، سەن ادام بول، عىلىم، سەن ات بول، باقىت -   
 دەپتى.  -مۇڭمۇقتاجدارىڭ بولمايدى، 
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اۋحاننىڭ يباياۋحان ەكەن. كۇلمەسحان اتالعان سەبەبى، با -باياعىدا كۇلمەسحان دەگەن حان بولىپتى. ونىڭ شىن اتى 

زامانىندا جاۋگەرشىلىك قاتتى بولىپ، ءبىر ەل ءبىر ەلدى شاۋىپ، جانشىپ اال بەرەدى، سودان كەيىن باياۋحان ءبىر 
كۇنى جۇرتىن جيىپ، بىرنەشە اسكەر الىپ، جۇرتقا تىيۋ ساالمىن، الەمگە ادىلدىك ورناتامىن دەپ، جەر قايىسقان 

ن سوڭ، باياۋحاننىڭ ءپىر تۇتىپ جۇرگەن ءبىر ابىزى بار ەكەن، سول قولمەن اتتانعان ەكەن. جارتى جولعا جەتكە
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قوي، مەن قايدا بارسام، نە ىستەسەم دە ابىزدان رۇقسات الۋشى ەدىم عوي. قاتە بولعان »ەسىنە تۇسەدى. باياۋحان: 
 تى.ەۋى ابىزعا كەلىپدەپ اسكەرىن سول اراعا قالدىرىپ، باس ءۋازىر ەك -، «ەكەن، ابىزدان باتا، اقىل الماي كەتكەنىم

ۋا، بابا، سىزدەن باتا اال كەتكەلى كەلدىم. جەر  -دەپ سۇراپتى. باياۋحان:  -« ۋا، ۇلىم، قايدا اتتاندىڭ؟»ابىز: 
ا، باالم، »دەيدى. سوندا ابىز وتىرىپ: ء -قايىسقان قول جيىپ، دۇنيەگە تىنىشتىق، ادىلدىك ورناتقالى اتتاندىم، 

دەمەي دەگەن ەكەن دە، ۇن -، «ءا، تىنىشتىق، ادىلدىك ورناتام دەپ سوعىسقا اتتاندىم دە تىنىشتىق پا، ادىلدىك پە،
وتىرعان ەكەن. سوندا باياۋحاننىڭ تىنىشتىق ورناتام دەپ، جەر قايىسقان قولمەن قىرعىنعا اتتانعان قاتاسى ويىنا تۇسە 

وزىم ايتايىن، مەنىڭ جازام ءومىر بويى كۇلمەۋ ەندى اياعىن ايتپاڭىز، ابىز، مەن توقتالدىم، ءوز جازامدى ء»قالىپ: 
 دەگەن ەكەن. باياۋحان سونان بىالي ءتاۋباعا كەلىپ، اسكەرىن -، «بولسىن

تاراتىپ، كۇلمەسحان اتانىپتى. كۇلمەسحاننان سودان كەيىن ءبىر ۇل تۋىپ، ابىزدى شاقىرىپ، ونىڭ اتىن ابىز 
ڭ، قاسىنا نوكەر ەرتىپ، اڭعا شىعاتىن بوالدى. جۇيرىك دەپ قويىپتى. ولمەس ون بەسكە كەلگەن سو« ولمەس»

اتتارمەن كيىك قۋعاندى جاقسى كورەدى ەكەن. ءبىر كۇنى اڭنان ەلىنە قايتىپ كەلە جاتسا، ءدال شاھارىنىڭ سىرتىنان 
ان عءبىر جالعىز اعاشتىڭ تۇبىنەن باسى التىن، ارتى كۇمىس ءبىر كيىك تۇرا قاشادى. ولمەس نوكەرىمەن جابىال قۋ

اق ءۇزىپ، كيىك جوق بولىپتى. قانشا ۇمتىلىپ سوڭىنان قالمايمىن دەسە دە، ءىزىن تاپتىرماي -ەكەن، قاراسىن ءبىر
اداستىرىپ كەتىپتى. امالى جوق، سانىن ءبىر سوعىپ حاننىڭ باالسى دال بولىپ قاال بەرىپتى. سودان كەيىن حاننىڭ 

سايىن الگى باسى التىن، ارتى كۇمىس كيىك قاشاتىن بولىپتى. باالسى بىرنەشە رەت سول جەرمەن جۇرسە، جۇرگەن 
قانداي جۇيرىك تۇلپارمەن قۋسا دا جەتكىزبەيدى، قۇس ەكەنىن، جىن ەكەنىن بىلمەيدى، جوق بولىپ قاراسىن ۇزەدى 

ينە  ندە كەتەدى. تاعى ءبىر كۇنى حاننىڭ باالسى ەسەپسىز كوپ اسكەرمەن ەرتە كەلىپ، كيىك جاتاتىن جەردى الىستا
شانشار جەر قالدىرماي قامايدى، سودان سون ءبارى بىردەن كيىككە قاراي جۇرەدى. سوندا حاننىڭ باالسى ءامىر 

دا كيىك دەپتى. ءبىر زامان -، «كىمنىڭ باسىنان كيىك قارعىپ كەتسە، سول ادامنىڭ باسىن االمىن-كىمدە»قىلىپتى: 
قايتەرىن بىلمەي ءجۇرىپ، ابدەن قىسىلعان كەزدە حاننىڭ باالسىنىڭ قارسىلى شاۋىپ -ورتاالرىندا قالعان ەكەن، ەرسىلى

اق قارعىپ جوق بولىپتى. سودان كەيىن حاننىڭ باالسى بارلىق نوكەرىن ەلىنە قايتارىپ، قوس تۇلپارمەن -باسىنان ءبىر
ونەلىپتى. تى ىزدەپ جتۇلىگىن ءبىر تۇلپارعا تەڭدەپ، كەتكەن جوباسىنا كيىك-جاراعىن، قانشا التىن الىپ، ازىق-قارۋ

بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، الدىندا جيىلعان قالىڭ توپ كورەدى. جاقىنداي كەلسە، ءبىر جاالڭاش ادامدى 
جاعىنان نايزامەن شانشىپ الىپ كەلە جاتىر ەكەن دەيدى. حاننىڭ باالسى جيىلعان توپقا -شىنجىرالپ بايالپ، جان

 كەلىپ:
دەپ سۇراپتى. سوندا جيىلعان توپ شۋىلداپ قويا  -مۇنشا قيناعانداي نە جازاسى بار؟ بۇل قانداي ادام،         -

 بەرىپتى:
مۇنىڭ جازاسى كوپ، ىستەمەگەنى قالمادى، نە كەرەك قىلسا دا سۇراۋسىز الىپ جۇرە بەرەدى. قىران         -

ۇر نەشە جىلداي ۇستاي الماي ءجقاراقشى دەگەن جۇگەنسىز جۇيرىك قاراقشى وسى. جۇيرىكتىگى سونداي، ەل بولىپ 
. سودان دەپتى -ەدىك. بۇگىن ۇيىقتاپ جاتقان جەرىنەن قاماپ تۇرىپ ۇستاپ الدىق. بوساتساڭ قولعا ءتۇسۋى جوق، 

كەيىن حاننىڭ باالسى قىران قاراقشىنىڭ تەگىن ادام ەمەس ەكەنىن ءبىلىپ، مىناداي قورلىق كورگەنىن اياپ، بىرنەشە 
ڭ، ءبىز اياعىن بوساتقان سو-الساڭىز ال، ءبىراق قول»ساتىپ الماك بولىپتى. جيىلعان جۇرت:  ءدىلال التىن بەرىگى

عان دەيدى. و -، «مىندەتتى ەمەسپىز. بۇل ءبارىبىر ءسىزدى دە الدايدى، تۇلپار تۇرسىن قۇسقا دا جەتكىزبەيدى
اق مۇڭ -اياعى بوساۋى-الىپتى. قولدەپ حاننىڭ باالسى قىران قاراقشىنى بوساتىپ « قايتسە دە ريزامىن»بولماي 

اك زىراليدى. سوڭىنان قوس تۇلپارمەن ولمەس قۋعان ەكەن، شاڭىن -ەكەن، قىران قاراقشى الدىنداعى تاۋعا قاراي بىر
لىمەن جىالي سونىڭ كەتكەن جو-اق كورسەتىپتى. سودان كەيىن حاننىڭ باالسىنىڭ سالى سۋعا كەتىپ، جىالي-ءبىر

. ءتۇن بولىپتى، سوندا دا كەلە جاتسا، ءبىر تاۋدىڭ اراسىندا ەكى شىراق وت بولىپ جانىپ توقتاماي جۇرە بەرەدى
-تۋرا سوعان قاراي جۇرەدى. الگى جانىپ تۇرعان وت والي-تۇر ەكەن. نە بولسا دا سوعان جەتەيىن دەپ، تۇپ

دەپ،  «ە، الدە جەزتىرناق پابۇل جىن با، پەرى م»بۇالي قوزعالعانداي بوالدى. حاننىڭ باالسى كەلۋىن كەلسە دە، 
ە، مىرزا، حاننىڭ تۇقىمى ەر كەلمەي مە، قورىقپا، مەن ءوزىڭ بوساتقان قىران »قورقىپ تۇرىپ قالىپتى. سوندا: 

دەپتى. سوندا حاننىڭ باالسى قۋانىپ، اتتان ءتۇسىپ، قۇشاقتاسىپ، قىران كاراقشىمەن قيامەتتىك  -، «قاراكشىمىن
ل، دوستىم، ا»قتانىپ، تۇلپارالردى اۋناتىپ سول جەردە قونىپتى. قىران قاراقشى وتىرىپ: دوس بولىسادى. ەكەۋى تاما
 دەپتى. حاننىڭ باالسى تىندادى. قىران جايىن ايتادى. -، «مەن جايىمدى ايتايىن، تىڭدا

دە  ەنىنشەشەمنىڭ كىم ەك-مەن ۇلكەن ادام، عالىم ادامنىڭ قولىنا ءتۇسىپ، ەس بىلگەنشە وقىدىم. اكە        -
بىلمەيمىن. سودان جەر ۇستىندەگى عىلىمدى تاۋىسقان سوڭ جەر استىنا ءتۇسىپ، جەر استى عىلىمىن وقي باستادىم. 
ءبىر كۇنى ۇستازىمنىڭ قىزىنا كوڭىلىم اۋىپ، ۇستازىم ونى ءبىلىپ قالدى دا، جەر ۇستىنە شىعارتىپ جىبەردى. بۇرىن 

ىڭ ءتورت بۇرىشىن كەزىپ، كورىنگەندى الىپ قاشىپ كۇن كوردىم. كاسىپ قىلىپ كورگەم جوق، سوندىقتان دۇنيەن
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كۇيىم وسى تاۋدىڭ ءىشى. ەگەردە ءسىز كەزدەسپەگەندە باعاناعى جۇرت مەنى ولتىرەتىن ەدى. سەن مەنى -مەنىڭ ۇيى
نىڭ باالسى حان دەپتى. سوندا -اجالدان قۇتقاردىڭ، كانە، دوستىم، نە مۇڭىڭ بار، ايت، قولىمنان كەلگەنشە ايانبايمىن، 

ىس مەن ونى بىلەم، ول قۇدد»اياق ىزدەپ شىققان كيىكتىڭ وقيعاسىن باياندايدى. قىران قاراقشى ايتتى: -باستان
حاننىڭ قىزى ەكەن عوي. و دا پەرى وقۋىن وقىعان ادام. ول ساعان عاشىق بولعان ەكەن، ونى قولعا ءتۇسىرۋ اسا 

دەي بولماي ۇيمە قىلىپ ەتەگىنە تەزەك تولتىرىپ اكەلەدى. ءۇش رەت دەيدى دە، جۇگىرىپ كەتەدى. الگى -، «قيىن
 سۇيتكەن ەكەن، ءۇش وتاۋداي تەزەكتى ءۇش جەرگە ءۇيىپ تاستاپتى. سونان سوڭ حاننىڭ باالسىنا ايتادى:

وق. جسەن مىنا تەزەكتىڭ ءبىرىن تۇتات، وسى كۇلگە اينالىپ شوعى باسىلعانشا كەلسەم، كەلدىم، كەلمەسەم         -
ويتكەنى، ول قىزدىڭ شاھارىنىڭ ايناالسىندا نەشە قاتار كۇزەتكەن اسكەر بار. ودان كەيىن قىزدىڭ ءۇيى توعىز ەسىك، 
ءاربىر ەسىگىندە كۇزەتشى بار. ەڭ تۇپكى ءۇيدىڭ ەسىگىندە ءبىر مىستان جاتادى. بارىنەن قيىنى مىستان كەمپىر. 

دەيدى. حاننىن باالسى قىران قاراقشى ايتقانىنداي،  -رشىلىك جوق، ەگەر ونىڭ قولىنا تۇسەتىن بولسام، ماعان تى
تەزەكتىڭ ءبىرىن جاعادى. قىران قاراقشى ەكى ەتەگىن ءتۇرىپ الىپ جوق بوالدى. قۇددىس حاننىڭ شاھارىنا كەلەدى، 

ڭ لتىن تاقتىايناال كۇزەت ەكەن، ازەر دەگەندە ۇرالنىپ كىرەدى. توعىز ەسىكتەن ءوتىپ كەلسە، ايبارشا ءسۇلۋ ا
ۇستىندە ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. قىران قاراقشى ايبارشانى كولتىعىنا قىسىپ اال جونەلىپتى. مىستان كەمپىر قولىن ۇيقىلى 
قولىمەن سەرمەپ قالعاندا قىراننىڭ وڭ ەتەگى ءىلىنىپتى. وڭ ەتەگى مىستاننىڭ قولىندا قاال بەرەدى. قىران اسكەردىڭ 

ىعىن باسىپ قۇستاي ۇشىپ، ايبارشا سۇلۋدى الىپ جوق بولىپتى. حاننىڭ باالسىنىڭ وتى ءبىرىنىڭ باسىن، ءبىرىنىڭ ي
قىزىل شوق بولىپ، ەندى قايتەر ەكەن، كۇل بولىپ سونسە، قىراننىڭ بىتكەنى عوي دەپ قورقىپ وتىرعاندا، قىران 

ۇرىنعىسىنان باالسى شاتتانىپ، بكاراقشى ايداي ايبارشا سۇلۋدى قولتىعىنا قىسىپ، بۇرق ەتىپ جەتىپ كەلەدى. حاننىن 
-زەندىگى مىندەت وزىندە، مەن مىندەتتەن قۇتىلدىم، جالعى»دا ارتىق نۇرىنا كەلىپتى. سوندا قىران قاراقشى ايتىپتى: 

اق ايتاتىنىم مىناۋ، بۇگىن تۇندە قاالي دا بولسا ۇيىقتاما، كۇن شىعىپ تان ابدەن اتقان سوڭ ۇيىقتارسىڭ، ايتپەسە 
ايرىالسىڭ. بۇل قانشا ايتقانمەن پەرىنىڭ شاكىرتى، كورگەنىن ىستەيدى. كوزىڭدى جۇمساڭ، ول ساعان ايبارشادان 

دەپ التىن شاتىردى قۇرىپ، ايبارشانى  -، «دوستىم، ماقۇل»دەپتى. حاننىڭ باالسى:  -، «دۇشپان، قاشىپ كەتەدى
عىپ بولماس قال-شىعارعا تايانعاندا، بوالرقاسىنا الىپ جاتادى. تاڭ بىلىنگەنشە كوزىن جۇمباي جاتىپ، ءدال كۇن 

كەتسە كەرەك، كوزىن اشسا، قاسىندا ايبارشا سۇلۋ تۇگىل سايتان دا جوق. ويبايدى سالىپ، زار يلەپ، جۇگىرىپ 
ەپ قۇيىنشا د -، «تەزەكتىڭ ەندى انا ورتاداعىسىن تۇتات»بارىپ قىران قاراقشىنى وياتىپتى. سوندا قىران قاراقشى: 

تىپ جوق بولىپتى. حاننىڭ باالسى تەزەكتى جىلدام تۇتاتىپ جاعا باستايدى. ءبىر زاماندا تەزەك قىزىپ شاڭدى بورا
ەندى »جانىپ ورتاالي بەرگەندە، قىران قاراقشى ايبارشانى الىپ تاعى جەتىپ كەلىپتى. حاننىڭ باالسىنا ايتىپتى: 

ەيىن دەيدى. سودان ك -، «كەلۋىم ەڭ سوڭعى اكەلۋۇيىقتاپ ايرىلساڭ، ماعان ايتپا، مەنىڭ كۇشىم جەتپەيدى، وسى ا
ىپ وتىرىپ، كۇل-حاننىڭ باالسى وسى ءتۇن ۇيىقتاماسقا بەكيدى دە، قىران قاراقشىعا سەنىم بەرىپتى. كۇندىز ويناپ

كەش باتقان سوڭ حاننىڭ باالسى مەن ايبارشا التىن شاتىرعا تاعى جاتادى. ەندى مەن بۇگىن قايتسەم دە شىدايىن 
حاننىڭ باالسى بەكىنىپ ۇيىقتامادى. تاڭ اتىپ، كۇن باتۋعا تايانعاندا، ازعانا كوزى جۇمىلىپ كەتىپ ەدى، دەپ، 

ايبارشا تاعى دا جوق بولدى. حاننىڭ باالسى ويباي سالىپ، زارالي تۇرەگەلەدى. قىران دوسىنا تاعى دا جالىنادى. 
نشى ۇيگەن تەزەكتى تاعى تۇتاتتىرىپ، حاننىڭ باالسىنا قىران قاراقشى ەندى داۋا جوق دەسە دە، دوسىن قيماي، ءۇشى

 ايتتى:
ەگەردە مىنا تەزەك جانىپ كۇل بولعانشا مەن كەلمەسەم، مەنى دە، ايبارشانى دا كۇتپە، ۇيىڭە قايتىپ جۇرە         -

تىرەدى، سسەم ولبەر. ەندى ءۇمىت از، ول بۇگىن جەتىپ قالدى، مىستان كەمپىرگە جەتسە مەن اال المايمىن. قولىنا تۇ
دەپتى. سونان سوڭ شاڭىن اسپانعا شىعارىپ، قىران قاراقشى جوق بولىپتى. حاننىڭ باالسى وتتى جاعىپ، جانىپ  -

ءبىتۋى جاقىنداعان سايىن جانى شىعىپ، ەكى كوزى قىران قاراقشىنىڭ كەتكەن جاعىندا بوالدى. وت قىزىل شوق 
بەلگى جوق. حاننىڭ باالسى كۇدەرىن ءۇزىپ، زارالنىپ جىالي باستادى. بولىپ كۇلگە ايناال باستادى، قىراننان ءالى 

وت ءسونىپ، كۇلدىڭ سىرتى ءبىتىپ، استىندا عانا ازداپ شوق قالدى. حاننىڭ ۇلى جەر باۋىرالپ جىالۋدان باسقانى 
 وڭتۇستىك بىلمەدى. ابدەن ءۇمىت ءۇزىپ، قىران قاراقشى مەن ايبارشانى ەندى كورۋ جوق دەگەن كەزدە، كۇننىڭ

جاعىنان بۇرقىراعان شاڭ كورىنىپتى. حاننىڭ باالسى قۋانعاننان ەسى كەتىپ، تاال بەرگەن ەكەن دەيدى. ايبارشانى 
جۇمعانشا قاسىنا جەتىپ كەلىپتى. سوندا قىران قاراقشىنى قىزدان بۇرىن -قولتىعىنا قىسىپ قىران قاراقشى كوز اشىپ
 ورسەتكەن ەكەن دەيدى. قىران قاراقشى ايتىپتى:قۇشاقتاپ حاننىڭ باالسى شىن دوستىعىن ك

ەندى مەنىڭ ساعان بۇدان ارتىق دوستىق ىستەۋگە، جولداس بولۋعا ۋاقىتىم جوق. وسى جولى اجالدان از         -
قالدىم. ايبارشا شەتتەگى كۇزەتكەن اسكەرىنەن ءوتىپ، سارايىنا ەندى كىرە بەرگەندە ۇستادىم. مىستانى تۇسكىر كۇتىپ 

ر ەكەن، سەرمەگەندە قولى ماعان جەتپەي سول جاق ءوڭىرىمدى ۇستادى. ءوڭىرىم سول قالپىمەن قولىندا قالدى. وتى
قالىڭ اسكەردەن قۇستاي ۇشىپ، ءبىرىنىڭ باسىنان قارعىپ، ءبىرىنىڭ اراسىنان ءوتىپ، زورعا قۇتىلدىم. ساداقتىڭ 
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دەپ قىران قاراقشى قوش ايتپاستان شاڭدى  -ىڭ وزىڭە، وعىنان جاراالنباعان جەرىم جوق، ەندى ايرىلساڭ، ءوز وبال
اسپانعا شىعارىپ جوق بولدى دەيدى. حاننىڭ باالسى دوسى كىران قاراقشىعا ءبىر اۋىز ءسوز ايتا الماي شەرمەندە 
بولىپ قاال بەرگەن ەكەن. كەلەر ءتۇنى حاننىڭ باالسى قاالي دا بولسا شىداپ ۇيىقتاماي كورەر تاڭدى كوزىمەن 

جاققا قاراپ قىران دوسىن ارمان قىلىپ ويالپ وتىرعان -قىزىپ، كۇن شىققان سوڭ، ايبارشامەن داالعا شىعادى دا جانات
 -، «مەن ەندى سەنىكى بولدىم، ءبىراق ءبىر تىلەگىم بار، سونى ورىنداساڭ تيەمىن»ەكەن، ايبارشا سۇلۋ ايتىپتى: 
، اۋەلى پەرىنىڭ كەبىنىن ماعان بەر، ايتپەسە سەن ادام كالپىڭنان سەن مەندىك بولساڭ»دەپتى. حاننىڭ باالسى ايتادى: 

ۋ قانشا دەپتى. ايبارشا سۇل -، «وزگەرىپ تاعى دا قاشىپ كەتەسىڭ، بەرگەن سوڭ مەن سەنىڭ تىلەگىڭدى ورىندايمىن
دوسىم، »قىتتا: اجالىنسا دا، حاننىڭ باالسى كونبەي، ايبارشانىڭ كيىك سۋرەتىنە تۇسەتىن كەبىن شەشىپ االدى. سول ۋ

دەپ قىران قاراقشى جەتىپ كەلىپتى. سودان كەيىن حاننىڭ باالسى ايبارشانىڭ  -، «راس، حاننىڭ باالسى ەكەنسىڭ
 كەبىن بويىنا ساقتاپ بەكىتەدى دە، ايبارشانىڭ تىلەگىن سۇرايدى. ايبارشا سۇلۋ ايتىپتى:

ڭ ۇلكەن اعام بوالتىن ەدى. قاپ تاۋىنداعى داۋلەر، وسى كۇن جاقتا ءبىر شاھار بار، ول شاھاردىڭ پاتشاسى مەنى -
ءبىزدىڭ تۇقىمىمىزدى قۇرتۋعا قام قىلىپ، مەنىڭ سول اعامنىڭ شاھارىن قاتىرىپ كويدى. مەنىڭ اكەمنىڭ ءىنىسى دە 
پەرى وقۋىن وقىعان ەدى. بارلىق شاماسى كەلگەنى، وسى كۇندە سول قاتىپ قالعان شاھاردىڭ ماڭىندا ساندالىپ 

دەپتى. سوندا حاننىڭ باالسى جاۋاپ بەرمەي ويالنىپ  -ەشبىر سىرىن ايتپايدى. مىنە، مەنىڭ تىلەگىم وسى،  ءجۇر.
ڭ دەپ حاننىڭ ۇلىنى -، «مەن بىلەمىن ونى، ورىندايىق»شاال جۇلىپ العانداي: -وتىرىپ قالعان ەكەن، قىران ىلە

دان بىالي ۇشەۋى سول ايبارشانىڭ اعاسىنىڭ شاھارىنا دەيدى. سو -، «يا، ورىندايىق»بەتىنە قاراپتى. حاننىڭ ۇلى: ء
باقشاسى رايحان گۇلىن توككەن -جونەلەدى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، التى ايدا كەلىپ جەتەدى. شاھارعا كەلسە، باۋ

را اسيپاتتى، ادام ەسىنەن تاڭعانداي ەكەن، بارلىق ادامدارى تۇرعانتۇرعان جەرلەرىڭدە قاتىپ قالىپتى. بىرەۋ ءجۇرىپ ب
ساتتىعىن ىستەپ جاتىپ، سول قالپىندا قالعان ەكەن، -جاتىپ، بىرەۋلەرى سويلەپ تۇرىپ، تاعى باسقاالرى ساۋدا

شا قىلىپ تاما-شاھاردىڭ نەشە ءتۇرلى التىن سارايالرى بار ەكەن. حاننىڭ باالسى، قىران قاراقشى، ايبارشا ۇشەۋى تاڭ
. دەپ شىعا كەلىپتى -، «قوش كەلدىڭىزدەر»اريا ءبىر سارايدان: اراالپ جۇرسە، ساقالى بەلۋارىنا تۇسكەن ءبىر ق

شىراقتارىم، مەن قۇددىس حان دەگەن »قاريادان ءجون سۇراپ، ۇشەۋى ورتاعا اال باستايدى. وندا قاريا ايتىپتى. 
جۇرمىن. ءحاننىڭ دوسى ەدىم. ونىڭ تۋىسقانىن داۋلەر قاتىرىپ كەتتى، مەن وسىالردىڭ شاھارىنىڭ كۇزەتشىسى بولىپ 

سەندەر تەگىن ادامدار ەمەس شىعارسىڭدار، قوناق بولىپ جاتا بەرىڭدەر، مەن ەندى قىرىق كۇندە كەلەمىن، وعان 
اق اناۋ تۇرعان التىن سارايدى -شەيىن وسى شاھاردا بولىڭىزدار، مەنىڭ باراتىن ءزارۋ جۇمىسىم بار ەدى، جالعىز

دەپ، شالعا رۇقسات  -، «ماقۇل، قاريا»دەپتى. حاننىڭ باالسى:  - ،«اشپاڭدار، ودان باسقاالرىن اراالۋعا بوالدى
بەرىپ، وزدەرى سول شاھاردا قاال بەرەدى. ۇشەۋى شاھاردىڭ بارلىق تاماشاسىن كورىپ، ساياحات قۇرىپ بىرنەشە 

ارايالرىنىڭ باقشانىڭ، حان س-وسى قاريا بىزگە بارلىق جەردىڭ، باۋ»كۇن جۇرگەننەن كەيىن، حاننىڭ باالسى ايتىپتى: 
ءبارىن كورۋگە رۇقسات قىلدى دا، سوناۋ سارايدىڭ كىلتىن بەرمەستەن كەتە بەردى. مۇندا نە سىر بار، ءبىزدىڭ مۇنى 

دەگەن سارايدىڭ « اشپاڭدار»دەپ، قىران مەن ايبارشانى باستاپ، باعاناعى  -، «بىلمەي قويۋىمىز دۇرىس ەمەس
شسا، ەكى قارا ارعىماق شىنجىرالۋلى، بايالۋلى تۇر ەكەن، قابىرعاالرى قۇلپىن بۇزىپ، قاقپاسىن اشادى. قاقپانى ا

تەز ەكەۋىن دە بوسات، بۇل جانۋارالردىڭ نە »قابىسىپ ارىپ، جاداپ قالعان ەكەن. حاننىڭ باالسى قىران قاراقشىعا: 
 السى:دەپ ارا تۇسەدى. حاننىڭ با -، «ويباي، بوساتپا»دەپ بۇيىرعاندا ايبارشا:  -، «جازىعى بار

دەپ بوساتتىرادى. ەكى ارعىماق بوسانىسىمەن سىلكىنىپ، ەكى  -، «ەي، ايەلدىكپەن ايتاسىڭ، مالدا نە جازىق بار»
ءداۋ بولىپ، كوز الدارىندا ۇشىپ جۇرە بەرىپتى. ۇشەۋى نە قىالرىن بىلمەي، داۋلەردىڭ جولىنا قاراپ، دال بولىپ 

 پتى.قاالدى. سودان كەيىن باياعى كۇزەتشى شال كەلى
وزگەنىڭ ءبارىن اراالساڭ دا، وسى سارايدىڭ ماڭىنا كەلمەڭدەر دەگەنىم قايدا، وسى شاھاردى قاتىرعان ەكى ءداۋ  -

ەدى، ول داۋلەردى قاپىلىستا سۋعا ءتۇسىپ جۇرگەن جەرىنەن ارعىماق سۋرەتىنە ءتۇسىرىپ بايالعان مەن ەدىم. سول 
ھاردىڭ بارلىق ادامىنا جان بىتەتىن ەدى. ەندى بۇل داۋلەردىڭ ەكى ارعىماق اشتان بۇرالىپ ولگەن كۇنى وسى شا

دەيدى. حاننىڭ باالسى قاتتى قايعىرىپ، شەرمەندە بولىپ تۇرعاندا  -قولعا تۇسەتىن داۋاسىن مەن تابا المايمىن، 
 كەيىن دەيدى. سودان -، «داۋلەردىڭ كەتكەن ءجونىن ىزدەيىك، بالكىم، تابارمىز»قىران قاراقشى مەن ايبارشا: 

ە اشىپ كەل-ۇشەۋى سول داۋلەردى ىزدەپ، كەتكەن جاعىنا قاراي ءجۇرىپ بەرەدى. سودان بىرنەشە اي ءجۇرىپ، ارىپ
ەكى اققۋ سىڭقىلداپ ۇشىپ بارادى ەكەن. قىران قاراقشى زۋالپ ەكەۋىنىڭ استىندا كوپ ۋاقىت بىرگە -جاتسا، بىر

مىناۋ »پتى: بىرى ايتى-تىڭداسا، ەكى اققۋ سويلەسىپ، بىرىنەۇشىپ وتىرادى. قىران قۇستىڭ ءتىلىن بىلەدى ەكەن. 
كەلە جاتقان قىران قاراقشى، حاننىڭ باالسى مەن ايبارشا ۇشەۋى شاھارالرىن قاتىرىپ كەتكەن داۋلەردى ىزدەپ كەلەدى. 

سا، ىشىن اقتاربۇالر وسى بەتىمەن جۇرە بەرسە، الدىنداعى داريانىڭ جاعاسىندا ءبىر قارا اپان بار، سول اپاننىڭ ء
تولعان بالىق، ەڭ استىندا ءبىر قارا بالىق بار، سونى الىپ، ءىشىن جارسا، الدىنداعى داريادان ەكى ءداۋدىڭ جانىن 
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ساقتاعان ەكى التىن ساندىق سۋ بەتىنە شىعادى. سول ەكى ساندىقتا ەكى شاباق بار. شاباقتى قىسسا، ەكەۋى جالىنىپ، 
-ىستەپ بەرەدى. ول داۋلەرگە ءبىر شاھاردى ەكىنشى جەرگە كوشىرۋ كوزدى اشىپجەتىپ كەلەدى. نە ايتقاندارىن 

دەيدى. سودان قىران كاراقشى  -، «جۇمعانشا عانا جۇمىس، ەگەردە شاباقتى تۋراپ ولتىرسە، ەكى ءداۋ دە ولەر ەدى
ەلگەن ۇرىپ، دارياعا كايبارشا مەن حاننىڭ ۇلىنا قۋانىپ كەلىپ، ايتىپ بەرەدى. ۇشەۋى سول بەتىمەن توقتاۋسىز ءج

ەكەن، كەلىپ قاراپ جۇرسە، ايتقانىنداي ءبىر قارا اپان بار ەكەن دەيدى. بەتىن اشىپ كورسە، تولعان بالىق ەكەن. 
بىرلەپ الىپ القتىرا بەرىپتى. ابدەن ءبارىن الىپ بولعاندا ەڭ استىنان ۇلكەن قارا بالىق شىعىپتى، الىپ، -بەتىنەن بىر

داريانىڭ بەتى شىمىرالپ، قايناپ ەكى التىن ساندىق سۋدىڭ بەتىنە شىعىپتى. ساندىقتى داريادان ءىشىن جارعان ەكەن، 
ان ەكەن، قىسىپ قويع-الىپ، اشىپ جىبەرسە ءبىر اق باس، ءبىر قارا باس شاباق جاتىر ەكەن. بالىقتى الىپ قىسىپ

پ ەكى ءداۋ جەتىپ كەلىپتى. سوندا دە -« الديار، نە قىل دەيسىز؟»تەڭىزدىڭ ۇستىنەن بۇلت بولىپ كورىنىپ: 
دەپتى.  -، «تەز، انا شاھاردىن قاتىپ قالعان ادامدارىن ءتىرىلتىپ، باياعى قالپىنا ءتۇسىر»حاننىڭ باالسى ايتىپتى: 

 ەكى ءداۋ بۇلت بوپ كەتىپ، الگىدەي ۋاقىت بولماي قايتىپ كەلىپ:
 دەپتى. -، «تاقسىر، ايتقانىڭىز ورىندالدى»
 دەپتى حاننىڭ باالسى. -ۇشەۋمىزدى ءقازىر سول شاھارعا جەتكىز، ەندى         -
دەپتى، ۇشەۋى كوزىن جۇمىپ اشسا، باياعى قاتىپ قالعان شاھاردا حان سارايىنىڭ  -كوزدەرىڭىزدى جۇم،         -

 قىسىپ قويعان ەكەن:-الدىندا تۇر ەكەن. حاننىڭ باالسى بالىقتى قىسىپ
اھارىن مەنىڭ اكەمنىڭ ش»دەپ ەكى ءداۋ جالىنىپتى. حاننىڭ باالسى ايتىپتى:  -« ز؟"تاقسىر، الديار، نە قىل دەيسى

دەگەندە ءبىر ءتۇننىڭ ىشىندە ورناتىپتى.  -، «جانە ايبارشانىڭ شاھارىن سول قالپىندا تەز وسى جەرگە ورنات
ناتىلعان ەن كوشىرىلىپ ورتاڭەرتەڭ حاننىڭ باالسى داالعا شىقسا، اكەسىنىڭ جانە قايىن جۇرتىنىڭ شاھارى تۇگەلىم

ەكەن. ولمەستىڭ اكەسى كۇلمەسحاننىڭ ەكى كوزى كور بولىپ كورۋدەن قالعان ەكەن دەيدى. جالعىز باالسى ولمەستەن 
تىرىدەي ايرىلعان سوڭ، قايعىرىپ جاتىپ قالعان ەكەن. ۇلى ولمەستى كورگەندە ەكى كوزى شىراداي اشىلىپ، وتكەن 

ەكەن. حاننىڭ باالسى، قىران قاراقشى ەكەۋى ابدەن تىلەگىن ورىنداعان سوڭ، ءداۋدىڭ  قايعىالرىن ۇمىتىپ، جاسارعان
تۋراپ ولتىرگەندە قانى سىرتىنا شىعىپ، ەكى ءداۋ جەرگە ءتۇسىپتى. ولمەس قارىنداسى -جانى ەكى شاباقتى تۋراپ

 شاھاردىڭ حانى ولمەس، ونىڭقاالمقاستى قىران قاراقشىعا بەرىپ، اكەسى كۇلمەسحاننىڭ ورنىنا حان بوالدى. ءۇش 
 باس ءۋازىرى قىران قاراقشى بولىپ، ەكەۋى بارشا مۇراتىنا جەتكەن ەكەن. 
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دە ۇلى بار ەدى. ءبىر كۇندەرىلگەرگى ءبىر زامانداردا ءجۇزباي دەگەن ءبىر باي بولىپتى. ونىڭ الپامىس دەگەن ءبىر 
 ءجۇزبايعا تەلى جىلقىسىنا جاۋ شابادى. ءجۇزباي تۇرىپ سوندا باالسىنا اقىل سالىپ:

دەيدى. سوندا  -اۋ، باالم، مەن بولسام قارتايدىم، سەن جىلقىنى قۋىپ بارىپ، جاۋدان كەك الۋعا شاماڭ بار ما؟  -
سوڭ، جىلقىسىن شاۋىپ كەتكەنىنە شامدانىپ، ءوزىنىڭ بايشۇبارىن التى جاسار الپامىس باال دا بولسا باتىر بولعان 

ۇستاپ ءمىنىپ، بايشۇباردى قامشىمەن ۇرىپ، ەشكىممەن سويلەسپەي، جىلقى سوڭىنان جونەي بەردى. الپامىستىڭ 
 جۇرتىن جيىپ الىپ، كورگەن ءتۇسىن حالقىنا بايان قىلدى:-اتتانعانىن قالماقتىڭ حانى تۇسىندە كورىپ، ەل

 ن ءبىر بۇگىن ءتۇس كوردىم،مە
 كوپ قيىندىق ءىس كوردىم.

 زامانىم قاعىندى،
 قاعىندىداي نە قىلدى؟
 قاۋسا بۇقىرا بۋرا بوپ،
 قارسى قاراپ شابىندى.

 تۇلىمدىمدى تۇل قىلىپ،
 ايدارلىمدى قۇل قىلىپ،
 سولقىلداعان مىرزامدى

 تابانعا سالىپ ءجۇن قىلدى،
جۇرت اقساقالدارىنا ايتادى. سوندا تۇرىپ اقساقالدار پاتشانىڭ ءتۇسىن بىالي دەپ  -قامشىمەن ۇرىپ جون قىلدى، 

 جوريدى:
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 دەيدى. -ءجۇزبايدىڭ باالسى التى جاسار الپامىس كەلىپ، وسى جۇرتتى االر،         -
دەپ  - «سول الپامىس وسىندا كەلمەي تۇرىپ، الپامىستى قولعا ءتۇسىرىپ الىپ كەلۋشى تاالپكەر بار ما؟»پاتشا: 

 حالقىنا جار ساالدى. سوندا ءبىر كەمپىر پاتشاعا كەلىپ:
ىن دەيدى. پاتشا مۇنىس -ماعان ءبىر وتاۋ تىگىپ، قىرىق قىز جيىپ بەر. الپامىستى قولعا تۇسىرەيىك،         -

رىپ، قىرىق شاراپ بە-ماقۇل كورىپ، ايتقانىنىڭ ءبارىن دايىن قىالدى. كەمپىر قىرىق قىزدىڭ قولىنا قىرىق كەسە اراق
وتاۋعا الىپ بارىپ وتىرعىزادى. كەمپىر الپامىستىڭ كەلەتىن جولىن بارىپ توسادى. سول ۋاقىتتا الپامىس كەلە جاتىر 
ەدى. الپامىستىڭ اتى كەمپىردى ءبىلىپ، جۇرمەي تۇرىپ االدى. الپامىستىڭ اشۋى كەلىپ بايشۇباردى ۇرا باستايدى. 

 ى. قاسىنا كەمپىر كەلىپ:بايشۇبار جۇرمەي تىزەرلەپ جاتا قالد
تۇنى كۇتۋدە. -ءاي، باالم، اتىڭ جۇرمەسە، شارشاعان شىعار، سەنىڭ جولىڭا قاراپ، قىرىق قىز كۇنى        -

دەگەن ءسوزدى ەستىگەن سوڭ، اتىن باسىنا ءبىر تەۋىپ، تاستاپ جۇرە « قىز»دەيدى. الپامىس  -تەزىرەك بار، 
سى شاراپ بار. قىزدار ءارقايسى-بىر كەسە اراق-ىز وتىر ەكەن. قولدارىندا ءبىربەرەدى. كەلىپ وتاۋعا كىرسە، قىرىق ق

شاراپ بەرىپ، ابدەن ماس قىالدى. الپامىس ماس بولىپ جىعىالدى. قىرىق قىز -كەزەك نازدانىپ الپامىسقا اراق-كەزەك
رنەشە كۇن جاتا بەرەدى. ءبىر كوتەرىپ بارىپ زىندانعا ساالدى. اتىن پاتشاعا اپارىپ بەرەدى. الپامىس زىنداندا بى

كۇنى الپامىستىڭ توبەسىنەن ءبىر توپ قاز ۇشىپ بارا جاتىر ەكەن. قازداردى الپامىس شاقىرىپ ەدى، والر قاسىنا 
 ۇشىپ كەلدى. سول ۋاقىتتا قازدار:

 دەپ سۇرايدى. الپامىس: -كىمسىڭ، نەعىپ جاتقان ادامسىڭ؟         -
 دەيدى. -مەن الپامىسپىن،  -

 دار:قاز
دەپ كەتە بارادى. ەڭ سوڭىندا ءبىر بايعۇس قاز كەتىپ بارا جاتىر  -الپامىس بولساڭ، جاتقانىڭنان تۇرما!         -

 ەكەن، سونى شاقىرادى، قاز كەلىپ:
 دەيدى. قاراسا، قازدىڭ ءبىر كوزى سوقىر ەكەن. -نە دەيسىڭ؟         -
 قاز:دەيدى.  -اي، قاز، كوزىڭە نە بولعان؟         -
جاس كەزىمدە انامدى ءبىر مەرگەن اتىپ الىپتى. جەتىم سورلى كوپ قازعا كەلسەم، ەشتەڭە جەگىزبەي،         -

 اۋزى»دەيدى.  -مەنى جەتىمسىنىپ كوزىمدى شۇقىپ شىعاردى، 
 تى.ەپد -دەگەندەي كوپ قازدان قالىس، جەكە ۇشامىن. جالعىز كوزدەن ايرىلىپ ولەيىن بە؟ « كۇيگەن ءۇرىپ ىشەر

 سوندا الپامىس:
سەنىڭ قاناتىڭنىڭ استىنا حات جازايىن. سەن قوعالى بارىپ قون! مەنىڭ قارىنداسىم قارلىعاش سوندا قۇس         -

ۋىلداردىڭ ەگەردە ا -دەيدى.  -سالىپ جۇرگەن شىعار، قۇسى سەنى ىلەر. قاناتىڭداعى حاتتى كورىپ، سەنى ولتىرمەس، 
دەيدى.قاز وسى الپامىستىڭ ايتقان سوزىمەن ۇشىپ كەتە بەرەدى.  -ڭدى شىعارما، توبەسىنەن وتە قالساڭ، داۋىسى

ۇشىپ بارا جاتىپ باياعى الپامىستىڭ ناسيحاتتاپ ايتقانى ەسىنەن شىعىپ كەتىپ، ءبىر اۋىلدىڭ توبەسىنەن ءوتىپ بارا 
 ۋىپ ايتقان ەكەن. قازدى قايەتەدى. ول اۋىلداعى ءبىر اۋىرعان ادامعا قازدىڭ ەتى كەرەك دەپ ءتا« قاڭق»جاتىپ 

جاقتان تابامىز دەپ وتىرعان سوڭ، ءۇيدىڭ يەسى الگى قازدى اتىپ الدى. باۋىزدايىن دەپ جاتقاندا، قاناتىنىڭ 
استىنداعى حاتتى وقىپ كورىپ، جارالى قازدى قويا بەرەدى. قاز ۇشىپ قوعالى كولگە كەلىپ قونادى. الپامىستىڭ 

 ازدىڭ قاناتىمەن ويناپ جۇرگەنىن كورىپ:باالسى باسقا ءبىر باالنىڭ ق
دەيدى تاتەسى قارلىعاشقا. قارلىعاش باالنىڭ ءتىلىن الىپ، قوعالى كولگە  -ماعان دا قانات تاۋىپ بەر،         -

بارىپ، باياعى جالعىز قازدى ىلدىرەدى. ۇستالعان قاز تۋالعاندا قاناتىنداعى حات ۇشىپ تۇسەدى. قارلىعاش اعاسىنىڭ 
ن وقىعاسىن، قولىنداعى سۇڭقاردى قۇسقا سالماي، كوزىنىڭ جاسى ات جالىن جۋىپ، ەلگە قايتادى. قارلىعاش سالەمى

ۇيىنە بارماي، جىالعان بويىمەن قاراباي دەگەن ءبىر دوسىم بار ەدى، سوعان حاباراليىن دەپ كەلە جاتادى. كەلە 
، دەپ «ماعان ءبىر جۇمىسپەن كەلە جاتىر عوي»الدى. جاتقان قارلىعاشتى كورىپ، قاراباي وتىن استىنا جاسىرىنىپ كا

 وياليدى. قارلىعاش كەلە:
دەپ داۋىستايدى. قاراباي وتىن استىنان شىعىپ، قارلىعاشتىڭ  -قاراباي قايدا؟ الپامىستان حات كەلدى،         -

تىرىپ، قىرىق قۇالش دەپ دەرەۋ ون تۇيەگە ازىق ارت -، «مەن ىزدەپ بارامىن»قولىنداعى حاتتى وقىپ، جىالپ: 
« ىڭ؟الپامىس، قايداس»جىبەك ارقان الىپ، بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، الپامىس جاتقان زىنداننىڭ باسىنا كەلەدى. 

 اۋ، ولگەن-ەگەر ءتىرى بولسا دىبىس بەرەر ەدى»دەپ شاقىرىپ ەدى، ەشبىر دىبىس بەرمەدى. قاراباي دوسى:  -
بۇل ». كوزىنىڭ جاسى زىنداندا ۇيىقتاپ جاتقان الپامىستىڭ بەتىنە تامادى. دەپ زار جىالپ وتىرىپ االدى -، «شىعار

دەپ شوشىپ ويانادى. كوزىن اشىپ قاراسا، دوسى قاراباي زىنداننىڭ باسىنا كەلىپ، كوزىنىڭ جاسىن  -« نەمەنە؟
 كول قىلىپ، ساقالىن سۋ قىلىپ جىالپ وتىر. الپامىس دوسىن تانىپ:
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دەپ حال سۇرايدى. قاراباي دوسىنا تاماق بەرىپ قۋاتتاندىرىپ، قىرىق قۇالش  - ەسەنسىڭ بە؟-امان        -
ىم بۇل قاراباي دوس»جىبەك ارقاندى سالىپ، ارقاننان ۇستاتىپ، زىنداننىڭ جارىم ورتاسىنا كەلگەندە، الپامىسقا: 

م با دەپ بەتىمە ءتىرىلتىپ المادى كەمپىردىڭ اسى، كەلىننىڭ تويىندا ءازىل ءسوز قىلىپ، قۇدىقتا ولەيىن دەپ جاتقانىنان
دەپ جىبەك ارقاندى قوس كەزدىكپەن كەسىپ  -، «ولسەم ءوز جايىما ولەيىن»دەگەن وي كەلىپ: « سالىق قىالر

جىبەرەدى دە، زىندان تۇبىنە تۇسەدى. قاراباي ارقانى ءۇزىلىپ دوسىن شىعارۋعا الجى بولماي زارالپ، جىالپ زىندان 
مداي قۇالپ تۇسەدى. ءبىر ۋاقىتتا ەسى كەلىپ، ەلىنە قايتادى. قالماق حانىنىڭ قوي جايىپ باسىندا جىن ۇرعان ادا

جۇرگەن ءبىر قويشىسى بار ەدى. باعىپ جۇرگەن قويالرىنىڭ ىشىندە حان قىزىنىڭ ءبىر كوڭىراۋ تاعىپ قويعان 
ان ، ابايسىزدا الپامىس جاتقسەركەسى بار ەكەن. سول سەركە الپامىس جاتقان زىنداننىڭ قاسىندا سەكىرىپ ءجۇرىپ

 زىندانعا ءتۇسىپ كەتەدى. الپامىس ۇستاپ جىبەرمەيدى. قويشىنىڭ اشۋى كەلىپ:
 دەيدى. الپامىس: -سەركەنى شىعار، ەگەر شىعارماساڭ، قازانداي قارا تاسپەن ۇرىپ ولتىرەمىن،  -

امىس ۇرعان تاسىن قايتادان وزىنە دەيدى. قويشى تاسپەن ۇرا باستايدى. الپ -ۇر، ءبىراق بەرمەيمىن،  -ۇرساڭ 
 القتىرىپ جىبەرە بەرەدى.
 اقىرى قويشى جالىنادى:

 دەپ تۇرىپ االدى. سوندا الپامىس: -ەگەر سەركەنى بەرمەسەڭ، مەنى پاتشانىڭ قىزى ولتىرەدى، بەرە كور،         -
 . قويشى ماقۇل دەپ كۇنىنە ءبىردەيدى -كۇنىنە ءبىر قويدان بەرىپ تۇراسىڭ با، سەركەڭدى جىبەرەيىن،         -

 بەرە، اقىرى قويدىڭ ءبارىن-قويدان بەرمەكشى بوالدى. قويشى وسى ۋادەسىمەن كۇندە ءبىر قويدى الپامىسقا بەرە
 تاۋىسادى. باياعى پاتشانىڭ قىزىنىڭ سەركەسىن دە الپامىسقا بەرەدى. سوندا تۇرىپ قويشى:

 دەيدى. -ىم، مەن ەندى قايتەمىن، ولەتۇعىن بولد        -
دەپ ءبىر سىبىزعىنى قويشىعا بەرىپ، وسى سىبىزعىنى كەشكە تامان ءبىر شالعىن  -قايعى جەمە، قويشى،         -

ىشىندە تارت، داۋسىن پاتشانىڭ قىزى ەستىپ كەلەر. سوندا مۇنى كىم ىستەدى دەسە، تابانىڭدى ءتىلىپ تۇز قۇيسا 
دەيدى. قويشى  -ايتارسىڭ، باياعى زىندانداعى ادام جاسادى دەرسىڭ،  -دەيدى. ەگەر قويماي جالىنسا  -دا ايتپا، 

« ايدان الدىڭ؟مۇنى ق»الپامىستىڭ ايتقانىنداي سىبىزعى تارتادى. بۇل سىبىزعىنىڭ داۋسىمەن حاننىڭ قىزى كەلىپ: 
ىستەگەنىن  ى. قويشى كىمدەيدى. قويشى ايتپايدى. تابانىن ءتىلىپ تۇز قۇيادى. وندا دا ايتپايدى. اقىرى قىز جالىناد -

دەپ  -، «مەنىڭ اياعىم جۇرۋگە جارامايدى»دەيدى. قويشى:  -، «سوعان مەنى الىپ بار»ايتادى. قىز تۇرىپ: 
وتىرىپ االدى. ابدەن الجى قۇرىعان قىز قويشىنى موينىنا مىنگىزىپ، قۇدىققا اكەلەدى. قۇدىققا كەلگەن سوڭ، الپامىس 

 دى.بىرىنە عاشىق بوال-پەن قىز بىر
 دەيدى. -ساعان مەن تيەمىن، ءبىراق سەنى قاالي شىعارۋعا بوالدى؟  -قىز: 

 دەيدى. -مەنىڭ اتىم قايدا؟  -الپامىس: 
 اتىڭ پاتشانىڭ قولىندا.        -
ەندەشە، سەن ول اتتى مىنەمىن دەپ ال دا، قويا بەر، ءبىر جامان ديۋانانىڭ كيىمىن كيىپ الىپ، پاتشانىڭ         -

بار. سول ۋاقىتتا ات مىنا بەلبەۋدى كورسە، وقىرانادى. سوسىن پاتشا سەنى تانىپ وقىراندى دەپ، سەنەن  الدىنا
دەپ  اق باعايىن-دەر. سوندا سەن اقشانىڭ كەرەگى جوق، مەن اشەيىن« بۇل اتتى باعىپ بەر، اقشا بەرەمىن»سۇرار، 

پاتشانىڭ الدىنا كەلەدى. ات وقىرانىپ قويا بەرەدى. دەيدى. قىز الپامىس ايتقانداي جامان كيىم كيىپ  -ايتارسىڭ، 
دەپ، اتتى  -، «باقساڭ باق»قىز الپامىستىڭ ايتكانىنىڭ ءبارىن ايتادى. سوندا پاتشا ءوزىنىڭ قىزى ەكەنىن بايقاماي: 

دى. ەتىكە الپامىس جاتقان قۇدىققا كەل-قولىنا بەرەدى. قىز اتتى شەشىپ قويا بەرەدى. ات شاۋىپ وتىرىپ تىكەدەن
 مولت ەتكىزىپ، قۇدىقتىڭ جانىندا تۇرادى. الپامىس اتىنا قاراپ:-كەلىپ كوزىنىڭ جاسىن ءمولت

ستاپ دەپ ءتۇسىندىرىپ، اتىنىڭ قۇيرىعىنان ۇ -مەنى مىنا شۇقىردان شىعارۋ ءۇشىن قۇيرىعىڭدى شۇقىرعا سالبىرات،  -
الماققا كەلىپ ءتيىپ، جاۋ شاپقانداي قىلىپ، قۇدىقتان شىعادى دا، كەشكە تامان قىز، قويشى ۇشەۋى قوسىلىپ، ق

پاتشانى ورنىندا ءولتىرىپ، بارلىق مالدارىن جيناپ الىپ، ۇشەۋى ايداپ جۇرە بەرەدى. ون كۇنشىلىك جول ءجۇرىپ 
 ەلىنە جەتەدى. 
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اتشا بولىپتى. ونىڭ كۇندەي سۇلۋ ءۇش قىزى، ايدان اپپاق ءبىر ۇلى بولىپتى. كۇندەردىڭ باياعى زاماندا اتاقتى ءبىر پ
كۇنىندە پاتشاعا ونەرپاز ءۇش جىگىت كەلىپتى، ونىڭ بىرەۋى قولىنا تاۋىس )كوركەم تۇكتى قۇس(، بىرەۋى مىستان 

 ىستەلگەن كوڭىراۋ، بىرەۋى اعاشتان سوققان ات ۇستاپ كىرىپتى. والرعا پاتشا:
 :جىگىت ۇستاعان تاۋىس. قويىپتى ساۋال دەپ —بۇل كوتەرىپ جۇرگەندەرىڭ نەمەنە؟ -
تاقسىر، ءسىز اتىڭىز قاتارىنداعى پاتشاالردان اسقان ۇلى پاتشا بولدىڭىز. ءبىز ءسىزدىڭ زامانىڭىزدا وقىپ ونەر تاپقان -

كىسىلەر ەدىك. سىزگە ونەرىمىزبەن ىستەگەن تابىسىمىزدى اكەلىپ وتىرمىز. مىنا مەنىڭ كولىمداعى تاۋىس جاندى 
 .دەدى —ەزگىلدى ءبىلدىرىپ وتىرادى، ساگات. ول ءار ساعات سايىن شاقىرىپ، وتكەن م

 شاقىرىپ، سايىن ساعات ءار تاۋىس. پاتشا دەدى —جارايدى، ىسىمەن دالەلدەمەسە، اۋىزبەن ايتقانعا سەنبەيتىن ەدىم، -
 :پاتشا جەتكەن كوزى شىنىنا. دالەلدەدى ءسوزىن ونەرشىنىڭ

 :ىركىلمەدى ونەرپاز. دەدى —ىڭ؟ ونەرىڭە قاناعاتتاندىم. قىزمەتىڭ ءۇشىن نە بەرسەم ريزا بوالس-
ونەرىمە قاناعاتتانساڭىز، ماعان ۇلكەن قىزىڭىزدى بەرىڭىز. سىزگە باال بولىپ، ونەرىمدى ورىستەتە بەرۋىمە جول -

 .دەدى —اشىلسىن، 
 :قاراپ قوڭىراۋلىعا مىس. پاتشا دەدى —جارايدى، تىلەگىڭ بولسىن، -
 :جىگىت. دەدى —بۇل قوڭىراۋدىڭ كانداي قاسيەتى بار؟ -
تاقسىر، قوڭىراۋىم شەتتەن كەلەتىن جاۋدى بىلەدى. قاقپاعا ءىلىپ قويساڭىز، قانداي قاستىق ويالعان كىسى بولسا دا -

قاالعا كىرگەندە سىلدىرالپ دىبىس شىعارادى. ءسىزدىڭ مەملەكەتىڭىزدىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ادەيى ارناپ سوقتىم، 
 .دەدى —
 .پاتشا دەدى —. ونەرىڭ دالەلدەنگەندە تىلەگىڭدى بەرەم، جارايدى. قاقپاعا بايال-
 .جىگىت دەدى —قۇپ بوالدى، تاقسىر، ونەرىمدى كورگەن سوڭ ماعان ورتانشى قىزىڭىزدى بەرەسىز، -
 ونەرپازعا، ءۇشىنشى دەدى —اعاش اتىڭدا قانداي قاسيەت بار؟ -
 —مەن ۇشىپ، تىلەگەن جەرىڭىزگە بارۋعا بوالدى، بۇل كەرەمەت ەمەس، تاقسىر. قولىمنان سوققان ونەرىم. مۇنى-

 .جىگىت دەدى
 ورگەلىك كەرەمەتتى بۇل. پاتشا دەدى —والي بولسا، ءمىنىپ كورەيىك. ۇشقانىن كورمەي ەش نارسە بەرىلمەيدى، -

 باالسى پاتشانىڭ. قوزعالمادى ورنىنان ات اعاش كوردى، تەبىنىپ اياقتارىن ءمىنىپ اتقا اركىم. جيىلدى جىگىت كوپ
 . ات كوككە كوتەرىلە باستادى. قاالنىڭجىبەردى قوزعاپ تەتىكتى ءبىر ومىراۋىنداعى ونەرپاز مىنگەندە، اتقا كەلىپ

ورىقتى. دەپ ق« بقل مەنى ققرتقالى ىستەگەن ءبىر زات بوالر»قاراسى كورىنبەي بارا جاتقاندا، پاتشانىڭ باالسى 
ءبىر، سول جاعىنان ءبىر قورازدىڭ باسىنداي ەكى تەتىك تاپتى. وڭ  اتتىڭ ءبۇيىرىن سيپاالپ ءجۇرىپ وڭ جاعىنان

جاعىن قوزعاعاندا جوعارى ورلەپ، سول جاعىن قوزعاعاندا تومەن تۇسەتىنىن ءبىلدى. اعاش اتتىڭ باسىن يگەرىپ، 
پ قاال تىقاالعان جاعىنا ۇشىپ كەتە بەردى. جەردەگىلەر شاھزاداسىن ۇشىرىپ جىبەرىپ، قاشان كەلەر ەكەن دەپ كۇ

بەردى. پاتشانىڭ باالسى كوكتى سايراڭداپ، تاالي قاالنىڭ توبەسىنەن ءوتتى. ءبىر مەزەتتە كوك اعاشتى، اعىن سۋلى، 
 «بۇل قانداي قاال بولدى ەكەن؟.. قاي مەملەكەتكە قارايتىن جەر ەكەن؟»باقشالى ءبىر قاالعا كوزى ءتۇستى. -باۋ

تۇسپەكشى بولدى. قايدا،بۇلتتىڭ ۇستىندە ءۇش كۇنشىلىك بيىككە ۇشىپ دەپ ويالدى. قاالعا قىزىققاننان سوندا 
جۇرگەن ات جايالپ جەرگە تۇسكەنشە كۇن باتىپ كاراڭعى بولىپ قالدى. شاھزادا اتىن جايالپ اكەلىپ ءبىر كەرەمەت 

ىردى. وتبيىك ءۇيدىڭ توبەسىنە ءتۇسىردى. كۇنىمەن كوككە قشىپ شارشاعان شاھزادا ءۇيدىڭ ۇستىندە دەمالىپ 
 قاالنىڭ ەلى جاتىپ،كوشەدە جۇرۋشىلەر سايابىرالي باستادى. شاھزادانىڭ

قارنى اشىپ، اس ىشۋگە زاۋقى قاتتى سوعىپ، ءۇيدىڭ توبەسىنەن سارايدىڭ ىشىنە كوز سالدى. سارايدىڭ ىشىندە 
پ، جاعاالپ ءجۇرى قىبىر ەتكەن جان كورىنبەيدى، بەينە ءبىر بوس تۇرعان دۇنيە سياقتى. شاھزادا ءۇي توبەسىن

جەرگە تۇسەتىن ساتى كوردى. ساتىمەن تومەن ءتۇسىپ، جەر ۇستىندەگى جۇماق سياقتى سارايدىڭ ءىشىن كوردى. 
ءۇيدىڭ بارلىعى التىن، كۇمىس، گاۋھار، جاۇتپەن بەزەلىپ، بۇرىن كوزى كورمەگەن قىمباتتى مۇلىكتەرمەن 

ىندە قىبىر ەتكەن جان جوق. شاھزادا اراالپ شىقتى دا، ادامى جاساۋالنىپتى. ءبىر عاجاپ وسىنشا باي سارايدىڭ ىش
جوق سارايدىڭ ىشىندە جالعىز جاتقىسى كەلمەي، ءۇيدىڭ ۇستىنە شىعىپ، اتتىڭ قاسىندا بولۋدى ماقۇل كوردى. 

بىرتە سول سارايعا -تۇننەن بىرنەشە ۋاقىت وتكەندە ءبىر جارىق كورىندى. جارىق ۇستاعان ادام ەكەن.ول بىرتە
اقىنداي بەردى. ول ءبىر مەزەتتە سارايعا جەتىپ ەسىگىنەن كىردى. ءۇي ۇستىندە وتىرعان شاھزادا والردان كوزىن ج

ايىرماي قاراپ وتىر ەدى. جارىقتى كوتەرگەن قولىنا جاالڭ قىلىش ۇستاعان ءبىر جىگىت ەكەن. ونىڭ ايناالسىندا 
ۋ ءبىر قىز بار. ول قىزدىڭ اجارىنا ارناپ اقىن مىناداي ءبايىت بىرنەشە قىزدار كەلدى. قىزداردىڭ ورتاسىندا اسقان سۇل

 جازىپتى:
 اق كۇمىس، ايداي ءجۇزىڭ اشىلعان گۇل،
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 مەرۋەرت وتىز ءتىسىڭ، شاشىڭ ءسۇمبىل.
 جۇرەگىم كوزىن جۇمىپ گۇلستانعا

 شىرقاپ كۇي، قونۋ ءۇشىن ۇشتى بۇلبۇل.
ەن. ەكەنىن تانىتتى. اكەسى قىزىن ايرىقشا ءتاۋىر كورەدى ەكول كورىنىس سيپاتىمەن سول قاالنىڭ پاتشاسىنىڭ قىزى 

ساۋىق قۇرۋىنا ارناپ سالدىرعان ەكەن. قىز -سوندىقتان ونىڭ ەشبىر تىلەگىنە بوگەت بولماي، وسى سارايدى ويىن
ل ۇۇش كۇن تۇرىپ كايتادان اكەسىنىڭ سارايىنا قايتىپ كەتەدى ەكەن. ب-كوڭىل كوتەرۋ ءۇشىن سارايعا كەلىپ، ەكى

ۇنىنە ءتۇيىستى. كوپ قىزدىڭ ك كەلگەن شاھزادانىڭ جۇرگەن سايرانداپ اسپاندى ءمىنىپ، ات اعاش —كەلۋى 
ورتاسىنداعى جالعىز جىگىتتەن شاھزادا جاسقانباي ءۇيدىڭ توبەسىنەن تۇسە قالدى، قىلىشتى جىگىت سايتانداي كوكتەن 

 ساپ ەتىپ تۇسە قالعان جات كىسىنى دە
الدى. تەگەۋرىندى بۇال بولىپ وسكەن شاھزادا ونى قولىمەن قويىپ جىبەردى. تالدىرماش دەنەلى، شاپ بەرىپ ۇستاي 

ءالسىز جىگىت ەكەن، قاڭباقتاي دوماالپ ۇشىپ ءتۇستى. قولىنداعى قىلىشىن تارتىپ الىپ، شاھزادا سۇلۋ قىزعا قاراي 
زدىڭ دار، سىرىلىپ جۇرە بەرەدى. ول سۇلۋ قىۇمتىلدى. قىلىشتى جالتاقتاتىپ كەلە جاتقان كىسىدەن ۇرەيلەنگەن قىز

 قارسى الدىنا كەلىپ توقتادى. قىز ونىڭ بەتىنە قاراپ:
 .دەدى —اۋ، الگى اكەم ايتىپ جۇرگەن زاڭگى پاتشاسىنىڭ باالسى سەنبىسىڭ؟ -جانىم-
 .توسىنسوزگە تۇسىنبەگەن تۇگىنە شاھزادا، دەدى —ءدال ءوزى،  -
قارا دەگەنى قايدا؟.. ءوزىڭ مۇلدە اۋىزعا ءۇرىپ سالعانداي ادەمى -كومىردەي قاپ اۋ، الگى ءتۇسى جامان،-ويباي -

 …ەكەنسىڭ عوي. اكەم كورمەي قورقىپ ءجۇر مە، الدە مەنى الداعانى ما؟
 اتتى اعاش دەدى —ماعان كوز تيەدى دەپ ايتقان بوالر. بولماسا قانداي ەكەنىمدى كورىپ تۇرسىڭ عوي،  -

ويىپ ەدى. رمەي قبە اكەسى وعان سۇراپ، باالسى رەپەيسىز پاتشاسىنىڭ زاڭگى قىزدى ول ىنداشىن. باالسى پاتشانىڭ
 كۇيەۋ ءوتىپ، مەزگىلدەن كورەتىن جەك كۇيەۋدى كەلسە ىڭعايى كەزدە ول قىز —قىز سول ەكەن دەپ قالدى. 

 سوزا ڭگىمەنىا وتىرىپ، قاتار ۇستاپ، قولىنان شاھزادانى قىز. بوالتىن شاعى جەتكەن كۇنگە دەيتىن دايىن قىز كەلسە
جيعىزىپ، باسىن كوتەرتتى. قىزمەتشى جىگىت باسىن كوتەرىپ، قىلىشىن  ەس جىگىتكە جاتقان تالىپ قىزدار. بەردى

 ىزدەدى. قىزدىڭ ءبارى:
 الگى ءوزىڭدى ءبىر ۇرىپ قالپاقتاي ۇشىرعان بىرەۋ الدى.… اۋ، ونىڭ نەسىن ىزدەيسىڭ-ەسەڭگىرەگەن بايعۇس-
 ىم ءوزى؟ول ك -
كىم ەكەنىن سايتان بىلە مە؟ ايتەۋىر كەردەڭدەي باسىپ باردى دا، پاتشانىڭ قىزىنىڭ قاسىنا وتىردى. سەنىڭ  -

دەدى. -قىلىشىڭ ونىڭ قولىنا تيگەن سوڭ ءبارىمىزدى قىرىپ تاستايتىن بىرەۋ شىعار دەپ جانىنا دا بارا المادىق، 
 پاتشانىڭ لو. بوالتىن قىزمەتشىسى جىبەرگەن ءۇشىن قورعاۋ قاتەردەن-قاۋىپ قىزىن پاتشانىڭ اسان ەر —جىگىت 
ا دا قىزدى قورعاۋعا جاۋاپتى بولعاندىقتان، ومىراۋالپ كىرىپ كەتكەن شاھزاداعا امالسىز كەلدى. ءبىراق العاشقى الدىند

 سوقتىعىستا بەتى قايتىپ قالعان سورلى ەش نارسە ايتا الماي، جالتارا سويلەدى.
. دەدى —تاقسىر، ءسىزدى كىم دەپ بىلۋگە بوالدى؟ پەرىمىسىز، جىنبىسىز؟ قۇداي قاي كوگىنەن ءتۇسىرىپ تۇر؟.. -

 :جىگىت تۇرعان قىزۋلى قاسىندا قىزدىڭ
 الا قىلىشتى قىزمەتشىگە دەپ —دەپ ايتۋعا قانداي قاقىڭ بار ەدى! « جىن»سەنىڭ مەن سياقتى شاھزاداگا -

 .باستادى سۇراي كەشىرىم قۋسىرىپ قولىن ەكى ول. ۇمتىلدى
 اۋ، مەنىكى ءجون سۇراۋ ەدى عوي، مۇنشا نەگە قاھارالندىڭىز؟-تاقسىر-
 دەپ سىقاق كىالسىڭ.« جىن»قاالي قاھارالنبايىن؟.. مەن پاتشا قىزىنىڭ كۇيەۋى بولسام، سەن مەنى  -
 ارتىق اليىقتى كۇيەۋ بوال المايدى دەمەكشىعافۋ ەت، تاقسىر. ەگەر جىن بولماساڭ، پاتشا قىزىنا ەشكىم سىزدەن  -

جىگىت پەن قىزدىڭ قاالي وتىرعانىن كورگەن قىزمەتشى ءوز باسىنا قىز ايناالسىنان تۇسەر پايدا، زيان كورمەسە …ەدىم
دە ىشىنە ءبىر ءتۇرلى قىزعانشاقتىق پايدا بوپ، سارايدان شىعا جۇگىرىپ قىزدىڭ اكەسىنە كەلدى دە سامبىرالي 

 باستادى.سويلەي 
قۇالق ەستىگەندى كوز … اي، مۇندايدى كىم كورىپتى-اي، تازا شەرمەندە بولدىم. وي، قۇداي-ويباي، تاقسىر-

 :ساسىپ تۇسىنبەي تۇگىنە پاتشا. دەدى —اي، -ماسقارا… كورەدى دەگەن وسى ەكەن
 .قاراپ بەتىنە اڭىرايىپ دەيدى —نە بوپ قالدى؟ سورلى! -
ىڭدى ءبىر جىن كەلىپ ومىراۋالپ جاتىر، قايدان كەلگەنىن قايدام، ءبىز سارايدىڭ ىشىنە نەسى قۇرسىن، تاقسىر، قىز-

 …كىرىسىمەن باس سالىپ، كيىپ اال جونەلدى. قىزىڭ دا كەت ارى دەگەن جوق، يكەمىنە كونە بەردى مە، قاالي
 .اپاتش دەدى —! العىنەت جاۋسىن، سەن يتكە! قولىڭا قىلىش بەرىپ، سەنى نەگە قويىپ ەدىم ول جەرگە؟ -
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قويعانىڭدى قايتەيىن، تاقسىر، تەگەۋرىندى جىن ءبىر قويىپ جىبەرىپ، ەسىمنەن تاندىردى دا، قىلىشىمدى تارتىپ -
 …المادى ما

 قىزمەتشى لدىنانا ونىڭ. جۇگىردى سارايىنا قىزدىڭ بايالي قىلىشىن پاتشا دەپ، —نە ساندالىپ كەتتى مىنا شوشقا!؟ -
 :پاتشا والردان. شىقتى جۇگىرىپ قىزدار

 .سۇرادى دەپ —قىزدىڭ ءحالى نە بولىپ جاتىر؟ -
ادەمى ءبىر جىگىت قىزىڭىزدىڭ قاسىندا وتىر. كوكتەن ءتۇستى مە، -ايتەۋىر اپ… بىز دە تۇك تۇسىنبەدىك. تاقسىر-ء 

 …جەردەن شىقتى ما؟ قايدان بىلەيىك
 اپ:پاتشا قىلىشىن سۋىرا جىگىتكە ۇمتىلدى. جىگىت قىزعا قار

 .دەدى —مىنا كارى بۋراداي شابىنىپ كەلە جاتقان سەنىڭ اكەڭ بە؟ -
 العان تارتىپ تۇرمادى، ۇسىنىپ موينىن قىلىشقا دا شاھزادا. قاراپ تەرىس قىز دەدى —دال سونىڭ ءوزى، -ء 

 قىلىشىن ۇندەمەي ول. باستى دا پاتشانى سۇسى كىسىنىڭ بەلگىسىز الگى با، ادام با، جىن. ۇمتىلدى قارسى اال قىلىشىن
 :جىلىتىپ ءتۇسىن كەنەت. قويدى ساال قىناپقا

ءوزىڭ كىمسىڭ؟ جىن ەكەنىڭدى، ادام ەكەنىڭدى بىلمەي دال بولىپ تۇرمىن، اشىپ ايتشى؟ … باالم، اشۋدى قوي-
 دەدى. جىگىت قىلىشىنىڭ ءۇشىن جەرگە قاداپ تۇرىپ:-
راپ تاستار ەدىم. بولماسا، ەرەگىسكە كەلگەندە ءوزىڭدى مىنا قىزىڭىزدى سىيالماعانىڭ ءۇشىن تۇرعان جەرىڭدە تۋ-

ەكى بۇكتەپ، ەلىڭدى جايپاپ تاستايتىن شاھزادانى جىنعا ۇيعارۋعا قانداي قاقىالرىڭ بار؟ جاي قىزمەتشىلەرىڭدى 
نان ونادان دەيىن دەسەم، سانالى پاتشا سەنىڭ ايتىپ تۇرعانىڭ مىناۋ. تەگى وزدەرىڭدى جىن جايالعان ەلمىسىڭدەر، س

كەنەيىن دەدى. دەگەنمەن ءتىپتى ۇندەمەي سەس سوزىنەن ونىڭ پاتشا. دەدى —باسقا اۋىزدارىڭا ءسوز تۇسپەيدى؟ 
 قالۋعا بولمادى:

ەي، پاتشانىڭ باالسى، بەرگەن حابارىڭ، جىبەرگەن ەلشىڭ قايدا؟ جەل اۋدارعان قاڭباقتاي سارايدىڭ ىشىنەن شىعىپ -
دەپ سوعىپسىڭ. سەن ماعان قاشان سويلەسىپ، قاي جەردە « سى ماعان بەردىمەن وسى قىزدىڭ كۇيەۋىمىن، اكە»

جولىعىپ ەدىڭ؟ مۇنداي قيسىنسىز وتىرىك ايتىپ كوكۋگە بوال ما؟ سەندەي تاالي شاھزادا ەرىكسىز االمىن دەپ، 
اداعى قۇرالدى ردباسى كەسىلگەن بوالتىن، سەنىكى ءتىپتى سوراقى، جارىقتىعىم، مۇنشا وكىرەكتەۋگە بوال ما؟ ەگەر و

 جاۋابىنا نىڭو. دەدى —كۇشتەرىمدى جىبەرىپ كىلىشپەن قيقاالتىپ تاستاسام، مەنىڭ كولىمنان كىم ايىرىپ االر ەدى! 
 :بوگەلمەي شاھزادا

ناداندىق پا؟ يا بولماسا وسى قىزدى مەنەن ارتىق كىمگە بەرمەك … مەن ءسىزدىڭ ايتىپ تۇرعانىڭىزعا تۇسىنبەيمىن-
 نە مەن —تىرلىعىنا قىزىقساڭ مەنەن ارتىق باتىردى قايدان كوردىڭ؟ اڭگىمەنىڭ ەڭ كىسقاسى ەدىڭ؟ ال، با

 .دەدى —دەي بەر، « ماقۇل»ايتسام دا 
 نە ايتپاق ەدىڭ؟! -
ىق. جەككە شىعاي-مەنىڭ ايتاتىنىم، قىزىڭدى قىزعانىپ، ەدىرەڭدەپ تۇرسىڭ. ۇرىسقىڭ كەلسە، ءقازىر جەكپە -

ولتىرگەنىمىز قىزعا يە بوال قويايىق. ال، وعان كونبەسەڭ، بۇگىن مەن وسى سارايعا قونام، ەرتەڭ بار اسكەرىڭدى 
ي قىرسىعىنان ساقتاسا ءبىر ساگاتتا ءبارىن جايپاپ بەرەم، جىي، مەنىمەن ۇرىسسىن، ءوزىڭ قىزىعىنا قارا دا تۇر. قۇدا

 :قاراپ ەجىرەيە وعان پاتشا. دەدى —وزىڭدە قانشا اسكەر بار؟ 
قىرىق مىڭ قۇرالدى اسكەرىم بار! قۇرالسىز قىزمەتكەرلەرىم قىرىق مىڭ، سەن جايپاپ ساالتىن ءشوپ ەمەس، ءبارى  -

 دە ادام.
ىن. بارىپ حابار بەر. مەنى ۇرىسۋعا بەلىن بايالدى دە. ەگەر اسكەرىڭ مەنى ولتىرسە، مەيلى، كۇن شىعا مايدانعا شىقس-

 مەنى كوردىم دەپ ايتپايسىڭ. جابۋلى قازان جابۋىمەن قاال بەرەدى. ەگەر مەن جەڭسەم، قىزىڭدى االم،
ان ءبىر ءداۋ رەك جۇتقبۇل جۇ»ايتقانىم ايتقان. بۇل ءسوز سىزگە تۇسىنىكتى مە؟! پاتشا كەيىنگىسىن ماقۇل كوردى. 

دەپ ويالدى. ەرتەدەن كۇن شىعا ۇرىسۋعا توقتام جاساپ، ءوزى شاھزادامەن اڭگىمەلەسۋگە كىرىستى. « ەكەن
رسىن، اسكەردى تۇگەل جيناپ قۇرالداندى»اڭگىمەلەسە وتىرىپ، استىرتىن ۋازىرىنە كىسى جىبەرەدى. بارۋشى كىسىگە: 

سىن. وڭاي ەمەس، دايىندىقتى كۇشتى جاساپ،قااليدا جەڭەتىن شاراالرىن بۇل كەلىپ وتىرعاندى جالعىز ادام دەمە
 الۋان ەشەن شاھزادانى پاتشا. جاتتى جەتكىزىپ ۋازىرىنە قىزمەتشىلەرى ءامىرىن پاتشاسىنىڭ. دەدى —، «جاساسىن

ۇيرىق انىنا كەلۋگە بالداندىرىپ تاڭ اتىردى. ءوز ورداسىنا بارىپ تاعىنا وتىردى دا، اسكەرىنە سوعىس مايد اڭگىمەمەن
 بەردى. ءبىر جاقسى اتقا التىن ەر سالىپ شاھزادانىڭ مىنۋىنە اليىقتادى. شاھزادا ول اتقا مىنۋدەن باس تارتتى.

 اتقا ونى پاتشا. دەدى —الدىمەن اسكەرلەر ۇرىساتىن جەرىنە جينالسىن. مەن اسكەردى كورمەي اتقا مىنبەيمىن، -
 .قىستامادى دەپ ءمىن
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 اسكەر اپاتش. كەلدى جەرگە جينالعان اسكەر جاياۋ شاھزادا. دەدى —مەيلىڭ، كوڭىلىڭ نەگە سوقسا سونى ىستە،  -
 :باسىالرىنا

بۇل جاس تا بولسا تاالبى تاۋداي ءبىر ءداۋ كورىنەدى. سەندەرمەن جالعىز سوعىسىپ، ءبارىڭدى جەڭبەك، ءوزى دە -
ى قىزىما قاالي كۇيەۋ ەتەيىن! نايزاالرىڭدى انداعايالتىپ تىرەپ تۇرا سۇلۋ جىگىت ەكەن، ءبىراق بەلگىسىز بىرەۋد

 :پاتشاعا كورىپ اسكەردى شاھزادا. دەدى —قالىڭدار، 
 اتشا:پ. دەدى —جارايدى، اسكەرىڭ ۇرىسۋعا تۇرادى ەكەن، ەندى اتقا مىنەيىن،  -
 .دەدى —وسى اتتاردان تاڭداعانىڭدى ءمىن دە، ۇرىسا بەر، -
 ەنىڭ مىنۋىمە جارامايدى، ءوز اتىما مىنەمىن!بۇل اتتار م-
 اتىڭ قايدا؟ -
 اتىم قىزىڭنىڭ ءۇيىنىڭ ۇستىندە تۇر.-
 …ول وتىرىك. ءۇي ۇستىندە ات تۇرعانىن ول زامان دا، بۇل زامان كىم كورگەن-
 ستىندەۇ ءۇي بارىپ، كىسى بىرنەشە. دەدى —كورمەسەڭ، كورەسىڭ، قىزمەتشىلەرىڭدى جىبەرىپ اتىمدى الدىر،  -

. ەدى زات ءبىر جاسالعان ادەمى سونداي ات. قاراستى اتتى اعاش تاماشاالپ ەل. كەلدى الىپ اتتى اعاش تۇرعان
 :كەيبىرەۋلەر بولماق؟ قۇرال قاالي سوعىسقا ات اعاش ءبىراق

 ىرىس مەيلى، —. دەستى —بۇل شاھزادانىڭ دەنى ساۋ بولماۋى كەرەك. تەگى، قيالي ديۋانا ما، ءبىر پالە شىعار،  -
 …كورەمىز اشىالدى، كازىر

قىزمەتشىلەر اعاش اتتى اكەلىپ، مايداننىڭ ورتاسىنا قويدى. اسكەرلەر اتتى كورگەلى قورشاپ، جاقىنداي ءتۇستى. 
 اسكەرلەردىڭ ويىنان ۇرىسۋ شىعىپ، ەرلەپ، جۇگەندەپ،جابۋالپ قويعان اتتى كورۋگە ىنتىقتى. پاتشا دا قاسىنا

 كەلدى:
 ما؟ اتىڭ وسى -
 وسى. -
 وسىنداي ات بوال ما ەكەن؟ بۇل ءبىر ويىنشىق قوي. -
 نە دە بولسا ءقازىر كورەسىڭ! -
 نەگە مىنبەيسىڭ؟ -
بۇعان مىناداي كىسى كورشاپ تۇرعاندا مىنۋگە بولمايدى. ءسىز مىنا اسكەرلەرىڭىزدى ءبىر شاقىرىم كەيىن شەگىنۋگە  -

 دەدى شاھزادا.-دى، بۇيرىق بەرىڭىز، اتىم تۋالسا استىندا قاال
 .شەگىندى كەيىن اسكەرلەر دەسىپ —ال، ونى دا كورەيىك،  -
اق اسكەرىڭدى قىرامىن، الدىمەن اتتارىن جارام، ارتىنان -ال، ەندى اتىما مىنەمىن، تاقسىر. اتقا مىنگەن سوڭ -

 .شاھزادا دەدى —ادامدارىن قىرام! 
 ارتىپ،ت ساپ ايناال اسكەرى پاتشانىڭ ءمىندى، اتىنا شاھزادا. كۇلىپ پاتشا دەدى —مەيلىڭ، قاالعانىڭدى ىستە، -

. كۇدىكتەندى سىپدە — ،«شىعار بار سىر بىلمەيتىن ءبىز ءبىر مۇندا بىلەدى، كىم». باستادى ازىرلەي قىلىشتارىن نايزا،
ءبارى كوزدەرىن باالعا قاداپ، نايزاالرىن ىڭعايالدى. شاھزادا اتىنا مىنگەن سوڭ تەتىگىن ءبىر قوزعاپ قويىپ، ەرىنىڭ 

 پدەسى —، «مىنانىڭ اتى تۇردى ما، نەمەنە»باسىنان ۇستادى. ات تۇرعان جەرىنەن كوككە كوتەرىلە باستادى. 
 شىعىپ كەتتى. ااسپانع ات قاراعانشا، بىرىنە-بىر تاڭدانىپ، جۇرت

 .سالدى ايقاي پاتشا دەپ —ۋا، ۇستاڭدار! كورەر كوزگە ايرىلىپ قالعاندارىڭ با!  -
 .ۋازىرلەرى دەدى —اۋ، قۇستى قاالي ۇستارسىڭ؟.. سوناۋ جۇلدىزدىڭ بەر جاعىندا ءجۇر عوي، -تاقسىر-
ەرگە شىقپاي  ءسىزدىڭ قىزىڭىزدىڭ تاقسىر، باقىتتىلىعىڭىزعا شۇكىرلىك ەتىڭىز. بۇل ءبىر سيقىرشى عوي. ايتەۋىر-

. ازىرلەرىۋ قارت دەستى —شايتانعا شاقىرتقى بوالدى دا وتىرادى، -وتىرعانى دا ءبىر قىرسىق بولدى. وسىنداي جىن
 ارايىناس كەشكە پاتشا. كەلدى ورداسىنا تاراتىپ اسكەرىن سوڭ بولعان عايىپ كوزدەن جىگىت ۇشقان كوككە پاتشا

توسەگىنە ەتپەتىنەن ءتۇسىپ، سولقىلداپ جىالپ جاتقانىن كوردى. پاتشا جانىنا كەلىپ، باسىن  قىزىنىڭ كەلگەندە
 قۇشاقتاپ:

سيقىرشىدان قۇداي قۇتقاردى. ەندى قايتىپ كەلمەيدى. بابامنان قالعان نايزا، قىلىشتىڭ قاسيەتى … جىالما، جانىم -
 وزگەس ول قىزىنىڭ ءبىراق. دەدى —سىڭ عوي، قورقىپ قالعان…كەم بە، ۇرەيى ۇشىپ كوككە كوتەرىلىپ كەتتى

 .بولمادى رايى جۇباناتىنداي
 …كىم سايتان، كىم سيقىرشى، بىلەمىن عوي، تۇسىرگەن جەرگە ونى تىلەگىم عوي -

دەپ قىز وكسىگەنىن قويىپ، -قورقىتىپ كوك نايزامەن كوككە ۇشىرعان، سايتان ەمەس، اكە، مەنىڭ جۇرەگىم عوي، 
 اتشا ساسىپ ايەلىنە قارادى.وكىرىپ جىالدى. پ
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 .دەدى —ەلىگىنە ۇشىراپ قالعان با، قاالي؟ … بۇل نە دەپ جاتىر -
اكە، ەلىكتەيتىن ەش نارسە جوق. سول جىگىت قايتىپ كەلمەسە، وسى جاتقان توسەگىم موالمەن ۇالسادى. جىگىتتى  -

ىزدىڭ ەسكەندە قايتىپ كەلەتىنىن ايتىپ، قسويل قىزبەن جىگىت. قىزى دەدى —قايتىپ كورگەنشە اس تا ىشپەيمىن، 
يامين بوالتىن. ال، اعاش اتپەن كوككە ۇشقان شاھزادا -قاالسىنىڭ اتىن سۇراپ العان بوالتىن. ول قاالنىڭ اتى سانگا

اق ءوز قاالسىنا قاراي سىرعىتىپ كەلىپ قالدى. سارايىنىڭ توبەسىنە ءتۇستى دە، اتىن ءۇيدىڭ ۇستىندە -ىلەزدە
ءوزى اكەسىنە كەلدى. اكەسى باالسىنان ايرىلعانىنا قايعىرىپ، قارا كۇن باسىنا ورناپ وتىر ەدى. باالسىن  قالدىرىپ،

 كورىپ قۋاندى. باالسى اعاش ات جاساپ اكەلگەن شەبەر تۋرالى سۇرادى. اكەسى:
لەسى ، سيقىرلى پاسول قۇرعىردىڭ اتىن اتاما، سونىڭ اعاش اتى دا، ءوزى دە قۇرسىن. سەنەن ايرىلىپ قالعان سوڭ-

 ىزجالع پاتشا. سۇرادى دەپ بوسات ونەرپازدى پاتشادان باالسى. دەدى —ءۇشىن جازاالپ زىندانعا تاستاتقىزدىم، 
. بەردى التىن راءبىرسىپى مىنگىزىپ، ات استىنا كيگىزىپ، تون ۇستىنە شىعارتىپ، زىنداننان قيماي، تىلەگىن ۇلىنىڭ
بۇل قاالي؟ مەن ۇلى پاتشاعا »ن بەرمەدى. وعان ونەرپاز قاتتى رەنجىدى. ىقىز ەتكەن تىلەك ونەرپاز ءبىراق

ۇيرەتىندى قۇس، الدامشى قوڭىراۋ ەمەس، ىزگى ونەرىمدى الىپ كەلىپ ەدىم. اتىم كەلەشەكتە ۇلعايىپ، ومىرلىك 
ىل ق كوپ جا-تۇيەك ونەر قۇرلى دا قۇنى بولمادى. بەكەر-كولىك بولماقشى ەدى. اقىرىسىندا بۇل انشەيىن ۇساق

 نبىلگە ءوزى. ءبىلدى باعاالي شاھزادا ەڭبەگىن ونەرپازدىڭ ءبىراق. قايعىردى دەپ —« بەينەت تارتقان ەكەم!
 اكەسىنىڭ ىزق بارعانىن، سارايىنا قىزدىڭ بولعانىن، قايدا ۇشقانىن، قاالي اتپەن. باستادى ايتا اكەسىنە جايالپ سىردى
وسى اتتىڭ سەبەپشى بولعانىن ايتىپ پاتشانىڭ ونەرپازعا اشۋلى كوڭىلىن  ەكەتۋىن قۇتىلىپ ونان جيعانىن، اسكەر

 جىبىتپەك بولدى. نە پايدا، تاسقا جاۋعان جاڭبىرداي قارتقا جاڭالىق سىڭبەدى. ول قايتا:
 باالم، ايتپا ماعان ونداي پالەنى. سول ات بولماسا سەن قاقتىعىپ سانگا قاالسىنا بارار ما ەدىڭ. ايتەۋىر اجالىڭ-

جەتپەگەن سوڭ كەلىپسىڭ. بولماسا، سامساعان اسكەر سەنى ءتىرى قويا ما؟ جىن، پەرىدەي اسپانعا ۇشتى دەگەن نە 
 .دەدى —پالە؟ مۇنان بىالي ول پالەنىڭ ماڭىنا جۋشى بولما، 

دىرەگەن لاكەسىنىڭ يكەمگە كەلمەيتىنىن سەزگەن باال داالعا شىقتى. ويىنا سانگا پاتشاسىنىڭ قىزى ءتۇستى. ونىڭ مو
كوزى، گۇل جايناعان بەتى شاھزادانىڭ جۇرەگىن قۇيىنداي ۇيتقىتىپ، سابىرىن الدى. اكەسىنىڭ اعاش اتىن قوستاماۋى 
دا قوسىمشا سەبەپ بولدى. باالسى ءۇي توبەسىندەگى اتىنا كەلىپ، ءمىنىپ الدى دا تارتتى. ارتىنشا باالسىن ىزدەپ 

-بارا جاتقان باالسىن كوردى. پاتشا ەكى قولىن كوككە كوتەرىپ، گويۇيدەن شىققان اكەسى كوكتە كولبەپ ۇشىپ 
 گويگە سالدى دا قاال بەردى.

ەندى وسى جەرگە قايتىپ وراالتىن بولساڭ، اعاش اتىڭدى اقىر زاماندا كورەرسىڭ. وڭبا، سونداي سۇمدىقتى ىستەپ  -
بەردى. شاھزادا كوكتە ساياحات جاساپ، سانگا  ۇشا قاراي سانعاعا جەرى كورگەن باالسى. دەدى —جۇرگەن، شەبەر، 

قاالسىنا دا جەتتى. باياعى ءوزى كورگەن قىز ءۇيىنىڭ توبەسىنە اتىن قويىپ، ساتىمەن سارايعا ءتۇستى. بارلىق بولمەنى 
اراالپ ەشبىر كىسى تاپپادى. اقىرىندا الدە قايداعى وڭاشا ءبىر بولمەدە قىزداردىڭ كۇبىرلەگەن ءۇنىن ەستىدى. 

دومبىعىپ  جىالي كوزى-پاتشانىڭ قىزى سوندا جاتىر ەكەن. جىگىت كەتكەلى قىز جاستىقتان باس كوتەرمەگەن. جىالي
ءىسىپ كەتىپتى، شاھزادانىڭ امانداسقان داۋىسىن ەستىگەندە قىز باسىن كوتەرىپ، قۇشاعىن جايا ءتۇستى. شاھزادا 

 لدان اۋىر بولعانىن ايتتى.كەتكەننەن بەرى قايعى بۇلتى باسقانىن، ءاربىر كۇنى جى
 ىعۋىنت ەكى. شاھزادا دەدى —ەگەر سەنەن ايرىلۋ وڭاي بولسا، كەشە كەتكەن ادام، بۇگىن قايتىپ كەلمەس ەدى، -

 ىنگەسىپم ەكەۋى دا، باردى اتقا توبەسىندەگى ءۇيدىڭ ەرتەمەن. بايالپتى مىقتاپ ۋادەنى سوڭ، شىققان جەردەن ءبىر
لى ساتتە قاالسىنىڭ ۇستىنە دە كەلىپ قالدى. كوڭى-تارتا بەردى. قۇستاي ۇشقان اعاش ات اپ اقاالسىن شاھزادانىڭ الىپ

سۋداي تاسقان شاھزادا ۇلكەن قاالنى قىزعا كورسەتىپ، ايناال ۇشتى. اقىرىندا اكەسىنىڭ تاماشا باعىنا كەلىپ ءتۇستى. 
 قىزعا: باق ىشىندەگى سارايدا اتتى قىزعا تاپسىردى دا ءوزى اكەسىنە كەتتى.

مەن ساعان حابارشىمدى جىبەرەرمىن. وسى باقتىڭ ىشىنەن ساعان ارناپ ساراي سالعىزام. سوندا مەنىڭ قانداي -
 ىنەنبەت قۇشىپ، موينىنان شاھزادانىڭ بولىپ، ريزا وعان قىز. دەدى —پاتشانىڭ باالسى ەكەنىمدى بىلەسىڭ، 

 .ءسۇيدى
 ستىندەۇ توي ۇلكەن كوڭىلىنە قىزدىڭ. دەدى —جانىم، نە قۇرمەت كورسەتسەڭ دە ەندىگى ىقتيار ءوز باسىڭدا،  -

 .ءتۇستى كىرەتىنى قاالعا
 پاتشا باالسىن كورگەندە:

 .دەدى —باالم، ايتەۋىر، الگى كىزىن قىزعاناتىن پاتشاعا بارماي كايتىپ كەلدىڭ بە؟  -
گە بارماي قايتايىن؟ بارماق تۇگىل قىزىن الىپ كەلدىم. ءوزىڭىزدىڭ تاماشا باعىڭىزدا اكە، ادەيى شىققان سوڭ نە -

وتىر. ونىڭ اكەسى مەنىمەن ۇرىستىرامىن دەپ قىرىق مىڭ اسكەرىن جيناپ ەدى. ءسىز اسكەرىڭىزبەن ونىڭ قۇرمەتىنە 
 مەرەكە ناسكەرى بارلىق نىپقۋا پاتشا. دەدى —شىعىڭىز. ءسىزدىڭ قۋاتىڭىزدى قىزى قۋانىش ۇستىندە كورسىن، 
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ندالسىن دەپ بۇيرىق بەردى. ءوزى قاالنىڭ باستى كىسىلەرىن ەرتىپ اتقا ءمىندى دە، قىز قالعان باققا دايى ساپىنا
بارۋعا ازىرلەندى. شاھزادا قىز ءۇشىن ءبىر سارايدى بوساتىپ، قىزمەتشى قىزدار دايىنداتتى. ءسويتىپ ءوزى الدىمەن 

كەلدى. قايتىپ كەلسە قىز جوق. بارلىق سارايدى اقتارىپ اعاش اتتى قويعان بولمەگە كەلسە، ات  قىز قالعان سارايعا
مىن دەپ تەگى اتقا مىنە… قىز اتتىڭ تەتىگىن قايدان ءبىلدى ەكەن؟»تابولماي شىقتى. شاھزادا ماڭدايىن توبەلەپ: 

 ۇرعانت كۇزەتىپ قاقپاسىن سارايدىڭ. ويالدى دەپ —، «كوككە ۇشىپ ءبىر جاققا العىپ كەتىپ قالعان ەكەن عوي
 زەتشىلەردەن:كۇ
 :شاھزاداعا والر. سۇرادى دەپ —بۇل سارايعا قانداي بەيساۋات ادام كىردى؟  -
ەشقانداي بوگدە ادام سارايعا دا، باققا دا كىرگەن جوق. تەك سىزگە ۇشاتىن اعاش ات جاساپ اكەلگەن عالىم عانا -

ىرى قويماي قاراپ، عالىمدى تاپپادى. تۇكپ تۇكپىرىن باقتىڭ. دەدى —ءدارى ىستەيتىن ءشوپ جينايمىن دەپ كىرگەن، 
ەن قۋانىشى بۇلتقا كىرگەن كۇندەي بولدى. شاھزادا ۇيىنە جوق تۇڭعيىق ويعا شاھزادا باتتى دا قالدى.كۇلىمدەگ

كەتىپ، اكەسىن قۋانتىپ جۇرگەندە، قىز بەن اعاش اتى جوعالعان ۋاقيعاسى بىالي بولىپ ەدى. زاماننىڭ ورلەگەن 
 شىندەگىى ەگىندەردىڭ االسا ءبىر بەينە —ساناسى جالپىعا بىردەي بولماسا، جالعىزداردىڭ بويىنداعى بيىك سانا 

 سوققان .بولمايدى قورعاۋشى بويىن شىققان ارتىق وزگەدەن ونىڭ. بوالدى سياقتى ءدان وسكەن بيىك تال جالعىز
ءداننىڭ ءبىرى بولعانىمەن جەبەلەپ  كوپ. تيەدى سوعان الدىمەن دە كوز سۇقتانعان دا، قۇيىن ۇيتقىعان دە، جەل

وسكەن جەل قاعارى بولماسا، ول ءبارىبىر جالعىز. سول سياقتى ونەرسىز ەلدىڭ ورتاسىنان شىققان جالعىز ونەرپاز دا 
قورعانسىز، بالەگە تەز ۇشىرايدى. ونىڭ سىرىن ۇعىناتىن جەبەلەپ وسكەن جاردەمشىسى جوق. مىنە، اعاش اتتى 

ارسى ەلىنەن ۇزدىك شىققان ءبىر ونەرپازى ەكەن. ونىڭ وقىماعان وقۋى، ۇيرەنبەگەن ونەرى ىستەگەن شەبەر دە پ
كالمادى. كوپ ءبىلىمنىڭ داۋىلىمەن تولقىعان قيالى شارىقتاپ ون سەگىز مىڭ عاالمعا سيمادى. الدىڭعى ومىرگە قانشا 

 ككە ۇشۋ ءۇشىن اتتى الدەنەشە جىل ەڭبەكقاراعانمەن، سالىنعان جولدىڭ سۇرەسى تابىلماي اقتارىلدى. اقىرىندا، كو
ەتىپ، ويالنىپ، تولعانىپ دايىنداعان ەدى، ءبىراق ونەرىن قاراڭعى حالىققا تۇسىندىرە الماي، ءبىر كىسى تۇسىنسە سول 

تىن پالە اسپانعا ۇشا»تۇسىنەر دەپ، پارسىنىڭ سانالى دەگەن ءبىر پاتشاسىنا الىپ كەلگەن ەدى. ءۇمىتى اقتالمادى. 
دەپ، زىندانعا قاماپ قويدى. ءسويتىپ، تاپقان ونەرى جانىنا راحات ەمەس، ازاپ « جوعالتتىڭ-لىپ، باالمدى اكە

 كىسى ىنەتۇر ونەرپاز جاس —شەگۋگە سەبەپشى بولدى. ونىڭ ۇستىنە تابيعاتتىڭ قوسىمشا بەرگەن ءبىر ءمىنى 
پاي قارا بوالتىن. پاتشانىڭ قىزىنا جوالت-ەي قاپكومىرد شۇبار، جوق جەرى ساۋ ءجۇزىنىڭ. ەدى كەلبەتسىز قاراعىسىز،

جاي ونەرشىگە بەرگەن كوپ قىزىنىڭ ءبىرىن وعان بەرمەۋىنىڭ ءبىر سەبەبى دە سول ەدى. ول ءدارى ىستەيتىن 
ءشوپتى جيعالى باقشاعا كىرگەندە، سارايدىڭ تەرەزەسىنەن ءوزى جاساعان اتقا كوزى ءتۇستى. كوزىنە وتتاي باسىلدى، 

 كىردى دە، تەتىكتەرىن قاراي باستادى.اتىنىڭ بۇزىلماعانىن كورىپ قۋاندى. بولمەگە
 تۇرعان پكۇزەتى اتتى بۇل»: دا شىقتى قاراپ قايتا اتتى اعاش عالىم. ونەرپاز دەدى —مىنەيىن دە ۇشىپ كەتەيىن، -

نىڭ كۇندەي و. كەلدى جەرگە وتىرعان قىز ءجۇرىپ ءسويتىپ. اراالدى بولمەلەردى دەپ — ،«بوالر كىسى
 كۇلىمدەگەن

 سۇلۋ ءجۇزىن كورگەندە ەسى اۋىپ كەتتى. عالىم كىزعا باسىن ءيىپ:
 :شوشىنىپ بەينەسىنەن سۇيكىمسىز ونىڭ قىز. دەدى —سىز شاھزادا اكەلگەن قىز بوالسىز با؟ -ء 
 .ۇرەيلەنىپ دەدى —ءسىز كىم بوالسىز؟ مۇندا نەگە كەلدىڭىز؟  -
 .عالىم دەدى —سىسى ەدىم، مەن شاھزادانىڭ جىبەرگەن كى -
 ەدىد —ءتۇرىڭ قانداي جامان ەدى! شوشىپ كەتتىم، … سەنەن باسقا ءتۇرى تاۋىرلەۋ بىرەۋ تابىلمادى ما ەكەن! -

 .قىزى ەركە پاتشانىڭ
ءسىز سۇلۋ بولعان سوڭ ءتۇسى وڭدىدەن قىزعانعان بوالر. مەن ونىڭ سەنىمدى قىزمەتشىسى ەدىم، ءوزى اكەسىنىڭ  -

 ىڭعايالنا جۇرۋگە سەنىپ سوزىنە ونىڭ قىز. دەدى —قاسىندا قالدى. ءسىزدى الىپ كەل دەپ جىبەرىپ ەدى، 
 :سوڭ شىققان بولمەدەن. تۇردى ورنىنان قىز. باستادى

 .دەدى —تىن نە الىپ كەلدىڭ؟ مەن مىنە -
 .ونەرپاز دەدى —ءوزىڭ ءمىنىپ كەلگەن اتقا مىنەمىز،  -
 .قىز دەدى —مەن ول اتقا جەكە مىنە المايمىن،  -
 ناارتى قىز ءمىندى، الدىنا عالىم. عالىم دەدى —شاھزادامەن قاالي مىنگەسىپ كەلسەڭ، سوالي كەتە بەرەمىز،  -

 ات. جىبەردى بۇراپ تەتىگىن جاعىنداعى وڭ اتتىڭ دا، الدى بايالپ بەلىنە ەتىپ كەتپەستەي قۇالپ قىزدى. مىنگەستى
ادى. قىز عالىمنىڭ قانداي ويدا كەلە جاتقانىن تۇسىنبەدى. ايتەۋىر ات كوككە كوتەرىلگەندە باست ۇشا قالقىپ اسپانعا

ڭ اراسىندا بارا جاتقانىن بايقادى. قىزدىڭ كوزىن جۇمىپ ەدى. ەندى كوزىن ءبىر اشقاندا، قاال كورىنبەيدى، بۇلتتى
 جۇرەگى سۋ ەتە قالىپ:
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 .دەدى —قايدا ۇشىپ بارامىز؟! شاھزادا قايدا؟ … اي-سۇمدىق-
 الىسىپ،ارپ جەلىمەن اتتىڭ ۇشقان زۋىلداپ دەدى، —شاھزاداڭا ءولىم كەلسىن! ۇيىندە، اكەسىنىڭ قاسىندا وتىر،  -

 .عالىم وتىرعان بۇراپ جاعىن سول ءبىر جاعىن، وڭ ءبىر
 دەدى قىز. —وزىڭ قانداي ادامسىڭ؟ قوجاڭنىڭ ءامىرىن ورىنداماي، بەتىڭمەن كەتكەن قانداي قۇل ەدىڭ؟ -ء 
ءوشىر ءۇنىندى، مەن قۇل ەمەسپىن. شاھزادا ماعان قوجا ەمەس. مەن وسى ۇشاتىن اتتى ىستەگەن شەبەرمىن. مەنىڭ  -

بىرنەشە جىلعى ەڭبەگىمدى قولىنا ءتۇسىرىپ الىپ، ماعان ءوڭ بەرۋدىڭ ورنىنا زىندانعا سالىپ ازاپتادى. اتىممەن 
ەن دە قولىما ءتيدىڭ، كوڭىلىم قايدا قاالسا، سوندا بارام. اسپاندى سايراڭداپ، سەنى الىپ كەلدى. ەندى ات تا، س

 :جۇلىپ شاشىن جىرتىپ، بەتىن قىز. دەدى —مەنىڭ بارعان جەرىمە سەن دە باراسىڭ، 
سورالعان ەكەم عوي، نە سۇيگەن كۇيەۋىم جوق، نە اكەم مەن شەشەم جوق، قاڭعىردى … اي!-ويباي، ءسۇبىحان -

 :عالىم وعان .جىالدى دەپ —دەگەن وسى عوي، 
دولدانبا، اتتان قۇالپ كەتەسىڭ. مەن شاھزادادان جامان بولمايمىن. ادال ەڭبەكتىڭ ەسەسىنە ازاپ بەرەتىن جاۋىز  -

 اپقالىقت اسپاندا ات اعاش. بەردى جىالي سولقىلداپ جوق، تىڭداعان ونى قىز. دەدى —مەن ەمەس. سەنى كۇتەم، 
سول جاق تەتىگىن بۇراپ، قاال شەتىندەگى جەمىستى قورعاننىڭ ورتاسىنا  تىنە كەلگەندە،ۇس قاالسىنىڭ رۋم وتىرىپ

ءتۇسىردى. قاالنىڭ پاتشاسى اڭ اۋالپ قايتىپ كەلە جاتىپ، اعاش اتتىڭ جانىندا تۇرعان سۇلۋ قىزعا كوزى ءتۇستى 
تىپ ەن عالىمدى ەردە، اسكەرىمەن قاماپ الىپ، ۇشۋعا مۇرشاسىن كەلتىرمەي ۇستاپ الدى. اعاش اتتى كوتەرىپ، قىز ب

 پاتشانىڭ الدىنا اپاردى. پاتشا سۇلۋ قىزبەن، رەپەتسىز عالىمدى كورىپ قايران قالدى. ول قىزعا قاراپ:
بۇل قاالي، ءبىرىڭ كىسى تاڭىرقاعانداي سۇلۋسىڭ، ءبىرىڭ كىسى قورىققانداي سۇرىقسىزسىڭ! نەعىپ جۇرگەن -

 لدى.تومەن قاراپ قا ۇندەمەي قىز. دەدى —ادامسىڭدار؟ 
 :العانداي جۇلىپ قىز. عالىم دەدى —تاقسىر، بۇل مەنىڭ ايەلىم. جانىما ەرتىپ تاماشاالتىپ ءجۇرمىن،  -
وتىرىك ايتادى، تاقسىر. مەن مۇنىڭ ايەلى ەمەسپىن. ءتىپتى تانىمايمىن دا. ايتەۋىر ءبىر سەبەپپەن قولىنا ءتۇسىردى -

 -ىڭىزگە كەيىن ايتامىن. تەك مەنى وسىنىڭ قولىنان قۇتقادە، ۇرالپ الىپ كەلە جاتىر. ول جاعدايالرىمدى وز
 ىناورداس قىزدى پەن ات دا، سالعىزدى زىندانعا جازاالپ عالىمدى ەستىپ، ءسوزىن قىزدىڭ پاتشا. دەدى —رىڭىز، 

نا كوزى قىزدان ايرىلعانى شاھزادا ال،. بولدى وسىالي ءحالى عالىمنىڭ بەن قىز ۇشقان اسپانعا ءسويتىپ. كەتتى الىپ
دەگەن سىلتەۋىمەن قايعىرىپ ىزدەي بەردى. « اعاش ات وسىالي قاراي ۇشتى»كىمنىڭ -جەتكەن سوڭ، الدە

. دەپ سۇرادى« ۇشىپ بارا جاتقان اعاش ات كورمەدىڭدەر مە؟»كەزدەسكەن قاال، قىستاقتان جەكە جولىققان ادامنان 
قالدى. جاقىن جەردە قىز بەن عالىمنان حابار بىلىنبەدى. اقىرىندا قىزدىڭ  كەيبىرەۋلەر كۇلىپ، كەيبىرەۋلەر قايران

قاالسى سانعاعا باردى. ونان دا ەشقانداي حابار تاپپادى. ءبىراق سۇيىكتى قىزىنان ايرىلعان شاھزادا جالىقپاي ىزدەي 
ەم دە كەرۋەن سارايعا ءتۇسىپ ددە بەردى. ەندىگى بەتى رۋم قاالسى بولىپ، وعان تاياۋ ءبىر كىشكەنە قاالعا جەتتى 

 الىپ جاتتى. ءبىر توپ ساۋداگەرلەر اڭگىمە سوعىپ وتىر ەدى:
 .بىرەۋى دەدى —ۋاي، مەن ءبىر كەرەمەت ەسىتتىم، -
 .جانىنداعىالر دەستى —نە ەسىتتىڭ، كانە ايتشى، ءبىز دە ەستەيىك،  -
ى، سول پاتشا اڭنان قايتىپ كەلە جاتىپ جەمىس وسى قاالنىڭ پاتشاسى ءبىر كۇنى اڭ اۋالۋعا بارعان ەكەن دەيد -

 باعى ىشىندە اگاش اتپەن ۇشىپ جۇرگەن ءبىر سۇلۋ قىز بەن ءتۇرى جامان ءبىر ەركەكتى ۇستاپ الىپتى.
 قايتىپتى؟ ونى …شىعار شايتان استاپىرالال، —اعاش اتپەن ۇشىپ جۇرگەن دەيمىسىڭ؟! … ە-ە -
وتىرىك ايتادى، مەن ونىڭ ايەلى »دەپتى، قىز « سۇلۋ قىزدى ايەلىم»پاتشا ءتۇرى جاماننان سۇراعان ەكەن، -

سارايدا جاتقان ساۋداگەرلەر: ۇشاتىن اعاش ات، ۇستالعان قىز بەن جىگىت تۋرالى اڭىزدى ايتقان … دەپتى« ەمەسپىن
. بۇل مەنى نقىز مەن مۇنىڭ ايەلى ەمەسپى»ساۋداگەردىڭ اڭگىمەسىن قىزىعا تىڭداسىپ، قۇيقىلجىتا قيال ەتىسەدى. 

الداپ اعاش اتقا مىنگىزىپ، اسپانعا ۇشىپ كەتتى دەپتى دەيمىسىڭ؟ پاتشا قىزدىڭ ءسوزىن تىڭداپ ءتۇرى جامان 
 دەپ تاڭدانىپ، اڭگىمە ايتقان ساۋداگەردەن« ادامدى زىندانعا سالىپتى دا، قىزدى ورداسىنا الىپ كەتىپتى دەيمىسىڭ؟

 ى:قايتا سۇراي بەردى. قايران قالعان ءبىر
 .دەدى —اي!.. الگى اسپانعا ۇشاتىن اتتى قايتىپتى؟ -وي، سۇمدىق-
 .ءبىرى دەدى —… قايتۋشى ەدى؟ ۇشاتىن ات تەك تۇرادى دەيمىسىڭ؟ كوككە زۋ ەتىپ ۇشىپ كەتكەن شىعار-
اھزادا ش سوڭ ەستىگەن اڭىزدى بۇل. دەيدى —جوق، والي بولماپتى، پاتشا اتتى دا سارايىنا قاماپ تاستاپتى،  -

 ساۋداگەرلەردىڭ جانىنا جاقىنداپ وتىرىپ، اڭگىمەشىدەن جىلى جۇزبەن جايالپ سۇرادى:
 عانتوز-ازىپ جوالۋشىنىڭ ساۋداگەر. دەدى —بۇل ۋاقيعا قاي شاھاردا، كىم دەگەن پاتشانىڭ سارايىندا بولعان؟ -

 :قاراپ ۇسقىنىنا
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السى دەپ، ال پاتشاسىنىڭ اتىن سۇراعانىم جوق. ونىڭ ايتتىم عوي، وسى رۋم قا… ءوزىڭ ۇقپايدى ەكەنسىڭ عوي -
ساعان قانشا كەرەگى بار؟ قۇدا تۇسەسىڭ بە؟ ايتەۋىر، جاقىندا بولعان كەرەمەت دەپ ەلدىڭ اۋزىنىڭ سۋى قۇرىپ 

 ىنداعالدى ەسىك كىرەردە قاقپاسىنان ءبىر قاالنىڭ. تارتتى قاالعا ۇلكەن دا تۇردى ەرتەمەن شاھزادا. دەدى —وتىر، 
اياق قاراپ -كۇزەتشىلەر شاھزادانى توقتاتىپ تەكسەرە باستادى. كۇزەتشىلەردىڭ باستىعى كەلدى دە، شاھزادانى باستان

شىعىپ، پاتشاعا الىپ كەتتى. والر ورداعا كىرگەندە كەش بولىپ، وردا كىسىلەرى تاراپ، پاتشا ۇيىنە قايتىپ كەتكەن 
ڭ قاسىندا شاھزادا وتىرىپ قالدى. ەرىككەن كۇزەتشىلەر شاھزادامەن ەدى. وردا ەسىگىن كۇزەتكەن اسكەر جىگىتتەردى

 اڭگىمەلەسە باستادى.
 .ءبىرى دەدى —قايدان كەلە جاتقان قوناق ەدىڭ؟ -
 دەدى شاھزادا.-پارسى شاھارىنەن كەلەم، ۇلتىم دا پارسى بوالدى، -
دە ءبىر اياق سوزىن-ارسى جاتىر. باستانە، والي بولسا وتىرىكشىمىن دەسەيشى!.. مىنا زىنداننىڭ ىشىندە ءبىر پ-

 ەركۇزەتشىل ءسويتىپ. دەدى —شىندىق جوق. پارسى دەگەندەر ايالكەر، قۋ، سوزىندە شىندىق بولمايدى ەكەن، 
 :رىپوتى قوسىال ازىلدەرىنە. جوق دەگەن — اڭىز، ءسوزىن والردىڭ شاھزادا ءبىراق. باستادى كۇلە قىلىپ سىقاق

 .بەردى سۇراق دەپ —ىڭ قانداي وتىرىگىن ەسىتتىڭىزدەر، سىزدەر، پارسىلىقتارد-
بىز ونىڭ وتىرىگىن تۇگەل اشىپ بەرە المايمىز. ول ءبىزدى ەمەس، ءبىزدىڭ پاتشامىزدى دا الدادى. پاتشامىز -ء 

اڭنان كەلە جاتىپ باق ىشىندە تۇرعان سۇلۋ قىز، اعاش ات كورىپ، سونىمەن بىرگە ءتۇرى جامان ءبىر پارسىنى 
 نەسىن قىزدىڭ. دەپتى —، «اعاش اتپەن ۇشىپ كەلدىم. قىز مەنىڭ ايەلىم»گەن. سونان ءجون سۇراعاندا: كور

 ىءتۇر قورقاتىنداي كىسى كەرگەن قۇزعىن، ءبىر پارسى! بار كوزى دەسەڭ كۇن بار، اۋزى دەسەڭ اي! سۇرايسىڭ
 قوياتىن كىسى ەمەس، قىز بەننە كو الداۋىنا مارسىنىڭ-پارسى دا پاتشامىز ءبىزدىڭ. بىرەۋ جامان

اتىن تارتىپ الىپ، ءوزىن زىندانعا سالىپ تاستادى. ءسويتىپ ەندى سول سۇلۋ قىزعا پاتشامىز عاشىق. ءبىراق نە پايدا 
قىزدى جىن ۇرىپ كەتكەن بە، پەرى سوعىپ كەتكەن بە، ايتەۋىر دەنى دۇرىس ەمەس. ءبىر قۇسامەن اۋىرىپ جاتقان 

ىرىك. ويتكەنى عالىم بولسا اۋرۋدى دا قولىنان ەمدەۋ كەلۋى كەرەك ەدى، قىزعا ەشبىر ەم كورىنەدى. ونىسى دا وت
 دىڭ،قىز پەن ات اعاش كۇزەتشىلەر، سونىمەن. دەدى —ىستەي المايدى. تەگى عالىمدىعى وتىرىك بولسا كەرەك، 

ۇتقارىپ لىما ءتۇسىرىپ، پاتشادان ققو قىزدى پەن ات تاۋىپ ەسەبىن» ىشىنەن شاھزادا ايتتى، تۇگەل جايىن عالىمنىڭ
دەپ ويالدى. كۇزەتشىلەردىڭ جاتاتىن ۋاقىتى بولدى دا، شاھزادانى زىندانعا جاۋىپ تاستادى. « الىپ كەتۋىم كەرەك

شاھزادا زىندانعا كىرگەن سوڭ جاتۋعا قواليلى ءبىر جەردى سيپاالپ تاپتى دا، جاتۋعا ىڭعايالندى. اعاش اتتى ىستەگەن 
ونىڭ ىشىندە ەكەن. ول ءبىر بۇرىشىنا جايعاسىپ، قالىڭ ويدىڭ تۇڭعيىعىنا باتىپ جاتىر ەكەن. ونىڭ زارى عالىم دا س

قىرسىققان يت قىڭىر جۇگىرەدى دەگەننىڭ ءوزى »شاھزادانىڭ ۇيقىسىن ءبولىپ جىبەردى. ول بىالي دەپ زاراليدى: 
س تەلەستىم. وقۋ وقىپ، ونەر تاپتىم. ونىم دۇرىبولىپ، مەنىڭ باستاپقى باعىتىم كىڭىر كەتتى. مەن قىرىق رەت قا

ەدى. ۇشاتىن ات ويالپ شىعاردىم. مىنە، مەنىڭ قىڭىر كەتكەنىم!، ولەتىن باال موالمەن وينايدى دەگەن سياقتى، مەنىڭ 
 سىكولەڭكە اعاشتىڭ مىڭ كولەڭكەسىنەن اعاشتىڭ ءبىر. ەدى مىڭ —بىر دە، حالىق -پاتشادا نەم بار ەدى؟ ول ء

دى. مەن سوندا نەگە ساياالدىم! ونىڭ ءبارىن وتكىزىپ العان سوڭ، اتقا ءمىنىپ ءوزىم كەتە بەرمەي، قىزدى ە كوپ
 دەمەيىز مەنى پاتشا —نە دەپ الىپ كەتتىم؟ زامان مەنىكى ەمەس ەكەن، ونىڭ ادامىندا نەم بار ەدى؟ باستى قاتەم 

مەنى ىزدەرلىكتەي ەڭبەك ىستەر ەدىم. جالعىز ات ىستەپ  حالىق. ايرىلدىم كوپتەن ىزدەدىم؟ نەگە مەن ونى تۇرعاندا
باسىنا ءبىر ات ىستەپ بەرۋگە نەگە ءومىرىمدى جۇمسامادىم؟ مەزگىلسىز -ونى پاتشاعا اال جۇگىرگەنشە، حالىقتىڭ باس

 جەر قۇالپ، ەتىپ كۇرس دەپ —« پاتشا ىزدەپ، ەندى زىنداندا جاتىرمىن. و، قايران حالىق، قايران ەركىندىك!
ەرتەمەن كۇزەتشىلەر، شاھزادانى زىنداننان شىعارىپ …قۇشتى. شاھزادا ونىڭ عالىم ەكەنىن ءبىلدى دە، ۇندەمەدى

 پاتشاعا الىپ باردى.
 دەپ —… كەشە كەشكە كەلىپ ەدى. سىزگە كەشە اكەلە الماي بۇگىن الىپ كەلدىك، ءوزى پارسىمىن دەي مە-

 سۇراي باستادى. ءجون شاھزادادان پاتشا. مالىمدەدى پاتشاعا
 .ەدى ەمشىلىك ونەرىم. قاالسى پارسى دا قاالم تۋعان. حۋرمۋز — اتىم. شاھزادا دەدى —پارسى ەلىنەن ەدىم، -

 رۋم وعان. دەدى — ەدىم، ادام جۇرگەن جايىپ ەلگە ءار ونەرىمدى ءوز ەمدەپ، سىرقاتتى ءتۇرلى اراالپ ەل
 .قۋاندى پاتشاسى

سەنى قۇداي ءدال كەرەك ساعاتىندا كەزدەستىرىپ وتىر، مەندە ءبىر اۋرۋ قىز بار، سونى جازاتىن بولساڭ، سەنەن -
 ايدانق ءتۇرىن، اۋرۋىنىڭ جايىن،-حال قىزدىڭ شاھزادا دەدى —اياپ قاالتىن قازىنام بولمايدى. ايتەۋىر جازىپ بەر، 

 .دا الدى ءبىلىپ كەلگەنىن
 . پاتشا قازىنادا تۇرعانىن ايتتى.دەدى —ول قىزدىڭ ءمىنىپ كەلگەن اعاش اتى قايدا؟ -
 ەندەشە سول اتتى كورسەتىڭىز. مۇمكىن، قىزدىڭ -
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 -كەسەلىنە سول ات سەبەپ بوالر. الدىمەن سونى كورەيىن، 
 دەدى. پاتشا ءوزى ەرتىپ كەلىپ سارايدا تۇرعان اعاش اتتى

 ينالدىرا قاراپ شىعىپ، ءبۇتىنكورسەتتى. شاھزادا اتتى ا
 تۇرعانىنا قۋاندى، ەندى قىزدى كورسە، رەتىن تاۋىپ قاشىپ

 قۇتىالتىنىنا كوزى جەتتى.
 ادامداي ىجىند قىز. كەلدى الىپ سارايعا تۇرعان قىز پاتشا. دەدى —ەندى قىزدى كورسەتىڭىز، كەسەلىن باسايىن، -

تانىپ:  ءوزىنىڭ جىگىتىن ول. ۇستادى قولىن كەلىپ جانىنا شاھزادا. ەدى جوالتپايتىن ادامدى باسقا جانىنا كورىنىپ،
: ولىپب ايتقان نورسە الدەبىر كوتەرىپ باسىن شاھزادا. قالدى قۇالپ تانىپ ەسىنەن قۋانعانىنان دە دەدى —« اح!»
 ءتۇزۋ پاتشاعا .بەر بوال تاۋىرلەنگەن سەن قيىن، قۇتىلماساق ايالمەن پالەدەن بۇل تانىتپا، مەنى بايقا، جي، ەسىڭدى»

 لدەرگەايە قىزمەتشى شاھزادا ،.دايىندالدى ىستەۋگە ايال دە، ءتۇسىندى قىز. دەدى —« …ەتكورس قۇرمەت سويلەپ،
 .ءيدى باسىن قاراپ، پاتشاعا سوڭ بوسانعان قىز. بۇيىردى الۋدى كىسەندى قويعان سالىپ قولىنا قىزدىڭ

ىقىالسىڭ سەبەپ بولىپ، مەن بۇل قىزدىڭ قانداي كەسەلى بار ەكەنىن ءبىلدىم، تاقسىر، ءسىزدىڭ ايرىقشا تۇسكەن -
دەدى شاھزادا. رۋمنىڭ پاتشاسى ءتاۋىپتىڭ ءسوزىن ەستىپ، قىزدىڭ تۇزەلىپ قالعانىنا قاتتى قۋاندى. قىزمەتشى -

ردى. وتى قۇستاي قۇلپىقىزدارى ءتاۋىر بوال باستاعان سۇلۋدى مونشاعا ءتۇسىرىپ، موينىنا القا سالعان سوڭ، ول ت
كورگەلى كەلگەن پاتشاعا ءيىلىپ سالەم بەرىپ، قولىن قۋسىرىپ قۇرمەت كورسەتتى. وعان قۋانعان پاتشا، تاۋىپكە 

 باسىن ءيىپ:
اق تاستاعان ەكەن. ەندى بۇل قىزمەتىڭىزدى مەن ەشۋاقىتتا -سىزدىڭ شاراپاتىڭىز بۇل قىزدىڭ جىنىن قۋىپ-ء 

 :زاداشاھ. دەدى —ۇمىتپايمىن، 
ناۋقاسىنان تۇگەلدەي ايىقتىرۋ ءۇشىن قىزدى ۇستاپ تۇتقىن ەتكەن جەرىڭىزگە اعاش اتىمەن الىپ بارۋىڭىز كەرەك. -

اسكەرلەرىڭىز وق اتىم جەردە ايناال قورشاپ تۇرسىن. مەن قىزدى اعاش اتقا مىنگىزىپ سونى سوققان جىندى ات 
 .دەدى —ۇستىندە بايالپ االمىز، 

ە شاھزادا باقتا قىزدى اتقا مىنگىزدى. ات پەن ەرتەڭىن. پاتشا دەدى —ەڭىز دە ىقتيار سىزدە، نەندەي ەم ىستەس-
قىزدى اينالىپ ءجۇردى دە، ءبىر مەزەتتە دۋا وقيمىن دەپ ءوزى دە اتقا ءمىندى. ءسويتىپ اتتىڭ وڭ جاعىنداعى 

ۇن ەشكە شەيىن كۇتىپ تۇردى دا، ءتتەتىگىن بۇراپ اسپانعا ۇشتى دا كەتتى. رۋم پاتشاسى قايتىپ تۇسەدى دەپ ك
رى دەدى. ءبى« والردى جىن الىپ كەتتى»بولعان سوڭ كۇدەر ءۇزىپ ۇيىنە قايتتى، جينالعان حالىقتىڭ ءبىرى 

 دەدى. پاتشا تۇگىنە تۇسىنبەي سانىن سوعىپ وكىندى.« تاۋىپتىڭ ءوزى جىن بولدى، پاتشانى الداپ الىپ كەتتى»ء
پ، قىزدى اكەلگەنىن اكەسىنە ءبىلدىردى. اكەسى ەلىنە حابارالپ، ۇلكەن تويعا دايىندىق شاھزادا قاالسىنا ۇشىپ كەلى

سايرانىن كوردى. قىزدىڭ اكەسىنە -جاسادى. پاتشا باالسىن ۇيلەندىرگەن ۇلكەن توي جاسادى. ەل جينالىپ ساۋىق
االعا الىپ دەپ د« سيقىر»تتى حابار جىبەرىپ، ونان كوپ سىيلىقتار كەلدى. پاتشا توي ۇستىندە اسپانعا ۇشاتىن ا

شىعارىپ ورتەتكىزىپ جىبەردى. باالسى قانشا ءتاۋىر كورىپ كادىرلەگەنمەن اكەسىنىڭ امىرىنە قارسى بوال المادى. 
اعاش ات سەبەپ بولىپ تاۋىپ العان سۇلۋدى قۇشىپ قاال بەردى. ۇشاتىن اعاش اتتى قايتادان ىستەپ بەرەتىن عالىم 

  زىنداندا ءولىپ كەتتى.
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ەرتە، ەرتە، ەرتەدە، ەشكى ءجۇنى كەلتەدە، بايالر كيىپ قىرمىزى، جارلىنىڭ تونى كەلتەدە، جەردىڭ ۇستىندە، اسپاننىڭ 
ل كوپ شىالرى، قۇلدارى بولىپتى. سواستىندا الەمدى تاڭ ەتكەن كەلتەڭ دەگەن ءبىر ساراڭ باي بولىپتى. بىرنەشە مال

مالشىالردىڭ ءبىرى قازانقاپ دەگەن قوزىشىسى بار ەكەن. قازانقاپ ءبىر كۇنى ۇيىقتاپ جاتىپ ءتۇس كورەدى. تۇسىندە 
 ەكى قوشقاردى»باسىنان كۇن، اياعىنان اي تۋىپ، قاسىندا ەكى قوزى قوشقار سوعىسىپ جاتىر ەكەن. قازانقاپ 

دەگەن ويمەن ايعايالپ تۇرا جۇگىرەمىن « سۇزىسە باستارى جارىالر دا باي ماعان ۇرىسار-ۇزىسەايىرايىن، ايتپەسە س
ش جاتىر. تىنى-دەگەندە، ءوز داۋسىنان ءوزى شوشىپ ويانىپ كەتەدى. ويانسا، ءتۇن ءالى قاراڭعى. قوزىالر قوتاندا تىپ

ايعا ءتۇسىن جورىتپاق بوالدى. تاڭ اتىپ، ەل تاڭ بولىپ ءبىراز وتىردى دا، ەرتەڭىنە بايدىڭ باالسى اساۋب-ول اڭ
 تۇرادى. قازانقاپ اساۋبايعا ءتۇسىن ايتادى. اساۋباي قىزىعا تىڭداپ تۇرادى دا:

ام مۇمكىن، ساتس»دەيدى. قازانقاپ:  -ماعان وسى ءتۇسىڭدى سات. ءتورت تۇلىك مالدان قانشا الساڭ دا بەرەيىن،  -
دەپ قوزىسىن ايداپ كەتە بەرەدى. قازانقاپ داالعا بارىپ ءارى  -، «رەرمىنساتارمىن، جاۋابىن ءۇش كۇننەن سوڭ بە
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تەگى بۇل ءتۇسىم جاقسى ءتۇس بوالر. ساراڭ بايدىڭ باالسى ماعان مال دا بەرمەس، »وياليدى، بەرى وياليدى. 
 دەپ قوزىنى -، «الدار، نەمەسە ساتپادىڭ دەپ سابار، اسىلى مەن قاشىپ كەتەيىن دە، الدىمنان باقىت ىزدەيىن

جۇرە كۇن باتىپ، ءتۇن بوالدى. تاڭ اتىپ، كۇن بوالدى. ءبىر كۇنى -تاستاپ، قۇال ءدۇز داالعا قاشىپ كەتەدى. جۇرە
شارشاپ كەشكە قاراي ءبىر شوق تەرەككە جەتەدى دە، دەمالىپ ءتاتتى ۇيقىعا كەتەدى. بۇل ماڭدا تاۋسوعار دەگەن 

دى، ەكى ايەلىنەن ەكى قىزى بوالدى. ءبىرىنىڭ اتى گۇاليىم، ەكىنشىسىنىڭ حان بوالدى ەكەن. حاننىڭ ەكى ايەلى بوال
-اتى گۇلماھيرا ەكەن. بۇل ەكى قىز ءارى قۇرداس، ءارى تاتۋ ەكەن. ەكەۋى دە اقىلدى. اسىرەسە گۇلماھيرا جىن

كەۋى ءجۇرىپ، ەپەرىنىڭ ءتىلىن بىلەدى ەكەن. ەكى قىز ءبىر جۇرەدى، ءبىر تۇرادى، بىرگە سىرالسادى. ءسۇيتىپ 
تاتتى ءومىر سۇرۋگە ۋادەلەسەدى. كۇن ارتىنان -ءومىرى ايرىلماسقا، ءتىپتى ەكەۋى سۇيگەن ءبىر ادامعا، بارىپ، ءتاتۋ

كۇن، اي ارتىنان اي، جىل ارتىنان جىل وتەدى. ەكى قىز ءوسىپ، بويجەتەدى. تاۋسوعار حان ەكى قىزىن ەكى بايدىڭ 
توپىر جاساپ كوپ مال، دۇنيە شاشىالدى. قۇداالرىمەن -ەدى. بىرنەشە كۇن تويمىرزاسىنا بەرمەك بولىپ قۇدا تۇس

سويلەسىپ، كەلەسى جىلى وسى ۋاقىتقا توي جاساپ، ەكى قىزىن ءبىر كۇندە ۇزاتۋعا ۋادە جاساپ تارقاسادى. قىزدار 
ويلەسىپ جۇرگەن بۇل بايالردىڭ باالالرىن سۇيمەيدى، وزدەرىنىڭ ۋادەسىندە بوالدى. ەلدە وزدەرى ءسۇيىپ، س

ساعيت دەگەن ءبىر جىگىتتى سىرتتاي جاراتىپ جۇرەدى. ساعيت قۋانا قۇپتايدى. ۇشەۋى قاشپاق بوالدى. اۋەلى 
گۇاليىم مەن ساعيت قاشىپ كەتپەك بوالدى، والر ورنىققاسىن گۇلماھيرا بارماق بوالدى. سونىمەن ساعيتقا بۇگىن 

كۇت دەيدى. گۇاليىم قوس اتپەن ءوزى بارىپ، سول جەردەن ءارى  تۇندە اۋىلدىڭ شىعىس جاعىنداعى شوق تەرەكتە
-ءجۇرىپ كەتۋگە ءسوز بايالسادى. ساعيت اسىعا جولعا شىعادى. ءتۇن كوزگە تۇرتسە كورگىسىز قاراڭعى. ول جۇرە

دى. ەجۇرە اداسادى. اقىرى ءجۇرىپ كەلىپ كەزدەسكەن ءبىر شوق تەرەككە جاتا كەتەدى. گۇاليىم ءوزى ەرلەرشە كيىن
قالعان كيىمدەرىن قورجىنعا ساالدى. ازىك، جول قارجىلىق التىن، ساعيتقا كيىم االدى. ساداق، قىلىش، نايزا سياقتى 
قارۋالردى دا االدى، ءتۇن ىشىندە ءبىر اتتى ءمىنىپ، ءبىر اتتى جەتەكتەپ ءجۇرىپ كەتەدى. شوق تەرەككە كەلەدى. 

 كەلسە، تۇبىندە بىرەۋ ۇيىقتاپ جاتىر.
دەپ وياتادى. ۇيىقتاپ جاتقان ادام شوشىپ ويانادى. قارۋ اسىنعان بوس اتتى ادامدى كورىپ  -ر، مىنا اتقا ءمىن! تۇ -

زارەسى ۇشادى. ءوزىن قۋىپ كەلگەن اساۋباي شىعار دەپ، باسىن تومەن ءيىپ جىالي بەرەدى. گۇاليىم دە قايران 
 ىنشىالر ۇستاپ اال ما دەپ قورقىپ، اقىرىن داۋىسپەن:قاالدى. ءبىراق ايالداۋعا ۋاقىت جوق. ەستىپ قالسا، قۋع

دەيدى. كىسى مىنەدى دە گۇاليىمگە ەرىپ تارتا بەرەدى. جۇيرىك اتتار  -تەز، مىنا اتقا ءمىن دە ماعان ەرە بەر!  -
ن ءتۇسىپ اسول ءتۇننىڭ ىشىندە بىرنەشە پاتشالىقتان ءوتىپ، تاڭ اتا ءبىر بۇالقتىڭ باسىنا كەلىپ توقتايدى. بۇالر اتت

بىرى تانىمايدى. گۇاليىم ويعا كەتەدى. -بىرىنە قاراسادى. قاراپ، وزوزدەرىنەن تاڭقالىسادى. ەكەۋى دە ءبىرىن-بىر
ساعيتتىڭ اداسقانىن، ونىڭ ورنىنا باسقا ءبىر جىگىتتى الىپ قاشقانىن سەزەدى. قىز جىگىتكە قارايدى، جىگىت قىزعا 

انعان كىر، ءبىراق كوزىنەن وتى ج-اۋزى كىر-جۇلبا، بەت-باسى البا-داعىسى ءۇستىكارايدى. قىز ابايالپ قاراسا، قاسىن
ورتا بويلى جاس جىگىت. گۇاليىم ەندى بوالر ءىس بولدى، نە دە بولسا ماڭدايىما جازعانى وسى شىعار دەپ، 

اماق سادى. گۇاليىم تجوندەرىن سۇرا-بىرى ۇناتادى، اتى-اياق سىردى ايتادى. سىرالسىپ، مۇڭداسادى، ءبىرىن-باستان
ىشكىسى كەلگەنىنە قاراماستان، وزەنگە قازانقاپتى جۋىندىرادى. ەسكى كيىمدەرىن ورتەپ، تازا كيىم كيگىزەدى. تاماق 

اسەم جىگىت بوالدى. اعاشتان كۇركە جاساپ الىپ، قۇس، بالىق اۋالپ تۇرا بەرەدى. -ءىشىپ الدەنەدى. قازانقاپ اپ
ىرەۋ بىلە م-رەڭ سايعا ارقانداپ باعادى. گۇاليىم قازانقاپقا كوڭىل قوسادى. ءبىراق بىرەۋاتتارىن كوزگە تۇسىرمەي، تە

قالسا، ەكەۋمىز دە جەتىمبىز دەرسىڭ دەپ ايتىپ قويادى. كۇندەردە ءبىر كۇن بۇالر وزدەرى تۇرعان جەردەن ونشا 
لەۋسىز ءبىر كيىم كيگىزىپ، قىز دەپ، ە« اسىقپاي اراالپ كەل»قاشىق ەمەس ءبىر قاالنىڭ بار ەكەنىن بىلەدى. 

قازانقاپتى قاالعا جىبەرەدى. قازانقاپ قاالنى ەرتەدەن كەشكە دەيىن اراالپ قايتىپ كەلەدى. بۇل اساۋحان دەگەن 
 ردەكۇندە. ەكەن باسقارادى قاسەن ءۋازىرى باس –حاننىڭ قاالسى ەكەن. حان اۋرۋ بولىپ، حاننىڭ ورنىنا قالعانى 

كۇركەسىنىڭ ۇستىنەن ءتۇسىپ قاالدى. ءۋازىر  گۇاليىمدەردىڭ ءجۇرىپ، اۋالپ اڭ استارىمەنجولد قاسەن كۇن ءبىر
قايتىپ قاالعا كەلگەن سوڭ، حانعا سونداي ءبىر سۇلۋ قىز كورگەنىن، ول قىزدىڭ تەك حانعا اليىق ەكەنىن جانە 
قاسىندا ءىنىسىنىڭ بار ەكەنىن ايتادى. حان جازىلعان سوڭ االرمىن دەپ وياليدى دا، جازىلعانشا ءىنىسىنىڭ كوزىن 

حان ناۋقاس ەدى. ول اۋرۋدىڭ ەمى سۇلەيمەننىڭ »اپسىرادى. ەرتەڭىندە قاسەن قازانقاپتى شاقىرتىپ الىپ: جويۋدى ت
يدى. دە -« دەگەن كورىنەدى. سونى تاۋىپ اكەلىپ بەر. بارماساڭ، نە تابا الماساڭ باسىڭدى االمىن!« اق ءدارىسى»

« ؟مۇڭايماسىم، نەگە مۇڭايىپ كەلەسىڭ»ىم سەزەدى دە: قازانقاپ كۇركەسىنە ءبىر ءتۇرلى مۇڭايىپ كەلەدى. ونى گۇالي
 دەيدى. قازانقاپ قاسەننىڭ بۇيرىعىن ايتادى. -
ول ەشنارسە ەمەس، مۇڭايما، ۋازىرگە بار دا حاننىڭ بار جىلقىسىن ەرتەمەن الدىمنان شۇبىرتىپ ءوتىڭىز، ىشىنەن  -

دەيدى. قازانقاپ قايتا  -، والر ونى ماقۇل كورەدى، تاڭداپ ءبىر ات االمىن دا، سونى ءمىنىپ ءدارىنى ىزدەيمىن دە
كەلىپ ۋازىرگە ايتادى. حان دا، ءۋازىر دە ماقۇل كورەدى. ەرتەڭىنە گۇاليىم مەن قازانقاپ جىلقىالردى اراالپ ءجۇرىپ، 
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ىز ات پەن مبىرنەشە ءجۇز جىلقى وتكەننەن كەيىن، باسقا ءبىر ءجۇز جىلقىنىڭ ورتا شەنىندە كەلە جاتقان ءبىر قارا سە
ءبىر ارىق كوك اتقا كوزدەرى تۇسەدى. قازانقاپ قارا اتتى ۇستاعىسى كەلەدى. ءبىراق گۇاليىم قارا اتتى ۇستاتقىزبايدى. 

 قازانقاپتىڭ كوڭىلى تولمايدى. سوندا گۇاليىم تۇرىپ:
 ەي، مۇڭايماسىم!

 ەشنارسەنى بىلمەيسىڭ.
 ەرجىگىتتە ءمىن بولماس،
 تۇلپار اتتا سىن بولماس.

 قازانات ءمىنىپ قاس باتىر
ىڭ كۇنن»دەيدى. قازانقاپ كەتەتىن بوالدى. گۇاليىم ءبىر حات جازىپ قولىنا ۇستاتادى.  -ومىرىندە جاۋ الماس، 

باتىسىندا تاۋسوعار دەگەن حان بار، ونىڭ گۇلماھيرا دەگەن قىزى بار. بۇل ءدارىنى تاپسا سول تابادى. وسى حاتتى 
ن. قاقپاسىنا ەكى تاۋ قوندىرعان. ول ەكى تاۋ لەزدە اشىلىپ، سول قىزعا تابىس ەت، ءبىراق ونىڭ قاقپاسىنا ەنۋ قيى

جابىلىپ تۇرادى. اراسىندا قالىپ قويساڭ اتىڭ دا، ءوزىڭ دە جانشىلىپ مەرت بوالسىڭ. تەك اشىلعانىن باعىپ تۇرىپ 
نە ڭ ەلىدەيدى. قازانقاپ ءجۇرىپ كەتەدى. كۇندەردە ءبىر كۇن قازانقاپ تاۋسوعار حاننى -، «تەز ءوتىپ كەتەسىڭ

جەتەدى. ەسىك اشىلعانىن اڭدىپ تۇرىپ حاننىڭ ورداسىنا وتەدى. رەتىن تاۋىپ حاتتى گۇلماھيراعا تابىس ەتەدى. 
گۇلماھيرا حاتتى وقىپ قۋانادى. قازانقاپتىڭ اتىن دا، ءوزىن دە وڭاشا جەرگە قويىپ كۇتەدى. ءبىر كۇن تۇندە ءوزىنىڭ 

ار سۇرايدى. بۇل ءدارى بىرەۋىندە ب« سۇلەيمەننىڭ اق ءدارىسىن»قىرادى. سيقىر ورامالدارىن جەلپىپ، پەرىلەردى شا
االدى. ەسەن اتتاندىرىپ س-ەكەن. سودان ءبىر مىسقالىن الىپ، وزدەرىن تاراتىپ جىبەرەدى. ەرتەڭىندە قازانقاپتى امان
 اننىڭ ورنىنا حان سايالماققازانقاپ كەلگەنشە اساۋحان ءولىپ قاالدى. ولسە دە ءدارىنى اكەپ قاسەنگە بەرەدى. ەل ح

دەگەن قۇس بوالدى ەكەن. سول قۇستى ءۇش كۇندىك جەردەن « باقىت قۇسى»بوالدى. بۇل ەلدىڭ زاڭى بويىنشا 
ۇشىرىپ، قۇس كىمنىڭ ءۇيىنىڭ توبەسىنە قونسا، سول كىسى حان بوالدى. مەزگىلدى كۇنى ەلدى جيىپ، سول 

م مەن قازانقاپتىڭ كۇركەسىنە كەلىپ قونادى. ءبىر ەمەس ءۇش رەت زاڭدارى بويىنشا ءقۇستى ۇشىرادى. قۇس گۇاليى
ۇشىرادى، ۇشەۋىندە دە سوندا كەلىپ قونادى. قاسەن ەلگە دە، گۇاليىمگە دە قىسىم جاسايدى. گۇاليىم ەندى قورقادى 

نىڭ رىمەن اساۋحاندا، اكەسىنە حات جازىپ، بارلىق جاعدايدى بايانداپ، قازانقاپتى جىبەرەدى. تاۋسوعار حان كوپ اسكە
ەلىنە كەلەدى. بارلىق جايدى ۇعادى دا، ەلدى جيناپ الىپ، مەرزىمدى جەردەن باقىت قۇسىن ۇشىرادى. قۇس 
ءتورتىنشى رەت كەلىپ كۇركەگە قونادى. سونىمەن بۇكىل ەل بولىپ جينالىپ، اق تۇيە سويىپ، توي جاساپ، 

حالىق الدىندا جازااليدى. تاۋسوعار حان مەن گۇلماھيرا بىرگە  قازانقاپتى حان كوتەرەدى. قاسەندى ۋازىرلىكتەن الىپ،
كەلەدى. كەتەردە ەكى قىز وزدەرىنىڭ ويالرىن اكەسىنە بىلدىرەدى. تاۋسوعار حان ماقۇلدايدى. قازانقاپ توي جاساپ 

 ءولتىرۋ،ەكى قىزدى دا االدى. قازانقاپ وتە ءادىل جانە قايىرىمدى حان بوالدى. بۇنىڭ تۇسىندا ۇرلىق، كىسى 
بىرەۋگە بىرەۋ زورلىق قىلۋ سياقتى ادەتتەر جويىالدى، حان جارلىعى قۇلدارعا جاردەمدەسەدى. گۇاليىم مەن 
گۇلماھيرادان ەكى ۇل بوالدى. ەكەۋى دە ءبىر كۇندە دۇنيەگە كەلەدى. ءبىرىنىڭ اتى ەرەدىك، ەكىنشىسىنىڭ اتىن 

بىرى تاتۋ بوالدى. ءبىر كۇنى قازانقاپ كۇندەگىسىنەن ەرتەرەك بىرەدىك قويادى. باالالرى جاقسى وسەدى، بىرىمەن ء
ۇيىقتاۋعا جاتادى. جانىندا ەكى ۇلى ەرەدىك پەن بىرەدىك اسىق ويناپ وتىرادى. ەكەۋىنىڭ دە ەكى التىن ساقاسى بار 

اعىنا ج-نەكەن. حاننىڭ كوزى ءىلىنىپ كەتكەندە، ءبىر نارسە سارت ەتە قاالدى. حان سەلك ەتىپ، كوزىن اشىپ جا
قاراسا، ءبىرى باسىندا، ءبىرى اياعىندا ەكى ايەلى وتىر. ەكى باالسى ءوزىنىڭ باياعى تۇسىندە كورگەن قوشقارشا ەكى 

 ەكى ايەلىم، ەكى -باياعى تۇسىمدە كورگەن اي مەن كۇن »شارت سوعىستىرىپ جاتىر. سوندا حان: -ساقانى شارت
پ كۇلىپ جىبەرەدى. قايران قالعان گۇاليىم مەن گۇلماھيرا كۇلگەن دەپ ساقىلدا -، «اۋ-ەكى ۇلىم بولدى -قوزىم 

اياق ءتۇسىن ايتىپ بەرەدى. قازانقاپ كەلەسى جىلى تاۋسوعار حانعا قوناققا -ءمانىسىن سۇرايدى. قازانقاپ باستان
ىعىندا ءجۇر قۇلشىلبارادى. سۇراستىرىپ ساعيتتى تاۋىپ االدى. ساعيت ورتا جاسقا كەلگەن، ايەل الماعان، ءبىر بايدىڭ 

ەكەن. ەلگە كەلگەندە ساعيتتى وزدەرىمەن بىرگە اال كەتىپ، تاڭداعان قىزىن الىپ بەرەدى. وزىنە ءۋازىر ەتىپ الىپ، 
 ولگەنشە دوس بوالدى. ءسويتىپ، قازانقاپ بارشا مۇراتىنا جەتەدى. -ولە
 
 

 ـ ءبولىم: جىالن قابىقتى جىگىت  254
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باياعىدا ءبىر كەدەي شال مەن كەمپىر بولىپتى. قولىندا مال دەگەننەن جالعىز ەسەگى بار ەكەن.قاالعا وتىن ساتىپ 

ىالپ تۇنى ج-كۇن كورەدى ەكەن. شال مەن كەمپىردىڭ جاسى الپىسقا كەلگەنشە ءبىر پەرزەنتكە زار بولىپ، كۇنى

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                451 bet 

تىنە جەرىك بولىپتى. شال ايداھاردى ىزدەپ كەلە جاتسا، ءبىر شاڭ كورىنەدى. جۇرگەندە شالدىڭ كەمپىرى ايداھاردىڭ ە
الىسىپ جاتىر ەكەن. قارا ايداھار سارى ايداھاردى ولتىرەدى. شال -باسىپ-جاقىنداسا، قارا ايداھار مەن سارى ايداھار ار

ىپ: ۋىرىپ جاتىر ەكەن. شال كەلولگەن ايداھاردىڭ سان ەتىنەن كەسىپ الىپ ۇيىنە كەلسە، كەمپىرى جەرىگى اسىپ، ا
دەپتى. اڭساپ جاتقان كەمپىر ورنىنان ۇشىپ تۇرىپ، شالدىڭ  -« اۋ، كەمپىر، ءسۇيىنشى بەر! جەرىك اسىڭ تابىلدى!»

كەن. ەسەن بوسانعان ە-اكەلگەن ەتىن شيكىلەي جەي بەرىپتى. جەرىگى قانعان كەمپىر توعىز اي، توعىز كۇندە امان
ىشتەن »شال نە دە بولسا ىشىنەن شىققان سوڭ اسىراي بەرىپتى. -قساعان ەكەن دەيدى. كەمپىرءبىراق باال جىالنعا ۇ
دەگەن ناقىل سودان قالىپتى. جىالن باالنىڭ سوزىندە اعاتتىق جوق ەكەن. ءبىر كۇنى باالسى « شىققان شۇبار جىالن

تان ن وسى ەلدىڭ حانى باباحاننىڭ جۇرتاكە، مەنىڭ ۇيلەنەتىن ۋاقىتىم بولدى. ماعا»اكەسىن قاسىنا شاقىرىپ الىپ: 
ەي، باالم، مال دەگەندە جالعىز قولداعى وتىن »دەيدى. اكەسى ايتادى:  -، «اسقان سۇلۋ قىزى بار، سونى اپەر

 - «ساتىپ كۇن كورىپ وتىرعان كوك ەسەكتەن باسقا ەشنارسە جوق. ءوزى حالىقتىڭ حانى، ساعان مالسىز بەرەمە؟
ويماعانسىن، كوپ بولسا حان مەنى ولتىرەر، نە دە بولسا بارايىن دەپ كەلە جاتسا، شالدىڭ دەيدى. باالسى ايتىپ ق

مەنىڭ »تى:-دەپتى. سوندا شال ايتىپ -« ناعىپ ءجۇرسىڭ؟»الدىنان حاننىڭ ءبىر جەندەتى شىعىپتى. جەندەت شالعا: 
ا مايدى، باسقا ادامنىڭ قىزىن پەرى بولسجالعىز باالم بار ەدى. سول ماعان باباحان حاننىڭ قىزىن الىپ بەرمەسەڭ بول

دەپتى. وعان جەندەت ايتادى:  -، «دا المايمىن دەپ مازامدى العان سوڭ تاۋەكەل دەپ، باباحانعا كەلە جاتىرمىن
 - «سەنىڭ باالڭ جوق ەدى، كۇنى كەشە ەسەكپەن وتىن ساتىپ ءجۇر ەدىڭ. ول باال ساعان قايدان پايدا بولدى؟»

، «انباالمنىڭ اتى شاھيمارد»دەيدى. شال ايتادى:  -« ەگەر باالڭ بار بولسا، باالڭنىڭ اتى كىم؟: »دەپتى دە، تاعى دا
باباحانعا بەرەتىن مالىڭ جوق. حانعا قىزىڭدى بەر دەسەڭ، ول ساعان »دەپ جاۋاپ بەرەدى. سوندا جەندەت:  -

ل دەپ اقىل بەرەدى. شا -، «ۇيىڭە قايت اشۋالنىپ باسىڭدى االدى عوي. ونان دا باسىڭ امانىندا وسى جەردەن تىكە
ە ن»نە بولسا دا كورەيىن دەپ، باباحاننىڭ ۇيىنە كەلەدى. شال حانمەنەن امانداسىپ بولعان سوڭ، شالعا حان: 

تاقسىر، مەنىڭ شاھيماردان دەگەن جالعىز ۇلىم بار  -دەپتى. سوندا شال ايتادى:  -« جۇمىسپەن جۇرگەن ادامسىڭ؟
ن باباحان حاننىڭ قىزىن الىپ بەر دەپ مازامدى الىپ، ۇيىمدە وتىرعىزبادى. سوعان بوال، تاقسىر، ەدى. ول باال ماعا

ءولتىرىپ،  شالدى»دەدى. بۇعان حاننىڭ اشۋى كەلىپ، جەندەتتەردى شاقىرتىپ:  -ءسىزدىڭ الدىڭىزعا كەلىپ وتىرمىن، 
 دەپ ءامىر ەتتى. قاساپشىنىڭ -، «بەرىڭدەرتەڭ ورتاسىنان ەكى ءبولىپ، ەسەگىنە تەڭدەپ ۇيىنە قاراي ايداپ جى

يتىندەي جاالڭداعان جەندەتتەر شالدى ورتاعا الىپ، بۋىندىرىپ ءولتىرىپ، ورتاسىنان ەكى ءبولىپ، قاپقا سالىپ 
ەسەگىنە تەڭدەپ جىبەرىپتى. جەم جەپ ۇيرەنگەن ەسەك باسقا جاققا بۇرىلماستان ءوز ۇيىنە وراالدى. ەسەك كەلسە، 

 قۇداي ماعان كارى شالدى دا كوپسىندىڭ»جوق. تەڭدەۋلى تۇرعان ەكى كاپتى كورىپتى. سوندا كەمپىر:  ۇستىندە شال
دەيدى.  - ،«شەشە، سەن جىالما، ماعان اكەمنىڭ ولىگىن اكەپ بەر»دەپ جىالي بەرىپتى. كەمپىردىڭ باالسى:  -« بە؟

اكە، سەن باباحانعا قايتا بار، ول ساعان »سوڭ:  ولىكتى الدىرعان باال ءۇش رەت دەم سالىپ، تىرىلتەدى. تاڭ اتقان
دەيدى. شال حانعا قايتا بارىپ، قىزىن ەكىنشى رەت سۇراعان ەكەن.  -، «بىلگەنىن ىستەر، سەن قورقۋشى بولما

-دەپ جەندەتتەرىن تاعى شاقىرىپ، شالدى مۇشە -« اي!-مىنا تاماعىن اسىراي الماي جۇرگەن شالدىڭ ىزاسىن»
ەسەگىنە تەندەپ جىبەرىپتى. باالسى اكەسىن قايتا قۇراستىرىپ الىپتى. ءۇشىنشى رەت تاعى جىبەرەدى. مۇشەگە ءبولىپ، 
دەپ شالدى اينالىپ تۇرعان جەل  -، «بۇل شالعا، ءسىرا، ءولىم جوق شىعار جانە ءبىر كورەيىن»حان اشۋالنىپ: 

االسى كۇندەگى ادەتى بويىنشا اكەسىن تاعى ديىرمەنگە سالىپ مايداالتادى دا، ەسەگىنە تەڭدەپ ۇيىنە جىبەرەدى. ب
بالە  بۇل شالدىڭ باالسى مەنىڭ تۇبىمە جەتەتىن»ءتىرىلتىپ، ءتورتىنشى رەت حانعا جىبەرىپتى. ەندى حان قورقىپ: 
قىزىمدى شىن  -دەگەن اقىلعا كەلىپتى.  -، «شىعار، قىزىمدى بەرمەيمىن دەمەيىن، شالدان كوپ مال سۇرايىن

كاالمنىڭ ۇستىنەن كوپ جىلقى ايداپ وتەسىڭ، سوندا جىلقىنىڭ كوپتىگىنەن قاال حالقى تاڭداناتىن  سۇراتساڭ، مەنىڭ
دەپتى حان. شال ۇيىنە كەلىپ، باالسىنا  -بولسىن. ەگەر ونى تابا الماساڭ ەندى قايتىپ مەنىڭ الدىما كەلمە! 

ەپتى. د -، «تىر. ەكەۋىمىز ءبىر جەرگە بارامىزازاندا مەنىڭ ىزىمە ەرىپ ءجۇرىپ و»اقىلداسادى. وندا باالسى ايتادى: 
ز، سول قازىر ءبىز ءبىر ءىننىڭ اۋزىنا بارامى»ءبىر جەرگە كەلگەنسىن باالسى اكەسىنە وتكىر الماس قىلىش بەرىپتى. ء

ىننەن ۇزىن قارا جىالن شىعادى، سونى وزىنەن بۇرىن كورىپ باسىن قاعىپ الماساڭ، وندا ول سەنى ولتىرەدى، ودان 
دەيدى. وسىڭى ايتىپ بولىپ باال ىنگە كىرىپ كەتەدى. كوپتەن كەيىن ۇزىن قارا جىالن  -، «وڭ قايتا كەلمەيسىڭس

ىننەن شىعادى. اڭدىپ تۇرعان شال جىالننىڭ باسىن شاۋىپ تۇسىرەدى. سودان كەيىن ىننەن قاپتاعان قالىڭ جىلقى 
ى. بۇل ءامىرى بويىنشا كوپتىگىنەن قاال كورىنبەي قاالدشۇبىرىپ شىعىپ، حاننىڭ قاالسىنىڭ ءۇستىن باسادى. حاننىڭ 

بۇل باال ەمەس، پالە شىعار، نە بولسا دا بۇعان قىزىمدى بەرىپ قۇتىلماي »ءىستى كوزى كورگەن حان قاتتى قورقىپ: 
 دەپ، حان ەرىكسىز قىزىن شالدىڭ باالسىنا بەرەتىن بوالدى. ون بەس كۇننەن كەيىن قىزىن بەرەتىن -، «بولماس

كۇيەۋ »بوالدى. ۋادەلى كۇن بىتكەسىن شال كەمپىرىن الىپ، باالسىن ەرتىپ، حاننىڭ اۋىلىنا قۇدا تۇسە كەلىپتى. 
شالدىڭ -اۋ، كەمپىر»كەلىنشەكتەر الدىنان شىقسا، اتتىڭ موينىنا ورالعان سارى جىالندى كورىپ: -دەپ، قىز« كەلدى
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دەپ اتتىڭ موينىنا ورالعان ادام باستى سارى جىالندى  -« ەباالمىز مىن»كەمپىر: -دەپتى. شال -« باالسى قايدا؟
كورسەتىپتى. بۇل ءسوزدى ەستىگەن حان دا، ونىڭ ايەلى دە، قىز دا قاتتى قورقادى. حاننىڭ جالعىز قىزىنىڭ كۇيەۋى 
 .كەلەدى دەپ، وڭاشا جەرگە اق وتاۋ تىكتىرىپ قويعان ەكەن. نە دە بولسا سوعان اپارىپ كۇيەۋدى كىرگىزەدى

كۇيەۋ توسەكتىڭ ۇستىندە ۇيىندەگى جاتىسىنداي دوماالنىپ جاتپاي، ۇزىنىنان جاتادى. كەش بولعاندا حالىقتىڭ ادەتى 
بويىنشا قىزدى كۇيەۋگە كۇيەۋلەتىپ قاسىنا اپارادى دا، وزدەرى بۇل جىالن نە قىالر ەكەن دەپ، سىرتتا جاسىرىنىپ 

سەن »رۋعا قورقىپ، قاسىنا جاقىن بارمايدى. سوندا جىگىت ايتادى: تۇرادى. قىز ۇيگە كەلسە دە باالنىڭ قاسىنا با
ان دەيدى. قورقىپ تۇرعان قىز امالسىز جىالندى باسىن -، «مەنەن قورىقپا، قاسىما كەلىپ باسىمنان اياعىما دەيىن سيپا

ۇنيەدە جوق، ءبىر داياعىنا دەيىن سيپايدى. سول ۋاقىتتا جىگىتتىڭ سىرتىنداعى جىالن قابىعى سىپىرىلىپ ءتۇسىپ، 
سۇلۋ جىگىت بولىپ وتىرادى. قىز جىگىتتىڭ سۇلۋلىعىنا قىزىعىپ كەتىپ، ەسى اۋادى، سوندا جىگىت قىزعا ايتادى: 

مەنىڭ ەكىنشى جانىم. سونى ادامعا سەزدىرمە جانە ادامعا كورسەتپە، ءوزىڭ دە جوعالتا كورمە!  -مىناۋ جىالن قابىق »
دەيدى. قىز جىگىتتىڭ جىالن قابىعىن ورامالىنا وراپ،  -« ەن ساعان جوقپىن!ەگەر بۇل كيىمنەن ايرىلساق، م

كويلەگىنىڭ ىشىنە قولتىعىنىڭ استىنا تىگىپ قويادى. ءبىراق بۇل سىردى نە ىستەر ەكەن دەپ، سىرتتان اڭدىپ تۇرعان 
دامدار قىزدان تارتىپ الۋعا قىزدان سۇراسا، قىز نە ەكەنىن ايتپايدى. سونسىن اڭدىپ تۇرعان ا« ول نە دەپ»ادامدار 

اينالعاندا جىگىت قىزدىڭ قولتىعىنىڭ استىنداعى ءوزىنىڭ جىالن قابىعىن قاعىپ الىپ، قارلىعاش بولىپ ۇشىپ، شاڭىراققا 
ەندى ساعان مەن جوقپىن. مەنى ىزدەي قويساڭ باسىڭداعى قالپاعىڭ ويماقتاي، قولعا »قونىپ وتىرىپ، قىزعا ايتادى: 

شىپ دەپ، قارلىعاش ۇ« كورگەنشە، قوش بول»دەپ، قىزعا  -، «تاياعىڭ تەبەندەي بولعاندا تاباسىڭۇستاعان تەمىر 
سۋ ىشپەستەن شاڭىراققا قاراۋمەنەن وتىرادى. -كەتەدى. قىزدىڭ جىگىتكە ەسى اۋعانى سونشا ءۇش كۇنگە دەيىن اس

ىزىم مەنىڭ جالعىز ق»بىالي دەيدى: كەمپىردى شاقىرتىپ الىپ -مۇنى ەستىگەن باباحان قۇداسى مەن قۇداعيى شال
دا، سەنىڭ جالعىز باالڭ دا ەندى بىزگە جوق ەكەن. مەنىڭ باسىمنان حاندىق تاياتىن بولدى. سەنىڭ كوزىڭ ولگەنشە 
جىالۋمەن وتەتىن بولدى. بۇل حالىق ماعان دۇشپان ەكەن. ەندى قاشان باسىمىزعا ءىس تۇسكەنشە، سەندەر دە 

اكە، ەندى »دەيدى. شال ۇيىنە قايتىپ كەتكەنسىن، حاننىڭ قىزى نۇرسۇلۋ اكەسىنە كەلىپ:  -، «ەلدەرىڭە قايتىڭدار
مەنى باسقا ءبىر ادامعا بەرەمىن دەگەن ۇمىتتەن كۇدەر ءۇزىڭىز. ەندى مەنىڭ قالعان ءومىرىم سول جىالن قابىقتى 

ندا حان: دەپتى. سو -، «ەتىڭىز جىگىتتىڭ جولىنا قۇربان بوالدى. سوندىقتان سونى ولگەنىمشە ىزدەۋگە رۇقسات
دەپ كۇيەۋدى ىزدەۋىنە رۇقسات بەرەدى. كەتەرىندە  -، «نە دە بولسا ۇلكەن ءىستى ءوزىڭ باستا، بار، باالم»

اناعا، جاسىنان كورگەن قىزىق داۋرەنىنە قوش ايتىپ، باسىنا قالپاق كيىپ، قولىنا تەمىر -نۇرسۇلۋ تۋعان ەلگە، اتا
دى. ەكى اي ءجۇرىپ، تابانى ءتىلىنىپ، جۇرۋگە دارمەنى بولماي، زارىعىپ كەلە جاتىپ، ءبىر تاياق الىپ جولعا شىعا

 ۇلكەن بايتەرەكتىڭ تۇبىنە كەلىپ، دەمالىپ وتىرادى، زارالنىپ ولەڭ ايتادى:
 قىزى ەدىم مەن ءبىر حاننىڭ نۇرسۇلۋحان،

 ەش قىزىق كورە المادىم ءدۇنيادان.
 يىپ،قارلىعاش كوز الدىمنان بولدى عا

 دەرەگىن ىزدەپ تابام ەندى قايدان؟!
 جاراتقان، جاس تىلەگى كەتتى قايدا،
 ىشىمدە كەتكەنى مە شىقپاي ارمان.
 شاھيماردان دەدى اتىن سۇراعاندا،
 كەتكەنشە ىزدەنەرمىن ءدۇنيادان!

ا، ايداالدا قاراسوزى قۋات بەرىپ، ازداپ دەمالعانسىن بايتەرەكتىڭ بيىك باسىنا شىعىپ -وسى ولەڭدى ايتىپ، وزىنە
نەدە بولسا وسى وتاۋعا بارىپ، ۇشقان قۇس كورگەن »كوز ۇشىندا تىگۋلى تۇرعان جالعىز اق وتاۋدى كورىپتى. 

دەپ جۇرە بەرىپتى. وتاۋعا كەلسە، ىشىندە ءبىر سۇلۋ كەلىنشەك وتىر  -، «جان بار ما ەكەن، ءبىر حابارىن بىلەيىن
ن ۇشىپ تۇرىپ، تاس قىلىپ قۇشاقتاپ، قىزعا جىالپ كورىسەدى. سودان ەكەن. ول كەلىنشەك قىزدى كورىپ ورنىنا

اسىنىڭ مەن گۇلستان پاتش»دەيدى. كەلىنشەك ايتادى:  -« نەعىپ وتىرعان جانسىڭ ءبىر ءوزىڭ؟»كەيىن قىز ايتادى: 
ىڭ الر مەنقىزى ەدىم، اتىم مارجان ەدى. مەنىڭ اتاعىمدى ديۋ پاتشاسى ەستىپ، ءوزىنىڭ بەس ءداۋىن جىبەرىپ، و

اكەمنىڭ اسكەرىن قيراتىپ، مەنى تارتىپ الىپ وسى جەرگە اكەلگەنىنە بيىل بەس جىل بولدى. سودان بەرى ادام 
جۇرتىمدى تەگىس كورگەندەي بولىپ، مۇڭىمدى -باالسىن كورگەن ەمەسپىن. سونىڭ ءۇشىن سەنى كورگەندە ەل

ىنان وتكەن وقيعانى تۇگەل ايتىپ، ەندى سول سۇيگەن دەيدى. سوندا قىز دا ءوزىنىڭ باس -، «شاعىپ جاتقانىم عوي
جىگىتتىڭ كوز الدىنان قارلىعاش بولىپ ۇشىپ كەتكەنىن ايتىپ ەكەۋى مۇڭداسادى. سول ۋاقىتتا كەلىنشەكتىڭ كۇيەۇى 

نى ەمەنىڭ كۇيەۋىمنىڭ كەلەتىن ۋاقىتى بولدى. س»ءقاراداۋدىڭ كەلەتىن ۋاقىتى جاقىنداعان. سوسىن كەلىنشەك ايتادى: 
پ، دەپ قىزدى جاسىرادى. ءبىر ۋاقىتتارى بۇركىتتەرىن شاڭقىلداتى -، «مەن جاسىرايىن، مىناۋ ۇلكەن قازاننىڭ استىنا كىر
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ى مە، بۇل جەرگە ادام كەلد»تازىسىن ەرتىپ كەلىپ ءداۋ ۇيىنە تۇسەدى. اتتان تۇسكەن بويدا ءقاراداۋ كەلىنشەكتەن: 
ڭ سەنىمەنەن مەنى»ى. سوندا كەلىنشەك بايىن سەندىرۋ ءۇشىن بىالي دەيدى: دەپ سۇرايد -« ادامزاتتىڭ ءيسى شىقتى؟

ومىرلىك جولداس بولعانىما بيىل بەس جىل بولدى. سەن ۇيدەن كەتسەڭ قاشان قايتىپ كەلگەنشە شىدامىم بولماي، 
ىڭ ءيسىمدى پ، مەنمەن بىرەسە داالعا، بىرەسە ۇيگە كىرىپ كەزەمىن دە جۇرەمىن. سەن ويىڭنىڭ بولەكتىگىن ءبىلدىرى

باسقا ادامنىڭ ءيسى دەپسەنبەيسىڭ. ويتەتىن بولساڭ جالعىز سۇيگەنىم دە سەن، كورگەنىم دە سەن، والي دەسەڭ 
دەپتى. مۇنى ەستىگەن  -، «ماعان ءومىردىڭ كەرەگى جوق. ءوزىمدى ءوزىم ءولتىرىپ، بۇل دۇنيەدەن كۇدەر ۇزەمىن

بۇل جاقتا »دەيدى. سوندا وتىرىپ، مارجان داۋدەن سۇرايدى:  -، «يتامىنساعان ويناپ ا»ءقاراداۋ مارجاندى اياپ: 
ۇشقان قۇس، جۇگىرگەن اڭ بولماي ما؟ مەنىڭ ساعان قوسىلىپ سەرىك بولعانىما بەس جىل بولدى، سودان بەرى 

ەلسەڭ، ىپ كداالدان كەلسەڭ كوردىم، ءبىلدىم دەپ ەش نارسە ايتپايسىڭ. ماعان ەڭ بولماسا قارلىعاش كورسەڭ دە ايت
 وسىدان ءتورت»دەپتى. مارجاننىڭ بۇل سوزىنە ەلجىرەگەن ءقاراداۋ:  -، «مەنىڭ كوڭىلىم قوش بولىپ قاالر ەدى

اي بۇرىن اڭ اۋالپ جۇرسەم، ءبىر قارا قارلىعاش ارقادان قۇبىالعا قاراي ۇشىپ بارا جاتىر ەكەن. سونى ساعان اتىپ 
دەيدى. بۇل ءسوزدى ەسىتكەن  -، «وعىم جەتپەدى. ونى قۋا بەرمەدىماكەپ بەرەيىن دەپ ساداق تارتتىم، ءبىراق 

ول قارلىعاشتىڭ قايدا بارا جاتقانى، جاقىن جەردە ەل بار ما، بولماسا كول بار ما؟ ەسكىدەن كەلە جاتقان »مارجان: 
ردە ەسكىدەن وسى ارادان ءۇش كۇندىك جە»دەپ سۇراپتى. سوندا ءداۋ ايتىپتى:  -« ادام بارمايتىن كول بار ما؟

كەلە جاتقان ءبىر مەرتىك دەگەن قاال بار ەدى، سونى ءبىر كەزدە وسى ءداۋ پاتشالىعى حانىن ءولتىرىپ، حالقىن 
شايتان، پەرىلەردىڭ اراسىنا اينالىپ كەتكەن. ول -توزدىرىپ جىبەرگەن ەكەن. سودان كەيىن ول مەرتىك قاالسى جىن

. بولماسا، بۇل ماڭايدا ودان باسقا ادام تۇگىل قۇس ايناالتىن جەر قارلىعاش سول جەرگە بارىپ توقتاۋى مۇمكىن
دەپ ءداۋ ءسوزىن اياقتادى. مۇنى قازان استىندا جاسىرىنىپ جاتقان نۇرسۇلۋ دا ەستىپ، جاتا بەرەدى.  -، «جوق

ن عوي. ەكە قايدا ءالسىز جان بولسا، قايداعى كۇشتى جاۋىزداردىڭ تىرناعىنىڭ ۇشىندا جۇرەدى»سول جەردە جاتىپ: 
ءاربىر ماقۇلىق ءاربىر جاندىك جانە وسىمدىكتەر ءوزىنىڭ نەگىزىنە تارتپاي قالمايدى ەكەن. سونىڭ ءۇشىن مىنا 
ءداۋدىڭ ومىرلىك جولداسىم دەپ العان مارجانى، اسىلى ادام بولعانى ءۇشىن، مەنىڭ ءسوزىمدى سويلەپ مەنىڭ جانعان 

ءداۋدى ارباپ ءبىراز سوزدەردى سۇرادى. نە دە بولسا وسىدان امان  جۇرەگىمدى باسكانداي نە ءسوز ايتار دەپ،
قۇتىلىپ، ىزدەگەن ءوزىمنىڭ، شاھيماردانىمدى تاباتىن كۇن بولسا، وسى مارجاندى قاراداۋدەن قۇتقارىپ ءوز ناسىلىنە، 

ن تى بويىنشا قۇسىدەپ ويالدى. ءسويتىپ وتىرگاندا ءداۋ كۇندەگى ادە -، «ادام باالسىنا قوسۋعا سەرت ەتەر ەدىم
قولىنا قوندىرىپ، تازىسىن ەرتىپ، اتىنا ءمىنىپ اڭعا شىعىپ كەتەدى. ءداۋ كەتكەن سوڭ، نۇرسۇلۋ دا قازان استىنان 
شىعىپ، مارجانمەن قوشتاسىپ جولعا شىعادى. ءداۋدىڭ ايتقان شاماسىمەنەن وسى جەردەن ءۇش كۇندىك جول دەگەن 

ەن ىزدەپ، مەرتىك قاالسىن ءتورت جىلدا زورعا تابادى. ءتۇن ىشىندە ەسكى مەرتىك قاالسىن ىزدەيدى. سول جۇرىسپ
ءبىر قاالنىڭ ۇستىنەن تۇسەدى. قاالنى اراالپ جۇرسە، ول قاالدان قىبىرالعان ءبىر جان تابا المايدى. تەك ءبىر 

اسى اۋعان ، ءتۇن ورتتارتىلعان جاقسى قوبىزدىڭ ءۇنى ەستىلەدى. سول ءۇننىڭ شىققان جاعىنا قاراي ءجۇرىپ وتىرسا
ۋاقتا ءبىر ۇلكەن سارايدىڭ ىشىنەن جارىق كورىنەدى. سوعان كەلسە، ول ساراي التىننان سالىنعان، ىشىنە گاۋھار مەن 
جاقۇتتان جارىق بەرىپ قويىپتى. قىز كەلىپ، سارايدىڭ اينەگىنىڭ سىرتىنان سىعاالپ قاراسا، قوبىز تارتىپ وتىرعان 

بولىپ كوز الدىنان عايىپ بولعان سۇيگەن جىگىتى، شاھيماردان ەكەن. التىن تاقتىڭ ۇستىندە  باياعى ءوزىنىڭ قارلىعاش
وتىرىپ ءتۇرلى قايعىلى كۇيلەردى تارتىپ وتىر ەكەن. قىز تىڭداپ تۇرسا، قوبىزعا قوسىلىپ، ىڭىلداپ تومەندەگى 

انام، ەستىپ حابارىمدى كەتكەننەن -تاسوزدەردى ايتادى: تۋمادىم مەن انادان بولىپ ادام، نە كوردى تىلەپ الىپ ا
سوڭ، بايقالدى حالىق ءۇشىن مەنىڭ شامام. نۇرسۇلۋ، جانىم سۇيگەن ءومىر سەرىك، جولىمدا وسى كۇنى ىزدەپ 

وزى -دەپ زارىعىپ وتىرعان جىگىت وزىنەن -تابام. زارالعان زارى كەلىپ قۇالعىما، سەنىمەن قاشان جانىم ۇشىراسام، 
ەكەم الىپ، ورنىنان تۇرىپ، ۇستىنە جىالن قابىعىن كيىپ، قارلىعاش بولىپ ۇشىپ اينەكتەن شىعىپ ويالماعان جەردەن س

كەتەدى. بۇنى كورگەن قىز جاسىرىنىپ قالىپ، قارلىعاش كەتكەسىن سارايعا كىرىپ، جىگىتتىڭ جاتاتىن توسەگىنىڭ 
، باياعى ەگى جىالن قابىق كيىمىن شەشىپاستىنا تىعىلىپ جاتادى. مۇنان حابارسىز قارلىعاش قايتىپ كەلىپ، ۇستىند

قايعىلى كۇيلەردى تارتا بەرىپتى. قىز تىققان جەرىنەن جىگىتتىڭ جىالن قابىقتى قاسيەتتى كيىمىن ۇرالپ الىپ، توسەكتىڭ 
استىنان شىعا كەلىپتى. سوندا جىگىت نە ىستەرىن بىلمەي ساسىپ قاالدى.سودان سوڭ ەكەۋى باستارىنلن وتكەن 

ر عىپ شەرتەدى. ەكەۋى ايرىلىسقاننان بەرى جەتى جىل ۋاقىت وتكەن ەكەن. قىز عاشىق جارىن ىزدەپ ءومىرىن سى
جولعا شىققاندا باسىنا تەمىر قالپاق كيىپ، قولىنا تەمىر تاياق ۇستاپ شىققان ەكەن. جىگىتتىڭ قارلىعاش بولىپ ۇشاردا 

ياعى تابانداي بولعاندا تاۋىپ كەزدەسىپتى. وعان رازى ايتقانىنداي، قىز عاشىعىن تەمىر قالپاعى تەڭگەدەي، تەمىر تا
تى. دەپ -، «نۇرسۇلۋجان، مەن ساعان ەندى شىن سەندىم، مەنىڭ ومىرلىك جولداسىم سەنسىڭ»بولعان جىگىت: 

بىرى عاشىق بولعان ەكەۋى قوسىلىپ، جەتى كۇن قىزعا دەمالدىرىپ، وزدەرىنىڭ تۋعان ەلىنە -دۇنيەگە كەلگەلى بىرىنە
مەنىڭ سەنى تاۋىپ الۋىما سەبەپشى بولعان ءبىر جان بار. سول »اق بولىپتى. سوندا تۇرىپ نۇرسۇلۋ ايتادى: قايتپ
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جاننان سەنىڭ دەرەگىڭدى بىلگەنىمە ءقازىر ءتورت جىل بولدى. ول وسىدان الىس ەمەس، سول جاندى تەمىر توردان 
 دەپتى. -، «قۇتقارىپ اال كەتەيىك

 دەيدى. -« ان؟ول قانداي ج»سوندا جىگىت: 
گۇلستان پاتشاسىنىڭ ءقاراداۋ تارتىپ اكەتكەن قىزى مارجان. سونى قاالي بولسا دا بوساتىپ ەلگە »نۇرسۇلۋ ايتادى: 

 دەپ ءوتىنىپتى. بۇعان شاھيماردان دا قارسى بولمايدى. -، «اال كەتەيىك
ھار الىپ، قىزدى ۇستىنە مىنگىزىپ سول كەزدە قارلىعاش ۇلكەن قاراقۇس بولىپ، سارايدان كەرەگىنشە التىن، گاۋ

وزىڭ جولىن بىلەسىڭ،كىرىپتاردا وتىرعان قىزدىڭ ۇستىنە بارعاندا جەلكە جاعىمنان »ۇشىپتى. ۇشاردا قىزعا ايتادى: ء
 دەيدى. -، «ءبىر تال تۇگىمدى تارت، سوندا جەرگە قونامىن

رگە ىڭ ءبىر تال قاناتىن تارتىپ، قۇستى جەقاراقۇستىڭ ۇستىندە كەلە جاتقان نۇرسۇلۋ ءبىر جەرگە كەلگەندە قۇست
قوندىرسا، باياعى ءقاراداۋدىڭ مەكەنىنىڭ ۇستىنەن شىعىپتى، باياعى وتاۋ ورنىندا ءالى تۇر ەكەن. نۇرسۇلۋ وتاۋعا 
كەلسە، ءقاراداۋ جوق. مارجان عانا وتىر ەكەن. ەكى مۇڭدى قۇشاقتاسىپ كورىسىپ بولعانسىن، نۇرسۇلۋ مارجانعا: 

مەنى قاالي الىپ جۇرەسىڭدەر، ەكى ادام ءبىر قۇستىڭ ۇستىنە جايعاسا »دەپتى. سوندا مارجان:  -« بە؟ كەتەمىز»
دەپتى جىگىت. ءسويتىپ، جىگىت  -، «ەگەر كەتكىڭ كەلسە، ەكەۋىڭدى دە الىپ كەتە االمىن»دەپتى.  -« ما؟

وزىنەن ىنان ايرىلعان باباحان جىالۋمەن ەكى كمارجاندى دا، ۇستىنە مىنگىزىپ ۇشىپ، ەلىنە كەلىپتى. كەلسە، جالعىز قىز
ايرىلىپ، سوقىر بولىپ كالعان ەكەن. ءوزىنىڭ اكەسى مەن شەشەسى كاڭعىپ قالىپتى. شاھيماردان سوقىر بولىپ قالعان 

شەشەسىن جۋىندىرىپ، كيىندىرىپ -باباحان حاننىڭ كوزىنە سۇرمە دەگەن ءدارى جاعىپ، جازىپتى. ءوزىنىڭ اكە
 زارتىپتى. ءسويتىپ، عاشىقتار قوسىلىپ، مۇراتىنا جەتىپ، ۇزاق جىل ءومىر ءسۇرىپتى. ومىرلەرىن ۇ
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، ىبار ەكەن دە جوق ەكەن، اش ەكەن دە توق ەكەن. ەرتە، ەرتە، ەرتەدە، ەرتەگى ەتكەن زاماندا، حالىقتى حان بيلەپت
حالىق حاننان زار يلەپتى. حان بۇلىك بوپتى، حان ەرىكسە حالىق ويىنشىق بولىپتى... ناق وسى ايتقاننىڭ وزىندەي 

 .ىرىپتىشاق جار حالقىنا —زاڭ، ۇستارانىڭ جۇزىندەي حان، قانى تاسىپ ەرىككەن حان، شاراپ ءىشىپ جەلىككەن حان 
 
كىم دە كىم الدىما كەلىپ كىدىرمەي، مۇدىرمەي، قىرىق وتىرىك اڭگىمە قۇراستىرىپ ايتىپ وتسە جانە ارتىنان  -

قىرىق اۋىز وتىرىك ولەڭ ايتسا، سول ادامنىڭ توبەسىنەن تومەن قاراي التىن قۇيامىن، بۇكىل ومىرىنە جەتەتىن 
مدى بەرىپ، كۇيەۋ قىپ، قاسىما ءۋازىر ەتىپ وتىرعىزامىن. مۇلكىمنەن ءبولىپ بەرەمىن. جاڭىلماسا، قىزى-بايلىقتى مال

ءبىراق سونداي سەرتىم بار: ەگەر اڭگىمەسىنىڭ يا ولەڭىنىڭ ىشىنە ءبىر اۋىز دا بولسا راس ءسوز قوسىلسا، توقتاۋسىز 
 .دەپتى —دارعا تارتقىزامىن! 

 
اق -سوڭ، ء"ۇمىتسىز شايتان" اركىمنىڭحاننىڭ بۇل حابارى ەل اراسىنا تاراپ، جۇرتتىڭ قۇالعىنا تەگىس تيگەن 

ارقاسى قوزىپ، يەگى قىشيدى. نە اۋزى اۋزىنا جۇقپاعان سايگۇلىك شەشەندەر، نە اقىندار حاننىڭ التىنىنان ۇمىتتەنىپ: 
"وي، ايتپاي نەسى بار؟" دەپ، حاننىڭ الدىنا بارىپ، قيىستىرىپ ايتا الماي، كەلىستىرىپ سويلەي الماي، تااليالر 

 دارعا تارتىلىپتى. كۇناسىز
 

اق" دەپ قۇلشىنىپ كەلسە دە، قاھارلى حاندى، قانعا بويالىپ تۇرعانداردى كورگەندە -كەيبىرەۋلەر داالدان "ايتامىن
 اقىلىنان اداسىپ، ەسىنەن تانىپ، ۇرەيى ۇشىپ، تۇك ايتا الماي، سىرتتان قايتىپ كەتىپتى.

 
ويىنشىعى بولىپ دارعا تارتىلىپ ولگەندەردەن حاننىڭ سارايى  كۇناسىز حاننىڭ-سەرتىن ورىنداي الماي كۇناسىزدان

 قان ساسىپتى.
 

جۇرتتىڭ ەڭ سوڭىنان، كەدەيلىكتەن ابدەن ءسىڭىرى شىققان، موينى ىرعايداي، ءبيتى تورعايداي، ومىرىندە قارنى 
لدىندا تى. ەسىك اتويىپ اس ءىشىپ، قاباعى اشىلىپ كيىم كيمەگەن، ەرنى كەزەرگەن ءبىر جاس جەتىم باال كەلىپ

 وتىرعان جۇرت:
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 ايتا پ،كەلى دەپ ايتامىن ءدىلمارالر نە شەشەندەر، نە ەستيار سەنەن كورىنەسىڭ، باال جاس جاۋقازىنداي! اي-جانىم –
 نە ەنجۇرگ اسىعىپ ولۋگە تاپپاي، ورىن ومىردەن جاتىپ تۋماي جارقىنىم،. جوق ەسەبى ولگەندەردىڭ بوسقا الماي،
 كىرىپ، يىناسارا حان. كونبەيدى باال ءبىراق،. دەسەدى —ن باالسىڭ؟ ىزىنشە ەلىڭە قايت! ءتىلىمىزدى اال عوي، قىلعا

 :حان سوندا. بۇگەدى تىزە ءيىپ، باس الديارالپ كەلىپ، الدىنا حاننىڭ
 
 .سۇرايدى دەپ - بار؟ ارىزىڭ نە ە، –
 
 مىسقىلداپ، ىپ،كۇل ميىعىنان حان. دەيدى —قالى كەلىپ تۇرمىن، ايت اڭگىمە وتىرىك ەستىپ، جارلىعىڭىزدى! تاقسىر –

 :ىلمەي كوزىنە باالنى
 
 .دەيدى — كەلسىن، قاالي قولىڭنان سەنىڭ كەلمەگەن، قولىنان ۇلكەندەردىڭ –
 
 .دەيدى — ەتىڭىز، رۇقسات وزىمە، وبالىم ءوز الماسام، ايتا ما؟ ارداقتى جانىم مەنىڭ كوپتەن سول! تاقسىر –
 
 .جونەلەدى اال سويلەپ باال جەتىم. حان دەيدى — عوي، سويلەي ەندەشە، ال، –
 
 جىل بەس ون جىلقىالرىن اكەسىنىڭ اكەمنىڭ كەزىمدە، جۇرگەن قۇرساعىندا شەشەمنىڭ بەلىندە، اكەمنىڭ! تاقسىر –

نان تۋعان ۇيۋلىمىن، سول قاتىنىمءس باال التىلى-بەستى الىپپىن، قاتىن بەرىپ، قالىڭ وزىمە اقىما العان. باعىپپىن
 باالالرىمنىڭ قولىنداعى كەنجەسى، وسى ۋاقىتتا جيىرمانىڭ بەسەۋىندە; وزىمنەن ون جاس ۇلكەن.

 
جازدىڭ سارشا تامىزىندا، ءبىر قايناپ تۇرعان ىستىق كۇنى جىلقىمدى سۋارايىن دەپ، قۇرىق ۇستىنە قۇرىق سالىپ 

رسىز، اي، كۇننىڭ ىستىعىن سونان بىلە-شالقار ءبىر قۇدىققا كەلسەم، تاقسىر جاۋ تيگەندەي قۋاالپ جونەلدىم. ايدىن
ايىن دەپ جان سۋات ويا قوي-قۇدىقتىڭ سۋى قالىڭدىعى كىسى بويى، قول ۇسىنىم مۇز بولىپ قاتىپ قالىپتى. جالما

زى التامنىڭ ءجۇب ويىلمادى، — شاپقىالدىم بۇالي ويىلمادى، —ات ۇستىندە تۇرىپ بالتامەن والي شاپقىالدىم 
جاپىرىلىپ قالدى; بالتامدى قوينىما سالىپ قويىپ، سۇيمەنىمدى قولىما الىپ، والي تۇيگىشتەدىم، بۇالي تۇيگىشتەدىم، 

 .قالدى مايىسىپ سۇيمەنىم —بولمادى 
 

ى مدەندى نە قىالمىن دەپ داعدارىپ تۇر ەدىم، ءبىر امال ويىما تۇسە قالدى: دەرەۋ كەڭىردەگىمنەن ۇستاپ، باسى
ماسىن، اي، ءبىرى وتىرىك بول-كەۋدەمنەن جۇلىپ الىپ، شەكەممەن اقىرىن عانا مۇزدى ءبىر نۇقىپ قويىپ ەدىم، تاقسىر

 مىڭ جىلقىم قاتار تۇرىپ سۋ ىشەتىن سۋات ويىلدى دا قالدى!
 

ونان سوڭ، جىلقىالرىمدى كوك مۇزدى جارىپ شىققان سارى باالۋسا مەن كوك جوڭىشقاعا ماتاپ سالىپ، ساناماي، 
تۇستەمەي تۇگەندەگەنىندە، التى قۇالش اال بيەدەن تۋعان، جەتى قۇالش جيرەن قۇلىنىم جىلقىنىڭ ىشىندە دە، 

ال بەرى قاراپ تاۋىپ ا-العانىن دا بىلمەدىم، ارى سىرتىندا دا جوق بولىپ شىقتى; ۇرى العانىن دا بىلمەدىم، پەرى
جان قۇرىعىمدى مۇزعا شانشا سالىپ، باسىنا شىعىپ، توڭىرەككە كوز جىبەرىپ ەدىم، كورىنبەدى. -قويايىن دەپ جالما

قۇرىعىم االسا بولعان شىعار دەپ، قۇرىقتىڭ باسىنا پىشاعىمدى شانشىپ، وعان شىعىپ قاراپ ەدىم، تاعى كورىنبەدى. 
پىشاعىمنىڭ باسىنا قىنىمدى شانشىپ، وعان شىعىپ قاراپ ەدىم، وندا دا كورىنبەدى، كوڭىلىم ءالى دە بيىكتەتۋدە 
بولىپ، قامشىمدى شانشىپ، تاعى بيىكتەتتىم، وعان دا شىعىپ قاراپ ەدىم، جاۋ العىر تاعى كورىنبەدى. "ەندى نە 

ا قالت ەسىمە تۇسە قالدى. ءتىلىمنىڭ استىنا سالىپ جۇرگەن جالعايمىن؟" دەپ كوزىمدى جۇمىپ، ويعا قالىپ تۇرعانىمد
تەبەن ينەم بار ەكەن، قۋانعانىمنان سونى ادا سالىپ، قامشىمنىڭ باسىنا شانشىپ جانە شىعىپ، كوزىمدى ادىرايتىپ 

 ابولس اقىلىڭ جالعايىن، نە ەندى اپىرماي،" قۇرىعىمنان سوڭ داعدارعان ابدەن. المادىم كورە تاعى —قاراپ ەدىم 
كەندە نە دەيدى؟ "يت سوك عوي، سوككەنى ءوزىمدى تۇرىپ جاتىپ ۇرعاننىڭ انت ول. سۇرادىم اقىل دەپ" ايتشى

بولماساڭ، اينالىپ جەرگە قاراي بەرگەنشە، كوزىڭدى شارت جۇمىپ، اسپان جاققا قاراساڭ بولماس پا ەدى؟" دەگەن 
-كورمەيسىڭ بە؟" دەپ ەدىم، ونان جامان باالعاتتاپ: "انت ۇرعاناۋ، اسپاندى بۇلت باسىپ تۇرعانىن -عوي. "ويباي

 اۋ، قولىڭ جوق پا ەدى؟ بۇلتتىڭ ءارىسىن ءارى، بەرىسىن بەرى سەرپىپ بەرسەڭ بولماس پا ەدى؟" دەدى.
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ويالپ تۇرسام، ونىڭ ءسوزى دە جون ەكەن، دەرەۋ قولىمدى سوزىپ جىبەرىپ بۇلتتىڭ بىاليعىسىن بىالي، واليعىسىن 
الي سىپىرىپ جىبەرگەنىمدە، كۇننىڭ كوزى جارقىراپ شايداي اشىلدى دا قالدى. ابدەن مۇرالىق بەرىپ، كوزىمدى و

شارت جۇمىپ، اسپانعا قاراعانىمدا: تاماشا، مۇنان ارتىق نە بولسىن؟ تەمىرقازىقتىڭ ار جاعىندا، شولپان جۇلدىزىنىڭ 
اراپ تابا الماي جۇرگەن جيرەن قۇلىنىم، ءبىر بايتەرەكتىڭ بۇالعىنا بەر جاعىندا، قاپ تاۋىنىڭ ەتەگىندە مانادان بەرى ق

شىعىپ قۇلىنداپ، قۇلىنىن ەمىزىپ تۇرعانى كوزىمە جارق ەتە ءتۇستى. قاتىنىم ۇل تاپقانداي قۋانىپ، قۇرىعىمنىڭ 
شاعىمدى لىپ، پىجان قۇرىعىمدى قايىق قى-باسىندا تۇرىپ سەكىرە بەرىپپىن. ءبىراق ەكى ارامىز تەڭىز ەكەن، جالما

ەسكەك قىلىپ سول تەڭىزگە تۇسە قالىپ ەدىم، شىم باتىپ بارامىن، دەرەۋ پىشاعىمدى قايىق قىلىپ، قۇرىعىمدى 
 ەسكەك قىلىپ تۇسە قالعانىمدا، كىرپىك قاققانشا سىر ەتىپ تەڭىزدەن وتە شىقتىم.

 
; زگە تۇسە قالعانىمدا، شىم باتىپ بارامىنجيرەن قۇلىنعا مىنە سالىپ، جاس قۇلىندى الدىما وڭگەرىپ قايتادان تەڭى

معانشا اي، كوزدى اشىپ جۇ-دەرەۋ جاس قۇلىنعا ءمىنىپ، ەنەسىن الدىما وڭگەرىپ، تۇسە قالعانىمدا: جانۋاردىڭ سۋشىلى
 تەڭىزدىڭ بەتىمەن دە ەمەس، تۇبىمەن دە ەمەس، ورتاسىمەن دە ەمەس، سىر ەتىپ وتە شىقتىم.

 
س العان نەمە تاعى بوشاالپ كەتىپ اۋرە قىلىپ جۇرە مە دەپ ەنەسىن قۇلىنىنا، قۇلىندى جىلقىعا كەلگەن سوڭ، ءجۇرى

 ايعىردىڭ قۇيرىعىنا بايالپ، جىلقىعا قوسپاي داالعا ايداپ قويا بەردىم.
 
ءبىر ۋاقىتتا ايدىن مۇزدىڭ ۇستىنە قاراپ تۇرسام، بىتپەگەن قۋ توبىلعىنىڭ تۇبىندە تۋماعان ءبىر تۋ قويان جاتىر  

جان ساداعىمدى الىپ، وعىمنىڭ ماساق جاعىمەن اتىپ ەدىم، وتپەدى; ماساق جاعىن كىرىسكە قويىپ، -ەكەن; جالما
 كەر جاعىمەن تارتقانىمدا، جۇلدىزداي اعىپ ءوتتى دە كەتتى.

 
-تىم وزا ۇسىگىپ اتىمدى ءبىر قۋ قازىققا بايالي سالىپ، ەتەگىمە تەزەك تەرە بەردىم. ءبىر ۋاقىتتا قاراسام،-اسىعىپ

تالقان بولىپ ۇركىپ، تۋالپ ءجۇر ەكەن، ەتەگىمدەگى تەزەگىمدى توگە -توقىمىن باۋىرىنا الىپ، تاس-وزىنەن ەر
-اي، مانادان بەرى تەزەك دەپ تەرگەنىمنىڭ ءبارى بودەنە ەكەن، پىر-سالىپ، اتىما قاراي جۇرەيىن دەسەم، سۇمدىق

 الدىنا ۇشتى دا كەتتى!-پىر ەتىپ، الدى
 

قۋ قازىق دەپ اتىمدى بايالعانىم اققۋدىڭ مويىنى ەكەن; سونىڭ سەرىپكەن قاناتىنان ۇركىپ اتىمنىڭ تۋالپ  ماناعى
جۇرگەنى دە سول ەكەن. اتىمدى ۇستاپ الىپ، ماناعى تەبەن ينەمدى قازىق قىلىپ جەرگە قاعىپ جىبەرىپ، اتىمدى 

نىمدى سويايىن دەسەم، قىنىمدا پىشاعىم جوق. سوعان بايالپ قويىپ "ۋھ" دەپ دەمىمدى الدىم. اتىپ العان قويا
اۋ، قايدا قالدى؟" دەپ، ويعا قالىپ تۇرعانىمدا، ءۇش كۇن، ءۇش تۇندە بارىپ ەسىمە تۇسە قالدى. باياعى -"اپىرىم

قۇرىعىمنىڭ باسىنا شانىشقان بويىمەن سوندا ۇمىتىلىپ قالعان ەكەن. سوعان قايتا بارۋعا ەرىندىم دە، كۇرەك ءتىسىمنىڭ 
داپ، قوياندى قابىل-بىرەۋىن سۋىرىپ الىپ، سونىمەن سويا بەردىم. قاشاننان ءوزىمنىڭ مال سويعىشتىعىما سالىپ جەدە

ءۇش كۇندە سويىپ بولدىم; ونىڭ ەتىن قاقتاپ، تۇزداپ، ەندى مايىن ەرىتىپ االيىن دەپ ءبىر ءبۇتىن قازانعا سالىپ، 
بۇتىن قازاندى تاستاي سالىپ، ءبىر تەسىك قازانعا سالىپ ەدىم، ەرىتكەنىمدە مەنىڭ سورىما ماي اعىپ تۇرمادى. ء

 اي، مۇنداي قىزىقتى كورىپ پە ەدىڭىز، ءبىر تامشى تامباي تۇرا قالدى!-تاقسىر
 

 سىيعىزدىم. ارەڭ-ەرىگەن مايدى ىدىسقا قوتارعانىمدا ءبىر تۇيە قارنىنا، ءبىر وگىز قارنىنا، ءبىر بورسىق قارنىنا ارەڭ
 

ي ماي مەنىڭ قاي كۇنىمە جارايدى؟ ونان دا ەتىگىمدى مايالپ العانىم ولجا شىعار" دەپ، باس سالىپ "بۇل تيتتە
مايالعانىمدا، ءبىر ەتىگىمنىڭ جۇلىعىنا زورعا جەتتى. قونىشىنا جەتپەدى. اناۋ ەتىگىم مۇلدەم اۋىز تيمەستەن قالدى. 

ۇن بەرى ك-اننىڭ ءبىر كەسەك ەتىن قولىممەن ارىاۋ دەپ، قوي-"ەر ەڭبەگىنە ءبىر تويسىن" دەگەن ءسوز بار ەدى
اي، اۋزىم ورنىندا جوق، جۇرەگىم مۇزداي بولىپ، -كوزىنە ۇستاپ ءپىسىرىپ، اۋزىما سااليىن دەپ اپارعانىمدا، سۇمدىق

سىم اقايتا بەتىمدى سيپاالسام: اۋزىم جوق دەگەنىم ويىنشىق ەكەن، سواليىمەن ب-اي، اۋزىم قايدا؟" دەپ، قايتا-"اپىرىم
 اي، سونداعى قورىققانىم ءولى كۇنگە دەيىن ەسىمنەن كەتپەيدى.-دا جوق ەكەن. تاقسىر

 
اي، باسسىز قاالي كۇن كەرەمىن؟" دەپ، االقانىمدى ماڭدايىما قويىپ، ويعا باتىپ تۇرعانىمدا، بىرەۋ يىعىمنان -"اپىرىم

وزىمنىڭ باسىم، تاۋىپ اكەلىپ تۇرعان ەزىمنىڭ تارتىپ: "اكە، مىناۋ باستى تانيسىڭ با؟" دەدى. بايقاپ قاراسام، ء
باالم. "شىراعىم، مۇنى قايدان تاپتىڭ؟" دەپ سۇراعانىمدا: "سۋات ويعان جەرىندە جاتىر ەكەن، سەنىڭ باسىڭ ەكەنىن 
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-اي، سونداعى قۋانعانىم ءالى ەسىمنەن كەتكەن جوق! "كەپ جاسا! باي بول! ءۇبىرلى-تانىپ اكەلدىم" دەدى. تاقسىر
 رلى بول!" دەپ، باالما باتا بەرىپ العىس ايتتىم.شۇبى
 

كوپتەن ۇيقى كورمەي، سەرگەلدەڭ بولىپ جۇرگەن بايعۇس باسىم، سول مەزگىلدە ۇيقى قىستاپ قالعاندايمىن با؟ 
مۇزدان توسەك، قاردان جامىلعى قىلىپ جاتا قالسام، توسەكتىڭ جىلىلىعىنا بۇيىعىپ ولگەن ادامداي ۇيىقتاپپىن دا 

سۇرت كەلگەن دىبىسىنان شوشىپ وياندىم، قاراسام، ەكى -پىن. ءتۇن ورتاسى بولعان كەزدە ءبىر نارسەنىڭ سارتقالىپ
ي اۋ، بۇالرىڭ قاالي؟" دەپ سۇراعانىمدا، ما-ەتىگىم جۇدىرىقتاسىپ، قىزىل اال قان بولىپ توبەلەسىپ جاتىر. "باتىر

نىڭ ءبارىن اناۋ جالماۋىزىڭ ءىشىپ قويدى، ماعان اۋىز دا جاعىلماعان ەتىگىم جىالمسىراپ: "قايتەيىن، ماي بىتكەن
تيگىزگەن جوق" دەدى. ەكىنشى ەتىگىم اناۋ ەتىگىمە تاپ بەرىپ: ء"وزىڭنىڭ كەم نەسىبەلىلىگىڭنەن كورمەي، مايدىڭ 

ر بى-جەتپەگەنىن مەنەن كورگەنىڭ ساسقانىڭ با؟" دەدى. اشۋىنىڭ ابدەن كەلگەنى ەمەس پە؟ ماڭدايالرىنان ءبىر
 شەرتىپ، ەكەۋىن ەكى جاعىما قويىپ جاتا بەردىم.

 
-تاڭ اتقان سوڭ، قاراسام، كوزىن اشپاعىر، ماي جاعىلماعان ەتىگىم وكپەلەپ تۇندە قاشىپتى دا كەتىپتى. "الدا جۇگىرمەك

 اي!" دەپ، ەكى اياعىمدى ءبىر ەتىككە تىعىپ الىپ، ىزىنە ءتۇسىپ قۋا بەردىم.
 

عىپ استىمداعى اتىم ءولدى، جىلدان جىلدار ءجۇردىم; ەتىگىمنىڭ كۇيىگىنەن ءىشى جانىپ، ايدان ايالر ءجۇردىم; زورى
ۇيىمدە قاتىنىم ءولدى. ءبىر كۇندەردە وگىزدىڭ جەلكەسىندەگى جاۋىرىنا قاۋىن ەگىپ، ءپىسىرىپ وتىرعان ءبىر 

ءوزىڭ  نىم، پىشاعىڭ بار ەكەن،ەگىنشىگە كەز كەلدىم. ەگىنشى بيشارا ءبىر پىسكەن قاۋىندى الدىما قويىپ: "جارقى
جارىپ جەي عوي" دەدى. كەزدىگىمدى سۋىرىپ الىپ، قاۋىنعا سالىپ قالعانىمدا، شىركىننىڭ جەتەسى بوساپ ءجۇر 
ەكەن، تەمىرتەگى سۋىرىلىپ، قاۋىننىڭ ىشىنە ءتۇستى دە كەتتى... "قاپ، جولىم قىرسىعىپ جۇرگەن بەيباق ەدىم، بۇ 

دىم دە، "باال كۇننەن بىرگە ءوسىپ، بىتە قايناعان زامانداسىم ەدى، قاالي كوزىم قيىپ دا سونىڭ سالدارى عوي" دە
تاستاپ كەتەيىن" دەپ، قاۋىننىڭ ىشىنە سۇڭگىپ كىردىم دە كەتتىم. ال، ىزدە، تاۋ دا قالمادى، تاس تا قالمادى، 

ۇرگەن ءبىر جوقشىعا كەز بولدىم. اۋ دەگەندە ماعان ۇساپ جوق قاراپ، ساندالىپ ج-توعاي دا قالمادى، اپتا بولدى
تاڭباسىن ايتىپ سۇراپ ەدىم، قۇداي سوققان نەمەنىڭ "تپۋ" دەپ بىلش ەتكىزىپ -تۇگىن، ەن-جوعىمنىڭ تۇسىن

گە تۇكىرەسىڭ؟ مەن جوق سۇراپ تۇرمىن عوي!" دەدىم. Heبەتىمە تۇكىرىپ جىبەرگەنى عوي. "اۋ! جىنىڭ بار ما؟ 
مەنەن قالىسپادى; اقىرىنداپ "جىندى دەمەي نە دەيىن، مەن ءبىر ايدان بەرى الدەنەشە  و دا ءبىر شىتىناعان نەمە ەكەن،

اتىمدى زورىقتىرىپ، ءبىر ايعىر ءۇيىر قىسىراعىمدى تابا الماي جۇرگەنىمدە، سەن ءتورت ەلىگە تولمايتىن تەمىرتەكتى 
توبەلەستىم، قان بولماعان جەرىمىز، ىزدەيسىڭ" دەگەنى. مۇنىڭ بۇل سوزىنە شىداي الماي، سول جەردە جاتتىم دا 

جۇلىنباعان ساقالىمىز قالمادى، اقىرىندا ونىڭ دا، مەنىڭ دە سىلەمىز قۇرىپ، شارشاعان سوڭ ەكەۋمىز دە توبەلەستى 
 جونىمىزگە كەتە بەردىك.-بىرىمىزدەن ناسىباي اتىسىپ، جون-قويدىق، بىر

 
ءبىر كۇندەردە ۇلى جيىن اس بەرىپ جاتقان قالىڭ ەلدىڭ ۇستىنەن شىقتىم. "جاقسى بولدى عوي، وسى جيىننان  

ەتىگىمە دە، كەزدىگىمە دە سۇراۋ سااليىنشى" دەپ، جەر وشاقتى جاعاالپ كەلە جاتقاندا، استا تاباق تارتىپ جۇرگەن 
ەتىگىم ءجۇر. انادايدان كوزىمە وتتاي باسىلدى، قاتىنىم بوپە بوزباالالردىڭ اراسىندا تاباق كوتەرىپ، باياعى قاشقان 

ولىپ، قولىنداعى قىزىل ب-تاپقانداي قۋانىپ سەكىرە بەرىپپىن. ەتىگىمنىڭ دە كوزى مەنى شالىپ قالىپ، ۇيالعانىنان قىپ
ى ما ەدى؟" جايانى اكەلىپ: "كەشەگى ماعان جاعۋعا قيماعان مايىڭ وس-قارتا، جال-كوتەرگەن ايدىك تاباق قازى

 دەپ، الدىما سارت ەتكىزىپ قويا سالدى.
 

اي! سونداعى ۇيالعانىم ومىرىمدە ەسىمنەن كەتەر ەمەس. مىنەكەي، تاقسىر! تۋعاننان بەرگى -پاي، پاي! تاقسىر
 .ءبىتىردى اڭگىمەسىن باال دەپ —جەردەگى باسىمنان وتكەن ىستەر وسى، 

 
 اراالستىرماي ايتىپ، سۇرىنبەگەنىنە حان تاڭ قالىپ، دەگەنىن ىستەپتى.باالنىڭ قيىستىرىپ، ءبىر اۋىز دا راس ءسوز 

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3694&oku=23482#ixzz4We7hXRB4  
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 ـ ءبولىم: وتىرىك ولەڭ  256
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 باردىم،قاينىما قارعا ءمىنىپ ۇرىن 

 
 كۇيەۋدەن ءوزىم قاتار بۇرىن باردىم.

 
 ايعىرىن شەگىرتكەنىڭ ۇستاپ ءمىنىپ،

 
 الدىنا قايىن اتامنىڭ قىرىندادىم.

 
 جۇك ارتىپ ينەلىككە ەرتە كوشتىم،

 
 شۇيكەلەپ سارى مايدان ارقان ەستىم.

 
 مۇرتىنا شەگىرتكەنىڭ ات ارقانداپ،

 
 تالدىم ارەڭ شەشتىم.-دەگەندە ءولدىم

 
 ءمىندىم دە ساسىق قوڭىز اياڭدادىم، 

 
 بولدىرتىپ، اياڭىمەن قويان الدىم.

 
 اي،-اي، سول قوياننىڭ سەمىزىن-ياپىرىم

 
 كوتەرىپ قوڭىزىما قويا المادىم.

 
 ءمىندىم دە جاسىل قوڭىز سونا قۋدىم، 

 
 باسىنان مۇنار توبە ساعىم بۋدىم.

 
 داۋلەتتىڭ ماعان بىتكەن ارقاسىندا،

 
 يلەگىمنىڭ كىرىن جۋدىم.قانمەنەن كو

 
 ءۇش جاستا مەرگەنشىلىك كاسىپ قىلدىم، 

 
 شي وقپەن مىڭ قۇالندى اتىپ قىردىم

 
 اۋىنان ورمەكشىنىڭ كىلەم توقىپ،

 
 ۇيالماي ءجۇز تۇساقتان ساتىپ تۇردىم.

 
 بالىقتىڭ قابىرشاعىن وتقا جاقتىم،

 
 وتىرىك ولەڭ ايتىپ جۇرتقا جاقتىم.
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 ءبىر سونام اسىراندى قاشىپ كەتىپ، 
 

 مەككەدەن ون جىل ىزدەپ، ازار تاپتىم.
 

 اقىلدان ەر جەتكەن سوڭ بولدىم جارىم
 
 ءبىر سۋىر مال دەگەندە قولدا بارىم. 

 
 قاتىنىم تەل قوياندى جازداي ساۋىپ،

 
 تۇيرەدى سارى مايدى ەكى قارىن.

 
 بەرىپتى باقا قىزىن كوبەلەككە،

 
 شىبىن جەڭگەلىككە. ءجۇرىپتى قارا 

 
 ءبىر تۋىن قۇمىرسقانىڭ ۇستاپ سويىپ، 

 
 توي قىلىپ، ات شاپتىرىپ توڭىرەككە.

 
 ءمىندىم دە سارى قوڭىز سونا قۋدىم، 

 
 ءۇش جۇما، ءۇش اي ءجۇرىپ قونا قۋدىم. 

 
 قۋماسقا بەلدى بايالپ تۇرىپ ەدىم،

 
 دەگەنگە جەڭگەم جەرىك بوال قۋدىم.

 
 تۇلىككە تۋماي جاتىپ،باي بولدىم ءتورت 

 
 باالما قالىڭ بەردىم ءبارىن ساتىپ.

 
 ءبىلىمىن مال جىيۋدىڭ ەرتە ءبىلىپ، 

 
 سوندىقتان كەدەيلىككە قالدىم باتىپ.

 
 بايلىقتان ىزا شەكتىم اقىرىندا،

 
 ءبىر ءتۇيىر مال بولمادى جاقىنىمدا. 

 
 مالىمنىڭ ءبارىن جيناپ وتقا جاعىپ،

 
 تاقىرىندا.وتىرمىن كەدەيلىكتىڭ 

 
 قامىستان جىلقى ۇستاۋعا قۇرىق قىلدىم،

 
 جۋساننان ۇيگە تىرەۋ سىرىق قىلدىم.
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 ءبىر تالىن ساقالىمنىڭ كەسىپ الىپ، 

 
 كوشكەندە مال ايدايتىن شىبىق قىلدىم.

 
 جيىنعا سالتاناتقا كيدىم قۇرىم،

 
 قىتىقتاپ زورعا ايتقىزدىم حاننىڭ سىرىن.

 
 تورتكە، كەلگەندە قالىڭدىعىم سەكسەن

 
 قاينىما بەس جاسىمدا باردىم ۇرىن.

 
 ءجۇز سالعان قورعاسىننان قارا بالتام، 

 
 شىققاندى ون ماتادان سىڭار قالتام.

 
 داۋلەتتىڭ ماعان بىتكەن ارقاسىندا،

 
 كوشكەندە ءجۇز تۇلكىگە جۇگىمدى ارتام.

 
 ايدادىم جىلقى قىلىپ وتىز تۇلكى،

 
 ى.بورسىقتى ۇستاپ مىنسەڭ اتتىڭ مۇلك

 
 ىشىندە توپ ادامنىڭ تۋالپ جىعىپ،

 
 اۋ، ويباي، قارساق، جۇرتقا كۇلكى!-قىلدىڭ

 
 اراسىن جىرىپ قوستىم سىر قۋاڭنىڭ،

 
 ماشىقتىم ەلىن بيلەپ بەس دۋاننىڭ.

 
 ەكى ءجۇز قۇنان قويىم ەگىز تۋىپ،

 
 وسىعان، نانار بولساڭ، كوپ قۋاندىم.

 
 مەن كوردىم قارا شىركەي باال قازداي،

 
 ارتتىم بەس قارساققا اال جازداي.جۇك 

 
 تۇلكىسىن قىردىڭ قىزىل جاياليمىن دەپ،

 
 قان ءتۇسىپ اياعىما ولە جازداي.

 
 قاپ بەردىم،-تامىرعا وتىرىكتى قاپ
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 نايزاسىن ءنان قامىسقا ساپتاپ بەردىم.
 

 جۇيرىگىن تاسباقانىڭ ۇستاپ ءمىنىپ،
 

 تاپ بەردىم.-تۇلكىگە توستە قاشقان تاپ
 

 قاپ تاۋىنىڭ قورا قىلدىم،باسىنان 
 

 بىتەر دەپ بەس مىڭ جىلقى جورا قىلدىم.
 

 توپان سۋ تاۋ باسىنا دامىل بەرمەي،
 

 قىل ماسكا ەندى قورا توبا قىلدىم.
 

 باالسى قاسقا ايعىردىڭ بولتىرىكتى،
 

 ايتپايمىن ولتىرسەڭ دە وتىرىكتى،
 

 مىڭ كىسى ءبىر تىشقانعا مىنگەسكەندە،
 

 ءبارىن ءولتىرىپتى!اي، تۋالپ -اپىرىم
 

 مەن ءوزىم كىشكەنەدەن قارعا باقتىم،
 

 قاشىرماي سول قارعانى زورعا باقتىم.
 

 بىرەۋى جانۋاردىڭ ۇزدىك شىعىپ،
 

 موينىنا اق كيىزدەن تۇمار تاقتىم.
 

 باسىندا كەرەگەنىڭ ۇرگەن قارىن،
 

 كوتەردىم بالۋاندىقپەن سونىڭ ءبارىن.
 

 قويعانىمدا،تۇيەگە توستەپ بارىپ 
 

 مەرتىكتى كوتەرە الماي قارا نارىم.
 

 ميزامنىڭ سىلەمەيىن جەلىم قىلدىم،
 

 شىمشىقتىڭ جۇمىرتقاسىن كەلى قىلدىم.
 

 قامىستان سەگىز قانات ءۇي ىستەتىپ،
 

 جونىنان كەسىرتكەنىڭ كوگىن ءتىلدىم.
 

 شىمشىقتىڭ شىلىم شەكتىم باقايىنان
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 قوياننىڭ اتىم ۇرىكتى توپايىنان.

 
 باالنىڭ اقىلى ارتىق، ويى جەتىك،

 
 كور تىشقان ەتىك قىلدىم شوقايىنان.

 
 باسىنا بايتەرەكتىڭ تىكتىم وردا،

 
 قوردا.-كوك وراي شالعىن ەكەن قوردا

 
 تۇنى بىردەي قۋىپ،-قوس اتپەن كۇنى

 
 قاشاعان ءبىر ءبيتىمدى تۇتتىم زورعا.

 
 مەن ءوزىم وتىرىكتەن پايدا ەتكەنمىن،

 
 تەرىسىن قالتا ەتكەنمىن.بياالي، بيت 

 
 ەتىنە ءبىر شىركەيدىڭ قازان تولماي،

 
 سويماسقا قايتىپ شىركەي انت ەتكەنمىن.

 
 مىس ەگىپ كوبىك قارعا التىن وردىم،

 
 ىزىنە ءابجىالننىڭ قاقپان قۇردىم.

 
 شەگىرتكەم ءمىنىپ جۇرگەن تۋالپ ەدى،

 
 جالعىز تال قىل قامشىممەن ولگەنشە ۇردىم.

 
 ساپتى اياقپەن سىردىڭ سۋىن،تۇگەستىم 

 
 ون نارعا ارتىپ ءجۇرمىن قىزدىڭ بۋىن.

 
 ەنشىگە اكەم بەرگەن مىڭ قوياننىڭ

 
 سوعىمعا قىرىپ الدىم بارلىق تۋىن.

 
 ءتىلىمنىڭ كەلمەيدى ەبى وتىرىككە، 

 
 اۋ، وسىنىم دا وتىرىك پە؟-تاقسىر

 
 قىرىق بايتال قالىڭ مالعا ساناپ الىپ،

 
 گىپ كەكىلىككە.قىز بەردىم وتاۋ تى
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 بيەنى قىمىز ءىشتىم مۇزعا بايالپ،
 

 تىشقاندى جاۋىر قىلدىم ءۇش جىل جايالپ.
 

 قىرىق توعىز مۇشەلىمدە اكەم تۋىپ،
 

 جۇگىردىم قۋانعاننان االقايالپ.
 

 وتىنىم جازعى جاققان مۇزدان بولدى،
 

 سالىمىم سەكسەندەگى قىزدان بولدى.
 

 بىلتىرعى جەر وشاققا جاققان وتىم،
 

 تۇتانىپ زورعا بيىل قىزعان بولدى.
 

 ساۋىسقان الىپ ۇشتى بولتىرىكتى،
 

 ايتپايمىن قىز بەرسەڭ دە وتىرىكتى.
 

 اي،-شىركىننىڭ تەپكىسىنىڭ قاتتىسىن
 
 ءبىر قىزدى شىبىن تەۋىپ ءولتىرىپتى. 

 
 شاياننىڭ شاڭىراقتاي ومىرتقاسى،

 
 كونەكتەي كولباقانىڭ جۇمىرتقاسى.

 
 شىندىق نەسى قالدى؟بولماعان ەندى 

 
 تۇبىنەن جاۋ قياقتىڭ ەردىڭ قاسى.

 
 جونىنان اتجالماننىڭ ايىل الدىم،

 
 ءۇش جورگەم ءىشىن جارىپ مايىن الدىم 

 
 ىزىنە اتتىڭ باسقان قاق تۇرىپتى،

 
 قىرىق قۇالش قارماق سالىپ، جايىن الدىم.

 
 قوشقاردىڭ قاعاناقتان كۇيەگى بار،

 
 گى بار.شىدەردىڭ مۇزدان جونعان تيە

 
 اۋ، وسىعان دا نانبايمىسىڭ؟-تاقسىر

 
 قىرىق اربا ءبىر قانشىردىڭ سۇيەگى بار.
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 شىمشىقتىڭ شىلىم شەكتىم قۋ باسىنان،

 
 اتجالمان ارقان ەستىم شۋداسىنان.

 
 قىرىق قارعا، وتىز سونا قۇدا ءتۇسىپ،

 
 ينەلىك كيىت كيدى قۇداسىنان.

 
 سەرىك بوپ قۇرقىلتايمەن قىلدىم ساۋدا،

 
 اينالدى بۇل سەرتىمنىڭ ارتى داۋعا.

 
 بورسىققا جاراپ جۇرگەن مىنە شاۋىپ،

 
 ۇرانداپ، ءبىر بۇيىردەن ءتيدىم جاۋعا.

 
 ەلىمدى قىزعىش شاۋىپ سالدى بۇلىك،

 
 ساۋىسقان ابدەن استى اققۋدى ءىلىپ.

 
 قاقالىپ كەشە كەشكە جەگەن ەتكە،

 
 قولقامدا بەس جىل تۇردى كارى جىلىك.

 
 تىنىمدى كىرەۋ قويدىم،بورىشىما قا

 
 اسپانعا التى جەردەن تىرەۋ قويدىم.

 
 جۇرەگىن قورقاق تايدىڭ ءتورت ءبولىپ جەپ،

 
 اق تويدىم.-نانساڭىز، ومىرىمدە ءبىر

 
 جاراتىپ قاسقىر قۋدىم كوبەلەكپەن،

 
 دارياعا توعان باستىم ەبەلەكتەن.

 
 جىعىلىپ تاس كەنەدەن موينى ءۇزىلىپ،

 
 ءبىر كەمپىر ء"ا" دەگەنشە ەلە كەتكەن. 

 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3694&oku=23483#ixzz4We7tFlsM  
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يىمى جامان سىردىڭ ۇستىندەگى كباياعىدا بىرەۋ توي جاساپتى، تويعا كوپ كىسى جينالىپتى، قوجا دا كەلىپتى. قوجانا
دەمەپتى. قوجا ۇيدەن شىعىپ كەتەدى دە  -، «تورگە شىق، تاماق ءىش»ەكەن. قوجاناسىردى ەشكىم ەلەمەپتى. 

ۇيىنە بارىپ، ءتاۋىر كيىمدەرىن كيىپ، قايتا كەلەدى. بۇل جولى ءۇي يەسى قوجاناسىردى قۇرمەتتەيدى، توردەن 
 ورىن بەرەدى، ەت كەلگەندە:

 دەپ، قوشەمەتتەيدى. قوجا ەتتى جەمەي، تاباققا شاپانىنىڭ جەڭىن مالىپ: -قوجەكە، الىڭىز، الىڭىز!  -
 دەپ، وتىرا بەرەدى. -جە، شاپانىم، جە!  -
 ءۇي يەسى: 
 دەيدى. -ءسىزدىڭ بۇ نە قىلعانىڭىز؟ شاپان ەت جەيتىن بە ەدى؟  -

 سوندا قوجا:
دەپ،  -سىياليدى ەكەنسىڭ. سوندىقتان شاپانىما جەگىزىپ وتىرعانىم!  سەن كىسىنى سىيالمايدى ەكەنسىڭ، كيىمدى -

 جاۋاپ بەرەدى. 
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 قارا باتىر
 

وي سوڭ ققارا باتىر دەگەن ەردى باال كۇنىندە تۇرىكپەن ەلىنىڭ جورتۋىلشىالرى ۇستاپ الىپ، ەلىنە اپارعان 
باقتىرىپتى. اش، جاالڭاش ساقتاپ، ءجوندى تاماق بەرمەگەن سوڭ باال قويدىڭ داالدا ءسۇتىن ساۋىپ ءىشىپ، سونىمەن 
كۇن كورىپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى باال داالدا قامىعىپ جىالپ وتىرعاندا، الدىنا ءبىر قارعا كەلىپ قونادى. باال قارعاعا 

 ايتتى:
 ەمە،اك جۇرگەن ساعىنىپ بارسانا، ەلگە ءبىزدىڭ السانا، تۇمارىمدى جورعاالر، كورسە قاندى قارعاالر، اۋ،-قارعاالر —

 .قالسانا بەرە تۇماردى
 قارعا ءبىر قارق ەتتى دە، ۇشىپ كەتتى. ءبىر مەزگىلدە ساۋىسقان كەلىپ قوندى.

 …قالسانا بارا ەلگە السانا، تۇمارىمدى تاۋىسقان، جەپ ولەسكە ساۋىسقان، ساۋىسقان، اي، —
 شىق ەتتى دە، ۇشىپ كەتتى. كەلىپ تىرنا قوندى.-ساۋىسقان شىق

 …، تۇمارىمدى السانا، ەلگە بارا قالسانامىرزاالر بار قايىرى تىرناالر، مويىن ۇزىن —
 تىرراۋ دەدى دە، ۇشىپ كەتتى. كەلدى قاز.-تىرنا تىرراۋ

 …قالسانا بارا ەلگە السانا، رىمدىتۇما اۋ،-نازدار دى-بار سىزگە اۋ،-قازدار اۋ،-قازدار ءاي، —
 قاڭق ەتتى دە ۇشىپ كەتتى. كەلدى اكقۋ.-قاز قاڭق

 …ۇس تورەسى تۋالرىم، تۇمارىمدى السانا، ەلگە بارا قالساناق قۋالرىم، ۇشكان كولدەن —
 اققۋ توقتالىڭقىراپ، كولدەنەڭدەپ تۇردى دا، ول دا ۇشىپ كەتتى.

 ءبىرازدان سوڭ قارلىعاش كەلدى. 
 …قالسانا بارا ەلگە السانا، تۇمارىمدى اي،-قاالر بولدىم جاۋدا اي،-تامىر قارلىعاش، ءاي، —

 قارلىعاش ۇشىپ والي كەتتى، ۇشىپ بۇالي كەتتى، اقىر قيماي كەلىپ، باالنىڭ قولىنا قوندى.
 ەلگى سااليىن دەپ،باال ويالدى: اكەم تۇمارىمدى كورىپ تانىسا دا، قاي ەلدە ەكەنىمدى بىلە الماس; بۇعان ءبىر ب

ءوزىنىڭ قولىن پىشاقپەن شانشىپ قاناتتى دا، قانىمەن تۇمار ۇستىنە تۇرىكپەن ەلىنىڭ تاڭباسىن سالدى. ءسويتىپ 
 شەشەسىنىڭ جەرىن ايتىپ، ۇشىرىپ قويا بەردى.-بولعان سوڭ، تۇماردى قارلىعاشتىڭ موينىنا بايالپ، ەلىنىڭ، اكە

الي -اسقار تاۋالرمەن، ايدىن شالقار كولدەرمەن، باتپاق-يتقان جوسپارمەن، اسقارقارلىعاش ۇشتى اسپانمەن، باالنىڭ ا
تۇرلى جەرلەرمەن; قوس قاناتىن قامشىالپ، اسپاننان قاتەر كورىنسە، تاسا جەردى جامشىالپ، -شولدەرمەن، ءتۇرلى

ىلعا ز كۇن بولعاندا، ءبىر اۋۇستىنەن تەرى تامشىالپ، نەشە مەرزىم جەردى ءوتتى، نەشە مەرزىم ەلدى ءوتتى، ناق وتى
 سول جەتتى، باالنىڭ ايتقان اۋلى وسى ما دەپ، مەڭزەپتى.

بۇل اۋىلعا كەلگەن سوڭ، قارلىعاش ءار ءۇيدىڭ توبەسىنە قونىپ، ادامىن بايقاپ جۇرسە دە، باالنىڭ ايتقانىنا ەشقايسىسى 
سا، ردىڭ داۋسى شىقتى. قۇالعىن سالىپ قاراۇقسامايدى. ءسويتىپ شارشاپ قالعىپ وتىرعاندا، ءبىر ىڭىرسىعان كەمپى

 كەمپىر ايتادى:
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ولگە بىتكەن قۇراعىم، جالعىز ۇلىم شىراعىم! جاۋ الدى ما بىلمەدىم، ك تۇلىمىم، ماڭدايىمدا قۇلىنىم،-شىراعىم اۋ، —
رت اي رما ءتوسۋ الدى ما بىلمەدىم، اڭ الدى ما بىلمەدىم، ءجونىندى ءبىلىپ، شىراعىم، قۇربانىڭ بوپ ولمەدىم، جيى

 بولدى، مەن جالعىزدى كورمەدىم!..
 دەپ كەمپىردى توقتاتىپ، شال ايتادى:« سەن تۇرا تۇر»

داي paۋ6جالعىز بىتكەن تالشىبىق، كەلبەتىڭ كەلگەن قاراعىم، ءبىر دەرەگىڭ بىلۋگە، دۇنيەنى كەزىپ قارادىم، اش  —
اق ەدى سۇيەگىم، -الردىڭ ناسات تاسىنداي، بەرىكجارادىم، ون ەكى مۇشەم سەكىلدى، اش كۇزەندەي بۇگىلدى، تاۋ

ءورت شالعانداي ەگىلدى. قايدا دا كەتتىڭ، سۇڭقارىم، ءۇمىت ەتكەن تۇلپارىم، ءبىر كورسەتىپ المادى، سول عانا 
 اۋ ىڭكارىم.-بولدى

 شەشەسىن توقتاتىپ سويلەيدى:-وندا ءبىر جاس قىز باال اكە
 اقارعىم ەم، ويالۋشى تۇرعاندا سەن ەگىزىم، تۋعان بىرگە نەگىزىڭ، ەدى اسىل الماستاي، دەگەن كەسكەن نار —
قۇربىمنان ىلگەرى، مەن جارقىراپ جۇرەرمىن، بيىكتەن تاالپ تىلەرمىن، -تەڭ كيەرمىن، كيىم اسىل مىنەرمىن، ات

نەن جان ىلىمكۇلكى ساۋىقپەن، قىزىق داۋرەن سۇرەرمىن. ەگىزىمنەن ايرىلىپ، اقشا بەتتەن قان كەتتى، كوڭ-ويىن
جاس قانا كۇنىمدە، مىنە بىزدەن ءسان كەتتى. ءاي، قارتىمىز، -كەتتى، جەلكىلدەپ شىقكان كوك شوپتەي، جاپ

-قارتىمىز، كوزىڭنىڭ جاسىن تارتىڭىز، مەن بۇگىن ءبىر ءتۇس كوردىم، اجەپتاۋىر ءىس كوردىم، تۇسىمە جورۋ اي
كەن، ۇيىردەن جويعان تۇلپارىم، قايتا كەلىپ ءجۇر ەكەن، بىرگە ىنىز: قولدان ۇشكان سۇڭقارىم، قايتا قونىپ ءجۇر ە

-اشتىتۇكتى ءش-دى. بابا-دى، كىسى كورمەس ولگەن-تۋعان قۇلىنىم، ۇيگە كەلىپ ءجۇر ەكەن. بىزگە قۇداي بەرگەن
 دى...-ازىز، ناق سارت بولىپ كەتپەسە، حابار الىپ شىراقتان، ءبىر قارلىعاش كەلگەن

پ تۇماردى سىقتا-كەمپىردىڭ الدىنا قوندى. بەيشاراالر جىالپ-تىكە شال-سوڭ، قارلىعاش تىپبۇل ءسوزدى ەسىتكەن 
الىپ، تاڭباسىنان قارا باتىر تۇرىكپەنگە بارعانىن ءبىلىستى. سونان سوڭ ات جاراتىپ، ادام جيىپ، تۇرىكپەن جۇرتىنا 

 تارالعى بەرىپ، باالسىن الىپ قايتتى دەيدى. -بارىپ، كوپ تارتۋ
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ەل ويانعاندا توبەنىڭ باسىنا شىعىپ، اۋىل ادامدارىن جيناماق بولدى. ويى كىلەڭ جىگىتتەر جينالىپ، وزەن سۋىن از 
ۇشىن بەرۋدىڭ ورنىنا باسقا ەلگە كوشە باستادى. دا بولسا، اۋىلعا بۇرۋ ەدى. قيىندىققا شىداماعاندارى باالعا قول 

 كەپشىك قانا قالدى. سوالردىڭ ءبىرقاتارى جانى قينالىپ جاتسا دا قيمىلداعىسى كەلمەدى.-تەك كەدەي
 ىلىمىزدىاۋ تۋعان ىزدەگەنىمىزبەن، جەر جايلى. كەلەيىك بۇرىپ سۋدى ءوزىمىز وتىرىپ، جالبارىنا قۇدايعا باالم، —

 ۇرعىزدىت ورنىنان ۇلىن وتىرعان مۇڭايىپ دەپ – تامعان، قانى باباالرىمىزدىڭ-اتا مۇندا ويتكەنى،. بولمايدى تاستاۋعا
 اكەسى.

شاعا قالعان تاعامدارىن دورباسىنا سالعان كەدەي وتباسى وزەنگە بەت الدى. باعزى زاماندا ءقايبىر كۇرەك، -اناسى، باال
 مىستان جاساعان سايماندار شىداماي، سىنا بەرىپتى.كەتپەن بولسىن؟ كول ماڭىنداعى قاتتى قا

جيدەك تەرىپ اكەلەدى. كەدەي وتباسى جانكەشتىلىكپەن ارنا تارتىپ، -وزەن ماڭىنداعى توعايدان كىشكەنتايالر جەمىس
ا دشاعاسىن الىپ، تاڭ قاراڭعىلىعىندا قاي-اۋىلعا جاقىنداپ قاالدى. اۋىل ادامدارى بولسا، وسى كەدەي وتباسى باال

 بارادى؟ دەمەك تۇگىلى اۋىل ماڭىندا قاراڭداپ، ارىق تارتىپ جاتقاندا ءبىرى كەلمەپتى. كەرىسىنشە:
توعايدان قارنىن تويدىرىپ كەلەدى دەپ، ەكى قولىن الدىنا سالىپ وتىرا بەرەدى. بۇل -ە، بايعۇستار وزەن-ە —

 اشىپ ارىقتى قازىپ بىتىرەدى.-ەدەي ارىپتۇلىك تە تاۋسىالدى. اال جازداي ك-ۋاقىتتا مال دا ازايادى. ازىق
 ى كورشىلەرى.كەكەتت دەپ – كەرەك؟ كىمگە ارىق بىتكەندە، جاز بەيشارا، وي، —
 شاقىرىم جەردەن ارىق تارتۋدىڭ قيىندىعىن سەزىنبەگەنى كەدەيدىڭ جانىنا باتادى.-ءتىپتى شاقىرىم 

 يگەكەدە ايەلى دەپ – تىلەيىك، قۋات-كۇش پەن اماندىق الالدان. قالمايىق شىداماي بىرىنە شىداپ، قىرقىنا —
 .ەتەدى قولعابىس

ارىقتى ەگىسكە قاراي بۇرىپ، بىرنەشە ارناعا سۋ جىبەرەدى. ءتۇندى تاڭعا ۇالستىرىپ، تەر توككەن كەدەيدىڭ ەڭبەگى 
 ەرىلىپ، اۋىل جادىراپاقتالدى. ادامدار تاڭەرتەڭ تۇرعاندا، مال سۋ ءىشىپ، جادىراپ، ەگىن مەن ءشوپتىڭ باسى كوگ

 ساال بەرگەنىن كورگەن ادامدار بولسا قۋانىشتان جۇرەگى جارىال:
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 .يپاپس قارنىن بىرەۋلەر دەدى –ولدىق. جاراتقان يەم، دۇعاالرىمىزدى قابىل ەتكەنىڭە شۇكىر، ب ولمەيتىن ەندى —
كىم ەڭبەگىن ەسكەرىپ، العىس ايتقان ەشبىرەۋلەر االقايالپ، اسپانعا بوركىن القتىردى. ايتسادا، كەدەي وتباسىنىڭ 

 بولمادى.
 كورشى سۇيەمەلدەۋگە مويىن بۇرمادى. ەندى كەلىپ، قۋانعانىن ءبىر تۇرا، كورە قينالعانىن باالالرىمىزدىڭ شيىتتەي —

 .كەتتى كۇيىپ اناسى باالالردىڭ دەپ –قاراشى، 
 شتەي:اۋىلداستارىنىڭ ادامگەرشىلىگىنىڭ بولماعانىنا رەنجىگەنىمەن، ى

شاپاعاتىڭىزدان -ەيىرىمم بەن قايىرىمدىلىعىڭىز ءبىزدى ءسىز. اشۋالنبايمىن بولماسا قايىر پەندەلەرىڭنەن الالم، يا، —
 .تىلەدى دەپ –ايىرا كورمەڭىز، 

-اقىلدى باال ەرجەتتى. كوكەيىندەگى قايتسەم اۋىلدى گۇلدەندىرەمىن دەگەن ساۋالعا جاۋاپ ىزدەدى. باال كەزدە اتا
-ى ەرتەگىنى كوپ ايتاتىن. سوندا عاجايىپ باقتار، حوش ءيىستى گۇلدەر، ءدامى ءتىل ۇيىرەتىن جەمىساناس

جيدەكتەرسىز ەرتەگى بولماۋشى ەدى. مىنە، تۋعان جەرىن سول ەرتەگىدەگىدەي يرانباققا اينالدىرسام دەگەن ارمانىن 
 جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ىزدەنە باستادى.

ى. وگىزبەن جەر جىرتىپ، از عانا القاپقا ەگىن سالدى. بۇالق كوزىن اشتى. تاۋعا بارار كوكتەم ەرتە شىققان جىل ەد
جولدى تازاالدى. ابدەن شارشاپ، اربانى كولەڭكەلەپ كوزى ءىلىنىپ كەتكەن ەكەن. بيىك اعاشتىڭ باسىندا ءبىر قۇس 

قاراي باستادى. الگى قۇس ۇشىپ  جاعىنا-وتىر ەكەن. قۇيقىلجىتا سايراعانداي. ويانىپ كەتتى. كوزىن اشىپ، جان
بارىپ، باالنىڭ ۇستىنەن الدەنەنى تاستاپ ۇشا بەردى. جەردە جاتقان كىشكەنتاي ۇلپىلدەكتى قولىنا الىپ، قاراپ ەدى 

 نە ەكەنىن بىلە المادى. دەرەۋ ۇيىنە قاراي قۇستاي ۇشتى.
 اقسىلىعىج الالنىڭ. ەدى ءجۇر اينالشىقتاپ قارلىعاش ءۇيىمىزدى بەرى كەشەلى. عوي ءدانى اعاشتىڭ بۇل اۋ،-باالم —
 .عوي ەكەن وسى
 دەدى اكەسى.-ىق،وتىرعىزاي جەرگە ءداندى ءجۇر باالم، —
 !بولسىن ورمان نۋ ايناالمىز —
اناسى مەن باالنىڭ تىلەگى قابىل بولىپ، اۋىل جاسىل جەلەككە وراندى. ساناۋلى تۇتىننەن تۇراتىن اۋىل قاالعا، -اتا

 اال و شەتى مەن بۇ شەتىنە اپتاالپ جەتەتىن مەملەكەت بولدى. بىرتە ق-بىرتە
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باياعى وتكەن زاماندا، ءدىن مۇسىلمان اماندا ءبىر قاۋىم ەل ءومىر ءسۇرىپتى. ساناۋلى ۇيلەر بولماسا، شەتىنەن اۋقاتتى 
ادامدار. ءومىر زاڭى. كەدەيلەر بايالرعا جالشى. سوالردىڭ ايتقانىن ىستەيدى. ماڭداي تەر، تابان اقى ەشۋاقىتتا ءادىل 

بىرىمەن -شاعاسىنا قۇداي بەرەدى. جانە بىرنەشە كەدەي وتباسى بىر-باعاالنبايدى. سوعان قاراماستان، كەدەيلەردىڭ باال
 ە؟وتە تاتۋ بولىپتى. تاتۋ بولماعاندا ش

 «وسى بايدان باسقا ادام جەر بەتىندە قۇرىپ قالىپ پا؟ باسقا جاققا كوشەيىك»بىردە كەدەي وتباسى قاتتى قاپاالنىپ، 
 .باستايدى جيناال دەپ –

 مۇنى ەستىگەن باسقاالرى دا:
 الرىمىزەنتايكىشك بار، قۇس-يت بەلگىسىز، جۇرەتىنىمىز ۋاقىت قانشا جولدا. شىعايىق بىرگە ءبارىمىز كەتسەك، —
 .شىعادى جولعا اتپاستان تاڭ دەپ – بار،

بايدىڭ كوزىنە كورىنبەي، الىستاپ كەتۋ كەرەك. بايدىڭ ادىلەتسىزدىگى جانىنا ابدەن باتقان. باسقاسىن ايتپاعاندا، 
 باالالردى اياسا قايتەدى؟ ءوزىنىڭ دە باالالرى بار ەمەس پە؟

 ىعارمايدىش الشىعىنان ايەلدەرىن كەدەيلەردىڭ كەلگەندە، گەرلەرساۋدا سونشالىق، قوماعايلىعى ايەلىنىڭ بايدىڭ —
 .ەكەن
 ە،-الىپ قوياسىڭدار. ە سەندەر جاقسىنى بار —

 .شارشامايتىن كەلەمەجدەۋدەن ساقىلداپ، دەپ –بەيباقتار سەندەرگە پۇل بەرمەسەم، نە ساتىپ االسىڭ؟ 
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ونىڭ ماعىناسىز سوزدەرىن تىڭداۋدان جالىققان جالشىالر ءبىر الالدان عانا كومەك سۇرايدى. سول شاقتا اۋىلعا ءمۇعالىم 
كەلىپ، باال وقىتا باستاعان. ول دا باياعى بايدىڭ كيىز ءۇيىنىڭ ءبىر بۇرىشىنا ورناالسقان. ۇستازعا كۇن كورسەتپەي، 

 .ىنبوالت ايەلى بايدىڭ بەرگەن بۇيرىقتى دەگەن –« ەپكە كىرگىزبەبىر باالسىن مەكت-كەدەيلەردىڭ بىردە»
 لىپ تۇرمىن.كە ءۇشىن سول مەن كەرەك، الۋى ءبىلىم باال تولعان جاسقا جەتى كەشىرىڭىز، ءسىز —

ەشكىممەن ساناسپايتىن باي ايەلىنىڭ مىنەزىنە شىداماي، ءمۇعالىم دە ءدال وسىالرداي كەتىپ قالىپ ەدى. كەدەي 
باالسى توزىعى جەتكەن كيىز ءۇيدىڭ جانىنا شىعىپ، ادىم جەرگە اتپەن، ەسەكپەن، ءتىپتى قاال بەردى جالشى ارقاالپ 

 بارا جاتقان بايدىڭ باالالرىنا تاڭدانا قارايتىن.
 ەپد – السام، ءىلىم دا، وتىرسام تابالدىرىقتا. وتىرمايمىن دە توردە مەن. قويسىن اق-كوتەرمەي ەشكىم مەنى —

 الىپ قولىنا ەرىنداپت قاالم، باالسىنىڭ ونىڭ كەتىپ، كىرىپ ۇيىنە بايدىڭ سونشالىق، قىزىقانى مەكتەپكە. ارمايدايتىن
 .اقتاردى بيىن-ءالىپ. كوردى

ءسابي جانى قيالعا بەرىلىپ … ءبىلىم دەگەن قانداي عاالمات! مىنا زاتتاردىڭ ءوزى قانداي كۇش بەرىپ تۇر —
كەتكەنى سونداي، بايدىڭ ايەلىنىڭ باجىلىن دا ەستىمەگەن ەدى. تەك ەسىكتەن يتەرىپ جىبەرىپ، وماقاسا قۇالپ، 

 جانى اۋىرعاندا باج ەتە تۇسكەن.
الرىما مەن والردى باۋىر…. قاعازىم بولسا-ر ەلىنە بارىپ، تۇرسام عوي. كىتابىم، قاالمبىلىمدىلە مەن! اي-شىركىن —

ە دە انامدى كەدەيلىكتەن شىعارامىن. بىزد-بىلىم الىپ، ۇلكەن عالىم بوالمىن. اتا-ءىلىم…. تۇگەل ۇلەستىرىپ بەرسەم
 مىن.مال بوالدى. الىستان كەلگەن ساۋداگەرلەردەن قاجەتتىنىڭ ءبارىن ساتىپ اال

 .بوالدى دە كيىمدەرىم دا، ويىنشىقتارىم دا، دوبىم تۇر، دە كور —
 قانداي ءوزىمىزدىڭ ايەلى بايدىڭ دەگەن – جوالماڭدار، قاسىنا. جۇقتىرادى اۋرۋ باالالرى الس كەدەيدىڭ —

 .عوي كورسە كوتەرىلگەنىمىزدى دارەجەگە
ءتاتتى قيال ارمانشىل باالنى ۇيقىعا باۋراپ الدى. تۇسىندە شىنىندا دا، كەرەمەت بىلىمدىلەر ەلىندە ءجۇر ەكەن.  

تىپ مۇقتاجىن اي-ەرەكشە كيىنىپ العان. مۇنىڭ قولىندا قاۋىرسىن قاالم. ادامداردىڭ بارلىعى كەزەككە تۇرىپ، مۇڭ
 وزىن قالدىرماي جازۋدا. والرعا ۋادە بەرىپ قوياتىن سياقتى.جاتىر، ايتىپ جاتىر. بۇل بولسا، ءبىر ادامنىڭ ءس

 !ءوسسىن وركەنىڭ باالم، —
 .وياتتى اكەسى. بارادى بۇرىلىپ كەرى بەرىپ باتاالرىن دەپ-!ەكەنسىڭ باالسى حالىقتىڭ ناعىز —
 .…قايدان قاۋىرسىن قولىڭداعى! بە؟ كەلدىڭ بارىپ ورمانعا ۇيىقتاماي، تۇندە سەن باالم، —

قانداي عاجاپ! قولىندا توتى قۇستىڭ قاۋىرسىنى. تۋرا تۇسىندە ءوز قولىمەن جازىپ وتىرعان قاۋىرسىن وسىنداي 
 ەدى.

مىنە، ەندى باسقا ەلگە بارىپ، قونىس تەبەدى. مەكتەپتە وقيدى. الال تاعاالم ارمانىنا جەتكىزسە، مىنا قاۋىرسىن 
 قاالممەن تاالي دۇنيە جازادى. 
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بۇرىنعى زاماندا كەدەي سۋ تاسۋشى ءومىر ءسۇرىپتى. ول وتە مۇقتاج ادام بولعان ەكەن. سۋ تاسىپ، ونى ساتىپ، 
تويدىرىپ ءجۇرىپتى. كەدەي سۋ تاسۋشىنىڭ  جانىن ساقتاپ قاالتىنداي نان تاۋىپ، ايەلى مەن باالالرىنىڭ قارنىن

ەسەگى بولىپتى. ەسەگى دە ءالسىز، ارىق ەدى. سۋ تاسۋشى كۇن سايىن بىرنەشە بوشكەنى سۋعا تولتىرىپ، ەسەگىنە 
شوپ جەمەگەندىكتەن، -ۇيدى جاعاالپ، سۋ ساتاتىن. بەيشارا ەسەك سۋ تاسىپ، ءبىراق دۇرىس جەم-ارتىپ، ءۇي

ابدەن تيتىقتاعان ەدى. ونىڭ نە ءتۇرى، نە كۇشى جوق ەدى. ارقاسى دا اۋىر كوتەرگەندىكتەن، تارامىسىنا ءىلىنىپ، 
كۇن سايىن جاراالنىپ، ابدەن جاۋىرعا اينالعان ەدى. بەيشارا ەسەك وزىنە كۇن سايىن مىڭ رەت ءولىم تىلەيتىن، 

قسى ادام ەكەنىن بىلەتىن. ءبىراق ول ءبىراق ءولىم دە ونى اال قويمادى. ول اش كۇيدە سۋ تاسىدى. ول يەسىنىڭ جا
-نشوپ بەرە المايتى-كەدەي بولعاندىقتان، ەسەگىنە قارايتىن جاعدايى جوق ەدى. سول سەبەپتى وعان دۇرىس جەم

 ميم دەمەستەن، ەڭبەكتەنىپ، سۋ تاسىپ، قورلىق كوردى.-دى. بەيشارا ەسەك ءالم
ن ات كۇتۋشى سۋ تاسۋشى مەن ونىڭ ەسەگىن كورەدى. ات كۇندەردىڭ بىرىندە پاتشانىڭ سارايىندا جۇمىس ىستەيتى

كۇتۋشى سۋ تاسۋشىنى بۇرىننان تانيتىن ەدى. ول سۋ تاسۋشىنىڭ ەسەگىنىڭ جاعدايىن كورىپ، وعان جانى اشيدى. 
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بەيشارا ەسەكتىڭ ارىقتىعى مەن السىزدىگى ات كۇتۋشىگە قاتتى اسەر ەتىپ، ەسەكتىڭ وسىنداي مۇشكىل حالگە 
وقتىقتىڭ بۇل ج»ەبەبىن سۇرايدى. سۋ تاسۋشى وكىنىش ءبىلدىرىپ، باسىن بىرنەشە رەت شايقاپ: ءتۇسۋىنىڭ س

 .بەرەدى اۋاپج دەپ –، «ناتيجەسى، بارىنە جوقتىق كىنالى. كەدەيلىك پەن جوقتىقتان بەيشارا ەسەگىمە قاراي المايمىن
ندى ال دا، دوستىم، مىنا تيى»يىن بەرىپ: ات كۇتۋشى سۋ تاسۋشى مەن ونىڭ ەسەگىن اياپ، سۋ تاسۋشىعا بىرنەشە ت

ەپ، شوپ ج-ەسەگىڭە بىرنەشە كۇن دەمالىس بەرىپ، ماعان تاپسىر، بىرنەشە كۇن مەن ەسەگىڭە قارايىن. ول جەم
 ولىناق كۇتۋشىنىڭ ات قۋانىپ، تاسۋشى سۋ كەدەي. دەيدى –، «قۋات جيناپ، قايتادان جۇمىسقا كىرىسەدى-كۇش

جاقسى »ي سۋ تاسۋشى: كەدە. ءتۇسىندى جينايتىنىن قوڭ ءبىراز كورىپ، كۇتىم سەگىنىڭە ول. تاپسىرادى ەسەگىن
 .وياليدى دەپ –، «بولدى. ەسەگىم بارىپ، دۇرىس جايىلىپ، ەسىن جيناپ السىن

 
ات كۇتۋشى سۋ تاسۋشىنىڭ ارىق ەسەگىن امىرلەر مەن ساربازداردىڭ اتتارىنىڭ قاسىنا باياليدى. وسى كۇنگە دەيىن 
جەم مەن تازا ءشوپ جەمەگەن ەسەك قۋانىپ، جەۋگە كىرىسەدى. ايناالسىنداعى سەمىز، كۇتىم كورگەن اتتاردى كورىپ: 

پ، جۇمىس ىستەمەي، جۇك تاسىماي، تاياق جەمەي، يەمدى مەن دە ءارقاشان وسى اتتار سىندى وسى جەردە جەم جە»
 –، «تاسىماي، دەمالسام قانداي جاقسى بوالر ەدى. ماڭگى وسى جەردە قالىپ، شىنايى باقىتتىڭ ءدامىن تاتسام عوي

 ايدى. ول الال نەگە ونى ات قىلىپ جاراتپادى ەكەن دەپ وياليدى.ارماند دەپ
ىڭ اتتاردى ەرتتەپ، ءمىنىپ كەتكەندەرىن كورەدى. ول ورنىندا قالعان قارت ءبىر مەزگىلدە ەسەك بىرنەشە ادامن 

بوس -سوعىس مايدانىنا اكەتتى. والردى بوستان»دەپ سۇرايدى. قارت ات:  -«اتتاردى قايدا اكەتتى؟»اتتان: 
 دەيدى. -«شوبىن بەرىپ، تازاالپ تۇردى دەپ ويالدىڭ با؟-كۇتىپ، جەم

ى. شالدىققان ەد-كۇنى اتتار ورىندارىنا وراالدى. بارلىق اتتار جاراالنعان، شارشاپءبىر كۇن وتكەن سوڭ كەلەسى  
سوعىس مايدانىندا والرعا وق ءتيىپ، كوپ زاقىم كەلگەن ەكەن. ەسەك اتتاردىڭ وق ءتيىپ، جاراالنعاندارىن جانە 

رىپ، اۋىرسىنعان اتتاردىڭ دەنەلەرىنگە كىرگەن وقتاردى وتقا وتكىر قانجاردى قىزارتىپ، الىپ جاتقاندارىن كو
ەن يا، الال، باسىما تۇسكەن كەدەيشىلىك پ»داۋىستارىن ەستىپ، وسىعان دەيىن تاعدىرىنا ريزا بولماعانىنا وكىنىپ: ء

 . دەيدى –، «ساۋلىققا ريزامىن، مىنا اتتاردىڭ كورىپ وتىرعان كۇندەرىن باسىما بەرە كورمە
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ەرتە، ەرتە، ەرتەدە، ءبىر بەلگىسىز تەڭىزدە بالىقتار پاتشالىعى قۇرىلىپتى. ول پاتشالىقتىڭ باسشىسى كيت ەكەن. پاتشا 
ەيدى ەكەن. ايتقانىن ەكى ەتپەلىنە ەلەۋلى، حالقىنا قاالۋلى، ابىرويلى بولىپتى. قاراماعىنداعىالر ونى قۇرمەت تۇتىپ، 

كيت ءىرى، ازۋلى، كوك كوزدى ەكەن. سونىمەن بىرگە جومارت، قولى بەرەگەن. بۇل پاتشالىقتىڭ حالقى تاتۋ، 
ارىزداسۋ دەگەندى بىلمەيتىن كەڭ پەيىلدى دەسەدى. وسىالي اي ارتىنان اي، جىل ارتىنان جىل وتەدى. ءبىر كۇنى 

 ويدى ۇلب. ەدى تۇرعىزۋ قاالشىق ءبىر تاعى تەڭىزدەن سول –تاماشا وي ايتادى. ول  پاتشاعا قاراماعىنداعى بالىقتار
رەدى. والر ارقىندى جۇق وتە تۇرعىزۋ قاالشىق. كەتەدى باستالىپ قىزۋ قۇرىلىس سوڭ، العان قۇپ بىردەن پاتشا كيت

قاالشىقتى اعاشتان تۇرعىزاتىن بولعاندىقتان، جاقىن ماڭداعى قۇرلىقتارعا بارادى. بۇل ىسكە جاۋاپتى اكۋالالر اعاشتى 
كەسىپ سازاندارعا جەتكىزىپ وتىرادى. اعاشتاردى كەسىپ، تازاالعاننان كەيىن بەكىرەلەرگە بەرەدى. بەكىرەلەردىڭ 

اردى قاعۋ بوالتىن. ول ءوز ىستەرىن مۇلتىكسىز ورىنداپ، ءاربىر ىسكە مۇقيات قارايدى. ودان اعاشت دايىن –مىندەتى 
سوڭ شورتاندار كەلىپ، كوزدىڭ جاۋىن االتىن ءتۇرلى ورنەكتەر سالىپ، سىراليدى. ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ قاال دا 

لەدى. شاھار ىقتار پاتشالىعىنىڭ تۋى تىگىسالىنىپ بىتەدى. قاالنىڭ قاق ورتاسىنداعى پاتشانىڭ ەڭسەلى ورداسىنا بال
 كەزەك قاراۋىلداپ تۇرادى.-بالىقتار كەزەكپە-شەتىندە كۇزەتشى

 رارقاقتى تاڭداي ەلدىڭ بۇل جاتقان كەلە دامىپ قارقىندى شىعارىپ، قول – جەڭنەن ءبىر باس، –ءبىر جاعادان  
ۇرعان اقىرى تۇتقيىلدان شابۋىلعا شىعادى. كۇزەتتە ت روال. ۇنامايتىن وكىلدەرىنە استىنىڭ سۋ جاتقان كورشى تۇرمىسى

قاپەرسىز -سارباز بالىق بۇل سۋىق حاباردى لەزدە جەتكىزگەنىمەن، كيت پاتشالىعىنىڭ اسكەرى ءدال وسى كۇنى قاننەن
ى ردەمالىپ جاتقان بوالتىن. توسىننان كەلگەن جاۋعا اسكەرلەر جۇيەلى قارسىلىق كورسەتە الماي قاالدى. ساربازدا

ەكى ەسە كوپ كورشى ەلدىڭ اسكەرىنە بارىنشا قارسىلىق كورسەتىپ باققانىمەن، جەڭىلۋگە ءماجبۇر بوالدى. مەرەيلەرى 
تالقانىن شىعارىپ، ءزاۋلىم ۇيلەردى قيراتادى. ەڭ وكىنىشتىسى، بۇل سوعىستا -ۇستەم بولعان كورشىلەر وردانىڭ تاس
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ومىردەن وزعان سوڭ، بۇل پاتشالىقتىڭ بەرەكەسى كەتىپ، ارازدىق  كيت پاتشانىڭ قازاعا ۇشىراۋى ەدى. كيت پاتشا
قادىرىن -كەرىس كوبەيەدى. بىرلىگى كەتىپ، ىرگەسى سوگىلگەن پاتشالىقتىڭ ءحال-ورىن الىپ، جاپپاي ۇرىس

 ەگەند –، «ار بالىق قاالعان جاعىنا بارسىن»باعامداعان اقساقالدارى ويالسا كەلە ءبىر اۋىزدان جارلىق شىعارادى. ء
 تىلگەن قاق ىسۋد قارا. كەتەدى جونىنە-جون حالىق قۇالتىلىپ، تۋى جەلبىرەگەن پاتشالىقتىڭ شىعىسىمەن، بۇيرىق

 ەتۋگە ىكتىرشىل بەتىمەن ءوز دەيىن مايشاباقتارعا كوركى كولدىڭ اكۋالالر، جۇزگەن ءۇنسىز تەڭىزدە تۇيىق سازاندار،
 .كىرىستى

ارادا ۋاقىت وتە كەلە بالىقتار پاتشالىعىنىڭ بولعاندىعى ۇمىتىلىپ، مۇلدەم ايتىلماي كەتەدى. پاتشالىقتىڭ بيلىك قۇرعانىنا 
 كۋا سۋ استىنداعى جارتاستار مەن بالدىرالر، وزگە دە جاندىكتەر مەن كولباقاالر عانا ەدى. 
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 ۇش جوالۋشى كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر ادام قارسى شىعىپ:fon_08_2ء 

 .سۇرايدى دەپ – مە؟ تۇسپەدى كوزدەرىڭە تۇيە جۇرگەن بەيمەزگىل —
 جوالۋشىنىڭ بىرەۋى:

 .دەيدى – ەدى؟ ما سوقىر كوزى وڭ تۇيەنىڭ —
 جوقشى:

 .يزەدى باسىن دەپ – يە، —
 جوالۋشى:ەكىنشى 

 .سۇرادى دەپ –ارتقى اياعى اقساق پا ەدى؟  جاق سول تۇيەنىڭ —
 .دەيدى – ەدى، بار سىلتىڭى اياعىنىڭ ارتقى جاق سول! دۇرىس —

 سونان سوڭ ءۇشىنشى جوالۋشى:
 .سۇرايدى دەپ – ەدى؟ پا شوالق قۇيرىعى تۇيەنىڭ —

 جوقشى:
 سۇراي دەپ –وردىڭدەر؟ ك قايدان تۇيەنى ول –: دە بەرەدى جاۋاپ اسىعىپ دەپ – شوالق، قۇيرىعى يە، —

 .باستايدى
 جوالۋشىالر:

 .دەيدى – جوق، كورگەنىمىز —
 ابىساج جوقشى دەپ –! ۇرالدىڭدار سەندەر تۇيەمدى بىلەسىڭدەر؟ قايدان بەلگىسىن تۇيەمنىڭ كورمەسەڭىزدەر، —

 .كەتەدى
 جوالۋشىالر:

 .دەيدى –دە جوق،  كورگەنىمىز تۇگىل، ۇرالماق تۇيەنى ما؟ ساۋ دەنىڭ جانىم، اۋ، —
 جوقشى بۇل جاۋاپقا قاناعاتتانبايدى. تورتەۋى ءبىر بيگە كەلىپ جۇگىنەدى. بي سۇراستىرا كەلە:

 ىلدىڭدەر؟ب قايدان بايقاپ انىقتاپ، كىسىدەي كورگەن بەلگىسىن،-بەينە تۇيەنىڭ ول كورمەسەڭدەر، ۇرالماساڭدار، —
 .دەيدى –

 جوالۋشىالر:
 دەپ –ال باققان، مالمەن كوزىمىزدى اشقان شارۋاالردىڭ باالالرىمىز، سوندىقتان بىلدىك، م ەمەسپىز، ۇرى ءبىز —

 .بەرەدى جاۋاپ
 :جوالۋشىالر. سۇرادى قايتا بي دەپ، – بىلدىڭدەر؟ قاالي —
 پتىءشو جاعىنداعى سول جولدىڭ ىلعي جاتىپ،  بارا  تۇيە: دەگەنىمىز – ەدى؟ ما سوقىر كوزى وڭ تۇيەنىڭ —

، وڭ جاعىنداعى ءشوپتى جەمەپتى. اياعىنىڭ اقساعىن بىلگەنىمىز: تۇرعان جەرىندە ارتقى سول اياعىن كوتەرىپ جەپتى
 تۇرىپتى. تۇيەنىڭ قۇيرىعى شوالق ەكەنىن بىلگەنىمىز: قۇماالق  تاستاعاندا، الىسقا جىبەرىپتى.

 . دەپتى –االعىن الىسقا تاستاي المايدى، شوالق تۇيەنىڭ قۇماالعى الىسقا تۇسەدى، قۇيرىقتى تۇيە قۇم
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ەرتەدە ءبىر ماقتانشاق باقا ءومىر ءسۇرىپتى. ول سۋداعى بالىقتارعا مەن مىقتىمىن، مەن سۋدا دا، قۇرلىقتا دا ءومىر 
سۇرە بەرەمىن دەپ كۇندە ماقتانا بەرىپتى. كوپ سويلەگەندىكتەن ونىڭ تاماعى ءبىتىپ قالىپتى. ءسوزىن ەشكىم 

 ەستەمەپتى. 
كومەكتەسىڭدەر دەپ ايعاياليدى. ەشكىم كومەككە كەلمەيدى. ويتكەنى، ونىڭ ءبىر كۇنى ول تورعا ءتۇسىپ قاالدى.  

 ءسوزىن ەشكىم ەستىمەگەن ەدى. باقا تور ىشىندە ءولىپ قاالدى. 
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ىبايالس بوپ قاتار جۇرگەن  ءپىل مەن مايمىل ءبىر كۇنى ءوز بويالرىنداعى بىرى س-نۋ  ورماندى مەكەندەپ، بىرىمەن

 ارتىقشىلىقتارىن ايتىسىپ وتىرىپ، داۋالسىپ قالىپتى.
 تىاعاش جۋان قانداي  عوي، بار اشۋالنسام –. ءپىل ماقتانىپتى  دەپ –م تاۋداي. كۇشىم دە كوپ، بويى مەنىڭ  —

 !..جوق سەندە قايرات ونداي. نتاستايمى قوپارىپ تامىرىمەن دا بولسا
 .مايمىل تاالسىپتى دەپ – المايدى، بوال بوگەت ەشتەڭە ەپتىمىن، مەن ال —

اعاشقا ىرعىپ، نۋ جىنىستىڭ اراسىمەن سىرعاناپ جۇرە بەرەمىن. وسىاليشا ءپىل مەن مايمىل ءوز بويالرىنداعى -اعاشتان
 ەكەۋى ەمەن اعاشىنىڭ ءدىڭىنىڭ قۋىسىندا وتىرعان ۇكىگە كەلەدى.ويتىپ، Cارتىقشىلىقتارىن ايتىپ، ۇزاق تاالسىپتى. ء

مىنا مايمىل ەكەۋمىزدىڭ  –. تۇرىپ سوزىپ جوعارى تۇمسىعىن ۇزىن ءپىل دەپتى -!اقىلگويى ورماننىڭ و، —
 تاالسىمىزعا ءوزىڭ تورەلىك ايتشى!

 :كەتەدىا ءىلىپ ءسوزدى مايمىل جىپىلداعان كەزدە سول. ۇكى سۇراپتى دەپ – جۇرسىڭدەر؟ تاالسىپ جايىندا نە —
 ە؟ب ۇستەم ەپشىلدىك نەمەسە بە، ۇستەم قايرات-كۇش بەرشى، ايىرىپ انىعىن! اقىلگويىمىز  ءبىزدىڭ و، —
 ەكەۋىنە ۇكى. ۇكى دەپتى – ايتامىن، كەيىن سودان شەشىمىن. كەرەك كورۋىم سىناپ ۇستىندە ءىس  مەنىڭ مۇنى —

 :تۇسىندىرەدى شارتىن سىننىڭ دا، قارايدى كەزەك-كەزەك
 قازىرء. بار اعاشى الما ءتۇپ ءبىر وسكەن بيىك اراسىندا اعاشتىڭ قالىڭ. وتىڭدەر بەتىنە ارعى وزەننىڭ مىنا —
ەمىسى ۋىلجىپ ءپىسىپ تۇر. ەكەۋىڭ دە وزەننەن ءوتىپ بارىپ، سول المانى  الىپ كەلىڭدەر. سودان كەيىن،  ج

 دەيدى. -ى ايتامىن،وزدەرىڭ قاالعان تورەلىكت
ءپىل مەن مايمىل الما الىپ كەلۋ ءۇشىن وزەنگە قاراي بەتتەيدى. كەلسە، وزەن ارناسىنا سىيماي، لىقا تولىپ،  اعىپ  

 جاتىر ەكەن. وزەننەن وتە المايتىن بولعان سوڭ مايمىل مۇڭايىپ، قاسىرەت شەگەدى. سول كەزدە:
 اعىسى وزەننىڭ. مول دە كۇشىم. ۇلكەنمىن تاۋداي مەن –. ءپىل دەپتى – ال، ءمىنىپ جوتاما  مەنىڭ كەل، —

 .المايدى كەتە اعىزىپ مەنى
مايمىل قۋانىپ كەتىپ، ءپىلدىڭ جوتاسىنا ورمەلەپ شىعىپ االدى. ءپىل وزەندى قاق جارىپ، ەشبىر قينالماستان ارعى 

 بادى.جاعاعا وتە شىعادى. سودان كەيىن ەكەۋى ۇكى ايتقان الما اعاشىن ىزدەپ تا
قاراسا، الما اعاشى ءزاۋلىم بيىك ەكەن. جەمىستىڭ ءبارى مويىن جەتپەيتىن بيىككە ءوسىپتى. قانشا سوزسا دا      

بىر الما ىلىگە قويماپتى. المانى  اال المايتىنىن بىلگەن ءپىل قاتتى مۇڭايىپتى. سول كەزدە -ءپىلدىڭ تۇمسىعىنا بىردە
 مايمىل:

 دىجەمىستەر باسىنداعى دا، شىعامىن ورمەلەپ اعاشىنا الما مەن ءقازىر  –. جۇباتىپ ءپىلدى دەپتى – مۇڭايما، —
 .دەيدى – بەر، جيناي سەن. تۇسىرەمىن جەرگە

بۇتاققا سەكىرىپ، الما اعاشىنىڭ باسىنا ورمەلەپ شىعادى دا، الماالردى ءۇزىپ، جەرگە تاستاي بەرىپتى. -مايمىل بۇتاقتان
 جيناپتى.ءپىل الماالردى تەرىپ، 

 ءسويتىپ، الماالردى الىپ بولعان سوڭ، ەكەۋى كەرى قايتىپتى. 
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 ەكەۋى الىپ كەلگەن الماالرىن ۇكىنىڭ الدىنا توگىپ قويىپتى دا،  قانداي تورەلىك ايتاتىنىن توسىپتى. سوندا ۇكى:
 .تىپتىاي شىنىن مايمىل. سۇرايدى دەپ – ءوتتىڭ؟ قاالي وزەننەن قاتتى اعىنى مىنا سەن مايمىل، —
 بيىك ايتشى، سەن ءپىل، ال،. المايدى كەتە اعىزىپ وزەن. مىعىم دە كۇشى. تاۋداي بويى ونىڭ ويتكەنى. دۇرىس —

 ىسكە بويىڭ قاالي جەتتى؟جەم  باسىنداعى اعاشتىڭ
. ۇسىردىءت جەرگە ءۇزىپ،  الماالردى دا، شىقتى ورمەلەپ باسىنا اعاشتىڭ مايمىل  سوڭ، جەتپەگەن بويىم مەنىڭ —
 .تۇردىم جيناپ مەن
 –. باستاپتى تۇسىندىرە مايمىلعا مەن ءپىل تۇرعان سۇراپ تورەلىك وزىنەن ۇكى دەپ، – ما؟ ۇقتىڭدار مىنە،  —

.  ەتتىڭدەرج ماقساتتارىڭا سەلبەسىپ.  كومەگىڭ بىرىڭنىڭ-بىرىڭە –ە، ەپشىلدىكتەن دە ۇستەم نارسە د كۇشتەن
 ىكەپشىلد پەن كۇش دەمەك،. ەدىڭدەر الماس كەلە الىپ المانى مىنا دە ەكەۋىڭ جاردەمدەسپەگەندە، بىرىڭ-بىرىڭە

 .تۇرادى جاراسىپ  عانا قابىسقاندا
 مەن مايمىل وزدەرىنە ايتقان ۇكىنىڭ تورەلىگىنە باس شۇلعىسىپتى.  سوندا ۇكى: ءپىل دەپ، –! دۇرىس دۇرىس، —
 جاردەمدەسىپ وسىالي بىرىڭ-بىرىڭە ءارقاشان! بوسپە دەپ ەپشىلمىن مايمىل،! داۋرىقپا سەنىپ كۇشىڭە سەن ءپىل، —

 . ايتىپتى وسيەت دەپ –! جۇرىڭدەر
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 قويان قۇيرىعىنان قاالي ايرىلدى؟
رمانىنا قاتتى قىزىعىپتى. ءبىر كۇنى وڭاشا كەزدەسىپ قاپ، قاسقىر ا قاسقىردىڭ قۇيرىعى بولماپتى. تۇلكىنىڭ قۇيرىعىنا

 جەتتى. تۇلكىنىڭ قۇيرىعىن تارتىپ الدى. وعان وكىنگەن تۇلكى جوق. كەتىپ بارا جاتقان قوياندى توقتاتتى.
 .ەكەن قۇيرىق اليىق ماعان قانا تەك –. مايىسىپ دەدى –قۇيرىعىڭ قانداي ادەمى!  -
 شايعا قاراماي قوياننىڭ قۇيرىعىن جۇلىپ الدى. سودان بەرى قويان بايعۇس قۇيرىقسىز جۇرگەن قۇسايدى. -ءاي 
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 تۇلكىنىڭ ايالسى
 

 سونى .ايتايىن جۇمباق –. تۇلكى دەيدى –دەيدى. قويا تۇر « مەن سەنى جەيمىن»قاسقىر تۇلكىنى ۇستاپ االدى. 
 .كەلىسەدى قاسقىر …بەر جەي شەشسەڭ

 جىپكە ءىلدىم مەن ءوزىن،
 كىشكەنتاي كۇن كوزىن. ول نە؟-كىپ

قاسقىر كوزىن تاس جۇمىپ اپ ويعا كەتتى. وسى كەزدى پايداالنىپ تۇلكى قاشا جونەلەدى. تۇلكى كوپ وقيتىن. 
 سونىڭ پايداسى ءتيدى. 
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 دوستىقتىڭ قۇنى
 

شەگىردىڭ كەڭشاردىڭ  جىلقىسىن باققانىنا كوپ جىلدىڭ ءجۇزى بولدى. سول اۋىلعا سىيلى كىسىنىڭ ءبىرى. ورتا 
ىن اساۋ  العانىمەن، ءالى كۇنگە  دەيبويلى، تولىقشا كەلگەن، ەكى بەتىندە قان ويناپ تۇرادى. جاسى الپىسقا كەلىپ ق

ۇقىمداس ت« كاۆكاز»جىلقىالردى ءوزى باس بىلدىرە بەرەدى. وسىدان ەكى جىل بۇرىن اۋدان ورتالىعىنا بارعان كەزدە، 
تى بىرىن قات-ۇلكەن كۇشىك ساتىپ العان بوالتىن. سول يت  ءوزىنىڭ جان جولداسى دەسە بوالدى. ەكەۋى ءبىر
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ۋعا جىلقى اراالۋعا شىققان كەزدە ءيتى دە قالمايدى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، شەگىر قايدا جۇرسە، تۇسىنەدى. شەگىر تا
بىرىنە باۋىر باسىپ كەتكەنى سونشالىقتى، شەگىر يتكە بايقاتپاي شىعىپ كەتسە دە، سول -توبەتى دە سوندا. بىر

اق، -بوال باستادى. توبەتتىڭ ۇرگەن داۋىسىنانجەردەن توبەتى تاۋىپ االدى. كەيىنگى كەزدە قاسقىرالر اۋىلعا ءۇيىر 
قاسقىرالر بۇل جاققا اياقتارىن باسپايدى. قالعان اۋىلدىڭ قويالرىن نەمەسە باسقا مالدارىن قاسقىر تارتىپ نەمەسە جەپ 
كەتتى دەپ جاتادى. وسى توبەتتىڭ ارقاسىندا شەگىردىڭ مال باسى امان. وسىنى ايتىپ شەگىر كوپ جەردە ماقتان 

 تادى.تۇ
-3كەزەك سوعىم باسىنا شاقىرادى. قىستاپ وتىرعان قاشارالردىڭ اراسى -قىسقا قاراي مالشىالر سوعىم سويادى، كەزەك

شاقىرىمنان اسپايدى. شەگىر قوس ايعىردى جەگىپ شانامەن جۇرگەن كەزدە، توبەتى شاناعا ءمىنىپ االدى. شەگىر  4
شاقىرىم جەردەگى ءبىر جەكجاتى كەلىن ءتۇسىرىپ،  12-10كۇنى  ۇيگە كىرگەندە، شانانىڭ ۇستىندە جاتادى. ءبىر

ى مىرەۋ مىلتىعىڭدى الىپ قوياد-ول جاقتا جاستار بوالدى، سەن بولساڭ ۇيگە كىرىپ كەتەسىڭ، بىرەۋ»كەمپىرى: 
تىعىن ەگىر مىلش«. ونىڭ دا دۇرىس شىعار«. »عوي. جانىڭدا توبەتىڭ بار، قۇداي ساقتار، مىلتىقتى تاستاپ كەتسەيشى

كەمپىرىنە ۇستاتا سالدى دا، تارتىپ كەتتى. توبەتى شاناعا سەكىرىپ ءمىنىپ الدى. كەشكە مالدى جايعاستىرىپ، 
اۋىلدىڭ كىسىلەرى  كەلىپ،  كەلىننىڭ بەتىن اشقاندا، ءتۇننىڭ ءبىراز ۋاقىتى بولىپ قالىپتى. شەگىر داالعا شىعىپ 

جارىق. ەكى ايعىرى، قاشان قايتامىز دەگەندەي، تارپىنىپ -ەي جاپقاراسا، جەردىڭ بەتى اپپاق قار، اي كۇندىزگىد
 تۇر ەكەن.

ەكى ايعىر جولعا تۇسىسىمەن اۋىلعا قاراي  اعىزىپ بەردى. شەگىر شاناعا جاقسىالپ جايعاسىپ وتىرىپ الدى، ال 
. شەگىر را باستادىاق ەكەن، ايعىرالر ەلەڭدەپ پىسقى-توبەتى جانىندا جاتىر. ۇلكەن توبەدەن  اسىپ تۇسكەنى سول

جاعىنا قاراپ ەدى، ەشتەڭە بايقاي المادى. وسى كەزدە توبەتى شانادان ءبىر ءتۇسىپ، ءبىر مىنە باستادى. ارتىنا -جان
بۇرىلىپ قاراسا، ونشاقتى قاسقىر بۇالردى قۋىپ كەلە جاتىر ەكەن. شەگىر اتتاردىڭ باسىن بارىنشا جىبەرىپ، قامشىنىڭ 

شانادان ءبىر ءتۇسىپ، ءبىر ءمىنىپ بوالر ەمەس. قاسقىرالر قاالتىن ەمەس، قايتا جاقىنداپ  استىنا الدى. توبەتى دە
اي! باعانا قوس اتار مىلتىقتى بەكەر تاستاپ كەتكەن -قاپ»قالدى. شەگىردىڭ قولىندا قامشىدان باسقا ەشتەڭە جوق. 

 كەلىپ جاقىنداپ قاسقىرالر. كورىنەدى جىلتىلداپ جارىقتارى قىستاقتىڭ الىستان. قالدى وكىنىپ دەپ، –« ەكەم!
ەرىپ، يت ەتتىتوب جاتقان جانىندا شەگىر كەزدە وسى. بار ءتۇرى االتىن شابىنان اتتىڭ كەلىپ، قاتارالسا بىرەۋى. قالدى

شانادان قۇالتىپ جىبەردى. قاسقىرالر توبەتتى باس سالدى. توبەت تە والرعا بوي بەرەتىن ەمەس. والر الىسىپ 
 ەسەن-ەگىر ۇزاي باستادى. ارتىنا قاراپ قويادى، قۋىپ كەلە جاتقان قاسقىر جوق. ەكى ايعىرى امانجاتقاندا، ش

 قىستاۋىنا الىپ جەتتى. شەگىر كەلە ساال، ايقايالپ، كومەكشىسىن شاقىردى.
 .كەمپىرى دەدى –ول كورشى اۋىلعا سوعىم باسىنا كەتكەن،  -
استاپ كەت دەپ زار قاقتىڭ. بىزگە قاسقىر شاپتى، توبەت سول سەن عوي، باعانا مىلتىقتى ت… اكەل اكەڭدى - 

 جەردە قالدى.
 .جىبەرمەدى كەمپىرى دەپ –ويباي؟ قايدا باراسىڭ، كومەكشىڭ دە جوق، ول كەلسىن، سودان سوڭ باراسىڭدار،  -

ەن؟ بولدى ەك جاقىن ارادا كومەكشى كەلە قويمادى. شەگىردىڭ كوزى تاڭ اتقانشا ىلىنبەدى. ءيتىنىڭ جاعدايى نە
 سونشاما قاسقىر جابىلىپ تاالپ ءولتىرىپ تاستاعان شىعار؟ تاڭ اتتى، كومەكشىسى كەلدى. شەگىر دۇرسە قويا بەردى:

 جايدى يەسىز قالدىرىپ، مەن ساعان سەنىپ كەتكەن جوقپىن با؟-قايدا ءجۇرسىڭ، مال -
 كومەكشى بولسا وزىنشە اقتالىپ جاتىر:

 توبەت تۇرعاندا، بۇل جاققا ەشتەڭە بوال قويماس. قۇداي ساقتاسىن، ءبىزدىڭ -
 شەگىر وزدەرىنە قاسقىر شاپقانىن، توبەت سوالرمەن تاالسىپ قالعانىن ايتتى.   
 دەپ –ونداي بولسا مەن ۇيگە بارىپ، مىلتىعىمدى الىپ كەلەيىن، ءسىز دە كيىنىپ، مىلتىعىڭىزدى الىپ شىعىڭىز،  -

 :كەلىپ ىپكىر ۇيگە سىرتتان كەمپىرى. الدى مىلتىعىن كىرىپ، ۇيگە دە گىرشە. كەتتى جۇگىرىپ ۇيىنە كومەكشى
 .دەدى –« قىزىل قان-سۇيىنشى! توبەتىڭ امان، قوراعا كىردى، ءبىراق ساۋ جەرى جوق، قىپ-ء 

شەگىر شىداي الماي، داالعا جۇىگىر شىعىپ، توبەتىن قۇشاقتاي بەرىپ ەدى، توبەتى ارس ەتىپ شەگىردىڭ القىمىنان 
لدى. سودان شەگىر ەتپەتىنەن ءتۇسىپ، و دۇنيەگە ءجۇرىپ كەتتى. توبەتى شەگىردىڭ ۇستىنە قۇالپ، قايتىپ تۇرعان ا

جوق. كورىپ تۇرعان كەمپىرى شىڭعىرىپ جىبەردى، كومەكشىسى ايەلىمەن اتىپ شىقتى. قورانىڭ ىشىندە قانعا بويالىپ 
 .تاڭ-اڭ. دىقال تۇسىنبەي كورشىسى بولعانىن نە. جاتىر پءولى دە ەكەۋى توبەتى، –شەگىر جاتىر، ونىڭ ۇستىندە 

كەشە قاسقىر اتتىڭ شابىنان اال جازداعان كەزدە، شەگىر »شەگىردىڭ كەمپىرى ءبىر كەزدە ەسىن جيناپ العان سوڭ،  
 دەدى –، «جانىندا وتىرعان توبەتتى شانادان يتەرىپ جىبەرگەنىن ايتتى. مىنانى كوردىڭ بە؟ ءيتتىڭ يتتىك ىستەگىنىن

 .كەمپىر
 .ايەلى كورشىنىڭ قالدى دەپ –ل يت ەدى! ويپىرماي! قانداي اقىلدى، ءارى كەكشى -
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جۇرت جينالىپ، شەگىردى -نە كومەكشى دۇرسە قويا بەردى. ەرتەڭىنە ەلايەلى دەپ، –قوي، نە دەپ تۇرسىڭ!  -
دوستى »قىستاۋ، باسىنا ءىس تۇسكەن كەزدە، -قوي، ءيتتى دە جەرلەيىك، ناعىز دوستىڭ ءوزى عوي. قيىن»جەرلەدى. 

 . جەرلەدى دە ءيتتى كوپشىلىك دەپ، – «بولمايدى –ساتۋعا 
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مال جيعان ادامدارعا قىزىعا قاراپتى. وسى وي ءجيى -باياعىدا ءبىر كەدەي ءومىر ءسۇرىپتى. ول دوڭگەلەنتىپ، دۇنيە
 ابىزىنا بارىپتى.مازاالي بەرگەن سوڭ، ءبىر كۇنى اۋىل 

 ابىز:
 -قاراعىم، تىرلىك ەتسەڭ، سەنىڭ دە وسىنداي مال جيىپ الۋىڭا بوالدى. االيدا مۇنىڭ ءبارى تەك ەڭبەكپەن كەلەدى، -

 دەپتى.
مۇنى قۇپ كورگەن كەدەي ءبىر بايعا جالدانىپتى. كيىمى كوك، تاماعى توق كۇي كەشىپ ءجۇرىپ جاتادى. بىردە 

 دا ۇيىقتاپ قاالدى. تۇسىندەمال باعىپ ءجۇرىپ، داال
ەي، كەدەي، وسىدان بەس ايلىق جەردە ۇلكەن ورمان بار. ورماننىڭ ورتاسىندا ۇلكەن كول بار، سەن سوندا » 
 دەپ ايان بەرەدى. كەدەي نەشە كۇن نە ىستەرىن بىلمەي ساندالىپ ءجۇرىپ، اقىرى ابىزعا بارادى. ابىز: -بار،
 دەيدى. -تاڭىردىڭ سىيى شىعار. بار دا جولعا ازىرلەن،بۇل دا بولسا، ساعان جاساعان ء -

نەگە بولسا دا بەلىن بەكەم بۋعان كەدەي اقىرى جولعا شىعىپ، الگى ورمان مەن كولدى ىزدەپ تابادى. جايقالعان 
ءشوپ، شۋالعان قۇستى كورگەن كەدەي قۋانعانىنان ەسى شىعادى. ول بالىق اۋالپ، قۇس اتىپ كۇن كورەدى. بىردە 

ەي، كەدەي، قاشانعا دەيىن قۇس اتىپ، بالىق اۋالپ جۇرە بەرەسىڭ. سەن ءوز »ى ءتۇس كورەدى. تۇسىندە تاع
دەگەندى ايتادى. كەدەي تاعى دا نەدە بولسا تاۋەكەل دەپ، سۋعا تۇسەدى. سۋ سونداي « كەرەكتىڭدى ىزدەپ تاپ

 ر ەمەس. وسىالي قىزىقتاپ جۇرگەن ونىڭجىلى، ءارى ءمولدىر ەكەن. ءتىپتى سۋ تۇبىندەگى تىرشىلىككە كوز تويا
كوزى سۋ تۇبىندەگى توسىن ءبىر زاتقا تۇسەدى. سۇڭگىپ بارىپ، ازەر دەگەندە ونى جاعاعا الىپ شىعادى. شاعىن 

كۇن جول  5اي،  5ساندىق ەكەن. اشسا، ءىشى تولى التىن. ەسى شىعا قۋانعان كەدەي تەزىنەن ەلىنە قايتادى. تاعى 
 ىلىپ، تاعدىر بەرگەن تارتۋدىڭ ارقاسىندا مال جيىپ، دۇنيەنى دوڭگەلەنتىپ اكەتەدى. ءجۇرىپ، ەلىنە قوس
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 .سوپاق – تۇرسا وپاق، –شاربى بۇلت قارا بۇلتقا كۇن بەرمەدى. وتىرسا 

ىپتى عوي. جاۋماقسىڭ با؟ ابدەن ادامداردى ىعىر عىپ ءبىتتىڭ. ءاي، قارا بۇلت! تاعى دا قاباعىڭ تۇنەرىپ كەت -
وزىڭدە ۇيات دەگەن بار ما؟ مەنى قاراشى. قانداي سۇلۋمىن. ۇلپىلدەك اق ورامال سەكىلدىمىن. سەن قۇساپ 

 جاۋمايمىن. ادامداردىڭ مازاسىن المايمىن.
 اسپان اراشا ءتۇستى.

 تەڭىز. ەگەر جاۋىن-رعا نان كەرەك. وعان قارا بۇلتتىڭ ەڭبەگى ۇشانقۇر سۇلۋلىقتان پايدا جوق. جەردەگى ادامدا -
 .اسپان دەدى –بوپ جاۋماسا، وسىمدىكتىڭ ءبارى قۋراپ قاالدى، 

 شاربى بۇلت ويالنىپ قالدى. قارا بۇلتپەن دوستاسۋىنا تۋرا كەلدى. 
 
 
 ـ ءبولىم: ءانشى ەسەك  271

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1968 
 

 ءانشى ەسەك

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                475 bet 

 
جەزتاڭداي بۇلبۇل كۇندە ەسەكتىڭ قوراسىنىڭ توبەسىندە وتىرىپ الىپ، ءان ساالتىن. ونىڭ ءانىن تىڭدامايتىن جان 

 جوق. ءتىپتى، تابيعات تا ءبىر ءسات ءالززات االتىن.
 جۇرتتىڭ دەپ «باريتون». بار داۋىس شۇكىر، قۇدايعا –. ەسەك دەدى –مەن نەگە وسى ءانشى بولمايمىن،  -

 پا؟ جوق جۇرگەن ماقتاپ ءبارى
ومىردە »ەسەك ءانشى بولۋعا مىقتاپ بەكىندى. بىردەن ورمانعا تارتتى. ءار اعاشقا ءبىر جارنامادان قىستىرىپ شىقتى. 

 «.سيرەك كەزدەسەتىن ءانشى ەسەك. كەلىڭىزدەر، كورىڭىزدەر
 حناسىنا شىقتى.تۇياعىمەن جينالدى. ەسەك داال سا-كونتسەرتكە اڭ بىتكەن تايلى

 …دە وزىمدىكى ءانى دە، ءسوزى –. ماڭعازدانىپ ول دەدى –جاڭا ءان،  -
راپ ساتتە قاڭى-جاققا قاشا جونەلدى. ات شاپتىرىم االڭ اپ-سۇتىر جان-ءاننىڭ باستالۋى مۇڭ ەكەن، اڭدار ساتىر 

 بوس قالدى.
 ءوزىن عانقال جالعىز اياقتاپ، ءانىن ەسەك ەيىدىك دەپ –مادەنيەتتىڭ ءيىسى مۇرنىنا بارمايتىن مالعۇندار وڭشەڭ،  -

 . سوڭ بايقاعان
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ەرتەدە اسىل اتتى حان ءوزىنىڭ شاھارىن رايحان گۇلدەرىمەن بەزەندىرىپتى. ول ءوزى مىنەزى جۇمساق، تىم جايدارى 
جان ەكەن. ونىڭ حاديشا اتتى جالعىز قىزى بولىپتى. ول تىم ەركە، كىنامشىل ەكەن. بىردە حان قىزى ساراي ماڭىندا 

ىپ االدى. وعان اشۋالنعان قىز اكەسىنەن ماڭداعى رايحان سەرۋەندەپ ءجۇرىپ، قولىنا گۇلىنىڭ تىكەنىن كىرگىز
گۇلىنەن تارتىپ، جالپى گۇل اتاۋلىنى جوق ەتۋدى تاالپ ەتەدى. اسىل حان ءاۋ باستا قىزىنىڭ ايتقانىنا قۇالق 

، ىتيپىل ەتىپ، جويىپ تىنادى. قاالن-كەلە ورىنداۋعا ۋادە ەتەدى دە، اقىرى گۇل بىتكەندى تىپ-اسپاعانىمەن، كەلە
وكتەي ك»ساراي ماڭىن كوڭىلسىزدىك باسادى. جاسى كەلگەن قارت ادامدار مىنا ماسقاراعا قاتتى ناليدى. حان قىزىن 

دەپ قارعايدى. وسى قارعىس حاديشاعا كەسەل بولىپ جابىسىپ، اقىرى سودان كوز جۇمادى. حان سارايىنداعى « سولعىر
مىنا قورلىققا شىداماي، بۇكسۇتىپ جاتىپ قاالدى. بىردە قىزىنىڭ  اۋىر مىڭ تىپتەن قويۋالنا تۇسەدى. اسىل اتتى حان

قابىرىنە بارعان حان جاس تومپەشىكتىڭ ۇستىندە ءوسىپ تۇرعان جالعىز تال رايحان گۇلىن كورەدى. كورەدى دە، 
ىر بقىزى ەسىنە ءتۇسىپ، بورداي ەگىلىپ جىالپ جىبەرەدى. ءوز قاتەلىگى وعان ۇلكەن سوققى بولىپ تيەدى. ءقا

باسىنان ۇلكەن ۋايىممەن ورىلعان حان ءوز ورداسىنا كەلىسىمەن دەرەۋ رايحان گۇلىن وسىرۋگە، قاالنى تەگىس 
گۇلمەن بەزەندىرۋگە ءامىر بەرەدى. ساراي ماڭىنا ءوز قولىمەن رايحان گۇلدەرىن وتىرعىزىپ، ۇلكەن باق جاساپ، 

وتەدى. رايحان گۇلدەرى جاپپاي بۇرشىك جارىپ، ايناال دەپ اتايدى. ارادا تاعى ءبىراز مەزگىل « حاديشا باعى»
جاسىلدى تۇرگە ەنگەندە، حان وتباسىندا تاعى ءبىر قىز ومىرگە كەلەدى. اسىل حان وعان رايحان دەپ ات -قىزىلدى
 قويادى. 
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قارىقبول تاقاۋدا ونعا شىققان. ساباق بىتكەن سوڭ يەن تاۋدا، شالعىندى جايالۋدا وتىرعان ۇيىنە كەلگەن. ايناال قۇالققا 
تىرىس. كوكەسى قۇلىن باياليدى، اپاسى بيە ساۋادى. ءبىر اي ءوتتى مە، وتپەدى مە، شۋلى -ۇرعان تاناداي تىم

اسىرەسە ءبىر پارتادا قاتار وتىرعان تۇلىمى جەلپىلدەگەن، اقۇرپەك اقباتانى  مەكتەپتى، قۇربىالرىن قاتتى ساعىندى.
 كوپ وياليدى. كەيىنگى كەزدە قيت ەتسە شىرت ەتە قاالتىن شىكامشىل مىنەز تاپتى.
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 كەشە كەشكىسىن اپاسىنا وكپەلەپ تاماعىن ىشپەي ەرتە جاتىپ قالعان. ءتۇس كورىپتى. ءداپ وڭىندەگىدەي تەگى.
 

ا اپاسى بۋىن بۇرقىراتىپ جاس ەت اسىپتى. اعاش تاباققا سالىپ، گۇلدى داستارقان جايىپ، الدىنا تارتادى تاعى د
، «ال، قانەكەي، ءدامدى بولسىن دەپ قىستان قالعان ءسۇرى مەن جاس ەتتى قوسىپ اقتاماق ەتىپ استىم»كەلىپ. 

 دەسەڭ بوالمىن داۋ»ء. ۇندەمەيدى ەتىپ رستى تىعىپ ىشىنە موينىن. جۇرگەن شىعىپ ەتتەن كوكەڭ بۇل. دەيدى –
 بىرەر سوزادى، ارەڭ-ارەڭ قولىن باسباعىپ كوكەڭ بۇل. ەپەلەكتەپ دەيدى – ،«قانەكەي ال، كەرەك، جەۋىڭ ەت

انىڭ تىق كۇنگە قاقتالىپ بەينەتتەنىپ اسقانىمدا كىرجيىپ، تەتكىپ وتىرعىس ءتونىپ، وشاققا». اسپايدى شۇقۋدان شوكىم
 كەيدى دەپ – «!بولماسسىڭ ادام اي، بولماسسىڭ، پالۋان تۇرىڭمەن بۇل اي،». اپاسى رەنجىدى دەپ –، «مىناۋ

 .سوسىن
 

داي وقيعا بولعان ەدى. اناسى شاۋكيىپ ازىپ كەتتىڭ، ۇشىنعان كىسىدەي ەت -كەشكىلىكتە وسىعان ۇقساس داي
الماعان.  قيسايىپ، ۇيەمە تاباق استان تاتىپ جەمەيسىڭ، قىمىز ىشپەيسىڭ دەپ ۇرىسقان. بۇل كوكەڭ باسى ءبىر جاعىنا

 اش جاتقان.
 

 ەرتەڭگىسىن شىرت ۇيقىدان ويانىپ جاتىپ ويالعان.
 

-اق پالۋان بولۋعا بولماس پە ەكەن دەپ. قاتقان نان كەمىرىپ، تاۋ جۋا تەرىپ ءجۇرىپ-قىمىز ىشپەي، ەت جەمەي
 اق ادام بولسام قانەكەي دەپ. ويتەتىن دە ءجونى بار.

 
 ۇيەمە اسىالتىن كۇنارا –اق نارسە. ءبىرى -اراسىندا جايالۋدا وتىرعان جالعىز ءۇيلى جىلقىشىنىڭ قورەگى ەكى تاۋ

پ ايى ءتۇرىلىپ، جۇرەگىڭدى كوتەرىم. قىمىز سارى شىتىرالعان كوبىگى قاۋاقتا كۇرەڭ – ەكىنشىسى تە، ەت تاباق
 پىرت جاس شىعارعان سەرى-بىرقىراپ اشىپ، كوزدەن پىرتكىلكىپ تۇرعان سەمىز ەتتى قاالي اساي بەرمەكسىڭ؟ 

قىمىزدى قاالي سىمىرەرسىڭ؟ وبالىنا نە كەرەك، اۋەلگىدە كىشكەنتاي قارىقبول دا ەرەسەكتەردەن قالىسپاي ەتتى 
نارىن ەتىپ تە، ۇرىمدەي دە سوققان، شىتىناپ تۇرعان شادىر قىمىزدى قىلعىنا جۇتقان. كەيىنگى كەزدە قاراعىسى 

 لمەيدى.كە
 

 داي جانجال تۋادى.-سودان داستارقان باسىندا داي
 

تەرەڭ جۇتىپ جاتىپ قيالداعان. اتتەڭ ءسولى سورعاالپ، -كىشكەنتاي قارىقبول قورعاسىنداي تاڭعى اۋانى تەرەڭ
ىن ءۇزىپ كءيىسى تاناۋ جارعان سىر قاۋىنى بولسا دەپ. بىلتىر اپاسى ەكەۋى ديقان اتاعا قىدىرىپ بارعاندا باقشادان ەر

جەگەن. ەرتەڭگىسىن دە، تۇستە دە، كەشكە دە شىرەگە قارىن شەرميتكەن. ءىشى االۋ اتقان سۋلى قاربىزى كەرەمەت 
قىزىل پوميدور بوالتىن. پالەك اراسىنا بۇعىنعان قول باسىنداي كوگىلدىر -ەدى. اتىز بويى ساباعىنان يىلگەن قىپ

 قياردى ءۇزىپ الىپ كۇرتىلدەتە شاينايتىن.
 

رتقا شىعاتىن. سوزىلىپ، جاالڭاياق، جاالڭباس سى-ەرتەڭگىسىن ۇيقىدان اتاسىنىڭ كەتپەن شىڭىلى وياتاتىن. بۇل كەرىلىپ
 باشپايىن شىققا شىاليتىن.

 
 ىزىعىق ەڭ –. ىلعي جاتادى شاۋىپ جەر بۇرقىلداتىپ ءوزى. اتاسى دەيتىن –ە، ج ءۇزىپ اڭگەلەك باقشادان باالم، –

 ۇزگەن تاڭەرتەڭگى. كەز جيعان ءسولىن تولىپ، شىرىنى ءقازىر. عوي ۇزگەن تاڭداپ قولىڭمەن ءوز قاۋىندى پىسكەن
 .شىعارادى ىستىعىن ءىشىڭنىڭ. بوالدى سالقىن داقىل

 
شىندىعىندا اتا ۇيىندە اپتا جۇرگەندە قارىقبول تورالما اڭگەلەكتەي دوماالنىپ اجەپتەۋىر ديالنىپ قالعان. اسىرەسە، 

الەك اراسىنان ءيىسى بۇرقىراعان سارى اال قاۋىندى قولمەن ۇزگەنى ەستەن كەتپەس. بىلقىلداپ پىسكەن جاسىل پ-جاپ
ءسولدى اڭگەلەككە سىر ەتكىزىپ كەزدىك سالعانى ءومىر بويى ۇمىتىلماس. اتاسىنىڭ كەتپەن شىڭىلى شە؟ تاڭعى شىق 

 شە؟
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جاتقان كەزدە قىر اسىپ، تاۋ كەزىپ جوق قاراپ  وي تۇبىنەن وي تەرىپ جاتىپ اڭعارماپتى. تۇندە بۇل ۇيىقتاپ
 كۇڭگىر سويلەسەدى.-كەتكەن كوكەسى كەلگەن سەكىلدى. ەسىك جاقتا اپاسىمەن كۇڭگىر

 
 رىگىو سارى –. كوكەسى دەيدى –رباننىڭ باۋىنا سوعىپ ەدىم، قۇ قىساڭداعى ءجۇرىپ قاراپ ساياقتى جوعالعان –

. ەتىپتىك توگىپ باسىنان اعاش ورىكتى ءبىراز تۇرىپ، جەل قاتتى عانا الدىندا. تۇر مالىنىپ. ەكەن اق-سالعان بيىل
 يناپ الدىم.ج دورباسىن ءبىر قارىقبولعا ءتۇسىپ اتتان ەرىنبەي. جاتىر شاشىلىپ بولىپ پىرداي جەردە اي،-وبالداعى

 
 .اپاسى دەيدى – ىشپەيدى، قىمىز جەمەيدى، ەت مە، ءجۇر اۋىرىپ –
 
 .ەسىكوك دەيدى – ەدىم، تەرگىزەر ورىك اپارىپ مىنگەستىرىپ ايتپەسە الىستا، تىم باۋى قۇرباننىڭ اتتەڭ –
 
 .اپاسى دەيدى – قويدىم، بۇالققا دەپ قايتسىن اشۋى قىمىزدىڭ بەستى –
 
 پ، ءتىسىنىڭ قىشۋىن باسسىن ەندەشە.جە ورىك –
 
 .سويماساق توقتىنى تاۋسىلدى، ەت جاس ۇيدە –
 

باسىن جاستىقتان جۇلىپ الدى. كوكەسى مەن اپاسى توڭازىعان ەتپەن سارىلىك شايىن ءىشىپ وتىر ەكەن. قارىقبول 
مۇنىڭ كوزى بوساعادا ءبۇيىرى تومپايعان دوربادا. تاباققا تەلمەڭدەگەن جوق. ورنىنان لىپ ەتىپ كوتەرىلىپ، توقىما 

جىپىلىقتاپ كەتتى. بۇلدىرىقتىڭ جۇمىرتقاسىنداي  االشا دورباعا جەتىپ بارعانىن ءوزى دە سەزبەي قالدى. جانارى
 اۋ، شۇپىرلەپ تۇر. ءيىسى تاناۋ قىتىقتاپ، تىنىستى اشادى.-سارىاال ورىك دوربانىڭ كەمەرىنەن كەلىپ شۇپىرلەپ تۇر

 تاۋ ورىگىنىڭ قىشقىلتىم جۇپار ءاتىرى بوالتىنىن بۇرىن سەزبەپتى، تەگى. ۋىستاپ الىپ اۋزىنا اپارعانىن بىلەدى.
 
 .اپاسى دەپتى – جە، جۋىپ شاڭىن سىرتىنداعى –
 
 .وكەسىك داۋىستاپتى دەپ – جەيسىڭ، شاعىپ سوڭ تاۋسىلعان ورىك بەر، جيناي قالتاڭا قويما، جۇتىپ سۇيەگىن –
 

نى شىعىپ دوربا-ۋىلجىپ پىسكەن تاۋ ورىگى ءتىل ۇيىرگەن ءتاتتى بوالدى ەكەن. تۇسكە دەيىن ۇيگە كىرىپ
 شىعىپ دوربانىڭ ءتۇبى كورىنگەنىن بىلەدى. بىقىرىپ اشىعان بەستى-بىلەدى. كەشكە دەيىن ۇيگە كىرىپورتاالعانىن 

قىمىزدى اۋىزعا العان جوق. بۋى بۇرقىراعان جاس ەتكە قايرىلعىسى كەلمەدى. بۇالق باسىنا بىرنەشە مارتە بارىپ، 
تى ا باس قويار الدىندا سوڭعى قالعان ەكى ورىكتاستاي سۋىنان قوس ۋىستاپ ءشول قاندىرىپ قايتتى. ايتەۋىر ۇيقىع

جاستىعىنىڭ استىنا تىقتى. ءۇي ىرگەسىندە ورىك سۇيەگى ۇيمەك بولىپ ءۇيىلىپ قالدى. كوكەسىنە العىس ايتۋدى 
 ۇمىتىپتى.

 
 رباكەشا ەيسەنبىب كەتۋگە الىپ قىمىز ىلديدان –دۇبىر دىبىستان ويانىپ كوزىن اشسا -گۇلدىر، دابىر-ەرتەسىنە سالدىر

 ەرتىپ ىزىمدىق دەپ ويناسىن قارىقبولمەن. دەيدى ۇرىندى شولگە قاتاالپ قاقتالىپ كۇنگە شوپشىلەر ىلديدا. كەلىپتى
 نشىگە كوشكەن.تورتى ۇشىنشىدەن بيىل ەكەۋى اقباتا. دەيدى كەلدىم

 
دى. قۇدىقتىڭ يىپ ءبىتتى دەيبەيسەنبى ارباكەشتىڭ اۋزىندا تىنىم بولمايدى. ىلديدا جەر جارعاقشا تىرىسىپ، جۋسان كۇ

قاربىزىن اڭىزاق جەل ۇرىپ كوتەرىپ كەتتى: اۋىلدىڭ -سۋى جىلداعىدان كوپ ورتايعان. ديقان شالداردىڭ قاۋىن
 شاڭى اسپانعا شىعادى.

 
مىنە -بوي بولىپ تەرلەسىن. انە-جارتى قاۋاق سارى قىمىزدى جالعىز قاتقان قۇرتپەن ءبىر ءوزى تاۋىسسىن. بوي

 باسى دوماالڭداپ ۇيىقتاپ كەتسىن.دەگەنشە 
 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                478 bet 

 ابدەن دەۋمەن قاندىرامىن ءشولىن شوپشىلەردىڭ –. ۇنمەن جىلىمشى اقباتا دەيدى – ءجۇر، شارشاپ كوكەم –
ۇيىقتاپ كەتەتىن بولىپ ءجۇر. اربا ايداپ بارا جاتىپ ۇيىقتاپ قالماسا جارار دەپ اپام  وتىرىپ سويلەپ. تيتىقتادى

 ۋايىمدايدى.
 

اقباتانىڭ كىسى قارا بولىپ ۇيىنە قىدىرىپ كەلگەنىنە قارىقبول قاتتى قۋاندى. جاستىعىنىڭ استىنا تىعىپ قويعان ەكى 
ورىكتىڭ ءبىرىن بەردى. داالدان اعاش بۇتايتىن جاڭعىرىق دوڭبەكتى اكەلدى. كوكەسىنىڭ قازىق ۇشتايتىن شاپپا 

 شوتىن الدى.
 
 شاعىلعان ەنس –. وڭتايالپ شۇيدەسىن شوتتىڭ شاپپا پەن جاڭعىرىق. رىقبولقا دەيدى – شاعامىز، سۇيەگىن ورىك –

 .بەرەيىن جارا ۇرىپ مەن بەر، جيناي ءداندى
 

-اۋەلگىدە شوتتىڭ شۇيدەسىن ساۋساق باسىنداي شاعىن ورىك سۇيەگىنە ءدال تيگىزە الماي ءبىراز اۋرەلەنگەن. بارا
ە اپپاق ساتت-ارشىلعان ءداندى اقباتانىڭ ەتەگىنە تاستاي بەردى. اپبارا قولى ۇيرەندى. سارت ۇرىپ، شىرت شاعىپ 

ءدان ءۇيىلىپ قالدى. ەڭ سوڭىنان ءبولىپ جەيمىز دەسكەن. وسى مەزەت قورىلداپ ۇيىقتاپ جاتقان ارباكەش باسىن 
 وقىس كوتەرىپ الدى. جانارى كىرتيىپ قالىپتى.

 
 جابايى تۇرعاندا ەت بەن قىمىز زاماندا، توقشىلىق عانجۇمىرتقاال بوزتورعاي ۇستىنە قوي ي،-ا-ا-توبا وي، –

 .دەدى –! سۇمدىق نە دەگەن جەدى شاعىپ ءدانىن ورىكتىڭ
 

 دە دەدى –، «كۇن قايتقان سوڭ جۇرەمىن»تاعى دا قاۋاقتان قىمىز قۇيىپ ءىشتى. تەرىن ءسۇرتىندى. سوسىن: 
 ىدىرىپك قارىقبول. تەز سونداي دا ۇيىقتاۋى بولسا، وقىس قانداي ويانۋى. ءتۇستى ەتە قور زاماتىندا قۇالپ قىلجيا
 ەلدەيتۇگ سۇيەگى ورىك ماڭايىن بەرىدەن-ارى. اي-سىلتەدى تومەن-جوعارىلى شوشاڭداتىپ شوتىن شاپپا قالعان
شىپ تەرلەپ، كوزىندە ۇساق ۇشقىن وينادى. ارباكەش ەكىنشى مارتە ويانعان كەزدە -كەتتى. شەكەسى شىپ جاۋىپ

ۇالر بارشا ورىك سۇيەگىن شاعىپ بىتىرگەن. اقباتا ورىك ءدانىن سىرلى زەرەنگە سالدى، سۇيەكتى سىرتقا بارىپ ب
سىپىردى. قارىقبول جاڭعىرىق پەن شاپپا شوتتى بۇرىنعى ورنىنا اپارىپ قويدى. ارباكەش تۇرىپ ارباڭداپ بارىپ 

 قاۋاقتان قىمىز قۇيىپ ءىشتى.
 
 دەپ – ەرەيىن،ب باتامدى االيىن، ءدامىن اۋزىمنىڭ اكەلىڭدەرشى، كەتتى، ساقىرالپ ءتىسىم ىشە-ىشە قىمىزدى تىقىر –

 .اڭتارىلدى شاڭىراققا بۇرىشتانىپ، كوزى. سوزدى قول دانىنە ورىك
 
 .تامسانىپ دەيدى – ەكەن، ءتاتتى –
 

ايقادى، رىپ باسىن شوسى مەزەت باقىراشتى قارىنا ءىلىپ قارىقبولدىڭ اپاسى كىرگەن. ورتايىپ قالعان قاۋاقتى كو
 قاتتى تاڭىرقادى. ىدىستاردى سالدىراتىپ، شوپشىلەرگە سۋسىن قوتارا باستادى.

 
 دەيدى –لەكتەپ قۇيشى، فلياگتەگى اشىپ كەتەدى، بو جانتورسىعىما قىمىزدان قۇنان بەرەيىن، باتامدى كەلىن، –

 .ارباكەش
 

 شي ەسىكتەن تازى تۇمسىعىن قىلتيتتى.
 
 .دەيدى – بەرەمىن، باتامدى بول، كوز-باس كەتەمىن، قالدىرىپ دەيىن كەلگەنىمە كەلەر اقباتانى كەلىن، –
 

ر دوڭگەلەك بىلق ەتەدى. باستاۋى با-قارىقبول مەن اقباتا ءتىزىلىپ سىرتقا شىققان. تابان استىنداعى كوك مايسا بىلق
ا سامال ەستى. ەكى باال قۇراق ۇشىپ ساز جارىسىپ ويناۋعا ادەيى جاسالعانداي ەدى. سىنىقشى االقانىنداي مايد

قۇلدىراڭداپ جۇگىرە جونەلگەن. الدا قارىقبول، ارتتا اقباتا جەلكىلدەيدى. شىنداپ جۇگىرسە تازىعا ىلەسە االتىن 
عا دۋ قىزارىپ ەنتىككەن اقباتا-قارىقبول بۇل جولى ونشالىق شىعانداپ قارا ءۇزىپ كەتپەدى. سوڭىنداعى ءجۇزى دۋ
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جالتاقتاپ كەلە جاتىپ بۇالق ەرنەۋىنەن دوماالپ كەتە جازداپتى. كوكەسى كاۋسارعا ات سۋارىپ تۇر  قايرىال بەردى.
 ەكەن. قۇالپارە شاپقىالعان بۇالرعا كوزىنىڭ يتىمەن قارادى.

 
 .ءپىسىپتى شيە تاۋ كوردىم، كەشە. قايتساڭدارشى تەرىپ شيە بارىپ قىساڭعا شاپقىالعانشا بوسقا قۇر ۇركىتىپ مالدى –
 

قاراتاۋدىڭ كۇنگەي بەتىندە جابايى شيە بۇرالىپ شىعاتىن. ءساۋىردىڭ باسىندا گۇلىن توگىپ، شىلدەگە جەتپەي القىزىل 
ساۋ توگىلەدى سودان. ارقار، كيىك قوزىعاسى جايىالدى، قۇس شوقىپ -شيە تۇنىپ پىسەتىن. ءۇپ ەتكەن جەلدەن ساۋ
بەپسىز داالقتاپ سە-اۋ سەبەپتى-ەمىزىكتەپ تاۋىسىپ تىنادى. شىندىعىنداجەيدى. ايتەۋىر تابيعات نەسىبەسىن ەركىن 
 جۇگىرە بەرگەنشە شيەگە شىعىپ قايتپاس پا.

 
تۇيىنىپ جولعا شىقتى. قولدارىندا تاماق وراعان تۇيىنشەك، -ەرتەسىنە تاڭ االكەۋىمنەن قارىقبول مەن اقباتا ءبۋىنىپ

قوالت قارا ادىرعا اياق ىلىكتىرسە، تۇسكە دەيىن شيە -نشا قوالتشيە تەرەتىن قاۋاشاق قۇتىسى بار. كۇن قىزعا
تەرمەكشى. اپتاپ باسىلعانشا تاس كولەڭكەسىندە وتىرىپ دامىلدايدى. كەشكى سالقىنمەن اۋىلعان قايتىپ كەلەدى. 

 قتوسءا سوڭ دەگەن –، «قورىقساڭدار ءيتتى ەرتىپ الىڭدار»كوكەسىنىڭ قۇالققا قۇيعان جول سىلتەۋى وسىالي. 
 قىر باال ەكى بولىپ تيتىمدەي-تيتىمدەي استىندا كۇن كوتەرىلگەن. شىقتى ىلەستىرە سوڭدارىنا كالەپ-كا-كا تازىنى
 .باردى كەتە اسىپ
 
رەر اي. بى-ءيىسشىل تازى اۋەلگىدە اڭعا شىقتىم دەپ ويالدى ما، ارساالڭداپ جۇگىرىپ قىر اسىپ قۇلدىراڭدادى 

پ ءوتتى. اقىرىندا ىلەسە شىققانى ساياتشىل كانىگى اڭشى ەمەس، توباناياق، قىسقا ادىم مارتە الدارىن كەسىپ قۇيعىتى
 باالالر ەكەنىن بىلگەن سوڭ مۇتتەم تۇمسىعى سالبىراپ ءتۇسىپ كەتتى.

 
ەندى سالپاڭ قۇالعى قىلجيىپ ونبەس ميمىرت اياڭعا باستى. يت تۇمسىعىمەن ەمەس، اۋزىمەن دەماالدى دەگەن راس 

لىن ساالقتاتىپ، ءبۇيىرىن سوعىپ بولدىرىپ قالدى. كۇن شەكەنى شىجعىرا تۇسكەن. ادىردىڭ قىر ارقاسىمەن ەكەن; ءتى
 يرەك ساعىم بۇلىڭدادى.

 
قارىقبول ىستىققا شىداي الماي جەيدەسىن شەشىپ قولىنا العان. قااليى قاۋاشاقتىڭ ءوزى قورعاسىن قۇيعانداي ءزىل 

شوڭگە مەن قيىرشىق تاستان قورقادى. ءبىرازداسىن جالعىزاياق سۇرلەۋ سۇيىلىپ تارتتى. باتەڭكەسىن شەشىپ جۇرۋگە 
قارا شاتقال ىشىنە ءسىڭدى. ەكەۋى دە ەلسىزدە جالتاقتاپ ەلەگزي باستاعان. ءاقتوس تازى تۇمسىعىن جەرگە سالىپ 

 تۇكتى سەزەر ەمەس. ەرتىپ شىققانى مەدەت بولدى ايتەۋىر.
 

ن قارا سۇر قاقپاقىل تاس. وزەكشەدە شاعىن وزەن اعىپ جاتىر. جارقاباقتا، تاس اراسىندا قىساڭنىڭ ەكى بەتى جالتىراعا
 بۇعىنعان ايۋداي دوڭكيىپ شيە بۇتاسى قاراۋىتادى. قاسىنا تاقالعانى سول، جانارى بوتاالپ جۇرە بەرگەنى.

 
اباقتا ءبىرازى توگىلىپتى، س اۋ، سىيمايدى. ءبىرازىن قۇس شوقىپتى،-مولدىرەگەن القىزىل شيە بۇتاققا سىيمايدى

 سامساپ قالعاننىڭ ءوزى جەتەرلىك.
 

ساتتە تولىپ شىعا كەلدى. اۋزىنا تالقانشا قۇيدى كەپ، ءسولدى شىرىنىن -قارىقبول قولىن سالىپ بەرگەن. االقانى اپ
 جۇتتى كەپ.

 
 .شوشايتىپ ساۋساعىن تاڭىرقاپ قاتتى اقباتا دەدى –! قاراشى شيەنى انا –
 

ارىدە، دوڭبەك تاستىڭ كۇنشۋاعىنا شىققان قالىڭ شيەنى جاڭا شالعان. ونىڭ قاسىندا مىنا تاڭىرقاپ تۇرعاندارى 
قابىنا سوالي بەتتەگەن. الگىنىڭ شيەسى مولدىرەگەن ۋاق بولسا، مۇنىڭ جەمىسى -اق ويىنشىق ەكەن. سۇرىنە-انشەيىن

. قالدى اشالىپش قاپەلىمدە –شقى ۋىسىن اۋىزعا توعىتقانى سول قارا قوشقىل باداناداي ءىرى، سۇيەكتى. قارىقبول العا
اۋساق باسىنا ى تاناۋ قىتىقتايدى. سءيىس ءاتىر ءتاتتى، ۇيىرەر ءتىل. تەپتى تاڭدايعا شيە ءسولدى جارىلعان پىرت-پىرت

 قان قىزىل بوياۋ جۇقتى.
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ى كۇن ارقاعا ويىسىپتى. جەر دۇنيەگە قويۋ ءسولءبىر مەزەتتە قارىقبول شيە اراسىنان باسىن كوتەرىپ قارايدى: االۋ  
 تامىپ تۇرعانداي.

 
 تاعى بۇرىلىپ قارايدى: اقباتانىڭ ەرنى شيەدەن ەش اۋمايدى.

 
 جاڭا بايقادى: قىز قااليى قاۋاشاققا ۋىلجىپ پىسكەن جەمىستى لىقا تولتىرىپتى.

 
نا جۇگىرىپتى. ۇيالعانىنان بۇتا اراسىنان بۇعىاقباتا شيە تەرىپ جۇرسە، بۇل كوكەڭنىڭ ەكى قولى دامىلسىز اۋزىنا 

 بەردى.
 
. وزەنگە قىزىل-واليىمەن قىپس يىعىڭ ءوڭىرىڭ، –. اقباتا دەيدى – قالىپتى، جۇعىپ بوياۋى شيەنىڭ بەتىڭە –

 بارىپ جۋىنايىق.
 

. ءمولدىر جاتىپ الىپتىاۋ دەسىپ دوماالڭداي جۇگىرىپ ىلديداعى وزەنگە تۇسكەن. ءاقتوس تازى اعىنعا كوسىلىپ -باسە
جاالپ االدى. قيىرشىق جاعاعا جەتە بەرە قارىقبول -اعىس قاق جارىلىپ قايماقشي اعادى. ارەدىك سۋ بەتىنەن جاالپ

 دا ەتبەتتەي باس قويعان.
 

 اقباتا كىدىرتتى.
 
 .دەيدى – بوالدى، ارام سۋ جاالعان يت وتەيىك، الدىنان تازىنىڭ –
 

. بىتەدى ىپباۋل تارتىپكە مەن ءتالىم –ۋا، سونىڭ ۇيرەتكەنى. اقباتانىڭ قاشانعى ادەتى اقباتانىڭ كوكەسى تىم تاق
لدىرىقتى باسىپ تۇرما، ءۇيدى اينالىپ جۇگىرمە، ۇلكەن كىسىنىڭ الدىن تابا اق،-كەتسەڭ تاقاپ قاسىنا اقباتانىڭ

 ۇيدەيت ەكەۋى ايتپەسە. ايتقاندارى ارباكەشتىڭ ءبارى –كەسپە، باسىڭدى تاباققا سالما، اۋزىڭدى اشىپ ەسىنەمە 
اينالىپ  ءۇيدى قۋىپ كولەڭكەسىن ىلعي المايدى؟ تۇرا تۇتىپ ەسىندە تارتىپتى-ءتالىم سونداي نەگە بۇل قۇرداس،

 جۇگىرگىسى كەلەدى، ىلعي داستارقاننىڭ تورىنە قول سوزىپ بىتەدى.
 

 امال جوق، اعىستىڭ باس جاعىنان بارىپ سۋسىنىن قاندىرعان.
 
ىنشەكتى شەشىپ ورتاعا شۇبەرەك جايىپ، نان تۋراپ، ىرىمشىك توكتى. اشەيىندە قاتىپ قالىپتى دەپ قايرىلىپ تۇي

قارامايتىن تابا نان ءتىل ءۇيىرىپ بارادى. ىرىمشىكتەن دە تۇك ارتىالتىن ەمەس. ەكى مارتە ەڭبەكتەپ بارىپ سۋ 
ر شۇبالعىداي شيراتىلعان ساعىمنان ارىلىپتى. الدەبى كەزەڭ-ءىشىپ ورالدى. كۇن ەكىندىگە ويىسقان سەكىلدى. قىرات

 شىقىلىقتاعان اق قانات قۇس ءداپ جەلكەسىنە قونىپ الىپ كەتەر ەمەس.
 
 ورىك ەايتپەس بىلمەيمىن، جول جوق، اتىم اتتەڭ. اكەلگەن ورىك دوربا ءبىر جاعىنان ارعى تاۋدىڭ انەۋكۇنى كوكەم –

 .ەدىك قايتار تەرىپ
 
 ۇلتتارب قاراساڭ جاتىپ شالقاڭنان –. اقباتا دەيدى – قىزىق، سونداي جۇرگەن جول ءمىنىپ ارباسىنا كوكەمنىڭ –

جاتقانداي. قۇستىڭ نەتۇرلىسى زەڭگىر كوكتە قاناتىن دالپىلداتىپ ۇشىپ وتەدى. جول  كەلە ىلەسىپ ءجۇزىپ قاپتاي
ي. لدىز ءدال بەتىڭە كەلىپ ءتونىپ تۇرعانداجيەگى شىرىلداعان شەكشەك، شىلدەلىك، شەگىرتكە. تۇندە سامساعان جۇ

 مۇلگىپ سونىڭ ءبىرىن دە بايقامايدى.-اتتەڭ كوكەم قالعىپ
 
 قالساڭشى، اقباتا. قوسىلىپ شيە تەرەمىز، قۇلىن سۋارامىز، سۋعا تۇسەمىز. جايالۋدا بويى جاز –
 
 .جىبەرگەن ازەر كۇنگە ەكى. ەتپەيدى رۇقسات دەپ ەتەسىڭ قولقابىس شارۋاسىنا ءۇي اپام –
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كوكەم  دەپ ادىتارت كوپ توقتى شىقتىم، وقىپ ءبارىن كىتاپتىڭ التى-بەس. كوڭىلسىز مۇتتەم جايالۋ ۇيگە جالعىز –
 كەيدە ىلديعا قاشىپ كەتكىڭ كەلەدى.-راديونى سيرەك سويلەتەدى. وينايتىن باال جوق. كەي

 
 .اقباتا دەيدى – شاڭ، كىلكىگەن ماشينا، قۇجىناعان ىلديدا –
 

 –قارىقبول جانە ەڭبەكتەپ بارىپ قيىرشىق ەرنەككە جاتا كەتىپ ءشول باسىپ قايتتى. سوڭعى بارعانىندا بايقادى 
ن سۋى جىلىپ كەتىپتى. قارىن شەرميتكەنى بولماسا جارىتىپ ءشول قايتپادى. قايتا تەرگە مالشىنىپ، تاڭدايى وزە

 بۇالردىڭ. ەمەس الەكتەنەتىن ەش بولماسا بۋسانعانى ءجىپسىپ ماڭدايى اقباتا –كەۋىپ ابىرجي ءتۇستى. تاڭقالعانى 
: سونا ما، شىركەي مە، قاپتاي ۇشىپ مازانى الىپ بارادى. ەدى كولەڭكەسى اعاشىنىڭ دوالنا ۇيىسقان جەرى وتىرعان

 باستارىن ساباالپ تۇرىپ كەتتى.-اقىر سوڭىندا ءۇستى
 

 ، جوالزىقتى جەپ بىتىردىك، ەندى ۇيگە قايتاتىن شىعارمىز دەپ.قارىقبول ويالعان: ءبىر قۇتى شيەمىز بار
 

 اقباتا تاماقتان بوساعان ورامالعا شيە ءتۇيىپ االيىق دەگەندى ايتتى.
 

ساتتە ورامالعا قانقىزىل بوياۋ ءسىڭدى. جانە دە اقباتانىڭ -تاعى دا القىزىل مارجانعا االقان توسىپ، اۋىز تولتىردى. اپ
بۇتانى قۋاالي جىلجىدى. بەينە شيەنى ايناال قالىقتاپ ويناعان اق -لىپ ەتىپ، بۇتا-تارى لىپاق سۇيرىك ساۋساق

كوبەلەك سەكىلدى. جاسىل جاپىراق اراسىنان اق كوبەلەك ۇشىپ شىقتى. ءاقتوس تازى تۇمسىق تاستىڭ ارعى جاعىنان 
 بارقىلداي ءۇردى. بۇل ەكەۋى بۇتا اراسىنان ۇدەرىپ شىقتى.

 
. لدىا ءوزى ورامالدى تۇيگەن شيە بەردى، قارىقبولعا قۇتىنى قاۋاشاق. ۇرەي كوزىندە. اقباتا دەدى – قايتايىق، –

 شالپىلداتىپ كەشىپ ءوتتى. وزەننەن جىلىمشى
 

شىندىعىندا كۇن تاۋ بوكتەرىنە ەڭكەيىپ قالىپتى. قارسى قاباققا شىققان مەزەتتە ءۇيىرىلىپ تۇرىپ كاكاكالەپ تازىنى 
اۋەلگىدە ەش دىبىس بولماعان. قاراكولەڭكە تارتىپ قۋشيىپ بارا جاتقان تاۋ ىشىنەن الدەبىر ايداھار جۇتىپ شاقىردى. 

 عايىپ قۇالعانداي ما.-قويعانداي ما. زاڭعار قۇزدان ىزىم
 

نداي، اباسى مالمانداي، الدەنە جىعىپ سالىپ بالشىققا اۋناتق-سالدەن سوڭ جاقپار تازى قۇالپەرەن اتقىپ شىقتى. ءۇستى
 الى قىڭسىالپ باسىن ەكشەي بەرەدى.-ولەسى عىپ تاالعانداي. سول قۇالعىنىڭ ۇشى ءتىلىنىپتى. ءالسىن

 
 .سيپادى شەكەسىنەن تازىنىڭ اقباتا دەپ –كۇشىم، -مكۇشى –
 
 .قارىقبول دەيدى – جوق، وبال دە وزىنە عوي، سۇققان باس ىنىنە ءمالىننىڭ ءجۇرىپ تىمىكسىپ –
 

الىنى قارساق سەكىلدى ازۋلى جىرتقىش كەلەدى. ءىنىن تايىز قازادى. كۇندىز مەكەنىندە ۇيىقتاپ جاتادى قاراتاۋدىڭ ءم
 دا، جورتۋىلعا تۇندە شىعادى. كىسىگە زااللسىز، ايتسە دە ءۇي قويانى، تاۋىق سەكىلدى ماقۇلىقتاردى ۇرالۋعا ماشىق.

 
كۇن قايتقان سوڭ ءجۇرىس تە جەڭىلدەدى. سۇيىق سول مۇندارمەن ايقاسىپ كەلگەن اڭشى يتتىڭ سيقى مىناۋ. 

بۇرق كوتەرىپ جازىقتان ءوتىپ، قايقاڭعا كوتەرىلگەندە الىستان دوڭگەلەك ساز كوگەردى. -سۇرلەۋدىڭ شاڭىن بۇرق
ساز ورتاسىندا جىلقىشىنىڭ جالعىز ءۇيى. قارىقبولدىڭ كوكەسى بۇالردىڭ كەشىگۋىنەن سەكەم الدى ما، بەرگى بەتتەگى 

تىركىس قىرعا تىرمىسقان ءۇش قارانى شالدى دا ۇيگە -قا شىعىپ باتىسقا كۇن ساال قاراپ تۇر ەكەن. ىركىسشوشاق
 جۇلقىن قۇيعىتا جونەلدى.-قاراي ادىمدادى. ءاقتوس تازى تۇمسىعىن كوككە ءىلىپ، جىن قۋعانداي القىن

 
سىرقىراپ اتتاپ باسۋدىڭ ءوزى مۇڭ بولىپ تازىدان اشەيىندە قارىقبول دا قالىسپاس ەدى. تابانى قولدىراپ، سانى 

 كەلە جاتقان. ءىلدالداالپ توتيايىنداي كوكشىل سازدىڭ جيەگىنە ىلىككەن.
 

 الدارىنان اتتىلى كوكەسى شىقتى.
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بۇل جانىپ السىرەگەن اقباتانى ەڭكەيىپ جەردەن ءىلىپ الدىنا مىنگىزدى، قارىقبولدىڭ قولىنان قااليى -بەتى بال

الدى. شىمداقتى دۇڭكىلدەتىپ ىلگەرى وزعان. تابانىنا قاتقىل جۋسان باتىپ كىبىرتىكتەپ كەلە جاتقان قاۋاشاقتى 
 قارىقبول ماقتا باسقانداي بولدى. بىلقىلداعان شىمداقپەن ءجۇرۋ راقاتتىڭ راقاتى ەندى.

 
-پ اينالىپاپاسى بايەك بولىقارىقبول جاۋدىڭ بەتىن قايتارىپ كەلگەن باتىرداي ۇيگە تالتاڭداي باسىپ ەنگەنى سول، 

 –، «يىپ جۇدەپ كەتىپسىڭشاۋك كۇنسىپ». دەيدى –، «تاۋ اسىپ، تاس باسىپ كەلگەن ءداۋىم»اي، -تولعاندى
 ايىنس ماقتاعان كوكەڭ بۇل بۇرىن. دەيدى – ،«عوي ىشە قىمىز سالقىن قاۋاقتان قويعان باتىرىپ شىمعا». دەيدى

 الدىندا قىز ولىج بۇل بەلگىسىز، ەكەنى نەگە. تۇسەتىن شالقايا شىرەنىپ ايىنس ماپەلەگەن بەرەتىن، قومپيا ءىسىنىپ
 دى.بەر ۇياال تارتىپ تومەنشىك

 
 اپاسى مەن كوكەسى كەشكى شايدى قاراتاۋدىڭ ۋىلجىپ پىسكەن ءسولدى شيەسىمەن ءىشتى.

 
 .اپتىۇيىقت قاتىپ تاستاي –قيۋ ءتۇس كورەمىن دەپ ويالعان: تاڭقالعانى -قارىقبول بۇگىن دە ادەتتەگىدەي يۋ

 
 اربا ۇستىندە تاۋ شيەسىندەي مولدىرەگەن اقباتانى ەرتەسىنە قىر اسقانشا قول بۇلعاپ شىعارىپ سالعان.

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3529&oku=21738#ixzz4WeBUMLwG  
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 شىنشىل مەن سۋايت

 
ءبىر شىنشىل مەن ءبىر سۋايت جۇرەتۇعىن جولى بىرگە بولعاندىقتان، جورىقتاس بولىپ جول ءجۇرىپ كەلە جاتىپ  

كورگەن اڭگىمەسى. شىنشىل قايدا بارسا، ءسوزىنىڭ شىندىعى تورگە وتىرعىزىپ، ىشپەگەنىن ىشكىزىپ، جەمەگەنىن 
پ، ەل كوزىنە سۇيىكتى كورسەتەدى ەكەن دە، ىلگەرى باسا بەرەدى ەكەن. سۋايت قايدا بارسا، وتىرىگى جەگىزى

 بەتىنە شىعىپ، جۇرتقا جەكسۇرىن كورىنىپ، كوتىنەن كەرى كەتە بەرەدى ەكەن.
 

 قاتەرلى شولگە شىعىپ كەتتى دەيدى. بۇرىن جۇرمەگەندىكتەن، جول جايىن-ەكەۋى ءبىر قورقىنىشتى، قاۋىپ
كورمەگەن  بوستان، -كورگەن جەر »بىلمەگەندىكتەن، سوالي بوالتۇعىندىعى ءۇشىن بۇرىنعى قازاق قارياالرى ايتقان: 

 دەپ. -« كورستان -جەر 
 

قۇمى بورانداي بورايتۇعىن، بەتكە -ول ءشول سونداي ءشول ەكەن: جەلى ىستىق وتتاي بەتكە ۇراتۇعىن، توپىراق
اسىنداي سۋى جوق، تۇكىرىكتەن باسقا دىم جوق، جاندى نارسە كۇنەلتىپ، تىرىلىك قاداالر بەتەگە جوق، كوزدىڭ ج

ەننەن جايىن بىلمەگ-شۋلى جان جۇرمەيتۇعىن ءشول ەكەن. بۇالر ءمان-اتانعان اتى« توزاق ءشولى»قىال المايتۇعىن، 
 ابايالماي ءجۇرىپ كەتىپ دۋشار بولىپتى. شىنشىل:

 
 ەتەر،كورس بىزگە راقاتىن بەينەتتىڭ بۇل قۇداي بەرگەن مۇنى. ناۋبەتى نبەرگە بىزگە قۇدايدىڭ بولسا، نە –
 دەپ، قۋانا بەرەدى ەكەن دە، سۋايت: -« راقات - ءتۇبى مەحنات»
 
! ما؟ اسايج دۇنيە جەر وسىنداي بولسا، بىلگىش! بىلگەنى؟ كانە، دەيدى، بىلەدى ءبارىن دەيدى، بىلگىش قۇداي –

 ەلمەيك مۇرشاسى جاراتۋعا سۋ دە، كەلسە شاماسى جاراتۋىنا جەرىن مۇنىڭ! كۇشتىلىگى؟ قايدا دەيدى، كۇشتى قۇداي
 دەپ، اۋزىنا كەلگەنىن شاتا بەرەدى دەيدى. -ان عوي! قالع
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 شىنشىل:
 
 ماعان قۇداي بەرگەن جولداس سىقىلدى سەن جەردە تار قىستاۋ-قيىن وسىنداي. ەمەس اۋىر بەينەتى مۇنىڭ ماعان –
ۇلدىزدا ج سۇم كۇندە، سۇمىراي -. دەيدى بەرەدى دەي -!شۇكىر شۇكىر، قۇدايعا، ىرزامىن! دەيسىڭ؟ بەرمەس نە

 دەپ، تاۋبە ءتىزىرۋح قۇدايعا جالىنۋدا بوالدى ەكەن. -تۋدىق پا؟ الدە ماعان سونداي كۇندە كەز بولدىڭ با؟ 
 

 سۋايت اۋزىنا كەلگەنىن شاتىپ، قۇدايمەن ارپالىسۋدا بوالدى ەكەن.
 
كەتتى، جان شىقتى دەگەندەي بولىپ، ءشول تاۋسىلىپ، ءبىر داريانىڭ جاعاسىنا جەتتى دەيدى. داريانىڭ جاعاسىنا  ەس

داعى جۇرتتىڭ كەمەمەن داريادان ءارى وتەتۇعىن كۇنىنە كەز -كەلسە، جىبىرالعان كەمە، قىبىرالعان جان، كۇللى قورى
االسىپ ءمىنىپ جاتىر ەكەن. بۇالر كەمەگە سىيماي قالىپ بارا بولعان ەكەن. جۇرت جابىرالسىپ اقىرعى كەمەگە جانت

جاتقان سوڭ، كەمەشىلەر ەكەۋىنە ءبىر قايىق بەرىپتى. ەكەۋى ءبىر قايىققا ءمىنىپ، ارقانىن ءبىر زور كەمەگە تىركەپ، 
ىداي سۋايت ش سۋ جۇزىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، داريا دا نەشە كۇن، نەشە ءتۇن جۇرسە، تاۋسىلماستاي بولعان سوڭ،

 المايدى دەيدى:
 
بولسا، وعان ءبىر تامشى سۋ ورناستىرا )ورناالستىرا( الماي،  ءشول. دەيدى - «قۇداي قۇداي،»: جۇرت اي،-ياپىر –

قۇداي، »مۇنداي: سونداي قۇدايدى  -اناداي، مۇنىسى  -سۋ جاساسا، االقانداي قۇرعاق جەر ورناتا الماپتى. اناۋى 
دەپ،  -نان تاستامايسىڭ. مەن كىسى تانىسام، سەنىڭ ءوزىڭ شىن وڭباعان سۇمىرايسىڭ عوي! دەپ، اۋزىڭ -«قۇداي!

 شىنشىلعا ۇرسادى دەيدى.
 
دەگەن بار ەمەس پە؟! سۋايت زالىمنىڭ كەساپاتتى كەسىر ءتىلىنىڭ سۇمدىعىنان كوپ كەمە  -«مىڭعا! -بىردىكى »

مەن شىت، بىرەۋ والي، بىرەۋ بىالي )بۇالي( باسى-، كەمە بىتتالقان-تولقىنعا كيلىگىپ، قۇداي پانا بەرسىن، سۋ تاس
 قايعى كۇن تۋىپ]تى[. سۋايت مۇنداي زور كۇنگە ۇشىراپ قالعان سوڭ، جاعى قارىسىپ، شىنشىل:

 
 «!اقتاس قۇدىرەت، ساقتا،»- سىيىنىپ، قۇدايعا جاعىنان ءبىر ارپالىسىپ، ونىمەن دەپ، -! كورمە ايتا جانىم، قوي، –
پ، ۋاق، جاداعاي بوپ اشىلىجايماش كۇن بولىپ، قابىلداي ناالسى ايتقان جۇرەكپەن اق جالبارىنىپ،-الىنىپج دەپ، -

 تولقىن باسىلىپ، داريا ورتاسىندا كوزدەرىنە ءبىر قارا كورىندى دەيدى.
 

راق ەكەن. قۇم توپىەسەن كەلسە، ءبىر جاسى]ل[ بايتاق كەڭ ارال -سول كورىنگەن قاراعا قايىقتارىن جەل ايداپ، امان
ىپ وزى كەلىپ، ءبىر جەتىل-ءبىر اراعا جيىلىپ، ءۇيىلىپ، كەڭ ساحارا داال بولىپ، ۇستىنەن اعاشالر ءوسىپ، وزىنە

تۇرعان جاي ەكەن. قايىقتارىن ءبىر اعاشقا بايالپ، قۇرعاق دۇنيەنىڭ جۇزىنە شىعىپ اراالپ كەلە جاتسا، سۋى 
جاتقان ءبىر بۇالققا كەز بولىپتى. باسىندا ءبىر تاس. تاسقا جازۋ جازىلعان. مولدىرەپ، ءتۇبى كۇمىستەي جىلتىراپ 

اسقا ت -قايىم بولماي جوعاالر جازۋ ەمەس. ەكەۋى دە تانىپ وقىدى -جازۋى قازىلعان تاسقا تاڭبا باسقانداي، قيامەت
تان ءبىر شىل كىسى بۇل بۇالقكىم بۇل بۇالققا كەز كەلسە، ومىرىندە وتىرىك ايتپاعان شىن-كىمدە»جازىلعان ءسوزى: 

سۋ ىزدەمەي، تويعان قوزىداي تومپيىپ، -جۇتسا، مەيىرى قانادى، كوزى شىراداي جانادى. تولىق ءبىر ايعا شەيىن اس
دانەمەگە پەيىلى )ميلى( شاپپاي قاالدى. ەگەر وتىرىكشى، جالعانشى ىشسە، مەيىرى قانبايدى، كوزى شىراداي جانبايدى. 

، وتىز كۇن تۇگىل، ءۇش كۇنگە بارمايدى. قانشا ىشكەنمەن، ومىرىندە سۋسىنى قانبايدى جانە اي -ونىڭ توقتىعى 
تاعى مۇنان ىشكەن سوڭ، اۋزىنان ءبىر وتىرىك ءسوز ابايالماي شىعىپ كەتسە، تاباندا قارنى كەۋىپ كەتىپ جارىلىپ 

ماڭايدا مۇنان باسقا كوزدىڭ كولەمىندەي  ولەدى. انا كورىنىپ جاتقان داريا سۋى اششى، اۋىزعا ۇرتتاپ العىسىز. بۇل
دە سۋ جوق. ىشسە دە ەرىك وزىندە، ىشپەسە دە ەرىك وزىندە. جانە بۇل ايتىلعان ءىشۋ شارتىنان باسقا شومىلۋ 
شارتى بار. وتىرىكشى بۇل سۋعا تۇسسە، دەنەسىنە تيگەن جەرى ورتەنەدى. وتقا كۇيگەنگە جازىلۋ بار، بۇعان 

مۇرنىن -. شىنشىل شومىلسا، جانى سايا تابادى، دەنەسى راقاتالنادى. كوزىن جۇمسىن، قۇالقكۇيگەنگە جازىلۋ جوق
 تىعىنداسىن، ءبىر سۇڭگىپ، باسىن كوتەرىپ السىن.

 
 دەپ -« وزى يە بولۋعا جاراعان جان شومىلسىن!-سوندا كوزىنە نە كورىنسە، جانعا اۋزىنان شىعارماسىن، وزىنە

ۇل سۋعا قۇالش ۇرىپ ءجۇزىپ مالتيمىن دەمەسىن. ەگەر ونداي قىالمىن دەسە، ەتپەتىنەن جانە ب»جازىپتى) يازىپتى(. 
 دەپتى. -« )ەكبەتىنەن( سۋعا جابىسىپ جاتىپ قالعان بويىمەن جاتىپ قاالدى!
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سۋايت مۇنان ىشەرىن دە بىلمەدى، ىشپەسىن دە بىلمەدى. ءوزىن ءارى اشتىق، ءارى سۋساعاندىق جەتەسىنە جەتىپ، 

 ىن قۇرتقان.تيتىع
 
 !قىلدىم تاۋبە ايتپاسقا وتىرىك اۋىز ءبىر ەندى –
 

شىن قۇدايدان قورقىپ، قىلعان تاۋبە ەمەس، امالسىز، شاراسىزدىقتان تاۋبەگە كەلىپ، ءىشىپتى، شىنشىل اۋەلى دارەت 
زىپ ولىن تيگىالدى، شۇكىرۇزۋ نامازىن وقىدى. ول ناماز وقىپ جاتقاندا، سۋايت شومىاليىن دەپ ويالنىپ، سۋعا ق

ەدى، قولى دۋ )داۋ( ەتە ءتۇستى. شەگىنىپ تۇرا قالدى. شىنشىل نامازىن وقىپ بولعان سوڭ، قاننەن قاپەرسىز، 
دانەمەدەن سەسكەنبەي، ۇيات جەرىنە بەلدەمشە بايالپ، سۋعا كىردى. ول بالىق ەسەپتى بولدى، سۋ وعان جان 

ى. جانى جاي تاپقان سوڭ، دەنەسى سۇيسىنگەن سوڭ، سۋعا ەسەپتى بولدى. ومىرىندە كورگەن ءبىر راقاتى بولد
ءبىر سۇڭگىپ، باسىن كوتەرىپ السا، ماناعى شەشىنىپ سۋعا تۇسكەن جەر ەمەس، باسقا ءبىر بوتەن دۇنيەدەن شىقتى. 
 ادەمىلىگىن، وڭدىلىعىن اۋىزبەن ايتىپ تۇسىرە االر ەمەس. جالعاننىڭ جارىق ساۋلەسىن جاڭا كوردى. سۋدان قىرعا

ورامال،  بىرى وتەدى. ءبىرىنىڭ قولىندا-شىعىپ ەدى، قىلقىن )قۇلقىن( كەسكەندەي قىرىق قىز سۇلۋلىقتا بىرىنەن
جان ەتىن قۇرعاتىپ، تورعىن توسەپ، اتالس جايىپ، -ءبىرىنىڭ قولىندا سۇلگى، قولى بوس ەشقايسىسى جوق. جالما

تىعىنان سۇيەپ، ساندال اعاشتان سالىنعان سارايعا الىپ اياق كيىندىرىپ، ءبىرى قولىنان ۇستاپ، ءبىرى قول-باستان
بارىسىپ، بۇل وزىنە دە يە بوال الماي قالدى، ىسىنە دە يە بولماي قالدى. ول ساندال ۇيدە ساندال اعاشىنان 
التىنداتىپ جاساتقان ءبىر تاق. تاق ۇستىندە ءبىر قىزدىڭ سۋرەتى. مىنا جاندى قىزداردىڭ ءبارى دە ول سۋرەتتىڭ 
قاسىندا دانەمەگە تۇرماي قالدى. جالعاندا مۇنداي سۇلۋدى جاراتقان قۇداي قاالي شەبەر؟! قۇدايدىڭ جاراتقان قالپىن 
اۋدارماي وزىندەي قىلىپ سالىپ العان سۋرەتشى قاالي شەبەر؟! سول سۋرەتتى كورگەندە، ەسىنەن اداسىپ جىعىلدى. 

نەگە نا كەلىپ، وتىرا قالىپ، بەتىن بەتىنە تيگىزگەندە، جانسىز دەجان باسى-قىرىق قىزدىڭ باسشىسى شارىگۇلرۋح جالما
جان سالعانداي بولىپ، كوزىن اشىپ مۇنى كوردى دە، انانى ۇمىتتى. باسىن كوتەرتۋگە جاراعان، ءوزىن تۇرعىزۋعا 

تى، بەتىنە ە جاراماي ما؟! قولىنان ۇستاپ، قۇشاقتاسىپ، قويىنداسىپ جوعارى تاققا الىپ شىقتى. شارىگۇلرۋح ەتىنە
ركىتتەن بولىپ، بۇ -« جايىلىپ جاستىق، ءيىلىپ توسەك»بەتى ۇيرەنگەن ]سوڭ[، ايتتىرىپ العان جارىنان ارتىق 

قىراعى، بايعىزدان زەرەك، مايمۇننان )مايمىلدان( ويىنشى، مىسىقتان ەبى اسىپ، قۇشاقتاسىپ، ءسۇيىسىپ، ىرجاقتاسىپ 
( ون ەكى بۇرالىپ، موينىنا ورالىپ، اۋلىكتىرىپ، ەلىكتىرگەنى بىالي )بۇالي كۇلىسىپ، قىرىق قيىلىپ، وتىز ءۇيىلىپ،

تۇرسىن، الما دەيسىڭ بە، انار دەيسىڭ بە جەگىزىپ، شىرىن، ءشاربات، قىزىل اراق قوسقان اراپ پەن ساراپتى )شاراپتى( 
ىراداي تەن تاندىرىپ، كوزىن شەس-ىشكىزىپ، اۋەلى ءوزى ۇرتتاپ، ءوزى ۇرتتاعان جەرىنەن جىگىتكە ۇرتتاتىپ، عاقىل

جاندىرىپ، اسا جانىنداي جاقسى كورگەندىگىنە قىلىق، قىزمەتىمەن ناندىرىپ، جىگىت تە كۇيىنە ءتۇسىپ، كوڭىلى 
اردان -كوتەرىلىپ ءوسىپ، ەكى كوزى مولدىرەپ، قادالعاننان قادالىپ، قىزدىڭ وڭمەنىنەن وتكەندەي ءتيىسىپ، ۇيات

ايا باستادى. جالپ-ەكتىڭ ەرىك الىنە )الدىنا( قويماي، كەرەك قىلعانىن دامەتىپ، جالىنىپكەشىپ ايەل جىنىسىنان ەرك
 قۇشاقتاسا، قىمسىنبايدى; سۇيسە، شىمىرىكپەيدى. قاالي ۋقاالسا، ۋقاالۋىنا كوندى.

 
. وسىاليىقق جولمەن اق نەكە، ادال تۇستە تال تايداي! اتسىن تاڭى كۇننىڭ ەرتەڭگى. بەر ايال ماعان بۇگىن ءبىراق –

دىققا )ارامدىقعا( باسۋعا جول جوق. ءبىر سوقىردىڭ ارام كوزىندەي ينەنىڭ. ۇناتادى ادالدىقتى اسا جەر بۇل
 -« ەتپەسك -جەتپەس، بۇيىرعان  -اسىققان »قوبالجىعانىنا قوزعالىپ، جىگىت بولساڭ، مەنىڭ ەتەگىمدى بىلعاما! 

دى. مۇنىڭ بويىن ابدەن بيلەپ جەڭىپ كەتكەندىگى سونداي، دەپ، و دا جالىندى دەي -دەگەن بار ەمەس پە؟! 
تۇسىن دە بىلمەيدى. ەكى كوزى قىزدىڭ بەتىندە، ەكى قولى ەمشەك، -ايتقان ءسوز قۇالعىنا دا كىرمەيدى، ءوزى ەس

 تاماق سىقىلدى جوعارعى دەنە ەتىندە. سابىرى قالماعاننان شىداي الماي، قولدى تومەنگى جاققا سوزا باستادى.
 

 قىز جالىنىپ:
 
 -تۇعىن بولساڭ، وزىمنەن دە ارتىق ءبىر سۇلۋدى قوينىڭا سااليىن! الماي توقتاتا ءوزىڭدى كىرمەي، جۇمىسقا ءبىر –

 دەپ، سىروسمينساق دەگەن ءبىر قىزدى شاقىرىپ الىپ:
 
مەن ساعان جانىمدى قينامايىن. ءبىر تۇنگە شىداي الماعاندىعىڭا  -، «ار ساداقاسى -جان ساداقاسى، جان  -مال »

جالپايىپ سىروسمينساقتى قوينىنا سالىپ، ءوزى تۇرىپ كەتتى دەيدى. بۇل ءوز -دەپ، جالىنىپ -ارىمدى قيمايمىن! 
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ا قالدى. ويىنا العانىن قىلىپ، كوڭىلى داۋاالپ تىنىپ جاتتى دبيلىگىنەن ايرىلىپ، سوقىردىڭ بيلىگىندە قالعان كىسى، 
ەلگەن ەسىنە ك-اعارىپ تاڭ اتتى، جارقىراپ كۇن شىقتى. ءبىر مەزگىلدە ويانىپ، ەسىن جيىپ، كوزىن اشتى. عاقىل

« ى؟!دۇرىلعان ەكەنمىن عوي! قۇداي مەنى نەدەن مۇنداي ماسقارا قىل»سوڭ، جىندىلىق مىنەز ءبارى بويدان قاشتى. 
دەپ، وڭاشاالنىپ بارىپ سۋعا ءبىر  -« سۋعا شومىلىپ ادالدانايىن!»وزى پۇشايمان بولىپ: -دەپ وكىنىپ وزىنە -

سۇڭگىپ، باسىن كوتەرىپ العاندا، ماناعى جولداسىنىڭ قاسىنان شىقتى. قايتا سۇڭگيىن دەسە، سۋ جوق. نە قىالرىن 
دال. كوز باسقا نارسەنى كورۋدەن -تۇسسىز، دال-سال، ەسسىز-زەڭ، سال-تاماشا، مەڭ-اسىر، تاڭ-بىلمەدى. حايران

قالدى، ءتىل بوتەن ءسوزدى سويلەۋدەن قالدى. العاشقى كورگەن قىزدىڭ سۋرەتىن )سورتىن( ءبىر وياليدى، ول 
ىنا لدقىزمەتىن وياليدى. ول كوز ا-كوز الدىنا ءبىر ەلەستەيدى. ونان سوڭعى ءوزىن الپەشتەپ اياالعان قىزدىڭ قىلىق

ءبىر ەلەستەيدى. ونان سوڭعى كوڭىلىن داۋاالتقان قىزدىڭ ەتىنىڭ جۇمساقتىعى ويىنا تۇسەدى. ول كوز الدىنا ءبىر 
ەلەستەيدى. بۇ جالعاندا مۇنداي زور پالەگە ۇشىراعان كىم بار دەيسىزدەر؟! ازەر زورعا كيىمىن كيىنىپ، اياعىن باسارىن 

كىم كەز -بۇل جەرگە كىمدە»ىڭ ۇستىنە جانە تاستا ءبىر جازۋ سايراپ تۇر: دا بىلمەيدى، باسپاسىن دا بىلمەيدى. ون
ىن! نە بىالي )پۇالي( موينىن بۇرماس-كەلسە، سۋعا ءبىر شومىلعان سوڭ، تيتتەي )بيتتەي( كىدىرىپ تۇرماسىن، والي

 دەگەن. -« ىن!دەپ، جونەلس -« باس امان، جان ساۋعا!»ديۋ پەرى ولتىرەدى، نە جايىن، نە ايداھار جۇتادى. 
 
-امالسىز اياڭداپ جونەلە بەردى. جولداسى دا حايران«. ولەيىن دەسە، جان ءتاتتى; ولمەيىن دەسە، دەرت قاتتى»

اۋ! نە قىلسا دا، سۋدان بۇعان ءبىر نارسە جابىستى. -دەگەن وسى ەكەن -اتتان جىعىلعاندى پەرى اڭديدى »اسىر. 
-دەپ، ول والي ويالپ، بۇل بىالي )بۇالي( ويالپ، ەكەۋدەن -« ە؟!جىن سوعىپ كەتتى مە، پەرى سوعىپ كەتتى م

ر، سۋايت اسى-بىرىنە ءتىل قاعىسىپ، سويلەسۋدەن دە قالدى. شىنشىل ءوز كورگەنىمەن حايران-ەكەۋى ەلسىزدە بىر
لسە، ءىشى كە اسىر قايىققا ءمىنىپ، دارياعا ءتۇسىپ كەلە جاتىپ، ءبىر زور كەمە كورىندى. كەمەگە-مۇنى كورىپ حايران

لىق تولعان ساندال اعاشى. ءتىرى جان قىرىلعان، جاندى قارعا دا جوق. بۇالر يەسىز قالعان كەمەگە كەلىپ يە بولدى. 
بۇل كەمەنىڭ جايى: بۇل داريا مۇحيت ەكەن، ھيندستانعا ء)ۇندىستانعا( استاسقان جاعى ەكەن. مۇنان قۇرعاققا شىققان 

اماندا ھيندستاندا ءبىر حىسىراۋ پاتشا بار ەكەن. سونىڭ جالعىز قىزى بولعان ەكەن: ھيندستاننان شىعادى ەكەن. ول ز
زاماناسىنىڭ سۇلۋى ەكەن. كورگەن كىسى تالىپ، ءولىپ قاال بەرەدى ەكەن. سول قىز باسى ايالنىپ )اينالىپ(، كوزى 

اندال بۇعان س»داۋا قىال الماي]دى[.  قاراياتۇعىن ءبىر اۋرۋعا ۇشىراپ، دۇنيەدەگى باقسى، بالگەرلەردى جيناسا دا، ەش
ساندال اعاشتىڭ ءبىر تۇتامىن ءبىر التىننان »دەگەنمەن، پاتشا جۇرتقا جار سالعان ەكەن: « اعاشتىڭ ءيسى جاقسى

 دەپ. -« االمىن!
 

 نقىزىنا ساندال اعاشتان ءۇي جاساتپاق بولىپ، سوعان ساندال اعاش الىپ، تيەپ )تۇيە( كەلە جاتقان ءبىر كەرۋە
، اۋەدەن ayەكەن. وزدەرى سۋ سوعىپ، دەرت ءتيىپ، قىرىلىپ مۇكاممالدارى يەسىز قاال بەرگەن ەكەن. شىنشىلدىڭ 

باسقا دانەمەمەن ءىسى جوق. سۋايت كوپ دۇنيەنى كورگەن سوڭ، تىڭايىپ كەتتى. ولگەن جاننىڭ ءبارىن دارياعا 
 ر شىقتى. سويتسە، ھيندستان پاتشاسى حىسىراۋ حان دارياتاستادى، جالعىز ءوزى يەلەندى. اقىرى كەلىپ قۇرعاققا ءبى

 جاعاسىندا سەيىلگە شىعىپ ءجۇر ەكەن. كەمەنى كورىسىمەن، كىسى شاپتىردى. ەكى كىسىدەن باسقا جان جوق. شىنشىلعا:
 
 :شايقادى باسىن ەدى، دەپ -! ءجۇر –
 
 .دەيدى -! بارسىن اناۋ. اۋالق اۋالق، مەنەن –
 

دەپ،  -« بۇعان ءبىر وتىرىكتىڭ سۋىن اعىزىپ، مايىن تامىزايىن!»دەپ قۋانىپ،  -« بەردى عوي!قۇداي »سۋايت: 
 حاننىڭ جىبەرگەن كىسىسىنە ەرىپ، حانعا باردى.

 
 دەيدى. -نىم، كىمسىڭ؟جا –
 
 انقاشق ۇياسى شايتاننىڭ-جىن جەرىمنەن تۇرعان-جۇرگەن باسقان، تاس اسقان، تاۋ سىدىرعان، سۋ قىدىرعان، قىر –
-قۇل ەسكەكتەپ، جەل قىزىل جاتقاندا، كەلە ىشىندە داريا -. دەيدى -! ساۋداگەرمىن دەگەن «ساۋداگەر حوجاي»

 -تارتقان جۇگىم ساندال اعاشى!-قۇلىم قالدى كەمەدە، مالدىڭ باسىندا. ارتقان اق-جالعىز قىرىلىپ، ءبارى كۇڭىم
 دەيدى.
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 پاتشا:
 
 .قۋاندى دەپ -! تابىلدى جوعىم ىزدەگەن –
 

الگى ءسوز اۋزىنان شىعۋى مۇڭ ەكەن، ءىسىپ، كەۋىپ، كيىمىنە سىيماي، كەۋ]دەسى[ جارىلىپ ءولدى. پاتشا ومىرىندە 
دەۋگە دە اۋزى بارمادى،  -« مۇنى جۋىپ كومىڭدەر!»كورمەگەن نارسەسى بولعان سوڭ، جامان شوشىپ كەتتى. 

قاشىپ كەتىپ، كەمەدە قالعانىنا كىسى جىبەردى. شىنشىلدى  ولگەن جەرىندە قاال بەردى. ول جەردەن وزدەرى بىالي
اق كورگەن جۇرتتىڭ بويى ءيىپ، ەمىرەنىپ، ءسۇيسىنىپ، قاراسىن -دەدەكتەتىپ الىپ كەلدى. ول كىرىپ كەلگەننەن

ڭ ىكورۋمەن كوڭىلدەرى تويىپ قالدى. ونى سويلەتىپ ەدى، وندا ءبىر مۇلتىك وتىرىك بوال ما؟ يەسىز كەمەگە وزدەرىن
قايىقپەن كەلىپ كيلىككەنىن سويلەپ، ايدان جارىق، كۇننەن راۋشان قىلىپ ايتىپ بەرگەن سوڭ، پاتشا دا مۇنىڭ 

 شىنشىلدىعىنا دەن قويىپ، اۋزىنان شىققان سوزىنە تويىپ:
 
 .دەيدى -! ايت العانىڭدى كوڭىلگە ال، قاالعانىڭدى بىزدەن جانىم، –
 
 عازيز ىڭىزعا،قول ءتۇستىم كەلىپ ايرىلىپ جۇرتىمنان-ەلىم! االيىن؟ سۇراپ نە قااليىن، نە سىزدەن اي،-تاقسىر ۋاي، –

دا، ءبىز قۇل. قاراقان باسىما ازاتتىق بەرسەڭ، قۇدايعا  پاتشا ءسىز! جولىڭىزعا بولسىن پيدا جانىم شىبىن تاندە
قۇلشىلىق قىلىپ، جاساعان يەمنەن سىزگە ءومىر تىلەيمىن! تىلەۋقورىڭىز بولۋعا جاراسام، سونىڭ ءوزى ماعان باق تا، 

 دەپ، جەر ءسۇيدى دەيدى. -تاق تا! مىنە، شىندىعىم! 
 

ە دە، دەس« المايمىن!»لىپ، ءۋازىر ەتتى. ونىمەن دە قويمادى. ەلتىپ كەتتى. قاسىنا ا-پاتشا مۇنىڭ سوزىنە ەرىپ
ال  دەگەندەي قىلىپ، اق نەكەنى قيدى،« قوجانى جىقپاس پا، اۋزىنا تىقپاس پا»زورالپ ىقتيارسىز قىزىن قوستى. 

. ىەركىن ءبىر باي تيگەن سوڭ، قۋانىپ قالد-شىمىلدىق قۇردى، االشا، توسەك سالدى. پاتشا قىزى قولىنا ەمىن
دەرتى باياعى ءبىر قيالدا ءجۇر. پاتشا -مۇنىڭ ءالى قىزبەن ءىسى جوق، ۇيالعاننان ءتۇزۋ دە قاراي المايدى. ەسى

 بىلگەننەن تۇك قالدىرماي سويلەدى. پاتشا قىزى:-جايىن سۇرادى. بۇل باستان كەشكەن، كورگەن-قىزى مۇنان ءمان
 
اتقان جانى ەكەنسىڭ! سول تۇزۋلىگىڭنەن قۇداي ساعان نە بەرسە جار ءتۇزۋ ءبىر زاماندا ءبىر قۇدايدىڭ جارايدى، –

 دەيدى. -دە، شىن بەرگەن ەكەن. ەندى مەن سويلەيىن، سەن تىڭدا! 
 
 اراتادىق ءۇڭىلتىپ بەتىنە ونىڭ بىتكەندى جان دە، ەكەن جاراتادى سۇلۋ ءبىر زاماندا ءار وتعىلى تابارىك قۇداي –

ڭ بىرەۋدى»دەپ، جاراتپايدى ەكەن.  -« ۇنيەنىڭ جۇزىنە ءبىر جاقسىلىق بەرسىن!د جالعان»: ونى سوندا. ەكەن
ىر قيىرى )عۇيىرى( جوق. ءب-اجالىنا، بىرەۋدىڭ بەينەتىنە سەبەپ ءۇشىن جاراتادى ەكەن. ادامزاتتان ولگەننىڭ ۇشى

ەتە اعان قوسىلۋعا قولى ججىن پاتشاسى ماعان عاشىق بولىپتى. قانشا اندىپ كەلگەنمەن، ۇرالپ الىپ كەتە الماي، م
قازان قىلىپ شۋالتىپ، ەسىم اۋىپ تالىپ -تاڭگى( قىلىپ، قۇالعىمدى ازان-تاڭكى )اڭگى-الماي، باسىمدى اڭكى

-قاالتۇعىن ءبىر اۋرۋعا دۋشار قىلىپ كەتىپتى. سونان سوڭ اتام بالگەر، باقسى، نە قوجا، مولدا ءتاۋىپتى، جيناتىپ ەم
ساندال »باپتى. ەڭ اقىرىندا داعدارعاندا، جۇرتتىڭ تاپقانى، تاۋىپ ايتقانى سول بولىپتى: بىرى قون-دوم قىلسا، بىردە

اعاشىن تۇتاتسا، تالعان كىسى ەسىن جيۋشى ەدى. بۇل قىزىڭىزعا ساندال اعاشىنان ءۇي سالدىرىپ، سونىڭ ىشىنە 
ىن اعاشتان ءۇي سالدىرىپ، ويىنا كەلگەندەگەنمەنەن مەنىڭ اتام بار قازىناسىن اياماي جۇمساپ، ساندال -« باقتىرىڭىز!

پەرىنىڭ -دا جىنسان-قىلىپتى. سونان كىشكەنە سەرپىلىپ، ءتاۋىر بولىپپىن. بولعانمەن دە انىق جازىلماسام كەرەك. اندا
شۋالعان داۋىسى قۇالعىما ەستىلىپ تۇرادى. سول جىن پاتشاسى ماعان -قاناتىنىڭ سۋىلداعانى، وزدەرىنىڭ ۋالعان

ەن اتام سالعان ساندال سارايدى و دا ءوز جەرىندە سالدىرىپتى. ونىڭ ىشىنە مەنىڭ سۋرەتىمدى )سۋرەتىمنى( عاشىقلىقپ
ورناتتىرىپتى. ونىڭ كۇتۋشىسىنە قىرىق قىز قويىپتى. قۇداي ايداپ، وندا بارىپ، سەنىڭ كورىپ عاشىق بولىپ 

قۇداي مۇندا ايداپ كەلىپ، مىنە، كورىپ جۇرگەنىڭ تۇندە كورگەن ءتۇس ەمەس پە؟ سەنى سوندا ايداپ بارعان 
دەگەن سوڭ، ءبارى  -وتىرعانىڭ ءوڭ ەمەس پە؟! ءوڭ مەن ءتۇس ەكەۋىنىڭ اراسى جەر مەنەن كوكتەي ەمەس پە؟! 

اسىر -تۇرعان اڭگىمەسىنىڭ شەشۋىندەي بولعان سوڭ، قۇدايدىڭ قۋاتىنا حايران-ءوزىنىڭ باستان كەشكەن، جۇرگەن
 ەن سەنىپ نانىپتى.قالىپ، قىز سوزىنە ابد

 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                487 bet 

وتىنە ەركىن الىپ، بارشا مۇرات باسىنا، ساقالى ك-بىرى ەمىن-ەركەك پەن ۇرعاشىنىڭ اراسىندا بوالتىن قولقانى بىرىنەن
 جەتتى دەيدى.

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3241&oku=19498#ixzz4WeBpdFTD  
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 ھامزا، لۋمزا اڭگىمەسى
 

لۋمزا.  -ھامزا، بىرەۋىنىڭ اتى  -ءبىر تۋىسقان ەكى جىگىت بولدى. بىرەۋىنىڭ اتى  -ىنى -پايعامبار زامانىندا ءاعا
قىزدان قىلىقتى، ەكى اياقتى ادامزاتتىڭ  وزدەرى جاالڭاش، كەدەي: ىشەر اس، كيەر كيىم از. ءبىراق مىنەزدەرى وڭدى،

جورعاسى،نامازدان قالمايدى. نامازعا جۇرتتان بۇرىن كەلەدى، جۇرتتان سوڭ شىعادى. ەگىز قوزىداي جاراسىپ، 
جۇرتتىڭ كوزىنە تۇسىگى، اۋزىنا ءىلىندى. ءسويتىپ جۇرگەندە، ان حازىرەتىمىز ءبىر سوعىستان تۇسكەن ولجا 

ويدى بىر سيپاپ، ەكى قارا ق-ەكى قارا قوي بەردى. مۇباراك االقانىمەن قويدىڭ ارقاالرىنان ءبىر ۇلەستىرگەندە،ەكەۋىنە
بۇتى تولعان بۇالق بولدى. بۇگىن قىرىقسا، ەرتەڭ ءجۇنى ءوسىپ شىعا كەلەدى.  -ۇيلەرىنە الىپ باردى. قويالر 

ۇرىن جوعىندا ەكەن، ءىشىپ، جەپ، كيىپ، قۇدايدىڭ قۇتتى كۇنى قىرقاتۇعىن بولدى. كيىم، تاماققا مول جارىدى. ب
دەپ بايۋعا قۇمار بولدى. ان  -« بارلىق جاقسى ەكەن عوي، بايلىق جاقسى ەكەن عوي!»داندەگەن سوڭ: 

 حازىرەتىمىزدىڭ قىڭقىلداپ،قۇالعىنىڭ تىنىشىن كەتىردى.
 
 .دەپ -! ەكەن بەرسەڭىز باتا بايۋىمىزعا ەكەۋمىزدىڭ اعايىندى –
 
وسى ەكى قويدىڭ ءجۇنى، ءسۇتى سەندەردى اش قىلمايدى، جاالڭاش قىلمايدى، وسىعان قاناعات ، باالم، قوي –

 مادى:مۇنداي سوزگە توقتا-دەپ ەدى.ونداي-قىلىڭدار! باي بولعان قارابايدىڭ نە بولعانىن قۇالقتارىڭ ەستىمەدى مە؟ 
 
ا تاماق، جاياۋع -پالەن قۇل ازات قىالدى، اشقا ي. بايالر با تا عابباس باي، تا ءسادۋاقاس باي، دا وسپان حازىرەت –
 ات، جاالڭاشقا تون بەرەدى. -

 
دەگەن  -ونىڭ ساۋابىن ءوزىڭىز ايتىپ تاۋىسا المايسىز. قۇدايدىڭ قانشا مول جاقسىلىعىن بىزدەن قىزعاناسىز با؟ 

 دەگەندەي: -«تۇرما!جىعىلعان جاعىڭنان »سوڭ، قۇالعىنا مازا بەرمەگەن سوڭ، شىن ىقىالسپەن ەمەس، 
 
 قايدا، يۋسى داالعا تۇگىل، شاھارعا بايىپ، دۇرىلدەپ بۇالر سوڭ سونان. بەرىپتى باتا دەپ، -!قال استىندا مالدىڭ –

 مالىنىڭ نداي،سو بايلىعى بۇالردىڭ قايىر،. كەتىپتى مويىنعا ۇزاق قونىپ، شەت جايالپ، قيىر كەتتى، شىعىپ جونعا
 -«پەگەن!سان جەت»ارتقىسىن سانايمىن دەسە، الدىڭعى ساناعانىن ۇمىتىپ قاال بەرسە كەرەك. اپتى. الم جەتە سانىنا

 دەپ، سونداي مالدى ايتسا كەرەك.
 
ءبىر كۇندەردە ان حازىرەتىمىز زەكەتشى جىبەرىپتى. بارعان زەكەتشىگە زەكەت بەرۋ قايدا، ءابۋ جاھيل العىن  

سوزىندەي جاتتاپ العان ەكەن. ىلعي پايعامبار حاقىندا قيانات، عايبات  مۋحاممەد حاقىندا نە ايتقان بولسا، قۇران
 ءسوزدى اعاسى باستاپ، ءىنىسى قوستاپ:

 
 -! عوي ەكەن ءجۇر اق-قالماي سوڭىمىزدان قىر ءبىزدىڭ دەپ، -«ەدىم بەرىپ قوي قارا ەكى-بىر باياعىدا» –

 ەرىپتى.جىب قىلىپ قايعى جانىمەن زەكەتشىنى بارعان دەپ،
 
كەتشى مۇنىڭ الدىندا ءبىر جۇرتقا زە -بىلگەنىن ايتقان ەكەن، نانباپتى. نانباعان سەبەبى -ەكەتشى كەلىپ، كورگەنز

جىبەرىپ، ول زەكەتشى بارعان جەرىن جامانداپ،قياناتتاپ كەلىپ، پايعامبار سوعىس اشۋعا موبليزاتسيا قىلىپ، 
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ىپ، سونىڭ شيكى وتىرىك شىع-ر بارسا، الدىڭعى ءسوز شىپءحالدىبىن ءلۋليتتى اسكەرباسى قىلىپ، اتتاندىرىپ، بۇال
يا »دەگەن ايات كەلىپ وتىر ەكەن. ول ايات مىناۋ:  -« جالعانشىنىڭ سوزىنە نانىپ، ارانداپ قالماڭدار!»حاقىندا:

 دەگەن ايات كەلگەن. -« يرھالدين ءامۇنا ان حاكىم پاسىقپىن با ءفىتبينۋان تىسيبۋا ماف عاتيم يادمەن
 

تشىلەردىڭ سوزىنە نانباي، ان حازىرەتىمىز ءوزى بارىپتى. بارسا، مالدىڭ استىندا قالعان ەكەن. قويدىڭ ءجۇنى زەكە
توبە بولىپ جانە سول پايعامبار بارعان كۇنى قوي قىرىقتىرىپ ناۋقان بولىپ جاتىر ەكەن. پايعامبار -تاۋ، توبە-تاۋ

 ىپ:ساس-اسىپ« اپىسى كىرىپ، كۇپىسى شىعىپ»بارعان سوڭ، 
 
 ىلىپءي جاستىق، جايىلىپ» دەپ، -! كەلدىڭىز جاقسى! اۋ-ەكەن كورسەتەدى دە[ سىزدى]ء قۇداي اي،-تاقسىر ۋاي، –

 اناننىڭج كەلگەن الدىندا بايگەسىنىڭ جورعا اسىندا حاننىڭ ءۋالي جورعاالعاندا، ەكەۋى اعايىندى بولىپ، «توسەك
 جورعاسى ايداالدا قالىپتى. اعاسى ىنىسىنە:رعاناق بوز سى حاننىڭ مەن جورعاسى اال كوك
 
 شىعىپ ىبەر وزىڭ»ء: ونىسى. قىسىپتى كوزىن اعاسىنا بەرىپ، شىعا ءىنىسى دەگەندە، -! سوي كەل، اپ مال تۇر، –

 :اعاسى. ەكەن دەگەنى - «!كەتشى
 
 جۇگىرىپ شىعىپ، ەكەۋى سىبىرالسىپ: دەپ، -! شىعايىنشى ءوزىم كەلەر، اپ ارىعىن كەلمەي، اپ سەمىزىن الگى –
 
 ەمەدىج نە كۇنىندە جەتىم سويامىز؟ سالىپ باس قيىپ، قاالي جارىقتىقتاردى سىپىرعان اياعىن ۇرىپ، اۋزىن –

 .ەيدىد باستى پاالۋ سويىپ، مىسىق كورسەتپەي، جانعا دەپ، -! باسايىق پاالۋ سويىپ، مىسىق ءبىر دەيسىڭ؟
 

-پايعامبار الدىنا اپ كەلىپ، قويعان زامان ءبىر بۇرتىك ەت تاباقتا قالماي، مىسىق ءتىرىلىپ، شەكتاباقتى كوتەرىپ 
قارنىن شۇباتىپ، مياۋالپ، جۇرە بەرگەندە، ەكەۋى جۇگىرىپ شىعىپ، ۇيالعاننان ءجۇننىڭ اراسىنا كىرىپ كەتىپ، قايتا 

قارا كۇيە ءوزى ەكى ءتۇرلى بوالدى: سەبەبى سول  جارىق جالعاننىڭ جۇزىنە شىعا الماي،قارا كۇيە بولىپ كەتىپتى.
دەيدى، سوالي بولعانى ءۇشىن. بۇل اڭگىمەنىڭ قيامەت قايىمعاشا ايتىلىپ جۇرۋىنە مۇنىڭ حاقىندا ۋاەيل سۇرەسى 

 كەلگەن دەسەدى. ]ماعىناسى مىناداي ايتىالدى...[
 
ول س»ساناپ سانىنا جەتە المادى ... ويالدى: ۇستىنە توپىرالتىپ جيدى. -اينااليىن، ھامزا، لۋمزا، مالدى ۇستى»

دەيدى. ول مال ول  -« جيىلعان مال سول بويىمەن تۇرادى. وزىمىزگە ءولۋ جوق، ول مالعا ەشقايدا كەتۋ جوق
دۇنيە جيۋشىنىڭ وزىنە حۇتىما دەگەن توزاقتان كەيىن بولمايدى. حۇتىما دەگەن توزاق ىشىنە تۇسىسىمەن، كۇيدىرىپ 

عاندا دەيدى. جال -« سونداي ول ھامزا، لۋمزا دا ءجۇننىڭ ىشىنە كىرىسىمەن، كۇيىپ كۇيە بولدى!. »جىبەرەدى ەكەن
 وسى ھامزا، لۋمزانى ەلىكتەۋشىلەر اقىرەتتە حۇتىما اتلى توزاققا كىرگەندە، تۇسىسىمەن، كۇيە بولىپ كەتسە كەرەك.

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3241&oku=19499#ixzz4WeByTNJn  
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 زامانىنا قاراي امالى
 

امىرى قاتىنىنىڭ ءوز بايىنان باسقا جاقسى كورەر ت -بۇرىنعى زاماندا ءبىر ادام قاتىنىمەن اراز بولىپتى. بولعان سەبەبى 
بولعاندىقتان. بايى ۇيدەن شىعىپ كەتسە، تامىرىن شاقىرىپ الىپ، ويىنا العانىن جۇمىستاي بەرەتۇعىن بولعاندىقتان، 

ىرىنەن بىرى كورگىسىز بولىپ، ويتكەنمەن ب-بايى كىرىپ كەلە ساباپ، ەركەكتىڭ كۇشىن قولىمەن كورسەتىپ، ءبىرىن
بىر ارىسناي )ارەستنىي( دومعا قامالعان ەكى ارەستانتتاي كۇن ءبىرى كەتە المايدى. قوساقتالعان ەكى حايۋانداي ء

 كەشىرىپ جۇرە بەرىپتى.
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ءبىر كۇن]ى[ قاتىنىنىڭ تامىرى قويىنىندا جاتقاندا،داالدان بايىنىڭ كەلىپ قالعانىن سەزىپ، قاتىن ەسىكتى ىشىنەن  
 تارس بەكىتىپ الىپ، بايى كىرە الماي، ەسىكتىڭ الدىندا تۇرعاندا،كوشە جاقتان ءبىر جارشى جار سالىپ ءجۇر ەكەن:

 
 .دەپ -! ما؟ ارب جورۋشى ءتۇس بىلەتۇعىن جورۋىن ءتۇسىن حان –
 

 قاتىن تەرەزەدەن ايعايالپ، جارشىنى شاقىرىپ الىپ:
 
 ۇرماسا، اق-جالعىز. كەتپەيدى داالعا ايتقانى. بىلەدى جاقسى جورۋىن ءتۇس تۇر، بايىم مەنىڭ الدىندا ەسىكتىڭ –

ەن سوڭ، دەگ -دى! سا، قيناماسا، بىلمەيتۇعىن جامان ادەتى بار. ءوزىن ولتىرە ۇرسا، سوندا شەشىلىپ سويلەيسوقپا
 الىنە قويماي، سۇيرەتىپ اال جونەلىپ، حاننىڭ الدىنا اپارىپتى.-حاننىڭ جۇمساعان جەندەتتەرى ەرىك

 
 .ەكەن دەگەن -بىلەمىسىڭ؟ جورۋىن ءتۇس –
 
 دەگەن سوڭ،الىپ كەلگەن جەندەتتەر ايتىپتى: -شى ەدىم!بىلمەۋ تاقسىر، جوق، –
 
 .دەيدى -!ءوزىنىڭ بار ادەتى سويلەمەيتۇعىن سوقپاي ۇرماي،. بەردى ايتىپ سىردى بارلىق بىزگە قاتىنى ءوزىنىڭ –
 
بويىندا  سويلەيتۇعىن اشىنىپ دولدانىپ، تيسە تاياق اششى ەتىنە تۇششى! قيناڭدار سوعىڭدار، ۇرىڭدار، ەندەشە –

 ىپ بارا جاتقان سوڭ:دەپ، دۇرسىلدەتتىردى دەيدى. جانىنا تاياق بات -ءبىر بولەك ايتاتۇعىنى بار شىعار! 
 
 .دەيدى -!دات تاقسىر، –
 
 .دەيدى -!ايت بولسا، ارىزىڭ –
 
ىمدە ونى تۇسس كورسەڭىز، نە ءسىز قالىپ، ۇيىقتاپ جاپاندا ەلسىز بارىپ، وڭاشاعا بەرىڭىز، ماۋلەت كۇن ءۇش –

 دەيدى. -كورىپ، ءسويتىپ كەلىپ ايتۋشى ەدىم،
 
 .بەردى قويا بوساتىپ دەپ، -جارايدى، –
 

گەن ۇش كۇنگە شەيىن ىزدە»حان الدىنان بىالي )بۇالي( شىعىسىمەن، قۇبا جون، قۇال تۇزگە بەت قويىپ جونەلدى.
دەپ، سول كەتكەننەن مول كەتىپ بارا جاتىر ەدى. جاپاننىڭ سارى داالسىندا  -«جان تابا الماستاي، ءبىر جەتەرمىن!
 بىرەۋ مۇنىڭ اتىن اتاپ شاقىرادى:

 
 .دەپ - باراسىڭ؟ يداقا پالەنشە، اي، –
 

جاعىنا قاراسا، وزىنەن باسقا قارايعان، قالقيعان جان جوق،جۇرە بەرەيىن دەسە، شاقىرىپ قويمايدى. قاراسا، ءبىر -جان
وسى مەنىڭ اتىمدى ايتپاي تانىپ، سۇراماي ءبىلىپ تۇرعان جىالن دا »جىالن باسىن قاقيتىپ، شاقىرىپ تۇرعان. 

 دەپ، جۋىقتاپ، جانىنا باردى. -«قوي!بولسا، تەگىن جىالن ەمەس 
 
 سوڭ، قىستاعان قيناپ، دەپ، -!جورى ساعان ءتۇسىن سول كورىپ، ءتۇس حان! ساسپا قورىقپا، پالەنشە، ا، –

راسىڭ عوي! حاننىڭ تۇسىندە نە كورگەنىن ايتايىن جانە ونىڭ جورۋىن ۇيرەتەيىن. حاننىڭ با كەتىپ قورقىپ جانىڭنان
 دەيدى.-رىمىسىن ماعان قيامىسىڭ ءوزىڭ؟ وزىڭە بەرگەنىنىڭ جا

 
 ونىڭس ماعان قالسا، ولىمنەن جانىم. جوق كەرەگى بەرگەنىنىڭ حاننىڭ ماعان بەرەيىن، اكەپ تۇگەل ساعان ويباي، –

 دەيدى. -جا!ول زور ءوزى
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 دەپ - «!ىن...ءسى اۋزىڭدى سوڭ العان ءوتىپ دەپ، - بەرەيىن، قىزىمدى وتكەنشە، سۋدان» اي،-بايعۇس وي، –
 ىلماساڭق( قالتا) قالىت جارتىسىنا قىاليىن، نە دەپ بەر اكەپ ءبۇتىن بە؟ ەمەسسىڭ ءبىرى قازاقتىڭ ايتاتۇعىن
حان تۇسىندە كوكتەن جىالن، شايان، قۇرت، قۇمىرسقا  -ەپتى. سويل جىالن كەشىرىپ، ابدەن دەپ، - «!بوالدى

نە كوردىم تۇسىمدە، »دەپ ايتۋعا دا اۋزى بارماي: -كوردىم! جاۋعانىن كوردى. ءوزى قورقىپ، تۇسىمدە سونى 
زامان جامانعا ايناالدى:  -دەپ، قيناعان عوي سەنى. ول ءتۇسىنىڭ جورۋى  -« سونى تاپ تا جانە جورۋىن ايت!

 ۇرلىق، زورلىق، وتىرىك كوپ بوالدى. بۇ كۇنگى ۋادەسىندە ەرتەڭ ەشكىم تۇرمايدى. بىرەۋدى بىرەۋ جەۋ، بىرەۋدى
 جۇرت ءتۇرى سوالي بوالدى. -بىرەۋ وتىرىك الداۋ، ارباۋ 

 
 .بەردى قايتا دەپ، -! قويايىن الدىڭا كەلىپ، اپ ساعان جارتىسىن قاق بەرگەنىنىڭ حاننىڭ جارايدى، –
 

، دەگەن سوڭ -« زامان جامان بوالدى!»كەلىپ حانعا سويلەگەن سوڭ،حان ءتۇسىن تاپقانىنا ريزا )ىرزا( بولسا دا، 
دەگەن بار  -« التىن كورسە، پەرىشتە جولدان شىعادى»ءدىلدا سىيالپتى. بۇل مىڭ ءدىلدا قولىنا تيگەن سوڭ،  مىڭ

دەپ، ۇيىنە بارىپ، تىمپيىپ  -« جىالنعا ءدىلدانىڭ نە كەرەگى بار، ماعان ەندى جىالننىڭ نە كەرەگى بار؟!»عوي،
 جاتىپ الدى دەيدى.

 
لدار ءوتتى. باياعى حان تاعى ءبىر ءتۇس كورىپ، بەلگىلى ءتۇس جورۋشىنى ايالردان ايالر ءوتتى، جىلداردان جى

اعى دا بىلمەيمىن دەسەم، ت»شاقىرتتى دەيدى. شاقىرعانمەن قويا ما، ەرىك الىنە قويماي دەدەكتەتىپ الىپ كەلىپتى. 
 دەپ: -« ۇرادى عوي!

 
 .دەپتى -!ماۋلەت كۇن ءۇش تاقسىر، –
 
 .بەرىپتى قويا دەپ، -!بار جارايدى، –
 

ەندى ماعان باياعى قىدىر بولعان جىالن قايدا؟ جىالن »تاعى دا جازى جاپانعا، قۇال تۇزگە قاشا جونەلدى: 
 - «ۇشىراعانمەن، نە بەتىمدى ايتامىن، قاالي ۇيالماي، ونى كورەمىن؟ نە بولسا دا، وسى بەتىممەن قاڭعي بەرەيىن!

 تاعى شاقىردى دەيدى. دەپ، بارا جاتسا، باياعىداي اتىن اتاپ، جىالن
 

 اياعىمەن باسىپ بارۋعا جاراي المادى. جەرگە جاتا قالىپ، بەتىمەن باسىپ، زورعا باردى دەيدى:
 
دەپ، جىالننىڭ -ار ءسوزىم دە جوق! الساڭ، مىنە، باس;الماساڭ، الديار باس!ايت جوق، دە ءجۇزىم قارار ساعان –

 اياعىنا باس قويىپ، جاتىپ الدى دەيدى.
 
! بەرەسىڭ پكەلى اپ جارتىسىن بەرگەننىڭ ەندىگى ايتپاساڭ، وتىرىك بىالي مۇنان ەندى بايعۇس،! باسىڭدى كوتەر –

 تۇرا كەلدى: ۇشىپ قۋانىپ، سوڭ، دەگەن -! كونەيىن دا ونىڭا
 
 -!ءبىل دەپ جاقسى جەرى جامان ۇرعاشىنىڭ مەنەن با؟ قويماسام الدىڭا كەلىپ، اپ تۇگەل بەرگەنىن ەندىگى –

 .دەيدى
 
. وياندى قۋانىپ كوردى، جاۋعانىن قوزى جاۋعانىن، قوي كوكتەن تۇسىندە حان.بولدى تولىق انتىڭ جارايدى، –

« ۋى ءبىر باسەكە -قورىققان، قۋانعان »ى، بۇل ءتۇسىن قۋانعانىنان ۇمىتتى. ۇمىتت قورىققانىنان ءتۇسىن باستاپقى
 قۇس پەن-ايناالدى )ايالنادى(. جىالن مەن باال ويناعانداي، يتزامان جاقسىلىققا  -دەمەپ پە ەدى؟ ونىڭ جورۋى 

 دەيدى. -زامان بوالدى!  -« قوي ۇستىندە تورعاي جۇمىرتقااليتۇعىن»قوي ويناعانداي: 
 

 ەلىكتەي ۇشىپ، ەلپىلدەي باسىپ، حانعا كەلىپ:
 
 :ەندەدەگ - بە؟ كوردىڭىز جاۋعانىن قوزى جاۋعانىن، قوي كوكتەن تۇسىڭىزدە تاقسىر، –
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 .دەيدى -! ايت جورۋىن مۇنىڭ ەندى. ەدى وسى - ءتۇسىم كورگەن راس، راس، –
 
ماندىقتىڭ جولى بايالندى. ەندى زامانىڭىز ءبىر جا اينالدى، وڭعا زامان - جورۋى ءتۇسىڭىزدىڭ بۇل تاقسىر، –

 قۋانىپ، ون مىڭ ءدىلدا بەردى.دەگەن سوڭ، حان  -ءتۇرلى، بۇرىن سوڭ دا ەشكىم كورمەگەن جاقسى زامان بوالدى! 
 

نىپ، ساسىپ، جەلپەكتەي باسىپ، جولدا ءسۇرى-دەپ، اسىپ -« قايداسىڭ، جىالن، ەندى كورىنشى!»قولىنا تۇسىسىمەن: 
 مۇدىرمەستەن،تيتتەي كىدىرمەستەن، جىالننىڭ الدىنا الىپ كەلىپ، ءبارىن توگە سالدى:

 
 .دەپ -! سەن ءبارىن تۇگەل الشى –
 

 ى:جىالن ايتت
 
 سەن ەپالەنش كەتكەن ايتىپ وتىرىك قيماي، بەرۋگە اكەلىپ جارتىسىن ءدىلدانىڭ مىڭ باياعى اي،-بايعۇس وي، –

ۋليە بوال قالدىڭ؟! مەن سەنى سوزگە تۇسىندىرەيىن. زاماندى ادام بيلەمەيدى، ادامدى ا قايدان بۇگىن بە؟ ەمەسسىڭ
امان ەدى. زامان وڭعا اينالماي )ايالنباي(، قىڭىر قيسىققا اينالعان زامان بيلەمەك! باياعىدا زامان كوتىن كورسەتكەن ز

ەدى. سوندىقتان سەنى زامان شىرى جەڭىپ، وتىرىكشى بولىپ الىپ، كەلە الماعانىڭ سول. بۇل كۇندە زامان بەتىن 
دىڭ ، بىرەۋزيا جوعالىپ، شىندىق كۇشەيىپ، ۇرلىق جوعالىپ-كورسەتكەن زامان. زامان وڭعا اينالىپ، وتىرىك زىم

بىرەۋ ءبىر ساباق جىبىنە قيانات قىلمايتۇعىن بولىپ، زورلىق جوعالىپ، ادىلەت كۇشەيىپ، سول زاماننىڭ جاقسىلىعىنىڭ 
اسەرى )شىرى( سەنى شىنشىل قىلىپ، ايتقاندا، تابانىن اۋدارماي تۇرا قاالتۇعىن جىگىت قىلىپ تۇرعانى. سەندە جازىقتا 

سويلەتسە، زامان سويلەتتى. شىنشىل قىلسا، زامان قىلدى. سوالي بولعانى ءۇشىن  جوق، اۋليەلىك تە جوق. وتىرىك
 دەيدى. -دەگەن ءسوز سونان قالعان!  -«امالى -زامانىنا قاراي »ايتىالدى: 

 
ن دال وسى كۇن دۇنيەنىڭ كوتىن كورمەسە، بەتى»دۇنيە ءبىر كۇن كوتىن كورسەتپەك، ءبىر كۇن بەتىن كورسەتپەك! ء

دەسەڭ، وتىرىكشى بولمايسىڭ. كوكتەن جىالن، شايان جاۋعانىن بۇرىنعى تۇسىندە  -« تۇرعان ءبىر جان جوق!كورىپ 
وت ىشىندە ماقتا،  ماقتادان »كورگەن بولسا، بۇل زاماننىڭ ادامى وڭىندە كورىپ تۇر. ەشكىمگە وكپە جۇرمەيدى. 

 دەپ، جۇرە بەرگەننەن باسقا دانەمە ونبەيدى. -« قۇداي ساقتا!
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3241&oku=19500#ixzz4WeCC48Pw  
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 اقىلدىڭ پايداسى

 
اراالپ  جابايى ادام بولىپ، شاھارىن ەرتە ۋاقىتتا ءبىر پاتشا بولىپتى. پاتشانىڭ ادەتى ۇستىنە جابايى كيىم كيىپ،

جۇرەدى ەكەن. ءبىر كۇنى ءبىر جەردە ءبىر ادامدى كورەدى. باسىنا ات باسىنداي التىن، اياعىنا قوي باسىنداي التىن 
 جاستاپ جاتىر ەكەن. پاتشا بۇعان كەلىپ:

 
 .دەدى -ادامسىڭ؟ جاتقان عىپ نە سەن –
 

 ول ايتتى:
 
 .دەدى - اداممىن، جۇرەتىن[ ىپەت] كاسىپ ساتىپ، اقىل مەن –
 
 .دەدى - پۇلىم، العان جيناپ سونان التىندارىم مىناۋ –
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 دەدى پاتشا. -با؟  ساتاسىڭ اقىل ءبىر دا ماعان ەندەشە –
 
 ۇمىس،ج نە»: ساتادى بەرەدى، اقىلدى مىناۋ دەپ، - بولسىن، قايىرلى اقىل وسى سىزگە -. ادام دەدى -ساتايىن، –
 .بەرەدى ءسوزدى دەگەن - «!ىستە ويالپ ارتىن سابىرمەن قىلساڭ،اقىلمەن، ءىس نە
 

پاتشا ءبىر ءدىلدا بەرىپ، الىپ كەتەدى. ۇيىنە كەلگەننەن كەيىن، ءۇيىنىڭ قابىرعاسىنا، ءاربىر ۇستايتىن ورامال، 
 رازىعا:داستارحانعا سول سياقتى نەشە ءتۇرلى نارسەلەرىنە جازىپ قويادى. ءبىر كۇنى پاتشا شاشتا

 
 ارازىشاشت ارتىنان. كەتەدى شاقىرىپ دەپ، -! بەرشى الىپ شاشىمدى مەنىڭ ءجۇرىپ، بىزدىكىنە بۇگىن سەن –

ى. شاشتارازىنىڭ پاتشانىڭ شاشىن االيىن دەپ كەلە جاتقانىن ءبىلىپ، پاتشانىڭ باس ءۋازىرى الدىنان كەلەد كەشىكپەي
 قارسى جولىعىپ:

 
 .دەدى - االسىڭ؟ پىشاقپەن قانداي شاشىن پاتشانىڭ –
 

 شاشتارازى ءوزىنىڭ كۇندە شاش الىپ جۇرگەن اعاش ساپتى پىشاعىن كورسەتتى. وندا ءۋازىرى ايتتى:
 
 دەپ، ءۋازىر ءوزىنىڭ-سەنىڭ ول پىشاعىڭ پاتشانىڭ شاشىن الۋعا اليىق ەمەس. ءما، سەن مىنا پىشاقپەن ال!  –

 التىن ساپتى ۇستاراسىن بەرەدى.
 

ەن دەگ -نە ءىس قىلساڭ،ويالپ ىستە، »ەلەدى دە، پاتشانىڭ ۇيىندە جازۋلى تۇرعان جازۋدى كورىپ: ول الىپ ك
دەپ[، التىن ساپتى ۇستارانى «]قوي، ءوزىمنىڭ كۇندە الىپ جۇرگەن ۇستارام اليىق بوالر! -ءسوز دۇرىس قوي دەپ، 

 بىالي قويادى دا، اعاش ساپتى ۇستارامەن االدى.
 

بۇل ماعان مەنىڭ شاشىمدى الۋعا التىن ساپتى جاقسى ۇستاراسىن قيماي وتىر. »ويالپ وتىر: پاتشا كورىپ وتىر، 
بۇل ۇستاراسىن مەنىڭ شاشىمدى الۋعا قيماعاندا، ەندى كىمگە قيادى؟! شاشتى الىپ بولسىن، شاشتى الىپ بولعان 

ندەتىن لىن جىبەرىپ، باس االتىن جەدەپ، شاشىن الىپ بولعان سوڭ، ءبىر جاساۋى-« سوڭ، ونىڭ سازايىن تارتتىرامىن!
 شاقىرتىپ الىپ:

 
 :شاشتارازى دەگەندە، -! ال باسىن شاشتارازىنىڭ –
 
 دەدى. -ر! تاقسى دات، –
 

 پاتشا:
 
 .دەدى -! ايت –
 
 .دەدى -!ءولتىرىڭىز ايتىپ نە، جازىعىم مەنىڭ تاقسىر، ايتسام، –
 

 پاتشا:
 
 نە الۋعا مدىشاشى مەنىڭ ۇستاراڭدى جاقسى ساپتى التىن. ساپتى اعاش ساپتى، التىن: اكەلدىڭ ۇستارا ەكى ايتسام، –

 گەندە:دە -! سول جازىعىڭ قيمادىڭ؟ سەبەپتى
 
 ونى. مەسە مەنىكى ۇستارا ساپتى التىن. ايتايىن سەبەبىن. بار سەبەبى ەمەس، قيماعانىم سەبەبى ونىڭ تاقسىر، –

 قارسى منانالدى جاتقانىمدا، كەلە الۋعا شاشىڭىزدى ءسىزدىڭ وسىندا بەرىپ،جاڭا ءۋازىرىڭىز باس ءوزىڭىزدىڭ ءسىزدىڭ
ڭىزگە دەپ. مۇندا ۇيى -« ]ا[ مىنا التىن ساپتى ۇستارا اليىق، وسىمەن ال!شاشىن پاتشانىڭ»: ەدى بەرىپ جولىعىپ
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 - «سىرتىنان جۇرمە!قوي، سىرىن بىلمەگەن اتتىڭ »كەلگەن سوڭ، ءسىزدىڭ مىنا جازۋىڭىزدى كوزىم كورىپ: 
كۇندە كوزىم كورىپ، قولىما ۇستاپ ۇيرەنگەن ءوزىم ۇستارام  -دەپ،  -دەگەن بۇرىنعىالردىڭ ماقالى دا بار ەدى، 

دەگەندە، پاتشا ءبىر جاساۋىلىن جىبەرىپ، ءۋازىرىن شاقىرتىپ الىپ،  -دەپ، العان سەبەبىم سول!  -جاقسى بوالر! 
 شاشتارازىعا:

 
 .دەدى -! ۇستاراسىمەن ءوز ال، شاشىن مىنانىڭ –
 

اق، ءۋازىردىڭ تاباندا جانى شىعىپ كەتىپتى. ونان كەيىن پاتشا باعاناعى اقىل ساتۋشىنى وزىنە -شاش الىپ بولماي
باس ءۋازىر قىلىپتى. تاعى دا پاتشا ءبىر كۇنى شاھار اراالپ جۇرسە، بازاردا نان ساتۋشى بىرەۋدىڭ نانىن تاالپ، 

 دى. پاتشا دا ءبىر نانىن الىپ ءدامىن تاتىپ كورسە، نانى وتە ءتاتتى ەكەن. پاتشا وعان ايتادى:تاالسىپ الىپ جاتا
 
دەيدى. ول ۇيىنە پاتشانى ەرتىپ بارىپ،  -ىڭدى كورسەت. سەنەن كۇندە نان الىپ تۇرايىن، ءۇي ماعان سەن –

ى تولعان ادام، ءبارى تەمىر كوگەنمەن تاماق جايىن اراالتىپ كورسەتىپ، ەندى ءبىر ۇيگە الىپ بارسا، ءۇيدىڭ ءىش
 كوگەندەلىپ جاتقان. پاتشانى دا بىرگە كوگەندەپ ساالدى.

 
پاتشا جوعاالدى. ۋاقىتىندا ۇيىنە بارمايدى. پاتشانىڭ جوعالعانىن ەشكىمگە سەزدىرمەيدى. اقىلدى ءۋازىرى وزىنە 

ە سەزدىرمەگەن، ارتىن ويالپ ءىس قىلۋدى دەپ، ەشكىمگ -، «ارتىن ويالپ ءىس قىلۋ كەرەك»بەلگىلى اقىلى بار: 
 ويالعان.

 
كۇندە بىرەۋىن سويىپ، مايىنا نان ءپىسىرىپ، بازارعا ساتادى. ءبىر كۇنى پاتشانى سويۋعا كەزەك كەلەدى. پاتشا 

 جالىنىپ ايتادى:
 
 تىنتوقي كىلەم ماعان -. دەيدى - كەلتىرەيىن پايدا ارتىق پايداڭنان ساتقان نان ساعان مەن سويما، مەنى سەن –

بىتىرەدى،  ىلەمىن توقىپك پاتشا. قويادى توقۋعا كىلەم وڭاشا ۇيگە، بيىك ءبىر باسقا سوڭ، دەگەن -!بەر تاۋىپ قۇرال
 وزىنە بەلگىلى اقىلدى قوسا توقىپ:

 
 كەم انءدىلداد مىڭ سات، پاتشاسىنا شاھاردىڭ وسى. كەلمەيدى ءالى باسقانىڭ قىلۋ ءىس ويالپ، بەلگىلى اقىل –

 .جىبەرەدى ايتىپ دەپ -!بەرمە
 

ايتقانىنداي، ءدال ساتىپ كەلەدى. باعاناعى باس ءۋازىرى، اقىلدى ءۋازىرى، بىلەدى: پاتشانىڭ ءتىرى ەكەنىن، مىنانىڭ 
 بىلەتىندىگىن سەزەدى دە، بۇعان ايتادى:

 
 .دەيدى -! االمىن تاعى بولسا بار ما؟ بار كىلەمىڭ وسىنداي ەندى ۇيىڭدە –
 
 .دەگەن - بار –
 
پ جىبەرەدى. ارتىنان قوسى جاساۋىلىن ءبىر دەپ، -! كورسەت ءۇيىڭدى االمىن، باعاعا ارتىق ەسە ەكى ەندەشە –

جانسىز ءۇش جاساۋىلىن جىبەرىپ، ونىڭ سوڭىنان ءوزى ون جىگىتپەن بارىپ ءتىنتىپ قاراپ، پاتشانى،باسقا 
ننان بوساتىپ االدى. پاتشامەن كورىسىپ جىالسىپ جاتىر. مانا كوگەندەۋلى ادامداردىڭ ءبارىن ءتىرى تاۋىپ، تۇتقى

جوعارىدا پاتشا جوعالعان كۇندە اقىلدى ءۋازىرى پاتشانىڭ جوعالعانىن جارياالماعان، كوپشىلىككە سەزدىرمەگەن، ارتىن 
 ويالپ ءىس قىلۋدى ويالعان.

 
 پتى.شىنجىر تاعىپ، سۇيرەتىپ ءولتىرى الگى كىسى ءولتىرىپ، كىسى ەتىن ساتىپ پايداالنۋشىنى موينىنا تەمىر

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3241&oku=19501#ixzz4WeCKPgTX  
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باعدات، باسرا شاھارىندا بوالتىندىعى بار. ءسوز باسى مىسىر شاھارىنىڭ پاتشاسى ءبىر كۇنى  بىرەۋى مىسىر، بىرەۋى
ءوزىنىڭ قول استىنداعى حالقىن جيىپ الىپ، ساحارا مايدان جەرىنە سەيىلگە شىعىپ، شاتتانىپ وتىرعاندا، بارلىق 

 حالقىنان، جولداستارىنان سۇرايدى:
 
 ەن،كورگ ما؟ بار ادام دانىشپان اقىلدى، كورىكتى، اسقان مەنەن جۇزىندە دۇنيە تۇسىمدا ءوز: ايتىڭدار جاسىرماي –

 دەيدى. -ر ما؟ ەگەر بار بولسا، مەنەن قورىقپاي، ۇيالماي، جاسىرماي ايتىڭدار! با بىلگەندەرىڭ
 

 دەگەننەن كەيىن كوپتىڭ ىشىندە ءبىر جىگىت ادام ايتادى:
 
 ككورى دا، اقىل. ارتىق قابات ون ول. كوردىم ادام ءبىر مەن ىلماساڭىز،ق قاھار رەنجىمەسەڭىز، دەپ ايتتى ماعان –

دەگەندە، پاتشا ايتقان جىگىتكە  -بات تا، عىلىم دا، مال دا، وي دا، بوي دا ءبارى دە سىزدەن ارتىق! ينا دە، تە،مىنەز
 قاھار ەتىپ:

 
 .ەتەدى قاھار دەپ، -! االمىن باسىڭدى ايتپەسە. كەل الىپ تاۋىپ پاتشاڭدى ايتقان سول –
 

بۇل جىگىتتىڭ ايتقان پاتشاسى باسرا شاھارىنىڭ پاتشاسى ەدى. بۇل جىگىت پاتشادان ماۋلەت سۇراپ، باسرا شاھارىنىڭ 
ءوزى كورگەن پاتشاسىنىڭ شاھارىنا بارىپ جەتىپ، پاتشانىڭ ]ۇيىنە[ قالجىراپ جەتىپ، ەسىگىنە بارىپ، قاقپاسىن 

نە كىرگىزەدى. كىرىپ، پاتشانىڭ الدىنا كەلگەن سوڭ، پاتشانىڭ الدىنا جىعىلىپ، قاققان سوڭ، ەسىگىن اشادى، ۇيى
ەلگەن بۇل جىگىت الىس جەردەن ك»تالىپ، ەسسىز بولىپ، بىرنەشە كۇن جاتادى. پاتشا دانىشپان ادام بولعاندىقتان: 

اقىتتان ە كەلتىرەدى. بىرنەشە ۋدەپ، بىرنەشە تىنىققانشا كۇتىپ، سىيالپ، وزىن -« ادام. مۇندا ءبىر سىر بار شىعار!
كەيىن وزىنە كەلگەن سوڭ، ءجونىن، جايىن سۇراپ، قايدان كەلگەن، قايدا باراتىنىن، جۇمىسىن سۇراپ بىلەدى. جىگىت 

اياق كەلگەن، جۇرگەن، كورگەن اڭگىمەسىن ايتادى، پاتشانى ىزدەپ كەلگەنىن ايتادى. ەگەر بۇل پاتشا انا -باستان
بارماسا، جىگىت ولەتىندىگىن ايتتى. پاتشا جىگىتتىڭ، بارماسا، ولەتىندىگىن ويالپ، امالسىز بارماق پاتشاعا كورىنىسكە 

 بوالدى. جول جابدىعىن ىڭعايالپ، ۇيىنەن، شاھارىنان ءبىر قوناقتىق جەرگە بارعاننان كەيىن:
 
 كەلىپ، پقايتى ۇيىنە ىشىندە ءتۇن دەپ، - قالىپتى، ۇمىت نارسەم ءبىر ايتپايتىن ادامعا قاجەت، وتە ءبىر ۇيىمدە –

سىيالپ، ءوز ۇيىنە ءوزى ءسويتىپ كىرىپ بارسا، توسەگىندە  التىن كوپ بىلدىرمەي، ەكەنىن پاتشا كۇزەتشىلەرىنە
ءولتىرىپ،  اق كەسىپ-قاتىنى مەن ءبىر بوتەن جىگىت بىرگە جاتىر ەكەن. پاتشا قولىنداعى قىلىشپەن ەكەۋىن ءبىر

 پ، بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، مىسىر پاتشاسىنىڭ ۇيىنە كەلىپ تىنىعادى.قايتادان جولىنا كەلى
 

بىرنەشە كۇندەر وتكەننەن كەيىن ەكى پاتشا اڭگىمەگە كەلىپ، جوالۋشى كەلگەن باسرا شاھارىنىڭ پاتشاسىنىڭ اجارى 
ك، جۇدەگەندىقايعىدا بولىپ، كۇرسىنىپ -كۇن سايىن باسەڭ تارتىپ، اجارى ءتۇسىپ، جۇدەۋ تارتىپ،ۋايىم-كۇن

كوڭىلىندە اۋىر قايعىسى بارلىعى بىلىنە باستايدى. ەكى پاتشا ءبىر كۇندەرى كوڭىلدەرىن كوتەرۋ ءۇشىن داالعا سەيىلگە 
شىعادى. ەكى پاتشا سەيىلگە شىعىپ، شاھار سىرتىندا بيىك تاۋ بار ەكەن. تاۋ باسىنا شىعىپ، تاۋ باسىنان شاھارعا كوز 

-ىڭ ايەلى قىرىق قىز، قىرىق جىگىت نوكەرىمەن و دا سەيىلگە شىعىپ، شاھار ىشىندە باۋسالىپ قاراپ تۇرسا، پاتشان
باقشا ىشىندە گۋليايت قۇرادى. پاتشانىڭ ايەلى دە ءبىر جىگىتپەن گۋليايت قۇرعانىن الىستان، تاۋ نان پاتشا ءوز 

مىنانى  بۇيتىپ»ندى ءتۇسىپ: ءكوزىمەن كورىپ، ەكى پاتشا باستاس بولىپ، ەكەۋىنىڭ مۇڭى ءبىر كەلىپ، ەكەۋى ە
پ، جانىنان بەزى-دەپ، قۇداي جولىنا ءتۇسىپ، مال -« كورىپ، مىنا دۇنيەنىڭ ىشىندە جۇرگەنشە، و دۇنيەنى بەر!

قاڭعىپ كەلە ءجاتىپ،بىر قالىڭ اعاشتى بايتەرەككە كەلىپ، بايتەرەكتىڭ تۇبىندە اعىپ جاتقان تۇششى ءمولدىر بۇالق 
ۋسىندارىن قاندىرىپ، دامىلداپ وتىرعاندا، ءبىر ايداھار جىالن كەلەدى. ەكى پاتشا ايداھاردان بار ەكەن. سۋ ءىشىپ، س

قورقىپ، بايتەرەكتىڭ باسىنا شىعىپ پانااليدى. ءبىرازدان كەيىن ايداھار جونىنە كەتەدى. ەندى ازدان سوڭ، ءبىر ءداۋ 
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يداھاردان قۇتىلدىم با دەپ وتىرعاندا، داۋگە كەز بولىپ، كەلەدى. ارقاسىندا ارقاالعان التىن ابدىرەسى بار. ەكى پاتشا ا
تومەن ەش نارسەدەن ءقاۋىپسىز ەشقايدا -شىبىن جاندارىنان ۇمىتتەرىن ءۇزىپ وتىرا بەردى. ءداۋ كەلدى دە، جوعارى

 ەكى ۇرتتاپ الدى دا، ارقاسىنداعى ابدىرەنىڭ اۋزىن اشىپ، ىشىنەن اي مەن-قاراعان جوق. بۇالقتان سۋدى بىر
كۇندەي ءبىر سۇلۋ قىزدى شىعارىپ الىپ، ويناعاننان كەيىن، ۇيىقتاپ قالدى. ءبىرازدان سوڭ قىز ءتۇسىپ، بۇالقتىڭ 
باسىنا سۋعا شومىلىپ، جۋىنىپ، بۇالقتىڭ شەتىنە وتىرىپ، شاشىن تاراپ وتىرسا، سۋدىڭ بەتىندە ەكى كوركەم 

اي تاماشاالپ، بۇالر قايدان كەلىپ قالعان ادام دەگەندەي، جىگىتتىڭ ساۋلەسى ءتۇسىپ تۇر. قىز كورىپ،تالىپ قالعاند
 جاعىنا قاراسا، بايتەرەكتىڭ باسىندا ەكى جىگىت وتىرعانىن كورىپ، قۋانىپ شاقىرىپ:-جان
 
 .دەپ -! كەل مۇندا ەكەۋىڭ –
 

 ەكى پاتشا:
 
 :ايتتى قىز ەدى، دەپ -! تۇسپەيمىز –
 
 ەگەند -! ولتىرتەمىن داۋگە جاتقان مىنا ەكەۋىڭدى ءقازىر ورىنداماساڭ، تىلەگىمدى مەنىڭ تۇسپەسەڭ، ەكەۋىڭ –

 نان قورىققان سوڭ، ەكەۋى قىزدىڭ تىلەگىن امالسىز ورىندايدى.جانى سوڭ،
 

قىز باستان كەشكەن ۋاقيعاسىن ايتىپ، وسى ەكەۋىمەن توقسان توعىز اداممەن ويناعانىن ايتادى. بۇل ەكى جىگىت 
پ، دەپ، تاۋبە قىلى -« بىزدىكى اساۋلىق، دانەمە بىلمەگەندىك ەكەن!»اڭگىمەنى ەستىگەن سوڭ: قىزدان مۇنداي 

رايدان قايتىپ، ءۇيىرىن، ەلىن تابادى. مۇنىڭ اياعى قىزدىڭ توقسان توعىز جىگىتپەن قاالي ويناعان اڭگىمەسىن 
 رىڭدار.ەستىگەندەرىڭ اڭگىمەگە جاريسىڭدار، سوعان قۇالقتارىڭدى سالىپ تىڭداپ تۇ

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3241&oku=19502#ixzz4WeCRXS8X  
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دەپ، ادال ەڭبەك قىلىپ،  -ازعا قاناعات قىپ، قاالي بايدى ەكەن؟  ادال ەڭبەكپەن»بۇرىن ەرتە ۋاقىتتا ءبىر ادام: 
دەپ،سول ويىنىڭ سوڭىنا تۇسەدى دەيدى. ءوز ەلىنەن باسقا، ءوز شاھارىنان باسقا، ءبىر  -« ازعا قاناعات قىپ بايىن!

پەي تۇرادى. سويلەس الىس جەرگە بارىپ، ءبىر بايعا جۇمىسكەر بولىپ، جۇمىس ىستەپ تۇرادى. بايمەن جاالقىسىنا باعا
دەپ،جىل ون ەكى اي بولىپ، بايدان شىقپاقشى  -« قۇدايدىڭ بۇيىرعانىن االرمىن، ادال ەڭبەگىمدى جەمەس!»

الىپ،  دەپ-« قۇدايدىڭ بۇيىرعانى وسى شىعار!»بولىپ، ەڭبەگىن سۇراعاندا، باي بەس تيىن باقىر اقشا بەرەدى. 
بولىپ، كيىمدەرىن شەشىنىپ، و عىپ بۇ عىپ اۋدارىستىرىپ جۇرگەندە،  ءبىر داريانىڭ شەتىنە كەلىپ،سۋدان وتپەكشى

اعى بەس باي -بەس تيىن سۋعا ءتۇسىپ كەتەدى. قايتادان ماناعى بايعا كەلەدى دە، تاعى جۇمىس ىستەيدى. ەڭبەگى 
رۋى ءبىر با تيىن. وسى تارتىپپەن ءۇش رەت باستاپقى تاجىريبە بوالدى. ارادا ءۇش جىل وتەدى. قايتۋى ءبىر جىل،

جىل، ارادا بەس جىل وتكەننەن كەيىن، ءوزىنىڭ ەلىنە، جەرىنە قايتىپ كەلە جاتسا، ءبىر ادام جولىندا جولىعادى. 
 قوينىنا تىعىپ الىپ كەلە جاتقان قارا مىسىعى بار جىگىت. مىسىق يەسىنە:

 
 .سۇرادى دەپ - ساتامىسىڭ؟ مىسىعىڭدى –
 

 مىسىق يەسى:
 
 .دەدى - ساتامىن –
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 دەگەندە، - نە؟ باعاسى –
 
 دى.دە - بەرەمىن، سوعان بار، پۇلىڭ نە بويىندا –
 
 .بەردى الىپ دەپ، -! ءباقىر،ما تيىن بەس بويىمداعى –
 

ەسەن -ازسىنعان جوق، الىپ كەتە بەردى. بۇل جىگىت مىسىعىن الىپ، قوينىنا تىعىپ الىپ، ءوز جونىنە ءجۇرىپ، امان
ءبىر اجداھا پايدا بولعان. كوزىنە كورىنگەن نارسەنى جۇتىپ، حاراپ قىالدى. وعان ەلىنە كەلەدى. كەلسە، ەلىندە 

قاشىپ قۇتىلۋ، تىلەگەن نارسەسىن بەرىسۋ بولعان. ءبىر  -ۋاقىتىندا كورگەن ادامداردىڭ قولىنان كەلەتىن جۇمىسى 
ادى. ال مەن قارا مىسىققا ۇشىراسكۇندەردە حاراپ قىلىپ، قىرىسۋ، جۇۋ قارا مىسىقتى باالنىڭ شاھارىنا كەزدەسىپ، با

قارا مىسىق ءبىر حايالالرمەن اجداھانى ولتىرەدى. قارا مىسىقتىڭ داڭقى بارلىق ەل حالقىنا تۇگەل جايىلىپ بىلىنەدى. 
 شاھاردىڭ پاتشاسى باالعا:

 
 .دەيدى - بەر، ماعان سات، مىسىعىڭدى –
 

 باال:
 
ر ءبى !بەر قىزىڭدى- شارتىم ءبىر -. دەيدى -!بەرەمىن دا، ساتامىن ورىنداساڭ، سونى بار شارتىم ءۇش. ساتامىن –

 دەگەن. -ءوز وتىرعان سارايىڭداي ساراي سالعىزىپ بەر دە، ال!  -ءوز اۋىرلىعىڭداي التىن بەر. ءبىر شارتىم  -شارتىم 
 

دى. ات ءبىر اتقا ايىرباستاال پاتشا ءبارىن دە ورىنداپ، االدى. باال باي بوالدى. توعىز مىڭ ءدىلدا توعىز سيىر بولىپ،
ءبىر تىماققا ايىرباستاالدى. تىماقتى سۋعا اعىزىپ جىبەرىپ، ونان كەيىن بايباتشامەن سەرتتەسىپ، ونىڭ بارلىق مالىن 

 الىپ، ادال ەڭبەكپەن تولىق بايىپ شىعادى.
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3241&oku=19503#ixzz4WeCb0g25  
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 پاتشا قىزى جانە تازشا

 
ءبىر پاتشا قاسىندا ۋازىرلەرىمەن ءبىر ماجىلىستە وتىرعاندا، ۇستەرىنەن ەكى قاز قاڭقىلداپ ۇشىپ ءوتىپ كەتەدى.  

 پاتشا ۋازىرلەرىنەن:
 
 .سۇرادى دەپ - مە؟ بىلدىڭدەر بارادى، دەپ نە ارقازد اناۋ –
 

 ۋازىرلەر:
 
 .دەدى - بىلەيىك؟ قايدان ءتىلىن قۇستىڭ. جوق بىلگەنىمىز –
 
 .دەدى -! االمىن باستارىڭدى تاپپاساڭدار،. تابىڭدار وسىنى –
 

كەيىن  دەپ، سونان-،«پاتشانىڭ ءوزىنىڭ كىشى قىزى تابادى»ۋازىرلەر مىستان كەمپىردەن سۇراپ، مىستان كەمپىر: 
كىشى قىزدان سۇراپ، ول ايتىپ بەرىپ، سونان سول قىزىن سول شاھارداعى ەڭ جامان باسى تاز تازشا باالعا 
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نا ىپ، ساۋداعا جىبەرىپ، ول ءشالىنى ساتىپ، اقشاسىبەرىپ،اۋەلى قىز تازشانىڭ باسىن جازىپ، ءبىر ءشالى توقىپ بەر
ا دەپ ەدى دەپ، ەشكىنى سيىرع -« ەسى كەتكەن ەشكى جيادى، ەشكىمەنەن ەسىن جيادى»بەس القتى ەشكى الىپ: 

ايىرباستاپ، سيىردى اتقا ايىرباستاپ، اتتى تىماققا ايىرباستاپ، تىماقتى سۋعا جىبەرىپ، بايباتشامەن سەرتتەسىپتى. 
تەن جەڭىپ، بارلىق مالىن الىپ، باي بوالدى. ابدەن بايىپ العاننان كەيىن، باياعى پاتشانى قوناققا شاقىرادى. سەرت

 تاماقتاردىڭ ءدامىن تاتىپ جەپ كورىپ، جىاليدى.-قىزدىڭ اكەسى قوناققا كەلىپ، تاماق
 
 :ايتىپ قىزىن كىشى پاتشا دەگەندە، - جىالدىڭىز؟ نەگە –
 
 اماعىمت تاتىعان اۋزىما كەتكەلى باالم سول سوڭعى، سونان. ەدى تاتىماپ اۋزىما تاماق ءبىر كەتكەلى قىزىم سول –

دەگەندە،تازشا كۇيەۋى ەكەندىگى]ن[،]تاماق جاساۋشى ونىڭ[  -يمىن! جىال ءتۇسىپ ەسىمە باالم سول. بولدى وسى
 قىزى ەكەندىگىن ايتقان ەكەن. سونان كەيىن پاتشا ورنىنا حان سايالپ، اقىرىندا تازشا پاتشا بوالدى. 
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 قوناقتىڭ اقىلى
 

 ءبىر حان بولىپتى. حاننىڭ ۇيىنە ءبىر قوناق كەلىپ قونادى. حان قوناعىنا: ەرتەدە
 
 .دەيدى -!ايت اڭگىمە مەيمانىم، جاقسى –
 

 وندا مەيمانى ايتادى:
 
 ساڭىز،بول بەرەتىن ءدىلدادان ءبىر اۋىزىنا ءبىر اڭگىمەمنىڭ ايتقان ءبىراق. عوي ايتامىن دەسەڭىز، ايت اڭگىمە –

 حان ويالنىپ وتىرادى:يدى. دە -ايتام،
 
 يتقانا ەكىدەن،. شىعادى اقشام كوپ مۇنىمەن بەرسەم، بەرە ءدىلدادان ءبىر اۋىزىنا ءبىر ءسوزدىڭ ايتقان اي،-ياپىر –

 - ءسوزىڭدى، ايتشى كانە، -دا، ويالنادى دەپ -بوالدى؟ ءسوز قانداي بوالتىن ءدىلدادان ءبىر ءبارى ءسوزدىڭ
 تادى:اي مەيمان دەگەندە،

 
 .دەيدى -! ىستە ويالپ ارتىن ىستەسەڭ، جۇمىس نە –
 

حان ءبىر ءدىلداعا ساتىپ الىپ، وسى ءسوزىن ءوزىنىڭ ءۇيىنىڭ ىشىندەگى بارلىق نارسەلەرىنە جازىپ قويادى. ءۇيدىڭ 
ان قىشىندە، تىسىندا، ورامال، داستارقاندا، ءۇي ءىشىنىڭ بارلىق نارسەسىنە جازىپ قويادى ۇمىتپاۋ ءۇشىن. حاننىڭ 

 االتىن دارىگەرى بوالدى. ءوزىنىڭ بىردەن سوڭعى ءۋازىرىن جىبەرەدى.
 
 .دەپ -! كەل شاقىرىپ دارىگەردى بارىپ –
 
ءۋازىرى شاقىرا كەلىپ، دارىگەردىكىنە قوناق بولىپ قونادى. تۇندە توسەككە جاتىپ، جايالنىپ جاتقان سوڭ، ءۋازىرى  

 دارىگەرگە اڭگىمەلەسىپ ايتادى:
 
 ەنىمەنم ىستەسەڭ، ايتقانىمدى مەنىڭ سەن قىالمىسىڭ؟ ايتقانىمدى مەنىڭ سەن. بوالمىن دۇرىس سەنىمەن مەن –

 ەنىڭم ويالنعاندى، كوپ سەن. بوالسىڭ ءۋازىر ورنىما مەنىڭ سەن. بوالمىن حان ورنىنا حاننىڭ مەن بولساڭ، دوس
 .دەيدى - بولدى، ىستەسەڭ ايتقانىمدى

 
 تۇرادى دا، امالسىز ۋازىردەن قورىققانىنان:دارىگەر كوپ ويالنىپ 
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 .دەيدى - ىستەيىن، ايتقانىڭىزدى –
 
 تقانىمدىاي مەنىڭ وسى ەگەردە. تاۋىپ ەسەبىن ءولتىر حاندى بولىپ، العان شاشىن ەرتەڭ ىستەسەڭ، ايتقانىمدى –

بولىپ، ۋادەسىن بەرەدى. ءبىراق دى ولتىرمەك حان ما، بار امالى سوڭ، دەگەن -! ولتىرەمىن مەن سەنى ورىنداماساڭ،
 تا ۋازىرگە ايتادى:

 
 .دەيدى - تاپ، ءوزىڭ ءادىسىن ولتىرەتىن قاالي ولتىرگەندە، مەن –
 
 .لەدىو حان الساڭ، قانىن سونىمەن سەن. بەرەمىن قولىڭا سەنىڭ جاعىپ، ۋ ۇستاراما[ ىڭ]مەن تاپسام، ءوزىم مەن –
 

كەلىپ، قانىن الماق بولىپ، حاننىڭ ءۇي ىشىندەگى نارسەلەرىنە كوزى  ۋازىرمەن ۋادەنى بەكىتىپ، حاننىڭ قاسىنا
پ، دەگەن جازۋعا كوزى ءتۇسى -« نە ىستەسەڭ، ارتىن ويالپ ىستە!»ءتۇسىپ ەدى. بارلىق نارسەلەرىندە جازىلعان: 

نادى. پ، ويالدەگەن ويعا ءتۇسى -« مەن دە نە ىستەسەم، ارتىن ويالپ ىستەۋىم كەرەك ەكەن!»مۇنان عيبرات الىپ: 
قولىنداعى ۋ جاعىلعان ءۋازىردىڭ ۇستاراسىن بىالي قويادى دا، بۇرىنعى ءوزىنىڭ ۇستاراسىن الىپ، قاندى سونىمەن 
الماقشى بوالدى. حان مۇنىڭ ءبارىن كورىپ وتىر، انا ءۋازىردىڭ ۇستاراسىن بىالي قويىپ، ءوزىنىڭ ۇستاراسىن العانىنا 

 حان سەزىكتەنىپ:
 
 ىبولۋش بىرەۋ بۇرىن ۇستاراڭ سەنىڭ - سۇرادى، تەكسەرىپ حان دەپ، - قويدىڭ؟ بىالي نەگە نىۇستارا اناۋ –

 تاپ،قيقاق جالتاقتاپ، بۇالي-والي. باستايدى سۇراي دەپ،قازباالپ - نە؟ سەبەبى بولدى؟ ەكەۋ نەگە بۇگىن. ەدى
 :ايتتى حان ەدى، قيپاقتاپ

 
اق -تۇتىلدىڭ! بەرەكە شىندا ەمەس پە؟ وتىرىكتىڭ قۇيرىعى ءبىرىلدىڭ، وتىرىك ايتساڭ، قۇت ايتساڭ، شىنىڭدى –

-اياعىن ءبىر-دەپ، سوزدەن ۇتىپ، اپشىسىن قۋىرىپ، قول -دەگەن،  -« اققا قارا جوق،  قاراعا شارا جوق!»تۇتام. 
 اق ۋىس قىلىپ، جالالتالرىن )جەندەتتەرىن( شاقىرتىپ الىپ:

 
 دەگەندە، دارىگەر ويالنىپ: - ،مىنانى دارعا تارتىڭدار!ايتپادى شىنىن –
 
 قانايت ءۋازىردىڭ باستان دەپ، - بولمادى، ايتپاسىما. شىنىمدى ايتايىن بەرسەڭىز، ايال عانا از حان، تاقسىر –

ساتادى دا، بو ۇنىم جەتىپ، كوزى ىستەگەنىنە قورىققانىنان ىقتيارسىز مۇنىڭ حان بەرگەندە، ايتىپ ءبارىن جۇمىسىنىڭ
 تارتقىزىپ ولتىرەدى. دارىگەردى ءۋازىردىڭ ورنىنا ءۋازىر قويىپتى.ءۋازىردى دارعا 

 
دىڭ كوزگە دەگەن جازۋ-، «نە ىستەسەڭ، ارتىن ويالپ ىستە!»حاننىڭ ولمەۋىنە، مىنانىڭ ولتىرمەۋىنە سەبەپ بولعان: 

 اق. تۇسكەن سەبەبىنەن بولعانداي بوالدى. شىقپاس جانعا از ءبىر ايال، اجالسىزعا ءبىر سەبەپ بولم
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ەركەك باالسى بولىپتى. جىلقى مالى وتە كوپ بولىپ،جەرگە  8ەرتەدە ءبىر مۇتىشاق دەگەن باي بولىپتى. ونىڭ 
ەر، جات جىلقىنىڭ قونىسى باسقا الىس جسىيمايتىن قالىڭ بوالدى. ءبىر جىل قىس قاتتى، جىل اۋىر بولعاندىقتان، 

وعىمىنا ءۇش شەشەسىنە س-ەلدەرگە كەتەتىن بولعاندىقتان،سەگىز ۇل جىلقىمەن باسقا الىس جەرگە كەتەتىن بولىپ، اكە
شال قارا بيەنىڭ ەتىن ءۇش جىل وتەمگە جەتكىزىپ، ۇنەمدەپ -جىلعى قارا تۋ بيەنى سويىپ بەرىپ كەتىپتى. كەمپىر

 جاياالرىن ۇنەمدەپ جەپ تاۋىسىپ، ەڭ سوڭىندا قارا بيەنىڭ ءتوس ەتى قاالدى.-ارتا، جالق-جەيدى. قازى
 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                499 bet 

 مۇتىشاق باي بايبىشەسىنە ايتادى:
 
 ارناپ الرعاباال ەتتى ءتوس وسى. جوق سىباعامىز ساقتاعان ارناپ باالالرعا ەتىنەن بيەنىڭ قارا باسقا توستەن وسى –

 سيىرىپ جەپ قويىپتى.-ەتكە قىزىعىپ، جەرىپ، سىپىرىپ دەسە دە، بايبىشە ءتوس -تايىق! ساق
 

اق -سونان كەيىن ەركەك باال تاۋىپ، اتىن توستىككە جەرىپ تاپقاندىقتان، ەر توستىك قويادى. بۇل باال تۋعاننان
ناپ يەرەكشە ەر باال بولىپ تۋادى. ءوزى قۇربى باالالردان جاراتىلىسى كۇشتى، قۋاتى وزگەشە ارتىق بولىپ باالالر و

توبەلەس، جانجال بوالتىن بولسا، ەر توستىك باالالردىڭ بىرەۋلەرىن باستان ۇرىپ، بىرەۋلەرىن -ءجۇرىپ، ۇرىس
كوتتەن تەۋىپ، بىرەۋلەرىن شالقاسىنان، بىرەۋلەرىن ەتپەتىنەن )ەكپەسىنەن( ءتۇسىرىپ، بىرەۋىنىڭ قاق شەكەسىن، 

قىراپ جىلدامداتاتىن بولسا، ەكى باالنى ەكى قولىمەن ۇستاپ ساسىڭ-بىرەۋىنىڭ مۇرنىن قاناتىپ، ەڭ بولماسا، اسىپ
بىرىن ءسۇزىستىرىپ ء]جۇرىپتى[. ەر توستىك باالنىڭ بۇل سياقتى مىنەزدەرىن كورگەن -الىپ، ەكەۋىنىڭ باسىن بىرىنە

تىن رەباالالر قىرعيدان بۇققان تورعايداي، بۇركىتتەن بۇققان قويانداي، قاسقىردان ۇرىككەن قويداي ۇركىپ جۇ
بولىپتى. توستىك باال وسى رەتپەن جۇرگەندە، ءبىر كۇنى ءبىر كەمپىردىڭ باالسىن دا ۇرىپ سوعادى. كەمپىر توستىك 

 باالعا ۇرسىپ، ءتىلى ءتيىپ:
 
كەن ز، جولسىز كەتحابارسى قاڭعىپ جەتكەنشە، ءالى ماعان جىالتىپ، مەنى ساباپ، باالمدى مەنىڭ شىركىن بۇل –

دەگەن سوزدەر ايتىپ، كەمپىردىڭ ءتىلى تيەدى. كەمپىردەن مىنا ءسوزدى ەستىگەن  -تاۋىپ الساشى! سەگىز اعاسىن 
 شەشەسىنە كەلىپ:-سوڭ، توستىك ۇيىنە، اكە

 
-كەا سوڭ، قىسقان سۇراپ دەپ، - قانداي؟ قاشان، قايدا، والر! ەدى؟ پە كەتىپ جوعالىپ اعام سەگىز مەنىڭ –

جىل جوعالىپ  10ىپ، سونان كەيىن توستىك باال بەلىنە جۇگەن بايالپ الىپ، شەشەسى شىداي الماي، ايتىپ قوي
رپى عۇ-كەتكەن اعاالرىن ىزدەپ جولعا تۇسەدى. بىرنەشە اي، جىلدار ارادا جۇرگەننەن كەيىن، سول ۋاقىتتىڭ ادەت

ىپ، اراالپ عا كەلبويىنشا قۋانىش مەرەكە توي جاساپ جاتقان ءبىر جويقىن قالىڭ ەلگە كەز بولىپتى. توستىك توي
 ءجۇرىپ كورسە، ءبىر ۋاقىتتاردا ەت جاساپ، تاباق تارتىپ، توي باسقارىپ جۇرگەن كىسىلەر ايتىسادى:

 
 وزدەرس دەگەن-!كەرەك دايىنداۋ ءۇيىن كىرەتىن تاباعىن، سوالردىڭ كەلەدى، سەرىسى سەگىز بايدىڭ مۇتىشاق –

 .ايتىسادى
 

كوزى كورىپ، جۇرەگى قۋانىپ،ىزدەگەن جوعى تابىلعانداي كوڭىلىنە  توستىك باال بۇل ءسوزدى قۇالعى ەستىپ،
اجەپتاۋىر مەدەۋ بوالدى. مۇنان كەيىن سەگىز سەرىنىڭ كەلىپ تۇسەتىن ءۇيىنىڭ ماڭايىن كۇتىپ تۇرادى. ءبىر 
 مەزگىلدەردە كۇتىپ تۇرعان سەگىز سەرى مىرزاالر كەلىپ ءتۇسىپ، شايىن ۇرتتاپ تامساپ، باستارىن شايقاپ،

 :شۋىن كەرەك قىلماي-كۇلكى، دۋ-قىمىزدارىن ءىشىپ، ەتىن جەپ قۇسىپ، وزدەرىمەن وزدەرى ماس، باسقانىڭ ويىن
 
 جەرلەردەن ويپاڭ. بەرەدى جونەلە دەپ شۋ قاراماي ارتىنا تويدىڭ دەپ، -! ەدى يگى تيمەسە جاۋ جىلقىعا –

اپ، عالى جەردەن جىلجىتىپ، ايشىلىقتى التى اتتن قارعىتىپ، سايلى جەردەن سىرعىتىپ، جىلجەردە قىراڭ ورعىتىپ،
ايلىق جەرلەردە جاتقان جىلقىالرىنا كەلىپ، بۇالردىڭ ارتىنان جاياۋمىن دەپ جالىقپاي، جالعىزبىن دەپ تارىقپاي، 

 نشاپقان اتتان قالىسپاي، توستىك باال دا كەلىپ جەتەدى. باعانا اعاالرى تويعا بارعاندا، توستىك باال جولىعىپ جايى
 ايتقاندا:

 
 باالسىنىپ نىباال دەپ، -! تى-جوق ءدامى ءتىپتى ءسوزىڭنىڭ ايتقان. تى-جوق ءىنىمىز قالعان سياقتى سەن ءبىزدىڭ –

 :باال. بوالتىن كەتكەن ءجۇرىپ ىلمەي كوزگە الىپ، كوڭىلگە سويلەسپەي
 
 ەرە الماي قاالرسىڭ!.. ]دەگەن[. شاڭىما! تانىرسىڭ تانىماساڭ، –
 

مۇنان كەيىن سەگىز سەرى جىلقىعا كەلىپ جەتكەندە، توستىك باال دا ارتتارىنان ىلەسە بىرگە كەلدى. جىلقىالرىن 
اراالپ جۇرگەندە، بۇرىن باسقا جانداردىڭ قاراسىن كورگەندە، ماڭىنا دارىتپاي، قاراسىن كورسەتپەي كەتەتىن اساۋ 

جاقىنداپ، ايۋان دا بولسا، سەزىنىپ، الدارىنا ءيىلىپ، باستارىن تاعى جىلقىالر ەر توستىككە قاراي اينالىپ ورالىپ، 
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ءيىپ شۇلعىپ، كوپ جىلقىدان باسقا ەرەكشە بولەك التى قۇالش اال ايعىر، جەتى اياقتى جيرەن بيە باستارىن يزەپ، 
وستىكتىڭ ر تەر توستىككە قۇرىقسىز قولعا ۇستاتىپ، ەرسىز ەركىندىكپەن مىنگىزىپ، ات بوال باستايدى. اعاالرى ە

مىنا سياقتى تاجىريبەلەرىن كورگەننەن كەيىن، تانىسىپ، ءبىلىسىپ، تۋىسقان بولىپ، ءبارى بىرلەسىپ ەلگە قاراتا 
جىلقىالرىن ايداۋعا بەت قويىپ، باياعى ەلدەن كەتكەندە، سەگىز ۇلعا اربىرەۋىنە ءبىر مىڭنان جىلقى تيگەن بولسا، 

-ر امانتوقسان مىڭ جىلقى تيگەن بوالدى. بۇال -ىنىڭ اربىرىنە توعىز مىڭنان جىلقىالردىڭ وسكەندىگى سونداي،توعىز
شەشەسىنە كەلىپ قوسىالدى. توعىز ۇل توقسان مىڭدى توعىز قوس قىلىپ -ەسەن جىلقىالرىن ايداپ، ەلىنە: اكە

ول ەرىنىڭ سقاعۋدان باسقا جۇمىستارعا قولى تيمەي، سونىڭ الەگىمەن جۇرگەندە، وزد-توڭكەرىپ، سونى باعۋدان
زاماندارىنداعى حالقىنىڭ قاراپ باعىنىپ تۇرعان حانى شىنعىشحان ەستىپ، مۇتىشاق بايدىڭ بايلىعىن، توعىز ۇلىن 

 ەستىپ، كورمەكشى بولىپ كەلگەندە،توعىز ۇلعا قالىڭ بەرىپ قاتىن اپەرمەگەنىن ەرسى كورىپ، بايعا ايتادى:
 
 دەگەندە، مۇتىشاق ايتادى: -ڭ بەرمەگەننىڭ ءمانىسى قاالي؟ باسىڭ ساي، ۇلدارىڭا ءالى قالى-كە، مالبايە –
 
 حان، تاقسىر الديار ۋا، –
 

 مال اياپ جۇرگەم جوق باالمنان;
 

 مۇڭسىز ادام وتكەن بە ادالىنان؟!
 

 ويالعان ويىما اليىقتى
 

 جەر تابا المادىم عاالمنان!
 
 ءسىز مىناۋ ايتقانداي، 

 
 كوڭىلىمدە قاتتى سانام بار:

 
 ەكەن دەپ كوپىرمەن،كوپ 

 
 توقسان مىڭداي قارام بار!

 
 توپتانعانداي نەسى كەپ،

 
 توعىز عانا باالم بار!

 
 وسىدان ارتىق داۋلەتتى

 
 باعار مەنىڭ قانشا شامام بار؟!

 
 وسى از عانا داۋلەتتى

 
 اق،-ءار جەرگە شاشىپ توكپەي 

 
 اق جەردەن ورىنداسام-ءبىر 

 
 حان ايتادى:دەگەندە،  -دەگەن مۇراتىم بار! 
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 ۇيدە سەنىڭ. المايدى جەتە ەشكىم تۇبىنە وي! بولسىن دۇرىس تىلەۋىڭ وڭ، ويىڭ! بايەكە ءبىلدىم، ويىڭدى –
ادى.  ىزدەگەن ميقان اعاشىن اس قىر قيمىلداعان  جۋىمايدى، جان جاتقانعا بىلەدى؟ كىم ويىڭدى ويالعان وتىرىپ
 دەپ، اقىل بەرەدى. -قىدىرىپ، ىزدەسەڭ بولماي ما؟ دەگەن بار ەمەس پە؟! ەلدەن ەلدى  -تابادى، 

 
اق جەردەن قۇدا بوالتىن توعىز قىزى بار كىسىنى ىزدەيدى. ەل -مۇنان كەيىن مۇتىشاق باي توعىز ۇلعا ءبىر

قىدىرىپ،سۋ سىدىرىپ ءجۇرىپ، ءبىر ۇيگە كەز بولسا، ءبىر ۇيدە قىزدىڭ ءىلۋلى تۇرعان سەگىز قۇندىز بوركىن 
دەپ دامەلەنەدى. باي اۋەل كورگەندە، بورىكتىڭ بىرەۋى جوق بوالدى.  -« اي، توعىز بوالر ما؟-پىرميا»كورەدى. 

اق بورىك تۇرادى. مۇتىشاق باي توعىز بولماي، سەگىز بولعان سوڭ، قۋانباي مۇڭايىپ وتىرادى. مۇتىشاق -سەگىز
ن بىرەۋى ى بولىپ قۋانىپ قالسا دا، توعىزداباي العاش ۇيگە كىرىپ كەلگەندە، بورىكتىڭ سانىنىڭ كوپتىگىنەن ءۇمىتت

كەم بولعان سوڭ، مۇڭايىپ، تومسارىپ رەنجىگەن قالىپپەن وتىرعانىن كورىپ، توعىز قىزدىڭ تاپقان شەشەسى بايبىشە 
 سۋسىن قۇيىپ بەرىپ وتىرىپ، مۇتىشاق بايعا قاراپ:

 
 قىدىرعان». ەدى دەپ - ،«قىدىر - ىءبىر قىرىقتىڭ». ەكەنسىڭ ادامى ەلدىڭ جات كورمەگەن بۇرىن جانىم، –

. ابادىت جوق ءبىر جوقتى ءبىر. ءۇيشى اراالعان اعاش سىنشى، اراالعان ەل. ەدى دەۋشى - ،«باسادى ءىزىن قىدىردىڭ
ەردى كورسەڭ، قىدىر تۇت.  استى كورسەڭ، ءقادىر »ەدى.  بار ءسوز دەگەن -«بوالدى كەز سۇراعان ىزدەگەنگە»

ءقادىرلى مەيمانىم، ايىپقا بۇيىرماساڭىزدار، سىزدەردەن ءبىر ءسوز سۇراعىم كەلىپ وتىر. مانا ءبىزدىڭ ۇيگە « تۇت!
يالعان و العاش كىرىپ كەلگەن بەتىڭىزدە شاتتىق شىرايمەن كەلگەن ءتارىزدى ەدىڭىزدەر. قازىردە ۋايىمداعان، ۋايىم

ادام سياقتى بولىپ وتىرسىزدار. الدە ءبىزدىڭ سىزدەرگە ۇناماعان جات مىنەزدەرىمىز بولدى ما؟ بۇرىنعىالر ايتقان: 
دەگەندەي، ۇناماعان جات مىنەزىمىز بولسا، كوزىمىزگە ايتىپ  -، «ەلدىڭ زاڭى باسقا، يتتەرى قارا قاسقا-ەل»

اق باي دەگەن سوڭ، مۇتىش -ق. مۇنان بىالي ەسىمىزگە الىپ ساقتانايىق! كەتىڭىزدەر. قاتەمىز بولسا، مويىنعا االيى
جايىن ايتىپ، بايانداپ، ۇيگە كىرىپ كەلگەندە، كوپ بورىكتى كورىپ قۋانسا -اياق جۇرگەن جۇمىسىنىڭ ءمان-باستان

 دا، بورىكتىڭ توعىز بولماي، سەگىز بولعانىنا رەنجىپ وتىرعانىن ايتتى. سوندا بايبىشە:
 
اۋىردى جەر كوتەرەدى، كوڭىلدى دوس »قادىرلى مەيمانىم، كامىل بولسىن يمانىڭ، ادال بولسىن جيعانىم! ە، –

دەگەن. بورىكتەردى كورىپ قۋانعان بولساڭ، قۋانعان كوڭىلدى قايتادان رەنجىتپەڭىز. ىزدەگەنىڭىز  -« كوتەرەدى
ەسكەنگە ءبىرىنشى قىزىم بار، ەگ -بار. بەر دەگەنگە  توعىز بولسا، توعىزى دا تابىالر. قۇدايدىڭ بەرگەن تىندىرىمدارى

-ۋشىگە ءتورتىنشى قىزىم دايار. بەلدەس -ءۇشىنشى قىزىم دايار. توبەلەسۋشىگە  -ەكىنشى قىزىم بار، وشتەسكەنگە  -
ىن بولساڭ، تجەتىنشى قىزىم دايار. سەرتتەسە -التىنشى قىزىم دايار. جەتەلەسۋشىگە  -بەسىنشى قىزىم دايار. اتاالسقانعا 

قالىڭ  -سەگىزىنشى قىزىم دايار. بارىنەن دە ارتىق تولعان ايداي قىزىم بار. بۇالردىڭ ءارقايسىسىنىڭ قالىڭ مالدارى 
مال، قارا مالدارىنان باسقا، ءسۇت اقى،توي مالى، يت ىرىلداتار; باقان اتتارىنا،بولەك ۇيگە ەنگىزەر، ۇرىن كەلەر، 

توعىزدان توعىز جاقسى، توقسان جامبى تەڭگە بولماق. سىزگە، -ن بولەك توعىزشىمىلدىق قۇرار، شاش سيپارىنا
دەپ ويالرسىز. مەنىڭ  -« باالالرى جامان شىعار، توعىزى بىردەي ۇيىندە نەگە وتىرادى؟»بايەكە، ەسكەرتەيىن، 

ى بار. وتىرعان جاي باالم جاماندىعىنان وتپەي وتىرعان جوق. تەگىن بەرەتىن تەڭى كەلمەي، الۋشىنىڭ ءالى كەلمەي
ءبىرىنىڭ ەرى، ءبىرىنىڭ جەرى، ۋاقىتىمەن ساعات كەزى كەلمەي وتىر. جانە دە، بايەكە، سىزگە اقىرعى رەت ەسكەرتەمىن. 
باالالرىڭ سانى توعىز بولعانمەن، ەرتەدەگى توعىز توڭقىلداقتاي بولىپ جۇرمەسىن. بۇرىنعىالر ايتقان ءسوز بار ەدى: 

دەگەندەي، سانى توعىز بولعانمەن، نە دوڭىز،  -، «ت سەگىز تابادى، شوشقا دا توعىز تابادىەشكى ەگىز تابادى، ي»
 نە قوڭىز بولىپ جۇرمەسىن!

 
 بايبىشە مۇتىشاق بايعا تاعى مىنانى ايتادى:

 
 ەي، مۇتىشاق باي، مۇتىشاق باي، -

 
 ساي.-باسىڭ سايما-مال
 

 جەتەر بولسا داۋلەتىڭ،
 

 قيمىلداپ باك ايانباي!
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جۇرتىن جيناپ، اقىلداسىپ، توعىز ۇلدىڭ قايىنى ءبىر جەردەن -سونان كەيىن مۇتىشاق باي ۇيىنە كەلىپ، ەل

توگىپ -ءتابىلىپ،وز ويىنداعى ويالعانى بولعان سوڭ، نە جانىن اياسىن، قۇداي بەرگەن كوپ جىلقىنى اياماي شاشىپ
ءجاتىپ،بىر جەرگە كوشتەرى تۇنەپ جاتسا، سوندا بەرىپ، توعىز وتاۋدى ءبىرجوالتا كوشىرىپ الىپ، قايتىپ كەلە 

 توعىز قىزدىڭ ەڭ كەنجەسى بيكەش سۇلۋدى ەر توستىك االدى. سوندا بيكەش سۇلۋ توستىك باتىرعا ايتادى:
 
 :ۇمىتپاي نارسەسىن ءۇش سول. قيماس نارسەسىن ءۇش. اياماس مالىن بار دۇنيە، بار بىزدەن شەشەم مەن اكەم –
قۇبا ىنگەن، ءبىرى  -اقجال ات، ءبىرى -دەپ، قويماي سۇراپ العايسىڭ! ءبىرى  -« ىم جوق!مەسەڭ، ىرزالىعبەر»
 سىرمالى شاپان. -

 
ايتقانىنداي، بۇل ۇشەۋىن باي وزىنە، ەر توستىك ەركىنە قويماي، سۇراپ االدى. قىزدار ۇزاتىلىپ كەلە جاتىپ، جولدا 

ەرمەك جانىن ب-پىرگە جولىعادى. قورىققانىنان بارلىق مالءبىر جەرگە قونىپ جاتقاندا، مۇتىشاق باي مىستان كەم
بولىپ، اقىرىندا ەر توستىكتىڭ التىن ساقاسىن بەرمەك بولىپ قۇتىالدى. ارتىنان التىن ساقاسىن ىزدەپ، ەر توستىك 

اۋزىمەن  تكەلىپ كەمپىرمەن سويلەسىپ تۇرعاندا، التىن ساقا جەردە جاتقانىن كورىپ، ەر توستىكتىڭ استىنداعى اقجال ا
مەن باتىر بوال تۇرىپ، كەمپىردەن »تىستەپ اال قاشادى. كەمپىردەن قاشىپ كەلە جاتىپ، باتىرعا وي ءتۇسىپ: 

دەپ، اتىنىڭ باسىن بۇرىپ الىپ، قايتا ۇمتىلعاندا، كەمپىر قاشىپ كەلىپ، ءبىر قۇدىققا  -« قاشقانىم نە بولعانىم؟!
بىرگە ءتۇسىپ كەتەدى. مۇنان كەيىن باتىر كوپ ۋاقىت زىنداندا قالىپ،  تۇسە بەرگەندە، ەكپىنىمەن ات تا، باتىر دا

بىرنەشە ۋاقىتتار وتەدى. مۇنان كەيىن كۇلمەس حاننىڭ بەرمەس قىزىن الىپ كەلۋگە كەمپىرمەن كەلىسىپ، جەر بەتىنە 
كەزدەسىپ،  شىعىپ، كۇلمەس حاننىڭ بەرمەس قىزىن ىزدەپ كەلە جاتىپ، ءبىر سىڭاراياق جۇيرىك ادام جولدان

جولداس قىلىپ الىپ، ەكەۋى كەلە جاتىپ، ساۋىسقاننىڭ جۇمىرتقاسىن بىلگىزبەي ۇرالپ االتىن ەپتى ۇرىنى كورىپ، 
ونى دا جولداس قىلىپ الىپ، ۇشەۋى جولداس بولىپ كەلە جاتىپ، ءبىر مەرگەن كەزدەسىپ، ونى ەرتىپ الىپ، 

 ءبارى جولداس -ءبىر تاۋدى ءبىر تاۋعا سوعاتىن  -اۋىپ تورتەۋى جولداس بولىپ كەلە جاتىپ، ءبىر بالۋاندى ت
اننىڭ كۇلمەس ح-بولىپ كەلە جاتىپ، ءبىر جالماۋىزدى تاۋىپ الىپ، ءبىر كولدى ۇرتتاپ الىپ اۋزىنا سىيعىزاتىن 

ەلىنە كەلەدى. كوپ قۇمىرسقانى ارتىپ الىپ،بۇالردىڭ ءبارى ءوزى ايتىپ، وزدەرى ەرە باستايدى. جەر تىڭداعىش 
اعى كەز بوالتىنى بار. بۇالردىڭ ءبارى دە امان قايتادى. بەرمەس قىزدى الىپ قايتادى. ۇيدە قالعان ەلى، بيكەش ت

نە ەر توستىك كەلگەندە، نە ءولدى دەگەن انىق »سۇلۋ قايعىرىپ، بەلىندەگى جىبەك بەلبەۋىن شەشپەي جاتىپ: 
دەگەن  -ەر توستىكتىڭ نە ءولى، نە ءتىرى »ەسىن: دەپ، قۇبا ىنگەن دەگەن تۇي -« حابارىن ەستىگەندە، شەشەم!

 دەپ ساقتايتىن بولىپ... -« حابارىن ەستىگەندە، بوتاالتام!
 

 )اياعى جوق( 
 
 
 ـ ءبولىم: جەلكىلدەك  283
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 جەلكىلدەك
 

[ دەگەن ءىنىسى بولعان، 1توقسان ەكى جاساعان. وزتەمىر ]بۇرىنعى زاماندا نۇرمانبەت دەگەن حان بولعان. حان ءجۇز 
كۇنىكەي،  -وزتەمىر قىرىق ەكى كىسىگە باس بولىپ قولعا كەتتى. نۇرمانبەتتىڭ ەكى قىزى بولعان. ءبىرىنىڭ اتى 

 تىنىكەي بولعان. ەكى قىز ۇيىقتاعاندا، ءتۇس كورگەن. تاڭەرتەڭ جەڭگەسىنە كەلدى. ءبىر شاپان -ءبىرىنىڭ اتى 
 جامىلدى، ەكەۋى ءبىر جەڭىنەن باسىن شىعاردى:

 
 :دەيدى -جەڭگە، –
 
 كوردىم، ءتۇس ءبىر مەن –
 

 وت جاعاالي ءىس كوردىم.
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 ەكى دە قارا تەڭ كوردىم،

 
 سورعاالپ اققان قان كوردىم.

 
 جورى، جەڭگە،تۇسىمدى.

 
 جەڭگەسى قايناعاسىنا كەلدى:

 
 قايناعا، -دەيدى،  -ايتايىن،  -

 
 ءتۇس كوردىم،مەن ءبىر 

 
 وت جاعاالي ءىس كوردىم.

 
 ەكى دە قارا تەڭ كوردىم،

 
 سورعاالپ اققان قان كوردىم،

 
 جورى، قايناعا، ءتۇسىمدى!

 
 قايناعاسى ايتتى:

 
 .دەيدى -كوردى؟ كىم ءتۇستى بۇ –
 
 :ايتتى قايناعاسى. قاتىن دەيدى - مەن، مەن، –
 
. دەيدى - ايتسىن، كەلىپ تۇسىما، كەلسىن قىزىم. ەكەن قىزىم ەكى كورگەن مۇنى ەمەسسىڭ، سەن كورگەن مۇنى –

 .تۇسىنا كەلدى تىنىكەي كۇنىكەي،: قىز ەكى
 
 دەيدى، - جاماعات، –
 
 قۇالقتارىڭدى بەرى سال، -

 
 كەڭەستەرىڭدى ءارى سال.

 
 بۇگىن تۇندە ءتۇس كوردىم،

 
 وت جاعاالي ءىس كوردىم.

 
 ەكى دە قارا تەڭ كوردىم،

 
 اققان قان كوردىم.سورعاالپ 

 
 جورى، جاماعات، بۇ ءتۇستى!

 
 قىزدار بۇ ءتۇستى ايتقان سوڭ،
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 جاماعات بۇ ءتۇستى ەستىگەن سوڭ،

 
 ماعىناسىن بىلگەن جاقسىالر،

 
 اقساقالدى اعاالر،

 
 باسى شالمالى باباالر:

 
 دەيدى. -اعاڭ بۇگىن كەلەر!  -

 
 دەيدى. -ولجالى ۇيگە كەلەر،  -

 
 –نۇرمانبەتتىڭ قىزدارى 

 
 تىنىكەي مەن كۇنىكەي،

 
 بۇ سوزىنە نانبادى.

 
 وزتەمىر ۇيدە جوق بولدى،

 
 دەيدى. -[، 2جوق بولعاندا بوق بولدىق ]

 
 نۇرمانبەت حان ايتتى:

 
 ءجۇز توقسان ەكى جاساعان، 

 
 قازدىڭ ەتىن اساعان،

 
 وزتەمىر ۇيدە جوق بولدى،

 
 ى،دەيد -جوق بولعاندا، بوق بولدى! 

 
دەپ جىاليدى. نۇرمانبەتتىڭ جەتى جاسار جاستۇلەك  -« ولەمىز!»نۇرمانبەتتىڭ ساقالىنان جاس توكتى، جىاليدى، 

دەگەن باالسى بار ەكەن. جەتى قىردىڭ استىندا الپىس باالمەن اسىق ويناپ جاتىر ەكەن. جىالعان نۇرمانبەتتىڭ داۋسىن 
 باالسى ەستىپ كەلدى. كەلدى دە:

 
 .دەيدى - جىاليسىز؟ ەگەن يەم، حان –
 

 حان ايتتى:
 
 :قايتەيىن جىالماي –
 

 وزتەمىر ۇيدە جوق بولعاندا،
 

 دەيدى. -بوق بولدىق، 
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 باالسى ايتتى:
 
 دەيدى، -جىالما، اكەم،  -

 
 دەيدى. -وڭ باتاڭدى بەر،  -

 
 دەيدى، -ءدۇلدىلىڭدى بەر،  -

 
 دەيدى. -سەمسەرىڭدى بەر!  -

 
 جاۋعا مەن بارايىن، -

 
 ءبىر اۋىز جولعا بارايىن. 

 
 ءبىر كەلگەنىن ءبىر قىرايىن، 

 
 ەكى كەلگەنىن ەكى قىرايىن،

 
 بىرىن قوسايىن.-بىرىنە

 
 اكەسى ايتتى باالعا:

 
 سەنىڭ االر جاۋىڭ جوق، -

 
 بويىڭ سەنىڭ وسكەن جوق،

 
 بۇعاناڭ سەنىڭ قاتقان جوق،

 
 باالقتا ءجۇنىڭ جەتكەن جوق!

 
 باالسى ءسوزىن المادى،

 
 باتاسىن سۇرادى.

 
 [ باتاسىن بەردى:3اكەسى وڭ ]

 
 جورتقاندا جولىڭ بولسىن، -

 
 جولداسىڭ قىدىر بولسىن!

 
 دەيدى. -الالھۋ اكبار! 

 
 ءدۇلدۇلىن بەردى، سەمسەرىن بەردى: 

 
 دەيدى. -بار، باالم!  -

 
 [،4ءدۇلدۇلىڭ وڭ اياعىمەن جەر تارپىسا ] -
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 دەيدى. -سول اياعىن كوككە كوتەرسە، كەلمە! 

 
 سول اياعىمەنەن جەر تارپىسا، -

 
 وڭ اياعىن كوككە كوتەرسە،

 
 دەيدى. -قايت، باالم، 

 
 جەتى جاستا جاستۇلەك،

 
 دۇلدۇلىنە مىنەدى،

 
 سەمسەرىن قولىنا االدى.

 
 دەپ كەتتى. -ەسەن بولىڭدار! -امان -

 
كەلە جاتىر ەكەن. دۇلدۇلدەن ءتۇستى باال. [ ۇستىنەن شىقتى. جەر ءجۇزىن قارادى، جاۋ 5كەلە جاتسا، ءبىر بەلدىڭ ]

الدىڭعى ايىلىن بوس تارتتى، ارتقى ايىلىن بەرىك تارتتى، ونان سوڭ دۇلدۇلىنە ءمىندى. ءبىر كەلگەنىن ءبىر قىردى، 
 بىرىنە قوسپادى. كوپ جاۋدى قىردى.-ەكى كەلگەنىن ەكى قىردى، بىر

 
 ار ەكەن. تەلەگەي ايتادى:[ تەلەگەي الىپ ب6جاۋدىڭ ەڭ كوتىندە كاپىر باسى ]

 
 جاماعاتتار، تۇرا تۇرىڭىز، -

 
 بۇ جەردە وت جاعىڭىز.

 
 قۇماالق شاشايىق،

 
 بال اشايىق،

 
 قوي جاۋىرىنىن جاعايىق،

 
 [.7جاۋدىڭ االر حايالسىن تابايىق ]

 
 قۇماالق شاشتى،

 
 بال اشتى،

 
 جاۋىرىن جاعىپ، قاراستى:

 
 ءبىزدى الىپ جاتقان جاۋ ەكەن، -

 
 جاسار جاستۇلەك ءداۋ ەكەن.جەتى 

 
 اتساق، ونى اتا المايمىز،
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 [.8شاپساق، ونى شابا المايمىز]
 

 اتساق، مىلتىق تيمەيدى،
 

 شاپساق، قىلىش وتپەيدى.
 

 ال، وعان امال نە؟
 

 تەلەگەي، -كاپىر باسى 
 

 كۇندى بوران سوقتىردى،
 

 اياز قىلدىردى،
 

 باال توڭدى، جاۋرادى.
 

دۇلدىلىڭ وڭ اياعىمەن جەر تارپىپ، سول اياعىن كوككە »[. ء9ايتقان ءسوزى ەسىنە ءتۇستى ]توڭعان سوڭ اكەسىنىڭ 
 دەگەن ەكەن. -« كوتەرسە، قايتپا! ەگەر دە سول اياعىمەن جەر تارپىپ، وڭ اياعىن كوككە كوتەرسە، قايت!

 
 كۇن بوران بولدى،

 
 سۋىق بولدى.

 
 باال مۇزدادى، توڭدى.

 
 ەر تارپىدى،ءدۇلدۇل سول اياعىمەن ج 

 
 وڭ اياعىن كوككە كوتەردى.

 
 دۇلدۇلىنە ءمىندى، قايتتى،

 
 جاس باال توڭىپتى،

 
 اتقا ءمىنىپ قايتىپتى.

 
 [،10قامشىنى باسا سالىپ ]

 
 ءدۇلدۇلىن جۇگىرتىپ، 

 
 اكەسىنە جەتىپتى.

 
 ۇلكەن اپاسى تىنىكەي،

 
 كىشى اپاسى كۇنىكەي،

 
 الدىنان شىعىپتى:
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 اي،-قاراعىمتوڭدىڭ با،  -
 

 اي!-مۇزدادىڭ با، شىراعىم
 
 دەيدى، -دۇلدۇلىنەن ءتۇسىردى،  -

 
 دەيدى. -ۇيىنە ەنگىزدى،  -

 
 [،11ءبىر اپاسى باسىن الدىنا الدى ] 

 
 باسىن قوينىنا سالدى.

 
 ءبىر اپاسى اياعىن الدى، 

 
 اياعىن قوينىنا سالدى:

 
 توڭعان باسى جىلىنسىن، -

 
 دەپ. - مۇزداعان اياعى جىلىنسىن!

 
ەكى اپاسى تىنىكەي مەن كۇنىكەي ارتىنا قارادى. جاۋ كەلىپ قالعان ەكەن. ۇيىندە جەتى قۇالقتى قازانى بار ەكەن. 
سونى جەتى جاسار جاستۇلەكتىڭ ۇستىنە توڭكەرىپ، ەكى اپاسى جاۋىپ، جاسىرىپ تاستادى. كاپىر جاۋ كەلىپ قالدى. 

ن نۇرمانبەتتىڭ باسىن الدى. ءوتىن سىرتىنان جاردى. كۇنىكەي، اق شاھارىن شاپتى. ءجۇز توقسان ەكى جاساعا
انىن الر. وزگە مالىن دا، ج-تىنىكەي قىزدى ايتتىرامىن دەگەندەرگە نۇرمانبەت بەرمەگەن ەكەن. اتتىڭ كوتىنە سالدى

 دا الىپ، جونەلىپ بارا جاتىپ، كاپىر باسى تەلەگەي ايتتى:
 
ك، ونى ولتىرمەي كەتسەك، بۇل دۇنيە ءبىزدىڭ جاستۇلە جاسار جەتى. ەكەن جوق مۇندا جاۋ العان ءبىزدى –

 دەيدى. -بويىمىزعا سىڭبەيدى. تابارعا كەرەك! 
 

 سوندا قۋ اياق، قۋ كەمپىر ايتتى:
 
 بەرسەڭ، ءبارىن - جانىمدى مەنىڭ مالىمدى، مەنىڭ. كوردىم جەرىن جاسىرعان. بەرەيىن تاۋىپ باالنى ول مەن –

 .دەيدى - ايتايىن،
 

 كاپىر باسى تەلەگەي ايتتى:
 
 :ايتتى كەمپىر. بەردى جانىن مالىن، ماناعى. دەيدى - ال، تانىساڭ، ءبارىن –
 
 سول. ەكەن جاتىر باال. كوتەردى قازاندى. كەلدى قازانعا تەلەگەي باسى كاپىر. دەيدى - جاتىر، استىندا قازاننىڭ –

ەبىر قىلىپ ج-اقتى سورعاالپ. كاپىر باسى تەلەگەي جەر قان. بايالدى قانجىعاسىنا باسىن. الدى باسىن باالنىڭ جەردە
 قايتتى جەرىنە.

 
 ءبىر ۋاقىت كۇندە، 

 
 وزتەمىر كەلدى،

 
 اق شاھارعا كەلدى.
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 كەلگەن سوڭ،

 
 اكەسى جوق، ءىنىسى جوق،

 
 شەشەسى جوق، قاتىنى جوق،

 
 ەكى قارىنداسى جوق ەكەن.

 
 ءوزىنىڭ استىندا ءمىنىپ جۇرگەن بەدەۋ بيەسى بار ەكەن. 

 
 اتتان ءتۇستى. جىالدى:

 
 ءجۇز توقسان ەكى جاساعان، -

 
 قازدىڭ ەتىن اساعان.

 
 نۇرمانبەتتەي حان يەم،

 
 دۇشپانعا باسىڭدى الدىردىم.

 
 كاۋىرگە ءوتىڭدى جاردىردىم.

 
 مەن ءوزىم ۇيدە جوق بولدىم،

 
 ىم.جوق بولدىم دا، بوق بولد

 
 شۇعادان تۇسكەن قيىندىم،

 
 ماقپالدان تۇسكەن ويىندىم،

 
 كۇنىكەدەي كورىكتىم،

 
 تىنىكەدەي تەكتىم،

 
 ءوزىم باردا ايتتىرىپ، 

 
 كەلگەن كىسىگە بەرمەدىم!

 
 كۇنىندە بىرەۋگە

 
 تەگىننەن تەگىن ولجا قىلدىردىم،

 
 ات كوتىنە سالدىردىم.

 
 اسىرەسە سۇيىكتى قاتىن،
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 مۇڭداسىم، -ۇيدە جۇرسەم 
 

 جولداسىم! -جولدا جۇرسەم 
 

 جەتى دە جاسار جاستۇلەك،
 

 قاۋىرسىنىڭ قاتقان جوق،
 

 باالقتا ءجۇنىڭ شىققان جوق،
 

 بويىڭ سەنىڭ وسكەن جوق،
 

 اقىلىڭ سەنىڭ تولعان جوق،
 

 اي!-قاپىدا كەتتىڭ، جالعىزدىقتىڭ جامانى
 

 جەتى كۇن جىالدى،
 

 جەتى ءتۇن جىالدى.
 

 وزتەمىر،جىالعاندا 
 

 جەر باۋىرالپ سۇالدى.
 

 جىالپ، جىالپ ۇيىقتادى.
 
 ءسۇيتىپ ۇيىقتاپ جاتقاندا، 

 
 تۇردى ونىڭ باسىندا،

 
 كەلدى ءبىر ادام،

 
 دايار قاسىندا.-داپ
 
 وزتەمىر، كوتەر باسىڭدى، -

 
 دەيدى. -ءتۇر، تۇرەگەل!، 

 
 وزتەمىر باسىن كوتەردى.

 
 كوتەرىپ باسىن وتىردى.

 
 سويلەپتى:كەلگەن ادام 

 
 دەپتى. -سەن ول جاۋعا بارما! -

 
 االر جاۋىڭ ول ەمەس، -
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 سارىباي دەگەن حان بار،

 
 سونىڭ ءبىر باالسى بار.

 
 اتسا، مىلتىق تيمەيدى،

 
 شاپسا، قىلىش وتپەيدى.

 
 وتقا سالسا، كۇيمەيدى،

 
 سۋعا سالسا، باتپايدى،

 
 قارعاسا، قارعىس جەتپەيدى.

 
 سارىبايدىڭ باالسى ەكەن،

 
 جەتى جاسقا بيىل جەتكەن،

 
 اتىن ءالى قويعان جوق،

 
 سول باالعا بار!

 
 سول باالعا بارساڭ،

 
 كەگىڭدى ول الىپ بەرەر.

 
 ماناعى وزتەمىر تۇردى،

 
 قولىن جۋدى.-بەتى
 
 ءبىر قويدى جالىنىپ سويدى، 

 
 ءبىر قاسىق ەت جەيدى. 

 
 ماناعى تۇسىندە كورگەن ادام قىدىر

 
 ەرتتەپ ءمىندى.قارا بەدەۋ بيەسىن 

 
 سارىبايدى ىزدەپ كەتتى.

 
 سارىباي دەگەن باي ەكەن،

 
 باال جوق ەكەن.

 
 ءبىر كۇندەردە، ءبىر ۋاقىتتا، 
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 جيىن، تويعا بارعان،
 
 [12ءتورت بيەمەن، ءتورت سابامەن بارادى ەكەن ] 

 
 [ وتىرىك توي قىلعان ەكەن.13قۋالر ]

 
 ارىبايدىس تويعا وتىرىك ماناعى. دەيدى - تىلەتەيىك، باال ءبىر قۇدايدان بۇعان جوق، باالسى ءوزىنىڭ سارىباي بۇ –

سە، ەلدى. كەلك اۋىلعا شاقىرعان. كەلدى قىمىزبەن سابا ءتورت بيەمەن، ءتورت قاتىنىمەن، سارىباي. الر-شاقىردى
 :كىسىلەردى بوقتادىاۋىلدا ات بايالعان جوق، الدىنان شىققان، قۇرمەت قىلعان ەشكىم جوق. سارىباي اشۋالندى. 

 
 ءبىر. المادى قايىرا جاۋاپ سارىبايعا كىسىلەر وزگە. دەيدى -! قىلدى مازاق ءبىزدى. ەكەن جوق كىسى مۇندا –

 ايتتى: باال ول. ەكەن بار باال تازشا كىشكەنە
 
 !بەرەيىن جاۋاپ سارىبايعا مەن –
 

 بوقتادى. باال ايتتى:تازشا باال تىسقارى شىقتى. سالەم بەردى. سارىباي سالەمىن 
 
 .تويى كەلەتۇعىن باردىڭ باالسى - توي بۇل بوقتاما، سالەمدى –
 

 ۇلى بارعا ورىن بار،
 

 قىزى بارعا قىزىق بار.
 

 ۇلى جوققا ورىن جوق،
 

 قىزى جوققا قىزىق جوق.
 

 سارىباي مۇنى ەستىپ دولدانىپ،
 
 ءتورت بيەنى باۋىزداپ تاستاپ، 

 
 ءتورت سابا قىمىزدى جارىپ تاستاپ، 

 
 قاتىنىمەن ەكەۋى ۇيىنە قايتتى.

 
 قۇدايدان»استىندا مىنگەن بوز جورعا ات بار ەكەن. بوز جورعا اتتى بەلدەۋگە بايالدى. ءوزى قاتىنىمەن ەكەۋى: 

 دەپ، ەكى ەتەگىن بەلىنە ءتۇرىپ الىپ: -« ءبىر باال سۇرالىق!
 
 زگەتۇ جاپان دەپ،-! قاڭعىردىق سۇراپ باال سەنەن ءبىز مىنە، دا، بولساڭ قايدا جاقتاسىڭ، قاي ءقۇداي،وزىڭ ا، –

[. ءبىر اق تىكەنەككە كەلدى. 14] ارقاالدى قاتىنى. ارىقتادى سارىباي جۇرە-جۇرە. كەتتى ءجۇرىپ قاڭعىرىپ. الدى بەت
ۇيىقتاعان  دى. سارىباي ۇيىقتاپ قالدى. قاتىنىكيىمىنىڭ ەتەگىن تىكەنەك ءىلىنىپ جۇرگىزبەدى. قاتىنى شارشادى، وتىر

 جوق ەكەن. اسپاننان كۇمىستى تاباق بالمەن ءتۇستى. تاباقتىڭ ىشىندە كۇمىس قاسىق بار ەكەن.
 
 بايىم، تۇرەگەل، –
 

 دەيدى. -تىلەكتى بەردى قۇدايىم! 
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 [.15] دەيدى -!ءتۇستى تاباق اسپاننان –
 

 سارىباي تۇرەگەلدى:
 
 :ايتتى بايى قاتىنىنا.جەيدى بال قاسىق ءبىر دەپ، -!بيسميلال –
 
 .دەيدى -! بەرەر باال قۇداي -. دەيدى -!جە سەن –
 

 قاتىن ءبارىن جەپ قويدى،
 

 ەكەۋى ماس بولدى.
 
 بىرى قۇشاقتاپ جىعىلدى،-ءبىرىن 

 
 كۇشتەرى كىردى.-جاس كۇنگى قۋات

 
 سونان سوڭ ەسىن جيىپ،

 
 كوزدەرىنىڭ جاسىن تىيىپ،

 
 بىرىنە ەمىرەنىپ ءيىپ،-بىر بويالرى

 
 بىرى قۇشاقتاپ ءسۇيىپ،-ءبىرىن 

 
 كۇلىپ ۇيلەرىنە قايتتى.-ويناپ

 
ەگىز باال تاپتى. والر ەندى توي قىلدى.  -[. ءبىر ۋاقىتتا قاتىن بوساندى. ءبىر ۇل، ءبىر قىز 16قاتىن بۋاز بولدى]

 شاراپ بەردى.-اراق
 

 ون بيە سويدى،
 

 ون قوي سويدى،
 

 يدى.ون سيىر سو
 

 جوعارعى ەلدى شاقىردى،
 

 تومەنگى ەلدى شاقىردى.
 

 اياماي مالىن قىردى،
 

 جۇرت جيىلىپ كەلگەندە،
 

 تاباق تارتىپ بەرگەندە،
 

 كەلگەن جۇرتتى سىيالدى،
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 مىنەر اتىن مىنگىزدى،
 

 كيەر تونىن كيگىزدى.
 

 اتى جوققا ات بەردى،
 

 تونى جوققا تون بەردى.
 

 سويىلعان مالدى جەگەن سوڭ،
 

 جيىلعان كوپ تويعان سوڭ،
 

 كەلگەن ەلى تارقادى.
 

 شالقار كولدىڭ باسىندا،
 

 شاتىر تىكتى.
 

 باال ويناپ ءجۇردى.
 

 تۋ توبىلعىدان جاق قىلدى،
 

 شيدەن وق قىلدى.
 

 كارى كەمپىردى اتتى،
 

 كارى شالدى اتتى.
 

 كوپ كەمپىردى، كوپ شالدى ءولتىردى،
 

 شالى ولگەن كەمپىرلەر،
 

 ولگەن شالدار،كەمپىرى 
 

 سارىبايعا كەلىپ جىالدى:
 
 دەپ، -باالڭىزدى تىيىڭىز!  -

 
 دەيدى. -جارايدى،  -

 
 باالنى شاقىردى:

 
 .دەيدى - بار، جىلقىعا - دەيدى، - باالم، –
 

 سارىبايدىڭ ءبىر قۇلى بار ەكەن.
 

 توقسان قويدىڭ تەرىسى،
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 تەلپەك تىماق شىقپايدى ەكەن،

 
 باالسى جىلقىعا كەتتى،ماناعى سارىبايدىڭ 

 
 توپاي قۇلعا كەلدى.

 
 اق ساقالى بار ەكەن،

 
 دەيدى ەكەن، -«قايىڭ»ساقالىنىڭ اعىن جۇرت: 

 
 دەيدى ەكەن. -« قاراعاي»قاراسىن: 

 
 كۇن ىستىق بولعاندا،

 
 توقسان تورى اال ايعىردىڭ ءۇيىرى،

 
 ساقالىنا ۇيەزدەپ تۇرادى ەكەن.

 
ا دەپ، اتىن ءبىر اعاشق -، «قاراعايدىڭ ىشىندە پاناالپ، كولەڭكەلەيىن»كەلدى: سول كۇندەردە وزتەمىر جىلقىعا 

 [:17بايالپ، جاتىپ قالدى. توپاي قۇل ايتتى ]
 
. ەكەن حان وزتەمىر قاراسا، دەگەنگە ءجۇر بيت. دەيدى -بەرشى، الىپ باالم، ءجۇر، بيت ىشىندە ساقالىمنىڭ –

 ى.كەلد الىپ قۇلعا توپاي ۇستاپ، ۋىستاپ حاندى وزتەمىر باالسى ڭسارىبايدى. ەكەن بيە بەدەۋ قارا مىنگەنى
 
 :ايتتى وزتەمىر. دەيدى - ۇرىمىسىڭ؟ ءجۇرسىڭ، قىلىپ نە ىشىندە ساقالىمنىڭ مەنىڭ سەن –
 
 .دەيدى - اداممىن، بەيشارا ءبىر ەمەسپىن، ۇرى مەن جوق، –
 
 [.18]دەيدى - با؟ قىاليىن جوق سەنى سالىپ اراسىنا بارماعىمنىڭ باراسىڭ، قايدا كەلدىڭ، نەگە بولسا، والي –
 

 سارىبايدىڭ باالسى ايتتى:
 
 ۇلب. بىلەمىز ءبىز جۇرگەن كورىپ كۇندە ەكەنىن ساقال ساقالىڭدى سەنىڭ -. دەيدى - اعا، بايعۇسقا، تيمە، –

 ءبىلسىن؟ قايدان سورلى
 
 :ايتتى وزتەمىرحان. دەيدى - اعاتاي؟ ەدىڭ، ءجۇر عىپ نە –
 
 .دەيدى - ءجۇرمىن، ىزدەپ ۇلىن سارىبايدىڭ –
 
 :دەيدى - باي، مىرزا ءوزى –
 

 اتى جوققا ات بەرەدى،
 

 تونى جوققا تون بەرەدى.
 

 سونداي مىرزاعا بارامىن!
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 سارىبايدىڭ باالسى بار،

 
 جەتى جاسار ۇلى بار،

 
 مىلتىق اتسا، وق تيمەيدى،

 
 قىلىشپەن شاپسا، قىلىش وتپەيدى.

 
 سۇرايمىن.ول باالسىن 

 
 باال ايتتى:

 
 !مەنمىن - باالسى سارىبايدىڭ. بار اۋلىمىز ءبىزدىڭ استىندا بەلدىڭ اناۋ بارساڭ، –
 

 وزتەمىر كەتتى، ءبىر ۋاقىتتا سارىبايدىكىنە كەلدى.
 

 وزتەمىر حاندى اتتان كوتەردى. ۇيگە وتىرعىزدى، امانداستى، ەسەندەستى:
 
 .دەيدى - باراسىز؟ قايدا –
 
 يدى.دە - كەلدىم، سىزگە –
 
 .دەيدى -[ 19] ەدى؟ بار وتكىزگەنىڭ نە بەرگەنىڭ، نە بىزدىكىنە –
 
 ەلدىمك دەپ تاعايىن ايدار قويىپ، ات ادەيى. ەكەن جوق قويىلعان اتى ونىڭ. ەكەن بولعان باالڭىز ءبىر ءسىزدىڭ –
 .دەيدى - ،[20]

 
 سارىباي ايتتى:

 
 بارەكەلدى، –
 

 قويعىزعان جوق ەدىم.سەنەن باسقا كىسىگە 
 

 باالمدى ايتپاي ءبىلىپ،
 

 سۇراماي تانىعان،
 

 دەپ، -قويسىن اتىن! 
 
 [.21دەپ قۋاندى] -ويىمداعى جاڭا تابىلدى!  -

 
 وزتەمىر باالنىڭ اتىن:

 
 دەيدى. -بولسىن،« جەتى جاسار جەلكىلدەك»
 

 اكەسى:
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 دەيدى. -جاقسى، جارايدى، -

 
 حان:
 
 بەرەيىن،ات االمىسىڭ، ات  -

 
 دەيدى. -تون االمىسىڭ، تون بەرەيىن! 

 
 وزتەمىر:

 
 المايمىن، ات پەنەن توندى -

 
 ەكىنىڭ بىرىنە، ەگىزدىڭ سىڭارىنا

 
 بەرىپ ءجۇرسىڭ عوي.

 
 سەنى جىن مىرزا ەمەس،

 
 شىن مىرزا دەپ ەستىپ كەلدىم.

 
 ماعان بەرگىش بولساڭ، باالڭدى بەر،

 
 باالڭدى قاالپ، سۇراعالى،

 
 مىرزالىعىڭدىسەنىڭ 

 
 [.22دەيدى] -سىناعالى كەلدىم! 

 
 سارىباي:

 
 .بوقتادى دەپ -! جونەل تۇر، بەرەيىن؟ نەگە باالمدى –
 

 وزتەمىر جىالپ شىعىپ كەتتى. سارىباي ۇيىنە كەلدى، قاتىنى ايتتى:
 
 :ايتتى سارىباي. دەيدى - ەكەن؟ كەلگەن سۇراي نە –
 
 .جىبەردىم بوقتاپ-بوقتاپ بەرمەي، مەن سونى. ەكەن كەلگەن سۇراي باالنى جالعىز ءبىزدىڭ –
 

 قاتىنى ايتتى:
 
 ەكەن، وقج اقىلىڭ اۋ،-ەكەن وسى دەگەنى - ،«بىتەدى قاتتىعا تاستان ساسىققا، بوقتان دۇنيە»: بۇرىنعىالردىڭ –

ى قۇداي ءبىزدگەن نارسەسىنە كىسى ساراڭدىق قىلماس بوالر. بەر قىلىپ مىرزالىق قۇدايدىڭ مىرزا! بايىم بايعۇس
 دەيدى. -دەگەن اتتان قۇتقاردى. بىزگە سونىسى دا قاناعات. شاقىر بەرى، كەلسىن! « قۋباس»
 

 [. وزتەمىر شاقىرعان سوڭ، كەلدى.23سارىباي تىماعىن قولىنا الدى، تىماعىن بۇلعاپ شاقىردى ]
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ن باال ساعان ەرىپ كەتەمىن دەسە، بەتىنەتىم، مىنەزىن تاپقانىم جوق، باالنىڭ وزىنە بار. تاپ ءوزىن باالمنىڭ مەن –
جارىلقاسىن، قايدا بارسا، جولى بولسىن! ءبىر جامان الجىعان شال، قاقيعان كەمپىر قىزىعىن كوردى نە، كورمەدى نە؟ 

 دەيدى.-ءتىرى بولسا، قىزىعىن حالىق، جۇرت كورسىن! 
 

 وزتەمىر كەتتى. جىلقىعا باردى.توپاي قۇل ايتتى:
 
 قويدىڭ؟ ات دەپ نەمەنە –
 

 وزتەمىر ايتتى:
 
 .قويدىم دەپ،ات -! بولسىن «جەلكىلدەك جاسار جەتى» –
 

 توپاي قۇل ايتتى:
 
 .ەكەن ات جامان-جاپ –
 

 باال ايتتى:
 
 .جاقسى ات قويعان وسى بىزگە. ەكەن جوق اقىلىڭ اعام، –
 

 وزتەمىر ايتتى:
 
 .كەرەكسىڭ قاتتى ماعان سەن. كەلدىم ساعان ءىنىم، –
 

 ايتتى:باال 
 
 .دەپ - مەنى؟ با سۇرادىڭ اكەمنەن بولسام، كەرەك –
 

 وزتەمىر ايتتى:
 
 .دەيدى - جىبەردى، وزىڭە دەپ، - «!ءبىلسىن ءوزى باالنىڭ» -. دەيدى - سۇرادىم، –
 
 .بارايىن مەن اعام، جارايدى، –
 

 توپاي قۇلعا ايتتى باال:
 
 بولىپ رىءتى. االيىن قولىڭنان اقىرەتتە. تۇرسىن سەندە جانىم-مالىم كەتسەم، ءولىپ. بەر ات ءبىر ماعان اعاتايىم، –

 ماعان. كۇت سەن شەشەمدى-اكە مىناۋ. بواليىن ءىنى مەن بول، اعا سەن.بولسىن سەنىكى جارىمى مالىمنىڭ كەلسەم،
 !بەر ات ءبىر
 

[. ءبىر داريانىڭ 24ءجۇرىپتى ]جىلقىنىڭ سىيىپ جاتقان داالسى بەس شاقىرىم بولىپتى. توپاي قۇل باالنى ەرتىپ 
جاعاسىندا تۇرىپ، توپاي قۇل جىلقى بىتكەندى قۇيرىعىنان ۇستاپ الىپ، داريانىڭ ار جاعىنا القتىرا بەرىپتى.سوندا 
ءبىر قوتىر كۇرەڭ تاي داريانىڭ ورتاسىنا شو]ل[پ ەتىپ ءتۇسىپ كەتىپتى. سۋعا بالىقتاي بايپاڭداپ، ۇيرەكتەي 

ا دا شىقپاي، دارياعا ءجۇزىپ جۇرە بەرىپتى. توپاي قۇل شالما تاستاپ تارتقان ەكەن، تايدى قايقاڭداپ، ەكى جاعىن
 سۇيرەپ اال الماپتى. سونان سوڭ باال شالمانى توپاي قۇلدان:
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لىپ، تايدىڭ موينىنا تاستاپ جىبەرىپ، تارتىپ قالعاندا، تاي جىلپ ا جۇلىپ دەپ، - بەرمەن، كەل، اپ بەرى –
كەلىپ قالعانىن بىلمەي قالىپتى. توپاي قۇل جۇگەندەيمىن دەپ ۇمتىلعان ەكەن، تاي تۋالعاندا، بەرىپ، نە عىپ 

 دال قىلىپ، قۇلدىڭ باسىن يت مۇجىگەن قۋ باستاي قىلىپتى.-قۇلدىڭ قايىڭ، قاراعاي بولىپ جۇرگەن ساقالىن دال
 

ن تاي بۇلك ەتپەپتى. بوگەلەككە باسىسونان سوڭ جەتى جاسار جەلكىلدەك ءوزى جۇگەندەيمىن دەپ ۇمتىلعان ەكەن، 
-[. ەر25دەپ تۇرا بەرىپتى. جۇگەن سالسا، قۇنان بولىپتى ] -« قىلشا موينىم مۇنشا»يزەگەندەي باسىن يزەپ: 

توقىمىن سالعاندا، دونەن بولىپتى. مىنسە، بەستى بولىپتى. سانىنا قامشى تيگەندە، التى جاسار ات قالپىنا ءتۇسىپ، وق 
 قتاتىپ، ءمىنىپ الىپ:جىالنداي وينا

 
 :جىبەرىپتى اكەسىنە وزتەمىردى. بەرىپتى دەپ،جونەلە -! بول ەسەن حوش –
 
مە،  تىپ بارادى دەيكە جەردە مىنا مەنى بەرسىن، سەمسەرىن بەرسىن، قورجىنىن قارا بەرسىن، باتاسىن وڭ ماعان –

 سىڭ.دەپ كەتتى دەگەي -بارعان جەرىندە تاپ! جۇرەگى ايىز كەشە كەتىپ قالدى. ماعان جەتكىزەتۇعىن ەمەس، ارتىنان 
 

 وزتەمىر سارىبايعا كەلدى. سارىباي باالسىنىڭ ايتقانىنىڭ ءبارىن تۇگەندەپ بەردى.
 

 وڭ باتاسىن دا بەرىپتى:
 
 ن،بولسى جولى جورتقاندا، –
 

 دەپ. -جولداسى قىدىر بولسىن! 
 

 وزتەمىر ءبارىن الىپ قايتتى.
 

 جەتى جاسار جەلكىلدەكتى،
 

 ارتىنان قۋىپ،
 
 ءوزىنىڭ ەلىنىڭ ۇستىنە كەلدى. 

 
 قىرىق جىگىت ەرتىپ الدى،

 
ۇداي قاي قاشقانىمىزدى ق»قىرىق ءبىر كىسى بولدى. ءبارى باس قوسىپ، جەلكىلدەككە جەتتى. ايداالدا انتتاستى. 

 دەپ، جەر ورتاسىنا كەلدى. جەتى جاسار جەلكىلدەك وزتەمىرگە ايتتى: -، «تاپسىن
 
 .دەيدى -! بايقا مە، كورىنە قارا، جاۋدى شىق، سىنابا تاۋ –
 

 وزتەمىر تاۋعا شىقتى. توڭىرەكتىڭ ءتورت بۇرىشىنا كوز جىبەردى.
 
 گىردى. كەلدى دە، اتقا ءمىندى:جۇ قاراي تومەن تاۋدان دەپ، -! ويباي –
 
 .وزتەمىر قاشتى -! ەمەس جاۋ االر ءبىزدىڭ. اق-كوپ جاۋ قايتىڭىز، قاشىڭىز، –
 

 جولداسىمەن جەتى جاسار جەلكىلدەك اسىن ءىشتى. كۇرەڭشە اتقا ءمىندى، قاشقانداردى قۋىپ جەتتى:
 
 ما؟ وسىالي ءسوز ايتىسقان وزتەمىر ال، - دەپتى، -! تۇر تۇرا –
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 وزتەمىر ايتتى:
 
 .دەيدى -! از ءبىز. دەيدى - كوپ، جانى قورقامىز،جاۋدىڭ ءبىز قايتىڭىز، –
 

 باال ايتتى:
 
 - اشقانق ءىسى، قۇداي - ولىم»ء ،«!ءولىم ءبىر باسقا نوقتالى»! بەر جۇرە قايتساڭ، سەن قايتپايمىن، اعا، جوق، –

ن بۇرىپ الىپ، جاۋعا قاراي ءجۇردى. ءبىر وبانىڭ باسىنا شىقتى. جاۋ كەلىپ باسى اتىنىڭ دەپ،باال - «جۇمىسى قاتىن
 قالعان ەكەن. كۇرەڭ اتقا ءتىل ءبىتتى:

 
 ۇيىسقانىڭق بارادى، باتىپ كەڭسىرىگىمە جۇگەنىڭ. بارادى باتىپ-باتىپ باۋىرىما ايىلىڭ ۇستىمنەن، يەم،تۇس ا، –

مدى اۋنايىن، جۇگەنى -منان ەمەس. مەنى جاالڭاشتا. ەر توقىمىمدى ال بەستا تۇرمانىڭ بەس. بارادى باتىپ قۇيرىعىما
سولدى اۋناپ ءشوپ جەيىن. قۇداي ەر -ر اۋنايىن. وڭدىقۋنايىن. وڭ جاعىما ءبىر اۋنايىن،سول جاعىما ءبى -ال 

 دەيدى. -قۋات كىرەر! -ەرتتەر مە ەكەن، قۇداي ماعان جۇگەن جۇگەندەر مە ەكەن؟ سونان سوڭ ماعان كۇش
 
 ىناجاع سول اۋنادى، جاعىنا وڭ. اۋنادى ات. بەردى قويا الدى، جۇگەندى. سىپىردى توقىمدى ەر اعىتتى، ايىلدى –

 دەكجەلكىل. بولدى تاماشا تۇرعانداي قاراپ كىسى. بولدى توقىمدى ەر كۇمىس ات. تۇرەگەلدى اسادى، ءشوپ. اۋنادى
 .الدى ءمىنىپ اتقا
 

 ات ايتتى:
 
داعى كوزىڭدى جۇم! مەن -ماعان ءمىن -دەيدى.  -ىلىمدى بوس تارت، ارتقى ايىلىمدى بەرىك تارت، اي الدىڭعى –

 -جۇرەگىڭ اينىر. تايىپ كەتسەم، ماعان سەرت! تايسالىپ سوقساڭ، ساعان سەرت! جاۋعا اراالسپاي، كوزىڭدى اشپا، 
 دەيدى.

 
جەلكىلدەك اتقا ءمىندى، كوزىن جۇمدى. ات اسپانعا ۇشقانداي الىپ ۇشتى. جەلكىلدەك جاۋدىڭ ورتاسىنا كىرىپ،ەتىنە 

ايقاي المادى. توبەلەس ساال بەردى، تاياق تيگەندە، كوزىن اشتى. ءوزى ورتادا جۇرگەن سوڭ، جاۋدىڭ ازىن، كوبىن ب
ءبىر مەزگىلدە اتىنىڭ اياعىنىڭ استىنا قاراسا، اتتىڭ تىزەسىنەن قان ەكەن. ماڭايىندا توبەلەسۋگە جان قالماپتى. ولگەنى 
ءولىپ، ولمەگەنى باسىن قۇتقارعاندى ولجا كورىپ قاشقان ەكەن. كەلدى باال ءبىر وبانىڭ باسىنا. باال اتتان ءتۇستى. 

 تەلەگەي دەگەن الىپ ەكەن. كۇنشىلىك جەردەن بولجايدى ەكەن. -ەلپىندى. كاپىر باسى ج
 
اتسا، مىلتىق وتپەيدى، شاپسا، قىلىش وتپەيدى.  -دى،دەي - ەمەس جاۋ االر ءبىزدىڭ -. دەيدى - تۇرىڭىز، تۇرا –

كەن! قۇدايىمنىڭ شىنىمەن جاراتقان جانى ەقارعاسا، قارعىس جەتپەيدى. وتقا سالسا، كۇيمەيدى، سۋعا سالسا، باتپايدى. 
 اق مۇنىڭ بويىندا جوق تا، اقىل جوق.-جالعىز

 
ىناۋ اۋ، م-مىناۋ ور ەكەن»اڭدار، تەرەڭ قازىڭدار. مۇنىڭ: قازس ور. تۇسىرەيىك ورعا مۇنى قازىڭدار، ور جىگىتتەر، –

شاۋىپ ءوتىپ »جەردەي كورىپ، دەگەن ويىندا دانەمە بولمايدى. جاي  -« اۋ!-كىسى جىعىالرلىق جەر ەكەن
 دەيدى. -دەپ،داالقتاپ كەلىپ تۇسەدى دە، قاالدى،  -«كەتەمىن

 
جىگىتتەر جيىلىپ الىپ ور قازدى. جەتى جاسار جەلكىلدەك جەلپىنىپ وتىر ەكەن. كاپىر باسى تەلەگەي دۋا قىلىپتى. 

مىنىپ ءتۇسىرىپتى. جەلكىلدەك اتىنا ءوردىڭ ۇستىندە قاپتاپ جايىلىپ جۇرگەن كوپ تۇيەنى جەلكىلدەكتىڭ كوزىنە 
اق قارعىپ شىعىپ -اق ءتۇسىپتى. ات شوشىنىپ، ءبىر-تۇرا شاۋىپتى. اتىنىڭ اياعىنىڭ استىنا قاراماستان ورعا بارىپ ءبىر

تەلەگەي دۇشپان ۇستاپ الدى. تەلەگەي اتتى  -كەتتى. جەلكىلدەك وردا قالدى. اتىن اڭدىپ تۇرعان كاپىر باسى 
 ىنە الىپ كەلە جاتىر ەكەن. الدىنان جالعىز قىزى شىعىپتى:جەتەكتەپ ۇي

 
 .دەپتى - بايال، ماعان اتىڭىزدى عوي، ولجاڭىز ءبىر اكە، –
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 دەپ، اتتى بەرمەپتى. -ن ەركەك ەمەسسىڭ، قىزسىڭ، سە قىالسىڭ، نە –
 
 قىز:
 
 .دەپتى -! شىعامىن سەيىلگە جەگىپ، مەيرامدا - دەپتى، -! بەر –
 

 قىزعا ايتتى:تەلەگەي 
 
 مۇرنىم كەسىلەدى، باسىم مەنىڭ بەرسەم، ساعان اتتى بۇل ەدىم، ءبىلىپ تۇرماسىڭدى قارا،( دۇزى)ء ءجۇزى –

اتتىڭ كوزىن جوعالتۋعا، ولتىرۋگە كوزىم قيماي الىپ كەلە جاتىر ەدىم. جەتى جاۋدىڭ ءبىرى سەنسىڭ  بۇل. تەسىلەدى
دەپ، اتتى بەردى. جەتى قابات تەمىر  -عوي، ال اجالىم سەنەن بوالتۇعىن بولسا، وعان مەن نە قىلسام دا، بولماس! 

 ۇيگە اتتى دا ەنگىزدى، قىزدى دا ەنگىزدى:
 
ا شىعارماڭدار، قىزدى دا شىعارماڭدار. بۇل ۇيدەن بوسانىپ بۇالر شىقسا، بىزگە بۇل جارىق د اتتى ۇيدەن وسى –

 دەيدى. ءبىر جەتى جاسار باالنى ەكەۋىنە كۇتۋشىگە قويدى، سىرتىنان كوپ قاراۋىلشى قويدى. -دۇنيە جوق، 
 

ا قوندى. جەلكىلدەك ءوزىنىڭ جەتى جاسار جەلكىلدەك وردا جاتىر ەكەن. ءبىر قوڭىر قاز قاڭقىلداپ كەلىپ قاسىن
تى كەرەك، ماعان قىرىق بيەنىڭ ە»شىناشاعىن قاناتىپ، اق جەيدەسىنىڭ ەتەگىن جىرتىپ الىپ ءوزىنىڭ وردا جاتقانىن: 

 دەپ، شىناشاعىنىڭ قانىمەنەن شيمايالپ ءبارىنىڭ سۋرەتىن سالىپ: -، «قىرىق سابا قىمىز كەرەك
 
دەگەن بايعا بار. ءۇيىنىڭ قاق قاسىنا بار دا، قون. مىنە، مەنىڭ كويلەگىمنىڭ  ارىبايس بار، جەرگە دەگەن سارىارقا –

 شۇبەرەگى ەكەنىن تانىر. بۇالردى سەنەن االر دا، وزىڭە تيمەي قويا بەرەر.
 

قوڭىر قاز ۇشتى، سارىبايدىكىنە كەلدى. تاڭەرتەڭ سارىباي تىسقارىعا شىقتى. قۇمان الىپ شىقتى دا، دارەت الدى. 
دەپ، ۇستاپ الدى. قىزىن شاقىردى، قىزىنا بۇ قازدى  -« باالما بەرەيىنشى!»قوڭىر قاز كەلىپ قوندى. قاسىنا 

بۇ »بەردى. باال قازدى ۇيىنە الىپ كەلىپ سيپادى، سىالدى. قاناتىنىڭ استىندا جەلبىرەپ جۇرگەن شۇبەرەكتى كوردى. 
پ لەگىنىڭ جىرتىعى ەكەنىن تانىعان سوڭ، قىز باقىرىدەپ، اينالدىرىپ قاراپ، اعاسىنىڭ كوي -« نە عىلعان شۇبەرەك؟

 شوشىپ قالىپ، ەڭىرەپ قويا بەردى. قىزدىڭ جىالعان داۋسىمەن سارىباي كەلدى. شەشەسى كەلدى، دوسى كەلدى.
 
 .قالدى ءۇرپيىسىپ دەسىپ، -! نەمەنە؟ –
 

 قىز ايتتى:
 
 دەيدى. -قىزىل اال قان، -قىپرەك. ءوزى شۇبە مىناۋ جىرتىعى كويلەگىنىڭ اعامنىڭ جالعىز –
 

 شەشەسى جۇگىرىپ كەلىپ:
 
 -! قار بەتباق باستاما، سۇمدىق جامان جىالپ، ءۇشىن ونىڭ -. قارادى الىپ جۇلىپ قولىنان دەپ، - كانەكي، –

لىگىن، تىرىىعارىپ، ش ويىنان ءوز ءبارىن مۇنىڭ. ەكەن جاتىر وردا ءوزى. ەكەن ءتىرى شۇكىر، قۇدايعا باالم، -. دەيدى
ەسەندىگىن ءبىلدىرىپ، ءوز قولىنان بايالپ، ءوز قولىنان ءجايالپ،وزى قىلماسا، اۋەدە ۇشىپ جۇرگەن قۇس ۇلكەن 
كىسىنىڭ كيىمىن جىرتىپ اال ما، مۇنشا شيمايدى ساال ما؟! مىناۋ قان جانە جارادان اققان ەمەس. ءوز دەنەسىنەن ءوز 

. قىزىل داالپتاي تازا قان عوي-ان ارام قان ءتۇسى قارالتىم بوالدى. مىناۋ قىپىقتيارىمەن شىعارعان قان. جارامەن اقق
بۇعان جىاليتۇعىن نە بار؟ مەنىڭ باالم قۇداي السا، اجالدان ولەدى. جاۋدان ولمەيدى. اينااليىن، قۇداي، ماعان 

ق دى. جي جۇرتىڭدى، قىرىبەرگەندە، جارتى قىلىپ بەرمەي، ءبۇتىن قىلىپ بەرگەن. تۇر، باي، سوي دا، قىر مالىڭ
تۋ بيە الىپ، قىرىق سابا قىمىز الىپ، ءوزى كورگەن بوزجورعا اتتى الىپ، ءجۇر جەتەيىك. امان ءتىرى كۇنىندە اشتان 

دەگەن سوڭ، سارىباي جوعارعى ەلىن شاقىرتتى. جورعا بيە سويدىردى. تومەنگى ەلىن شاقىرتتى،  -ءولىپ قاالر! 
 جۇرتىن جيىپتى:-سابا الىپ كەلىپ، ءبارىن قىمىزعا تولتىرىپ، ەلتوبەل بيە سويدىردى. قىرىق 
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 جاماعات، قۇالق سالىڭدار،

 
 تون الىڭدار.-بوزباال، ات

 
 بۇ جاس باالم جەلكىلدەك،

 
 ورعا ءتۇسىپ قالىپتى.

 
 جاراعان اتتى ءمىنىسىپ،

 
 جاراعان توندى كيىسىپ،

 
 جابىال سوعان بارۋعا

 
 اعايىن، قانشا ءالىڭ بار؟!

 
 بوزباالالر:

 
 .دەپتى - جۇرەلىك، كۇنى بەيسەنبى - دەپتى، -! بارامىز –
 

 تاڭ اتتى، بەيسەنبى بولدى. سارىباي ايتتى:
 
 .دەيدى -! جۇرىڭدەر باراتۇعىندارىڭ –
 
 .دەيدى - جوق، باراتۇعىنىمىز بارماساڭ، ءوزىڭ باي، - لەر،-دەيدى - جوق، –
 

دوسىن قاسىنا ەرتتى. قىرىق بيە الدى، قىرىق سابا الدى، كەتتى. ءبىر كۇندە سارىباي اشۋالندى. قاتىنىن، قىزىن، 
 باالعا كەلدى. باالسىن تابا المادى. باال سىبىزعى تارتتى. سىبىزعىنىڭ داۋسىمەن تاپتى باالسىن.

 
 .دەيدى -! باالم؟ امانبىسىڭ، –
 
 .دەيدى - ءتاۋىرمىن، –
 

ۇرنىنان اق اسادى. سۇيەگىن م-تاماقتى باالسىنا. ءبىر بيەنىڭ ەتىن ءبىرقىرىق قۇالش جىبەك ارقان الىپ، ءتۇسىردى 
شىعاردى. قىرىق بيەنىڭ ەتىن قىرىق اساپ جەپ قويدى. قىرىق سابا قىمىزدى جارىپ، باالنىڭ اۋزىنا اعىزدى. قىرىق 

 سابا قىمىزدى تۇگەستى.
 

 دوسى ايتتى:
 
 ڭ با؟تويدى –
 
 - ما؟ بار ات بوز كورگەن ءوزىم. ەكەن جوق مال كورگەن ءوزىم شىندەى بيەنىڭ قىرىق. جوق تويعانىم جوق، –

 .دەيدى
 
 .دەيدى - بار، –
 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                523 bet 

 .دەيدى - سويىڭىز، –
 

 سويدى، ءبىر جاپىراق ەتكە تويدى.
 
 .المايسىڭدار شىعارا مەنى سەندەر. قايتىڭىزدار ەندى –
 

 جەلكىلدەك جاتىپ قالدى. ءبىر ۋاقىتتا جەلكىلدەكءبارى جىالدى. جىالپ، جىالپ قايتىپ كەتتى.  -اكەسى، شەشەسى 
 ايتتى:

 
 ەكەنىنە جوق بولىسۋشى ماعان باسقا وزىڭنەن با، شىعارمايسىڭ با، شىعاراسىڭ وردان وسى مەنى اي،-قۇدايەكەم ءا، –

 - قۋات سۇرايمىن،-، جوقتان بار قىلعان قۇداي،وزىڭنەن كۇشقىلعان جان جاراتقان، ەندى. جەتتى ابدەن كوزىم
 دەيدى.

 
 قۇداي ءبىر ادام بولىپ ايتتى:

 
 !شىق ۇمتىل، اقىماق، كوتەر، باسىڭدى -دەيدى، - ايتپادىڭ؟ نەگە بۇرىنعىدا با، ايتتىڭ جاڭا دەپ قۇداي –
 

 جەلكىلدەك ايتتى:
 
 شىعايىن؟ ءقايتىپ –
 

 قۇداي ايتتى:
 
 !شىعارامىن ءوزىم مەن ۇمتىل، سەن –
 

 باال:
 
 .جىبەردى دەمەپ كوتەرىپ ءبىر قولتىعىنان قۇداي. ۇمتىلدى دەپ -! گور بەرە قۋات-ءال قۇداي، ءيا، –
 

وردان شىعىپ كەتتى باال.كەلە جاتسا، جەردىڭ استىنان ءبىر ءتۇتىن شىعادى. كەلدى ءتۇتىن شىققان جەرگە. ءبىر ءۇي 
 بولدى. ۇيگە ەندى.

 
 .دەيدى - اسساالۋمالەيكۇم، –
 
 كەن:ءبىر قۋ اياق، قۋ كەمپىر بار ە 

 
 .دەيدى- ادامسىڭ؟ جاتقان بارا قايدا -. دەيدى - باالم، سالەمشى شىق، جوعارى ۋااليكۋماسساالم، –
 

 باال ايتتى:
 
 دەيدى. - جانمىن، جۇرگەن دەپ بواليىن قىز قىزسىزعا بواليىن، ۇل ۇلسىزعا –
 

 كەمپىر ايتتى:
 
 ءبىر. ردىتۇ بولىپ باال كەمپىرگە. ءىشتى باال. بەردى قۇيىپ بوزا اياق دەپ،بىر - قىاليىن، باال بول، باال ماعان –

 :سۇرادى باالدان كۇندە
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 .شىنىڭدى ماعان ايت باالسىڭ، جۇرگەن قايدان –
 

 باال ايتارىن دا بىلمەدى، ايتپاسىن دا بىلمەدى.
 
 تەلەگەي - اسىب كاپىر. ەدىم شىعىپ جاۋعا ءبىر سوالي ەدىم، باالسى دەگەننىڭ سارىباي ايتايىن، شىنىمدى شەشەكە، –

 تاعىجاس جەتى.كەتىپتى الىپ اپامدى ەكى دەگەن كۇنىكەي تىنىكەي،. ءولتىرىپتى حانىمىزدى دەگەن نۇرمانبەت
الردىڭ قانىن جوقتاپ شىعىپ ەدىم. قۇداي ول تىلەۋىمدى سو جاۋدان سول. باۋىزداپتى باۋىرىمدى دەگەن تاستۇلەك

الداپ ورعا ءتۇسىردى. استىمداعى مىنگەن اتىم ءدۇلدۇل ەدى. سول اتىمنىڭ بەرمەدى. كاپىر باسى تەلەگەي مەنى 
قايدا كەتكەنىن بىلمەي قالدىم. سونان ءبىر ۋاقىتتا قۇدايەكەم مەنى ەسىركەپ، اياپ، جالعىزدىعىما بولىسىپ، وردان 

 دەيدى. -جايىم، -ءوزى شىعاردى. سول مەنىڭ جۇرگەن ءمان
 

 كەمپىر ايتتى:
 
 .دەيدى -بوقتاما، وتىنىمدى. بار وتىنعا بولساڭ، باال شىن ماعان سەن. ەكەن شىن ءسوزىڭ بۇل جاقسى، –
 

بەرى جيىپ الىپ، ارقاالۋعا كەلگەندە، وتىندى بوقتاپ سالدى. ءبىر -باال كەتتى وتىنعا جاياۋ ءجىپ الىپ. وتىندى ارى
 اركا وتىندى الىپ كەلدى. كەمپىر ءبىر اياق كوجە بەردى:

 
 ،قوپارىپ ءبارىن توعايىمنىڭ -. دەيدى - بار، توعايعا بوقتاماساڭ، ەرتەڭ -. دەيدى - بوقتادىڭ؟ ەباالم،نەگ –

 .دەيدى -! االمىن باسىڭدى الماساڭ، قوپارا. قالعىزبا جالعىزىن
 

استامادى. تقولىن جۋدى. باردى توعايعا. توعايدى قوپاردى، جالعىز دا اعاش -باال جاتتى، ۇيىقتادى. ەرتەڭ تۇردى. بەتى
الىپ كەلە جاتىر ەدى، كوزى تەرلەدى. كەمپىردى بوقتادى. كەمپىردىڭ ءۇيىنىڭ قاسىنا توعايدى ءۇيىپ تاستاپ، باال 

 ۇيگە كەلدى. كەمپىر ايتتى:
 
 بوقتادىڭ؟ نەگە –
 

 باال ايتتى:
 
 ىشاماس ادامنىڭ ىڭ؟قااليس قۇدايدان جاراتقان ءوزىڭ ەدى؟ پە دەمەپ - قارعايدى، ءتاڭىرىسىن كەيىگەن جانى –

 تكەنكە دانەمەڭ سەنىڭ ونان سول، بوقتاعانىم دەپ، عوي جۇمسايدى دەپ بوقتاسىن جۇرت جۇمىسقا كەلمەيتۇعىن
 دى.دەي-بار؟ نە سوڭ، كەلگەن ورنىنا جۇمىسىڭ. جوق
 
 ايداۋىما كونىپ، ايتقانىما الىپ، ءتىلىمدى. قىلدىڭ قىزمەت ماعان سەن! جارايسىڭ باالم، جارايسىڭ، –

. قىاليىن جاقسىلىق ءبىر ساعان مەن ەندى. دەمەدىڭ - «دەيسىڭ؟ تۇر نە قولىندا كەمپىردىڭ جامان».ءجۇردىڭ
 يلەتەيىن! ۇيىندە وتىرا الماستاي قىاليىن.كۇ ساعان قاردى و. بارايىن قىزىنا تەلەگەيدىڭ - باسى كاپىر
 
 .دەيدى - مە؟ كىرگىزە ۇستىنە ونىڭ ما، جوالتا سەنى شەشە، –
 

 شاشالىپ قالدى:-كەمپىر جوتەلىپ
 
 ەرەزەسىنەت ءۇيىنىڭ تەمىر جاتقان قىزدىڭ با؟ ۇشپايمىن بولىپ كەپتەر كوك مەن دەيدى؟ نە شۇناق مىنا ويباي، –

 -دەمەيمىن بە، ونان سوڭ و قاردا جان قاال ما؟!  -«ەن ساعان ءبىر وڭدى باي تاۋىپ كەلدىم!م» با؟ قونبايمىن
كەمپىر ءجۇرىپ كەتتى. كوك كەپتەر بولىپ ۇشىپ، قىزدىڭ تەمىر سارايىنىڭ تەرەزەسىنە قوندى. قىزعا دەدى دە، 
 سويلەستى.
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ەدى دەپ، ەكى كوزى جولىندا سارعايدى. سورلى كەل قاشان سەنى ۇيدە، ءبىزدىڭ يەسى اتتىڭ كۇرەڭ بيكەش،-قىز –
جانۋاردىڭ ۇستىندە ويناقتاپ جۇرگەن ەر كەز  ساعان نە بولدى؟ وسى سىقىلدى ات قولىڭا تۇسكەندە،وسىنداي

بولعاندا، جانىڭ باردا سوعان جەتىپ، باۋىرىڭا باسىپ، قۇشاقتاپ جاتپاي، قاراڭ قالعان تەمىر ۇيدە قاتقانىڭنىڭ عانا 
شەشەڭ سەنى قانشا جاقسى كورگەنمەن، والر ساعان باي بوال ما؟ سىعىر، شۇنامىر جامان، -باسىنا وتىرمىسىڭ؟ اكە

 اسىر قالدى.-دەگەندە، قىز حايران -اي! -ىق تۋعان كۇڭجاس
 
 اعىپب دەپ، -! تاپپايدى؟ كەلىپ ىزدەپ ءبىر قاالي اتىن يەسى اتتىڭ وسى سوڭ، كورگەن اتتى وسى دە ءوزىم –

 دەيدى. -دىم. ءبىراق مەن ونى قايدان تاۋىپ، قاي جەردەن جولىعامىن؟ ە جاتىر
 
 جۇرت. زەيىنجۇرگى جالشىلىققا بايعا ءبىر كەلىپ، الىپ شاھارعا وسى باالنى و ايتايىن، ساعان مەن باالشىعىم، ۋاي، –

دەپ، اركىم  - «يشى بولىپتى!قو جالدانىپ، بايعا پالەنشە باالسى ناۋشا جاس جۇرتتىڭ بوتەن جات بىر»ء: قىالر اڭىز
پ وزىڭنەن االس ۇرى-جەتەر. سوندا سەن وزتاڭىرقاپ ءسوز قىالر. سول ءسوز بىرەۋدەن بولماسا، بىرەۋدەن قۇالعىڭا 

دەپ سەنەن سۇرار. سوندا سەن  -«نە قىلدى، نە قىلدى؟!»اۋىر. ەسىكتەن تورگە دوماال. توردەن ەسىككە دوماال. 
ىشىم پىستى، پىستى، قۇسا بولىپ ولۋگە تاقالدىم. كۇرەڭ ارعىماقپەن سەيىلگە شىقسام ەكەن، جازعى جاپان »ايت: ء

دە. اكەڭ سۇم عوي، بىلەر، شىعارماس. شەشەڭە جالىن، شەشەڭ شىعارتار. سەنى داالعا  -« ەكەن!داالنى كورسەم 
شاراپ بەرەر. ىشكەن ماس، جەگەن توق بوالر. سوندا -جۇرتىن جيار. توي قىالر، اراق-شىعارماقشى بولسا، اكەڭ ەل

تاعاننىڭ يدىڭ جالعىز قىزىنىڭ ەمشەگىن ۇستەلەگە»سەن شىعىپ سەرۋەندە جۇرگەندە، جەلباس بوزباالالر اڭىز قىلىسار: 
دەپ، ساعان  -ۇستاماي نەسى بار دەيسىڭ؟! »دەپ. سوندا قوي باعىپ جۇرگەن قويشى:  -« ارمانى بار ما ەكەن؟!

كەلىپ شاپ ەتىپ جابىسار. سوندا سەن اتىڭا مىنگىزىپ ال دا، قاش! مەن كۇندى تۇمان قىاليىن. سوندا سەندەر، 
 تىالرسىڭدار!قۇداي قۇتقارسا، قۇ

 
 كەمپىر ۇيىنە قايتتى. باالعا كەلدى:

 
 .دەيىن -«!بەر قوي ءبىر جىلىنا». جالدايىن بايعا ءبىر اپارىپ سەنى. ءسۇيدى قىز سەنى باالم، –
 
مەن ءوزىم بارىپ جالشىلىققا جۇرەيىن. ءسىز ۇيدە دوكەي بولىپ وتىرا بەرىڭىز. قىز قولىما  شەشە، جارايدى، –

 دەپ، باال جونەلە بەردى. -سىندا كەلەرمىن! تۇسسە، سالىپ و
 

 ويى جوق قازاقتىكىنە جالداندى.-كەمپىر باتاسىن بەرىپ قاال بەردى. باال شاھارعا كەلدى. ءبىر قويى كوپ، عاقىل
 
 دەپ ەدى. -ڭا نە االسىڭ؟ اقى –
 
 نانقوتان قوي باقساڭ، جاقسى قويدى جارايدى، -. دەيدى - بوالدى، بەرسەڭ قوي ءبىر ەڭبەگىمە جىلعى ءبىر –

 .دەيدى -! بولسىن سەنىكى جامان قالعان سوڭىندا الماي تۇرا جونەلگەندە، ءورىپ
 
 .دەيدى -بوالدى، –
 

قىزىل وگىزدى ءمىنىپ الىپ، قوي جايدى. ءبىر كۇندەردە تەلەگەيدىڭ جالعىز قىزى اۋرۋ بولدى. ەسىكتەن تورگە 
اكەم كەلسىن! مەن اۋرۋمىن، قۇسا بولىپ بارامىن. »ە كىسى جىبەردى: دوماالدى، توردەن ەسىككە دوماالدى. اكەسىن

 «سەيىلگە شىقسام، جاقسى بوالر ەدى!
 

 جىبەرگەن كىسى كەلدى، ايتتى:
 
دەپ  -« سەيىلگە شىقسام، جاقسى بوالر ەدىم!»دەيدى.  -« قۇسا بولىپ ءولىپ بارامىن!»دى: بول اۋرۋ قىزىڭ –

 دەيدى. -ايتتى قىزىڭ، 
 

 ايتتى:اكەسى 
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 .دەيدى - قاشادى، قىزىم شىقتى،! شىعارمايمىن سەيىلگە جاتسىن، –
 

 شەشەسى ايتتى:
 
ىل قاتىسقان جوق. شايتانمەن قاشا ما، سەيىلگە شىعار. ءت پەندەمەن ءتىرى. جوق بولعان شۇيىر-ءۇيىر اداممەن –

 -ەتەر!شىقپاعان سوڭ، قۇسا بولىپ ءولىپ كقۇداي جاراتقان جارىق دۇنيەنى كورسىن، كوڭىلى باسىلسىن! ءتىپتى داالعا 
 دەيدى.

 
. ۇيدە، مىنقۋماي ونى مەن كەتسە، قاشىپ وسىدان. بولىستىڭ قىزىڭا بولىسپادىڭ، ماعان قىلدىڭ، ۇرعاشىلىق –

 دەيدى. -قاسىمدا وتىرعان سەنىڭ باسىڭدى االمىن! 
 

قىلىپ، اراق بەردى. قىزى كۇرەڭشە اتقا  جۇرتىن، جاماعاتىن جيدى. توي-قىزدى سەيىلگە شىعارماقشى بولدى. ەل
 سالت ءمىندى، سەيىلگە شىقتى. ءسويتىپ جۇرگەندە، جەلكىلدەك كەلدى.

 
 دەيدى. -ن كىمنىڭ قىزى؟جۇرگە ءمىنىپ اتقا كۇرەڭ وسى –
 

 كوپ جاماعات ايتتى:
 
 .دەيدى - قىزى، تەلەگەيدىڭ –
 

 جەلكىلدەك ايتتى:
 
 .دەيدى - ما؟ بولماي ۇستاساڭدار ەمشەگىن بارىپ جاناماالپ جانداسىپ، بىرەۋىڭ اۋ،-يتتەر –
 

 -اۋ! ەر بولساڭ، سەن بارىپ ۇستاي قويشى! -جامان قويشىنىڭ كوڭىلى كوپ جەردە»قاراپ تۇرعان كوپ بوزباال: 
 دەيدى.

 
لىن ەردىڭ وبوربايالپ، اۋكەلەكتەتىپ جەتىپ باردى. ءبىر قولىن ەمشەگىنە سالدى، ءبىر ق-قىزىل وگىزدى بوربايالپ

 اق قارعىپ ءمىنىپ الىپ:-ارتقى قاسىنا سالدى. قىزدىڭ ارتىنا شاپ ەتە ءتۇسىپ، ءبىر
 
 .دەيدى -! باسىن اتتىڭ جىبەر –
 

جەلكىلدەكتىڭ تاقىمى تيگەنىن كۇرەڭ ات بىلگەن سوڭ، الال پانا بەرسىن، كورگەن كوردى، كورمەگەن كورە الماي 
مە دەگەندەي، بولدى دا قالدى. ءبىر اراعا تىشقان ايعىردىڭ بوعىنداي ءۇيىلىپ، قالدى. كوككە ۇشتى ما، جەرگە كىردى 

 ەسەن شەشەسىنىكىنە كەلدى.-جۇرتى قاال بەردى. جەلكىلدەك قىزدى الىپ، امان-تەلەگەيدىڭ ەل
 

ەكى  - قىزدى سوندا قويدى دا، ءوزى كۇرەڭ اتقا ءمىنىپ، قايتادان تەلەگەيدىڭ جۇرتىنا كەلدى. كۇنىكەي، تىنىكەي
قىزدى ىزدەپ ءجۇر. كەلسە، تىنىكەي ولگەن ەكەن، كۇنىكەي سونىڭ باسىندا جىالپ وتىر ەكەن. تىنىكەي ولگەنىنە 

 ءۇش كۇن بولعان ەكەن. كۇنىكەي سونى قايتەرىن بىلمەي وتىر ەكەن. جەلكىلدەك كەلدى دە، كۇنىكەيگە ايتتى:
 
 .باالسىمىن سارىبايدىڭ اپاتاي، باۋىرىڭمىن، كەلگەن دەپىز ەلدەن دەگەن قازاق جەردەن، دەگەن سارىارقا مەن –

 ستى.كورى قۇشاقتاسىپ تۇرەگەلىپ، جەردە سول. دەيدى -جەلكىلدەك، - اتىم
 
 -! ناينااليى دا قۇدايدان تۋعىزعان ۇل سەندەي ىزدەر ءبىزدى ارتىمىزدان اينااليىن، دە سەنەن قاراعىم، اينااليىن، –

 ءتىرى دە، كومدى تەپكىلەپ قازىپ، تەرەڭ ارۋالپ، جۋىپ، اق قىزدى ولگەن سوڭ، باسقان ماۋقىن جىالپ، دەپ،
 ى.كەلد شەشەسىنىكىنە الىپ، كۇنىكەيدى قالعان
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ارىن تەلەگەيدىڭ شاھ-ءوزى كۇرەڭ اتقا ءمىندى، سەمسەرىن قولىنا الدى. تەلەگەيدىڭ شاھارىنا باردى. كاپىر باسى  

تەلەگەيدى ۇستاپ الدى. مۇرنىن تەستى، تەسىگىنەن  -شاپتى. ءبىر جان تاستاعان جوق، ءبارىن قىردى. كاپىر باسى 
كەلدى. اپاسىن الىپ ءجۇردى. تەلەگەيدىڭ قىزىن الدى. تورتەۋ ءجىپ بايالدى. الىپ كەلدى، جەتەكتەپ شەشەسىنىكىنە 

 بولىپ جەرىنە كەلدى. وزتەمىرگە كەلدى، امانداستى، ەسەندەستى.
 
 .دەيدى -! ەكەن بار كۇنىڭ كورسەتەتۇعىن قۇداي، ا، –
 

 توي قىلدى، وزتەمىر ءىنى قىلدى.
 
 ەگەيدى جەڭىپ الىپ كەلدى!تەل -ر باسى كاپى. مۇقاتتى جاۋدى كەلدى، اپ قارىنداسىمدى –
 
 ەپ،د -! كەلدىم الىپ دەپ - «!قولىمەن ءوز السىن ءوتىن جارىپ، سىرتىنان قىلىپ، اعاڭداي»: تەلەگەي مىنە، –

 .بەردى قولىنا وزتەمىردىڭ
 
لىن بولدى. كە ماعان قىز تۋعان مۇنان. بولدىڭ ءىنى ماعان سەن. ەدى جوق وبال تا، قىلساق نە بۇعان وي، –

قۇدايعا دا رازىمىن، ءىنىم، ساعان دا رازىمىن! تاپ سەنى تاپقان قاتىننان اينااليىن! مۇنىڭ قاسىقتاي قانىن، شىبىنداي 
جانىن كەلىنىمدى، سەنى ەسەن كورگەن قۋانىشىم ءۇشىن بايالدىم.ال، مەنى ءولتىرىپ كەتسەڭ دە، ەرىكتى، ىقتياردى 

 مۇرنىنان ءجىبىن الدى.اياعىن بوساتىپ، -دەپ، قول-وزىڭە بەردىم! 
 

 تەلەگەي ايتتى:
 
 ڭجۇرتتى-ەل قالعان بولىپ، قارا ءجۇزى دەپ نە مەن ەندى. ەدى جاقسى تاستاعاندارىڭ ءولتىرىپ مەنى دا مۇنان –

 .دەيدى - ەكەن، بۇيىرعان جاقتان وسى توپىراعىم ولسەم، نەسىبەم، تاتار جۇرسەم، ءتىرى. كورەمىن بەتىن
 

 وزتەمىر ايتتى:
 
 .اتىسايىق وق توبەمىزدەن ءۇشىن ونىڭ. قاشتىم دەسكەن، - «!قاشپايمىن»: ەدى بار ءسوزىمىز ايتىسقان –
 

 جەلكىلدەك ايتتى:
 
 .دەيدى -! كەشتىم مەن كەشسە، قۇداي - دەيدى، - اتپا، –
 

 وزتەمىر ايتتى:
 
 .توبەمىزدەن اتىسايىق. بولمايدى جوق، –
 

 جەلكىلدەك ايتتى:
 
 !اعا قوي، –
 

 بولمادى، قويمادى، ايتقان ءتىلدى المادى. توبەسىنەن وق اتىستى. وزتەمىر ايتتى:
 
 !ات بۇرىن سەن ءىنىم، –
 

 جەلكىلدەك ايتتى:
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 .دەيدى -!ات ات، سەن جوق، –
 

وزتەمىر ءوز توبەسىنەن ءوزى وق اتتى. وق توبەسىنە كەلە جاتىر ەدى، جەلكىلدەك وقتى قاعىپ جىبەردى. وق بارىپ 
 ءتۇستى. ەندى جەلكىلدەك ءوزىنىڭ توبەسىنەن ءوزى اتتى. وق كەلدى دە، جەرگە ءتۇستى. وزتەمىر ايتتى:جەرگە 

 
 !اتىسايىق تاعى كەل، –
 

 جەلكىلدەك ايتتى:
 
 .ەكەنبىز اق دە ەكەۋمىز. بوالر اتىسقانىمىز، وسى قوي،بوالر –
 

 وزتەمىر ءسوزىن المادى:
 
 :جەلكىلدەك. ايتتى دەپ -! اتىسامىز –
 
 !مجىبەردى جەرگە قاعىپ وقتى مەن. ەدى تيەتۇعىن توبەڭە وق بولماسام، مەن الگىدە -. دەيدى -اتىسپايمىز، –
 

 وزتەمىر:
 
 -م!ا بەرگەنىقۇدايع وزىم-ءوزىمدى. ارتىق ولگەنىم جۇرگەنىمنەن دۇنيەدە جالعان بولىپ، جالعانشى قۇدايعا مەن –

وزتەمىر ءولىپ قالدى. جەلكىلدەك جىالدى. وزتەمىردى جەرگە كومدى.  دەپ، وقتى اتتى باسىنان. وق كەلدى، ءتيدى.
 تەلەگەي ايتتى: -كاپىر باسى 

 
 ا،بولماعاند سەن! رازىمىن دە سەنەن قىزىم،! رازىمىن دە سەنەن جەلكىلدەك،. رازىمىن دە وزتەمىردەن ولگەن مەن –

سىرتىمنان جارىپ ءوتىمدى السا كەرەك ەدى. ەندى انبەتكە نە قىلسام، ماعان وزتەمىر سونى قىلسا كەرەك ەدى. نۇرم
وزىم قۇدايعا بەرەمىن. جالعان دۇنيەدە پەندە كەشكەنمەن، وندا بارعاندا، قۇداي كەشپەسە، جالعان -مەن دە ءوزىمدى

دەپ، ۇشىپ تۇرەگەلىپ، توبەسىنەن وق اتتى. توبەسىنەن وق كەلدى، ءتيدى. جەلكىلدەك -دۇنيەنىڭ نە كەرەگى بار؟
يەلەپ كومدى. تەلەگەيدىڭ قىزىن قاتىن قىلدى، نەكەسىن قيدىردى. كۇنىكەي اپاسىن تورەنىڭ باالسىنا بەردى. تارب

ءوز جەرىنە قايتتى. جەرىنە كەلدى. سارىباي اكەسى ءتىرى ەكەن، شەشەسى ءتىرى ەكەن. جالعىز قارىنداسىن توپاي 
 تايىپتى. جەلكىلدەك توپاي قۇلعا اشۋالندى:قۇل العان ەكەن. توي قىلىپ جاتىر ەكەن. اكەسى، شەشەسى قار

 
 ۇرعانت جەرىندە اكەسىنىڭ. الدى باسىن قۇلدىڭ توپاي دەپ، -! الدىڭ؟ نەگە قارىنداسىمدى مەنىڭ بولىپ، قۇل –

 يلەدى. بارشا مۇرات باسىنا جەتتى.ب جۇرتىن-ەلىن بولىپ حان ءوزى. الدى ءوزى دە ءبارىن مالىن،
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3241&oku=19507#ixzz4WeDH4YyO  

 
 

 جايىق ەرتەگىسى -ـ ءبولىم: ەدىل 284
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1981 

 
 جايىق ەرتەگىسى-ەدىل
 
جارعاق مەرگەن بولىپتى. ەدىل اعاسى تەگى قىپشاق ەدى. ەدىل دەگەن باي بولىپتى. جايىق دەگەن قۋ  -ءتۇبى  

ەدى دە، جايىق ءىنىسى ەدى دەيدى. ەدىل باي ەدىل سۋىنىڭ بويىندا بولىپتى دا، جايىق مەرگەن جايىق سۋىنىڭ 
بويىندا بولىپتى. كەرتاعى، االدومباي، بۇعى، بۇالن، ارقار، كيىك، قۇالن ەلسىز، كۇنسىز جەرلەردە بىجىناعان بيتتەي، 

ق اتانىپ، جايى« قۋ جارعاق جايىق»سوالردى اتقان مەرگەندىگىنە قىزىعىپ، قۇمارالنىپ،  -تتاي قۇجىناعان قۇر
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دەگەن سۋات بار ەكەن. سول سۋاتقا جايىق بۇرىن  -« قۇالن سۋاتى»ءومىرىن وتكىزىپتى. جايىق وزەنىندە ءبىر 
 ىرماي كەتەدى ەكەن. ءبىر كۇندەردەكەلسە، قۇالندى بىقپىرت تيگەندەي قىالدى ەكەن دە، قۇالن بۇرىن كەلسە، اتت

دەپ توسىپ جاتسا، سۋدىڭ ار جاعىنان  -« قۇالن، ەندى كەلشى!»جايىق تۇننەن تۇرىپ،سول سۋاتتى بۇرىن الىپ: 
س; تىن مەن كۇمىال ءبارى –ءبىر ەل كەلىپ قونىپ جاتىر دەيدى. مالى ىلعي قۇالن دەيدى. ۋىق، كەرەگە، شاڭىراق 

كۇمىستەن،  -التىننان، جەلى، توقپاقتارى  -ىلعي جىبەك پەن تورعىن. قازىقتارى  -تاعانى كيىز )كيگىز( ورنىنا ۇس
جىبەكتەن. شاتىرالتىپ قۇالننىڭ قودىعىن بايالپ جاتىر دەيدى. قۋ جارعاق جايىق ەسى شىعىپ،  -جەلى ارقانى 

الڭ دا، ءبىر كەلىنشەك قاتىن سىەلەۋرەپ، ءسىرى تونى سىرەسىپ، اۋزىن اشىپ اڭقيىپ،قاداال قاراي قالىپ تۇرعانىن
 ەتىپ، قاسىنا جەتىپ كەلىپ:

 
 - جاندىرىپ، شىراداي كوزىن بەرىپ، قۇيىپ اياعى،قىمىزدى قولىندا كونەگى، دەپ،قارىندا -با؟ امانسىز جەزدە، –

ىن قىزدارداي باراتۇعەپ كەتىپ قالدى. ونىڭ ارتىنان تويعا د -!كەلەر دا بالدىزدارىڭىز. بەرەيىن تىگە شاتىر بارىپ، مەن
 جاسانىپ، كيىم كيگەن قىزدار ساۋ ەتىپ جەتىپ كەلىپ:

 
 .جونەلدى اال دەپ، -! تىگىلدى جەزدە،شاتىر ءجۇرىڭىز، –
 

 جەلقومداپ مىنگەن جاۋىر كوك شوالعى قالىپ بارا جاتقان سوڭ، االڭداپ ەدى:
 
دەپ، التىننان قازىق قاعىپ، جىبەك ارقانمەن ارقانداپ، ءوزىن  -مىنا قىزدار الىپ كەلەدى،  االڭداماڭىز، وعان –

تۇرعان شاتىرعا كىرگىزىپ، بىلقىلداتىپ بەلدەن توسەك سالىپ،ۇستىنە ءوتىرعىزىپ،بىر كەرسەن قىمىزدى الدىنا الىپ 
ڭگەرتىپ، اي دەيىن ]دە[سە، اۋزى بار، كۇن جاياسىن الدىنا مە-قارتا، جال-كەلىپ ءقۇيىپ،بىر استاۋ قۇالننىڭ قازى

 دەيىن دەسە، كوزى بار، ءبىر قاسىق سۋمەن جۇتىپ جىبەرگەندەي ءبىر قىزدى وڭ جاعىنا وتىرعىزىپ:
 
 كەۋىنە بەن قىز دەپ، -! ەركىڭىز دا، قىلساڭ نە بوركىڭىز، بار باسىڭدا قولىڭىزدا، كەزدىك الدىڭىزدا، كەرسەن –

 ەتىستى دەيدى.ك شىعىپ تاستاپ، وڭاشا
 

جايادان تاڭداعانىن كەستى. قۇشاقتاپ، ءسۇيىپ، سۇلۋ قىزدى قۇشتى. قىمىزدىڭ -قۇالننىڭ قىمىزىن ءىشتى، جال
ماستىعىمەن، قۇالن ەتىنىڭ جەلىگىمەن، قۇشىرالنىپ، قۇمارالنىپ، قىزدى باۋىرىنا باسىپ، قىسىپ جىبەرگەندە، قىزدىڭ 

رگەن داۋرەنى بار ومىرىنە تاتىرلىق داۋرەن بولدى. جالىعىپ، شارشاپ بالداعى شىرت ەتە ءتۇستى. بۇگىنگى كو
 ۇيىقتايىن دەپ ەدى، قىز جالىندى:

 
 شاتىر، تىگۋلى وسى ۇيىقتاماساڭىز، ءتۇن وسى با؟ تاتىماعانىم مەنىڭ ۇيقىعا كۇنگى ءبىر كورمەڭىز، ۇيىقتاي –

ەگەر ۇيىقتاپ كەتسەڭىز، ءسىز ماعان جوق، مەن  مىز.بوال سىزدىكى باسىبايلى مەن وتىرعان مىنا توسەك، سالۋلى
ساعان جوق. جارىق دۇنيە ەكەۋمىزگە دە ارام بوالدى.مەن اناۋ ەلدە ەشكىمگە تيە المايمىن. بايى ولگەن قاتىنداي، 

دەگەن دۇنيە. جان كورمەسە، كورىنبەگەن بويىمەن « كوشپەلى دۇنيە»بەتىم جارالى، باسىم قارالى. بۇل جۇرگەندەر: 
ىنبەي كەتەدى. ەگەر جازاتايىم وزدەرىن ءبىر جان كورىپ قالسا، ءوستىپ جالىنىپ، جالپايىپ، ءبىر قىز بەرىپ كور

جاتىر.  جالپايىپ-قۇتىلىپ كەتەدى. سەن بۇرىن كورىپ قالدىڭ. سول سەبەپتەن )سەبەلتەدەن( وسىنداي جالىنىپ
 :دەپ، قىز جىالعان سوڭ -ءوزىڭىزدى دە اياڭىز، مەنى دە اياڭىز!

 
 .دەدى -بە؟ ولەمىن ۇيىقتاماسام، ءتۇن ءبىر ۇيىقتايىن؟ نەگە –
 

سوالي دەگەنمەن قىمىزدىڭ ماستىعى، ەتتىڭ ماستىعى، قىزدىڭ ماستىعى بويىن ەرىكسىز بيلەپ كەتىپ، ۇيىقتاپ قالدى. 
تامتىرى  ىشتىڭكوزىن اشىپ، ويانا كەلسە، قىز دا جوق، شاتىر دا جوق، جامباسىنىڭ )جانباسىنىڭ( استىندا توسەن

 قالىپتى. و جاق، بۇ جاعىن كەسىپ اپ كەتىپتى. اتىن ارقانداعان جىبەك ارقان مەن التىن قازىق قالىپتى.
 

جارىم قالعان جۇرناق بەلگىنى ارتىنا بوكتەرىپ، سالعان بويىمەن -جايىقتا ەس جوق، ەساالڭ، تۇرا كەلىپ، جالعىز
سى قاشىپ، كوپ ورتاسىنا كىرىپ بارعاندا، كورگەن جاننىڭ ءبارى ەدىلدىكىنە بارىپتى. ءوڭ جوق، ءتۇس جوق، ءتۇ

 دە ءۇرپيىسىپ شوشىپ كەتىپتى.
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 .يتىپتىا قىلىپ اڭگىمە باققانىن-كورگەن. ەكەن سۇراعان دەسىپ، - قىلدى؟ نە ما؟ ساۋ دەنىڭ جايمىسىڭ؟ جانىم، –
 

 اعاسى ەدىل ۇشىپ تۇرا كەلىپ، مىلتىعىنا قاراي جۇگىرىپتى:
 
 ىپبول كەز وسىنداي. ەدى دەۋشى - بوالدى، دەگەن «دۇنيە كوشپەلى» -. دەپ -! تاستايىن اتىپ ءيتتى بۇل –

 مە ولە ۇيىقتاماسا، تۇنگە ءبىر شىركىن، جامان ساسىق، شىرىك،. ەدى دەۋشى - «كەتەدى بەرىپ دۇنيە كوپ قالعانعا
 .دەپ -! ەكەن؟

 
 اراشاالپ، ايىرىپ الىپتى. سونان سوڭ ەدىل ايتىپتى:جۇرت ەدىلگە جايىقتى اتتىرىپ قاراپ وتىرا ما، 

 
 بىرء جەرىڭدى كورگەن سول. دەيتۇعىن - ،«كەلىنەدى كەز جىلدا جەرىنە تۇنەگەن ءبىر دۇنيە كوشپەلى ول» –

تى. ىپكۇزەت جىل ءبىر كورمەي، ۇيقى ىشپەي، سۋ-اس جايىق سوڭ، دەگەن -!قاالر بولىپ كەز تاعى. كۇزەت جىل
 باققانى: ءبىر قۇالنعا مىنگەن، قارا كيگەن ءبىر قاتىن:-سوڭ، كورگەنءبىر جىلدان 

 
 ۇمىستەنك شۇمەگى، التىننان. بەرىپتى كەتە تاستاپ باالنى ءبىر بەسىگىمەن دەپ، -!باالڭ-قاتىن جايىق، مىنە، –

 .ەكەن بار تۇبەگى
 

وز ماتەل بولىپ قالعان دەسەدى. دەگەن ءس -« قۇالن جالعىز، قۇداي جالعىز»سول باالنىڭ اتىن قۇالن قويىپ: 
قۇالن: قىپشاقتان قوشقارباي باتىر شىقتى. ول بارىپ ەستەكتەن ءبىر قىز الىپ كەلىپ، جاقىپ دەگەن ەستەك مولداسىنا 

 اتاندى.« مولدا باالالرى»ىبىراي تۋىپ:  -جايىقباي، ودان  -قوسىپ، ونان جەتى ۇل تۋىپ، بىرەۋى 
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=3241&oku=19508#ixzz4WeDPxWon  
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 ۇيقىنىڭ الەگى
 

 )سارىباستىڭ ەكىنشى ءبىر اڭگىمەسى(
 
ءبىر كۇن]ى[ ءبىر توبەنىڭ باسىنا شىعا كەلدىم. اياعىم استىندا ءبىر تورعىن شاتىر تۇر. ايناالسىندا قۇالننىڭ قودىعى  

 بايالۋلى جاتىر. ءبىر جاالڭداعان جاس كەلىنشەك جىلماڭ ەتىپ، شاتىردان شىعا ساال، ماعان جۇگىرىپ كەلىپ:
 
، ق قۇرۋلى، االشاشىمىلدى ال. كىردى الىپ شاتىرعا جەتەكتەپ، قولىمنان دەپ، -! ءجۇرىڭىز شاتىرعا جەزدەكە، –

توسەك سالۋلى. ءبىر ساۋلەم قىز وتىر، ۇشىپ تۇرا كەلىپ، توسەك ۇستىنە وتىرعىزدى. كەرسەن توال قىمىزدى الدىما 
 اپ كەلىپ قويدى. ءبىر استاۋ ەتتى الدىما قويىپ:

 
 .بەردى جۇرە شىعىپ لىنشەككە دەپ، - قولىڭىزدا، كەزدىك الدىڭىزدا، كەرسەن –
 

ەتتى جەدىم، قىمىزدى ءىشتىم، قىزدى قۇشتىم، اۋزىمنان سۋ اقتى، بالجىرادىم، قالجىرادىم. ۇيىقتايىن دەپ ەدىم، قىز 
 جالىنىپ، اعاتايالپ ۇيىقتاتپادى. مەنى ۇيىقتاتپاسقا اڭگىمەگە كىرىستى:

 
لىق تىر بارشا وسى ۇيىقتاماساڭىز، ءتۇن ءبىر ءسىز. بوالدى باقتاشىسى اڭنىڭ دەگەن اۋشىەرەن قايىپەرەن، –

تۇن قاسىڭىزدا بوالمىن. ءبىر تۇنگى وياۋلىقتى كوتەرە الماي، ۇيىقتاپ -سايمانىمەن باسىڭىزدا بوالدى. مەن كۇندىز
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قالساڭىز، ءسىز ماعان جوق، مەن ساعان جوق. اناۋ ەل مەنى يت تيگەن ارام استاي كورەدى. ونان سوڭ جالعاننىڭ 
 رىق ساۋلەسى ەكەۋمىزگە دە ارام.جا
 
 دەگەن بولدى. -جارايدى، نەگە ۇيىقتايىن؟!  –
 

ويتكەنمەن بوال ما، ۇيىقتاپ قالدى. ويانا كەلسە، سوپايعان ءوز باسىنان باسقا دانەمە جوق. اڭ اۋالۋدان قالدى. ءبىر 
جىل كۇزەتىپ، تىرپ ەتە الماي قالدى. ءبىر جىلدان سوڭ، باسى قارالى، بەتى جارالى، قۇالنعا مىنگەن ءبىر كەلىنشەك 

 بار، تاستاپ جۇرە بەردى. سول باالنىڭ اتىن قايىپبەردى قويدى. وڭگەرگەن بەسىگىن، ىشىندە ءبىر ەركەك باال
 دەسەدى. « تامامىز -قايىپبەردى »ونىپ، ونىڭ ءناسىل جۇراعاتى: -ءوسىپ
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 سارىباس مەرگەن
 

اتانعان مەرگەن بولىپتى. بەتپاق شولىندە جەتىقوڭىر « جارعاق سارىباس قۋ»كىشى ءجۇز: قارابۋرا ۇراندى تامادا 
 قۇمىندا اڭ اۋالپ، ءومىر وتكىزىپتى.

 
 ونىڭ رقار،ا ارتىنان ونىڭ. بارادى ءوتىپ جوسىلىپ،جوڭكىپ كيىك توپتانعان. ەدىم جاتىر جالعىز داالدا ءتۇن ءبىر –

-بۇعى، ونىڭ ارتىنان االدومباي، ونىڭ ارتىنان كەرتاعى، بىرىنەن ارتىنان قۇالن، ونىڭ ارتىنان بۇالن، ونىڭ ارتىنان
بىرى قالماي، شۇباپ ءوتىپ جاتىر. ەڭ سوڭىندا قارالدىسى يتتەن كىشى، مىسىقتان زورىراق، ءبىر كىشكەنە جانۋار 

شىپ اناتپەن ۇجۇرق ەتىپ، اياقپەن باسىپ بارا جاتقان سياقتى ەمەس، ق-ايسىز قاراڭعىدا داالعا جاققان وتتاي جارق
بارا جاتقان سياقتى كورىنگەن سوڭ، ءبىر اتىپ قالدىم، جىعىلدى. ءتۇن ىشىندە قورقىپ، باتىپ قاسىنا بارا المادىم. 

قاناتى بار، ومىرىمدە كورمەگەن  -تاڭ اتقان سوڭ، اقىرىن ايانداپ قاسىنا باردىم، ءولىپ جاتىر. اڭنان بولەكتىگى 
ەپ، جانعا ايتپاي، ادامعا كورسەتپەي ساقتادىم. بۇرىن اتقان اڭدارىمنىڭ ەتىن قاقتاپ، نارسەم. تەرىسىن سويىپ الىپ، يل

تۇسىنان ەل كەلىپ، الىپ كەتە بەرەتۇعىن. تەرىسىن دە سونداي: ساۋىرىن -وباعا، ىنشىكتەرگە تىعا بەرەتۇعىنمىن. تۇس
-دارى، كەرەك-را جاتقاندارعا قوسىپ، ءوقالىپ، داالعا تاستاپ كەتە بەرەتۇعىنمىن. ساۋىرالرىن بۇحارا بازارىنا با

جاراعىمدى الدىرىپ تۇراتۇعىنمىن. مىناۋ قولىما تۇسكەن سوڭ، بۇحارا بازارىن اراالۋعا كوڭىلىم سوقتى. بۇل سىقىلدى 
اڭ تەرىسى بولسا، سوندا بوالر دەپ، جاياۋ بارىپ، بۇحارا بازارىن اراالپ ءجۇردىم. بۇل سىقىلدى اڭ تەرىسى 

 كوز تۇنجىراتاتۇعىن اڭ تەرىسىن جيناعان ءبىر باي شاقىردى: كورىنبەدى.
 
 .باردىم. دەپ -! كەل بەرى قازاق، اي، –
 
 -! ىنكورەي ماعان؟ شىعار بار، تەرىسى اڭ ءبىر سەندە جۇرگەن قيماي كورسەتۋگە باسقاعا وزىڭنەن ايتپاي، ادامعا –
 دى.دە
 

 كورسەتتىم.ايتىسىمەن، كىدىرىپ قالعانىم جوق، شىعارىپ 
 
! اۋ-اتتىڭ تۇندە قاراڭعى ايسىز! اۋ-ەكەن وسى دەگەن كورەدى كوز ەستىگەندى قۇالعىڭ اي،-جارىقتىق ۋاي، –

عىن، قورىقپايتۇ مۇنان دۇنيەدە: جانۋار دەگەن زاريف بۇل. ەدى كەرەك الماساڭ اتا كورسەڭ، تۇستە تال تايداي
ماقۇلىق جوق. ءوزىڭ كورگەن شىعارسىڭ: مۇنىڭ الدىنا ءتۇسىپ  مۇنان ۇرىكپەيتۇعىن ادام بولسىن، اڭ بولسىن، ەش

ءبارى وسىنىڭ زارپىنان كەتىپ بارا جاتقاندار. مۇندا قۇن، باعا )باھا( بولمايدى. ءوزىڭ جۇرە  -كەتىپ بارا جاتقاندار 
 دەپ، قويا بەردى. -بەر، ءۇش كۇننەن سوڭ كەل، 

 
 پ:ءۇش كۇننەن سوڭ باردىم. التى تۇيەگە جۇك تيە 
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 جاراق-كەرەك تىرشىلىگىڭە قارىعانشا ءومىرىڭ ولگەنشە، ءوزىڭ سەنىكى، جۇگىمەن ۇستىندەگى تۇيەلەر وسى –
 .قالدى بولىپ دوس قۇشاقتاسىپ، دەپ، - موينىمدا، مەنىڭ مىندەتىڭ

 
قىسىن ۇياتاندىم، اتقا تاقىمىم تيگەن جوق، جارعاق قۇالعىم جاستىققا تيگەن جوق. ءتۇن « قۋ جارعاق سارىباس»

 كورگەن جان ەمەسپىن، وق تيگەن اڭنىڭ تىپىرالپ جاتقانىن كورسەم، قۇمارىم تارقايدى.
 

تاپ ەتەدى. تاڭ اتقان سوڭ قاراسام، جاالڭ اياق باسقان ادامنىڭ -كۇن قىس ەدى، جەر قار ەدى. ءبىر نارسە تاپ
 سىڭار تابانىنىڭ ءىزى بار.

 
. ماڭايىمنان ۇزاپ كەتپەيدى. ءبىر ءتۇن شوقيىپ وتىرعانىن كورىپ، كۇندىز كورىنبەيدى، تۇندە تىقىرى بىلىنەدى

اتتىم. ويبايالپ جىعىلدى. تاڭ اتقان سوڭ، بارىپ قاراسام، جارتى ادام، جارتى دەنەدەن دانەمە جوق. تەرىسى تاقىر، 
ەن. سول تەمىر ەكاق تۇمسىعىسى تەمىردەي كوكپەڭبەك )كوپكوڭبەك( -تۇال بويىندا ىسكە جارار دانەمە جوق. جالعىز

تۇمسىعىن كەسىپ الىپ ساقتادىم. بۇحارا بازارىنا بارعانىمدا، ناركەسكەن سوعاتىن ۇستا، سول تانىپ، كوپ قۇن تولەپ 
 الدى. وزىمە ءبىر قىلىش، ءبىر پىشاق، ءبىر ءبىز )بوز( سوعىپ بەردى.

 
لىنا مىناۋدىڭ قو-قولىنا تۇسپەسە، اناۋىردىڭ سۋى مۇنىمەن سۋارىلسا، مەتىن بوالدى. حاندار، پاتشاالردىڭ تەم –

 دەدى. -تۇسپەيدى. اڭگوس )اڭكوس( دەگەن اڭ وسى، 
 

ەندى ءبىر كورگەنىم: سەكسەۋىل ورتاسىندا جەتى قاراڭعى تۇندە اڭ ەتىن اسىپ جەپ وتىر ەدىم، قارسى الدىما ءبىر 
لىن جەڭىنەن شىعارمادى. جەڭىمەن الىپ قىز كەلىپ قادالىپ وتىرىپ الدى. جەپ وتىرعان تاماعىمنان بەرىپ ەدىم، قو

 جەدى. ول مەنەن كوز ايىرمادى، مەن ونان كوز ايىرمادىم. سۇيەك كەمىرىپ ەدىم:
 
 :ەدىم ءسۇرتىپ شوپكە قولىمدى. دەدى - نەسى؟ ۇرعانى بوالتقا بوالتتى –
 
 دەدى. -يعا سۇرتكەنى نەسى؟ ما مايدى –
 

دى ادامداي قىلىپ جاتقىزدىم دا، باسىنا تىماعىمدى كيگىزىپ، اياق مەنىمەن اڭدىستى. سونان سوڭ ءبىر سەكسەۋىل
جاعىنا ەتىگىمدى كيگىزىپ، شەكپەنىمدى ايقارا جاۋىپ سالدىم دا، ءوزىم سەكسەۋىل اراسىنا بارىپ، مىلتىعىمدى كەزەپ 

بىلدىرمەي  تىقىرىن اق ۇيقىلىق مەزگىل قالعان كەزدە مىسىقشا باسىپ،-وتىردىم. ءتۇن ورتاسى اۋىپ، تاڭ اتۋعا ءبىر
 دەپ تىرناعىن سالعان -« اف!»دەگەندەي، اتشا ءمىنىپ الىپ، ەكى بۇيىردەن  -،«جاتىر ەكەنسىڭ، پالەم»كەلدى. 

شاقتا، اتىپ سالدىم، جاتىپ قالدى. تاڭ اپپاق اتقان سوڭ، بارىپ كوردىم، ون ساۋساعى جەز ەكەن. جەزتىرناق 
جااليمىن با، قاال بەردى. سوعان وشىككەندەي، تاعى بىرەۋى اڭدىستى. دەيتۇعىن سول ەكەن. مەن ونىڭ كيىمىن ول

ونى دا جايراتتىم. ءۇشىنشى بىرەۋى اڭدىستى. مۇنى الىستان اتتىم، وق ءتيدى، جىعىلمادى. شەگىن سۇيرەتكەن 
. مادىمقويانداي قاراتاۋدى بەت الىپ جۇرە بەردى.بىر نارسەمدى الىپ كەتكەندەي وشىگىپ، مەن دە سوڭىنان قال

رى جوق عۇيى-ۇزاق، ۇشى-قالىڭ قاراتاۋعا بارىپ، ءبىر ۇڭگىرىنە كىردى. مىلتىعىم قولىمدا، مەن دە كىردىم. ۇزىننان
 ۇڭگىر. سونىڭ تۇبىنە بارىپ، بۇك ءتۇسىپ جاتىر ەكەن. ءوزى كەمپىر ەكەن، سويلەي باستادى:

 
 انت رعاعان،قا قۇداي وڭباعان، ەركەگىمىز جىنىسى. ەدى كەلىنىم كورگەنىڭ سوڭعى. ەدى قىزىم كورگەنىڭ العاشقى –

: لسىنبو بار وتكەنى. وتەدى بىرى-بىرىنەن: كورگەن ءوزىڭ ايەلىمىز جىنىسى. بوالدى تيگەن قارعىس جەتكەن،
زىنا وسى ۇڭگىردە تۇگەل. مۇنىڭ ءبارىن قوپارامىن دەمە، ءوزىڭ قا اسىل جاراتقان قۇداي! جەتتىڭ تۇبىمىزگە

پ دە -دەگەن وسى. ەندى قايتا ايالنساڭ )اينالساڭ(، ساعان بۇل جوق، « جەرۇيىق»الىپ كەت. كوتەرگەنىڭشە 
 ءولدى.

 
ت دەپ، قانشا جۇر-«جۇرتتى ءبىر قارىق ولجاعا باتىرايىن!-ەلگە، جۇرتقا حابار بەرىپ، تۇيە جيناپ كەلىپ، ەل»

وزى ءبىر ارمان بولدى. جۇرت اڭىز قىلىستى: بولىپ باردىق. ءبىر بۇرتىك دانەمە تابا المادىق. كورگەندىگىمنىڭ ء
دەگەن ءبىر جەردە تۇراقتاپ تۇرمايدى. بۇگىن كورسەڭ، -«كوشپەلى دۇنيە»بۇ دا ءبىر كوشپەلى دۇنيە ەكەن. »

 دەستى. -«ەرتەڭ جوق دەۋشى ەدى
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وپاسىز  تىرىك پە؟قۇالق ەستىگەندى كوز كورمەك. تاالي جەرۇيىق بولعاندار قايدا كەتتى؟! كوشپەلى دۇنيە ەكەنى و

 جۇسىپ ايتتى عوي:-جالعان ەكەنى وتىرىك پە؟ قۇداي راحمەت قىلسىن، ءماشھۇر
 

 زار بولىپ قاالر كەي ءبىر كۇن باي ءبىر پۇلعا،
 

 ۇنەم]ى[ قونىپ تۇرمايدى دۇنيە قولعا.
 

 باق پەنەن تاق، پاتشالىق ءتيىپ قاالر،
 

 ەسكەرۋسىز ەسىكتە جۇرگەن قۇلعا.
 

 جاننىڭ قاسى، -جيعان مالىڭ اۋ، -بايالر
 

 ساداقا بەرىپ ءجۇرسىڭ، اتاڭ باسى!
 

 -بايالردىڭ قولىنداعى جيعان مالى
 
 كەتىك، كەدەيلەردىڭ سىباعاسى! -كەم
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 دۇنيەدە جاماندىق نەدەن؟

 
تاسقا شىعىپ كەتكەن، ءبىر اق جۇرەك شال قالىڭ نۋ ورماندى مەكەندەيدى. ورمانداعى اڭ مۇنان دۇنيەدەن بەزىپ، 

 قورىقپايدى. اڭمەن سويلەسىپ ۇعىساتىن بوالدى.
 
ءبىر اعاشتىڭ تۇبىندە اق جۇرەك جاتىر ەدى. سول جەرگە تۇنەمەك بولىپ قارعا، كەپتەر، بۇعى جىالن جيىلدى.  

 .قۇردى كەڭەس دەپ، —« ەدەن بوالدى؟دۇنيەدە جاماندىق ن»والر: 
 

 .قوناسىڭ بۇتاققا ءبىر بۇتاقتان ءبىر تويساڭ، ابدەن تاماققا اشتىق، —دۇنيەدە جاماندىق ءتۇبى 
 
تۇال بويىڭ لىقىلداپ تولعان قىزىق، قۋانىش، نە كورسەڭ، سوعان  سوعاسىڭ، ولەڭدى دەپ، —« قارق!-قارق»

 ڭ،كورەسى جەك ەتىنەن ءيتتىڭ ءبارىن كورىنگەننىڭ كوزىڭە بولساڭ، اش كۇن بىرەر ەندى، ال، —قۋاناسىڭ، 
ۇرادى. ت ەد كەلەدى كەتكىڭ جوعالىپ جاققا ءبىر بىلمەيسىڭ، بارارىڭدى قايدا كەلمەيدى، قاراعىڭ دە كۇنىنە قۇدايدىڭ

بىردەن ۇشىپ، ءبىر جەرگە قوناسىڭ، سەندە دامىل جوق. ۇشىپ كورسەڭ، ەسىڭ شىعىپ، بۇرىنعىدان دا جامان 
بوالسىڭ. نە ەكەنىن اڭداماي كيىپ كەپ كەتەسىڭ، سەنى تاسپەن، تاياقپەن جىبەرىپ ۇرادى. يت، قاسقىر سۇيرەلەپ 

 دەپ —قارعا ولەدى. جاماندىقتىڭ ءبارى اشتىقتان،  جۇرگەن جەمتىكتەن ايىرمايسىڭ، تاماق ءۇشىن اشتان قانشا
 .سوقتى قارعا شەشەن

 
 ىمۋاي سۇرسەك، ءومىر جالعىز-جالعىز ءبىز. ماحاببات — ءتۇبى جاماندىق ەمەس، اشتىقتان جاماندىق دۇنيەدە —

ىز. ءومىر سۇرەم جۇپتان جۇرەمىز، جۇپتان بىز"ء. جوق كەمشىلىك كەدەيلىك، باسقا جالعىز. ەدى بوالر جوق قايعى
 جارىڭدى وزىڭنەن ارتىق كورەسىڭ، جارىڭدى ويالپ سەندە تىنىشتىق جوق.
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نە »دەپ، سوراليسىڭ دا جۇرەسىڭ. ءبىر جاققا بولەك ۇشىپ جىراق كەتسە، « توق پا، اش پا، سۋىققا توڭدى ما؟»
، دەپ« قارشىعا كوزىن شۇقىپ جاتىر ما، باالالر ۇستاپ الدى ما؟»دەپ، ويالپ اۋرە سارساڭ بوالسىڭ; « بولدى؟

شىعاعا، نە تۇزاققا ءوزىڭ كەز كەلەسىڭ. جارىڭ ىزدەپ ءوزىڭ ۇشا جونەلەسىڭ، ءسويتىپ قاڭعىپ ءجۇرىپ، نە قار
جوعالسا، جارىڭ ولسە، دۇنيە تۇككە تۇرماي كەتەدى. ەندى دۇنيەدە سۇيىكتى ەش نارسە بولمايدى. تۇك جەمەي، 
تۇك ىشپەي ىزدەيسىڭ دە، جىاليسىڭ. قانشا كوك كەپتەر وسىدان ولەدى، جاماندىقتىڭ ءبارى اشتىقتان ەمەس، 

 .سويلەدى كەپتەر كوك ەپد —ماحابباتتان، 
 
 .مىنەز جامان — ءتۇبى جاماندىق. ەمەس دا ماحابباتتان دا، اشتىقتان جاماندىق جوق، —
 
ءبىز تاتۋ جۇرسەك، قاستىق ويالماساق، كەكشىل بولماساق، جاقسى بوالر ەدى. ءبىر نارسە ءوزىڭ ويالعانداي  

بولماسا، اشۋالناسىڭ، دۇنيە كوزىڭە تۇك قۇرلى كورىنبەيدى. كوزىڭە نە تۇسسە، ءبارىن جەك كورەسىڭ. ويالعانىڭ 
پ، ءيىرىلىپ جۇرگەندە، اشۋالنىپ ءوزىڭدى ءوزىڭ بىرەۋدەن كەك الماق. بىرەۋدى شاقپاق بولىپ ىسقىرىپ، ىزدە

نگە وزىڭ جەگىڭ كەلىپ تۇرادى. ولگە-شەشەڭ تۇرسا، شاعاسىڭ، ءوزىڭدى-ۇمىتىپ كەتەسىڭ، ەشكىمدى ايامايسىڭ: اكە
 .وقتىس جىالن يەسى جاماندىقتىڭ — دەپ، جۇرەكتىكتەن قارا —كەيىن اشۋالناسىڭ. دۇنيەدە جاماندىقتىڭ ءبارى 

 
 .قورقاقتىقتان —مىنەزدەن دە ەمەس،  جامان ەمەس، دا ماحابباتتان ەمەس، دا اشتىقتان جاماندىق ۇنيەدەد جوق، —

 مىقتى وپ،ك قۋات. تاالسادى جەلمەن جۇرگەندە اياعىمىز. ەدى بوالر جاۋعانداي جاقسىلىق دۇنيەدە بولسا، قورىقپايتىن
 اپىراقج ءبىر كەتسە، سىنىپ بۇتاق ءبىر ەتىپ سىرت. بولمايدى قورىقپاسقا ءبىراق،. قۇتىالسىڭ قاشىپ جاۋدان

رقىپ، سەلكىلدەپ كەتەسىڭ. جۇرەگىڭ تاس توبەڭە شىعادى، قاشا جونەلەسىڭ. قويان جۇگىرىپ كەلە قو سىلدىرالسا،
جاتسا، قۇس تالپىنسا، بۇتاق سىنسا، جاۋ كەلىپ قالدى عوي دەپ، تۇرا جونەلەسىڭ، ءدال جاۋدىڭ وزىنە جۇگىرىپ 

 ەسىڭ...كەز كەل
 

و بولماسا يتتەن قاشىپ جۇگىرىپ، انلدىعا سوقتىعاسىڭ. قورقىپ، جۇگىرىپ جونەلەسىڭ. قايدا قاشىپ بارا جاتقانىڭدى 
بىلمەيسىڭ، قۇزا شىعىپ كەتىپ، قۇالپ ولەسىڭ... ۇيىقتاعاندا دا ءبىر كوزىڭمەن عانا ۇيىقتايسىڭ، تىڭداپ جاتاسىڭ. 

 ق بىزدە جوق. جاماندىق قورقاقتىقتان دەپ، مومىن بۇعى سويلەدى.ءبارى قورىققاننىڭ ازابى... تىنىشتى
 
 ءبارى ازابىمىزدىڭ جۇرگەن كورىپ ءبىزدىڭ ەمەس، دا ماحابباتتان ەمەس، دا اشتىقتان جاماندىق جوق، —

-ىپوس تاننەن — ءبارى قورقاقتىق مىنەز، جامان ماحاببات، اشتىق،: تانىمىزدەن ءبىزدىڭ — ءبارى جاماندىقتىڭ
 .باالپانى وسىرگەن اسىراپ ءتاننىڭ والر ونەدى،

 
 . بايالدى اڭگىمەنى اقساقال جۇرەك اق دەپ —سوندىقتان ءتاندى تازا ۇستاۋ كەرەك، 
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 التىن ايدار

 
ءبىر حان بولعان ەكەن، ونىڭ ەكى قاتىنى بولىپتى. والر باال تاپپاپتى. سول ۋاقىتتا بۇل باي ساپارعا شىعۋعا ويالنىپ،  

 قاتىندارىنا ايتىپتى:
 
 .دەپتى —قوياسىڭدار؟ تاۋىپ نە ىستەپ، نە كەلگەنشە مەن —
 

 سوندا ۇلكەن قاتىنى ايتىپتى:
 
 .دەپتى—سالدىرامىن، ۇيء ادەمىلەپ التىننان كەلگەنشە سەن مەن —
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 كىشى قاتىنى ايتتى:
 
 .ەپتىد — بوالدى، ايدار التىن اتى باالنىڭ ول —دەپتى،  — تابامىن، قىز ءبىر ۇل، ءبىر ايدارلى التىن مەن —
 

 سونان سوڭ بۇل حان ساپار شىعىپ كەتتى.
 

ى ءۇي سالدىرىپ قويىپتى، كىشءۇش جىل ءجۇرىپ قايتىپ كەلىپتى. سوندا ماناعى ۇلكەن قاتىنى  -حان ءبىر ەكى 
قاتىنى التىن ايدار باالنى تاپقان ەكەن، ءبىراق ونى ۇلكەن قاتىنى كۇندەپ، ءبىر سيقىرشى قاتىنعا ايتىپ، باالسىن 

. سوندا دەپ، كۇشىك بەرىپ، بالە قىلىپتى« سەن كۇشىك تاپتىڭ»ۇرالپ الىپ، قۇدىققا تاستاپتى. ول كىشى قاتىنعا 
تى دا، شاراسىز كونىپتى. ماناعى حان كەلىپ، كۇشىكتى كورىپ، توقال قاتىندى قۋىپ جىبەرىپتى. بەيشارا توقال جىالپ

ەندى باالنى الگى كەمپىر قۇدىققا سالىپ جىبەرىپتى. سوندا قۇدايدىڭ قۇدىرەتىمەن جابىرەيىل پەرىشتە قۇس بولىپ 
ڭ ۇلى، ەمپىرگە اكەلىپ بەرىپتى. ول كەمپىردىكەلىپ، اياعىمەن كوتەرىپ الىپ كەتىپتى دە، قاالنىڭ شەتىندەگى ءبىر ك

تورت جىل تۇرىپتى. سول ۋاقىتتا الگى كەمپىر ءولىپتى. سونان سوڭ، -قىزى جوق ەكەن. سوندا ول ەكى باال ءۇش
بۇالن اۋالپ، ەتىن تاماق قىلىپ، تەرىسىن كيىم قىلىپ ءجۇرىپتى. ءسويتىپ ءجۇرىپ -باال وق مىلتىق اتىپ، قۇالن

 ۇقىرىنا كەلىپ، سونى ءۇي قىلىپ، سوندا تۇرىپتى.ءبىر تاۋدىڭ ش
 

التىن »ول باالنىڭ ءتىرى ەكەنىن ءبىلىپ، بۇرىنعى قاس قىلعان شەشەسى باياعى سيقىرشى كەمپىردى جىبەرىپتى: 
دەپ. سونان سوڭ، ول سيقىرشى كەمپىر باالنى ىزدەپ كەلسە، باال اڭعا شىعىپ « ايدارلى باالنى ءولتىرىپ كەل

 ارىنداسى ۇيدە وتىر ەكەن، وعان ايتىپتى:كەتىپتى. ق
 
بىر بيەسى بار. كۇندە قۇلىندايدى، قۇلىندارى ارعىماق، تۇلپار ء دەگەننىڭ كۇلمەسحان جاقتا مىنا ايت، اعاڭا —

 .قالدى كەتىپ دە، دەدى —بوالدى، 
 

 اعاسى ەشكەك. ەكەن لەدىو كەتىپ اداسىپ جولدا—ول كەمپىر قاستىقپەن ولتىرۋگە ويالپتى. ول جولعا بارعان كىسى 
، ساپار ام ايتىپتى. مۇنى ەسىتىپ، اعاسى قۇلىندى ىزدەپتام دە ءبارىن ايتقانىنىڭ كەمپىردىڭ قارىنداسى سوندا. كەلىپتى

 شىعىپ كەتىپتى.
 

وتىپ ءجولدا كەلە جاتقاندا ءبىر دارياعا كەلىپتى. ول داريادان جۇرگەن، وتكەن كىسى الەك بوالدى ەكەن. التىن ايدار 
كەلە جاتسا، ءبىر پەرىنىڭ قىزى داريانى تولقىن قىلىپ، كەمەنى اۋدارۋعا كەلە جاتىر ەكەن. ول اۋدارا بەرگەندە، التىن 

 ايدارلى باال قولىنان ۇستاپ الىپ، قولىنداعى ساقيناسىن، بىلەزىگىن تارتىپ الىپ، جونىنە كەتىپتى.
 
 سحاننىڭ بيەسى قۇلىنداپ جاتىر ەكەن. كۇلمەسحانعا ايتىپتى:ءسويتىپ ءجۇرىپ كۇلمەسحانعا كەلىپتى. ول كۇلمە 

 
 .دەپتى —زدى ۇلىقسات بولسا االيىن، قۇلىنىڭى تاقسىر، اي، —
 

 سوندا حان:
 
 .دەپتى — عوي، اال —
 

والر وزدەرى دە قۇلىندارىن اال المايدى ەكەن. ول قۇلىندى تۋىسىمەن ءبىر پەرىنىڭ قىزى بەرمەي الىپ كەتەدى 
ول ۋاقىتتا باال مۇنى كۇزەتىپ تۇرعاندا، ءبىر پەرىنىڭ قىزى بۇلت بولىپ كەلىپ، قۇلىندى الىپ بارا جاتقاندا، ەكەن. س

التىن ايدار قىلىشپەن بۇلتتى سەرمەپ قالىپتى. ءسويتىپ پەرىنىڭ كەبىسى مەن قۇلىندى الىپ قالىپتى. سونان سوڭ 
حان بۇعان باتا بەرىپتى. بۇل قارىنداسىنا كەلىپ، قۇلىندى، ن، كەبىس پەن قۇلىندى كورسەتىپتى. سوندا iحانعا كەل 

 ساقينانى بەرىپتى دە، جانە اڭعا كەتىپتى.
 

 سيقىرشى كەمپىر تاعى كەلىپ، قۇلىن مەن ساقينانى كورىپ، قارىنداسىنا ايتىپتى:
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 —. دەپتى — كەلدى، الىپ ساقينا ساعان اعاڭ — دەپتى، — وياليمىن، جاقسىلىق سەندەرگە مەن مىنەكەي، —
 .قالىپتى كەتىپ دە، دەپتى —كەلسىن،  الىپ ساندىق التىن بارىپ، ونان جىبەر، جاققا ءبىر ەندى تاعى
 

 اعاسى كەلگەن سوڭ، قارىنداسى:
 
 .دەدى — بەر، كەلىپ الىپ ماعان سونى بار، ساندىق جاقسى ءبىر جەردە ءبىر تاعى —
 

كەتىپتى. جولدا ءبىر كەمپىردى كورىپتى. ول كەمپىر جەردىڭ جارىعىن سونان سوڭ اعاسى تۇلپار قۇلىنىنا ءمىنىپ 
 جاماپ وتىر ەكەن. بۇعان كەلىپ:

 
 .دەپتى — وتىرسىڭ؟ قىلىپ نە شەشە —
 

 ول كەمپىر ايتىپتى:
 
 رباتىرال وزىڭدەي جەرگە وسى دەسەڭ، ءۇشىن نە —. دەپتى—وتىرمىن، تىگىپ جارىعىن جەردىڭ وسى مەن —

 .دەدى — ءولدى، ءۇشىن ساندىق ىرءب كىرىپ، كەلىپ
 

 سوندا باال:
 
 :ىايقايالپت شىعىپ پەرى ءبىر استىنان جەردىڭ. كەتىپتى كىرىپ كەلىپ دەپ، —ندىق كەرەك، سا دا ماعان —
 
 .قالىپتى بولىپ تاس باال ايدارلى التىن ايقايالعاندا، دەپ— حابارالس، بولساڭ، ۇيدە تاس-تاپال —
 

كەلمەگەن سوڭ، ۇيىنە قايتىپ، جىالپ تۇرىپتى. سوندا قىز اعاسىنىڭ ولگەنىن ءبىلىپ، تۇلپارعا ەكى كۇن -تۇلپارى بىر
 ءمىنىپ، ماناعى جەر جاماپ وتىرعان كەمپىردى كورىپ، اعاسىن سۇراپتى. كەمپىر ايتىپتى:

 
 .دەپتى — ولەرسىڭ، دە سەن بارساڭ بارما، ولگەن، اعاڭ —
 

 سوندا قىز ايتىپتى:
 
 !دەپ — كەتەيىن، كورىپ ولەرمىن، كورىپ اعامدى مەن —
 

 كەمپىر ايتىپتى:
 
 .دەپ «مۇڭدىق سەن استىندا جەر مۇڭدىق، مەن ۇستىندە جەر»: بار جىالي سەن —
 

سوندا ول قىز وسىاليشا جىالپ كىرىپ بارا جاتقاندا، الدىنان ءبىر پەرى قىزى شىعىپ، مۇڭىن سۇراپ، مۇنى اياپ، 
 اعاسىن ءتىرىلتىپ بەرىپتى.

 
سونان سوڭ بۇالر كوپ اعاش كورىپ، سوعان كەلىپ كىرىپتى. قارىنداسىن تۇلپارىمەن اعاشتىڭ شەتىنە قويىپ كەتىپتى، 
ءوزى اعاشتىڭ ىشىنە كىرىپ اراالپ جۇرە بەرىپتى. ءسويتىپ ءجۇرىپ ءبىر اق وتاۋ كورىپتى دە، وعان كەلىپ كىرىپتى. 

بىرى -، سول ءۇيدىڭ توبەسىنە قونىپ وتىرىپ، ەكەۋى بىرىنەءبىراز وتىرعان سوڭ، ەكى پەرى قىزى ۇشىپ كەلىپ
 ايتىپتى:

 
 نىمدەجۇرگە اۋدارىپ كەمەنى ءجۇرىپ، سۋدا باال، ءبىر مەنى دەسەڭ، نەگە — دەپتى، — قورىقتىم، ءبىر مەن اي، —

 .دەپتى — ەدىم، بوالر قاتىن وعان كورسەم، باالنى ول مەن —. دەپتى— الدى، تارتىپ ساقينامدى قولىمداعى
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 سوندا كىشىسى ايتتى:
 
. دىمە كەتۋشى الىپ كۇندە قۇلىنىن حاننىڭ ءبىر دە مەن دەسەڭ، نەگە —. دەدى —دە ءبىر قورىقتىم،  مەن —
 الىپ پتارتى قۇلىندى مەنەن بەرگەنىمدە، اال مەن. ەكەن تۇر كۇزەتىپ باال ءبىر كەلگەنىمدە، دەپ االيىن كۇنى ءبىر

 :دەگەندە — ەدىم، بوالر قاتىن وعان دە مەن تابىلسا ول. قالدى
 
 كەسىننە بۇعان دا قىز ەكى سون سونان. تۇرەگەلدى دەپ مەن باال العان تارتىپ والردى بولساڭدار، قاتىن مىنە، —

 وڭس سونان. كەلدى الىپ تۇلپارىنا مەن قارىنداسى ماناعى كوشىرىپ، وتاۋمەن قىزداردى باال بۇل. ءتيدى قيىپ
 .كەلدى ورنىنا بۇرىنعى جيىلىپ ءبارى

 
بەس جىل ءومىر ءسۇردى. نەشە كۇندەر ءوتىپتى، باال ءار كۇندە اڭعا شىعىپ جۇرەدى ەكەن. ءبىر -سول جەردە تورت

كۇنى اڭعا شىعىپ جۇرسە، ءبىر ادامدى كورىپتى. ەكەۋى كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر اڭ شىقتى دا، كولبەكتەپ جۇرە 
قاسىنداعى كىسى دە اتايىن دەپ ۇمتىلعاندا، الگى اڭ كىسى بولدى دا، اتايىن دەگەن بەردى. سول ۋاقىتتا باال دا، 

 كىسىگە ايتتى:
 
 .دەدى — باالڭ، مىناۋ سەنىڭ —
 

 باالعا ايتتى:
 
 وزىء دەپ، — ايىرعان، كەمپىر سيقىرشى دەگەن كەمپىر مىستان سەندەردى — دەدى، — اكەڭ، مىناۋ سەنىڭ —

 .بولدى جوق
 

سونان سوڭ اكەسى مەن باالسى جىالپ كورىسىپتى دە، اكەسى باالسىن ۇيىنە اكەلىپ قوناق قىلىپ، ۇلكەن قاتىنى 
قىلىپ،  دەپ قايىرشى« باال تاپپادىڭ»مەن مىستان كەمپىردى شاقىرتىپ الدىرىپ ءولتىرتىپتى. مۇنىڭ شەشەسىن 

بۇل  اتىن قىلىپتى. التىن ايدار باال پاتشا بولىپتى.قاڭعىرتىپ جىبەرگەن ەكەن. سونى الدىرىپ، وزىنە بۇرىنعىداي ق
باالنىڭ قارىنداسىن، قاتىندارىن الدىرتىپتى. ءبارىن جيناپ الىپ توي قىلدىرىپتى، ات شاپتىرىپتى، بارشا مۇراتىنا 

 جەتىپتى. 
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 جيرەنشە شەشەن
 

جيرەنشە شەشەن جوالۋشى كەلە جاتىپ، ءبىر اۋىلدىڭ تۇسىنا كەلسە، اۋىلمەن ەكى ارادا وزەن سۋى تۇرعان سوڭ، 
وتكەلىن بىلە الماي ساسىپ تۇرعاندا، سۋدىڭ ارجاعىنان سۋ الۋعا شەلەكپەن ءبىر قىز كەلدى دەيدى. جيرەنشە 

 داۋىستاپ سۇرادى:
 
 .دەپ — قايدا؟ وتكەلى وزەننىڭ بۇل —
 
 ز ايتتى:قى
 
 تكەل بار الىس، الىس تا بولسا جاقىن، بەرىرەك ءبىر وتكەل بار جاقىن، جاقىن دا بولسا الىس.و ءبىر جاقتا اناۋ —
 
 تاور سۋدىڭ ەدى، كەتىپ ءجۇرىپ بارىپ، وتكەلگە دەگەن جاقىن جيرەنشە اڭعارماي، ەكەنىن ءسوز نە مۇنىڭ —

ولسا قايتىپ شىقتى. سونان سوڭ الىستا ب مازار-ازار بىلعانىپ، باسى-ءۇستى جىعىلىپ، ومبىالپ اتى بارعاندا جەرىنە
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وڭاي ارجاقتاعى قىزدىڭ ۇيىنە كەلدى. ۇيىنە كىرىپ وتىرعان سوڭ، جيرەنشە -جاقىن دەگەن وتكەلگە بارىپ، وپ
 قىزعا قاراپ:

 
 .دەدى — بەر، ءتاتتىسىن نىڭ-تاماعىڭ كەلەمىن، الىستان اشىپ قارنىم جانىم، —
 

 تتى:قىز اي
 
 ر اششى، اششى دا بولسا ءتاتتى. ءبىر تاماق بار تۇششى، تۇششى دا بولسا اششى.با تاماق ءبىر —
 

 جيرەنشە:
 
 ءبىر الىپ، تۇز ۋىس ءبىر شاناشتان تۇرىپ، قىز. دەدى — كەلتىر، تاماعىڭدى دەگەن ءتاتتى بولسا دا اششى —

 :كورىپ مۇنى جيرەنشە. قويدى الدىنا جيرەنشەنىڭ سالىپ، اياقشاعا
 
 .دەدى—ىم، قۇر تۇزدى قاالي جەيمىن؟جان —
 

 سوندا قىز ۇندەمەي، تۇزى جوق قارا كوجە قۇيىپ بەردى.
 

جيرەنشە ءوزى دە دانىشپان اقىلدى كىسى، ويالپ وتىرىپ، بۇل سوزدەرگە ءتۇسىندى، جانە ءوزىنىڭ ءۇي يەسىنىڭ 
سۇراعانىنا ۇيالدى. سول ىستەرىنەن جيرەنشە قىزدىڭ ەستى بەرگەن ءمازىرىن كۇتپەي، ءتاتتى تاماعىڭدى بەر دەپ 

 قىز ەكەنىن اڭعارىپ، اقىرىندا وزىنە قاتىندىققا ايتتىرىپ الدى دەيدى.
 

قىزدىڭ اتى قاراشاش سۇلۋ، جۇرتقا بەلگىلى كوركەم، دانىشپان بولعان سوڭ، زامانىنداعى حان كۇڭدەپ، جيرەنشەمەن 
ىلى شاپقان سوڭ، اسپازشىالر الدىنا ءبىر قاز ءپىسىرىپ الىپ كەلىپ قويىستى. قاس بولدى. ءبىر كۇنى حاننىڭ كوڭ

 جيرەنشە قاسىندا وتىر ەكەن، حان وعان بۇيىردى:
 
 ەگەر .بەر بەلىپ جىبەرمەي كەم بىرىمىزگە ارتىق، بىرىنە وزىڭە، جانە باالما، ەكى حانىمعا، وزىمە، قازدى بۇل —

 .دەپ —دى قاتتى جازاالندىرامىن، ءوزىڭ بولسا، كەم-ارتىق مىسقال ءبىر بىرەۋمىزگە
 

 جيرەنشە قولىنا پىشاق الىپ، اۋەلى قازدىڭ باسىن كەسىپ حانعا بەردى:
 
 .دەپ — باس، سىزگە مىنە باسىمىزسىز، ءبىزدىڭ ءسىز تاقسىر، —
 
ىزدىڭ ءس حانىم بولسا والي. بولماس مۇرىنسىز قۇس بولماس، حانسىز حانىم بولماس، حانىمسىز حان ەكىنشى، —

 مويىنىڭىز دەپ، وعان قازدىڭ كەڭىردەگىن كەسىپ الدىنا قويدى.
 
 .ويدىق كەسىپ قاناتىن ەكى قازدىڭ دەپ، قانات مىنە والرعا قاناتىڭىز، ەكى ءسىزدىڭ — باالڭىز ەكى مىناۋ —
 
دەنەسى ماعان  ورتا قۇستىڭ مىناۋ اداممىن، عانا ورتاشا ەمەس، تا اياق ەمەس، تا باس تاقسىر، ءوزىم، مەن —

 اليىق دەپ، قازدىڭ قالعان دەنەسىن ءوز الدىنا قويدى دەيدى.
 

جانە ءبىر از كۇن وتكەن سوڭ، حان اڭ اۋالي داالعا شىعىپ ءجۇرىپ، دوماالپ بارا جاتقان ءبىر قاڭباقتى كورىپ، 
 جيرەنشەگە بۇيىردى:

 
، جاۋابىن دۇرىس كەلتىرمەسەڭ، جاساۋىلدارعا كەل سۇراپ بوالتىنىن قايدا قونۋىنىڭ-كوشۋ قاڭباقتىڭ بارىپ —

 .دەپ —ۇردىرۋعا بۇيىرامىن، 
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جيرەنشە اتىن بوربايعا سالىپ جىبەرىپ، شاۋىپ كەتتى دە، قاڭباقتى قۋىپ جەتىپ، نايزاسىمەن شانشىپ توقتاتىپ، 
 تۇردى دا، قايتا حانعا كەلىپ ايتتى دەيدى:-ءبىراز تۇردى

 
 عىڭىزشا سۇرادىم. قاڭباق ايتتى:بۇيرى قاڭباقتان تاقسىر، —
 
 ايس قونارىمدى بىلەدى، جەل كوشەرىمدى پە، تەنتەك سەن كەلگەن سۇراي پە، تەنتەك حان جىبەرگەن سۇراتا —

 .دەپ — بىلەدى،
 

جۇرە، حان جيرەنشەنىڭ ەشبىر تۇزاققا تۇسپەگەنىنە وشىگىپ، ەندى اليىعىن تاپسا، ءتىپتى -وسىاليشا اۋرە ەتىپ جۇرە
ءولتىرىپ، قاتىنىن الۋعا ويالندى. بۇل ىڭعايىن تانىعان سوڭ، جيرەنشە قايعىدا بولىپ جۇرگەندە، ءبىر كۇنى قاراشاش 

 سۇلۋ بايىنان سۇرادى:
 
 .دەپ — قامىعاسىڭ؟ نەگە —
 

 جيرەنشە سەبەبىن ايتتى. قاراشاش ايتتى:
 
 بيلەردى ۇيگە قوناققا شاقىرىڭىز.-انسوڭ ح كۇننەن ەكى. تابىالر اقىل ءبىر بۇعان قايعىرما، دوستىم، —
 

جيرەنشە ەلىنەن وزعان االياق شەشەن اتانسا دا، ءوزى كەدەي ەكەن دەيدى. كەدەيلىگى تۋراسىندا ءالى كۇنگە قازاقتا 
قالعان ءبىر سوزدە بار عوي. حاننىڭ ساۋلەتتى ورداسىندا كۇن بويى ادەمى توسەك ۇستىندە وتىرىپ، كەش ءوزىنىڭ 

 — م،ءۇيى بوز سارايىم كەڭ —مىس: ايھاي مەنىڭ ءوز ءۇيىم -نا كەلىپ، تۋالق ۇستىنە جاتىپ ايتادىقارا الشىعى
 :ايتتى جيرەنشە ەسىتىپ، ءسوزىن ايتقان الگى قاتىنىنىڭ. دەپ
 
 سىياليمىز؟ نەمەن جانە وتىرعىزامىز، جەرگە قاي شاقىرىپ، قارانى-حان —
 

 قاراشاش ايتتى:
 
 بەرىڭىز. ىن ماعان قويااقىل ونىڭ —
 

جيرەنشە »جارانىمەن قوناققا شاقىردى. حان دا، جاساۋىلدارى دا -ەكى كۇن وتكەن سوڭ، جيرەنشە حاندى جان
ءمىس. سىيعانى ۇيگە كىرىپ، سىيماعانىنا داالدا كيىز جايىپ،  -دەپ كەلىپتى« ءبىزدى نەمەن سىيالر ەكەن، كورەيىك

 -ۇرىپ حاننىڭ الدىنا ءبىر اياقشاعا سالعان از عانا ءسۇت تەگىس وتىرىپ بولعان سوڭ، قاراشاش سۇلۋ ءوزى ت
قايماقتى كەلتىرىپ قويدى. حان شىناشاعىمەن عانا قايماقتان اۋزىنا الىپ سالىپ ەدى، بۇل قايماق حاننىڭ ومىرىندە 

حاننان  .ەكى الىپ جەگەندە تويىپ تا قالدى-جەپ كورمەگەن ارتىقشا ءبىر ءتاتتى ءدام، جانە سول شىناشاعىمەن بىر
 -از  دەپ« نە تاماق ەكەن؟»قالعانىن قاسىنداعى جاقسىالرىنا بەرىپ، ءۇي ىشىندەگى جان بىتكەننىڭ ءبارى دە 

 ازداپ الىپ، ءدامىن تاتىستى. اتتانار ۋاقىتتا، حان قاراشاش سۇلۋدان سۇرادى:
 
ن، ۇيرەتسەڭ اسپازشىالرىما ر ءتاتتى ءدام ەكەءبى كورمەگەن ءبىز تاماق؟ نە تاماعىڭىز بەرگەن بۇل سۇلۋ، —

 بۇيىرايىن، ءاردايىم وسىنداي تاماق ىستەۋگە.
 

 سوندا قاراشاش ايتتى دەيدى:
 
 ەتكەن ەتني ەتۋگە قوناق جاقسىالرىڭىزبەن ءسىزدى ەرىم. ەكەنىمىزدى جارلى ءبىزدىڭ بىلەسىز ءسىز تاقسىر، —

 امنىڭاد —اقىرىندا ويالدىم: دۇنيەدەگى تاماق اسىلىپ ۋايىمعا قالدىم. دە «بوالر؟ سىيالسام تاماقپەن نە» سوڭ،
. كورەدى كۇن سۇتىمەن ەمشەك جالعىز كەلگەنشە جاسقا التى بەس باال — دەسەڭىز ءۇشىن نە. كەرەك بولسا ءسۇتى
 .دەدى — ىستەدىم، قايماقتى وسى ساۋىپ، ءسۇتىمدى ءوز ءۇشىن سونىڭ
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 ڭەمشەگىنى — بەلگىلى دا زامان بۇل دا زامان ول. دەيدى —دەپ سانىن ءبىر سوعىپ، شىعا جونەلدى، « اھ»حان 
 .بولمايتىندىعى الۋعا قاتىندىققا كىرىپ، ەسەبىنە شەشە ايەل ىشكەن ءسۇتىن

 
وتىنىپ، ەپ ءد« قيانات ىستەرىمدى كەشىڭىز»مۇنان سوڭ بىرنەشە كۇننەن سوڭ، حان جيرەنشەنى شاقىرىپ الىپ: 

 مىس. -كوپ مال سىيالپتى
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ءۇندى جۇرتىنىڭ ءبىر ادامى ءبىر جاقتان ۇيىنە قايتىپ كەلسە، ءۇيدىڭ قاسىنداعى اعاشتىڭ باسىنا كەپتىرۋگە ءىلىپ  

 قويعان ەتى جوق. اعاشتىڭ ايناالسىن ابدەن ءجۇرىپ، قاراپ بولعان سوڭ، ورامعا شىعىپ جوالي داۋىستاپ سۇرايدى:
 
 كوردىڭىز ادام ارتق ءبىر بار، ءيتى كىشكەنتاي قۇيرىق-تاراق سوڭىندا بار، مىلتىعى قىسقانتاق قولىندا بويلى، االسا —
 .دەپ—بە؟
 

مىس. اۋىلداس ادامدارى ۇندىدەن -بۇل كىسىنى اركىم كورگەن ەكەن، سىلتەۋمەن بارىپ تاۋىپ، ۇرىسىن ۇستاپتى
 دەپ سۇراسىپتى. سوندا ءۇندى ايتتى دەيدى:« تۇگىن قايدان ءبىلدىڭىز؟-ۇرىنىڭ تۇسى»
 
 قويىپ، تاس ااستىن اياعىنىڭ اعاشتان ول ەتىمدى، ىلگەن قولىممەن مەنىڭ بىلگەنىم، ەكەنىن بويلى االسا رىنىڭۇ —

 جاقىن تىم راسىا ادىمىنىڭ —ىزىنەن بايقادىم  جۇرگەندەگى بىلگەنىم، ەكەنىن قارت. الىپتى شىعىپ ۇستىنە سونىڭ
 اۋزى تىڭمىلتىق سوندا. ەكەن قويعان سۇيەپ اعاشقا مىلتىعىن ۇرالردا، ەتىمدى: ەكەنىن قىسقا مىلتىعىنىڭ. ەكەن

 قاسىندا رىنىڭۇ. شامالدادىم اراسىنان قابىقتىڭ جىرىلعان سول مەن جەر. كەتىپتى جىرىپ قابىعىن كىشكەنە اعاشتىڭ
قۇيرىق ەكەنىن بىلگەنىم، ەتىمدى ۇرالپ -بار ەكەنىن، جانە ول ءيتتىڭ ءوزى كىشكەنتاي، قۇيرىعى تاراق ءيتى

جاتقاندا، يت اناداي ءبىر قۇمايتىراق جەردە وتىرعان ەكەن. سونىڭ قۇمعا ءتۇسىپ قالعان ىزىنەن، جانە بىلعاڭداتقان 
 مىس. -قۇيرىعىنىڭ تابىنان بايقادىم دەپتى
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سارت قاالعا ءبىر ەسەك، ءبىر ەشكى ساتۋعا الىپ كەلەدى. ەشكىنىڭ موينىندا قوڭىراۋى بار ەكەن. مۇنى ءۇش  ipب

 ۇرى كورىپ، بىرەۋى ايتتى:
 
 .االمىن ۇرالپ ەشكىسىن بىلدىرمەي وزىنە سارتتىڭ وسى مەن—
 

 ەكىنشىسى ايتتى:
 
 .االمىن ۇرالپ ەسەگىن قولىنداعى مەن—
 
 ءۇشىنشىسى ايتتى: 

 
 .االمىن ۇرالپ دە كيىمىن ۇستىندەگى ءوزىنىڭ سارتتىڭ مەن مىنا ەمەس، قيىن دە ءبارى ونىڭ—
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ۇيرىعىنا قسول سوزبەن باستاپقى ۇرى سارتتىڭ ارتقى جاعىنان كەلىپ، ەشكىنىڭ موينىنداعى قوڭىراۋدى الىپ، ەسەكتىڭ 

 تاڭ—تاقتى دا، ەشكىنى جەتەكتەپ داالعا الىپ كەتتى. ءبىرازدان سوڭ سارت ارتىنا قاراسا ەشكى جوق. ءسويتىپ اڭ
 :سارت. سۇرادى دەپ — تۇرسىڭ؟ نەعىلىپ: كەلىپ ۇرى ەكىنشى تۇرعاندا، بولىپ

 
 :ايتتى ۇرى. دەدى — الدىردىم، ەشكىمدى—
 
 بىرەۋ جاڭا عانا وسى ورمانعا كىرىپ كەتتى، قۋساڭ جەتەسىڭ. سارت:گەن جەتەكتە ەشكى كوردىم، مەن—
 
 جۇگىرىپ اعاشقا ءوزى ۇستاتىپ، ۇرىعا ەسەگىن دەپ، — تۇر، ۇستاي ەسەگىمدى ءۇشىن قۇداي ەندەشە،—

 .جونەلدى الىپ ەسەكتى ۇرى بۇل كىرگەندە،
 
عۇس جىالپ، جولعا ءتۇسىپ جۇرە بەردى. ءبىرازدان سوڭ قايتىپ كەلسە، ەسەگى تاعى جوق. مۇنان سوڭ سارت باي 

الپ نەگە جى»سارت ءسويتىپ كەلە جاتسا، جول ۇستىندە، سۋدىڭ جاعاسىندا جىالپ وتىرعان ءبىر ادامعا ۇشىراپ، 
 دەپ سۇرادى.« وتىرسىڭ؟

 
 ول كىسى ايتتى:

 
ى جىبەرىپ ەدى. وسدەپ « ىپ بارال قاالعا» بەرىپ التىن قاپشىق ءبىر باي ەدىم، قىزمەتكەرى بايدىڭ بىر—ء 

سۋدىڭ جاعاسىنا جەتكەن سوڭ دەم االيىنشى دەپ سۇيەنىپ جاتىپ ۇيىقتاپ كەتىپ، ۇيقىسىراپ ابايسىز قاپشىقتى سۋعا 
 يتەرىپ جىبەرىپپىن. ەندى نەعىالرىمدى بىلمەي وتىرمىن.

 
 سارت:

 
 .دەدى — المايسىڭ؟ التىنىڭدى ءتۇسىپ، نەگە سۋعا ەندەشە —
 

 كىسى ايتتى:
 
 .ەدىم بەرەر التىن 20 كىسىگە بەرگەن الىپ قاپشىقتى ەدىم، قورقۋشى سۋدان بىلمەگەننەن جۇزە —
 

 سارت ويالدى:
 
 20 ،اپەرىپ قاپشىعىن شىعار، ولجاسى جىبەرگەن قۇدايدىڭ بۇل ماعان ءۇشىن الدىرعان ەشكىمدى مەن ەسەگىم —
ۇالي ءجۇزىپ، ب-سۋعا ءتۇستى. سۋ ىشىندە والي ، كيىمىنىڭ ءبارىن تاستاپشەشىنىپ جالماجان دەپ، — االيىن، التىن

 تايىز جەرىندە ءجۇرىپ ىزدەسە دە قاپشىق تابىلمادى.
 
 ءبىرازدان سوڭ، شارشاپ قايتىپ كەلسە، كيىمىن ماناعى ءۇشىنشى ۇرى الىپ جونەلگەن ەكەن.  
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 شپان قازىدانى
 

الجير جۇرتىنىڭ پاتشاسى باۋاقاس دەگەن قول استىنداعى قاالالردىڭ بىرەۋىندە ءبىر دانىشپان قازى بار، ونان وتىرىك 
ايتىپ ەشكىم قۇتىال المايدى، داۋگەردىڭ قايسىسىنىڭ ءىسىنىڭ اق ەكەنىن ايتپاي تابادى دەپ ەسىتىپ، راس پا ەكەن 
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دى كيىنىپ، قازىعا قاراي ءجۇردى دەيدى. قاالعا كىرە بەرگەندە، ءبىر اياعى بىلەيىنشى دەپ، ءبىر كوپەس كەسكىن
 جوق اقساقتىلەنشى قايىر سۇرادى. باۋاقاس قايىر بەرىپ وتەيىن دەپ ەدى، تىلەنشى ەتەگىنەن ۇستاپ ايرىلمادى.

 
 اقاس.باۋ دەدى — كەرەك؟ نە ەندى پا، جوق بەرگەنىم قايىر مەن —
 

 تىلەنشى ايتتى:
 
 بازاردات تپەسەاي تاستا، جەتكىزىپ ورتاسىنا ورام مىنگەستىرىپ، مەنى قىل، قايىر ءبىر تاعى ءبىراق بەردىڭ، قايىر —
 .دەدى—قورقامىن، دەپ مە كەتە باسىپ تۇيەلەر پەن ات
 

 سپەدى.ۇباۋاقاس تىلەنشىنى مىنگەستىرىپ، ورام ورتاسىنا جەتكەن سوڭ، تىلەنشىنى تۇسىرەيىن دەپ توقتادى. تىلەنشى ت
 

 باۋاقاس ايتتى:
 
 .قوي جەتتىك ورتاسىنا ورام ءتۇس، تۇرسىڭ، نەگە ەندى —
 

 تىلەنشى ايتتى:
 
 .ءجۇر قازىعا كەلسە، ەتكىڭ داۋ اتىما مەنىكى، ات تۇسەيىن، نەگە —
 

 توڭىرەكتەگى حالىق جيىلىپ، بۇالردىڭ داۋسىن ەسىتەدى، ءبارى دە ايتتى:
 
 .دەپ — تابار، قاراڭدى-اق قايسىڭنىڭ ول بارىڭىز، قازىعا —
 

باۋاقاس تىلەنشىمەن قازىعا كەلىستى. كەلسە، قازىنىڭ الدىندا بۇرىنىراق كەلىپ تۇرعان دا داۋگەرلەر بار ەكەن. قازى 
رەتپەن سۇراپ وتىرىپ، ءبىر مولدا مەن مۋجيكتى شاقىردى. بۇل ەكەۋى ءبىر قاتىنعا تاالسىپ، مولدا مەنىڭ قاتىنىم، 

 تىنىم دەيدى. سوزدەرىن تىڭداپ بولىپ، والرعا قازى ايتتى:مۋجيك مەنىڭ قا
 
 .كەلىڭىز ەرتەڭ وزدەرىڭىز قالدىرىپ، مۇندا قاتىندى —
 

 والردان سوڭ رەت ءبىر قاساپشى مەن ماي ساتۋشىعا كەلدى.
 

ايشى سول اقشا مباسى ماي. قاساپشىنىن قولىندا ۇستاعان اقشاسى بار، -بويى قان، مايشىنىڭ ءۇستى-قاساپشىنىڭ تۇال
 ۇستاعان كولىنان ۇستاپ جىبەرمەي تۇر. قاساپشى ايتادى:

 
 ارتىپت ءبارىن اقشاڭنىڭ مايشى ەدىم، شىعارىپ كالتامدى بەرۋگە اقشاسىن الىپ، ساتىپ ماي مايشىدان بۇل مەن —

ەپ بالە ساالمىن د ان كالىبىمەن اقشانى تارتىپ اال الماعان سوڭ، ساعانۇستاع سول. ۇستادى قولىمنان دەپ االمىن
 سىزگە كەلدى.

 
 مايشى ايتتى:

 
. دىمبەر قۇيىپ ماي باقىراش ءبىر سوڭ، كەلگەن الۋعا ساتىپ ماي ماعان قاساپشى. قازى وتىرىك، ءسوزى بۇل —

 .دەپ — بەرەيىن، ايىرىپ التىن ءبىر: ايتتى قاساپشى سوندا
 

 الىپ اقشانى قاساپشى قويعانىمدا، تاقتايعا الدىمىزداعى شىعارىپ، اقشامدى قالتاسىمەن دەپ —مەن: ايىرىپ بەر، 
 .دەدى — كەلتىردىم، سىزگە جىبەرمەي الىپ، ۇستاي قولىنان ەدى، دەپ قاشايىن
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 تىڭداپ بولىپ، قازى ايتتى:
 
دى كەزەك باۋاقاس پەن تىلەنشىگە كەلدى. باۋاقاس باستان ەن. كەلىڭىز ەرتەڭ وزدەرىڭىز قويىپ، مۇندا اقشانى —

 اياق ءىستىڭ ءمانىن ايتىپ ەدى، تىلەنشى داۋىستادى:
 
 قاالعا ەكەن، وتىر جەردە كوپەس بۇل ەدىم، جاتىر كەلە قاالعا ءمىنىپ، اتقا مەن. وتىرىك ءسوزى مۇنىڭ —

قاالعا كەلتىرگەن سوڭ، ءتۇس دەسەم، اتتان تۇسپەي،  مىنگىزىپ، اتىما سوڭ، سونان. ءوتىندى دەپ تاستا جەتكىزىپ
 .دەدى —ات ءتىپتى وزىمدىكى دەپ اۋرە ەتىپ جۇرگەنى، 

 
 قازى ازىراق ويالنىپ تۇرىپ:

 
 ورەسىنت قازىنىڭ جيىلدى كىسى كوپ كۇنى كەلەسى. دەدى — كەلىڭىز، ەرتەڭ وزدەرىڭىز قويىپ، مۇندا اتتى —

 ۋجيك كەلدى. والرعا قازى بۇيىردى:ەن مم مولدا اۋەلى. دەپ ەسىتەمىز
 
 جاساۋىل كەمۋجيك الىپ، مولدا قاتىندى اق-جەردە سول ايتقانىنشا. ۇرىڭىز شىبىق ەلۋ مۋجيككە مولدانىكى، قاتىن —
 .ۇردى شىبىق ەلۋ
 

 ەكىنشى قاساپشى مەن مايشى كەلدى. قازى:
 
 .ۇرىڭىز شىبىق ەلۋ مايشىعا سەنىكى، قاساپشى، اقشا، —
 
 ءۇشىنشى باۋاقاس پەن تىلەنشى كەلدى. قازى باۋاقاستان سۇرادى: 

 
 :ايتتى باۋاقاس االرمىسىڭ؟ تانىپ اتىڭدى ىشىنەن اتتىڭ جيىرما —
 
 :تاعى تىلەنشىگە. تانىرمىن —
 
 :ايتتى دا ول. قازى دەدى — تانىرمىسىڭ؟ دە سەن —
 
 .تانىرمىن —
 

قوراعا الىپ كەلدى. قوراعا ەكەۋى باۋاقاستى كىرگىزىپ، ول دەپ، ات « ەكەۋىڭ دە ماعان ەرىڭىز»سونان سوڭ 
تۋرا بارىپ ءوز اتىن ۇستادى. ونىڭ ارتىنان تىلەنشىنى كىرگىزىپ ەدى، ول دا اتتى -كوپ اتتاردىڭ ىشىنەن تۇپ

 تانىپ قاسىنا باردى. سونان سوڭ قازى ورنىنا كەلىپ وتىرىپ تورە بەردى:
 
ۋ شىبىق سوعىڭىز. بۇل ىستەردىڭ تورەسىن بەرىپ، ورنىنا كەلتىرگەن سوڭ، ى، تىلەنشىگە ەلسەنىك كوپەس، ات، —

 قازى ۇيىنە باردى، باۋاقاس قالماي ەرە كەلدى.
 
 با؟ بولمادىڭىز رازى تورەمە بەرگەن الدە — قازى دەدى — كەلەسىڭ، نەگە سەن —
 
 قاتىننىڭ مولدانىكى ەكەنىن، اقشانىڭ»ىلگىم كەلەدى: ب ءبىراق رازىمىن، تورەڭىزگە — باۋاقاس دەدى — جوق، —

 «قاساپشىنىكى ەكەنىن، اتتىڭ مەنىكى ەكەنىن قايدان ءبىلدىڭىز؟
 

 قازى ايتتى:
 
-جىپ قاتىن. «دەدىم قۇي سيا قارا ساۋىتىما قارا»: شاقىرىپ ۇيىمە قاتىندى تاڭەرتەڭ بىلگەنىم، تۋراسىندا قاتىن —

سيا قۇيىپ، بۇل ىسكە سونشا ەپتىلىك كورسەتتى. مۇنان كورىندى قارا پ، سونان سوڭ قارا جۋى ساۋىتتى قارا جىلدام

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                544 bet 

سيا ساۋىتپەن اينالىسىپ كورگەن قاتىن ەكەندىگى. مۇجىق قاتىنى بولسا، ونداي ىسكە ەپتى بوال بەرمەس ەدى. 
سۋعا سالدىم  ەوسىنان مولدانىڭ ءسوزىنىڭ راستىعى ءبىلىندى. اقشا تۋراسىندا بىلگەنىم، اقشانى كەشە كەشكە ءبىر كەس

دەپ. ماي شىققان جوق. مۇنان كورىنەدى « سۋدىڭ بەتىنە ماي شىقپاس پا ەكەن؟»دا، تاڭەرتەڭ تۇرىپ قارادىم: 
 ۇستاپ ىمەنقول مايلى مايشىنىڭ —مايشىنىڭ ءسوزى وتىرىك، قاساپشىنىكى دۇرىس ەكەندىگى، نە ءۇشىن دەسەڭىز 

ءجۇزىپ شىعار ەدى. بارىنەن ءسىزدىڭ ات تۋراسىندا قيىنىراق بولدى. تىنە اقشادان ماي بە سۋ بولسا، اقشا تۇتىنعان
نىعان اتتى تىلەنشى دە تانىدى، ءبىراق مەنىڭ ويىمدا سەندەرگە ات تانىتۋ ەمەس ەدى، ات قايسىڭدى تانىر -سەن تا

ى قاسىنا وزدى، تىلەنشەكەن دەپ اتقوراعا الىپ بارىپ ەدىم. ءسىز اتتىڭ قاسىنا بارعاندا وقىرانىپ، ات ساعان موينىن س
 بارعاندا قۇالعىن جىميتىپ، اياعىن كوتەردى. مۇنان ات سەنىكى ەكەندىگى ءبىلىندى دەدى.

 
 سوندا باۋاقاس ايتتى:

 
 سول دەپ ەكەن پا دۇرىس ايتۋى جۇرتتىڭ تۋراڭدا سەنىڭ. پاتشاڭمىن دەگەن باۋاقاس ەمەس، كوپەس مەن —

 .دەدى —نسىڭ. ەندى تىلەگىڭ بولسا تىلە، ، ايتقانىنداي بار ەكەەدىم كەلىپ ءۇشىن
 

 قازى:
 
 . دەيدى — دەدى، سىي جەتەرلىك دا ماقتاعانى وسى پاتشامنىڭ. ەمەس كەرەك سىي ماعان —
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 كيىز ءۇي مەن اعاش ءۇي
 

بىرىمەن ۇرىسىپ ارىزعا كەلدى. بىرەۋى مەشەر، -جىلى مەن سۋديالىق ورىندا تۇرعانىمدا، ەكى ەپتەش ادام بىر 1876
. ەدى ءجۇرۋشى تاۋىپ مال كوپ ىستەپ، ءۇي اعاش ءۇي، جەر قازاقتارعا ىسكەر، دە ەكەۋى —بىرەۋى قازاق 

 :ايتىپتى مەشەر سەبەبى، ۇرىستارىنىڭ
 
 ارمىز، وزىمىزگە ءبىر جەر ءۇي سالىپ االلىق.توڭ كۇنى قىستىڭ —
 

 قازاق ايتىپتى:
 
 وسىمىزدىق شاقىرسا، جۇمىسقا بىرەۋ. قواليلى بۇل دا جازىمىزعا دا، قىسىمىزعا االلىق، ىستەپ قوس كيىز جوق —
 .بەرەرمىز جۇرە ارتىپ بولسىن جاز بولسىن، قىس
 

 مەشەر ايتىپتى:
 
 نە كۇندىز، نە تۇندە ءبىر جىلىنباي، ءبۇرىسىپ وتىرعانىڭ. قۇرسىن، ءۇيىڭ كيىز وي، —
 

 قازاق ايتىپتى:
 
 .كونبەيتىن ارتۋىڭا كوشسەڭ قۇرسىن، ءۇيىڭ اعاش سەنىڭ —
 

بىرى سوگىپ، اقىرىندا -سونىمەن، بىرەۋى كيىز ءۇيدى، بىرەۋى اگاش ءۇيدى ماقتاپ تاالسىپ وتىرىپ، ءبىرىن
سۋدياعا سىناتامىز دەپ ماعان كەلىسىپتى. ەكەۋى دە وزىمە بەلگىلى اقكوڭىل، قايسىمىزدىڭ ءسوزىمىز دۇرىستىعىن 

 بەينەتقور ادامدار ەدى.
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 ءىستىڭ سەبەبىن بىلگەن سوڭ، سۇرادىم: 
 
 تاباسىڭ؟ مال قانشا ەكەۋىڭ ايىنا —
 

 والر ايتتى:
 
 .تابامىز تەڭگە 50-40 ەكەۋمىز —
 
 نە بوالدى؟ باعاسى ءۇيدىڭ جەر پەن قوس —
 

 والر ايتتى:
 
 ىزدايوت ىستەيمىز، ءوزىمىز جۇمىسىن بوالدى، بولسا ءۇي جەر كىشكەنتاي قوس، عانا كىشكەنتاي ەكەۋمىزگە —

 .دەستى ەدى بوالر ىستەپ تەڭگەمەن
 
 ەدىڭىز؟ ءجۇرۋشى تۇرىپ قايدا بۇرىن —
 
بەرۋشى ەدىك. قىس بولسا كەز تەڭگە  15-10نا جازى جالداپ، ءۇيىن كيىز بىرەۋدىڭ كەتكەندە جايالۋعا ەل —

 كەلگەن ۇيدە جاتىپ تۇرۋشى ەدىك. نە بولماسا ءبىر ءۇيدى مەنشىكتەپ جاتساق، وعان دا اقى بەرۋشى ەدىك.
 

 سونان سوڭ ايتتىم:
 
دە، كەتكەن جايالۋعا ەل جاز. قواليلى جۇرۋگە قونىپ - كوشىپ ءۇي كيىز. دۇرىس سوزدەرىڭىز دە ەكەۋىڭنىڭ —

قالىپ، ءبىر قىستاۋدان ءبىر قىستاۋعا كوشىپ، سوندا الىپ جۇرۋگە كيىز قوس قواليلى، جانە جاز  سىزدەر قىستاۋدا
قوستا قونۋ تۇگىل، اۋاسى دا اعاش ۇيدەن جاقسىراق بوالدى. سونىڭ ءۇشىن سەن قازاق ءبىر شاعىن قوس ىستەپ 

ستەيسىز، كوبىسىنشە ۇيدە وتىرىپ. ال. قىس قازاق ءۇي سالدىرمايدى، ول ۋاقىتتا سىزدەر ءارتۇرلى ۋاق جۇمىس ى
كۇنى بويى داالدا جۇرگەن جۇمىس ادامىنا، تۇندە ءبىر مەزگىل جىلى جەر دە كەرەك، دۇرىستاپ دەم الىپ، جانە 
جۇمىسقا رەنجىمەي دايار بولۋعا. سونىڭ ءۇشىن، سەن مەشەر، ءبىر جەر ءۇي ىستەپ ال. سونىمەن جاز قوستى الىپ 

ىس جەر ۇيدە تۇرارسىز، جانە جىل سايىن بىرەۋدىڭ ءۇيىن جالداپ جۇرگەن اقشاڭىزعا ءجۇرىپ سوندا تۇراسىز، ق
 نەشە جىلدىق قوس پەن ءۇي ىستەپ الساڭىز، اقىرىڭدا بۇل پايدالى بوالر دەدىم.

 
 ەكەۋى دە تورە ماعان ءتيدى دەپ شىعىپ بارا جاتقاندا، جانە شاقىردىم:

 
 .سۇرادىم دەپ—مە، جوق بولەك ىستەيسىندەر مە؟دى بىرىگىپ ىستەيسىندەر ءۇي جەر ەكەۋىڭ —
 

 قازاق ايتگى:
 
 .االمىن تاۋىپ قوس مەن بەرسىن، ىستەي ءوزى مەشەر ءۇيىن —
 

 سوندا جانە تورەلىك ايتتىم:
 
پۇلىن  وستىڭ جارتىق ءۇشىن سونىڭ تۇرارسىڭ، بىرگە قوسىندا سالعان قازاقتىڭ مىناۋ بولسا جاز مەشەر، سەن، —

سەن، قازاق، قىس بولسا، مىناۋ مەشەردىڭ جىلى زەملەنكەسىندە بىرگە تۇرارسىڭ، سونىڭ ءۇشىن سەن تولە، 
 زەملەنكەنى سەن دە بىرگە ىستە.

 
 ەكەۋى دە مەنىكى دۇرىسقا شىقتى دەپ، قۇلدىق ۇرىسىپ، شىعىپ كەتىستى. 
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 ـ ءبولىم: تاكاپپارلىق  294
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 تاكاپپارلىق
 

ۆەنيامين فرانكلين دەگەن داڭقتى ءبىلىم يەسى، امەريكا جۇرتىنىڭ كىسىسى، ون سەگىزدەگى جاس كۇنىندە، مەدەرا 
دەگەن قاالنىڭ ءبىر قارت ادامىنا قوناق بولىپ، شىعار ۋاقىتتا قارت ىشكەرگى ءبىر ەسىكتەن شىعارىپ سالۋعا الىپ 

 ى:كەلە جاتىپ، الدىڭدا نە بارىن اڭعارماي، ەسىككە جاقىنداعاندا قارت داۋىستاپت كەلىپتى. فرانكلين بۇل كىسىگە سويلەسە
 
 .دەپ — ەڭكەي، ەڭكەي، —
 

سۇيدەگەنشە بولماي، ەسىك االسا ەكەن، ماڭدايشاسىنا فرانكلين ماڭدايىمەن تارس ەتە ءتۇسىپتى. سوندا قارت كۇلىپ 
 ايتتى دەيدى:

 
 باسىڭدى ا،الدىڭد ءومىرىڭ جاسسىڭ، سەن ۇمىتپاعايسىڭ، بوالر، اقىل ەەكىنشىد سىزگە رەنىش كىشكەنتاي بۇل —
 .قۇتىالرسىڭ سوققىالردان نەشە ارتىق دا مۇنان جۇرسەڭ، يىڭكىرەپ تومەن ۇستاماي، جوعارى تىم
 

 بۇل ءسوزدى فرانكلين سەكسەن جاسقا كەلگەنشە ۇمىتپاي، ءاردايىم ايتۋشى ەدى:
 
 ىڭتاكاپپارالرد كوتەرگەن جوعارى باسىن: كوردىم كوزىممەن جانە بولدى، پايدا كوپ ماعان اقىلى قارتتىڭ سول —

 . دەپ — بولعانىن، الەك نەشەۋىنىڭ
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 باتىر تىگىنشى
 

 )ەرتەگى(
 
ءبىر نەمىس شاھارىندا گانس دەيتىن كيىم تىگەتىن ىسمەر ادام بولىپتى. ول كۇنى بويى تەرەزەنىڭ الدىنداعى ۇستەلدە  

 ءىس تىگىپ وتىرادى ەكەن. كۇرتە دە، شالبار دا، كەۋدەشە دە تىگەتىن بولسا كەرەك.
 
 ءبىر كۇنى گانس ءىس تىگىپ وتىرىپ، كوشەدەن ايعايالعان داۋىس ەستيدى. 

 
 پپا! قارا ورىك مۇراپپاسى! كىمگە مۇراپپا كەرەك؟مۇرا —
 
 .«بولدى جاقسى. ەكەن مۇراپپاسى ورىكتىڭ قارا جانە —.تىگىنشى وياليدى دەپ—مۇراپپا، ا!»
 

 وسىالي وياليدى دا، گانس تەرەزەدەن ايعاي ساالدى:
 
 !كەت بەرە مۇراپپاڭنان! كەل بەرى تاتەي، تاتەي، —
 

اتىپ االدى دا، ءبىر ءتىلىم نان كەسىپ، وعان مۇراپپا جاعىپ قويىپ، كەۋدەشەنى ءارى قاراي جارتى قالبىر مۇراپپا س
 تىگە بەرەدى.
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 .وياليدى دەپ —كەۋدەشەنى تىگىپ تاستاپ، مۇراپپا جەيىنشى ءبىر،»
 

 تپەيتىن ەدى.جەدى. مىڭ با، الدە ەكى مىڭ با، ەسەبىنە سان -تىگىنشى گانستىڭ ۇيىندە قۇجىناعان شىبىن بوالتىن
 

 شىبىندار مۇراپپانىڭ ءيىسىن سەزىپ، ناننىڭ ۇستىنە ۇيمەلەپ كەتتى.
 
 ۇيمەلەيسىڭدەر؟ نەگە مۇراپپاما شاقىردى؟ كىم سەندەردى —تىگىنشى، دەيدى —شىبىندار، شىبىندار، اۋ، —
 

ەرەك اال كەتىپ، قولىنا شۇب ال شىبىندار سوزگە قۇالق اسپاي، مۇراپپانى جەي بەرەدى. سول ارادا تىگىنشى اشۋالنىپ،
 سالىپ، شىبىنداردى پەرىپ قالعاندا، بىردەن جەتەۋى جەر جاستاندى.

 
 ىلۋىءب شاھار كۇللى ەرلىگىمدى بۇل —.گانس تىگىنشى دەيدى—!ەدىم باتىر قانداي كۇشتى، قانداي پالە، —

مەن بەلبەۋ ىستەپ االيىن دا، سىرتىنا ۇلكەن ارىپتەر جاڭادان. ءبىلسىن الەم بۇكىل نە؟ دەگەن شاھار اي،-ءتايىر. ءتيىس
 .كەستەلەيىن دەپ —،«اشۋالنسام، نويانمىن، جەتەۋىڭدى جويامىن»
 

 سالىپ ىرنەسۇتس ءتۇيىر ءبىر قالتاسىنا جان ازىققا جول بايالپ، بەلىنە بەلبەۋدى جاڭا سونسوڭ. بولدى —ايتتى 
 .شىعادى سىرتقا الىپ،

 
شىرمالىپ قالعان قۇستى كورەدى. قۇس قانشا بۇلقىنىپ شىرىلداعانمەن، بوسانىپ كەتە الماي جاتىر قاقپا الدىندا بۇتاعا 

 ەكەن. گانس قۇستى ۇستاپ، الگى سۇتسىرنە سالعان جان قالتاسىنا سۇڭگىتىپ جىبەردى.
 
 تاۋ —ءجۇرىپ كەلەدى، ءجۇرىپ كەلەدى، اقىرى ءبىر بيىك تاۋدىڭ ەتەگىنە كەلەدى. ۇشار باسىنا شىعىپ قاراسا  

 .وتىر ءداۋ ءبىر شولىپ، توڭىرەكتى ۇستىندە
 
 .ققايتايى قىدىرىپ ءبىر باسىپ، جالپاعىنان جالعاندى ەر، ماعان كەل، —.تىگىنشى دەيدى —دوس، با، امان —
 
 بولسام، مەن ال قۇرتاقاندايسىڭ، شيديگەن، بولساڭ، سەن —.ءداۋ دەيدى—!ماعان سەن دوسسىڭ قايداعى —

 ساۋىڭدا تابانىڭدى جالتىرات.-لپامساداي الىپپىن، كۇشتىمىن! ەسەنا
 
 .كورسەتىن بەلبەۋىن داۋگە گانس، دەيدى—بە؟ كوردىڭ مىنانى سەن ال —
 

 دەپ ۇلكەن ارىپتەرمەن كەستەلەنگەن ەكەن.« جەتەۋىڭدى جويامىناشۋالنسام، نويانمىن، »گانستىڭ بەلبەۋىندە 
 
كىم بىلەدى، مۇمكىن، بۇل ءوزى شىنىندا دا كۇشتى ادام شىعار. سىناپ بايقاۋ »ءداۋ جازۋدى وقىعان سوڭ:  

 .وياليدى دەپ —،«كەرەك
 
 ءداۋ جەردەن تاس الىپ، قاتتى قىسىپ قالعاندا، تاستان سۋ شىعادى. 

 
 .ءداۋ دەيدى —بايقا، ىستەپ وسىنى دە سەن ەندى —
 
 بۇل مەن ءۇشىن ويىنشىق نارسە عوي. —.تىگىنشى دەيدى—ما؟ وسى ماقتانعانىڭ بار —
 

كەن اق ە-اق سىعىمداپ قىسادى، سول-ول جان قالتاسىنان ەپتەپ ءبىر ءتۇيىر سۇتسىرنە االدى دا، ءبىر قولىمەن
 باستايدى.ساۋساقتارىنىڭ اراسىنان سۋ جەرگە تامشىالي 

 
مىناداي كۇشكە تاڭ قالعان ءداۋ گانستى تاعى سىناپ بايقاماق بوالدى. جەردەن تاس الىپ، القتىرىپ كەپ جىبەرەدى. 

 قاتتى القتىرعانى سونشالىق، تاس كورىنبەي كەتەدى.
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 .كور القتىرىپ سەن ەندى —تىگىنشىگە، دەيدى —قانە، ال، —
 
. ءتۇستى تىپقاي جەرگە تاسىڭ القتىرعان دەگەنمەن —.تىگىنشى دەيدى —ەكەنسىڭ، القتىرادى بيىككە تىم سەن —
 قتىرعان تاسقا قاراپ تۇر، اسپان استىنا سۇڭگىپ كەتەدى.ال مەن ال
 

قولىن جان قالتاسىنا سۇعىپ، باياعى قۇستى االدى دا، جوعارى ۇشىرىپ كەپ جىبەرەدى. قۇس اۋەلەپ ۇشىپ، كوپ 
 ۇزاماي كوزدەن عايىپ بوالدى.

 
 .گانس سۇرايدى دەپ —دوستىم؟ ەكەن، قاالي —
 
 ما االر كەتە ارقاالپ اعاشتى ءداۋ بايقايىق، سىناسىپ كۇش ءبىر ەندى —.ءداۋ دەيدى —ەمەس، جامان —

 ەكەنسىڭ؟
 

 تىگىنشىنى كەسىلگەن ەمەننىڭ قاسىنا الىپ كەلەدى دە:
 
 .دەيدى —كومەكتەسشى، ماعان اكەتۋگە شىعارىپ ورماننان اعاشتى وسى بولساڭ، كۇشتى سەن —
 
 شىنەن:ى ءوزى ال تىگىنشى، دەيدى —بوالدى، قۇپ —
 
اق الداپ، جەر -مەن ءالسىز بولسام دا، اقىلدىمىن، ال سەن كۇشتى بولعانمەن، سۋ ميسىڭ. مەن سەنى ءارقاشان»

 .تۇر ويالپ دەپ —،«سوقتىرىپ كەتە االم
 
 قوماقتى جاعى ول ويتكەنى. جۇرەيىن كوتەرىپ ءبۇرىن اعىن،بۇت بۇكىل مەن ال ارقاال، عانا ءدىڭىن اعاشتىڭ سەن —
 اۋىر عوي. دا
 

ڭ اق ەكەن تىگىنشى بۇتاقتاردى-والر سوالي ەتەدى. ءداۋ اعاشتىڭ ءدىڭىن يىعىنا سالىپ، سۇيرەتە جونەلەدى. سول
رتىنا قارايىن بۇرىلىپ اۇستىنە شىعىپ االدى. ءداۋ جالعىز ءوزى ءبۇتىن اعاشتى تىگىنشىمەن قوسا سۇيرەتىپ كەلەدى. 

 دەسە، بۇتاقتارى كولەگەيلەپ كورسەتپەيدى.
 

 گانس بۇتاقتاردىڭ ۇستىنە اتشا ءمىنىپ الىپ:
 
 .كەلەدى ولەڭدەتىپ دەپ —.اعىلدى قاراي باقشاعا اۋىلدىڭ جىگىتتەرى —
 

 اعاشتى ءداۋ ۇزاق سۇيرەتەدى، اقىرىندا شارشاپ:
 
 .دەيدى —شارشادىم، ابدەن. جىبەرەم تاستاپ ەجەرگ اعاشتى ءقازىر مەن تىگىنشى، اۋ، —
 

اق ەكەن تىگىنشى بۇتاقتان سەكىرىپ ءتۇسىپ، باعانادان بەرى داۋگە كومەكتەسىپ كەلە جاتقان قۇساپ، اعاشقا -سول
 قوس قولداپ جارماسا قاالدى.

 
 .ەكەن شامالى كۇشىڭ بولعانمەن، الپامساداي —.داۋگە تىگىنشى دەيدى—!ماسساعان —
 

سول جەرگە قالدىرىپ، ەكەۋى ءارى قاراي ءجۇرىپ كەتەدى. ءجۇرىپ كەلەدى، ءجۇرىپ كەلەدى، اقىرى ءبىر  اعاشتى
 بىر ۇيتىلگەن قوي.-ۇڭگىرگە جەتەدى. وت باسىندا بەس ءداۋ وتىر، ءارقايسىسىنىڭ قولىندا ءبىر

 
 .لا دەم جاتىپ تا، شىق كەكەرەۋەت انا. تۇرامىز وسىندا ءبىز —ءداۋ، كەلگەن ەرتىپ گانستى دەيدى —مىنە، —

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                549 bet 

 
 .وياليدى دەپ —،«مىناۋ ماعان اليىق كەرەۋەت ەمەس ەكەن»تىگىنشى توسەككە قاراپ: 

 
ول وسىالي ويالدى دا، ۇڭگىردىڭ ءبىر قاراڭعىالۋ بۇرىشىن تاۋىپ الىپ، ۇيقىعا باس قويادى. ءتۇن ورتاسىندا ءداۋ 

 ەنىمەن كەرەۋەتتى پەرىپ كەپ قاالدى.ويانىپ، قولىنا ۇلكەن تەمىر سۇيمەن الىپ، بار پارم
 
 .شىعارمىن قۇتىلعان ەندى پالەدەن مىقتى مىنا ءسىرا، —جولداستارىنا، ءداۋ دەيدى —باسە، —
 

ىپ، داۋلەردىڭ شايىنىپ، تاران-التى ءداۋ تاڭەرتەڭ تۇرىپ، وتىن شاپقالى ورمانعا بەتتەيدى. تىگىنشى دە تۇرىپ، جۋىنىپ
 سوڭىنان كەتەدى.

 
 سۇيمەنمەن تەمىر مۇنى —والر، وياليدى دەپ —ە،»گانستى كورە سالىپ، داۋلەردىڭ زارەسى ۇشادى.  ورماندا
 .«جەتەر تۇبىمىزگە ءبارىمىزدىڭ بۇل ءسىرا، المادىق، ولتىرە ۇرىپ

 
 تىراقاي قاشا جونەلسە كەرەك.-داۋلەر وسىالي ويالپ، تىم

 
 پ كۇلىپ، باسى اۋعان جاققا جۇرە بەرەدى.سىلەسى قاتى-ال تىگىنشى بولسا، والردى مازاقتاپ ىشەك

 
ءجۇرىپ كەلەدى، ءجۇرىپ كەلەدى، اقىرى كورول سارايىنىڭ قاسىنا كەلەدى. قاقپا الدىنداعى كوك شوپكە قيسايىپ،  

 قاتتى ۇيقتاپ كەتەدى.
 

« يامىنڭدى جواشۋالنسام، نويانمىن، جەتەۋى»ول ۇيقتاپ جاتقاندا، كورول نوكەرلەرى جانىنا كەلىپ، بەلبەۋىندەگى 
 دەگەن جازۋدى وقىپ كورەدى.

 
 .كەرەك حابارالۋ كورولگە دەرەۋ —.والر دەيدى —!ەكەن كەلگەن مىقتى ءبىر بىزگە پالە، —
 

 نوكەرلەرى كورولگە كەلىپ:
 
 —ارار،ج كادەگە ءبىر قالسا، بوال سوعىس. قايتەدى الساڭىز، ەتىپ نوكەر. جاتىر مىقتى ءبىر الدىندا سارايدىڭ —

 .دەيدى
 

 كورول قۋانىپ كەتىپ:
 
 .دەيدى —كەلىڭدەر، شاقىرىپ ايتاسىڭدار، دۇرىس —
 

 تىگىنشى ۇيقىسىن قاندىرىپ، كوزىن ۋقاالپ الىپ، كورولگە نوكەرلىك قىزمەتكە كىرىسەدى.
 

 باستايدى.ارادا ءبىراز كۇن وتەدى، ول نوكەر بولىپ جۇرە بەرەدى. كورول ساربازدارىنىڭ اراسىندا كۇڭكىل تۋا 
 
ىرا، بۇل مىقتىدان ءبىز ەش جاقسىلىق تاپپاسپىز. بۇل اشۋالنسا، جەتەۋدى بىردەن جەر جاستاندىرادى عوي. ءس —

 بەلبەۋىندە سوالي دەپ جازىلىپتى.
 

 والر كورولگە كەلىپ:
 
دە ىزەسەنىم-انام. تاستايدى قىرىپ ءبارىمىزدى اشۋالنسا، بىردە بولماسا بىردە. المايمىز جۇرە بىرگە مۇنىمەن —

 .دەيدى —ءبىزدى نوكەرلىكتەن بوساتىڭىز،
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 مۇنداي مىقتىنى نوكەر ەتىپ العانىنا كورولدىڭ ءوزى دە وكىنىپ، بارماعىن شايناپ جۇرگەن بوالتىن.
 
 ەرج دە ءوزىمدى ساالر، قىرىپ تۇگەل ساربازدارىمدى اشۋالنسا، شىركىن بۇ —ول، ويالدى دەپ —شىنىندا دا،»

 «ءوزى تاعىما وتىرىپ االر... بۇدان قاالي قۇتىلسام ەكەن، ءا؟ سونسوڭ جاستاندىرار،
 

 تىگىنشىنى شاقىرىپ الىپ، كورول:
 
 ۇشتى،ك اسقان دە ەكەۋى ءجۇر، قاراقشى ەكى ىشىندە ورمانىمنىڭ قالىڭ وتپەيتىن تۇمسىعى يت ەلىمدە، مەنىڭ —

وزدەرىن جويۋدى بۇيىرامىن. كومەككە ءجۇز سالت ك ،تاۋىپ ىزدەپ ەكەۋىن سول. المايدى جوالي پەندە ءتىرى ماڭىنا
 .دەيدى —اتتى سارباز قوسىپ بەرەمىن،

 
 ىقاراقش ەكى اي،-ءتايىر. جاستاندىرام جەر بىردەن جەتەۋىڭدى اشۋالنسام، مەن —.تىگىنشى دەيدى —قۇپ، —

 !ەكەن بە ءسوز
 
 ءسويتىپ، ول ورمانعا قاراي بەتتەيدى. سالت اتتى ساربازدار سوڭىنان جەلە جورتىپ كەلەدى. 

 
 ورماننىڭ شەتىنە جەتكەن سوڭ، گانس ساربازدارعا:

 
 .دەيدى —اتتاندىرام، اق-ءوزىم دۇنيەگە و قاراقشىالردى قالىڭدار، ارادا وسى سەندەر ساربازدار، —
 

جاققا كوز جۇگىرتە باستايدى. دەمدەرىنەن ۇستىندەگى بۇتاقتار تەڭسەلىپ، ءداۋ -جانقالىڭ جىنىستىڭ ىشىنە كىرىپ، 
اعاشتىڭ تۇبىندە قورىلداپ قاتتى ۇيقتاپ جاتقان ەكى قاراقشىنى كورەدى. كوپ ويالپ جاتپاستان، تىگىنشى جان 

ى. تاس بىرەسە قتىرا باستايدقالتاسىن تاسقا تولتىرىپ الىپ، اعاشتىڭ باسىنا شىعىپ، ءبىر قاراقشىنى كوزدەپ تاس ال
قور ەتىپ، ەش نارسە سەزبەي جاتا بەرەدى. كەنەت ءبىر تاس -كەۋدەسىنە، بىرەسە ماڭدايىنا تيەدى. قاراقشى قور

 قاراقشىنىڭ مۇرنىنا تارس ەتە تۇسەدى.
 

 قاراقشى ويانا سالىپ، جولداسىن بۇيىرگە نۇقىپ قاالدى.
 
 توبەلەسەسىڭ؟ نەگە سەن —
 
 سىرا، ءتۇس كورگەنسىڭ عوي.ء. جوقپىن ۇرعان مەن سەنى —.قاراقشى ەكىنشى دەيدى—!ىڭدەگەن نە و —
 

 ەكەۋى قايتادان قورىلداپ ۇيىقتاپ كەتەدى.
 

 اق ەكەن تىگىنشى ەكىنشى قاراقشىنى تاسپەن اتقىالي باستايدى.-سول
 

 ول دا ويانىپ كەتىپ، ايعاي ساالدى:
 
 !ءوزىڭ با، عانسىڭجىندان القتىراسىڭ؟ تاس نەگە ماعان سەن —
 

 وسىنى ايتىپ، ول جولداسىن ماڭدايعا پەرىپ جىبەرەدى. اناۋ مۇنى پەرىپ قاالدى.
 

رى توپەپ، بى-ەكەۋى ءبىراز جۇدىرىقتاسىپ الىپ، سونسوڭ قولدارىنا نە تۇسسە سونىمەن، تاسپەن، اعاشپەن ءبىرىن
 ەنشە سوالي توبەلەسە بەرەدى.بىرى ابدەن مۇردەم كەتىرگ-قىزىل شەكەلەسىپ كەتەدى. جانە ءبىرىن

 
 سونسوڭ تىگىنشى اعاشتان ءتۇسىپ، ورماننان شىعادى دا، ساربازدارعا:
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 ءبىراق، ،باقتى جۇدىرىقتاسىپ القتىرىپ، تاس! ەكەن پالەكەت انتۇرعاندار. كەتتى مۇردەم دە ەكەۋى ءبىتتى، ءىس —
—عوي! جاستاندىرام جەر بىردەن جەتەۋدى تۇگىل ەكەۋ اشۋالنسام، مەن ەدى؟ الۋشى ىستەي نە ماعان ءتايىرى،
 .دەيدى

 
كورول ساربازدارى ورمانعا كىرىپ، ەكى قاراقشىنىڭ سىلەيىپ جاتقانىن كورەدى. تىرشىلىك نىشانى بايقالمايدى، مۇردەم 

 كەتىپتى.
 

وڭ: اپ بولعان سگانس كورولدىڭ سارايىنا قايتىپ وراالدى. كورول زىميان قۋ ادام بوالتىن. گانستىڭ ءسوزىن تىڭد
جارايدى، جىگىتىم، قاراقشىالردان كۇشىڭ اسقان ەكەن، سەنى تاعى ءبىر جۇمىسقا جۇمسايىن، استە، ءتىرى »

 .وياليدى دەپ —،«قايتپاسسىڭ
 
 ءمۇيىزدى جالعىز جۇرگەن سوندا بارىپ، قايتا ورمانعا الگى سەن —گانسكە، كورول دەيدى —قارا، بەرى —

 .اكەل ۇستاپ اڭدى جالماۋىز
 
 جاستاندىرام جەر بىردەن جەتەۋدى اشۋالنسام، مەن. كەلەدى قولىمنان دا بۇ —ە،كورولگ گانس دەيدى —قۇپ، —
 .ەكەن بە ءسوز ماعان اڭ جالعىز ءمۇيىزدى جالعىز اي،-ءتايىر. عوي
 

 ول قولىنا بالتا، ارقان الىپ، ورمانعا قاراي بەتتەيدى.
 

كوپ ىزدەپ ساندالعان جوق، تۇرىنەن ادام شوشىرلىقتاي، ۇستىندەگى تۇگى گانس جالعىز ءمۇيىزدى جالماۋىزدى 
 تىكىرەيگەن، ءمۇيىزى الماس قانجارداي ءبىر اڭ قارسى الدىنان شىعا كەلەدى.

 
مۇيىزىمەن جارىپ تاستاماق بولىپ تاپ بەرگەندە، تىگىنشى ءبىر جۋان اعاشتىڭ تاساسىنا تىعىال قاالدى. اڭ زىمىراعان 

 لىپ، اعاشتى سۇزگەندە، ءمۇيىزى اعاشقا قاداالدى. كەرى جۇلقىنىپ ەدى، ءمۇيىزىن شىعارىپ اال المايدى.بەتىمەن كە
 
 دا، اليدىباي قىلىپ تاس موينىنان ءمۇيىزدىڭ جالعىز تىگىنشى دەپ، —! المايسىڭ قۇتىال مەنەن ەندى بالەم، —

 ى.جونەلەد جەتەكتەپ قاراي شاھارعا الىپ، شىعارىپ شاۋىپ بالتامەن ءمۇيىزىن قادالعان اعاشقا
 

 تۋرا كورول سارايىنا الىپ كەلەدى.-جالعىز ءمۇيىزدىنى تۇپ
 

جالعىز ءمۇيىز باسىنا التىن ءتاج كيگەن، ۇستىنە قىزىل شاپان جامىلعان كورولدى كورە سالىسىمەن، پىسىلداپ، 
 ى قانجارداي سويديىپ تۇر.كۇجىلدەپ قويا بەردى. ەكى كوزىنە قان تولىپ، تۇگى تىكىرەيىپ، ءمۇيىز

 
كورول زارەسى ۇشىپ، تۇرا كەپ قاشادى. ساربازدارى سوڭىنان جونەلەدى. كورول سول قاشقاننان ۇزاپ قاشا بەرىپ، 

 اداسىپ كەتەدى، كەرى قايتار جولدى تابا المايدى.
 

تى. بەلبەۋىن تىگە بەرىپشالبار، كەۋدەشە -ال تىگىنشى بولسا تىنىش ءومىر ءسۇرىپ ءوتىپتى، بۇرىنعىسىنشا كۇرتە
قابىرعاعا ءىلىپ قويسا كەرەك، بۇدان بىالي عۇمىرىندا داۋلەردى دە، قاراقشىالردى دا، جالعىز ءمۇيىزدى قۇبىجىق 

 اڭدى دا كورمەپتى. 
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جيناماي ءجۇرىپ، اقىرىندا ءال كەتكەندە قاتتى كەدەيشىلىك تارتىپ، ءبىر كۇنى ساقىپ دەگەن ءبىر جاقسى كىسى مال 
ەتىگى بولماعان سوڭ جاالڭاياق داالدا جۇرگەنىندە، اياقتارىن تاس جىرتىپ رەنجىڭكىرەپتى. ءسويتىپ كەلە جاتىپ، 

 دى:اھ ۇرىپ ايتتى دەيەكى اياعى جوق، اعاش بالداقپەن جۇرگەن ءبىر تىلەنشىگە جولىقتى. مۇنى كورىپ، ساقىپ 
 
 الداقتىب مىناۋ ساقتاعانىڭا، امان اياعىمدى جۇرۋگە مەنىڭ ساعان، شۇكىر قىلدىم، توبا رەنجىگەنىمە قۇدايىم، ءاي —

 اۋ، -ەدى بىلەر دەپ قىزىعى ءبىر دۇنيەنىڭ ءجۇرۋدى ءجۇرىپ بولسا تا جاالڭاياق تابىلسا، اياق جاڭادان بيشاراعا
 . دەپ —
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قىزىلباس پاتشاسىنىڭ ابدۋلال دەگەن ءۋازىرى بار ەدى. سونىڭ زامانىندا جۇرت بۇزىلىپ، ءبىر كۇنى ءۋازىر پاتشاعا 
ءۋازىردى  ءبىر باتىرىراعى ىشىندە دەپ، —ەسەڭىز ولتىرەمىز، كەلە جاتقاندا حالىق قاماپ: دەگەنىمىزدى ىستە، ىستەم

ساقالىنان الىپ جۇلىقتى. ءۋازىر اشۋ ەتپەدى. بۇالردان شىققان سوڭ پاتشاعا بارىپ، جۇرتتىڭ تىلەگىن بەرىڭىز دەپ 
ىز دەپ ڭءوتىنىپ، تىلەگەنىن پاتشادان الىپ بەردى جانە ءوزىنىڭ كورگەن كەمشىلىگى ءۇشىن ەشكىمگە جازا بەرمە

 ونى دا تىلەپ الدى. ەرتەڭىنە ۋازىرگە ءبىر ساۋداگەر كەلىپ:
 
 مەنىڭ ەگەند ناعىم ول كەلدىم، دەپ ايتايىن كىسىنى جۇلىققان ساقالىڭىزدان رەنجىتىپ، ءسىزدى كەشە تاقسىر، —

 .دەدى — بەرىڭىز، جازا الدىرىپ ەدى، كورشىم
 

بۇل ءسوزدى ەسىتكەن سوڭ ءۋازىر ساۋداگەردى قايتارىپ، ناعىمدى شاقىرتىپ الدى. ناعىم: مەنىڭ كەشەگى ءىسىمدى 
 ناعىمدى ۋازىرء. جىعىلدى اياعىنا ءۋازىردىڭ اق-كەلە كەتىپ، ۇرەيى قورىققانىنان دەپ —بىرەۋ ايتىپ تانىتقان ەكەن، 

 :دەيدى ايتتى الىپ، كوتەرىپ جەردەن
 
ەكەن. سەنىڭ  ەمەس كىسى جاقسى ساۋداگەر كورشىڭ ءبىراق،. شاقىرمادىم ءۇشىن جازاالندىرۋ سەنى مەن —

 بىلمەستىگىڭدى ماعان كەلىپ ايتتى. ەكىنشى رەت ول كورشىڭنەن ساقتانىپ جۇرگەندەي ەكەنسىڭ.
 

 . دەيدى كەتتى كىرىپ ۇيىنە ىشكەرگى دەپ —سونى ايتايىن دەپ شاقىرىپ ەدىم. ەندى امان بول! 
 
 
 ـ ءبولىم: ناداندىق  298

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=1995 
 

 ناداندىق
 
 ا

 
. ەكەن وزبەك نادان تانىمايتىن، دا جازۋ مولدا. مىس—اڭقاۋ ەلگە ارامزا مولدا تۇرىپ، باالالرعا ساباق وقىتىپتى

 :وقۋى وقىتاتىن شيمايالپ بەرىپ، قاعاز قولىنا باالالردىڭ
 
سەمىز ات، سۇندەت باسى  — قويارى ات بوالر، زات اسىل وعان — بوالر شات تۋسا باال بوالر، ات قيار نەكە —
 .تۇيە بەس دەگەن ىسقات تۇيە، ءۇش —
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جان -ءبىر كۇندەردە سول ەلگە شىن مولدا كەلىپ، الگى باال وقىعان مەدرەسەگە كەلىپتى. سوندا ارامزا مولدا جالما 
 ەسىتتىرىپ، ساباق بەردى دەيدى:ءبىر باالعا، كەلگەن مولداعا 

 
 ىل نە كەرەك، ون بەس تۇيەم، ءبىر اتىم، جارتىسى سەنىكى، جارتىسى مەنىكى.بىلش وزگە دەمەلىك، ە-مە ە،-ە —
 
 ب
 
دا ۇركىپ،  باالسى-ءبىر نوعاي ءتۇن ورتاسىندا ۇيىنەن جاالڭاياق، جاالڭباس قاشىپ شىعىپ، ونى كورگەن سوڭ قاتىن 

 سوزدىق كورشىسىنىڭ ۇيىنە بارىپ تىعىلىپتى. كورشىسى:-ءۇيىن تاستاي قاشىپ، ۇزدىك
 
 .دەپتى—نە؟ مۇنىڭ —
 

 دەمىن الىپ، نوعاي ءبىرازدان سوڭ جاۋاپ بەردى:
 
 ەتوبەسىند ءۇيىمنىڭ شايتاندار قالسام، جاتىپ كۇندە. ەدى ءجۇر اراالپ شايتان-جىن بەرى كوپتەن ىءۇيىمد —

قىتىپ، جيدىرىپ، دۋا و مولداالر رەت نەشە ءۇشىن قاشىرۋ سوالردى. جۇرەتىن تاسىرالتىپ سالىپ، ويىن جيىلىسىپ،
كوپ پۇلىم شىقتى. بۇگىن تۇندە تاعى دا بۇرىنعى قالپىنشا، تاسىرالتىپ جۇرگەن سوڭ، ۇيىقتاي الماي جاتىر ەدىم. 
ءبىر مەزگىلدە شايتاننىڭ بىرەۋى تارس ەتكىزىپ ءۇيدىڭ توبەسىن سىندىرىپ، ماعان قاراي قارعىدى، مەن جالتارىپ 

اي، شايتاننىڭ ءمۇيىزى دە بوالدى ەكەن عوي، قاشىپ بارا جاتقاندا، قولىم -ىقتىم. اپىرقالىپ، ءبىر جاعىمەن قاشىپ ش
 .دەدى —مۇيىزىنە ءتيىپ كەتىپ ەدى، 

 
ىسى تورت ك-دەپ، قولىنا فونار الىپ، ءۇش« قانە شايتانىڭدى ءبىز دە كورەلىك»كورشىسى ەستى كىسى ەكەن، 

توبەسىن جۇقا قامىسپەن توقىپ سىالعان ەكەن، ورتاسى قۇالپ  ەرتىپ، نوعايدىڭ ۇيىنە كەلدى. قاراسا، ءۇيىنىڭ
ءتۇسىپتى جانە قاراپ جۇرگەندە، بۇرىشتا ءبىر ەشكى جايىنا كۇيسەپ جاتىر. سالدەن سوڭ، ءۇي توبەسىندە ماڭىراعان 

عان جەردەن القتاردىڭ داۋىسى شىقتى. مۇنى ەسىتىپ ەشكى دە تۇرەگەلىپ ماڭىرادى. سونىڭ ارتىنشا القتار ماناعى قۇال
سەكىرىپ ءتۇسىپ، ەنەسىنە قوسىلىسىپتى. قاراسا، القتى ەشكىلەر كورشىنىڭ وزىنىكى ەكەن. تۇندە ءۇيدىڭ توبەسىنە 
ۇيىلگەن شوپكە كەلىپ جەپ، ويىن سالۋدى ادەت ەتىپ ءجۇرىپ، ماناعى ءۇي توبەسىنىڭ جۇقا جەرىنەن قۇالپ 

 تۇسكەن ەكەن.
 
 ۆ

 
كۇنىندە سايرانعا شىعىپ، ءبىر اعاشتىڭ قاسىنان ءوتىپ كەلە جاتقاندا، كوكەك شاقىردى ەكى كىسى جازدىڭ ءبىر ادەمى 
 دەيدى. بىرەۋى تۇرىپ ايتتى :

 
 جولىعادى داۋلەت ءبىر اق-ۇزاماي ماعان ەتەمىن، ىرىم شاقىرعانىن كورىپ مەنى ول ەمەس، قۇس تەك كوكەك —

 .دەدى —ەكەن،
 

 قاسىنداعىسى ايتتى:
 
 .دەدى —قىرعان جوق، ماعان شاقىردى، داۋلەتكە مەن جولىعامىن، ك ساعان شاكوكە —
 

 اۋەلگىسى ايتتى:
 
 !داۋلەت؟ نەعىلعان يتكە سەن —
 

 وعان قارسى ەكىنشىسى:
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 مۇرنى-اۋزى دە ەكەۋىنىڭ توبەلەسىپ، سوڭ ۇرىستان ۇرسىسىپ، ەكەۋى دەپ —! يت سەن ەمەس، يت مەن —
دارىگەرگە كەلىپ، جاراالرىنا ەم ەتتىرىپ وتىرىپ، ۇرىستىڭ نەدەن باستالعانىن ڭ ەكەۋى دە سو مۇنان. بولدى قان

 ايتىستى. سوندا دارىگەر ايتتى دەيدى:
 
 سەندەر شاقىرماسا، كوكەك. ەكەن شاقىرعان ءۇشىن مەن ەمەس، ءۇشىن سەندەر كوكەك ول اقىلسىزدار، ەي، —

 —ەندەر جارالى بولىپ، مەن ەمدەپ، اقى الىپ، ولجا تاپپاس ەدىم، س بولماسا، توبەلەس ەدىڭدەر، توبەلەسپەس
 .دەدى

 
 گ
 

 مەنىڭ ءبىر دوس ادامىم اڭگىمە ەتەدى:
 
 كوزى ەكى كەلدى، باال ءبىر وتىرعاندا، اڭگىمەلەسىپ. ءتۇستىم اۋىلعا ءبىر جاتىپ، كەلە جوالۋشىالپ جىلى، 1875 —

ويناماي، تاماق تا جەمەي وتىرعان سوڭ اياپ، قاسىمداعى كىسىلەردەن رداي باالال بوتەن. كەتكەن ءىسىپ جىالعاننان
 دەپ. سوندا اۋىل كىسىلەرى ايتتى:« بۇل باال نەگە قامىعىپ ءجۇر، وينامايدى، تاماق جەمەيدى؟»سۇرادىم: 

 
والالردىڭ گى مۇستىندە قىر قاسىمىزداعى اق-سوڭ ولگەن. قازاالندى شەشەسى ەرتەمەن كۇن كەشەگى باالنىڭ بۇل —

قاسىنا اپارىپ قويدىق. كەشكە بۇزاۋ قايتارىپ جۇرگەن باالالر موالنىڭ قاسىنا بارسا، ماناعى قاتىننىڭ موالسىنان 
داۋىستاپ شاقىرعانداي كومەسكى ءبىر ءۇن كەلەدى. باالالر بۇزاۋالرىن تاستاي قاشىپ، اۋىلعا ايتقان سوڭ، ۇلكەن 

ق، انىق ەسىتتىك موالدان ءۇن شىققانىن. بۇل سۇمدىقتى كورگەن سوڭ ءبىر كىسىلەر دە موالعا جاقىنداپ بارسا
كەساپاتىنا ۇشىرايمىز دەپ، اۋىلىمىزبەن كوشىپ، بۇگىن وسى جەرگە قوندىق. سول قاتىننىڭ مىناۋ ون ەكى جاسار 

م . ارينە، ەشكىقالمادى ادامى تىلەمەگەن جىالپ، —باالسى: اجەم ءتىرى جاتىر عوي، كوردەن اشىپ الىپ بەر دەپ، 
 كورگە بارماق تۇگىل، باالنىڭ، ءتىپتى ءوزىن دە جىبەرمەي، باعىپ تۇرمىز.

 
 سوندا ماناعى باال ءوزى دە جىالپ قويا بەردى:

 
 .دەپ — راس، قالۋى ءتىرى اجەم... قىلماساڭىز قايىر ءبىر ءسىز اعەكە، —
 

شا ۇلكەندەردىڭ ايتقانىنا بولماي ءوز اقىلىنا سالىپ، بۇل باالعا ابايالپ قاراسام، سونشا ەستى باال كەسكىندى. قان
 شەشەسىن ءتىرى قالدى دەپ تۇرعانىنا تاڭ قالىپ، الدىما شاقىرىپ، ءسۇيىپ وتىرىپ ايتتىم:

 
 .كورەيىن بارىپ اجەڭدى مەن شىراعىم، دا، بولماسا-بولسا ءتىرى —
 

 وتىرعان كىسىلەر ۇرپيىسە تۇرەگەلدى:
 
رزا، ايتا كورمەڭىز، ولگەن كىسى تىرىلەدى دەپ كور اقتارعان نە سۇمدىق، ول دۇنيەدەگى كۇناسىن مى ويباي، —

 .دەپ —تارتىپ جاتقان قاتىنعا بوال ءوزىڭىز مەرت بوالرسىز، 
 

 ، دەپ شىعارىپ جىبەردىم. وتىرعان كىسىلەرگە ايتتىم:«ۇيىڭە بارىپ كيىنىپ كەل»مەن باالعا 
 
تا تىرىلمەيدى، ءبىراق سىزدەر ەسى تانىپ جاتقان قاتىندى ءولدى دەپ ءبىلىپ، تىرىلەي قاي كىسى ولگەن دۇرىس، —

تاعاالنىڭ -كومگەنسىز. داۋىستاپ شاقىرعانىن ەستىپ تۇرىپ، اشىپ الماعانىڭىزدان قاتتى وبالعا قالىپسىز، ەشبىر قۇداي
 دىم.دە —جوق كوردەگى ازاپ ادام قۇالعىنا ەستىلەدى دەگەن،  13كاالمىندە

 
سول ارادا ماناعى باال كەلدى، اۋىلدان كەتپەن، كۇرەك الىپ، قاسىمداعى ەكى جولداسىممەن، باالنى ەرتىپ موالعا 
باردىق. اۋىلدان قورىققانىنان ادام ەرمەدى. موالعا بارىپ سىرتتان قۇالق سالساق تا، ەشبىر دىبىس ەستىلمەدى. 

ن ايىرىپ باسى جارا، قان، ۇستىندەگى كيىمى-ارا قاتىننىڭ قولىسونسوڭ اشتىرىپ، ەكى كىسى ءتۇسىرىپ قاراساق، بەيش
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جىلى ەكەن. قاتىندى كوردەن الىپ، ۇستىنە شاتىر تىككىزىپ ءبىر كۇن -تاستاپتى، ءوزىنىڭ ءالى كۇنگە دەنەسى جىپ
ان ن جاق سۋىنىپ، شىنىمە-باقتىم. كوردەن العان ۋاقىتتا از عانا جانى بار ما دەپ ەدىم، سول كۇننىڭ كەشىڭدە

 تاپسىردى.
 

 ءبىر —وسىنداي ىستەر ءار ەلدە بوالتىن شىعار دەيمىن. ءبىلىمدى زور دارىگەرلەر ايتادى: ءقايسىبىر اۋرۋالر بار 
 لىكتىو ءۇشىن سونىڭ. دەپ جاتقىزاتىن بولماي بەلگىسى بار جان ەشبىر تاندىرىپ، ەسىنەن ادامدى شەيىن جۇماعا

 كومۋ كەرەك. بايقاڭقىراپ اسىقپاي، تىم
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 وتىرىكتىڭ زااللى
 
اق شۇرەگەي ۇيرەك اتىپ الىپتى. كەشكە ءبىر جەرگە -ءۇش كىسى جاالنعا شىعىپ، كۇن بويى قۇس اۋالپ، جالعىز 

 ىشىندە .دەپ —كەلىپ وتىرىپ سويلەسەدى: بۇل ۇيرەكتى ۇشەۋىمىز جەپ تويمايمىز، بىرەۋمىزگە ءجون بولمايدى، 
 :ايتتى بۇل ەكەن، جىگىت قۋ بىرەۋى

 
يرەكتى ءپىسىرىپ، بەتىن جاۋىپ قويالىق تا، ۇشەۋىمىز دە جاتىپ ۇيىقتالىق، قايسىمىز . ۇتابىالدى اقىل وعان —

 .دەدى —جاقسىراق ءتۇس كورسەك، ۇيرەكتى سول جەسىن، 
 

وسىعان ءسوز قويىسىپ، ۇيرەكتى ءپىسىرىپ، بەتىن جاۋىپ، وزدەرى جاتىپ ۇيىقتاعاندا، ماناعى قۋ تۇردى دا ۇيرەكتى 
 ءۇستىن اۋەلگىشە جاۋىپ قويدى. ەرتەڭ جولداستارىمەن بىردەي تۇرىپ قۋ سۇرادى:جەپ الىپ، تاباعىنىڭ 

 
 .دەپ — كوردىڭىزدەر؟ ءتۇس نە —
 

 بىرەۋى ايتتى:
 
 .ەكەنمىن ءجۇر ۇشىپ كوككە كيىپ، ءتاج التىن ءمىنىپ، اتقا اقبوز مەن —
 

 ەكىنشىسى ايتتى:
 
 ءجۇر ەكەن.قىزمەت ەتىپ  ماعان قىزدارى حور كىرىپ، ۇشپاققا مەن —
 

 سوندا قۋ ايتتى:
 
 تكەنكە ۇشىپ كوككە بولىپ پاتشا ءبىرىڭ ەدىم، تۇرىپ قاراپ سەڭدەرگە تۇسىمدە مەن راس، دە ەكەۋىڭدىكى —

 دەپ، سىڭدەيمى جاتار كەلىپ قايتىپ بوال ۇيرەككە شۇرەگەي ءبىر سوڭ، كەتكەن كىرىپ ۇشپاققا ءبىرىڭ ەندى سوڭ،
 .دەدى —جەپ قويدىم،  مەن ۇيرەكتى
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 ايۋاننىڭ ەستىسى كوپ، ءبىراق ادامداي تولىق اقىلى جوق

 
يت ادامعا شىن دوس جانۋار. دۇنيە جۇزىندە ءيتتىڭ نەشە اتاسىنىڭ ۇلى بار: بىرەۋى قورا، بىرەۋى ءۇي كۇزەتەدى، 

ە ەگىلىپ تبىرەۋى مالشى ورنىنا مال باعادى، بىرەۋى اڭ، قۇس الىپ بەرەدى، بىرەۋلەرى، ءتىپتى، ات ورنىنا ج
 جۇرىلەدى. بۇالردىڭ ءبارىن دە ەكىنشى كىتاپتا ۋاقىتىمەن ايتارمىز.

 
انگليا جۇرتىنىڭ ەڭ ۇلكەن لوندون دەيتىن قاالسىندا ءورت بولعان ۋاقىتتا، جانىپ جاتقان ءۇيدىڭ ىشىندە قالعان 

 باالالردى الىپ شىعۋعا ۇيرەتىلگەن يتتەر بار.
 

 باالنى ورتتەن الىپ شىعىپتى. سونىڭ بىرەۋى بوب دەگەن يت ون ەكى
 
انىپ باالم ج»ءبىر كۇنى ءبىر ءۇي جانىپ، ءورت سوندىرگىش ادامدار كەلگەن ۋاقىتتا، ءبىر قاتىن جىالپ تۇردى،  

دەپ. ورتشىلەر الگى بوبتى جىبەردى. بوب باسپالداقپەن ۇيگە كىرىپ، ءتۇتىن ىشىندە جوق « جاتقان ۇيدە قالدى
ڭ باالنى كويلەگىنەن تىستەپ قانا الىپ كەلدى. شەشەسى قۋانىپ باالسىن الدى، ورتشىلەر بوپ كەتىپ، ءبىرازدان سو

ءيتتىڭ ءورت شالعان جەرى جوق پا دەپ قاراپ تۇرعاندا، بوب ورشەلەنىپ، جانعان ۇيگە قاراي تاعى ۇمتىال بەرىپتى. 
ن، بوبتى جانە قويا بەردى. ءبىرازدان دەپ. سونىمە« شاماسى ۇيدە تاعى دا ءبىر باال بار شىعار»ورتشىلەر ويالدى، 

 سوڭ بوب، اۋىزىندا ءبىر تىستەگەنى بار، ۇيدەن جۇگىرىپ شىعا كەلدى. قاراسا، اكەلگەنى ءبىر ۇلكەن قۋىرشاق ەكەن.
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 جامان جولداس
 

ەكى دوس كىسى جولداستاسىپ كەلە جاتىپ، ءبىر ايۋعا ۇشىراپتى. بۇل ەكى كىسىنىڭ بىرەۋى ءالسىز، اۋرۋ ەكەن، 
ن سوڭ بۇل جىگىت، اۋرۋ جولداسىن تاستاپ، ءوزى ءبىر ۇلكەن ەكىنشىسى مىقتى، جاس جىگىت. ايۋدى كورگە

اعاشتىڭ باسىنا شىعىپ كەتتى دەيدى. اۋرۋ بايعۇس اعاشقا شىعۋعا دارمەنى جوق، جەرگە قۇالدى دا سوزىلىپ، ولگەن 
ا دەپ. ايۋ بۇل جاتقان كىسىنىڭ قاسىن« ايۋ ولگەن كىسىگە تيمەيدى»كىسى بولدى دا جاتتى. ەسىتۋى بار ەدى، 

كەلىپ يىسكەلەپ تۇردى دا، دىبىسى بىلىنبەگەن سوڭ تاستاپ جونىنە كەتتى. مۇنان سوڭ، ماناعى جولداسى اعاشتان 
 ءتۇسىپ، اۋرۋدان سۇراپتى:

 
 كەتتى؟ سىبىرالپ دەپ نە قۇالعىڭا ايۋ دوستىم، —
 

 اۋرۋ ايتتى دەيدى:
 
ىبىرالدى، ەكىنشى رەت تار جەردە جولداسىن تاستاپ قاشاتىن دوستارمەن جولداس س ايتىپ اقىل قۇالعىما ايۋ —

 .دەيدى —بولما دەدى، 
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 اقىماق دوس

 
ءبىر مىرزا ورماننان ءبىر ايۋ باالسىن ۇستاپ الىپ، ۇيىنە الىپ كەلىپ، سونشا جاقسى كۇتىپ اسىراپتى. ءبىر كۇندەردە  

ا ايۋدى دا قاراعان كىسى بولماي، بۇل دا مىرزا قاتتى اۋىرىپ، ءبىر ايداي توسەكتەن تۇرماي جاتىپ، سول ۋاقىتت
عانا ءتاۋىر بولعان سوڭ، مىرزا ءبىر كۇنى داالدا، ەسىك الدىنا وتىرىپ، كۇننىڭ -قاتتى جۇدەپ زارىعىپتى. اۋرۋدان از

جىلىسىمەن ماۋجىراپ قالعيدى، ءبىراق ماڭدايىنا، بەتىنە شىبىن قونىپ، شىداتپايدى. سونىڭ ءبارىن دە ماناعى ايۋ 
ىپ وتىر ەكەن. مىرزاعا تىنىشتىق بەرمەگەنى ءۇشىن شىبىنعا قاتتى كەيىدى. ءسويتىپ، ايۋ ىزا بوال تۇرا جۇلقىپ كور

كەتكەندە شىنجىرى ءۇزىلىپ كەتىپ، جۇگىرىپ باردى دا، مىرزانىڭ بەتىنە تابانىمەن سالىپ كەلىپ كەتكەندە، مىرزا 
 اق جان تاپسىردى دەيدى.-قالپاقتاي ۇشىپ، سول جەردە

 
بۇل ءىس ءداۋىت پايعامباردىڭ زامانىندا بولعان ەكەن. ايۋدى حالىق پايعامبارعا سۇيرەتىپ الىپ باردى، بۇعان 

 قااليىنشا جازا بەرەمىز دەپ.
 

 ازىرەت ءداۋىت ايۋدان سۇرادى:
 
 ؟ ءولتىردىڭ قوجاڭدى سەبەپتەن نە —
 

 ايۋ جىالپ ايتتى دەيدى:
 
ى ەدى، ول اۋىرعان ۋاقىتتا مەنى كۇتكەن كىسى بولماي، قوجامنىڭ اۋشاسىر كۇتىپ، باالسىنداي مەنى قوجام —

جازىلۋىن تىلەپ زارىقتىم. بۇگىن سول اۋرۋدان تاۋىرىرەك بولىپ، قوجامنىڭ داالعا شىققانىنا قۋانىپ قاراپ تۇرعانىمدا، 
قوجام،  كەلىپ ۇرعانىمدامىرزا ەسىك الدىنا وتىرىپ، قالعيىن دەپ ەدى، شىبىندار تىنىشتىق بەرمەدى. سوعان اشۋىم 

 .دەدى —نە سەبەپتەن ەكەنىن بىلمەدىم، ءولىپ قالدى. مەن قوجاما قاستىق ويالمادىم، شىبىندى قىرايىن دەپ ەدىم، 
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 ساالقتىق

 
كارىم دەگەن مەشەر ءوزى جۇمىسقا ءتاۋىر جىگىت تە بولسا، جۋىنىپ، كىرسىز كويلەك كيىپ، تازا جۇرۋمەن ءىسى 

 جوق ەدى. اركىم ايتۋشى ەدى:
 
 .دەپ —ڭنان كىرىڭدى اعىزىپ جۇرگەنشە، جۋىنساڭ بولماي ما؟ بويى كارىم، بولدى، نە ساعان —
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 .ول ەدى دەۋشى — تيمەيدى، قولىم —
 
دا، اركىم تىرىسىپ جاتقانىن-ءسويتىپ ءجۇرىپ، تۇالبويىن شيقان قاپتاپ جانە قوتىر بولدى. بۇل كۇيدە قۇرىسىپ 

 سۇرايدى:
 
 .دەپ — بولدى؟ نە ساعان كارىم، —
 

 كارىم ايتادى ەكەن:
 
 .دەپ — داعى،-سازايى بەرگەن ءبىر قۇدايدىڭ ءۇشىن كۇنام —
 

 وعان قارسى تانىستارى:
 
 شاعامون ءبىر جۇماسىنا بولماسا تىم سۇيمەيدى، كىسىنى بىلعانىش جۇرمەگەن تازا تاعاال-قۇداي كارىم، راس، —

 بولماس ەدىڭ.گە دۋشار بالە بۇ ەتسەڭ، ادەت جۋىنۋدى سابىنمەن ۇيىندە بولماسا نە ءتۇسىپ،
 

سونىمەن، كارىمدى اۋرۋ جاتاتىن ۇيگە الىپ بارىپ، تازا جۋىندىرىپ، تازا كيىم كيىندىرىپ، ەم قىلعان سوڭ از با، 
كوپ پە جاتىپ جازىلدى. مۇنان سوڭ، كارىم ءبىر زاۋىتقا بارىپ جالدانىپتى. وزدەرىڭە دە بەلگىلى شىعار، زاۋىتتا 

دە ۋ بوالدى. ءبىر كۇنى قوجاسى كارىمگە ءبىر بوياۋدى بىلعاپ قوي دەپ بەرىپتى.  نارسە بويايتىن بوياۋالردىڭ ءبارى
وتىرىپ، كادىمگى ۇيرەنگەن قالىبىنشا، قولىن جۋماستان بارىپ، تاماققا وتىرىپ نان جەپتى. قولىنداعى -بىلعاپ وتىرىپ

ىپ، ەزگىلدە كارىمنىڭ ءىشى ءبۇرىسبوياۋدىڭ جۇعىنىنىڭ ءبارى دە جەپ وتىرعان نانىنا جابىسىپ وتىرعاندا، ءبىر م
ياۋ اق جان تاپسىرىپتى. الگى بو-بۇالي اۋناقشىپ، ءبىراز جاتىپ، كارىم ۇزاماي -بەرى، والي  -اۋىرا باستاپتى. ءارلى 

 ۋ بوياۋ ەكەن.
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7500#ixzz4Wf9fQHN9 
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 ساراڭدىق پەن جيناقتىلىق

 
ىپ ءجۇرىپ، بار جەسىر قالعان ءۇي ءىشىن جىلۋ جيامىز دەپ، ءار ۇيگە قىدىرىپ-بىرنەشە ءتاۋىر كىسىلەر ءبىر جەتىم

ءبىر بايدىڭ ۇيىنە كەلسە، باي جۇمىسكەرىنە ءبىر كىشكەنتاي ءجىپتى جاڭبىردا ۇمىتىپ، داالدا قالدىرىپسىڭ دەپ، 
 قاتتى ۇرىسىپ تۇر ەكەن. ۇرىسىپ تۇرىپ ايتادى:

 
 —مەس، ەوڭاي  تابىلۋى مالدىڭ نارسە، الىنعان ساتىپ مالعا بولسا، تە ءجىپ كىشكەنتاي ول بىلمەيسىڭ، سەن —
 .دەپ
 

وزى سويلەستى: ءبىر جامان ءجىپتى داالدا ۇمىتىپ قالدىردىڭ دەپ -مۇنى ەسىتىپ، كورىپ، الگى جوالۋشىالر ءوزدى
سونشا كەيىپ تۇرعان ادام بىزگە ەشنارسە بەرە قويماس، اۋزىمىزدى اۋىرتپاي، كەلگەن ىزىمىزبەن قايتالىق. ىشىندە 

 بىرەۋى ايتتى:
 
 ، كەلگەن سوڭ بۇعان دا ايتىپ كەتەلىك.ىپ بارادىكەت نەمىز —
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بۇل سوزبەن بايعا كەلىپ، سالەم بەردى. باي بۇالردى ادەپپەن ۇيىنە كىرگىزدى. سونان سوڭ كەلگەندەردىڭ جۇمىسىن 
بەس -ەسىتىپ، سول جەردىڭ وزىندە بوتەندەرگە قاراعاندا ەكى ەسە اقشا شىعارىپ بەردى جانە مۇنان باسقا تورت

مىن دەپ ۋادە ەتتى. مۇنىسىن كورىپ جوالۋشىالر تاڭدانىپ وتىردى دا، وزدەرىنىڭ داالدا بايدى قاپ استىق بەرە
 ساراڭعا ساناعاندارىن ايتىستى. سوندا باي ايتتى:

 
 تى،جەتىس قولىم بەرۋگە جاردەم كەتىككە-كەم وسىنداي جيناعاننان ءبىلىپ ءقادىرىن ازسىنباي، نارسەنى از —

 .دەيدى دەدى — جاتپايدى، ساراڭدىققا —ق جيناقتىلى
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7499#ixzz4Wf9oxurM 
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 جومارت

 
پ، وتىن قۇسقى كيىم كيى -اتىمتاي جومارت ءوزى ەسەپسىز باي بوال تۇرىپ، كۇن سايىن ءبىر مەزگىل ۇستىنە ەسكى 

 تانىستارى سۇرادى دەيدى: -كەسىپ، ءشوپ تاسىپ، جۇمىس قىالدى ەكەن. ءبىر كۇنى ءوزىنىڭ جاقىن 
 
 بولدىڭىز، ءۇي — ۇيسىزدەرگە كيىم، —ڭاشقا جاال تاماق — اشقا بار، داۋلەتىڭىز بەرگەن قۇداي جومارت، —

 ىڭىزدىڭتاسىعان ءشوپ كەسىپ، وتىن جارلىشا الماعان جەتە سالىپ، كەمشىلىككە باسىڭىزدى ءوز تۇرىپ ءسويتىپ
 .دەپ—نە؟ ماعىناسى

 
 جومارت ايتتى دەيدى:

 
ونەبويى ادەت ەتسەڭ، كوڭىلگە  داۋلەتتى اسقان كيىم، اسىل ات، ادەمى: اۋەلگىسى. بار سەبەپ ءتۇرلى ءتورت —

-جەل كىرگىزەدى. سول جەلىككەن كوڭىلمەن وزىمنەن تەرەزەسى تومەن بەيشاراالردان جيرەنىپ، كوز سالماي، كەم
كەتىككە جەم بەرۋدى ۇمىتارمىن دەپ قورقامىن. ەكىنشىسى: بار بوال تۇرىپ مەن جۇمىس قىلسام، مۇنىڭ كەمشىلىك 

ەكى پۇلعا -بىرەت السىن دەيمىن. ءۇشىنشىسى: كۇن سايىن ءوز بەينەتىممەن تاپقان بىرەكەنىن ءبىلىپ، كەيىنگىلەر ا
نان ساتىپ الىپ جەسەم دە بويىما سول تاماق بولىپ تارايدى، ەڭبەكپەن تابىلعان ءدامنىڭ تاتتىلىگى، سىڭىمدىلىگى 

وبىسىن يىستى ورىندارىنا جاراتپاي، كتاعاالمنىڭ بەرگەن داۋلەتىن ءوزىمسىنىپ، ءت-بوالدى ەكەن. ءتورتىنشىسى: قۇداي
 .دەدى —جەپ، ءوزىم تۇتىنسام، مال بەرگەن يەسىنە كۇنالى بوالرمىن دەپ قورقامىن، -ءوزىم ىشىپ

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7498#ixzz4WfA33PMu 
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 مۇجىق پەن جاساۋىل

 
 ءبىر مۇجىق داالدا ءجۇرىپ، ءبىرتۇرلى ادەمى تاس تاۋىپ الىپ، كورشىسىنەن سۇرادى: 
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 .دەپ — ەكەن؟ بوالدى نەعىلسام تاستى بۇل —
 

 كورشىسى ايتتى:
 
 .دەپ —الىپ بار، پاتشاعا  —
 

 سونىمەن، مۇجىق كەلىپ، پاتشانىڭ الدىنداعى جاساۋىلىنىڭ اياعىنا جىعىلىپ، مەنى پاتشاعا جولىقتىر دەپ تىلەك ەتتى.
 
 .والر دەدى — بار؟ جۇمىسىڭ نە —
 
 .مۇجىق دەدى — كەلەمىن، الىپ سىي پاتشاعا —
 

 جاساۋىل ايتتى:
 
 بەرسە، جارتىسىن ماعان بەر، بولماسا جولىقتىرمايمىن. سىي نە ساعان پاتشا—
 

 مۇجىق بۇعان رازى بولدى.
 

مۇنان سوڭ، مۇجىقتى پاتشاعا الىپ كەلىستى. پاتشا تاسىن الىپ، مۇجىققا الدا رازى بولسىن ايتىپ، مىڭ تەڭگە بەرىپ 
 ەدى، مۇجىق اياعىنا جىعىلىپ:

 
 دەدى —شىبىق سالدىرىڭىز،  ما ەلۋارقا المايمىن، تەڭگەنى مىڭ تاقسىر، —
 

دەپ.  «اقىرىن عانا مۇنىڭ ارقاسىنا ەلۋ شىبىق سوق»پاتشا ءبىر ماعىناسى بار شىعار دەپ، جاساۋىلىنا بۇيىردى: 
 جيىرما بەس شىبىعىن سوعىپ بولعاندا مۇجىق ايتتى:

 
رمەكشى جارتىسىن نە دە بولسا سوعان بەنىڭ سىيىم العان سالدىرىڭىز، جاساۋىلعا بالەن قالعانىن بوالر، ماعان ەندى —

 ەدىم.
 

بۇل جاساۋىلدى شاقىرتىپ، وعان كەلىستىرىپ جيىرما بەس شىبىق ۇردىردى. سونان سوڭ، بۇل ايالسىنا رازى بولىپ، 
 مۇجىققا پاتشا ەكى مىڭ تەڭگە بەرگىزدى دەيدى.

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7497#ixzz4WfA9hNqu 
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 ادىلدىك

 
 حۋسەيىن قازىنىڭ تەرەزەسىنىڭ تۇبىنە كەلىپ، ەكى جامان كيىمدى تىلەنشى:

 
 .دەدى —بەرىڭىز،  قايىر ءۇشىن قۇداي —
 
 .قازى دەدى — بارىڭىز، بەرەر، ءوزى قۇداي —
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 .ءۇشىن اقى پايعامبار —
 
 ەرگەج كىتابىن وتىرعان وقىپ قازى اشۋالنىپ، دەپ — كەتىڭىز، اۋىرتپاي باسىمدى ەندى تىلەنشىلەر، ەي، —
 .ۇردى اتىپ
 
 جىالپ تۇردى.ىلەنشىلەر كەتپەي، ت دەپ —بەرسەڭشى، نارسە ءبىر بەيشاراشىلىققا قازى، اھ، —
 

 سوندا قازى ىزا بولىپ، ۇشىپ تۇرىپ، جۇمىسكەرلەرىن شاقىرىپ بۇيىردى:
 
 .تتىكە بولىپ جوق تىلەنشىلەر ارادا ول ءبىراق. دەپ — تاستاڭىز، زىندانعا قىدىرىڭدىنى ەكى-بىر مىناۋ —
 

ءۇيىنىڭ ءىشى جارقىراعان مۇنان سوڭ ءۇش كۇن وتكەن سوڭ، قازىعا كوپ قوناقتار كەلىپ، توي بولدى. قازىنىڭ 
اڭگىمەلەسىپ، كوزىن باعداتتىڭ  12التىن، شاماسىز ساۋلەت، ءوزى تەرەزەسىن اشىپ، سول تەرەزە تۇبىندە مۇفتيمەن

 كۇنگى ەكى تىلەنشى تاعى كەلدى.-قاالسىنا سالىپ وتىر ەكەن. سول ۋاقىتتا تەرەزە تۇسىنا انا 
 
 دەپ —قۋانىش ۇستىندە ءبىزدى دە ءبىر نارسە بەرىپ قۋانتىڭىز،  ايىرلى بولسىن، قازى، وسىق قۋانىشتارىڭىز —

 .تۇردى جىالپ
 

 سوندا قازى قاسىنداعى مۇفتيگە ايتتى:
 
. بۇيىرمايدى ازاج وسىندايالرعا قازىرەتى قاليپا ەتەدى، بەيمازا كەلىپ رەت ەكىنشى تىلەنشىلەر قىدىرىڭدى ەكى وسى —

ە، بۇل جولى بۇيرىقسىز دا بولسا، وسى ەكى تىلەنشىنى ۇستاتىپ، كىسەندەتەمىن، باعداتتاي قاالنىڭ سىنىن د سويتسە
 .شاقىردى ادامدارىن دەپ، —بۇزىپ، قىدىرىپ جۇرمەسىن، 

 
سول ۋاقىتتا ەكىنشى تىلەنشىنىڭ وزدەرى دە ۇيگە كىرىپ كەلىپ، ۇستىندەگى ەسكى كيىمدەرىن تاستاپ، بىرەۋى 

 داۋىسپەن اقىردى:ايباتتى 
 
 ەكەن؟ ما بوالر بي ساراعات- اق بىردەي، جارلىعا بايعا، قايىرلى، جۇرتقا: قويعانىمدا قازى سەنى مەن قازى، —
 ازاسىنج ادىلدىكپەن الىپ، قۇرتتى وڭباعان مىناۋ! جاپار. قىلدىم توبا جاڭىلىسىما بۇل ەدىم، ەتىپ ءۇمىت دەپ —
پاتشا قۇرىعى ۇزىن ەكەنىن، ەرتە مە، كەش پە قىلعان جاماندىق پاتشاعا بىلىنبەي  ءبىلسىڭ - كورىپ جۇرتىم بەر،

 .دەپ —كىشىلىككە قاراماي، جازا تارتاتىنىن، -قالمايتىنىن، بىلىنسە ۇلكەن
 

جيىلعان قوناقتار بۇالردى تانىپ، اياقتارىنا قۇالپ جىعىلىستى. تىلەنشى بولىپ كەلىپ جۇرگەن ھارۋنراشيت دەگەن 
 ا پاتشاسى، قاسىنداعى جاپار دەگەن ءۋازىرى ەكەن.قاليپ
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7495#ixzz4WfAL9wQS 
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 مۇڭسىز ادام
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نەشە دارىگەر جيدىرىپ، ەم ەتكىزسە دە ەشبىر داۋاسى تابىلمادى.  -ءبىر پاتشانىڭ حانىمى اۋرۋ بولىپ، جۇرتتان نەشە  
 بالگەرلەردى جيدىرىپ جارلىق ايتتى:-پاتشا مۇنان سوڭ باقسى

 
پاساڭىزدار ءبارىڭىزدى دە استىرىپ گەر تاپە تابىڭىزدار، بوالتىنىن ەم نە حانىمعا وسى اشىپ، بالدارىڭىزدى —

 .دەپ —ولتىرەمىن، 
 

ول سوزبەن س«. مەن بۇل اۋرۋدىڭ ەمىن تاپتىم»بالگەرلەر قورقىپ، ساسىپ تۇرعاندا، ىشىندە بىرەۋى ايتتى: -باقسى
 مۇنى حانعا الىپ كەلىستى. بۇل بالگەر حانعا ايتتى:

 
 قاقتىرساڭىز، بۇل اۋرۋعا سول ەم ەكەن.گىمەن كويلە سونىڭ تاۋىپ، كىسى مۇڭسىز دۇنيەدە —
 

پاتشا جەر جۇزىنە جاساۋىلدارىن تاراتىپ، قانشا ىزدەسە دە مۇڭسىز ادام تابىلمادى. بىرەۋ باي، نە باقتى بولسا باالسى 
جوق، ەكەۋى دە بولسا نە قاتىنى، نە باالسىنىڭ مەيىرىمى جوق، بولماسا بىرەۋلەردەن كورگەن كەمشىلىگى بار، 

باالالرى سىرقاۋ، ەڭ بولماسا سول ايتىلعاننىڭ ءبارىن قۇداي بەرگەن بولسا، قاناعات -نە ءوزى، نە قاتىن بولماسا
 .دەپ بولمادىم ىلگەرىرەك تاعى —جوق بولعاننان ۋايىمى كوپ 

 
دام اكۇدەر ءۇزىپ، مۇڭسىز ادام جوق ەكەن دەپ قويعان كەزدە، ءبىر كۇن پاتشانىڭ باالسى كەلە جاتسا، ءبىر كەدەي 

بۇگىن جۇمىسىمدى ءبىتىردىم، قارنىمدى تويدىردىم، ەندى نە »داالداعى بۇزىلعان تامنىڭ تۇبىنە كەلىپ ايتادى: 
 سالدەن. ىجاتت دا جىعىلدى ۇستىنە ساالم جيىندى قاسىنداعى تامنىڭ دەپ،—«ۋايىمىم بار، كەل جاتىپ ۇيىقتايىن

 .قالدى تا ۇيىقتاپ قورىلداپ سوڭ
 

ورىپ، مۇڭسىز كىسى تاپتىم دەپ پاتشاعا حابار بەردى. پاتشا قۋانىپ، جاساۋىلدارىن جىبەردى، ول پاتشازادا مۇنى ك
كۇمىس بەرىپ، ەندى كويلەگىڭدى بەر دەپ -مۇڭسىزدى الىپ كەلىڭىز دەپ. الىپ كەلگەن سوڭ، بۇل ادامعا التىن

 قاراسا، مۇڭسىزدىڭ ۇستىندە كويلەگى دە جوق ەكەن.
 

ى: ماقاالنىڭ كەلۋ قاينار
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7494#ixzz4WfAYnh1h 
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 قاناعات

 
 كەلىپ سۇرادى دەيدى: 11ازىرەت الىدەن ءبىر ءجۇت

 
 تابىالدى؟ قايتسەڭ بايلىق تولىق —
 
 ءالى ايتتى: 

 
 مال قانشا .تويمايدى دەپ جەتتىم بايلىققا كىسى جوق قاناعاتى بولسا تە كوپ مال قانشا. بىلسەڭ ەتە قاناعات —
زىرەت ءالى: ن اءۇشى سونىڭ. بوالدى تىنىشىراق جايلى، كوڭىلى ادامنىڭ بۇل بىلسە، ەتە قاناعات بارىنا بولسا، دا از

 . دەدى — قاناعاتتا، —بايلىق 
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 ادەپ
 
ءبىر جۇرتتىڭ باس اكىمى ەكىنشى ءبىر بايعا جولىعىسىپ سويلەسىپ تۇرعاندا، قاسىنان ءبىر جارلى مۇجىق ءوتىپ  

بارا جاتىپ ءيىلىپ، باس ۇرىپ سالەم بەردى دەيدى. وعان قارسى الگى ۇلكەن اكىم تورە ونان دا تومەنىرەك باس 
 ۇرىپ سالەم الدى. قاسىنداعى باي:

 
 دەپ — ۇراسىز؟ باس سونشا نەگە مۇجىققا ءبىر وسى اكىمسىز، قاراعان ۇستىنەن تتىڭجۇر وسىنشا تاقسىر، —

 .دەيدى ايتتى
 

 سوندا اكىم:
 
ەن مۇجىق سونشا ءيىلىپ، ادەپتىلىگىن كورسەتكەندە، مەن ونان ادەپسىز بولىپ ۇيرەنبەگ ءبىلىم - ءىلىم ەشبىر—

 . دەيدى دەدى —قااليىن با؟ 
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 تازا بۇالق
 
بىرىنە كەز بولىپتى. بۇالق ءبىر تاستاق جەردەن شىققان. ايناالسى قالىڭ -ءۇش جوالۋشى ءبىر بۇالقتىڭ باسىندا بىر 

نشا ، شىنىداي جىلتىلداپ تۇرعان سوبىتكەن اعاش جاپىراقتارى بۇالقتىڭ ۇستىنە توگىلىپ، سۋى مۇزداي، سالقىن
ادەمى، تازا بۇالق ەكەن. سۋ شىققان جەرىنە ءبىر قازانداي تاستى بىرەۋ ويىپ قورعانىش قىلىپ، تاستىڭ سۋ اعار 

 جەرىنە جازۋ جازىپتى:
 
 سوڭ، قانعان ءىشىپ بۇالقتان جوالۋشى ءۇش ماناعى. دەپ — بول، بۇالقتاي وسى بولساڭ جوالۋشى، ءاي، —
 :ايتتى ول ەكەن، ساۋداگەر بىرەۋى وقىپ، دىجازۋ
 
 كەڭەيىپ، بارا-بارا. بارادى جەرلەرگە الىس اعىپ، تىنباي تۇن-كۇن بۇالق ەكەن، ءسوز اقىل جازىلعان بۇل —

بۇعان بوتەن بۇالقتار قۇيىپ، سويتە بارا ۇلكەن وزەن بولىپ كەتەدى. مۇنان مۇرات سول: سەن دە،  ۇلكەيەدى،
ادام، تىنباي قىزمەت قىل، ەشۋاقىتتا جالقاۋالنىپ توقتاپ قالما، سويتسەڭ، اقىرىندا، سەن دە زورايىپ، مۇراتىڭا 

 .دەدى —جەتەسىڭ دەگەنى مە دەپ بىلەمىن، 
 

 ىر مولدا ەكەن، باسىن شايقاپ:ەكىنشى جوالۋشى ءمۇساپ
 
 ۇلب. كەرەك سوقسا جوعارىراق گورى ويالعاننان ءسىزدىڭ ماعىناسى جازۋدىڭ بۇل. ويالمايمىن والي مەن جوق، —

 قاندىرادى، ىنىنسۋس سۋساعاننىڭ راقاتتاندىرادى، جانىن سالقىنداتىپ، ىستىقتاعاندى دايار، دا بولسا كىمگە-كىم: بۇالق
شكىمنەن اقى دامەتپەيدى. بۇالي بولسا ادامعا دا ابىرەت سول: بىرەۋگە جاقسىلىق ەتسەڭ، ول ە ءۇشىن ونىڭ

 .دەدى —جاقسىلىعىڭدى ەشكىمگە مىندەت ەتپە دەگەنى بولسا كەرەك، 
 
ءۇشىنشى جوالۋشى كوركەم كەلگەن ءبىر ادەمى جىگىت ەكەن، بۇل ۇندەمەي تۇردى. جولداستارى: سەن نە وياليسىڭ؟  

 ۇرادى.س دەپ —
 

 جىگىت ايتتى:
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 تۇسىپ،ء شاالم-ءشوپ تۇرىپ، تىنىپ ورىندا ءبىر سۋى بۇالقتىڭ بۇل. كەلەدى نارسە ءبىر بوتەن ويىما مەنىڭ —
 ىپتازاالن اعىپ تىنباي تۇنى-كۇنى بۇالق. ەدى بولماس ىنتىق مۇنشا ايۋان مەن ادام بۇعان بولسا، قوقىم - الي

. والي بولسا، جازۋدىڭ ماعىناسى: كوڭىلىڭدى، بويىڭدى وسى بۇالقتاي تازا ساقتا، بوالدى ىنتىق ءۇشىن تۇرعانى
نەشىك بۇالققا قاراساق كۇن تۇسسە كۇننىڭ، ءشوپ تۇسسە ءشوپتىڭ ساۋلەسىن كورەمىز، كوڭىلىڭ سول رەۋىشتى 

 . دەدى —سىرتقا اشىق كورىنىپ تۇرسىن دەگەنى مە دەيمىن، 
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 قىپشاق سەيىتقۇل
 

قىپشاق سەيىتقۇل وتىز ءۇيلى توبىرىمەن، جۇرتتىڭ تەگىس اتتانىس بارىمتاسى بار ۋاقىتتا، بۇل وتىز ءۇي كەدەيدى 
ام، بارىمتامەن مال السقااليىنشا ەتسەم بايىتىپ، حالىق قاتارىنا قوسامىن دەپ ويعا قالدى. ساۋدا ەتۋگە مال جوق 

ءبىر كۇندەردە جاۋ دا بىزدەن قۋىپ االدى، اقىرىندا بۇرىنعىالردىڭ ايتىپ كەتۋىنشە، جورتۋىل باسى جولدا قالسا 
كەرەك. سونىڭ ءبارىن دە شاماالپ قاراپ، اقىر ءبىر قيالعا ءتۇسىپ، سەيىتقۇل اۋەلى مەكەن ەتكەندەي ءبىر ورىن 

دى. سۋدىڭ بويىنا توقتا-ءجۇرىپ، اقىرىندا تورعاي تەرەسىندەگى قابىرعا دەگەن وزەنىزدەدى. كوپ جەرلەردى كەزىپ 
مىنا جاقتا ۇرگەنىش، قوقاننان، مىنا جاقتا قالماقتان شەتىرەك جانە جامانشىلىق بولسا، قالىڭ قىپشاق دەگەن رۋعا 

 ىلى ۋاقىتىندا كەدەيلەردىجاقىنىراق ەكەن دەپ، سول جەردى ۇناتىپ قايتقان سوڭ، قىستى وتكىزىپ، جازدىڭ ج
جالپى كوشىرىپ، قابىرعا بويىنا الىپ كەلدى. سەيىتقۇلدىڭ ءبىر اعاسى بار ەدى، جول ءجۇرىپ، ۇرلىق، -جاالڭاش

سكى اق سول كوشپەي، ە-تورت ۇيمەن جالعىز-بارىمتانى ادەت ەتكەن. ءىنىسىنىڭ قانشا ايتقان اقىلىنا بولماي، ءۇش
 ى.ورنى تۇركىستان جاعىندا قالد

 
قابىرعانىڭ بويىنا كەلگەن سوڭ سەيىتقۇل قولىنا كەتپەن الىپ، وتىز ءۇيلى كەدەيىنە دە كەتپەن بەرىپ، جەر تەگىستەپ، 
ەگىن ەگۋگە كىرىستى. تۇركىستان جاعىندا كورگەن ۇلگىسىمەن سۋدان ارىق قازىپ شىعارىپ، ەگىنگە سۋ جىبەردى. 

وڭىرەگىندەگى كوشپەلى ەلگە ساتىپ، مال ەتتى. جاڭا مەكەن ەگىنى پىسكەن سوڭ ورىپ، جيىپ الىپ، ارتىعىن ت
ەتكەن جەرىنە ورنىققان سوڭ، سەيىتقۇل ەگىندى جىلدان جىلعا كۇشەيتىپ، ارىق باسىنا شىعىر سالىپ، سۋدى شىعىرمەن 

ۇالردىڭ ب ايداپ، استىقتىڭ )ول كۇندە بيداي، تارى، ارپا ەگەدى( ارتىعىن توڭىرەكتەگى ەلگە مالعا ايىرباس ەتۋمەن،
ىلىپ، جاقىبايالر دا كەلىپ، سەيىتقۇلعا قوس-مالدارى كوبەيىپ، باي بولدى. مۇنى كورىپ، ءاربىر كوشپەلى ەلدەگى جارلى

 التى جىلدا سەيىتقۇل ەلى دەگەن ءتورت ءجۇز ۇيگە تاياندى دەيدى.-بەس
 

دى. ىلىپ، سەيىتقۇل جۇرت اعاسى بولسەيىتقۇلدىڭ ءوزى دە، جيىلعان حالقى دا مالدارى كوبەيىپ، باي بولدى. ەل جي
ەندى سول جۇرتىنىڭ ادال بەينەت، تابان ەت، ماڭداي تەرىمەن تاپقان داۋلەتىن اڭدىعان جاۋدان، ۇرىدان، داالداعى 
بورىدەن ساقتاۋدىڭ قامىن ويالپ، ۋايىمعا قالدى. سوالردان ساقتانۋ ءۇشىن، سەيىتقۇل جۇرتىن جيىپ كەڭەسىپ، 

لشىڭداۋىل جاراقتى قاراۋى-جەرىنە شىمنان بيىك قورعان سالدىردى، مالدارىنا رەتتەپ باقتاشى، قارۋ سۋدىڭ ءبىر قواليلى
جۇرگىزدى. بۇالردىڭ بىاليشا ءبىر اۋىزعا قاراپ بەكىنگەن حالىق ەكەنىن بايقاعان سوڭ، مالعا قىزىققان سىرتتاعى 

ا مال ش بولعان سوڭ، سەيىتقۇل ەندى بۇقارا، قوقانعكوشپەلى حالىقتار باتىپ كەلە المادى. بۇل جاعىنان كوڭىلى تىنى
قازاق قولدى ءارتۇرلى تاۋار الدىرىپ، جىلدا ەگىن پىسكەن ۋاقىتتا ماناتا قورعاندا جارمەڭكە  10ايداتىپ، ول كەنتتەردەن

تەرسەگىن  -جاباعىسىن، تەرى -رەۋىشتى بازار بولدى. كوشپەلى حالىق بەلگىلى ۋاقىتتا مالىن، ءجۇن 
رىپ،ەگىنشىلەر والرعا استىعىن، تاۋارىن ايىرباس ەتىپ، وسى قالىپشا ءبىر جاعى ەگىن، ءبىر جاعى ساۋدامەن كەلتى

 سەيىتقۇلدىڭ جۇرتى جۇرتتان اسقان باي بولىپتى.
 

تۇسىسپەن جۇرتتىڭ مالىن ۇرالپ باي بوالمىن دەپ جۇرگەندە، قوڭىرات جاعىندا -ماناتا سەيىتقۇلدىڭ اعاسى اتتانىس
ستان جانىن ۇرىنىڭ مالى دەپ تۇركى-تۇسىپ، كىم ەكەنى دە بەلگىسىز، بىرەۋ ءولتىرىپ كەتىپتى. قالعان مالقولعا ء

اكىمدەرى تاالپ الىپ، جاماعاتتارىن سەيىتقۇل كوپ سەيىتقۇل قۇرمەتتى تىلەۋ سەيدالين سۇلتاننىڭ ايتۋى بويىنشا، 
دا ەن ەگىندى ادەت ەتكەن حالىق قابىرعا سۋىنىڭ بويىنمىس. سول دانىشپان كىسىنىڭ اقىلىم-جىلداردا ءوتىپتى 1830

 ءالى كوپ. جارلى بولىپ، بوتەن كاسىبى جوق كىسىلەر
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 تورعاي جاعىندا دەرەۋ ەگىنشىگە ايناالدى، ەرىنبەي ازاپتانسا، بىرنەشە جىلدا تۇزەلىپ، حالىق قاتارىنا قوسىالدى.

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7490#ixzz4WfB3ltnE 
  http:www.elarna.comvideo.phpارنا كەسكىندەر ايماعى: -ەل
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 بىلگەننىڭ پايداسى
 
تۇنى تىنباي ءىس سوعىپ وتىرادى ەكەن. وعان كورشى، زامانىنداعى ءبىر زور باي، بروۋن -ءبىر قارت ۇستا كۇنى 

دەگەننىڭ باالسى ويناپ ءجۇرىپ قىزىققا كۇندە ۇستاعا كەلىپ، ءىس سوققانىنا قاراپ تۇرادى ەكەن. ءبىر كۇنى ۇستا 
 مىرزاعا ايتتى:

 
ڭ ە سول ونەردىكۇندەرد ءبىر بىلەدى، كىم ۇيرەنسەيشى، سوعۋدى شەگە سا،بولما تىم تۇرعانشا، قاراپ تورەم، —

 دە كەرەگى بوالر.
 

 باال نەم كەتەدى دەپ، كۇندە مازاققا شەگە سوعىپ ءجۇرىپ، بىرنەشە كۇندە جاقسى سوعۋعا ۇيرەنىپتى.
 

النىپ جانى تا-ىڭ مالمۇنان سوڭ بىرنەشە جىلدار وتكەن سوڭ، جۇرتىندا قاتتى جاۋگەرشىلىك باستالىپ، بروۋنن
ىر قاالدا تار سوعىپ، ءب-جەۋگە، كيۋگە دە كەم-ءبىتىپ، ءوزى قاتىن، باالسىمەن قاشىپ شىعىپتى. سونىمەن، ىشەرگە

جۇرگەن ۋاقىتتا، قاالنىن اكىمى بۇيرىق شاشتى: اسكەرگە كوپ ەتىك كەرەك، جاقىن جەردەگى قاالالردىڭ ساتاتىن 
نەرى ەسىنە ءتۇسىپ، و ۇيرەنگەن مازاققا مىرزانىڭ ماناعى سوندا. دەپ — تاۋسىلدى، مىق دايارالسىن، 9مىعى

 پاتشالىق ەتىكشىلەرگە حابار سالدى:
 
 .دەپ — االمىن، پودىرەتىن مەن بولسا، كەرەك شەگە - مىق كوپ ەگەر —
 

ەتىكشىلەر ىستەگەن مىعىن كورىپ ۇناتقان سوڭ، اسكەردىڭ ەتىگىنە مىق ىستەۋدىڭ مىندەتىن الىپ، كوپ مال تاۋىپ، 
 مىس. -اقىر ومىرىنە شەيىن كەمدىك كورمەي ءوتىپتى

 
 
 ـ ءبولىم: دۇنيە قاالي ەتسەڭ تابىالدى؟  314

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2011 
 

 تابىالدى؟ دۇنيە قاالي ەتسەڭ
 

 فرانتسۋز جۇرتىنىڭ ءبىر ءبىلىمدى ادامى جازادى:
 
نىمدە، ءار جەتى سايىن ۆەرسال كۇ جىگىت جۇرگەن وقىپ شكولدا ۇلكەن دەگەن ۋنيۆەرسيتەت ءوزىم جىلدا، 1791 —

وتىرىپ،  تىلەنشىقايتىپ تۇرۋشى ەدىم. سوندا ءاردايىم جولىمدا ءبىر انتون دەگەن -قاالسىنداعى شەشەمە جاياۋ بارىپ
قايىر سۇراپ الىپ ءجۇرۋشى ەدى. ءبىر كۇش تاعى سول جولمەن كەلە جاتىپ، ءبىر ورتا بويلى ارىقتاۋ كىسىگە 
ۇشىراسىپ، ءجونىمىز ءبىر بولعان سوڭ بىرگە كەلە جاتقانىمىزدا، ادەتشە ماناعى انتون الدىمىزدان شىعىپ قايىر سۇرادى. 

 بەتىنە قاراپ تۇردى دا ايتتى: قاسىمداعى كىسى توقتاپ، انتوننىڭ
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 ءسويتىپ .كورىنەدى بارداي دا قۋاتىڭ ىستەۋگە جۇمىس جانە كورىنەسىڭ سەكىلدى كىسى ەستى-ەپ قاراۋعا سەن —
پ مۇنداي جامان ىسپەن ءوزىڭدى كەمشىلىككە سالىپ ءجۇرسىڭ. باي بولعىڭ كەلسە، مەن ساعان اقىل ايتايىن: تۇرى

قاالدان قىدىرىپ  -ەدىم، ءبىراق سەندەي تىلەنشىك قىلعانىم جوق ەلدەن. قاال  مەن ءوزىم دە سەندەي كەدەي
ءجۇرىپ، اۋەلى بوقتىق، ساالم اراسىنان، نە بولماسا جاي كىسىلەردەن ەسكى شۇبەرەك سۇراپ جيىپ ءجۇردىم. ول 

ر ەسەك، عان سوڭ ءبىكوپتى اقشا بول-شۇبەرەكتەردى اپارىپ قاعاز ىستەيتىن فابريكتەرگە ساتىپ، سونىمەنەن ازدى
قۇسقى، تۇتىنۋعا جارامايتىن -بارا كوبىرەك، ءار ۇيدەن ەسكى-ءبىر اربا الدىم. مۇنان سوڭ اۋەلى ازداپ، بارا

اقشا  7شۇبەرەكتەردى ساتىپ الىپ، اربامەن ءجۇرىپ ساۋدا ەتە باستادىم. وسىنداي ىسپەن جەتى جىلدا ون مىڭ فرانك
نا كىرىستىم. جاسىم جاس، ىسىمە نىق، جيناقتى جانە ەرىنشەكتىكتى بىلمەگەننەن تاۋىپ، ەندى ءبىر قاعاز فابريكاسى

بار. فابريكامدى باالما بەردىم، ءۇمىتىم بار، باالم دا اشتىق كورە  8سوڭ، وسى كۇندە ەكى ايدىك تاس جۇرتىم
ى بۋعا ۇيرەتپەدىم. وسقالماس دەگەن. سەبەبى، باالمدى دا جاسىنان بوس جۇرۋگە، ەرىنشەكتىككە، قينالماي مال تا

 .كەتتى ءجۇرىپ جونىنە دە دەدى —ايتقانىمشا ماشاقاتتانۋدان قاشپاساڭ، سەن دە باي بوالسىڭ، انتون، 
 

 انتون بۇل سوزدەردى ەسىتكەن سوڭ تەرەڭ ويعا قالىپ، قايىر سۇراۋىن دا ۇمىتىپ تۇرىپ قالدى.
 

ءبىر كىتاپ ساتاتىن ۇلكەن دۇكەنگە كىردىم. دۇكەننىڭ جىلدا بريۋسسەل دەگەن قاالدان ءوتىپ بارا جاتىپ،  1815
بۇالي ەتىڭىز دەپ، بۇيىرىپ تۇرعان ءبىر كۋپەتستىڭ كەسكىنى كوڭىلىمە -ىشىندە بىرنەشە پريكازچيكتەرگە والي

ىما تۇردى دا، قاس-تانىس رەۋىشتى كورىندى. ءسويتىپ تۇرعانىمدا الگى كىسى مەنى كورىپ، بەتىمە قاراپ تۇردى
 ايتتى:كەلىپ 

 
 داعىۆەرسال سايىن جۇما ءجۇرىپ، وقىپ وقۋ ءسىز بۇرىن جىل بەس جيىرما مۇنان سۇرايمىن، ەتپەسەڭىز ايىپ —

 ەرىڭىز بار ما ەدى؟ج جۇرگەن بارىپ ۇيىڭىزگە
 

 سوندا ويىما ءتۇسىپ، تاڭ قالىپ:
 
 .دەدىم — انتونبىسىڭ؟ سەن —
 
 بىرء جۇرگەنىڭىزدەگى سول. ءوزىمىن انتونىڭىزدىڭ تىلەنشى كورگەن سونداعى مەن — انتون، دەدى — راس، —
ۇمىسقا كىرىستىم. نشىلىكتى تاستاپ، جتىلە كەتىپ، كىرىپ كوڭىلىمە ايتقاندارى كىسىنىڭ جولىققان بىرگە قاسىڭىزدا كۇن

ىسىمە نىق، مالىما كۇتىمدى بولدىم. اقىرىندا، سول كىسىنىڭ ايتقانى كەلىپ، مىنەكەي، وسى زور دۇكەننىڭ يەسى 
 . دەدى —بولدىم، 
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 مالدى پايداعا جاراتۋ
 
ءبىر ءۇيشى جۇمىسىمەن كوپ مال تاۋىپ تۇرسا دا، سونشا ازبەن قاناعات ەتىپ، از جۇمساپ تۇرادى ەكەن. ءبىر  

 كۇنى كورشىسى سۇرادى:
 
 — كورىنبەيدى؟ ەشنارسەڭ تۇسەتىن كوزگە جىبەرەسىڭ، جاققا قاي مالىڭدى تۇرىپ، بوال باي سەن وسى —

 .دەدى
 
 ءۇيشى ايتتى: 

 
 ءبىر بولىمىمەن بورىشىمدى وتەيمىن، ءبىر ءبولىمىن وسىمگە بەرەمىن.لىمنىڭ ما تاپقان —
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 كورشى:
 
 .دەدى — ەدىڭ؟ بەرۋشى اقشا قاشان وسىمگە جانە ەدى ما بار بورىشىڭ سەنىڭ باتىر، قويشى، —
 
 ءۇيشى ايتتى: 

 
ن، وزىمنەن تۋعان باالالرعا وقۋ بىلەمى دەپ بورىشىم تۇرعان وتەپ اقشاالرىمدى بەرگەن شەشەمە-اكە قارت —

وقىتۋعا، اسىراۋعا شىعارعان مالىمدى وسىمگە بەرگەن مال دەپ بىلەمىن. باالالر ادام بولىپ، ءبىز قارتايعاندا جاقسى 
 . دەدى —اسىراسا، والردىڭ بورىشىمدى وتەگەنى ەمەس پە؟ 
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 ءسيلينشى دەگەن حانىم
 

قىتاي جۇرتىنىڭ پاتشاسىنىڭ حانىمى ءسيلينشى جىبەك قۇرتتارىن ابايالپ قاراپ جۇرسە، بۇل قۇرتتار ولەرىندە ءوزىنىڭ 
ال مورمەگىنە كىرىپ ولەدى ەكەن. حانىم سول ورمەكتى الىپ، شيراتىپ ءجىپ ىستەدى، سونان توقىپ جاڭا جىبەك ورا

ىستەدى دەيدى. مۇنان سوڭ سول قۇرتقا نازار سالىپ قاراپ جۇرسە، تۇت دەگەن اعاشتىڭ جاپىراعىن جەپ كۇن 
كورەدى ەكەن. حانىم تۇت اعاشىنىڭ جاپىراعىن جيىپ، الگىدەي كوپ قۇرت جيىپ اسىراپ، اقىرىندا، بۇل قۇرتتىڭ 

 مىس.-ڭ اۋەلى سول حانىم تاۋىپتىپايداسىن حالقىنا ۇيرەتتى دەيدى. جىبەكتىڭ شىعاتىن ورنىن ە
 

بۇل ۋاقىتتا ءسيلينشى حانىمنىڭ وتكەنىنە بەس مىڭ جىل بولىپتى. قىتاي جۇرتى ءالى كۇنگە دانىشپان حانىمىن 
 ۇمىتپاي، جىل سايىن سونىڭ قۇرمەتىنە توي ەتەدى. 
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 ان اكىملۇقپ
 

 لۇقپان اكىمگە ءبىر سوپىسىماق ادام ءبىر جيىلىستا ايتتى:
 
 ارسىلىقق قۇدايعا دەگەن تابامىن سەبەپ بالەسىنە - قازا جىبەرگەن قۇدايدىڭ كۇنا، ەتۋىڭىز ەم اۋرۋعا ءسىزدىڭ —

 .دەدى — بىلەمىن، دەپ تابىالدى بولىپ
 

 لۇقپان ايتتى:
 
جازىلعان كىتاپتى كەلتىرىڭىز، سەنىمدى كىتاپ بولسا، ءبىز توبا ەتىپ،  ءسوزىڭىز ايتقان سول بولسا، والي —

 .دەپ —دارىگەرلىكتى قويالىق، 
 

 سوپى بۇل ءسوزدى ەش كىتاپتان كورگەنى جوق كىتاپ الىپ كەلە قويامىن دەپ قوزعالمادى.
 

 جيىلىپ وتىرعان حالىق شۋالپ قويا بەردى:
 
اتاداي بولىپ، نەشە مۇڭدى بەيشاراالردىڭ كوزىنىڭ جاسىن تىيدى،  ەتىمگەج بايداي، جەسىرگە لۇقپان سوپى، —

 .ەپد —سەن بۇل ءىستى كۇنا دەپ بىلسەڭ كىتابىڭدى كورسەت، بولماسا قازىعا الىپ بارىپ، جازاالندىرامىز، 
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ڭاشا وءىستىڭ بۇاليىنشا زورايىپ بارا جاتقانىن كورىپ، لۇقپان حالىقتان ءوتىنىش ەتىپ تىسقا شىعىپ، سوپىنى  

 قالدىرىپ ايتتى:
 
 دە ىزدەنب ءبىراق. ايتقانىڭىزعا اقىل ءۇشىن تىيۋ كۇنادان ءبىزدى شاماڭىزشا بىلگەن مولدام، بولسىن، رازى الال —

 كوزىڭىزدى سوڭ نانو اقىلىڭىزدى، اۋەلى ىسكە ول كەلسە، ىستەگىڭىز ءىستى ءبىر دا قاشان: ايتىلسىن اقىل ءبىر سىزگە
، سونان سوڭ اقىلىڭىز دۇرىستاسا، كوزىڭىز كورىپ، ءجونىن تانىپ، ماقۇل كورسە، ءتىلىڭىز بەن قولىڭىزعا جۇمساڭىز

سوندا ەرىك بەرىڭىز. ەكىنشى، ءسىزدىڭ ايتقان سوزىڭىزدەن وقىپ جەتىسپەگەندىك كورىنەدى. قۇداي تاعاال ادامعا 
ەردى كورمەك ءۇشىن، اياق بەردى جۇرمەك ءۇشىن، ءارتۇرلى دەنە بەردى: قول بەردى جۇمىس قىلماق ءۇشىن، كوز ب

جاقسىنى اڭعارۋعا. سول بەرگەن دەنەلەردى ءتيىستى ورنىنا  -قۇالق بەردى ەسىتۋگە، اقىل بەردى ويالنىپ، جامان 
جۇمساماساڭ، قۇدايدىڭ بۇيرىعىنا قارسىلىق بولىپ تابىلسا كەرەك. ونىڭ ءۇشىن جۇرمەي، تۇرماي، وتىرماي، كورمەي، 

پەي قۇدايعا قۇلشىلىق ەتىپ تە بولمايدى. سول رەۋىشتى جانسىز نارسەلەردىڭ دە كەرەكسىز جاراتىلعانى جوق. ەسىت
ءبىر ءشوپتى ۋ ەتىپ جاراتتى، ەكىنشى ءشوپتى وعان باسىتقى ەتىپ جاراتتى. بۇالردى دا تانىپ، ءبىلىپ، بۇيرىقتى 

 .دەدى —ىنا جۇمساۋدان وبال بولماسا كەرەك، ورنىنا جۇمساماساڭ كۇنالى بوالسىڭ، ءتيىستى پايدالى ورن
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7484#ixzz4WfBoL1JM  

 
 
 ـ ءبولىم: ءالىم كىسى  318

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2015 
 

 ءالىم كىسى
 
 ن ادام:ءبىر زور ءالىم مولدادان جاڭا دىنگە كىرگە 

 
 .سۇراپتى دەپ — ۇيرەنەمىن؟ ەتسەم قاالي يماندى مەن تاقسىر، —
 
 ءالىم ايتتى: 

 
—ۇيرەن، كاردان مەن جاڭبىر تاۋدان، مەن جەر جەلدەن، مەن سۋ جەردەن، پەن كوك ايدان، مەن كۇن شىققان —

 .دەدى
 

 سوندا ءالىم ايتتى:سۇراپ تۇرعان ادام بۇل ءسوز نە ءسوز ەكەنىن بىلە الماي داعدارىپ تۇردى. 
 
 لجە تاستى، - تاۋدى جۇلدىزداردى، ۇستىندە كوك ايدى، مەن كۇن كورەسىڭ، جەردى پەن كوك شىقساڭ داالعا —
 قولىنان جاراتۋعا ادام ءبارىن ونىڭ جىبەرسەڭ، وي قاراپ سوالرعا كورەسىڭ، ءبارىن وسىنىڭ — جاڭبىردى مەن

ا، سونىڭ ءبارىن جوقتان بار ەتكەن ءبىر قۇدىرەتتى يە بولسا كەرەك، ءبىز كورمەگەن. بولس والي. ەمەس ىستەر كەلەر
 . دەدى—سول اقىلعا ويالنىپ جەتىسسەڭ، يمانىڭنىڭ جارتىسى تامام بولعانى، 
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 ى باالالردىڭ ۇيىنە جازعان حاتتارىوقۋداع
 
 ا
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قامقور، دۋاگوي اتام مەن اجە، سىزدەرگە ىقالستى سالەمدەرىمدى جولداپ قاالمىن. ءوزىم سىزدەردىڭ وڭ 

اسىمەن، اۋالق اقش-ساالمات بارمىن. وتكەن پوچتادان جىبەرگەن سالەم حاتىڭىزدى، ازىن-باتاالرىڭىزدىڭ ارقاسىندا ساۋ
-الال رازى بولسىن، مەندەي ناشار باالڭىزدى ەستەن شىعارماي تۇرعانىڭىزعا. ىقىالسىممەن قۇدايجولىعىپ الدىم. 

تاعاالدان تىلەيمىن: سىزدەردىڭ ەڭبەك قامقورشىلىعىڭىزدى بىزگە دە قىزمەتىمىزبەن وتەۋگە جازعاي ەدى دەپ. وقىعان 
ڭ جاقسى وقىعان باالالردىڭ ەسەبىنە قوسىپ، وقۋىمىز تۋراسىندا بۇل كۇندە ۇستازدارىمىز سونشا رازى. جاڭادا ە

باالم االڭ بولماي ۇستازدارىڭنىڭ ايتقانىن »كەنەگەسىنە جازىپ قويدى. اتا، ءسىز ءارقاشان اقىل ايتۋشى ەدىڭىز: 
دەپ، مەن ول سوزدەرىڭىزدى ۇمىتقانىم « ورنىنا كەلتىرىپ، بەرگەن ساباقتارىن تولىق ۇيرەنىپ، بىلۋگە تىرىس

 جوق...
 
شىقتى دەپ. امان جازىلىپ كەتكەنىنە قاتتى قۋاندىم. بىزگە ۇستازدارىمىز  4ىز جازاسىز، اتا، قاسەنگە قوراسانءس 

. دەپ —ايتادى: قوراساندى ەگىپ شىعارعان باالعا قايتا قوراسان شىقپايدى، شىعا قالسا، قاتەرسىز، جەڭىل شىعادى، 
كىشكەنتاي ىنىلەرىمدى اپارىپ، شەشەك ەكتىرگەن  5كارلەرگەى لەجەردەگ جاقىن ەسكەرىپ، كەلسە ءجونى ءسوزدى وسى

 قاالي بوالدى ەكەن؟
 

 قوش، داۋاالرىڭىزدان ۇمىتكەر باالڭىز ن.
 
 ب
 

حابار بولمادى. تەك اۋرۋ سىرقاۋعا دۋشار -اعامىز ىبىرايعا كوپ سالەمدەرىمدى جولدادىم. وزىڭنەن كوپتەن ەشبىر حات
جۇمىستان دا قولىڭ تيمەيتىن شىعار. سويتسە دە، ۋاقىت تاۋىپ، ەسەندىگىڭدى  داعى، شارۋاشىلىق-بولماساڭ بوالدى

ارمىن ەكى ايدان سوڭ ەكىنشى كالسقا شىع-بىلدىرگەيسىڭ. ءوزىم دەنىم ساۋ، ۇستازدارىمىزدىڭ ءتاۋىر نازارىڭدامىن. بىر
 دەگەن ءۇمىتىم بار.

 
ردىم، سەن الىپ وزىنە تاپسىرا كور. اكەمە باس وسى حاتتى تاپسىرۋشىدان قاديشاعا ەكى قاداقتاي كونفەت جىبە

قۇلدىعىمدى ايتىپ جانە مەنەن ءوتىن، ماعان بەرگەن اقشاسىن بوسقا شىعاردى دەپ ۇرىسپاسىن. قاديشا كىشكەنە باال 
 عوي، اعام جىبەرىپتى دەپ، قۋانىپ قالسىن دەدىم.

 
 .ن ءىنىڭىز جازۋشى تىلەپ قۇدايدان دىەسەندىگىڭ —قوش، اعا، ساۋ بول. حات جاز دەگەنىمدى ۇمىتپا دەپ، 

 
 ۆ

 
ەكى جۇمادان سوڭ ەلگە دە قايتۋعا تۇرمىن. -مىنەكەي، دوستىم مۇراتباي، مەن ەكىنشى كالسقا شىعىپ، ەندى بىر

اق كوزىمە ەلەستەپ تۇر، اۋىل كوكوراي شالعىندارعا  -اق سەندەردى كورسەم كەرەك. وسى كۇندە -ەندى كوپ ۇزاماي
ڭىلداعان مالدىڭ جۇرگەندەرى. كوپ جازۋعا ۋاقىت جاقتىڭ ءبارى جەلكىلدەگەن كوك ءشوپ ىشىندە جى-قونىپ، جان
 بارعان ،ساقتاسىن سەمىز مىنگىزبەي، كىسىگە دونەنىمدى كۇرەڭ مەنىڭ: ايت اعاما سالەم، قۇرداستارىما –جوق قۇربى 

 .ن دوستىڭ. جايالرمىن جاراتىپ ءوزىم سوڭ
 
 گ
 

اۋىرعانىمنان; سەنى كورىپ اجەمدەردە ۇرەي اعامىز ىبىرايعا سالەم. سەن بەكەر ءقاۋىپ ەتەسىڭ، مەنىڭ ازىراق 
ۇيىنە قوناققا بارىپ ەدىم.  6دى. اۋىرعانىم سەبەبى، قىستىڭ كۇنى اۋىلى جاقىن جەردەگى ءبىر ەپتەشىمنىڭ-قالماعان

تۇرىپ جۇرگەندە بويىمدى سۋىق ۇستادى.  -اعاش ءۇي جوق ەكەن، كيىز ۇيدە پاتشالىق جەڭىل كيىممەن جاتىپ 
اسىم اۋىرعان سوڭ، قايتىپ دارىگەرگە ايتتىم. دارىگەر ءدارى بەرىپ، ەندى جازىلىپ كەلەمىن. اي، اعا، سونان ازىراق ب

اكەمە ايتىپ، جىلى اعاش ءۇي سالىپ الساڭىزشى. كيىز ءۇي جازدىڭ كۇنى قانشا جاقسى بولسا، قىستىڭ كۇنى سونشا 
ىنسا، ارقاڭ توڭىپ وتىرىپ، نە تازا جۋىنۋعا جامان عوي. سۋىق كيىز ۇيدە قىس كۇنى ءبۇرىسىپ، الدىڭ وتقا جىل

 نە —بولمايدى، نە تازا تاماق جەۋگە بولمايدى. وسىنداعى وقىمىستى دارىگەرلەر ايتادى: قازاقتىڭ دەرتىنىڭ كوبىسى
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 ولماعاننان،ب تازا — بورتكەن قوتىر، —. دەيدى —پايدا بوالدى،  جوقتىقتان تازالىق نە الدىرعاننان، سۋىققا بويىن
 ەتىپ ەرمەك جازىپ، كەلگەنىن ويىما سوڭ ەرىككەن. دەيدى — سۋىقتان، دە ءبورى — جوتەل شانشۋ، ۇزەك،س

 ،كىسى كارى اكەم. ازاپتانبا دەپ كەلەمىن ءۇشىن مەنىڭ جانە بۇيىرما ايىپقا دەپ مىلجىڭدادى كوپ. جاتىرمىن
 رۋاشىلىق جۇمىسىڭنان قاالرسىڭ. ءىنىڭ ن.شا
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7482#ixzz4WfC36tV5  
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 باالنىڭ ايالسى

 
عا جىعىلىپ، ويالدى: بۇل تاس ادام ءبىر ءالىم ادام جاپاندا كەلە جاتىپ، اياعى استىندا ءبىر ۇلكەن تاسقا ءسۇرىنىپ 

زيان كەلتىرەتىن تاس ەكەن، جولدان الىپ تاستايىن دەپ. سول ويمەن تاستى كوتەرىپ ەدى، استىنان ءبىر ساندىق 
 شىقتى، ساندىقتى اشىپ ەدى، ىشىنەن ءبىر جىالن شىعىپ، شاعامىن دەپ الىمگە ۇمتىلدى، ءالىم ايتتى:

 
 ما؟ بار جاماندىق جاقسىلىققا شىعاردىم، تۇتقىننان جەردەن، تار قاراڭعى، سەنى مەن —
 

 جىالن ايتتى:
 
 .بار —
 
 ءالىم ايتتى: 

 
 .دەپ — شاعارسىڭ، تيسە ساعان تورە جۇگىنەلىك، بىرەۋگە بولسا والي —
 

يتىپ ەدى، اجىالن دا بۇل سوزگە توقتاپ، ەكەۋى كەلە جاتىپ، تۇيەگە جولىقتى. تۇيەگە بۇالر ىستەرىنىڭ ءمانىسىن 
 تۇيە ايتتى:

 
 قىزمەت ەومىرىمش تاسىپ، مۇلكىن جۇگىن، اۋىر قانشا ادامنىڭ مەن: دەسەڭىز ءۇشىن نە. بار جاماندىق جاقسىلىققا —

 سوعىپ رەنجىتەدى.-ۇرىپ الماسام جۇرە دا، ارتادى جۇك تىسقارى شامامنان ۋاقىتتا قاي ادام دە، ىستەسەم
 

موينىنا ءبىر ورالدى. مۇنان شىعىپ، جەمىس اعاشتارىنا كەلىپ جۇگىندى. بۇل اعاش جىالن مۇنى ەسىتىپ، ءالىمنىڭ 
 تا ايتتى:

 
 دا، ۇرسات پايداالنىپ كورىپ، كۇن ادام قانشا جەمىسىممەن مەنىڭ: دەسەڭىز ءۇشىن نە. بار جاماندىق جاقسىلىققا —

 —اۋىرتپاي قولىمەن الماي، تۇبىمنەن قاتتى ۇرىپ، جەمىسىمدى جەرگە ءتۇسىرىپ الىپ جەيدى،  جان جەمىسىمدى
 .دەدى

 
 جىالن ءالىمنىڭ موينىنا تاعى ءبىر ورالدى. ونان كەتىپ، ءبىر يتكە جولىعىستى.

 
 يت تە ايتتى:
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 ن، ءوزىن باعىپ قىزمەت قىلىپمالى مۇلكىن، ۇيىقتاماي كۇن - ءتۇن قانشا يەمە مەن بار، جاماندىق جاقسىلىققا —
 ءبىر ەجان جىالن. دەدى —ەدىم، اقىرىندا مەن قارتايىپ اۋرۋلى بولعان سوڭ، تاياقتاپ ۇرىپ، مەنى قۋىپ جىبەردى، 

 .دەدى — شاعامىن، ەندى — ورالىپ،
 
 ءالىم ايتتى: 

 
 بەر. شاعا تيسە، ساعان تاعى تورەلىك جۇگىنەيىك، اق - بىرەۋگە تاعى ەندى —
 

سونان شىعىپ ويناپ جۇرگەن ءبىر توپ باالالرعا كەلدى. ىشىندە ءبىر باال الىمگە سالەم بەردى. ءالىم سالەمىن الىپ، 
 سول باالعا ىستەرىنىڭ ءمانىسىن ايتتى.

 
 باال ەسىتىپ بولىپ:

 
ىالن ىك جورالعان ايد ءۇش موينىڭا قوبديعا كىشكەنتاي - كىپ قولىنداعى وسى سويلەيسىڭ، بەكەر اتا، ءاي، —

 .دەدى —سىيۋشى ما ەدى؟ 
 

 سوندا جىالن دا ايتتى:
 
 .دەپ — راس، ءسوز بۇل —
 

 دەپ.« بۇل سوزگە كوزبەن كورمەي كىسى نانىپ بولماس»باال ءتىپتى نانبادى، 
 

 سوندا جىالن باالنى ناندىرۋ ءۇشىن ءيىلىپ باردى دا، ماناعى قوبديعا كىرىپ جاتتى.
 

« ويىڭىزالعان ورنىڭىزعا اپارىپ ق»ساندىقتى جاۋىپ بەكىتتى دە، ءالىمنىڭ قولىنا بەردى، باال سوندا تارس ەتكىزىپ 
 دەپ.

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7481#ixzz4WfCA2BG8  
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 باي مەن جارلى باالسى
 

 قىر كوشكەندە ەل كۇنى ءبىر. ەكەن قۇرداس ەكەۋى —اسان دەگەن باي باالسى. ۇسەن دەگەن جارلى باالسى 
 جوق، لاۋى كەلسە، دەپ بارالىق ۇيگە مەزگىلدە ءبىر. قالىپتى جۇرتتا ەكەۋى ەسكەرىلمەي، ءجۇرىپ، ويناپ استىندا

 سالىپ، جىالي باستايدى. ۇسەن ويالنىپ تۇردى دا ايتتى: جاتىر. اسان ايقاي جۇرتى قۇر
 
 .تابالىق ىزدەپ اۋىلدى كوشكەن. ونبەس ەشنارسە جىالعانمەن —
 
 .اسان دەدى— جوق؟ كورگەنىمىز دە كەتكەنىن جاققا قاي تابامىز، قايدان ەلدى —
 

سىنعان ينە جاتىر ەكەن، ونى الدى ۇسەن ۇندەمەدى. اساندى ەرتىپ كوشكەن جۇرتقا كەلدى. جۇرتتا ءبىر كوزى 
ەكى ۋىستاي قىل تاۋىپ، ونى دا الدى. سونان سوڭ اۋىلدىڭ جۇرتىن ايناال -جانە ءبىر پىشاقتىڭ سىنىعىن، بىر

 جۇگىرىپ ءجۇرىپ، كوشتىڭ كەتكەن سۇرلەۋىن تاۋىپ، سول سۇرلەۋگە ءتۇسىپ جۇرە بەردى.
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 كورىپ اسان جىالي باستادى. ءبىراز جەر وتكەن سوڭ سۇرلەۋ ەكى ايرىلدى. مۇنى 

 
 :ءتۇستى بىرەۋىنە ءجۇرىپ، قاراپ ۇسەن. دەپ — تۇسەمىز؟ قايسىسىنا ەندى —
 
 .دەدى — بار، تەزەگى جاس مالدىڭ ەكەن، سۇرلەۋى كوشتىڭ جۇرگەن بۇگىن سۇرلەۋ، مىناۋ —
 
ءبىراز جەر جۇرگەن سوڭ اسان قارنىم اشتى دەپ جىالدى. ۇسەن ۇندەمەي كەلە جاتسا، ەكەۋىنىڭ الدىنان ءبىر  

ۇيرەك ۇشىپ، ۇزاماي قاسىنا قوندى. اساننىڭ ونىمەن ءىسى بولماي جۇرە بەردى. ۇسەن جۇگىرىپ بارىپ سيپاالپ 
 جۇمىرتقانى االيىن دەپ ەدى، ۇسەن الدىرماي:ءجۇرىپ، ۇيرەكتىڭ ورنىنان التى جۇمىرتقا تاپتى. اسان قۋانىپ 

 
 .دەدى —لدان اداسىپ كوپ كۇن جۇرسەك، بىزگە تاماق كەرەك بوالر، ۇيرەكتى دە ۇستاپ االيىق، جو —
 

 اسان ايتتى:
 
 ۇستايمىز؟ قاالي —
 

 ۇسەن:
 
 ىستەدى تۇزاق ەسىپ قىلدان العان تاۋىپ جۇرتتان ماناعى دەپ — ەدىم، كورىپ ۇستاعاندارىن اكەمنىڭ مەن —
ياسىنا قۇردى. مۇنان سوڭ اساندى شاقىرىپ الىپ، ەكەۋى ءبىر تاسا جەرگە، قالىڭ ۇ ۇيرەكتىڭ اپارىپ ونى دە،

جاعىندا ادام كورىنبەگەن سوڭ، ۇياسىنا -اق ۇيرەك قايتا ۇشىپ، جان-ءشوپتىڭ اراسىنا بارىپ جاتتى. كوپ ۇزاماي
ىپ، جۇگىرىپ ۇياعا بارىپ ەدى، ۇيرەك ۇشا الماي دالبىرالدى دا كەلىپ قوندى. بىتەگەنەدەن سوڭ ۇسەن تۇرەگەل

 قالدى. قاراسا، ۇيرەك موينىنان تۇزاققا ءىلىنىپ قالعان ەكەن.
 

 ۇيرەكتى اسان:
 
 .دەدى — بارالىق، ويناپ الىپ، ءتىرى —
 

 ۇسەن ايتتى:
 
ى. بۇيىراد ەتۋگە تاماق الىپ، دامعاا بۇالردى تاعاال-قۇداي مۇقتاجدىقتا قۇستار، ادال قاز ۇيرەك،: اكەم جوق، —

 ماناعى دەپ —ماتاپ اۋرە ەتۋ وبال دەپ ايتۋشى ەدى، اۋرە ەتپەي باۋىزداپ االلىق، -ءبىراق تىرىلەي بايالپ
 .الدى باۋىزداپ سىنىعىمەن پىشاقتىڭ العان تاۋىپ جۇرتتان

 
ن بويىنا جەتتى. سۋ ءىشىپ، سۋسىندارى سۋدىڭ -كەلە جاتىپ، ءتۇس اۋعان شاقتا، ەكەۋى ءبىر وزەن -مۇنان سوڭ كەلە

 قاندىرعان سوڭ، ۇسەن ايتتى:
 
 .جەلىك ءپىسىرىپ تاماق ءبىر ەندى —
 

 اسان:
 
 .دەدى — جەلىك؟ ءپىسىرىپ نەعىلىپ جوق، وت —
 

ۇسەن ۇندەمەي سۋ جاعاالپ كەتىپ، ءبىر شاقپاقتاس تاۋىپ اكەلدى جانە شاپانىنىڭ ءبىر كىشكەنتاي جىرتىلعان 
جەرىنەن ازعانا ماقتا سۋىرىپ الىپ، ونى تاستىڭ ۇستىنە قويىپ، ءبارىن بارماعىنا قاتتى قىسىپ تۇرىپ، ماناعى پىشاقتىڭ 

تۇتاندى. سونان سوڭ ايناالسىنا ازعانا تەزەك ۇگىپ سالىپ،  سىرتىمەن تاسقا قاتتى ۇرىپ ەدى، وت شىعىپ، ماقتا
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ۇسەن ءوزى وتتى ءۇرىپ تۇتاندىرىپ جاتىپ، اساندى قۋ تال جيناپ الىپ كەل دەپ جىبەردى. تال كەلتىرىلگەن 
سوڭ وت جاعىپ، اۋەلى جۇمىرتقانى وتقا سالىپ ءپىسىردى. ونان سوڭ ۇيرەكتىڭ ءجۇنىن جۇلىپ، بۇتارالپ، ءبىر 

 ان ىستىك ىستەپ، ۇيرەكتى وتقا قاقتادى. پىسكەن سوڭ ەكەۋى دە جەسىپ، تويىپ الىستى.تالد
 

 تاماعى تويعان سوڭ كوڭىلىنەن ۋايىمى شىعىپ، اسان سۋ جاعاالپ جۇگىرىپ كەتتى، ءبىر مەزگىلدە داۋىستادى:
 
 .دەپ —! قاراشى بالىقتاردى جەردەگى تايىز مىناۋ! ۇسەن ۇسەن، —
 

قاراماي باياعى جۇرتتان تاپقان ينەنى وتقا سالدى. ينە ءبىرازدان سوڭ وتتىڭ كۇشىمەن ەرىپ، قىزاردى، ۇسەن وعان 
 سول ۋاقىتتا پىشاقپەن ينەنى الىپ، ەپتەپ ءيدى، قارماق ىستەدى.

 
 سونان سوڭ اساندى شاقىرىپ:

 
 ىپكەس تالدان بايالپ، ىستەپ باۋ قارماققا ەسىپ قىلدان ماناعى ءوزى دە، دەدى — بەر، تەرە شەگىرتكە سەن —

تكەسىن رشەگى جيعان اساننىڭ بارىپ، سۋعا ۇسەن سوڭ، بولعان دايار ابزەلىمەن قارماق ءسويتىپ،. ىستەدى ساپ وعان
جەمگە شانشىپ، قارماعىن سۋعا سالدى. سۋ ادەمى، ايناداي تازا سۋ ەكەن، ىشىندەگى ويناعان بالىقتارى كورىنىپ 

. قاشىپ، جۇلقىپ ءوتتى-شاباقتار كەلدى، بىرەۋى ءبىر، ەكەۋى ەكى جەمدى يىسكەپ، ءتيىپتۇعىن. اۋەلى  -جۇرە 
ءسويتىپ تۇرعاندا، شاباقتار دۇركىرەي كەلىپ قاشتى. قاراسا، ءبىر شورتان كەلگەن ەكەن. ول شورتان جەمگە دە 

تار ماناعى بىتىراپ كەتكەن شاباق قاراماي، تاكاپپارالنىپ جايىمەن بىلعاڭداپ ءوتىپ جۇرە بەردى. شورتان وتكەن سوڭ
ىپ، سوعىپ قاش-بىرى قۋىپ، جەمگە دە ءتيىپ-جان جيىلىپ كەلىسىپ، جەمنىڭ ايناالسىندا ويناپ، ءبىرىن-تاعى جالما

ءوتىپ ءجۇردى. ءسويتىپ تۇرعاندا، شاباقتار جانە دۇركىرەي قاشىپ، جوق بوپ كەتتى. قاراسا، ءبىر بولەك االبۇعاالر 
ەمدى ەڭ بۇرىن كورگەن بىرەۋى توقتالماستان كەلىپ اساپ كەلىپ قالعاندا، ۇسەن قارماقتى تارتىپ كەلگەن ەكەن. ج

 الىپ، ونى قىرعا شىعارىپ تاستادى. سول قالىپشا ۇسەن ءبىرتاالي االبۇعا الدى.
 

بىر مەزگىلدە ەن. ءبالىقتىڭ الىنعان قىزىعىنا اينالىپ تۇرىپ، باالالر كۇننىڭ كەشكە تايانىپ قالعانىن اڭعارماعان ەك
 ۇسەن كۇنگە قاراپ:

 
ىرەۋىنىڭ لىقتارىن ببا العان قارماقپەن دەپ، — االيىق، تاۋىپ وتكەل جارىقتا عوي، قالىپتى بولىپ كەش كۇن اھ، —

باۋىمەن قارماعىن دا قالدىرماي الىپ، ەندى وتكەل ىزدەستى.  -شاپانىنا وراپ الىپ، ماناعى شاقپاق تاسىن جانە سابى 
رادا ۇسەن كىدىرمەستەن، ماناعى وزدەرىنىڭ ءتۇسىپ كەلگەن سۇرلەۋدىڭ وتكەن جەرىن تاۋىپ الىپ، سول بۇل تۋ

 جەردەن وتە شىقتى.
 
اق كۇن كەش بولدى جانە ءبىرازدان سوڭ ىمىرت جابىلىپ، جول كورىنبەدى. ءتۇن بولعان -ءبىراز جۇرگەن سوڭ 

سەن سىر بىلدىرمەي، ەندى جۇرسەك اداسارمىز دەپ توقتادى، سوڭ، باالالر ەكەۋى دە قورقايىن دەدى. سويتسە دە ۇ
تەزەك تەرىپ، وت ءجاقتى.بىراز وتىرعان سوڭ اسان كۇندىز كوپ ءجۇرىپ شارشاعان باال، ۇيىقتاپ قالدى. ۇسەن 

دەپ، ۇيىقتاماي وتقا « ەلدى جەردىڭ ۇرىسى، دال الى جەردىڭ ءبورىسى بوالدى»ويالدى: اكەم ايتۋشى ەدى 
العان بالىعىن ءپىسىرىپ، ەرمەك ەتىپ وتىرا بەردى. ەسىتۋى بار ەدى: وت جاعىپ وتىرسا، قاسقىر  كۇندىزگى
-مىس دەپ. قاراپ وتىرسا، ءبىر مەزگىلدە ءبىر توپ كيىك كەلدى. والر انادايدان ودىرايىپ قاراپ تۇرىپ-كەلمەيدى
ىر ءۇيىر قۇالن كەلدى. ايعىرى الدىندا باسىن وزىنەن ۇركىپ جونەلدى. ءبىرازدان سوڭ قۇلىن، تايى بار ءب-تۇرىپ، وز

. تۇردى دا، والر دا شاۋىپ جونەلدى-تىكشيتىپ، قۇيرىعىن شانشىپ، وسقىرىنىپ، وزگەلەرى تاڭدانىپ قاراپ تۇردى
ەسە شاعاال ادامشا شىڭعىرىپ، بىرەسە جىالعان باالشا، بىر -ءبىر مەزگىلدە جاقىن جەردە قاسقىر ۇلىدى. الىسىراقتا وگىز 

قارقىلداپ كۇلگەن ادامشا، ءارتۇرلى داۋىسقا سالدى. ۇسەن تۇيسىنىڭكىرەپ، بويى مۇزداپ، قولىن ماناعى قارماقتىڭ 
-تاياعىن قىسىڭقىراپ ۇستاپ جانە وتىرا بەردى. ءسويتىپ ءار جانۋارالردى كەرىپ جانە وتتىڭ جارىعىنا جيىلعان قۇرت

ىزدار نەگە ءولىم ىزدەپ وتقا تۇسە بەرەدى ەكەن دەپ، ءارتۇرلى قوڭ-قۇمىرسقا، كوبەلەكتەردى قاراپ، بۇل كوبەلەك
جاققا جايىال -ويالرعا قالىپ، سۇيەنىپ جاتىپ، تاڭدى اتىردى. كۇنشىعىستا تاڭ اۋەل التىنمەن بوياعانداي قىزارىپ، جان

. دەپ «بولدى ۋاقىت جۇرەر»: باستادى وياتا دا اساندى ۇسەن باستاعاندا، اعارا تاراپ قىزىلى اقىرى بارىپ، جايىال –
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، قاسىنا ىپال وياتىپ قويماي ۇسەن دا، ىڭىرسىسا ويانباي ارادا جۋىق قالىبىنشا، ۇيدەگى ۇمىتىپ، ەكەنىن داالدا اسان
 ەرتىپ، جولعا شىعىستى.

 
كۇن ساسكەگە شەيىن ءجۇرىپ وتىرىپ، ساسكەدە سۇرلەۋ ءبىر قاتاڭ شوقاتتاۋ جەرگە ءتۇسىپ كورىنبەي كەتتى. 

جاعىنا قاراپ تۇرسا، ىلگەرگى الدىندا  -الالر ەندى قاي جاققا جۇرەرىن بىلمەي داعدارىپ تۇردى. ءسويتىپ، جان با
ءبىر كيىك قىر ۇستىندە، ۇلكەن موال كورىندى. سوندا ۇسەننىڭ ويىنا اكەسىنىڭ ءسوزى ءتۇستى: داالدا ءجۇرىپ 

 اساندى ۇسەن بويىنشا اقىل سول.ەكەن دەيدى —، اداسساڭ، مواللى جەردە سۋ بوالدى، سۋلى جەردە ەل بوالدى
شىقتى. ۇسەن ەندى ءبىلدى  داۋسى قازدىڭ قاڭقىلداعان كەلگەندە، جاقىنداپ موالعا. ءجۇردى قاراي موالعا ەرتىپ،

جاقىن جەردە قول بار ەكەنىن، ونىڭ ءۇشىن قاز سۋسىز جەردى مەكەن ەتپەيدى. كەلىپ ەكەۋى ەندى مواللى قىرعا 
شىقتى، قاراسا قىردىڭ جىعىالر استى ۇلكەن قول ەكەن، كولدىڭ ايناالسى دا، ءىشى دە جىڭىلداعان مال. جاعاسىنداعى 

 كىرىپ، ىنەىش كول پاراسى ءبىر جىلقىنىڭ جىلقى، مەن قوي قورا—اي شالعىنىندا قوراجىبەكتەي جاپىرىلعان كوكور
 قىردان الرباال كورىپ، بۇالردى. جاتىر تۇيە توپ ءبىر سورتاڭدا جاعاسىنداعى ءبىر ەندى تۇر، كىرىپ قۇراققا بەلىنەن

 اسان، ۇسەندى كورىپ، والر دا قۋانىپ، رمالشىال. ەكەن مالى اۋىلدارىنىڭ ءوز كەلسە،. كەلدى مالعا جۇگىرىپ ءتۇسىپ،
شەشەسىنەن ءسۇيىنشى سۇرايمىز دەپ شاۋىپ كەتتى، وزگەلەرى باالالردى اتقا مىنگىزىپ، اۋىلعا الىپ -بىرەۋى اكە

 انج اۋىلدىڭ كەشەدەن ءبىلىپ، قالعانىڭدى جۇرتتا سەندەردىڭ —ءجۇردى. جولدا كەلە جاتىپ مالشىالر ايتتى: 
 ەشەلەرىنەش-اكە كەلىپ، ۇيلەرىنە ەسەن-امان باالالر مەزگىلىندە بەسىن ناق. دەپ —تىپ ەدى، كە ىزدەۋگە بىتكەنى

 .دەيدى قوسىلدى
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7480#ixzz4WfCH1s00  
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بىلىم ۇيرەنۋ ءۇشىن، قاراكەرەي سوقىرابىز دەگەندى ىزدەپ كەلگەن ەكەن. سالەم -جانىبەك باتىر باال كۇنىندە ءاقىل
 بەرىپ كىرىپ كەلسە، قارتتىقتان ەكى جاعىن جىبەكپەن تاڭىپ وتىرعان كىسى ەكەن. جانىبەكتى كورىپ:

 
 .دەدى — ۇلسىڭ؟ قاي سەن —
 
 .دەدى —قوشقار ۇلىمىن،  —
 
 .دەدى—با؟ بوالرسىڭ سول ەدى، دەپ بار ۇلى ءبىر ەستى ادام قوشقاردىڭ —
 
 .دەدى — بوالرمىز، —
 
 .دەدى — ءجۇرسىڭ؟ نەعىپ جاقتا بۇل بار، جۇمىسىڭ نە باالم، —
 
 —لىم االيىن دەپ ءجۇر ەدىم، بى-ءاقىل اۋىز ەكى-بىر الىپ، قولىن دەگەنگە، بار اتامىز قارت ءبىر جاقتا وسى —

 .دەدى
 
 ڭاالدى ەكەنسىڭ، ۇل دەگەن بواليىن بي باستاپ، ءسوز ەكەنسىڭ، ۇل دەگەن االيىن جۇرت باستاپ، ەل!!! ا-ا —

 استىڭجولد ەكەنسىڭ ۇل دەگەن االيىن جول باستاپ قول; الدىڭنان كەتپەس ايماعىڭ — اياما ادىلدىگىڭدى كەلسە
 الماسق جولداسىڭ — اياماساڭ ولجاڭدى تۇعىن، ساال ولجا كىسى ءبىر —ل، مىڭ كىسىگە ا ءبىرىن الما، مىڭىن

 قىزدىڭ تىن،بوال حان جىگىتتىڭ ال، قاتىن دە بەر قالىڭ كۇنىندە جاس وتىرمىن، كەلىپ التىعا جيىرما ءجۇز. جانىڭنان
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 اياعىڭ،ت —ق جي، جاياۋ جۇرسەڭ مىلتى جيساڭ قارۋ. ۇلىم وكىنبە، سوڭ قارتايعان سول، ۋاقىتى بوالتىن حانىم
 .تاماعىڭ — اشسا قارنىڭ

 
مۇنان شىعىپ، كىشى جۇزدە توقسانعا كەلىپ وتىرعان تايعان دەگەن بيگە كەلدى. كەلسە ءبيدىڭ ەلى قوش ەكەن، 

 قوش ۇستىندە كەز بولىپ، سالەم بەرىپ، ات ۇستىنەن كورىستى. مۇنىسىن جاقتىرماي، بۇل بي دە سۇرادى:
 
 قاي ۇلسىڭ؟ىم، جان —
 
 .ۇلىمىن قوشقار —
 
 ءجۇرسىڭ؟ نەعىپ ۇلىم، —
 

 وعان دا ايتتى:
 
 .مەدى دەپ سۇرايىن اقىل اۋىز ەكى-بىر الىپ، قولىن جولىعىپ، دەگەنگە، بار اتامىز قارت ءبىر جاقتا وسى —
 
لەمەج الجىعان شالىن كەىڭ ءبىر الشىنن جانىبەك، قوشقارۇلى ارعىننىڭ قارىس التى ازۋى —. ول دەدى —! ە!ە!ە —

 قىلىپ كەتەيىن دەپ ەدىم دەسەڭشى.
 

 جانىبەك:
 
 ءجۇرىپ الىپ بۇرىپ باسىن اتىنىڭ دەپ، — عوي، قايتاردى كوڭىلىمدى كەلسەم، دەپ سۇرايمىن ءسوز مەن —

 .كەتتى
 

 اناداي بارا جاتقاندا، بي:
 
 ارادى. سوندا بي:ق ارتىنا جانىبەك. شاقىردى دەپ — جانىبەك، ەي، —
 
 ورگە وگىزدى. قايتاردىم كوڭىلىڭدى سوزبەن اۋىز ءبىر 3كىشىلىگىنەن ءجۇزىم تۇر، سوالي بۇرما، باسىن اتىڭنىڭ —

 .دەدى — سىنار، ساعىڭ — سالما ءجۇزىڭدى جامانعا تاالر، قاناتىڭ — سالما
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7479#ixzz4WfCe6pjS  
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بايۇلى جەتى جاسار كۇنىندە ەل كوشىپ، كوپ باالالر: بىرەۋ تايىنا، بىرەۋ اتىنا مىنگەندە، ءبىر باال جىالمسىراپ 
 :قاراپ تۇرىپ قالدى. مۇنى كورىپ، بايۇلى قاسىنا بارىپ

 
 .دەدى — مىنبەيسىڭ؟ اتىڭا نەگە سەن —
 

 باال قامىعىپ:
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 .دەدى — ەدىم، ءمىنۋشى تۇيەگە اجەممەن كوشكەندە جوق، اتىم —
 

 سوندا بايۇلى اتتان ءتۇسىپ، جاياۋ اكەسىنە بارىپ:
 
ى بىرەۋگە بەرسەم، ءسىز تايىمد سول ەدىڭىز، اتاپ تاي جورعا ءبىر ماعان توقىمىمەن-ەر مىنگەندە، اتقا مەن —

 .دەدى —ۇرىسپايسىز با؟ 
 

 اكەسى:
 
 .دەدى — بەرەسىڭ؟ كىمگە —
 

باال قىسىلىڭقىراپ تۇرىپ، جاياۋ جىالپ تۇرعان جارلىنىڭ باالسىن كورسەتتى. بۇعان اكەسى دە ءتۇسىنىپ، بەتىنەن 
 ءسۇيىپ:

 
 .دەدى — وزىڭدە، ەرىك ءوز دە بەرسەڭ كىمگە تايىڭدى —
 

بايۇلى قۋانىپ، تايدى ەرتتەتىپ، ماناعى باالعا اكەپ بەرىپ، قاسىنا ەرتىپ الدى دا، شاۋىپ كەپ كوپ سونان سوڭ 
 باالعا قوسىلدى.

 
سول ۋاقىتتا ءبىر اقساقال جاقسى كىسى قوناق بولىپ جاتىر ەكەن. بايۇلىنىڭ الگى مىرزالىعىن كورىپ، رازى بولىپ، 

 سىرتىنان باتا بەردى:
 
 .دەپ —باالعا ۇزاق جاس بەر، مال مەن باس بەر، قۇدايىم، بۇل  ەي، —
 

سول كىسىنىڭ باتاسى قابىل بولىپ، اقىرىندا بايۇلىنان ون ەكى ۇل تۋىپ، ءبارى دە اسقان باي، ەلگە باس بولدى. 
 ون ەكى اتا بايۇلى دەگەن رۋ سونان تارادى دەسەدى.

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7478#ixzz4WfCpE9tP  
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 جانۋارالردىڭ داۋالسقانى-جان
 

ستى جانۋارالردىڭ ءبارى دە ادامنىڭ جىلىنا اعالىققا تاال-جىلقى، تۇيە، سيىر، قوي، يت، تاۋىق، تىشقان جانە بوتەن جان
 دەيدى.

 
 جىلقى ايتتى:

 
 لىماقى ىشەدى، بولسا ءسۇتىمدى كورەدى، بولسا كۇشىمدى ەتەمىن، جاقىن الىسىن مىنسە، ۇستىمە ادام مەن، —

 .دەدى —بوالمىن، مەن اعاسى جىل جوق مال پايدالى مەنەن ادامعا ىستەيدى، ارقان دەيىن
 

 تۇيە ايتتى:
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ۇمىسىن قىلساڭ ارپا، سۇلى، ءشوپ اسايسىڭ، تاماعىڭ ءۇشىن قۇل بولدىڭ. مىنا مەن سەن كوتەرە ج ادام سەن —
المايتىن اۋىردى كوتەرىپ، نەشە ايشىلىق الىس جەرلەرگە بارامىن، اش بولدىم دەپ ارپا، سۇلى سۇرامايمىن، كودە 

گە بىلسا سۋ ءىشىپ، تابىلماسا شولتا ەتىپ، قورەك سونى كەلسە كەز نە جۋسان، — بولسا جۋسان كودە، —بولسا 
 .دەدى —دە شىداپ جۇرە بەرەمىن، جىل اعاسى بولۋ ماعان اليىق، 

 
 سيىر ايتتى:

 
 .ىستەيدى ماي قۇرت، ىشەدى، ءسۇتىمدى ەگەدى، مەنىمەن ەكسە ەگىن ادام —
 

 قوي ايتتى:
 
ىستەيدى، جاباعىمنان كۇپى تىگەدى، ارقان،  كيىز الىپ، ءجۇنىمدى. ەدى جابار نەمەن ءۇيىن قازاق بولماسام مەن —

 .دەدى —ءجىپ ەسەدى، سۇتىمنەن قۇرت، ماي االدى، 
 

 يت ايتتى:
 
 مىن،باقتاشىڭ ءبارىڭنىڭ سەنىڭ. ەدى تاۋىسار جەپ قاسقىر نە ۇرالپ، ۇرى نە كوبىڭدى سەنىڭ بولماسام مەن —

 .بەرەمىن حابار يەمە اباالپ،-ءۇرىپ كورىنسە دۇشپان
 

 ايتتى:تاۋىق 
 

مەن بولماسام كىسى ەرتە تۇرىپ، جۇمىسىنا بارماي، ۇيىقتاپ قاالر ەدى. مەن تاڭەرتەڭ تۇرىپ شاقىرىپ، حابار 
ايتامىن، تاڭ اتتى دەپ، كوپ وتىرسا، جۇمىسىڭنان قاالرسىڭ، جاتار ۋاقىت بولدى دەپ، ءتۇن ورتاسىندا دا شاقىرامىن، 

 .دەدى —ولدى دەپ، كەش بولسا دا شاقىرامىن، دەماالر مەزگىل ب
 

 تىشقان نە دەرىن بىلە الماي تۇردى دا، ءبىر ءتۇرلى قۋلىق ويالپ، جينالعان كوپكە ايتتى:
 
 .دەدى — بولسىن، باسى جىل سول كورسە، بۇرىن كىم تا، تۇرالىق قاراپ جىلدى. ونبەس ەشتەمە تاالستان بۇل —
 

كورەدى دەپ تىشقاننىڭ ءسوزىن قوستاپ، ءبارى دە جىلدى قاراپ تۇيە ءوزىنىڭ بيىكتىگىنە سەنىپ، مەنەن بۇرىن كىم 
 تۇردى.

 
ءبىرازدان سوڭ تىشقان جورعاالپ، تۇيەنىڭ ۇستىنە شىعىپ، وركەشىنىڭ باسىنا ءمىندى دە وتىردى. سونىمەن، بارىنەن  

ەگەن ءسوز د« دىتۇيە بويىنا سەنىپ قۇر قال»بۇرىن جىلدى تىشقان كورىپ، حابار بەرىپ، جىلدىڭ باسى بولعان. 
 وسىدان قالعان ەكەن.

 
ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 

http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7476#ixzz4WfD7w0hK  
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-عا ۇندەمەي وتىرىپتىقار-بۇتاققا قونىپ، تىنباي شيقىلداي بەرىپتى. قاسىنداعى قۇزعىناال ساۋىسقان ءبىر بۇتاقتان ءبىر 
 مىس. سوندا ساۋىسقان:
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 .دەپتى — وتىرمىسىڭ؟ نانباي سوزدەرىمە ايتقان مەنىڭ الدە ۇندەمەيسىڭ، نەگە سەن تامىر، قارعا —
 

 وعان قارعا ايتتى دەيدى:
 
ساپاسى جوق كوپ سويلەگەن مىلجىڭ شىن ءسوزدى -زا، ەركىن سوزىڭە نانىڭقىرامايمىن. سانىمىر ساۋىسقان راس، —

 .مىس-دەپتى —ازايتادى دەپ بىلەمىن، 
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7475#ixzz4WfDF1nYd  

 
 
 ـ ءبولىم: قارعا مەن قۇرت  326

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2023 
 

 قارعا مەن قۇرت
 

قارعا ۇشىپ جۇرگەندە جەردە جورعاالپ بارا جاتقان قۇرتتى كورىپ، تۇمسىعىمەن تىستەپ الىپ ۇشىپ كەتتى. قۇرت 
 بايعۇس ءىستىڭ جامانعا اينالعانىن ءبىلىپ:

 
 .دەدى —دى، ە قۇستار جاقسى اسقان ەدىم، كورىپ دە شەشەڭدى-اكە باتىر، قارعا ءاي، —
 

 دەدى.« ۋھ!»قارعا ءتاۋىر كورىپ، تۇمسىعىمەن 
 
 .قۇرت دەدى — ەدىم، ءبىلۋشى دا اعاالرىڭدى-اپا—
 

 دەدى.« ۋھ!»قارعا تاعى 
 
 .دەدى — ەدى، ەمەس جاقسى سەنەن دە ءبارى سونىڭ ءبىراق —
 

 ى.پ كەتىپ، قۇتىلدى دەيددەگەندە، اۋزى اشىلىپ كەتكەن سوڭ، قۇرت جەرگە ءتۇسى« اھ!»سوندا قارعا ماساتتانىپ 
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7474#ixzz4WfDLdIdG  
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 ءبىر تۇلكى قۋىسىپ، بارىنەن بۇرىن جەتىپ،قىپشاق ءىزباستى بي، ون جاسار كۇنىندە قوش ۇستىندە كوپ اداممەن 
ى بەرمەدى. دەپ ەدى، ءىزباست« تۇلكىڭدى بىزگە بايال»تۇلكىنى سوعىپ الدى. ارتىنان كەلگەن جاسى ۇلكەن كىسىلەر 

قازاقشىلىق ادەتتە جاسى ۇلكەنگە مۇنداي سوعىپ العان تۇلكىنى بايالۋشى ەدى، مىناۋ باال بىزگە بايالمايدى دەپ، 
 داعى حانىنا ارىزعا كەلىسىپتى. سوندا ءىزباستى حانعا ايتتى دەيدى:زامانىن
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 سول. الماي ەرە قالدى دە ءبارى كىسى، كوپ قۋدىق جابىال دەمالماي، قاراپ تاۋعا تۇلكى، ءبىر قاشتى ويدان —
ۇلكى جۇر، التايى تدىنا سالىپ ايداپ ءال جوق جاۋىم دۇشپان اعايىننان الماي، مەن جەتكەن جالعىز االر، كىم تۇلكىنى

 كورە الماي، ۇيالىپ، تاقسىر، جۇرمەڭىز، مۇنىڭ تورەسىن ونداپ بەرە الماي.
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7472#ixzz4WfDUYOp8  
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 تىشقاننىڭ وسيەتى
 

تىشقان باالسىنا وڭاشادا ۇيرەتىپتى: ادام دەگەن مىقتى جاۋىمىز بار، اعاشتان قاقپان قۇرىپ، ۇستىنە عانا ماي بايالپ 
 الگى كۇنى ءبىر. دەپ —قويادى، سونى جەيمىن دەپ بارساڭ، قاقپان ۇستاپ االدى، باالم، سوعان جوالي كورمە، 

ءيسى شىققان سوڭ، نەعىلىپ قويعان ەكەن دەپ، قاسىنا جوالماي، الىستان سىعاالپ يناپ ءجۇرىپ، مايدىڭ و باالسى
قانا قاراسا، شەشەسىنىڭ ايتقان قالىبىنشا قاقپان، ۇستىندە مايىمەن تۇر ەكەن. ويالدى: قاراشى، ادامنىڭ اقىلسىزدىعىن، 

يامىز با انىن. ءبىز سول قۋلىققا بوال قواعاشتان قاقپان عانا ىستەپ، ۇستىنە ماي بايالپ، ءبىزدى قىزىقسىن دەپ قويع
 بۇالي ودىراڭداپ جۇگىرىپ ءجۇردى دە ايتتى:-دەپ، والي

 
 كەۋگەيىس جاقىنداپ عانا بيتتەي دە جەمەسەم اي، - جاقسىسىن ءيسىنىڭ قۇرعىردىڭ مايى ايحاي دە، سويتسە —

 قاقپان تارس ەتىپ، تىشقاندى جانشىپ تاستادى.ي بارا جاتقاندا، جاقىندا-جاقىنداي بىرتە-بىرتە دەپ،—عوي، بوالدى
 

ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى: 
http:www.elarna.comkitap_kk.php؟id=1150&oku=7471#ixzz4WfDf7g00  
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 مەيىرىمدى باال
 

تورە  تۇعىن. ءبىر-بىرەۋدى الداعاندىعى موينىنا تۇسكەن كىسىنىڭ قولىن كەسەقىتاي جۇرتىندا ەسكى زاڭ بار، 
اكەم »وسىنداي ىسپەن كۇنالى بولىپ، الگى ايتىلعان جازانى بەرۋگە تۇرعاندا، كۇنالى تورەنىڭ جاس قىز باالسى 

 دەپ، ءمالىم بولدى. قىزدى پاتشاعا الىپ كەلىستى.« ءۇشىن جاۋاپ بەرەمىن
 
 ىايرىلۋ قولىنان ءۇشىن سونىڭ راس، بولعانى اليىق جازاعا اكەم مەنىڭ — قىز، دەدى — م،پاتشا تاقسىر —

 ىقتىجاز مەنىڭ دا قول بۇل —. كوتەردى قولىن ءوزىنىڭ دەپ— قولى، اكەمنىڭ تاقسىر، مىنەكەي،. بولدى كەرەك
كەلمەيدى. بۇيىرىڭىز، تاقسىر، وسى ناشار ۋعا شاماسى اسىرا شاعاالرىن-باال مۇنىمەن ءبىراق قولى، اتامنىڭ بولعان

 شاعاالرىن اسىرايتىن قولىن اتاما قالدىرۋعا.-قولىن كەسىپ، جۇمىسقا جاراپ، باال
 

 پاتشا باالنىڭ مۇنشا اتاسىنا مەيىرىمدىلىگىنە راقىمى كەلىپ، تورەنىڭ كۇناسىن كەشتى دەيدى.
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 اياعان كۇشتىرەك -اۋرۋدان 
 

سەيىت ورام ۇستىندە جۇگىرىپ بارا جاتقاندا، ءبىر اربالى كەلىپ، اڭداۋسىز سوعىپ كەتىپ، اياعىن سىندىرىپتى. ويبايالپ 
جىالماق  سەيىتجىالپ جاتقان باالنى كورىپ شوشىنعاننان شەشەسى ەسىنەن تانىپ قالىپتى. مۇنى كورگەن سوڭ، 

تۇگىل، سىنعان اياعىن ورنىنا سالىپ، تانىپ جاتقاندا دا دىبىسىن شىعارماي، قاباعىن دا شىتپاي جاتتى. سوندا سىنىقشى 
 كىسى:

 
 .سۇرادى دەپ — شىتپايسىڭ؟ دا قاباعىڭدى ما، اۋىرماي اياعىڭ —
 

 ايتتى دەيدى:سەيىت، شەشەسى شىعىپ كەتكەن سوڭ دەمىن الىپ، سىنىقشىعا سىبىرالپ 
 
 پ،قينالى دە اجەم كورسە، قينالعانىن جانىمنىڭ مەنىڭ ءبىراق تۇر، كورىنىپ كوزىمە جانىم تۇگىل، اۋىرماق —

 . دەدى — جاتىرمىن، شىداپ دەپ، جۇدەمەسىن
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 شەشە مەن باال
 

 باالسىنان سۇرادى:شەشەسى قىز 
 
 قويدىڭ؟ قايدا اقشامدى بەرگەن—
 

 باال:
 
 .بەردىم بىرەۋگە—
 

 شەشەسى:
 
 كىمگە؟ —
 

 باال:
 
 .بەردىم باالعا تەنتەك بىر—ء 

 
 شەشەسى:

 
 شىعارسىڭ؟ بەرگەن دەپ بولما تەنتەك بىالي مۇنان—
 

 باال:
 
 اجە؟ عوي، جاندىگى قۇدايدىڭ تا قۇس. دەدىم بولما تەنتەك رەت ەكىنشى اجە، راس،—
 

 شەشەسى:
 
 .جاندىگىمىز جاراتقان قۇدايدىڭ دە ءبارى جانۋاردىڭ-جان بوتەن تا، قۇس دە، ءبىز —
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 باال:
 
ن دەپ ءجۇر ەكەن. قۇس كىسى ساتايى الىپ، ۇستاپ قۇسىن كىشكەنتاي جاراتقان تاعاالنىڭ-قۇداي باال الگى —

-جۇرگەن باال تۇمسىعىن قىسا بەرەدى، بەيشارا قۇستىڭ داۋىسىن قۇدايايارلىق بولىپ، شيقىلداپ تۇردى. سوندا الىپ 
 تاعاال ەسىتەدى دەپ قورىققان شىعار دەيمىن.

 
 شەشەسى:

 
 نەعىلدىڭ؟ سەن وندا —
 

 باال:
 
 ۇستى ۇشىرىپ قويا بەردىم. مەنىڭ بۇل ءىسىم ساۋاپ ەمەس پە؟ق الىپ، ساتىپ بەرىپ اقشا باالعا مەن—
 

 شەشەسى:
 
 .بولعانىڭ قايىرىمدى بەيشاراالرعا ساۋاپ، ارينە، —
 

 باال:
 
 اۋ؟-جۇرگەن ساتۋعا قۇستى تارلىقتان-كەم بىلەدى، كىم باال، ول —
 

 شەشەسى:
 
 .وياليمىن سوالي دە مەن —
 

 سوندا سويلەپ وتىرعان باال سىڭلىسىنە قاراپ:
 
 .دەدى —ەكەن، بولعان جاقسى بەرگەنىم ءبارىن اقشامنىڭ مانا —
 
 ءسىڭلىسى شەشەسىنە قاراپ: 

 
 بارىنء اقشاسىنىڭ سۇراماي، تە دەپ نە ءباسى قۇسىڭنىڭ اپام باالعا ول ەدىك، باستەسىپ مانا ەكەۋمىز اپاممەن —

 دەپ سۇراۋ كەرەك ەدى دەپ، قايسىمىزدىكى دۇرىس؟ — نە؟ ءباسى قۇستىڭ: ايتتىم مەن. بەردى
 

 شەشەسى ۇلكەن قىزىنا قاراپ ايتتى:
 
 ءبارىن ڭاقشاڭنى جولىقسا، باال ماناعىنداي ءبىر تاعى ەگەر. دەمەيمىن دۇرىس ءىسىندى ىستەگەن بۇل دە سەنىڭ —

 ەدىڭ؟ بەرەر نە سوڭعىعا قويدىڭ، بەرىپ باالعا باستاپقى
 

 ۇلكەن قىزى:
 
 .ەدىم كەلەر ساعان دا تاعى مەن وندا —
 

 شەشەسى:
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 ەدىڭ؟ قايتەر بولماسا اقشا مال، دە مەندە ەگەر—
 

 باال:
 
 .المادى بىلە دەرىن نە دەپ،... وندا —
 

 شەشەسى:
 
پ، ۇراس ءباسىن قۇستىڭ. كەرەك بولۋ كۇتىمدى نارسەگە ءار دەسەڭ، كەلسىن شامام ەتۋگە جاقسىلىق كوبىرەك—

 كەمگە بەرمەيمىن دەسە، سوندا اقشاڭنىڭ ءبارىن بەرۋ كەرەك ەدى. ول قۇستىڭ ءوزى نە قۇس ەكەن؟
 

 باالسى:
 
 .دەپ سۇراما دا اتىن جانىڭنىڭ ەتكەن جاقسىلىق ەڭ، پە ەمەس ايتۋشى ءوزىڭ اجە، جوق، دا سۇراعانىم مەن —
 

 شەشەسى كۇلىپ:
 
 .دەدى — شىراعىم، سوالي، سوالي، —
 

 باالسى:
 
 تىقۇس سوڭ سونان. المادى ۇشا ءتىپتى قۋانعاننان اۋەلى بەرگەنىمدە، قويا قۇستى ەدى، كورسەڭ سەن اجە، —

 .دەپ ۇستاما رەت ەكىنشى الدىم، ۋادە باالدان ساتقان
 

 شەشەسى:
 
 .تەڭگە دا تاعى ساعان مىنەكەي ىستەپسىڭ، ءىس جاقسى قىزىم، —
 

 قىزى:
 
 ى بولسىن، اجە.راز الال —
 

 شەشەسى:
 
 . دەدى — ەتەر، راقىم قۇداي ءۇشىن مۇنىڭ ساعان بول، راقىمدى وسىنداي ءاردايىم قىزىم، شىراعىم، —
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 التىن شەتتەۋىك

 
ءبىر كۇن مەيرام الدىندا، اكەسى باالالرىن قۋانتۋ ءۇشىن ۇيىنە ءارتۇرلى جەمىس الىپ كەلدى. لەنوچكا دەگەن كىشى  

پ تتەۋىكتەرگە قىزىعىپ، سونى ماعان بەر دەقىزى سول كەلتىرگەن كوپ جەمىستىڭ ىشىندە، سىرتى التىنداعان شە
 قويمادى. شەشەسى ايتتى:
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تەندەرىن بەرىپ ەدى، لەنوچكا جىالي بو دەپ، — ال، مىناالردى ىستەلگەن، ادەمىلىككە تەك شەتتەۋىكتەر بۇل—
 باستادى:

 
 .دەپ — شىعار، ءتاتتى دە ءدانى ىشىندەگى ونىڭ االمىن، تىستىسىن التىن المايمىن، شەتتەۋىكتى قارا مەن —
 

شەشەسى ءتىل المايتىن قيسىق باالنىڭ دەگەنىن ىستەگەننەن ارتىعى جوق ەكەنىن ويالپ، لەنوچكاعا التىن تىستىالرىن، 
بوتەن باالالرىنا بوتەن شەتتەۋىكتەردى تاراتىپ بەردى. لەنوچكا قۋانىپ، شەتتەۋىكتەرىن دەرەۋ شاعا باستادى. قاراسا، 

ە ءدانى جوق بوس قابىقتار ەكەن. مۇنى كورىپ قاسىنداعى باالالر مازاقتاپ كۇلە باستادى. سوندا ءبىرىنىڭ دە ىشىند
 اتاسى ايتتى:

 
ىن جاسالعان ەمەس، تەك كوزگە ادەمى كورىنۋ ءۇشىن قويىلعان. مەن شەتتەۋىكتەردىڭ ءۇش جەۋ شەتتەۋىكتەر بۇل —

پا، دىم. ەكىنشى رەت نە نارسەنىڭ دە قۇر سىرتىنا قىزىقبوس قابىعىن الىپ، سىرتىن كۇمىسپەن بوياپ قانا قويىپ ە
 . دەدى —اسىلى ىشىندە بوالر، 
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 ءبىر ۋىس ماقتا

 
 تتى:ءبىر كىشكەنتاي قىز اكەسىنىڭ شاپانىن جاماپ وتىر ەكەن، شەشەسى قاسىنا وتىرىپ، اقىل اي 

 
 ىقاالتىن جەردە بولىپ، كەرەكسىز دا ەشقايسىسىنىڭ جانسىزداردىڭ-جاندىك جاراتىلعان دۇنيەدەگى باالم، —

 .دەپ —بولمايدى،
 

سول ءسوزدى ايتىپ وتىرعاندا، قىز باال كيىمىن جاماپ بولىپ، جەردەگى ماقتانىڭ قيقىمىن تەرەزەدەن القتىرىپ، داالعا 
 تاستادى:

 
 .دەپ — قالماس، بوال كەرەگى ەشنارسەگە قيقىمنىڭ وسى اجە، —
 

 شەشەسى:
 
 .دەدى — قالمايدى، جەردە دا سول باالم، —
 

وسىاليشا سويلەسىپ، تەرەزەدەن قاراپ وتىرسا، ماناعى ماقتانى جەل كوتەرىپ ۇشىردى. مۇنى ءبىر تورعاي كورىپ، 
 ى. قىز اجەسىنەن:قۋىپ بارىپ، ماقتانى تۇمسىعىنا تىستەپ قانا الىپ، ۇشىپ كەتت

 
 .سۇرادى دەپ — نەعىالدى؟ ونى كەتتى، الىپ تورعاي ءبىر قيقىمىن ماقتانىڭ ماناعى —
 

 اجەسى ايتتى:
 
ردىڭ بە، باالم، كۇن اينالماي ماناعى ايتقان ءسوزدىڭ كەلگەنىن. ول كىشكەنتاي ماقتانى تورعاي ۇياسىنا كو —

 . دەدى —توسەپ، جاس باالپاندارىنا مامىق ەتەدى، 
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 باقشا اعاشتارى

 
جازدىڭ ادەمى ءبىر كۇنىندە، تاڭەرتەڭ ءبىر تورە ءوزىنىڭ باالسىمەن باقشاعا بارىپ، ەكەۋى دە ەگىلگەن اعاشتارى 

 مەن گۇل جاپىراقتارىن كورىپ ءجۇردى.
 
 .باالسى سۇرادى دەپ— كەتكەن؟ قيسايىپ نەگە بىرەۋى انا تىك،-تىپ ننەلىكتە اعاش مىناۋ —
 
ەن وسىرگەن، قيسىق بۇتاقتارى بولسا كەسىپ. مىناۋ اعاش قاعۋم - باعۋ اعاشتى اناۋ باالم، سەبەبى، ونىڭ —

 .اتاسى دەدى —باعۋسىز، ءوز شىعۋ قالىبىمەن وسكەن،
 
 .باالسى دەدى — عوي، ەكەن بار ماعىنا كوپ قاعۋدا-باعۋ بولسا، والي —
 

قاعۋدا كوپ ماعىنا بارىندا شەك جوق، شىراعىم، مۇنان سەن دە وزىڭە ابىرەت الساڭ بوالدى. سەن جاس -باعۋ
اعاشسىڭ، ساعان دا كۇتىم كەرەك. مەن سەنىڭ قاتە ىستەرىڭدى تۇزەپ، پايدالى ىسكە ۇيرەتسەم، سەن مەنىڭ 

دە  ىڭ. باعۋسىز بەتىڭمەن كەتسەڭ، سەنايتقانىمدى ۇعىپ، ورنىنا كەلتىرسەڭ، جاقسى تۇزىك كىسى بولىپ وسەرس
 . دەدى —مىناۋ قيسىق بىتكەن اعشتاي قيسىق وسەرسىڭ، 
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 اسىل ءشوپ
 

تەرىپ، ەمىس كوبىر جاشىك ج-زليحا مەن باتيما دەگەن بىرەۋدىڭ قىزمەتىندە تۇرعان ەكى قىز باال توبەسىنە ءبىر
ۋھلەپ، شارشادىم دەپ، باتيما كۇلىپ، ازىلدەسىپ كەلە جاتادى. سوندا زليحا -مىس. زليحا اھالپ-قاالعا كەلە جاتىپتى

 ايتتى:
 
 مەس،ە كەم باسىمداعىدان مەنىڭ دا اۋىرلىعى جاشىكتىڭ توبەڭدەگى كەلەسىڭ، قۋانىپ بولىپ ءماز نەگە سەن —

 ەمەسسىڭ؟ كۇشتى مەنەن دە ءوزىڭ
 
 .ءباتيما دەدى — سالدىم، ءشوپ ءبىر جەڭىلدەتەتىن اۋىردى ىشىنە جاشىگىم مەن —
 
 .زليحا دەدى — جەڭىلدەتەيىن، اۋىرىمدى دە مەن ايتشى، اتىن ءشوبىڭنىڭ بولسا ونداي اي، —
 

 . دەدى —دەگەن، « سابىر»ول ءشوپ سەنىڭ قولىڭا تۇسپەي مە دەپ قورقامىن، اتى 
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 تاالپتىڭ پايداسى

 
پەتر ۆەليكي دەگەن وسى كۇنگى اق پاتشامىزدىڭ باباسى ءبىر كۇنى شىركەۋدە تۇرعاندا كوپ ادامنىڭ ارتقى جاعىندا 

سىزىپ تۇرعان باالعا كوزى تۇسەدى. مۇنىمەن بوتەن  ءۇڭىلىپ پاتشاعا قاراپ، بوركىمەن قالقاالپ قانا ءبىر نارسەنى
ەكەش باالعا دا كوزىن سالىپ تۇرعان ەكەن. تىلەك -اق اقىلى كەمەل پاتشا سول باال-كىسىنىڭ ءىسى جوق، جالعىز

 تۋرا ماناعى باالعا بارادى. باال-تىلەپ بولعان سوڭ، جۇرت ەكى جارىلىپ، پاتشاعا جول بەرىپتى. سوندا پاتشا تۇپ
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لىنداعى سىزۋمەن بولىپ تۇرىپ، ءتىپتى پاتشانىڭ قاسىنا كەلگەنىن دە بايقاماي قالىپتى. سوندا جۇمساق شىرايمەن قو
 پاتشا سۇرادى:

 
 تۇرسىڭ؟ نەعىلىپ —
 
 .ەدىم دەپ االيىن جازىپ ءجۇزىڭدى سەنىڭ —
 
 نەعىلماقسىڭ؟ ونى —
 
 ساقتايىن يىمدابو شەيىن ومىرىمە الىپ، سىزىپ سۋرەتىڭدى سەنىڭ پاتشام، جايىلعان جۇزىنە جەر دابىلىڭ داڭقىڭ، —
 .ەدىم دەپ
 
 ڭدى؟سىزعانى كورسەتشى قانە، —
 

 دەگەندە، قىسىاليىن دەپتى.« سىزعانىڭدى كورسەت»سول ۋاقىتقا شەيىن قورىقپاي جاۋاپ بەرىپ تۇرعان باال، 
سۋرەت رەۋىشتى دە ەمەس، ايتەۋىر ءوز  سويتسە دە، سىزعان قاعازىن ادەپپەن پاتشانىڭ قولىنا بەردى. قاراسا،

بىلىمىنشە سىزعان سىزىق، باال ول كۇندە سۋرەت سالۋدى قايدان ءبىلسىن؟! سوالي دا بولسا، الەمگە اقىلى جەتكەن 
پاتشا باالنىڭ تاالپتى، زەرەك ەكەنىن اڭعارىپ، وقۋعا بەرگىزىپ، اقىرىندا سول باال بۇكىل ورىس جۇرتىنا داڭقى 

 ەۆ دەگەن سۋرەتشى بولعان. شىققان ماتۆە
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 ساتەمىر حان

 
ساتەمىر جەتى جاسار كۇنىندە اتاسىنان جەتىم قالىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن ساتەمىر داالدا ويناپ ءجۇرىپ، ءبىر ەسكى 

جاعىنا قاراپ جاتسا، ءبىر اياعى اقساق قۇمىرسقا تامنىڭ توبەسىنە -جان تامنىڭ تۇبىندە شارشاعان سوڭ سۇيەنىپ،
قاراي ورمەلەپ بارادى دا، ورتا شەنىنە بارعاندا قۇالپ تۇسەدى.تۇرا سالىپ تاعى دا ورمەلەيدى، ماناعىدان گورى 

-ساياۇشىن سالىپ، قيجوعارىراق بارعاندا تاعى قۇالپ تۇسەدى. ءۇشىنشى رەت قۇمىرسقا جانە تىرمىسادى. اقىر بار ك
-جان تاعاالنىڭ جاراتقان-ميسايا بارىپ، تامنىڭ توبەسىنە شىعىپ كەتەدى. مۇنى كورىپ ساتەمىر ويعا قالدى: قۇداي

ەكەش قۇمىرسقا دا تىنباي جۇمىس ىستەپ ءجۇر. ءوزى اقساق، ءبىر  -جانۋارىنىڭ ەڭ كىشكەنتايى وسى قۇمىرسقا 
وندا دا قويماي، اقىرىندا مۇراتىنا جەتتى. تامنىڭ باسىنا شىقتى. مۇنى كورىپ تىرمىسىپ، ەكى تىرمىسىپ، جىعىلىپ، س

 وتىرىپ مەنىڭ دە تاالپ ىزدەمەي، جۇمىسسىز ويناپ جۇرگەنىم اقىلسىزدىق ەكەن، دەپ ويىنىن تاستاپ، قاالعا باردى.
 

 مىس.-پ، اقىسىنا وقۋ وقىپتىقاالدا ءبىر زور ءبىلىمدى، وقىمىستى مولدا بار ەكەن، سوعان ءۇي سىپىرۋعا جالدانى
 

 اقىرىندا سول ساتەمىر اسقان دانىشپان، ايداي الەمگە پاتشا بولعان. 
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 ءجۇر؟ ىستەپ نە كورەمىسىڭ، ورمەكشىنى اناۋ —
 
 ورمەك توقىپ ءجۇر. كورەمىن، —
 
 كورەمىسىڭ؟ قۇمىرسقانى اناۋ —
 
 .بارادى كەتىپ جۇگىرىپ بار، ۋالشىعى ناننىڭ ءبىر اۋزىندا كورەمىن، —
 
 كورىنەدى؟ نە اسپاندا قارا، جوعارى —
 
 .بار ءشوبى تىستەگەن كەسە اۋزىندا ءجۇر، ۇشىپ قارلىعاش جوعارىدا —
 

 سوندا اتاسى ايتتى:
 
. ورمەكشى ماسا، شىبىنعا تۇزاق قۇرىپ ءجۇر، 1بولسا، شىراعىم، ول كىشكەنتاي جاندىكتەر ساعان ابىرەت والي —

شاعاالرىنا تاماق اۋالپ، ءبىر ناننىڭ ۋالشىعىن تاپقان سوڭ -ۇستاپ العان سوڭ، وزىنە ازىق ەتۋگە. قۇمىرسقا باال
تىپ بارادى. قارلىعاش باالپاندارىنا ۇيا ىستەۋگە ءشوپ ءوزى جەمەي، اۋزىنا تىستەپ، قۋانعاننان، ۇيىنە جۇگىرىپ قاي

تاعاال بوس جۇرۋگە جاراتپاعان، جۇمىس ىستەۋگە -جيىپ ءجۇر. جۇمىسسىز جۇرگەن ءبىر جان جوق. سەنى دە قۇداي
 . دەدى —ادەتتەنۋ كەرەك، 
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 ءى. اڭىز ولەڭدەر

 
 سۇلەيمەن مەن ءىبىلىس

 
 قۇدايدىڭ قۇلشىلىعى بىزگە پارىز،

 
 جالعاندا قۇتىلماساق بوالر قارىز.

 
 پايعامبار تاق سۇلەيمەن ءبىر كۇندەردە

 
 الالعا ءبىر ءسوز ايتىپ قىلدى ارىز:

 
 پەرى ادامزاتقا قىلدىڭ ەركىن.-جىن -

 
 مۇلكىن.-بيلەتتىڭ ارزان قىلىپ دۇنيە

 
 ۇشقان قۇس، جۇگىرگەن اڭ جەل مەن سۋدىڭ،

 
 جاراتتىڭ ءبىر جۇزىكتە قىلىپ كىلتىن!

 
 جەر الىس ۇيدەن شىعىپ جۇرمەگەنگە!

 
 بار نارسە جوق سىقىلدى كورمەگەنگە!
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 دەپ پاتشالىقتى ويالمايمىن، -"بەردى"، 

 
 بيلىگىن ءبىر شايتان العىن بەرمەگەنگە!

 
 عا،ەجەلدەن جۇرگەن شايتان قيسىق جول -

 
 جاقسىلىق قىلعان ەمەس ەشبىر قۇلعا.

 
 ول ءيتتى بيلەگەنمەن نە قىالسىڭ -

 
 وياليسىڭ بوالدى دەپ نەگە تۇلعا؟!

 
 سەن مەنى قويدىڭ جۇرتقا پاتشا سايالپ، -

 
 الدىما سالىپ ءجۇرمىن ءبارىن ايداپ!

 
 بيلىگىن ءىبىلىس العىن بەرسەڭ ماعان،

 
 بايالپ.تاس قىلىپ قويسام دەيمىن مىقتاپ 

 
 [ ەمەس ءسوزىڭ،2[ تاعدىرىما ]1مۋافيق ] -

 
 جەتپەي ءتۇر ءبۇل اراعا سەنىڭ كوزىڭ.

 
 شايتاندى بوساتپاستان قويساڭ بايالپ،

 
 جۇرەرسىڭ ولە جازداپ اشتان ءوزىڭ.

 
 جاراتتىڭ ونى نەگە اۋەل باستان، -

 
 اتامىز ادامزاتقا قىلىپ كۇستان.

 
 بەر!سەنەن ءبىر سۇراعانىم بيلىگىن 

 
 قويايىن ونى بايالپ، ولسەم دە اشتان!

 
 ۇشىرىپ الىپ كەلسىن: بۇيىر جەلگە! -

 
 كورگە!-قويماسىن، تىعىلسا دا كوردەن

 
 قالجىراپ ءوزىڭ اشتان داعدارارسىڭ

 
 جەرگە.-تابا الماي اس پەن قورەك ىشىپ

 
 دەپ، -بۇيىردى سوندا جەلگە: "الىپ كەل!" 
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 دەپ،ۇيتقىعان سامال تۇردى، جەل ۋىل
 

 ۇشىرىپ اپ كەلگەن سوڭ، بايالپ سالدى:
 
 دەپ. -ال، مالعۇن، تىرپ ەتپەستەن جاتا بەر!  -

 
 شايتاندى بايالپ قويدى پەنتكە )ۆينتكە( سالىپ

 
 ازاپپەن قينايىن دەپ، ءوشىن الىپ.

 
 ءارتۇرلى ەرىك بەرگەن پەندەسىنە 

 
 قۇدانىڭ قۇدىرەتىنە قايران قالىپ!

 
 شىراي كومەيدە ەكەن،-كورىكاقىل مالدا، 

 
 بۇل ءسوزدى ەشكىم بەكەر دەمەيدى ەكەن.

 
 دەپ، -"ەڭبەكسىز حاالل ەمەس ىشكەن اسىڭ، 

 
 تاعامدى پاتشالىقتان جەمەيدى ەكەن.

 
 [ ساتادى ەكەن،3بازارعا توقىپ ءزانبىل ]

 
 اس قىلىپ سونان قورەك تاتادى ەكەن.

 
 وزىنەن ونان باسقا جەمەي تاعام،

 
 پ اش تا بولسا، جاتادى ەكەن.سابىر قى

 
 ءبىر سەبەت تالدان توقىپ قولىنا الدى، 

 
 ساتىپ تاماق الۋعا بازار باردى.

 
 بازاردا قىبىرالعان جالعىز جان جوق،

 
 دەپ قايران قالدى. -"بۇل قاالي كەپ بولدى؟!"

 
 بوس قالعان شارشى بازار، كوشە، ساراي،

 
 قاراي.-جاعىنا قاراي-كەلەدى جان

 
 جاندىدان جالعىز جۇرگەن قارعا دا جوق،

 
 قۇدانىڭ قۇدىرەتىن كور، بولدى قاالي؟!

 
 تاماشا كوز جىبەردى ءاربىر جاققا،
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 قىزىعار ءبىر پەندە جوق مال مەن باققا:

 
 )قىلىپ تۇر ءتاڭىرىم ونى سىناماققا!(

 
 وتىر، مەشىتتە —جان بىتكەن ءۇي ىشىندە 

 
 حاققا!قۇبىالعا قاراپ، جىالپ جالعىز 

 
 ەشكىمنىڭ ويىندا جوق دۇنيە جالعان،

 
 كىشى ءبارى مالدان.-بەزىپتى ۇلكەن

 
 بىرەۋ ۇندەپ، ءتىل قاتپايدى،-بىرەۋگە

 
 دۇنيەنىڭ جۇمىسىنان ءبارى قالعان!

 
 جىالۋلى ءبىر قۇدايعا جاننىڭ ءبارى،

 
 وتىرعان شارت جۇگىنىپ جاس پەن كارى.

 
 ەشكىمنىڭ ەش نارسەمەن جۇمىسى جوق،

 
 كوزىنەن تاق سۇلەيمەن كورگەن، ءانى!

 
 الۋشى ءزانبىلىمدى بولمادى جان، -

 
 شىقپاستان الدى وتىرىپ ۇيلەرىنەن،

 
 بۇ نە سىر، جۇرتقا تۇسكەن نە كۇن بولدى؟!

 
 قۇدايا، بىلدىرسەيشى، قالدىم عوي تاڭ؟!

 
 ناندىڭ با، كورىپ، ماعان كوزىڭمەنەن؟

 
 سەن جۇرتتى كورمە بىردەي وزىڭمەنەن.

 
 جۇمىستان قالدى بۇگىن سونىڭ ءبارى،

 
 ءوزىڭنىڭ ەركىن ايتقان سوزىڭمەنەن! 

 
 ءمانىسىن مۇنىڭ ساعان ايتام ەندى، 

 
 بۇالردى ءوز قالپىنا كايتار ەندى!

 
 اركىمگە ءاربىر ءتۇرلى ءىس قىلعاندا،
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 دەيتىن شايتان ەدى. -بول!"-تۇرتكىلەپ: "بول
 

 سالىپ،بىرەۋگە ول، بىرەۋگە ءبۇل جۇمىس 
 

 تۇرتكىلەپ ەرىككە قويماي تىنىش الىپ.
 

 شايتاندى ءوزىڭ بايالپ قويعاننان سوڭ،
 

 بايالندى بۇگىن، ىستەن ءبارى قالىپ.
 

 قاس، -شايتاننىڭ ادامزاتقا دوستىعى 
 

 مۇرنىنا ءدارى يىسكەتىپ قىالدى ماس.
 

 ەرىكتى شايتان قۇلعا بوال الماسا،
 

 اس.الدانىپ ءبۇل دۇنيەگە بۇرمايدى ب
 

 وتىرعان ءبىر ورنىنان بۇالر تۇرماس،
 

 بىرىمەن كەڭەس قۇرماس.-باس قوسىپ بىر
 

 [ ەشبىر نارسە جاراتپادىم،4بەيحىكمەت]
 

 شايتانسىز، اسىلى، دۇنيە دۇنيە بولماس.
 

 تاڭ قالىپ تاق سۇلەيمەن كۇلدى دەيدى،
 

 قۇدايدىڭ شەبەرلىگىن ءبىلدى دەيدى:
 
 ەكەن،مەنىكى ويالپ تۇرسام، بەكەر  -

 
 دەيدى. -مالعۇندى بوساتايىن ەندى! 

 
 شايتاندى حال اس قىلىپ قويا بەردى،

 
 توپ بولىپ جۇرەدى ەندى.-ادامدار توپ

 
 وزىنىڭ شارۋاسىنا،-ۇمتىلدى ءوزدى

 
 دۋ بولىپ قىزا بەردى بازار ەندى.

 
 قىالدى بىرەۋ شارۋا، بىرەۋ ساۋدا،

 
 اڭ اتىپ مەرگەندىكپەن بىرەۋ تاۋدا.

 
 كوپ جۇمىسقا جارايدى ەكەن،دۇنيەدە 
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 بوستان بوس قالمايدى ەكەن شايتان جاۋ دا.

 
 ءعازازىل بولىپ مالعۇن قالعان ەكەن، 

 
 بيلىگىن دۇنيە ءىسىنىڭ العان ەكەن.

 
 دۇنيەدە ادامزاتتى ازدىرماققا،

 
 اركىمگە ءاربىر قيال حيال سالعان ەكەن.

 
 ءباتشاعار سونىڭ ءۇشىن جۇرگەن ولمەي، 

 
 باسقا تۇسسە، پەندە كونبەي؟!شارا نە 

 
 جالعاندا ءاربىر ءتۇرلى قىلعان ءىستىڭ،

 
 تەرىسىن پەندە بىلمەي.-اداسار: وڭ

 
 تۇسپەسىن الداۋىنا پەندە نە عىپ؟

 
 جۇرگەن سوڭ دايىم اندىپ قويداي باعىپ.

 
 قۇدايىم راقىم )راحىم( ايالپ فازىلىنا العان،

 
 پەندەسىن ءوزى ساقتاپ االر قاعىپ،

 
 ىلى كورىنىپ ءتۇر كوزىمىزگە،بەلگ
 

 بەك انىق بولۋعا ايان وزىمىزگە.
 

 )مانكىر(،-بوزباال، بەكەر عوي دەپ بولما مۇڭكىر
 

 كىتاپتان كورىپ ايتقان سوزىمىزگە.
 

 بيدەن،-عيبرات ال بولىپ جۇرگەن بولىس
 

 جالعاندا ءاربىر باسقا تۇسكەن كۇيدەن.
 

 مال شاشساڭ، ۇلىقتىققا پارتيا بوپ،
 

 تابىالر ەكى ءجۇز سوم ەلۋ ۇيدەن!
 
 ءبىر نيەت وي ويالساڭ ەگەر دىنگە، 

 
 تارتام دەپ حاق جاراتقان ءتۇزۋ جونگە.
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 بەرۋگە حاق جولىنا قىلىپ ءھاممات
 

 تابىلماس ەلۋ ۇيدەن ەكى تەڭگە!
 

 وسىالي بولىپ ءبىزدىڭ زامانىمىز،
 

 قۇرىپ تۇر بۇعان حايال امالىمىز.
 

 ءبىز بارامىز، جالعاندا ارماندا بوپ
 
 ءبىر جەرگە تۇراقتاماي تابانىمىز! 

 
 بۇل ءماشھۇر بۇحار بارعان، قوقان بارعان،

 
 ويى بار: كەتسەم دەگەن ونان دا ارمان.

 
 تۇلەگەن اققۋ كۇستىڭ قاناتىنداي،

 
 تۇرعان ءسوزى قالعان. -جەرىندە جۇرگەن
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 ىقىالس سۇرەسى
 

 قۇدايعا شەكسىز شۇكىر، سانا سانسىز
 ءولىم حاق، ول كەلەدى ءبىر كۇن اڭسىز. 

 الالنىڭ بىرلىگىنە ءتاسبيح ايتار
 جانسىز.-جارالعان كۇللى عاالم جاندى

 بارشاسى زىكىر ەتەر ەسىم ءساتىن،
 ءاربىرى، ءار الفىزدا ايتار اتىن. 

 سۇرە "ىقىالسىڭ اياتىنداقۇراندا 
 بىلدىرگەن قۇدىرەتىمەن ءوز سيپاتىن.

 وسىاليشا بۇل سۇرەنىڭ فازىلى بار
 قۇراننىڭ تاپسىرىندە ايتىالر.

 قۇراندا فازىل بولعان ۋاقيعاسىن
 يمامدار وسى تۇردە قىالدى ءيزھار.

 قىرىق جاسىندا پايعامبارعا ءۋاحي كەلدى،
 .كاپىرگە داعۋات ەت دەپ حاق بۇيىردى

 دەپ، -"الالھ ءبىر، حاق راسۋلىن تانى!"
 مەككەنىڭ كاپىرىنە حابار بەردى.

 كاپىرلەر راسۋلگە ايتتى:
 يا، مۋحاممەد، -

 
 كورەسىڭ پۇتتارىمىز ءار ءتۇرلى زات.

 داعى قۇدايىڭنىڭ اسىل زاتىن-سەن
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 بىزدەرگە ماعلۇم ەتىپ ءايال قىل جات.
 ءوزىنىڭ قۇدىرەتى مەن جاببار قۇدا 

 ءبۇل سۇرەنى حابيبىنا.جىبەردى 
 پايعامبار كاپىرلەرگە جاۋاپ بەردى،

 دالەلدەپ بۇل ء"ىقىالستى" بارلىعىنا.
 ات، قويىلعان سۇرەگە بۇل دەپ، —"ىقىالس" 

 وقىسا ىقىالسىمەن اركىم ءسوزىن.
 حاقىنا جاھاننامنىڭ وتتارىنان

 ول قۇلدىڭ بار دەنەسىن قىالر ازات.
 سۇرەنىڭباعىزي ماعريفات ءدۇر بۇل 

 
 وقىسا ىقىالسىمەن اركىم ءسوزىن.

 
 ءبىر قۇداي ول پەندەگە ماعريفات عىپ، 

 
 ماحشاردا ءراسۇل قىالر ونىڭ جانىن.

 
 ءسومات دەپ باعزى ايتتى جانە 

 
 ءبىر كىسى وقۋدى ادەت ەتسە عانا. 

 
 جوالماي ول ادامنان شايتان قاشىپ،

 
 جاقىنداي ءماعار ەتپەس اركەز وعان.

 
 دەپ، ايتار مۇنى، -"نۇر سۇرە" باعزيالر:

 
 تۇنى.-ءبىر كىسى ادەت ەتسە كۇندىز 

 
 الالنىڭ فازىلى ءبىرالن ول پەندەنىڭ

 
 كوڭىلىنە راۋشان بولىپ تولعاي نۇرى!

 
 قۇراننىڭ ءۇشبۋ سۇرە نۇرى ءدۇرالر

 
 بۇل ءسوزدى تاپسيرلەردە قىلعان ءيزھار.

 
 ءۇش رەت ىقىالسىمەن ايتسا ونى، 

 
 قىپ شىققان ساۋابى بار.ءبىر قۇران و 

 
 قۇرمەت قىپ، كىم وقىسا اۋزىنا الىپ،

 
 ولگەندە ءقابىرى تۇرار راۋشاندانىپ.

 
 قاراڭعى قابىرىندە وسى سۇرە
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 جارقىراپ تۇرار دەيدى شامشا جانىپ.
 

 كوڭىلى كاپىرلىكتەن ءقاۋىپ ويالسا،
 

 دەپ ويالسا، -"يمانىم امان بولسىن!"
 

 ساپار شەگەردۇنيەدەن يسالم دىنمەن 
 

 اۋىزىن مۇنى وقۋدان بوس قويماسا.
 

 بەلگىلى ءتورت ءمۇشارراپ پەرىشتە بار،
 
 ءاربىرى، ءاربىر ىسكە دايىن تۇرار. 

 
 الالنىڭ ومىرىمەن بۇل سۇرەنى

 
 ءارقايسىسى ماڭدايىنا جازىپتى والر. 

 
 جەتكىزە المان، جەتىلىپ ايتىپ مۇنى

 
 ارتىقشا ءبۇل سۇرەنىڭ قاسيەتتەرىن.

 
 مۇباراك الفزىمەن بايان ەتكەن

 
 راسۋلدىڭ بىلدىرەيىن حاديستەرىن.

 
 ميعراجدان كەلگەننەن سوڭ راسۋل بارىپ،

 
 اسحابقا سويلەگەنى اۋزىنا الىپ.

 
 ءمۇشارراپ پەرىشتەنىڭ زىكىر ەتكەن 

 
 ەستىدىم تاسبيحتەرىن قۇالق سالىپ.

 
 ات قويىپ "ىقىالسىڭ دەپ بۇل سۇرەنى،

 
 ەتىپ، ايتىپ ونى.تۇرادى تاسپيح 

 
 وسىنى كوپ وقىعان ۇمبەتىمە

 
 ساۋابىن باعىشتايدى ونىڭ ءبارى.

 
 الال ايتتى:

 
 يا، مۋحاممەد، بۇل ءبىر حابار -

 
 كورەسىڭ كوپ مۇحارراب پەرىشتە بار.
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 اۋەلدەن اقىرعا دەيىن ءبارى تەگىس.

 
 تاسپيح عىپ ءبۇل سۇرەنى ايتادى والر.

 
 وعان،سول ءۇشىن تاپسىرامىن مۇنى 

 
 فازىلىم تۇسەر، ماحشاردا وعان.

 
 يا، دوستىم، ءبۇل سۇرەنى كوپ وقىعان

 
 ساۋابىن باعىشتايمىن ۇمبەتىڭە.

 
 ماحشاردا موينىنا العان جارالعان جان،

 
 بولعاندا اركىم ءوزى قالى ءبىرالن.

 
 بۇل قۇلىم پەندەلەردىڭ ساتتارى بوپ،

 
 اسادى دارەجەسى بار عاالمنان.

 
 فازىل بولعان ءتورت كىتاپ باردۇنيەدە 

 
 ءزابۋر مەن ءتاۋرات، ءىنجىل، قۇران والر. 

 
 سيپاتىن ءبىر قۇدايدىڭ زىكىر ەتكەن

 
 والردىڭ بارشاسىندا بۇل سۇرە بار.

 
 ءبىر رەت كىم وقىسا شىن نيەتپەن، 

 
 سول بوالر تىلەگىنە بارىپ جەتكەن.

 
 ايتىلعان ءزابۋر، ءتاۋرات، ءىنجىل، قۇران

 
 جازىالدى قاتىم ەتكەن. ساۋابى

 
 ميعراجدا راسۋل بارعان جانناتقا ەنىپ،

 
 نە ءتۇرلى تاماشانىڭ ءبارىن كورىپ.

 
 راسۋلگە سول جانناتتان ۇشىراستى،

 
 الدىنان يدريس ءنابي قارسى كەلىپ.

 
 راسۋلگە يدريس ايتتى:
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 ەي، ءپىرادار، -
 

 ولگەندە پەندەلەرگە كوپ ءتۇر قاتەر.
 

 كور، عازاپ ءقابىرجان اشۋ، قاراڭعى 
 

 تارازى، ءقيساپ، ءسۇاد، رۋزي، ماحشار.
 

 راسۋل ايتتى: وسىنىڭ بارىنەن ءوتىپ،
 

 جانناتتا ءسىز جۇرەسىز سايران ەتىپ.
 

 ايتىلعان قاتەرلەردەن قۇتىلدىڭىز،
 

 ماڭگىلىك مۇراتىنا كامىل جەتىپ.
 

 راسۋلگە، يدريس ايتتى:
 
 جانناتتا ەدىم، -

 
 ءبارىن كوردىم. ايتىلعان قاتەرلەردىڭ

 
 سۇيتسە دە سىزگە ۇمبەت بولمادىم دەپ

 
 ارمان عىپ تاالي رەت ويالپ ەدىم.

 
 يدريسقا، راسۋل يكرام ايتتى سوندا:

 
 سايرانداپ جۇماق ءىشىن ءجۇرسىڭ مۇندا.

 
 ءبىلدىرشى ماعان سونى، ماقساتىڭ نە 

 
 ۇمبەتى مۇحاممەدتىڭ بولۋىندا؟

 
 راسۋلگە يدريس ايتتى:

 
 تىڭدار،بولساڭ  -

 
 جانناتتا بوس تۇر قانشا جاقسى ورىندار.

 
 كىرمەككە كوڭىلىم سوعىپ جاقىنداسام،

 
 مىناداي ءسوزدى ماعان ايتادى والر.

 
 دەيدى والر:

 
 كەلمەڭىز ءسىز، -دەپ،  -كىرەمىز،  -
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 مۇحاممەدتىڭ ۇمبەتىنە نەسىپ ءبىزبىز.

 
 كەلگەنشە ول ءراسۋلدىڭ ۇمبەتتەرى

 
 المايدى بىزگە اركەز.ەش ادام كىرە 

 
 مەن ايتتىم:

 
 مۇحاممەدتىڭ ءسىز ۇمبەتىڭ -

 
 كورمەستەن قايدان ءتۇستى بار ءھيمماتىڭ؟

 
 قاي ءتۇرلى قۇلشىلىقپەن مۇنى تاپقان؟

 
 شاراپاتىن! -دەدىم  -ءسىز ماعان ءبىلدىر  

 
 ايتتى والر:

 
 "ىقىالس" اتتى ءبىر سۇرە بار، -

 
 ار،كىم كوپ وقىسا سالىپ يحر-كىمدە

 
 وسى،—سوالردىڭ كىرەتۇعىن ورنى 

 
 جۇمادا جانە كوپپەن وقىعاندار.

 
 والردىڭ تاۋدان ۇلكەن ساۋاپتارى،

 
 ايتۋعا تاۋسىلمايدى جاۋاپتارى.

 
 ماحشاردا كوپ حالىقتار جينالعاندا،

 
 فازىلىمەن كىرگىزەدى بىزدەرگە ونى.

 
 جانە بار پايعامباردان ءبىر حيكايات

 
 ايتايىن جات.ونى دا بايان ەتىپ 

 
 ءبىر كۇنى الال ءراسۋلى اسحابىمەن 

 
 ماجىلىستە وتىر ەدى جاساپ سۇحبات.

 
 ءجابرايىل حاق ءامىرى كەلدى جەتىپ، 

 
 راسۋلگە بۇل ءسوزدى ايتتى حابار ەتىپ.
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 يەمەندە ساحيبى داۋلەتى بار جاقسى ادام
 

 دۇنيەدەن ءۇشبۋ كۇندە كەتتى ءوتىپ.
 
 ءتورت ءجۇز مىڭ كوكتەن ەنگەن پەرىشتە بار، 

 
 ساپ تۇزەپ ءبارى تەگىس تۇر قاز قاتار.

 
 يا، راسۋل، جىلدام بارىپ يمامدىق ەت،

 
 بارشاسى بۇل مايىتكە جانازا وقىر.

 
 پايعامبار جابرايىلگە ايتتى جانە

 
 قانشا جول ەكى ارامىز ايتشى ماعان.

 
 تاشءجابرايىل راسۇلگە ايتتى جەتى ءجۇز ء 

 
 جول دەپتى شاقىر يامين ءماديناعا.

 
 پايعامبار: ء"بىسميلال!" دەپ اتىپ تۇردى،

 
 ءجابرايىل جەر تامىرىن تارتىپ تۇردى. 

 
 پايعامبار پەرىشتەلەرگە يمام بولىپ،

 
 بارلىعى ول مايىتكە ناماز قىلدى.

 
 ءسۇھال عىپ ءجابرايىلدان سۇرادى 

 
 بۇل؟!راسۋل: وسىنشا عيززات تاپقان قااليشا 

 
 اسپاننان نامازىنا مالىك ءتۇستى،

 
 الالعا قاي قىزمەتى بولىپ قابىل؟!

 
 ءجابرايىل راسۋلگە ايتتى: 

 
 يا، پايعامبار، -

 
 مەن سىزگە ءمالىم ەتىپ ايتايىن جار.

 
 قۇرمەتكە، مىنە، وسىنداي يە بوالد

 
 ء"ىقىالستىڭ تىرلىگىندە وقىعاندار. 

 
 ىپ،سول ءۇشىن بۇل داۋلەتتى الال بەر
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 نامازىن پەرىشتەلەر وقىدى كەلىپ.

 
 الالنىڭ ۋاعدالى امىرىمەن

 
 ساۋىق قىپ، سايران ەتەر، جانناتقا ەنىپ.

 
 "ىقىالستىڭ كۇندە وقىساڭ ون مارتەبە،

 
 ء"اياتۇل كۇرسىنىڭ وعان قوسا جانە. 

 
 پايعامبار قاتارىندا ورىن بەرەر،

 
 ماحشاردا كاالم ەتىپ الال، انە!

 
 بوالر ءبىر الالمىز.ول قۇلعا ريزا 

 
 شايتان ءام ءماعار ەتپە وعان ءار كەز.

 
 "كاھفڭ دەگەن ساحابا ءنافىل ەتكەن

 
 دالەلدەپ حاديسپەنەن ايتىلعان ءسوز.

 
 "ىقىالس" اتتى بۇل سۇرەنى اركىم كورىپ،

 
 وقىسا نيەت قويىپ كوڭىل ءبولىپ.

 
 دۇنيەدە ريزىعى كوپ بوالدى،

 
 رىپ.فازىلى مەن بەرەكەتىن الال بە

 
 قۇر قالماس بۇل داۋلەتتەن كورشىسى دە

 
 داعى ازاپ كورمەس جوقشىلىقتان.-ول
 

 سۇرەنى كوپ وقىعان سەبەبى ءۇشىن
 

 ول قۇلدى جارىلعاسىن جاببار حاقتان. 
 
 

 ـ ءبولىم: ءىبىلىس شايتان حيكاياسى  342
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2039 

 
 ءىبىلىس شايتان حيكاياسى

 
 ءبىر كۇنى وتىر ەدىم كىتاپ وقىپ، 

 تاۋاريح كىتاپتارىن ءتاپتىش ەتىپ،
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 قۇدانىڭ قۇدىرەتىنىڭ تاماشاسى
 ويىما ءبىر حيكايات كەلدى جەتىپ.

 كىتاپتان جالعانى جوق وقىپ كوردىم،
 ويالنىپ ءاربىر قيال ويعا كىردىم.

 حاديستەن ايات پەنەن كورگەن ءسوزدى.
 بەردىم.قازاقشا پەرەۆودتاپ جازا 

 جاسقا-ءسوزىم بار تىڭداعانداي كارى 
 قىناداي جابىسادى قارا تاسقا.

 جاراتقان جاھاننامدا اۋەل قۇداي
 

 ماقۇلىقتى ەكى ءتۇرلى فورمى باسقا.
 

 دەپ ايتار: ء"تابليت، ءجابليت" قازاقشا اتى،
 

 زاتى. -جارالعان بولىپ ماقۇلىق، وتتان 
 

 ءتابليت،ارىستان )ارىسالن( سۋرەتىندە بولىپ 
 

 قۇيرىعى جىالنداي بوپ قياپاتى.
 

 ول جانە ءوزى ەركەك، ۇرعاشى ەمەس،
 

 كىتاپتان كورىپ مۇنى قىلدىم كەڭەس.
 

 بەكەردەي بىلمەگەنگە ايتىلعان ءسوز
 

 مولداالر كىتاپ كورگەن بەكەر دەمەس.
 
 ءجابليتتىڭ فورمى قاسقىر سىقىلدانعان، 

 
 قۇيرىعى تاسباقاداي دوماالنعان.

 
 —لعان ۇرعاشى بوپ اۋەل باستان جارا
 

 بۇل ءسوزىم كىتاپتا بار، دەمە جالعان.
 

 بايلى بولدى جۇپتى،-ەكەۋى ەرلى
 

 توزاقتان جاراتىلىپ بۇالر شىقتى.
 

 بىرىنە حاق امىرمەن،-قوسىلىپ )كاتىسىپ( بىر
 

 والر دا ءوز زاڭىنشا بۋاز بوپتى.
 

 كىتاپتان كورگەن ءسوزدى قىلدىم بايان،
 

 .ايان — تاڭىرگە كۇمان، —بولسا دا بىزگە 
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 ءبىر قابات شاعىلىسقان ەكەۋىنەن 

 
 شايان.-تۋىپتى توزاقتاعى جىالن

 
 جايى،-بۇالردىڭ توزاق بولدى تۇراق

 
 .بايى — ءبىرى قاتىن، —بولعاندا ءبىرى 

 
 ەكەۋى جانە ەكىنشى شاعىلىستى،

 
 قىلعان سوڭ سوالي جارلىق ءبىر قۇدايى.

 
 جانە ەكىنشى ءىشى تولدى،بۋاز بوپ 

 
 بۇالرعا كورسەتىپ تۇر ءتاڭىرىم جولدى.

 
 كوتەرىپ ءبىر قۇرساقتان باال قىلىپ،

 
 جەتى قىز تاپقان ەكەن، جەتى ۇلدى.

 
 ۇل مەن قىز ءوستى دەيدى بويعا جەتىپ،

 
 بىرىنە ءبىرىن قوستى نەكە )نيقاح( ەتىپ.

 
 بايلى بولىپ تۇردى،-التاۋى ەرلى

 
 دەگەن ءامىرىن كۇتىپ.اتانىڭ ءار نە 

 
 بىرەۋى وكپەلەدى رازى بولماي،

 
 وزىنە، قوساعىنا كوڭىلى تولماي،

 
 الماستان قالىڭدىعىن كەتتى تاستاپ،

 
 سوزىنە اتاسىنىڭ مويىن بۇرماي.

 
 الماي قاتىن، -دەيدى،  -"جالعاننان وتەم 

 
 "عيباداتىن —دەپ،  -قۇدايدىڭ قىالمىن، 

 
 الماي،انانىڭ ءتىلىن -جونەلدى اتا

 
 .اتىن ونىڭ —دەيدى ەكەن: "ابۋلحاريس" 

 
 قۇدايعا نەشە مىڭ جىل قۇلدىق )قۇللىق(
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 وزى ءدىنىن كۇتتى.-پاك ساقتاپ )ساقالپ(، ءوزىن
 

 تاقۋالىق، تازالىقپەن ونەرى اسىپ،
 

 مۇلكىنە سەگىز جۇماق )ۇجماق( بارىپ جەتتى.
 
 انادان كەتتى قاشىپ،-ءتىل الماي اتا 

 
 تاھاراتسىز جەردى باسىپ.جۇرمەدى 

 
 قۇدانىڭ قۇدىرەتىنە جاقىن )يقىن( بولدى،

 
 بارىنەن پەرىشتەنىڭ ونەرى اسىپ.

 
 حااليىق، جالعانى جوق سوزىمە نان،

 
 قۇدايدىڭ قۇدىرەتىنە قاالرسىڭ تاڭ.

 
 مۇقاراب دارگاھىنا بولعاننان سوڭ،

 
 بارىنە پەرىشتەنىڭ سايالندى حان.

 
 بولىپتى،جەتىلىپ پەرىشتەگە حان 

 
 بۇل ءسوزىم بىلگەندەرگە تاڭ بولىپتى،

 
 تۇقىمى انا قالعان التاۋىنان

 
 ونىپ جان بولىپتى.-ءبىرتاالي ءوسىپ 

 
 بۇ كۇندە جان ءناسىلى بولعان حايات

 
 حاقىندا كىتاپتاردا )كىتاپالردا( بار راۋايات.

 
 ۋالجان جىعىلتە مەن ءالنار سيمۋم،

 
 .ايات قۇراندا —دالەلىم بۇل سوزىمە 

 
 ايتايىن ابۋلحاريس حيكاياتىن

 
 جاقتىرماس بىلمەگەن جان )تانىماعان( ءسوزدىڭ زاتىن.

 
 حان بولىپ پەرىشتەگە سايالنعان سوڭ،

 
 .اتىن قويعان دەپ —ۇلىعالپ: ء"عازازىل" 

 
 ءبىلدىڭ بە كىم ەكەنىن ەندى مۇنىڭ؟ 
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 ارتىلدى دارەجەسى سول كۇندە ونىڭ.

 
 النعان سوڭ،حان بولىپ پەرىشتەگە ساي

 
 اۋەلى، ءبىلشى اقىرى جاقسى )يىحشى( سوڭىن.

 
 پاتشا بوپ سالتاناتتى )سالتاناتلى( ءمىندى تاققا،

 
 جۇرگىزىپ ھۇكىمەتىن ءاربىر جاققا.

 
 ۇلىقتىق دارەجەدە حادتەن استى،

 
 قىلىپ تۇر ءتاڭىرىم ونى سىناماققا.

 
 مۇنىمەن داۋرەن ءسۇرىپ كوپ كۇن ءوتتى،

 
 كۇندەر ويدان كەتتى.بۇرىنعى وتكەن 

 
 بەت سۇرتەر قولىنداعى ورامالى

 
 جەلمەنەن كوتەرىلىپ ۇشىپ كەتتى.

 
 مىنەزى بولدى دەيدى قيىن تارلىق،

 
 —ۇلىقتىق )ۇلۇعلىق( ساياساتىن قىلدى بارلىق، 

 
 —الىپ كەل ورامالدى، تاۋىپ جىلدام!

 
 دەپ سوندا جەبىرەيىلگە قىلدى جارلىق.

 
 مۇنىڭ بولدى،جەبىرەيىل قول استىندا 

 
 ءتاڭىرى وعان جاقىن قىلعان الىس جولدى، 

 
 جەلگە ۇشقان ورامالدى الىپ كەلىپ،

 
 بەرە الماي ەبىن تاۋىپ مىڭ جىل تۇردى.

 
 ءبىر لەبىز وعان جاۋاپ قاتا المادى، 

 
 تىنىش تاۋىپ وتىرىپ، جاتا المادى،

 
 بەرۋگە دەپ —"مىنەكي، ورامالىڭ"، 

 
 المادى.ۇلىقتىق مىنەزىنەن باتا 
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 بولىپتى سونداي ۇلىق بولعان كۇندە،
 

 پاتشا بوپ پەرىشتەگە تۇرعان كۇندە
 

 مىنەزى سونداي قاتتى قيىن ەكەن،
 

 سونشا اسىپ شاراسىنان تولعان كۇندە.
 

 ويدا جوق بوالم دەگەن ءبىر كۇن حاراپ،
 

Mac .بولعان عاپىلدىكتەن )عاپىللىكتەن( ءىشىپ شاراپ 
 

 پ قالماسىن دەپ،تۇكىرىگىم جەردە ءتۇسى
 

 تۇكىرگەن سوزىپ موينىن كوككە قاراپ.
 

 از كۇندە قىلىپ وتكەن كوپ ارمانىن،
 

 قويعان سوڭ قۇداي بەرىپ بۇ جالعانىن.
 

 تۇسپەگەن تۇكىرىگى سوندا جەرگە
 

 قۇدايىم قابىل ەتىپ ويعا العانىن.
 

 وزىنە پاتشا قۇداي قويدى ەركىن،
 

 .مۇلكىن —بەرىپتى بيلىگىنە دۇنيە 
 

 عارىشتىڭ )عارشىنىڭ( ەسىگىندە ءبىر جازۋدى )يازۋدى(
 

 جيىلعان كوپ پەرىشتە كوردى ءبىر كۇن.
 

 دەپ، —قورقىستى پەرىشتەلەر: "بۇ نە حال؟!" 
 

 دەپ، —جازىپتى: "كورگەن پەندەم، ۇعىپ ال!" 
 
 —ء"ۇشبۋ جۇرگەن مۇلكىمدە ءبىر قۇلىما،  

 
 .دەپ —!" بار العىنەت قاھار، قاتتى —جازىپتى 

 
 پەرىشتە ءبارى تەگىس شوشىپ كەتتى،

 
 —پاتشاسى عازازىلگە كەلىپ جەتتى، 

 
 ءبىز قورىقتىق ءبىر نارسەنى كورىپ عارىشتا 

 
 .دەپتى —دى، تاقسىر! -دۇعا قىل، بولماعاي
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 ءعازازىل سوندا تۇرىپ دۇعا قىلعان: 

 
 .قورىققانىنان —!" پەرىشتەلەردى— دەپ، —"ساقتا 

 
 ساقتا )ساقال( دەپ سول ۋاقىتتا،ايتپادى ءوزىن 

 
 جامان قۇداي قىلعان:-ءار ءىستى جاقسى 

 
 مۇنان سوڭ نە بوالدى، ويال اقىرىن،

 
 تاۋىسار سويلەي بەرسە، پەندە اقىلىن!

 
 قۇدانىڭ ەندى بولدى يراداسى،

 
 دۇنيەگە كەلتىرمەككە ءبىز پاقىرىن.

 
 دەگەنىم بىزدەن مۇرات ادام اتا،

 
 لەپ ءبىرجوالتا،كەتەيىن ءبارىن سوي

 
 جارىم بوال قالسا،-قاتە ءسوز جالعىز

 
 جاراسار پەندەلىكتە بولسا قاتا )قاتە(.

 
 قىلدى، ادام —توپىراقتان ءابۋالبىشىر 

 
 ءبىر دۇنيە مۇنىڭ ءوزىن عاالم قىلدى، 

 
 ادامعا شاراپاتتى )شاراپاتلۇ( عىلىم بەرىپ،

 
 نىعىمەتىن بۇعان بەرگەن تامام قىلدى.

 
 پەرىشتەدەن ءبىلىمى استى،ادامنىڭ 

 
 نۇر قۇيىپ حاقتاعاال ءدىلىن اشتى.

 
 كەلىپ، ايات —ء"فاساۋجۇدى ءۋالي ادام"  

 
 ساجدەگە كوپ پەرىشتە قويدى باستى.

 
 ساجدەگە كوپ پەرىشتە قويدى باسىن،

 
 ادامنىڭ ارتىق قىلدى دارەجەسىن،

 
 ءعازازىل مويىن سۇنباي، تۇرىپ قالدى، 
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 ىنا تاۋىق تاسىن.ءتۇسىردى قاق موين 
 

 باستارىن )باشالرىن( پەرىشتەلەر كوتەرىپتى،
 
 ءعازازىل ءبىر سۇمدىققا كيلىگىپتى. 

 
 قورىققاننان:"مىنادايدان ساقتاي )ساقداي( گور!"

 
 ساجدەگە جانە ەكىنشى يلىگىپتى.

 
 ءعازازىل ناۋميد بولدى سول ءبىر كەزدە 

 
 ء"ىبىلىس" دەپ ات قويىلدى تاعى دا وزگە. 

 
 .ءۋاجىپ — ءبىرى پارىز، —ساجدەنىڭ ءبىرى 

 
 ەكەۋ بوپ سول سەبەپتى )سەبەپلى( قالدى بىزگە.

 
 باسىنا تاۋقي العىنەت جەتتى دەيدى،

 
 قۇدايىم وعان قاھار ەتتى دەيدى،

 
 ءبىر مىنەز تاكاپپارلىق قىالمىن دەپ 

 
 قۋىلىپ دارگاھىنان كەتتى دەيدى.

 
 راحمان-الحياز بالال كارىم

 
 قورقىنىش كوپ قىالمىن اھي افعان.

 
 راحمان اتقا قوسام دەپ قىلىپ فاعالن

 
 ات قويدى سوندا وزىنە ءىبىلىس شايتان.

 
 اعۋزۋ بيلالمين ال شايتان

 
 مۇڭىمدى حاقتان باسقا كىمگە ايتام؟

 
 سونان سوڭ ول ءعازازىل تىلەك تىلەر،

 
 از عانا مازمۇنىنان قاالم تارتام.

 
 تىلەگەنى:العىننىڭ تىلەك 

 
 سالتاناتتى، ءسوزىم( تىڭال) تىڭدا جاراندار، —
 

 تىڭداساڭ، بۇل ءسوزىمدى بالدان ءتاتتى.
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 سويلەتكەن دەپ —"راۋايات پايعامباردان! " 

 
 ساحابا انەس يبن مالىك اتتى )اتلى(.

 
 ايتادى ءسوزدىڭ شىنىن ءماشھۇر اقىن،

 
 قۇدايعا شىن ءسوزدى ادام بوالر جاقىن،

 
 ل مالعۇن شايتان قىلىپ ارىز )عارىز(،ءعازازى 

 
 قۇدايدان تاالپ قىلدى قىزمەت حاقىن:

 
 ولمەگىمدى، كۇن ءبىر اقىر بىلەمىن —
 

 شاراسىز تاعدىرىڭا كونبەگىمدى،
 

 عاالمنىڭ ون سەگىز مىڭ پاتشاسىسىڭ
 

 جەيسىڭ بە مەنىڭ قۇداي ەڭبەگىمدى؟!
 
 جالعانىڭدى، ەدىم ءبىلىپ ازەلدەن —
 

 ءبىلدىڭ بۇگىن قالعانىڭدى!شەت بولىپ 
 

 بەينەسىن اقىرەتتەن ماقرۇم قالدىڭ،
 

 جالعاندا سۇرا ويىڭا العانىڭدى!
 

 مالعۇن.
 

 كيمەسە قولدان تىگىپ كيىم قايدا،
 

 بۇرىنعى سالتاناتتى كۇيىم قايدا؟!
 

 باسپانا ادامدارعا بەردىڭ ءۇيدى،
 

 سۇرايمىن اۋەل سەنەن: ء"ۇيىم قايدا؟"
 

 .(ج.گ—ءسوزى بولۋى مۇمكىن -"جاراتۋشى"، نە "جاببار"ج. )نە 
 
 ءھام قالدىڭ كورمەي دۇكەن، جەتپەي ويىڭ، 

 
 كۇيىڭ.-وسىالي بولدى سەنىڭ جايى

 
 قالدىم دەپ باسپاناسىز بولما ارماندا،
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 دۇنيەدە مونشا بولسىن سەنىڭ ءۇيىڭ.
 

 مالعۇن
 

 قۇلشىلىق كوپ قىلىپ ەم ءاربىر جايدا،
 

 يىنداي جانعا پايدا،بولمادى ءبىر ت
 

 وقيتىن ادامدارعا بەردىڭ قۇران،
 

 قۇرانىم وقيتۇعىن مەنىڭ قايدا؟!
 
 ج.
 
 جامان،( ىسىڭ)ء ويىڭ بۇزىق، پيعىلىڭ اۋەلدەن —
 

 كەتپەدىڭ سول سەبەپتەن بولىپ امان،
 

 تويدا-ايتىلعان دومبىرامەن جيىن
 
 ءاي، مالعۇن، بولسىن قۇران ولەڭ ساعان. 

 
 مالعۇن.

 
 جارالعان اۋرەلىككە مەنىڭ باسىم،

 
 نە كەرەك مۇنشا داۋرەن سۇرگەن جاسىم؟

 
Ac،قورەك ادامدارعا تاعام بەردىڭ ، 
 

 جەيتىن مەنىڭ اسىم؟!-كانەكي، ىشىپ
 
 ج.
 

 ەڭبەگىن ەش پەندەنىڭ جەمەيمىز ءبىز،
 
 ءوز پيعىلىڭ بولىپ تۇرعان )جۇرگەن( وزىڭە كەز. 

 
 ن:تاعامىڭ سەنىڭ مالعۇن وسى بولسى

 
Ac .ىشسە ەگەر بىرەۋ بيسميلالسىز 
 

 مالعۇن.
 

 مەن بۇرىن قىزمەتىڭە ءجۇردىم جاراپ،
 

 بۇل كۇندە قۇر االقان قالدىم قاراپ.
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 قاتىق ادامدارعا )ادامالرعا( سۋسىن بەردىڭ،-ءسۇت 

 
 قانەكي، ىشەتۇعىن ماعان شاراپ؟!

 
 ج.
 

 جاراق،-ادامدى قىالر باتىر قارۋ
 

 تاراق،-اينا تۇزەيدى قىزدىڭ كوركىن
 
 ءبىر جۇتسا ماس قىالتىن ىشكەن جاندى 

 
 شارابىڭ سەنىڭ، مالعۇن، بولسىن اراق!

 
 مالعۇن.

 
 باسىمنان ارىلماعان قالىڭ سورىم،

 
 جالعاندا ماعان كەرەك ءاربىر فورىم.

 
 ادامعا اڭ ۇستايتىن قاقپان بەردىڭ،

 
 قانەكي، مەنىڭ قايدا قاقپان تورىم؟

 
 ج.
 
 شىعارارسىڭ عاپىلدەردى )عاپىلالردى(،سەن جولدان  -

 
 وزىڭە جۋىق جۇرگەن جاقىنداردى.

 
 ادامدى تۇزاعىڭا تۇسىرۋگە

 
 .قاتىنداردى - دەيدى، —ەركىڭە بەردىم، 

 
* * * 

 
 حاديستە ءۇشبۋ سوزدەر قىلىنعان ياد،

 
 بىلەدى كىتاپ كورگەن بارشا ادامزات.

 
 —"جۇمىسىم مۇنىمەنەن بىتپەدى عوي!" 

 
 ءىبىلىس العىن )مالعۇن( بولمادى شات. دەگەندەي

 
 ءىبىلىستىڭ قىلعان شايتان اسىل زاتىن، 
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 الالدان الىپ تۇر عوي تىلەپ حاقىن!
 

 مۇنىمەن كەتسە ءسوزىم قىسقا بوالر،
 

 ايتايىن انىق قىلىپ پەرەۋاتىن )پەرەۆودىن(.
 

 كوڭىلىنە ۇناماعان بولدى جەرى،
 

 ىشىنەن ەركىن ونشا كەتپەي كىرى.
 

 ويىندا ءبىر ءدۇدامال قاپى بارداي،
 

 تۇرى!-جارقىلداپ كەلىسپەيدى ءاجار
 

 ]مالعۇن[
 
 !"پالى"ء دەيمىن مۇنىڭا مەن جارايدى، —
 

 كوڭىلىمە ورنىقپادى مۇنىڭ ءبارى.
 

 الدىم دەپ قاالعانىم ءماز بولمايمىن،
 

 اۋ ويىمداعى ەركىن ءالى!-بولمادى
 

 ]ج[.
 
 تەگىس بەردىم جالعاننىڭ بۇ بيلىگىن —
 

 اۋ دۇنيە ىسىندە سەنسىز كەلىس!-بولمايدى
 

 دەيدى، —ەركىڭمەن ءوزىڭ بيلەپ جۇمسا 
 
 .كۇمىس-التىن بولسىن قانشا دۇنيەدە —
 
 دەيدى، — قولدان، شىعارعىسى اۋ-كەلمەيدى —
 
 دەيدى، —! بولعان جولداس بۇعان ايىرىلماس —
 
 الداندىرىپ، التىن-كۇمىس دۇنيەمەن —
 

 .دەيدى —تااليدى شىعارارسىڭ جولدان! 
 

 مالعۇن.
 

 قىزىعى بۇل دۇنيەنىڭ جيعان مالداي،
 

 كورەدى دۇنيەقورالر مالىن جانداي!
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 كەتەتىن مويىنىن بۇرماي ادامدار كوپ،

 
 ءىلتيپات مال مەن قۇلعا نازار سالماي. 

 
 ج.
 
 تاعام، جاقسى جەيتىن ءىشىپ جاراتتىم —
 
 .حارام قىلىپ بىرەۋىن حاالل، —ءبىرىن  

 
 جىبەكتەن )جيفاكدان( اتالس، تورعىن قىلدىم

 
 بۇالرسىز كۇن كورە الماس جۇرگەن ادام.

 
 دەيدى، —! ماعان قايتا-قايتا جابىسپا —
 
 دەيدى، — تاعام، ءالززاتتى كيىم، جاقسى —
 
 بولسا، نارسە قىزىقتى نە دۇنيەدە —
 

 .دەيدى —بيلىگىن بەردىم تۇگەل ساعان! 
 

 مالعۇن.
 
 دەيدى، — تاعام-اس ىشەر كيىم، كيەر —
 
 دەيدى، —! ماعان بەرسەڭ بەرە وڭاي، ءبارىن —
 
 ۇزىلەتىن، ءبارى مۇنىڭ ءجىپ وسال —
 

 .دەيدى —ارقان بەر ۇزىلمەيتىن ماعان! 
 
 توقتار، نادان بۇالرىڭا الدانىپ —
 

 قاالدى اۋرە بولىپ اقىلى جوقتار.
 

 حىمىران ماستارىڭ بار.تويا ىشكەن استا )السىت( 
 

 قايتپايتىن ماڭدايىنان تيسە شوقپار.
 

 كۇمىس مالدانبايدى.-دۇنيە دەپ، التىن
 

 قىزىق دەپ، بۇل جالعاندى تاڭدانبايدى.
 

 دۇنيەنىڭ )جالعاننىڭ( بايانسىزىن بىلگەن ەرلەر
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 بۇالردىڭ ەشبىرىنە الدانبايدى.
 

 جاراتتىڭ شايتان قىلىپ مەنى سورعا،
 

 ءجۇرمىن تۇسىرەم دەپ ادامدى ورعا.مەن 
 

 كەتەتىن جەمگە اينالماي )ايالنباي( سۇڭقارالر
 

 تۇسپەسە ۇزىلمەيتىن جىبەك تورعا.
 
 ج.
 
 دەيدى، — كوردىم، قابىل سەنىڭ ارىزىڭدى —
 
 دەيدى، — كوندىم، سوزىڭە بۇل ءبىلىپ شىن —
 
 — سىبىزعىنى، كەرنەي، سىرناي، اراق، —
 

 .دەيدى —بەردىم! تاماشا ساۋىق ءۇشىن 
 

* * * 
 
 ءبىر الال بۇل مالعۇنعا ءبارىن بەردى، 

 
 سول ءۇشىن ەرىكتى بولىپ شايتان ءجۇردى.

 
 الدانىپ ءبىراز كوڭىلى مۇنىمەنەن

 
 مىرس ەتىپ، ءبۇتىن كۇلمەي، جارتى كۇلدى.

 
 دانىكتى قاالعانىن بەرگەن سايىن،

 
 جالعاندى بەرگەندىگى بولدى دايىن.

 
 قىپ دەگەندەي —اۋ ءالى تۇگەل!" -"بولمادى

 
 جايىن.-جانە ايتتى شايتان العىن ءمانى

 
 مالعۇن.

 
 جامان ەكى ايىر جول،-جاراتتىڭ جاقسى

 
 !سول — جاعى ءبىر وڭ، —ادامنىڭ ءبىر جاعى 

 
 اداسپاي جاقسى جولدان جۇرەر ءتۇزۋ،

 
 كىم بولىپ جۇرسە وزىڭە كۇل!-كىمدە
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 پايعامبارالر، وڭ جولعا باسشى بولعان

 
 والردىڭ سوڭىنا ەرگەن قانشا جاندار؟!

 
 كورسەتىپ مۇعجيزامەن تاماشا ءىستى،

 
 يە بوپ جاقسىلىققا كەتكەن انالر )والر(.

 
 قىلىپ ەڭ مەنى باسشى جامان جولعا،

 
 !"قۇلعا ازعان — دەپ، —"دۇنيەدە سەبەپ بول، 

 
 بەرمەسەڭ بۇل ىسىڭە ءوزىڭ جاردەم،

 
 ن قاالي تورعا؟!ونى مەن تۇسىرەمى

 
 اڭ،-بولعاندا مەن ءبىر اۋشى، ادامزات

 
 قارۋ بەر )ونەر بار( كورگەن ادام قالعانداي تاڭ!

 
 ول مۇسا كايىم الال مۇعجيزامەن

 
 تۇبىنەن ءنىل داريانىڭ شىعاردى شاڭ.

 
 السام دەپ اركىم ويالر قۋعان اڭىن،

 
 تۇلكىنىڭ جىرتسا تاڭىن.-قىزىعار: يت

 
 ءپىتنانىڭ بۇزىقشىلىق دارياسىنىڭ 

 
 تۇبىنەن شىعارايىن سونداي شاڭىن.

 
 دال قىلىپ، قىلىپ تالقان،-بۇزايىن دال

 
 ەرىكتى قىل قولىمدى، اشىپ دارقان.

 
 ادامدى تۇزاعىما تۇسىرۋگە

 
 ماعان بەر بۇزىلمايتىن )ۇزىلمەيتىن( ءبىر مىقتى ارقان.

 
* * * 

 
 ندى ەركىن،ءعازازىل، قىلىپ قويعان، مالعۇ 

 
 سول ءۇشىن بەك قىزىقتى دۇنيە، شىركىن!
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 دەگەندەي: "ساعان ەندى بۇل جاراي ما؟"
 

 .كوركىن —كورسەتتى قاتىنداردىڭ شىراي 
 

 قاراسا قيىلىپ ءتۇر قارا قاسى،
 

 تولعانىپ وقجىالنداي ورگەن شاشى.
 

 عاقىقتان ەكى ەرنى قىزىل بولىپ،
 

 گاۋھار باسى.الماداي )تۇيمەدەي( دوماالنىپ 
 

 ەتى اپپاق قارا جەرگە جاۋعان كارداي،
 
 ءجۇزى بار قارعا تامعان قىزىل قانداي. 

 
 بۇلتتان جارىپ شىققان اي سەكىلدى:

 
 قيعاش قاس، ءسۇمبىل شاشتى، جازىق ماڭداي.

 
 بويالرى رايحان گۇلدىڭ ساباعىنداي،

 
 المانىڭ، ەكى بەتى، ساعاعىنداي.

 
 ەسىن-قىلاپ كەتەر كورگەن جاننىڭ ا

 
 ورىستىڭ ماس قىالتىن اراعىنداي.

 
 كۇمىستەن تارتقان سىمداي بولىپ قولى،

 
 قويانداي دوماالنىپ كەلىپ جونى.

 
 عۇماننىڭ ليمونىنداي ەمشەكتەرى

 
 االم دەپ ءقايتىپ ءۇزىپ قولىڭا ونى!

 
 سىناپتاي تولىقسىعان ەكى سانى،

 
 مارجان ءدۇردىڭ كەنى )كانى(،-تىستەرى مەرۋەرت

 
 مامىقتاي ۇلپىلدەگەن تاماقتارى،

 
 جاتقاننىڭ ارمانى نە يىسكەپ، ءانى )انە(!

 
 اۋزىنان شىرىن شەكەر شىققان ءسوزى،

 
 كوزىڭە بولىپ توتيا باسقان ءىزى!
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 جانىڭدى ەرىككە كويماي االر سۋىرىپ،

 
 وزىڭە كۇلىپ قاراپ تۇسسە كوزى!

 
 اپ كەتەر اقىلىڭدى بويدان تارتىپ،

 
 تولىقسىرسىڭ مايداي بالقىپ!كورگەندە 

 
 سابىرىڭدى قالدىرمايتىن ءبىر جەرى بار،

 
 بارىنەن ءبۇل ايتقاننىڭ ايتسام ارتىق.

 
 ءعازازىل مالعۇن شايتان مۇنى كوردى، 

 
 كورگەن سوڭ كوڭىلى ءبىتىپ، شىراي بەردى.

 
 –!" تۇگەل ەندى ويىمداعى — دەپ —"بولدى 

 
 كۇلدى.قارق -شاپاالقتاپ االقانىن قارق

 
 كىر، قالمادى تيتتەي ەندى كوڭىلىمدە —
 

 بولعانمەن، قىلماس سابىر، قانشاما ەر!
 

 - دەيدى، —جۇمىسىم ويىما العان ءبىتتى، 
 
 بەر! تەزىنەن بەرسەڭ ماعان قۇدايا، —
 

 بوالدى كىمگە زاالل، كىمگە پايدا،
 
 ءار ءىستىڭ ىقتيارى ءبىر قۇدايدا. 

 
 اادامدى تۋرا جولدان ازدىرۋع

 
 قۇدايدان سۇراپ ەدى كۇشتى ايال )حايال(!

 
 كورىك،-حاق بەردى قاتىندارعا اجار

 
 ناز بەردى ءتۇرلى سۋرەت وعان سەرىك،

 
 ەركەكتە عاقىل، سابىر ەش قالمايدى،

 
 بولعانمەن ءدىن ىسىنە )دەنەسىنە( قانشا بەرىك.

 
 اركىمنىڭ ءار نە قىلسا وزىنە ەركى،
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 بەركى )بەرىگى(.وڭاشا شەت جۇرگەندە دىنگە 
 

 ەردىڭ عاقىل، سابىرىنان اسىپ ءتۇستى
 

 تۇرلەنگەن قاتىنداردىڭ شىراي )ۇرعاشىنىڭ اجار( كوركى.
 

 جاراتقان قىلىپ زيبا اۋەل باستان،
 

 نىعىمەت جوق بۇل جالعاندا مۇنان اسقان!
 

 قۇل بولعان قاتىندارعا ءارقاشاننان،
 

 پاتشاالر اقىلمەنەن جۇرتتان اسقان.
 

 ىز ويالپ تۇرساڭ دۇنيە بولماس،قاتىنس
 

 اۋەلدەن ەرگە سەرىك قىلعان جولداس.
 

 قانشاما ەركەك ءبىر قاتىنسىز باس قوسقانمەن،
 

 اق وردا الپىس باستى ءىشى تولماس!
 

 وتىرسا قاسىن كەرىپ كەش قارا قاس،
 

 قىالدى كورىنگەندى كوزىمەن ماس!
 

 عۇنشا ەرىن، پىستە مۇرىن، ءلۇلۋ يەك،
 

 نەشە ءتۇرلى بار اسىل تاس!دۇنيەدە 
 

 سۋ ءىشىپ كوزدەرىنەن مەيىرىڭ قانار،
 

 بولعانمەن قانشا اقىلدى، قايران قاالر!
 

 جۇزىنەن شىعىپ تۇرعان وتتارىنا
 

 ورتەنىپ، شىداي الماي، كوڭىلىڭ جانار!
 

 ادامدى ماس قىالتىن بەردى كوزدەر،
 

 كورسە كوڭىل، ەريتىن، ايداي جۇزدەر.
 

 نىڭ( نەشە ءتۇرلى داۋىسىندايارگاننىڭ )ورگان
 
 ءالززاتتى، ماحبۋبالردا شىرىن سوزدەر. 

 
 ەسىڭ،-بويىڭنان )باسىڭنان( كەتىپ قاالر اقىل
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 وزىڭ جەتپەس كۇشىڭ.-باسۋعا ءوزىڭدى

 
 بولماسا بۇل دۇنيەدە ويعا العانىڭ،

 
 قاسىرەت دەرتپەن ءىشىڭ.-توالدى قايعى

 
 اشىلعان گۇلدەي بولىپ جازعىتۇرى،

 
 كورىنىپ، جاسىرىنىپ ىشكى سىرى.

 
 جۇزىنەن ماحبۋبالردىڭ بولىپ ءزاھار،

 
 حاقيقى بەرىپ ساۋلە حاقتىڭ نۇرى!

 
 ءسۇمبىل شاش، قيعاش قاستى ماكنۇن قاباق، 

 
 ناركەس كوز، ۋاجھاالرى عاقىق تاماق.

 
 وتەم دەپ مۇجازىدان اقيقاتقا

 
 ءدارىس وقىپ ديۋاناالر االر ساباق. 

 
 ەكەن سۋرەت قاراپ، سۋرەتكە قاالدى

 
 جەز، كۇمىسكە التىن ىسكە جاراپ، -مىسقا 

 
 دەپ، بىلەمىن —ماعىناسىن: ء"اليف ءابجاد" 

 
 كەتەدى ديۋاناالر بولىپ حاراپ.

 
 اسىل بار ءاربىر ءتۇرلى ادامزاتتا،

 
 جازىلعان ءۇشبۋ سوزدەر ءبارى حاتتا.

 
 سۋرەت )ساعاتپەن( ءىسى بولماس ماس بولعان سوڭ،

 
 جۇمىسى ءپاني ءال حاقيقات بولىپ زاتتا. 

 
 

 ـ ءبولىم: ياھۋدا، پاتروس اڭگىمەسى  343
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2040 

 
 ياھۋدا، پاتروس اڭگىمەسى

 
 كىم بەردى بۇل بايلىقتى قۇداي بەردى،
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 جاراتتى قولى اشىق قىپ كەيبىر ەردى.
 

 كانە، بىرەۋ بەرمەستەن تىعىپ باقتى،
 

 قايسىسى استى: اقىرىن ەل جۇرت كوردى.
 

 كىتاپ ءسوزى، -جىگىتتەر، بۇل ايتقانىم 
 

 توقتايدى قۇران دەسە دۇنيە ءجۇزى.
 

 پايعامبارعا مۇنى ايتقان:
 

 دەپ، —"جۇرتقا شاش!" 
 

 قيسسا قىپ ايتقان مۇنى قۇداي ءوزى.
 

 قۇالق سال بۇل قيسساعا، تىڭدا نە ءدۇر،
 

 سوڭىنان ەر.اداسپاي كوش باسىنىڭ 
 

 بۇرىنعى زامانالردا بولىپ وتكەن،
 

 ەكى ەر.-تۋىسقان اعايىندى بىر
 

 قۇران ءسوزى ءار تاراۋ كەپ ايتادى،
 

 وتكەن مەنەن كەتكەننەن كوپ ايتادى.
 

 قيسسا قىلعان سوزدەرىن ء)سوزالرىن( كەيىنگىگە
 

 ول ءباني يسرايىلدان )سىرايىلدان( دەپ ايتادى.
 
 قايدى ىشتەگى شەر،ءسوز سويلەۋمەن تار 

 
 ۇعىپ الساڭ، كوڭىلدە قالدىرماس كىر.

 
 —ياھۋدا، پاتروس دەگەن اعايىندى )اعايىنلى(، 

 
 ەكەۋى ءبىر انادان تۋىسقان ءبىر.

 
 اتاسى ءولىپ، ارتىندا بۇالر قالدى،

 
 يەلەنىپ ەكەۋى قالعان مالدى.

 
 قىزىل التىن سەگىز مىڭ ءدىلدا قالىپ،

 
 مىڭنان ءبولىپ الدى.قۇرتتاي ساناپ ءتورت 
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 ياھۋدا مومىن بولدى كۇتكەن ءدىنىن،

 
 شىن دەپ بىلگەن نە ايتسا كىتاپ ءتىلىن.

 
 ۋىسىنا تۇسكەندى ۇستاپ قالماي،

 
 ويالمادى وزىنە كەرەك كۇنىن.

 
 جۇمسادى قولدا بارىن قۇداي ءۇشىن،

 
 !"نەسىن؟ مۇنىڭ - دەپ، - ساقتايىن، - دەپ، —"كەرەك، 

 
 ر پايدا كەلتىرمەستەن،ءوز باسىنا ءبى 

 
 كەشىن.-بەرۋمەنەن وتكىزىپ ەرتە

 
 ءوز باسىنا ويالماي پايدالى ءىستى، 

 
 قۇداي ءۇشىن جۇمساۋمەن كۇنى كەشتى.

 
 جاراستىعىن جالعاننىڭ كەرەك قىلماي،

 
 اقىرەت جۇمىسىمەن اينالىستى.

 
 حوش، ەندى پاتروس ءقايتتى قولداعىسىن،

 
 ءبىر تيىن جۇمساماستان قۇداي ءۇشىن، 

 
 سۋ الىپ، ءار ءتۇرلى ەگىن سالىپ،-جەر
 

 تىسىن.-تۇزەتتى جاراستىرىپ ءىشى
 

 كوركەيىپ، قاتىن الىپ اجارلى، ءوندى،
 

 .جەڭدى —تون كيىپ جاراستىقتى جاعا 
 

 جالعاننىڭ پەيىشىندەي قىلىپ ءۇيىن،
 

 جۇمسادى نەشە ءتۇرلى كۇل مەن كۇندى.
 

 كۇنگە ورگە تاسى،-كۇننەن دوماالپ
 
 تازا كەدەيلەردەن بولىپ قاسى.-تاپ
 
 تولعان، ءىشى مەيىز— ءبىرى قۇرما، —ءبىرى  

 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                620 bet 

 اعاشى.-بولىپتى ەكى جەردە باۋ
 

 !ىسىممەنەن ءوزىمنىڭ — دەپ، —"بولدىردىم، 
 

 !مەنەن تەگىن ەشبىرەۋ — دەپ، —"اال الماس، 
 

 ەكى باۋدىڭ اراسىن تولتىرىپتى
 

 جاراستىقتى ءار ءتۇرلى ەگىنمەنەن.
 

 سوندا مۇنىڭ ەگىنى قاۋالپ ءوستى.
 

 كۇننەن كۇنگە ارتىلىپ زاۋالپ ءوستى.
 

 جىلعا ءونىمى ارتىق بولىپ،-جىلدان
 

 كورگەندەرگە بولىپتى كوكەيكەستى.
 

 اياقتىدان تىيىلىپ بۇعان بارۋ،
 

 كەدەيلەرگە ارام بوپ ساداقا الۋ.
 

 تارتىلسا دا،ەگىن شىقپاي، دۇنيەگە 
 

 مۇنىكىنە ءبىر بولماي شىقپاي قالۋ.
 

 سۋالر اعىپ ەگىننىڭ اراسىنان
 

 اسىپ سوندا، ارتىلىپ شاراسىنان.
 

 ەكى باۋدىڭ كەتىپتى اسىپ قۇنى
 

 ايداپ جۇرگەن كوپ جۇرتتىڭ قاراسىنان.
 

 ەكى يىننەن تۇرىپتى دەمىن الىپ،
 

 دەرتى دۇنيەگە كەتىپ قالىپ.-ەسىل
 

 تۇرعاندا مەرەكەمەن،بۇل وسىنداي 
 

 كەدەي بولىپ ياھۋدا بولدى كارىپ ء)عارىپ(.
 

 اسقىندىرىپ كەدەيلىك جاۋىردى ەندى،
 

 اركىم بۇعان بەرەدى ساۋىردى ەندى.
 
 جىتىك بوپ،-جاالڭاش قالعان سوڭ، جوق-اش
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 جاناشىر دەپ، تاپپاي ما باۋىردى ەندى؟!

 
 جالت بەرۋى جالعاننىڭ كوز جۇمعانشا،

 
 جالعاندا مالسىزدىڭ كۇنى )كۇنى( قانشا؟!بۇل 

 
 بار كۇنىندە قولىنان دۇنيە العاندار،

 
 سىرت اينالىپ كەتەدى كەز بوپ قالسا.

 
 دۇنيە، مالسىز بولمايدى، ءبىلدى دەيدى،

 
 وتىرعىزباس ۇيدە اشتىق ەندى دەيدى.

 
 ءبىر تۋىسقان جان تارتىپ، باۋىرىم دەپ، 

 
 دەيدى.بايعا كەدەي مۇقتاج بوپ كەلدى 

 
 قولدا جوقتىق مۇقاتار ادامزاتتى،

 
 باسقا تۇسسە نارسە جوق مۇنان قاتتى.

 
 بۇرىننان بار، -كەدەي، مىلقاۋ، باي، شەشەن 

 
 پاتروس ەندى سويلەيدى ناسيحاتتى:

 
 سالدىق، قىلدىڭ دۇنيەنى قىپ كەرەكسىز —
 

 قالعان مالدى اتادان بىردەي الدىق.
 

 قۇر قالدىڭ،ساقتاي الماي، ايىرىلىپ سەن 
 

 تولىپ جاتىر مەندە التىن نەشە ساندىق.
 

 سۋ الدىم،-تيىسىمەن قولىما جەر
 

 نەشە ءتۇرلى جەمىستەن ەگىن سالدىم.
 
 تۇرىمەن قۇل، كۇندى ءتىزىپ جۇمساپ،-تۇر
 

 دۇنيەمەن لىق تولىپ ارتىم، الدىم.
 
 دەيدى، — پايدا، قىلمادىڭ باسىڭا ءبىر —
 
 .دەيدى — جايدا، ءتۇرلى بۇل تۇرسىڭ قالىپ —
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 !ما؟ بار وپاڭ تيىن ءبىر كورگەن سونان —
 
 .دەيدى —ءتورت مىڭ ءدىلدا جىبەردىڭ قايدا؟  

 
 ياھۋدا ايتتى:

 
 ساتىپ، الدىڭ سۋ-جەر سەن —
 

 جاراستىعىن جالعاننىڭ سونى ۇناتىپ.
 

 مەن جۇمسادىم اقىرەت پايداسىنا،
 

 !"باتىپ كۇن بۇ — دەۋمەن، —"ەرتەڭ ءبىر تاڭ بار، 
 

 سەن پۇلمەنەن جالعاندا سالدىڭ ساراي،
 

 قاراي.-الدانۋمەن سوالرعا قاراي
 

 اقىرەت سارايىنان ۇمىتكەر بوپ،
 

 مەن تالپىندىم، مال شاشىپ سوالي قاراي.
 

 سەن پۇلمەنەن جالعاندا قاتىن الدىڭ،
 

 قۇشاقتاسىپ جالعانمەن دوس بوپ قالدىڭ.
 

 حور قىزىنا قالىڭ مال بەردىم مەن دە،
 
 !"مالدىڭ بۇل مەن — دەپ، —پاسى جوق جالعان، و»
 

 سەن پۇلمەنەن جۇمسادىڭ قۇل مەن كۇندى،
 

 تۇرعان كۇندى!" -دەپ ويالۋمەن  -"باتپايدى، 
 

 عىلمان ۋالدان پەيىشتە بار دەگەنمەن،
 

 تۇرا المادىم مەن ۇستاپ دۇنيەنى ەندى.
 

 پاتروس ءسوزىن ساپىرىپ سۋداي توكتى،
 

 مەنشىكتەپ جەردى، كوكتى:جالعىز ءوزى 
 
 ايتىپ، دەپ ءسوز با تۇرسىڭ دا وسىنى —
 

 .سوكتى جامان دەپ، —تۋ، اقىلسىز، شىركىن! 
 
 ساتىپ، نەسيە بارىڭدى قولىڭداعى —

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                623 bet 

 
 ءوزىڭ ءىشىپ، جەي بەرمەي ساقتاپ جاتىپ. 

 
 ميى قاشىپ، قارنى اشىپ كەدەيەكەڭ،

 
 سويلەيدى ەكەن نە بولسا سونى شاتىپ!

 
 دەيدى —اقىلسىز بولعان اقىماق، ءىنىم! 

 
 دەيدى —! ءتىلىم ەسىل ساعان سويلەگەن —
 
 !قااليسىڭ؟ سەن باسقا، مەن مال قاالي مەن —
 

 .دەيدى —ەمەس پە ۇزدىك ارتىق كۇنىم؟! 
 
 تۇرعان، جايناپ مىناۋ جاساۋ مىناۋ، ءۇي —
 

 اسۋلى اناۋ قازان قايناپ تۇرعان.
 

 داۋرەن سۇرگەن جاسىم،مال مەن باس، قىزىق 
 
 گويمەن سايراپ تۇرعان.-ءبارى دە گوي 

 
 دەيدى، —مەنىمەن ەرىپ بىرگە ءجۇرشى! 

 
 دەيدى. —! كىرشى مەيىز قۇرما، باۋىنا —
 

 جەتەكتەپ سول قولىنان الىپ ءجۇردى:
 
 .دەيدى —! كورشى تاماشامدى مىنەكي، —
 

 جايىن،-كورسەتتى اراالتىپ ەگىن
 

 وزى باسقان سايىن:داۋىرلەپ ايتقان ءس
 
 !دۇنيە؟ مۇنشا ما تاۋسىالر كانەكي، —
 

 ماعان ەندى كەدەيلىك جوعى دايىن!
 

 داعى قىزىعى بولعانداعى،-وسى
 
 ءار نارسەنىڭ قالپى وسى تولعانداعى. 

 
 جەر ولە مە، جىتە مە، جوعاال ما

 
 وسى تۇرعان بويىمەن تۇرعانداعى؟!

 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                624 bet 

 داعى،-كوزگە تۇسكەن سەنىكى جالعان
 
 بوالرى بەلگىسىز قالعانداعى. نە
 

 — تۇگەن،-پالەن —"اقىرەت بار، پەيىش بار"، 
 

 داعى.-دەگەن ءسوزدىڭ ءبارى دە جالعان
 

 جاراستىعىن جالعاننىڭ كورەر كوزدى،
 

 بىردەي قىلىپ تۇزەتسە ءۇي مەن ءتۇزدى.
 

 شىن دەپ، ءتىپتى، كوڭىلىمدە ويالمايمىن:
 

 .دىءسوز دەگەن —"سوڭ قيامەت بوالدى!" 
 

 ال، ەندى بولسا بۇالق، قۇيسىن، ءانى،
 

 !"ءپالى — دەيىك،—داعى شىن ءسوز، -"ونى
 

 داعى وزاتۇعىن،-مۇندا وزعان وندا
 

 قۇر االقان سەندەرگە داۋرەن، كانى؟!
 

 دى،-بايلىققا ءبىزدى قۇداي ارناعان
 

 دى!-ەكى جۇرتتا بىردەي عىپ پارالعان
 

 مۇندا دا جوق سەندەرگە، وندا دا جوق،
 

 !دى-قارعاعان —وسى قارعاپ قويعانى 
 

 سوندا تۇرىپ ياھۋدا ءسوز ايتادى،
 

 سىرتتان ەمەس، وزىنە كوز ايتادى:
 
 !سالشى قۇالق — دەپ، — ءبىر، سەن ايتايىن، مەن —
 

 كىدىرمەستەن سول جەردە تەز ايتادى.
 
 !شىن — مەنىكى ايتقانىڭ، ءسوز بوس ءبارى —
 

 سەندە جوق ءدىن!شىن دەپ بۇعان نانباساڭ، 
 

 بولۋىنا قيامەت نانباعانىڭ،
 

 بەرگەندىگىن قۇدايدىڭ سەن بىلمەدىڭ!
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 سەنى قۇداي جاراتتى توپىراقتان،

 
 بولماسا كەلىپ ەدىڭ، ايت، قاي جاقتان؟!

 
 ۇيىرلىكتەن اققان ءبىر سۋ ەدىڭ عوي،

 
 كورمەگەندەي قىالسىڭ نەسىن ماقتان؟!

 
 ءبىر ەسە ادال، ءبىر ەسە ارام قىلدى، 

 
 ايداپ كەلىپ اقىرى ادام قىلدى.

 
 نەشە ءتۇرلى ءوستىرىپ وندىرۋمەن،

 
 تۇگەل تامام قىلدى.-ءتورت بۇرىشىڭدى تۇپ 

 
 مەن ايتا المان بارشاسىن تامام قىلىپ،

 
 ءبىزدى قۇداي وسىنداي ادام قىلىپ. 

 
 -ىق،توقت -جوقتىق، جالعاندا: اشتىق،  -بارلىق 

 
 ءار نە بولسا تۇرامىن سونان ءبىلىپ. 

 
 بار قىلعان جوقتان مەنى سول قۇدايىم،

 
 تۇنى تۇرام دايىم!-قۇلدىعىندا كۇنى

 
 وعان جەتەر ەش نارسە بار دەمەيمىن،

 
 !ۋايىم ءتىپتى جەمەيمىن دەپ، —"جوق بولدىم!" 

 
 باۋىڭا الىپ كەلدىڭ مەنى ەرتىپ،

 
 ءىسىنىپ، كۇجىرەيىپ، تاسىپ، ءبورتىپ. 

 
 اۋزىڭا سەن قۇدايدى ءبىر المادىڭ،

 
 قويدى دەپ جاراستىرىپ ءتاڭىرىم ءبۇيتىپ.

 
 دەپ تۇرسىڭ: ء"وزىم قىلدىم، ءوزىم قويدىم،

 
 !"تويدىم — دەۋمەن، —ءبارىن ءوزىم ۇقساتىپ،  

 
 جوق، حابارىڭ —"تار جەر، تايعاق كەشۋدەن" 
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 ويدىم.-اي بار ويدىمالدىندا قوالت س
 

 اق بولعان شىعار،-راس، ءبارى سەنىكى
 

 قونشىڭ التىنعا تولعان شىعار.-قوينى
 

 پارىمەن،-مۇنشا نارسە جاراسىپ پار
 

 ساقتاۋىمەن قۇدايدىڭ تۇرعان شىعار!
 

 تى،-مال مەنەن باس سەندە بار، مەندە جوق
 

 مەنى ەمەس، جىن سوققىڭا سەنى سوقتى.
 
 بەردىڭ، ايتا دەپ —ء"وزىم بولىپ تۇرمىن!"  

 
 وقتى!"ج باردى، —دەپ ويالماي  -"قۇدايدان، 

 
 كىشى، -بىرەۋ ۇلكەن جالعاندا، بىرەۋ 

 
 ويالۋ كەرەك: "نە بولسا، حاقتىڭ ءىسى!"

 
 سەنەن مەنى باي قىلىپ قويام دەسە،

 
 قۇدىرەتتىڭ جەتەدى ابدەن كۇشى.

 
 جۇرەر،شىن جابىسقان قۇدايعا ءتۇزۋ 

 
 جۇرت كورەر.-قۇدايلىعىن قۇدايدىڭ ەل

 
 مۇنان دا ارتىق مال مەن باس، باۋ اعاشتى

 
 مۇندا بەرەر بولماسا، وندا بەرەر!

 
 بۇگىن اش بولعان قارىن ەرتەڭ تويار،

 
 سەمىرۋى جەتكەندى جىلدام سويار.

 
 بەرگەندىگىن قۇدايدىڭ بىلمەسەڭ سەن

 
 اق كۇن قولىڭنان الىپ قويار!-جالعىز

 
 بۇل بويىڭمەن كەتپەسسىڭ ءبىر شالدىرماي،

 
 سەنى وڭاي قويۋى مالداندىرماي.

 
 اسپان كوكتەن جۇمساسا ءبىر قۇيىندى.
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 تۇبىمەنەن سۋىرار تۇك قالدىرماي.

 
 نە بوالرى بەلگىسىز مۇنىڭ اقىر،

 
 !"پاقىر سەنى — قۇداي، ءبىر دەسە —"قىالم، 

 
 اسپان كوكتەن ءبىر پالە كەلىپ تيسە،

 
 تاقىر!-جىلماعاي بوپ قاالر تازا-جىپ
 

 ەگىنىڭدى قيراتسا بۇرشاق جاۋىپ،
 

 جالعىز كۇندە جوق قىلسا جاۋداي شاۋىپ.
 

 سۋ بىتكەندى جىبەرسە جەر تۇبىنە،
 

 اال الماسسىڭ ەشقايدان ىزدەپ تاۋىپ.
 

 ياھۋدا وسىاليشا ايتتى ءسوزىن
 

 سويلەتىپ تۇرعان ەكەن
 

 حاق سوندا ءوزىن.
 

 پەرىشتەنىڭ قۇالعىناشالىنىپ 
 

 كەلتىرىپ قابىلدىققا ءتاڭىرىم كەزىن.
 

 كۇن باتىپ، قاس قارايىپ كەش بوپ قالدى،
 

 اۋزىنا ءار نە دەسە ءتاڭىرىم سالدى.
 

 قۇدايدىڭ قاھار، عازاپ كوپ پالەسى،
 

 سول ۋاقىتتا باۋ اعاشتى قورشاپ الدى.
 
 ءبىر بۇرتىك، قالماي بۇرشىك ەندى ول جايدا، 

 
 مەن جەمىس تۇگىل، اعاش قايدا؟!ەگىن 

 
 تاڭ اتىپ تۇرا كەلسە، دانەمە جوق،

 
 مايدا.-شىت بوپ ۋاتىلعان مايدا-بىت
 

 قاراسا پاتروس تۇرىپ باۋ اعاشقا،
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 كۇن بولىپتى كەشەگىدەن بولەك، باسقا!
 

 قول جايىپ، ايعا باتا قىلماي ما ەندى،
 

 ماڭدايى بولىپ الىپ اپپاق قاسقا؟!
 
 ءبىر تۇندە اۋىپ قايدا كوشىپ كەتكەن؟! 

 
 تۇتىلگەن جۇندەي بولىپ ۇشىپ كەتكەن!

 
 قۇدايدىڭ مۇنداي عاجاپ شەبەرلىگىن

 
 كورگەن جان قورقىپ، جامان شوشىپ كەتكەن!

 
 الالدان قاھار، عازاپ تيگەننەن سوڭ،

 
 قارىننىڭ كيگەن كەبىن كيگەننەن سوڭ،

 
 شۇرت،-سوقپاي ما االقانىن ەندى شارت

 
 وت بولىپ، ءىش ورتەنىپ كۇيگەننەن سوڭ.

 
 ساقالىن ەكى قولداپ جاتىر جۇلىپ،

 
 تۇرا الماي ءبىر اراعا ۇشىپ قونىپ.

 
 تاس قىلىپ كىسى كىرمەس قوياتۇعىن،

 
 كىلتى مەن قايدا قالدى قارا قۇلىپ؟!

 
 جىرتۋمەن جىالپ جاتىر قاتىن بەتىن،

 
 كەدەيگە بەرمەيتىن قۋ شاي مەن ەتىن.

 
 جەر مەن سۋ ەمەس كۇيىپ كەتكەن،جالعىز 

 
 بۇالر دا كۇيىپ جاتىر بولىپ ءتۇتىن.

 
 وسىنداي بوپ سوالردىڭ الدى ءوز تۇسى،

 
 جىلدىڭ قۇسى.-جازى بار، قىسى جوق بۇ دۇنيە

 
 ىشپەي،جەمەي، كىسىگە بەرمەي جيعان،

 
 !وسى —قاشان بولسا، دۇنيەنىڭ قىزىعى 

 
 ءبىر كەتكەن سوڭ االدى كىم قايىرىپ، 
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 را ءتۇسىپ اپەرەر بار ما ايىرىپ؟!ا

 
 داعى،-قىسىپ ۇستاپ، قيماستان جۇرسەڭ

 
 قۇر االقان قاالدى قول جايىلىپ!

 
 سوقىر: تولىقسىپ تۇرعان كۇندە، -كوزىڭ 

 
 ءبىر اشىالر توبەڭنەن ۇرعان كۇندە. 

 
 جىلدىڭ قۇسىن كورگەندە، قۇشاقتاي ال،

 
 قىز بەن اققۋ كولگە كەپ قونعان كۇندە!

 
 جازدىڭ سوڭىندا بار ءبىر قىسى، جىلى
 

 ساعان وندا ارام عوي جىلدىڭ قۇسى!
 

 ۋىسىڭدا تۇرعاندا، ۇلەستىرسەڭ،
 

 وسى! -بايلىق پەنەن بارلىقتىڭ قىزىعى 
 

 اۋىر، — وزىمە ءسوزىم، بۇل —جۇرتقا جەڭىل 
 

 سەبەبى سول: جان بىتكەن قاراباۋىر.
 

 جوقتىقتان اياپ، ازىق ءبولۋشىنى،
 

 جاۋىر!-سەمىز، جۇيرىك-ابانبۇل كۇندە ش
 

 جۇما سايىن تەر الىپ، شاۋىپ تۇرمىن،
 

 جاۋىرلىقتى جابۋمەن جاۋىپ تۇرمىن.
 

 بۇل ەكەۋى ەرتەدە وڭعا شىعار،
 
 ءدال وسى كۇن وزىمنەن تاۋىپ تۇرمىن.  

 
 
 

 ـ ءبولىم: وپاسىز ايەل  345
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2042 

 
 وپاسىز ايەل

 
 باسقاعا ءبىر قۇدايدان كوڭىل بولمە،

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                630 bet 

 
 ءناپسىنىڭ، شاماڭ كەلسە، تىلىنە ەرمە! 

 
 پالەدەن باسىم امان بولسىن دەسەڭ،

 
 بوي سالىپ ءبىر نارسەنى جاقسى كورمە!

 
 كۇنگە ارتادى ەكەن،-ماحاببات كۇننەن

 
 ورالىپ شىرماۋىقتاي تارتادى ەكەن.

 
 باسقانى ءبىر قۇدايدان سۇيگەندىكتەن،

 
 ءبىر زاالل اقىرىندا تارتادى ەكەن. 

 
 جاستىقتا )جاسلىقتا( ءبارى كەشتى ءبىزدىڭ باستان،

 
 يت ەكەن ءۇمىت ەتكەن ىشپەس استان.

 
 دەپ، —"قوشقاردىڭ ەنى ءۇزىلىپ تۇسەدى"، 

 
 كۇلكى بوپ دوس، دۇشپانعا بولدىق داستان.

 
 بولماس كوڭىلگە الما،-ءبىر ءىستى بول ار 

 
 ىسكە ءعاپىل قالما. بوي سۇنىپ بولماس

 
 دۇنيەدە نە قىزىقتى نارسە كورسەڭ،

 
 كۇن بۇرىن جوالماي قاش، نازار سالما.

 
 بىلگەنىڭ ءوز باسىڭنان كەتسە اسىپ،

 
 ءبىر ىسكە كىرىپتار بوپ قالساڭ ساسىپ، 

 
 بويىڭمەن سۋعا باتقان كەتە بەرمەي،

 
 باسىندى قۇتقارعايسىڭ الىپ قاشىپ.

 
 ءبىر ىسكە جارامايدى كوڭىل قويعان، 

 
 جالعاننىڭ قىزىعىنا بار ما تويعان؟!

 
 بۇركىتى ءۋاناسىلدىڭ باالسىنىڭ

 
 الىپ جەپ اقىرىندا كوزىن جويعان )ويعان(.
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 باتىرالر جاۋعا شابار اتقا سەنىپ:
 

 ىنىپ!"ءم جۇرسەم پالە، ماعان — دەپ، —"جوق قوي، 
 

 اتىنىڭ ەكپىنىمەن اقىرىندا
 
 ىپتى قولعا ءتۇسىپ، جاۋدان ءولىپ.قال
 

 مەرگەندەر تاۋدى كەزىپ، مىلتىق اتقان،
 

 قاڭعىرىپ قۇبا جوندا اشتان قاتقان.
 

 ەشكىمنىڭ تاياعىنا ۇشىراماپتى،
 

 جاياۋ بوپ، باسىن قورعاپ، ۇيدە جاتقان.
 

 سوقتىعىپ، پالە بوالر، تيگەنىڭنەن،
 

 بوپ ءوزىڭ كۇيگەنىڭنەن؟! cayنە پايدا 
 
 ءبىر زاالل اقىرىندا تارتادى ەكەن، 

 
 تابارسىڭ بۇل جالعاندا سۇيگەنىڭنەن.

 
 پالەگە باستايتۇعىن مىنا ەكى كوز،

 
 بىلگىش بولدىق كوپ تاياق جەگەن سوڭ ءبىز.

 
 بۇرىنعى حازىرەتى عايسا زامانىندا

 
 سىزدەرگە مەن ايتايىن ءبىر ۇلگى ءسوز.

 
 (سالتاناتلى) —جاراندار، تىڭدا، ءسوزىم 

 
 تىڭداساڭ بۇل ءسوزىمدى، بالدان ءتاتتى.

 
 بۇرىنعى تاقسىر عايسا زامانىندا

 
 ءبىر جىگىت بولعان ەكەن ىسقاق اتتى. 

 
 قۇراعىنداي وزەننىڭ جاعاسىنىڭ،

 
 بۇتاعىنداي ەمەننىڭ اعاشىنىڭ،

 
 سوندا ىسقاقتىڭ ءبىر سۇيەر جارى بوپتى،

 
 قىزى ەكەن اكەسىنىڭ اعاسىنىڭ.
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 بۇلتاعى كوپ قامالىنىڭ،دۇنيەنىڭ 

 
 جەرى جوق قۇتىالتىن امالىنىڭ.

 
 سونداي ول قىز بولىپتى اسا كوركەم،

 
 .زامانىنىڭ بىتكەننىڭ بەت —سۇلۋلىعى 

 
 ىسقاق اسا ءسۇيىپتى كوڭىل قويىپ،

 
 كۇندە ءجۇزىن كورۋمەن قارنى تويىپ.

 
 ىقتيارى باسىنان كەتىپ قالىپ،

 
 تاۋسىلۋعا تاقاپتى ءوزىن جويىپ.

 
 قىل، وتپەيدى ارادان —تاتۋلىعى 

 
 جولداس بوپتى بۇلبۇل مەن ءبىر قىزىل گۇل.

 
 بال مەن قانتتاي ەكەۋى باسىن قوسىپ،

 
 بۇل ورتادا ءوتىپتى بىرنەشە جىل.

 
 جاراستىقتى بولىسىپ ايتقان ءسوزى،

 
 جۇرت اۋزىندا ءسوز بوپتى مۇنىڭ ءوزى.

 
 بۇل جالعاندى قىزىقپەن وتكىزىپتى،

 
 بىرىنەن باسقاعا تۇسپەي كوزى.-بىر
 

 بۇل قىزىعىن بۇالردىڭ ءولىم بولدى،
 

 قىالر حايال، امال جوق بۇعان ەندى.
 

 ۇشىراتىن ءالززاتتىڭ داۋىلى سوعىپ،
 

 كوز الدىندا ىسقاقتىڭ قاتىنى ءولدى.
 

 تىيا المادى كوزىنىڭ ىسقاق جاسىن،
 

 ۇيقى، ۇمىتىپ ىشەر اسىن. -ۇيىقتار 
 
 ن كەلمەپتى، وزگە بوپتى،ءولىم قولدا 

 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                633 bet 

 موالسىنا قاتىننىڭ قويىپ باسىن.
 

 جاتقان قاتىن ول جەردەن تۇرماسىن دا،
 

 ەشكىم مۇنداي مۇبتىال بولماسىن دا.
 
 ءبىر ورناتقان سىم تاستاي بولىپ قاپتى، 

 
 بايعۇس ىسقاق وتىرىپ كور باسىندا.

 
 كورىنبەيدى كوزىنە جۇرت پەن ەلى،

 
 بۇگىلىپ قىپشا بەلى.تارتقان جاقتاي 

 
 —قۇالعىنا ىز ەتىپ ءبىر كىرمەيدى 

 
 .ءتىلى ايتقان جۇرتتىڭ قانشا —شاريعات 

 
 جەر قارايىپ، جاز بولىپ، كوك شىعىپتى،

 
 قار استىنان ءتىرىلىپ ءشوپ شىعىپتى.

 
 كوز جاسىمەن موالنىڭ باسى تويىپ،

 
 وزگە جەردەن ءشوپ بۇعان كوپ شىعىپتى.

 
 ە ءسوز بولىپتى،جۇرت اۋزىندا اڭگىم

 
 ءبىر قۋارعان شۇبەرەك ءبوز بولىپتى. 

 
 بۇل موالنىڭ باسىنا قۇداي ايداپ،

 
 تاقسىر عايسا پايعامبار كەز بولىپتى.

 
 ءبىر ءمۇساپىر جىالۋلى كوردى جاندى، 

 
 ءىش باۋىرى ەلجىرەپ تۇرا قالدى. 

 
 جىالعانىن كورگەن سوڭ، اياپ كەتىپ،

 
 الدىنا الدى.جەردەن باسىن كوتەرىپ، 

 
 دەيدى، — بۇالق؟ نەگە مۇنشا جاسى كوزدىڭ —
 
 .دەيدى —! قۇراق شىعىپتى، ءشوپ اعىپ، وزەن —
 
 داي بۇل حالگە تۇسكەن جانسىڭ،مۇن نەدەن —
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 .دەيدى —اق! -مۇڭىڭدى ايتشى ماعان ءبىر

 
 سوندا ىسقاق جىالپ تۇرىپ زارىن ايتتى،

 
 جالعاننان ءوتىپ كەتكەن جارىن ايتتى.

 
 اتۋلىق، تاتتىلىكتەن تۇك قالدىرماي،ت

 
 سىرىنىڭ كوكەيكەستى ءبارىن ايتتى.

 
 ايادى حازىرەتى عايسا ءىشى ەرىپ،

 
 جىالۋلى بەيشارانىڭ ءتۇسىن كورىپ.

 
 اپەرەيىن، ءوشىڭدى مەن ولىمنەن —
 

 قولىڭا قاتىنىڭدى الىپ بەرىپ!
 
 مۇنداي، بولدىم جارىمنان مەن ايىرىلىپ —
 

 اي!-كۇزەتىپ قۇبا جونداجاتىرمىن كور 
 

 وشكەنىم ءونىپ، ولگەنىم تىرىلەتىن،
 

 ماعان سونداي؟! — دەپ، —داريعا، كۇن بار ما، 
 

 حازىرەتى عايسا ورنىنان تۇردى ۇشىپ،
 

 ونە بويى دىرىلدەپ، قايرات قىسىپ:
 
 دەگەندە، —! تۇر موالدان نەمە، جاتقان —
 

 كور جارىلىپ كەتىپتى، زارەسى ۇشىپ.
 

 ىڭ جولى بار: ءبىر سارا سول!احىرەتت
 

 داڭعىل، سوقپاق الدىندا بار قارا جول.
 

 قاق جارىلعان موالدان تۇرا كەپتى،
 
 ءوڭ مەن ءتۇسى جوق، كورمەگەن ءبىر قارا قۇل. 

 
 كورگەن جاننىڭ جۇرەگى ءجۇر عوي سۋالپ،

 
 جان بىتكەننىڭ ءبارى دە ءجۇر عوي ۋالپ.
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 قۇالق پەنەن اۋزىنان ۇشقىن ۇشىپ،
 

 بۋداق!-تۇگىن شىعىپ مۇرنىنان بۋداق
 

 ون تورتىنەن تۋعان ايداي بولدى ءجۇزى،
 

 سورلى بولعان، اشىلدى، جاڭا كوزى.
 

 نۇرى اۋزىنان اسپانعا شىعا بەردى،
 

 جارىلقانعان قۇل بولدى مۇنىڭ ءوزى.
 

 عيبرات بولدى تاماشا كورگەن ەلگە،
 

 كومگەن كىسى، ءتىرىلدى، قولدان كورگە.
 
 ايتىپ، يمان دەپ، —! الال يلال يالھا-ال —
 
 .تىلگە كەلدى دەپ، —عايسا! -رپايعامبا حاق —
 

 نە كۇشتى، ويالپ تۇرسام، قۇداي كۇشتى،
 

 قۇدايدان كىم توقتاتار، بولعان ءىستى؟!
 

 داعى،-دەدى —!" حاق —ءبىر، پايعامبار  -"قۇداي 
 

 قالپىنا سىلق ەتىپ، كايتا ءتۇستى.
 

 بەيىتتىڭ قايتا جاپتى،بەت اعاشىن 
 

 ىسقاق سورلى نە دەرىن بىلمەي قاپتى.
 
 دەپ، —! قايداسىڭ؟ قاتىنى، ىسقاقتىڭ ەندى —
 

 تاقسىر عايسا اقىرىپ، ايعاي ساپتى.
 

 باسىمدا ەمەس، باققۇسىم تابانىمدا،
 

 مەن جىالۋلى بولىپ تۇرمىن زامانىمدا.
 

 مەن دە سونداي دالباسا بوالر ەدىم،
 

 بار بولسا زامانىمدا. تاقسىر عايسا
 

 بۇل عايسانىڭ قويماسىن موال ءبىلدى،
 

 دىر ەندى.-سىلكىنەدى قارا جەر ءدىر
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 بەيشارانىڭ قاتىنى ءبىر تۇشكىرىپ،

 
 ءبىر ەلەۋسىز موالدان تۇرا كەلدى. 

 
 اۋزىن قالعان ەكەن توپىراق باسىپ،-بەت
 

 توپىراعىن ارىلتادى سىلكىپ، شاشىپ.
 

 قوسىلعان سوڭ،بايلى ەكەۋى -ەرلى
 

 جۇرەگى جارىلۋعا جاقىنداسىپ.
 

 حازىرەتى عايسا قاتىندى كوردى كوزبەن،
 

 —ولگەنمەن نۇر تايمايدى كوركەم جۇزدەن. 
 

 ىزدەپ العان اۋرۋعا ەم تابىلماس،
 

 !بىزدەن ەندى — دەپ، —نە كورسەڭ دە، كورمە، 
 

 ولگەن قاتىن ءتىرىلىپ، قولعا كىردى،
 

 ءتاڭىرىم بەردى.كۇدەر ۇزگەن نارسەسىن 
 
 بىرىنە ەكەۋى جولىققان سوڭ،-بىر
 

 تاقسىر عايسا جونىنە جۇرە بەردى.
 

 نەشە كۇن قاتىن ءۇشىن كوڭىل ءبولدى،
 

 ويعا العانى تۇسكەن سوڭ قولىنا ەندى.
 

 بۇالي اياعىن باستىرمادى،-والي
 

 قورشاپ العان جاۋداي بوپ، ۇيقى كەلدى.
 

 ىسقاق ايتتى:
 
 قاتدەن استى، وياۋلىق —
 

 توگە بەردىم جاڭبىرداي كوزدەن جاستى.
 

 راقات تاۋىپ، از عانا دامىلدايىن،
 

 مەن تىزەڭە، جاتايىن، قويىپ باستى!
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 قاتىن ايتتى:
 
 قابىل، بولدى تىلەگىڭ —
 
 ءيىنىڭ مۇزدار، ۇستىڭە كيىم جامىل! 

 
 ءبۇيتىپ بولعان جۇمىستىڭ كەرەگى نە، 

 
 الساڭ دامىل.ايايمىن با تىزەمدى، 

 
 جاستىق قىلىپ قاتىندى جىگىت جاتتى،

 
 باسى تيۋ مۇڭ ەكەن، سەسپەي قاتتى.

 
 جولىققاننان جۇمىسقا تۇسپەگەن سوڭ،

 
 ۇلكەن اۋىر قاتىنعا ءتيدى قاتتى.

 
 قۇمار بولدى ارمانعا قاتىن جەتپەي،

 
 كوڭىلى قايدان جايالنسىن، جۇمىس ەتپەي؟

 
 ن سوڭ،كەستىرگەندەي، ءبىر جاۋاپ الماعا

 
 كوكەيىنەن قاال ما ءدامى كەتپەي؟!

 
 ساتىر،-ات تىقىرى ەستىلدى ساتىر

 
 قولدا تۇيعىن، باسىڭدا التىن شاتىر،

 
 تۇرمانى كۇنمەنەن شاعىلىسىپ،-ات
 
 ءبىر پاتشانىڭ باالسى كەلە جاتىر. 

 
 كەزگە توتەپ بەرگەندەي، دەنەسى زور،

 
 ساعىمدانىپ كورىنىپ جۇزىنەن نۇر.

 
 اق:-تۇرىپ وياليدى كورگەننەنقاتىن 

 
 "بايعا تيمەي مىنانداي، بولدىم عوي قور!

 
 لەپ بەرگەندە، سىرىڭكە جانباعان سوڭ،

 
 ال دەگەندە، يەككە الماعان سوڭ،

 
 جاقسى، جوعى —مۇنداي بايدىڭ بارىنان 
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 قۇمار تارقاپ، مەيىرىڭ قانباعان سوڭ!"

 
 حان باالسى كەلەدى بۇعان ءتونىپ،

 
 قۇيقىلجىپ، وڭىنە ەنىپ. قاتىن وتىر

 
 دەپ، —ەكى اۋىز كەلە مە؟" -ء"تىل قاتۋعا بىر 

 
 جەپ بارادى ءولىپ.-ەكى كوزى ىشىپ

 
 حان باالسى اتىنىڭ تارتتى باسىن،

 
 تاماشا ەتىپ قاتىننىڭ كوز بەن قاسىن.

 
 قاراعانىن بىلگەن سوڭ، شيراتىلىپ،

 
 توگىپ جىبەردى كوزدەن جاسىن:-توگىپ

 
 دەيدى، —! جانسىن ىشىمدە وتىڭ سەنىڭ —
 
 .دەيدى —ءبىر قۇشاقتاپ مەيىرىم قانسىن!  

 
 .ورنىڭ سەنىڭ — وردا اق ساراي، التىن —
 

 .دەيدى —مۇندا نە عىپ وتىرعان جانسىڭ؟! 
 
 قورى، جاننىڭ كۇندە، بۇل كورسەڭ، مەنى —
 

 قىزىق كورمەي جالعاننان جۇرگەن ءتىرى.
 

 ءجۇرالەك قىلىپ، اۋرە عىپ، جىبەرمەي 
 

 مىناۋ جاتقان باۋكەسپە، قاراقشى ۇرى.
 
 تولدى، كوڭىلىم سوڭ، كورگەن ءجۇزىڭدى اق —
 
 ءسوز ايتىپ، مەنىمەنەن الساڭ قولدى. 

 
 التىن ساراي ىشىڭدە ۇلپىلدەتىپ،

 
 كيگىزەيىن جىبەك پەن حولال )قۇلال( توندى!

 
 تۇرا كەلدى ورنىنان قاتىن ۇشىپ:

 
 !قۇشىپ سەنى — دەپ، — ولسەم، جوق، ارمانىم —
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 بار، ءسوز دەگەن —ء"ولى مەنەن ۇيقى تەڭ"  
 
 ءبىر باس قالدى سىلق ەتىپ، جەرگە ءتۇسىپ. 

 
 حان باالسى قاتىندى الىپ كەتتى،

 
 االقانعا اياالپ سالىپ كەتتى.

 
 كور باسىنا قالعاندى ءسوز قىاليىق،

 
 وياناتىن باتىردىڭ ۋاقىتى جەتتى.

 
 جوق، كوزىن اشسا، قاسىندا قاتىنى

 
 ءبىر اھ ۇرىپ، جۇرەككە قادالدى وق! 

 
 نە قىالرىن بىلە الماي االس ۇردى،

 
 كۇيىپ كەتە جازدادى وت، جالىن، شوق.

 
 نە قىالرىن بىلمەدى، ەسى كەتتى،

 
 ۇيدى كىدىرىپ، ەلدى ءتىنتتى.-ۇيدەن

 
 –"حان باالسى ءبىر سۇلۋ قاتىن اپتى!" 

 
 دەگەن ءسوزدى ەسىتىپ، سوعان جەتتى.

 
 بارعاننان سوڭ اينالىپ تۇرا قالدى:

 
 .سالدى ايعاي دەپ، —! بەرشى قاتىنىمدى —
 

 حان باالسى جىبەردى:
 
 دەپ، —! كەل بىلىپ—ء 

 
 مەزگىلسىز تىنىشىمدى الدى؟! ءوزى، كىم بۇل —
 

 بارعان كىسى جولىعىپ، قايتىپ كەلدى،
 

 ەستىگەنىن، بىلگەنىن ايتىپ كەلدى.
 

 قاتىن ايتتى:
 
 شىعار، ىۇر انەۋگى—
 

 قالماي جۇرگەن سوڭىمنان مەنىڭ ەندى!
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 حان باالسى جۇگىرىپ، قارسى شىقتى:

 
 تى.جىق ۇرىپ دەپ، —! تۇرسىڭ؟ بىلشىلداپ نە —
 

 "كوپكە توپىراق شاشا ما؟" جالعىز كىسى،
 

 قايراتتى بولعانمەنەن، قانشا مىقتى؟!
 

 قىزمەتكەر جۇگىردى انتاالسىپ:
 
 !تايتاالسىپ تۇرعانىن — دەپ، — قاراشى، —
 

 تۇسىنان جابىلىپ، ساباسا دا،-تۇس
 

 داعى قويمادى جانتاالسىپ.-سوندا
 
 !ۇلى؟ حاننىڭ —، دەيدى — بەرشى قاتىنىمدى —
 

 قۇشاقتاتىپ قويمايمىن ساعان ونى!
 
 قويىپ، قاالر اۋزىنا دەپ، —! قاتىن ءما، —
 
 .قۇلى مەن كۇڭ دەپ، —! تۇرسىڭ؟ بىلشىلداپ نە —
 

 قاناپ، تىستەرى سىنىپ جاتىر،اۋزى 
 

 جىعىلسا دا ىشىنەن تىنىپ جاتىر.
 

 جوق، جان دەيتىن —اۋ بايعۇسقا!" -"وبال بولدى
 
 ءبىر كىسىگە بىلگەنىن قىلىپ جاتىر. 

 
 داۋرىعىمەن بۇالردىڭ جۇرت جيىلدى،

 
 كوزى اققىردىڭ كوزىنەن جاس تىيىلدى.

 
 ولگەنىنە مۇنشا ازا تۇتامىن دەپ،

 
 ءبىر كۇشتى كور قيىندى!ولىمنەن دە 

 
 ءوز باسىنا ادامنىڭ ءوز ءتىلى جاۋ، 

 
 ".ساۋ كوزى ەكى — بار، دەگەن —"جاسقانشاقتىڭ 

 
 باالسىمەن ءبىر حاننىڭ تاالس بولىپ،
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 ءبىر قاتىنعا مۇنشا ۇلكەن زورايدى داۋ. 
 

 جەلكىلدەپ جۇگىرە باسىپ، قاتىن كەلدى:
 
 ەل، وسىنشا شۋلىقتىرعان — دەپ، — كىم؟ بۇ —
 
 ما، تۇرسىڭدار ولتىرمەي كۇنگە ءالى —
 

 بىلشىلداتىپ سويلەتىپ بۇل ءيتتى ەندى!
 

 قاتىننان تۇرعان جاندار كەپ سۇرادى،
 

 جيىلعان كوپ حااليىق كوپ سۇرادى:
 
 با، تانىسىڭ كورگەن بۇرىن سەنىڭ بۇل —
 

 .سۇرادى دەپ —قۇدايلىق، شىنىڭدى ايتشى! 
 

 قاتىن ايتتى:
 
 جاالسىنىڭ، جوق ءدامى —
 

 كەلەرىنە، ۇمتىلماي، شاماسىنىڭ.
 

 —باال جاستان قولىندا ويناپ وسكەن 
 

 مەن گۇلىمىن پاتشانىڭ باالسىنىڭ.
 

 ەزۋ تارتىپ ومىرىمدە كۇلگەن ەمەن،
 

 باي دەگەن قانداي بوالر، بىلگەن ەمەن!
 

 مۇنداي ءتۇرسىز، جۇعىمسىز جەكسۇرىندى
 
 ءوڭىم تۇگىل، تۇسىمدە كورگەن ەمەن! 

 
 ىسقاق ايتتى:

 
 قاتىنىمسىڭ، مەنىڭ سەن —
 

 قىزداي ايتتىرىپ العان قوساعىڭمىن.
 

 اكەمنىڭ اعاسىنىڭ قىزى ەمەس پە ەڭ،
 

 ولىگىڭدى كۇزەتتىم بىرنەشە كۇن.
 

 قاتىن ايتتى:
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 تانىمايمىن، سەنى مەن —
 

 شوشقا جولداس بولعان با كوكتەگى ايمەن؟!
 

 ورنى جوق وتىرىككە كىم نانادى،
 

 تىرار ءبىر ساعات سەندەي بايمەن؟!كىم و
 

 باالسى ايتتى پاتشانىڭ:
 
 قوي، ءسوزىڭدى —
 

 قويماساڭ، مۇنان دا ارتىق كورەسىڭ توي!
 

 بىزدەردىڭ ارامىزعا جەل ساالم دەپ،
 
 ءبىر تاپقان امال ويالپ، قۋلىعىڭ عوي! 

 
 جاققا ۇرادى:-جاققا
 
 :بۇيىردى قۇلدارىنا دەپ، —! پاتشاعار —
 
 دەپ —! شىعار تارت، —
 
 دەپ، —! كەل باسىپ بۇالردىڭ جانجالىن-داۋ —
 
 ءبىر قازىعا بۇيىردى پاتشا: 

 
 .دەپ —! بار —
 

 بۇيرىعىمەن پاتشانىڭ قىزى كەلدى،
 

 جۇگىنىسكە تۇسەدى بۇالر ەندى.
 
 سوزدەن دەگەن —ء"ولىپ قايتا ءتىرىلدى!"  

 
 ەستىگەن كوپ حااليىق جالعان كەردى.

 
 ىسقاق ايتتى:

 
 انىق، مەنىكى — قاتىن بۇل —
 

 بۇل ءسوزىمدى، ولالھي، دەمە تانىق.
 
 ءولىپ قالعان جەرىنەن دۋشار بولىپ، 
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 حازىرەت عايسا ءتىرىلتىپ بەرگەن الىپ.
 

 قازى ايتتى:
 
 جالعان، ءسوزىڭ سەنىڭ ايتقان —
 

 داۋ ەكەن ءبىر وتىرىك جاال سالعان.
 

 بار ما، ءسىرا، —ول زامان مەن بۇل زامان 
 

 ولگەن جاندى ءتىرىلتىپ، قايتىپ العان؟!
 

 قاتىن سوندا قۋاندى:
 
 دەپ، —! باس قۇلدىق، —
 

 .دەپ —ورىنسىزعا سوقتىققان نە ەتكەن ماس؟! 
 
 — بولماسىن، داۋ وتىرىك بىالي مۇنان —
 

 بۇيرىق قىلدى:
 
 .دەپ —! اس( داراعا) دارعا ءيتتى بۇل —
 

 جەندەتتەر ءىلىپ الىپ جونەلەدى،
 

 تۇزەتىپ دار اعاشىن بوگەلەدى.
 

 موينىنا ارقان تاستاي بەرگەن شاقتا،
 

 حازىرەتى عايسا پايعامبار كەز كەلەدى.
 
 دەيدى، —! ءولدىم گور، جەتە ماعان تاقسىر، —
 
 .دەيدى —! كەلدىم ءولىمدى ىزدەپ ءوزىم —
 
 ىنىمنانقات بەرگەن ءتىرىلتىپ ءوزىڭىز —
 

 .دەيدى —قىزىق داۋرەن، كوپ ءىستى كوردىم! 
 
 الىپ، تارتىپ باالسى پاتشانىڭ ءبىر —
 

 .قالىپ دەپ —ايداالدا شوڭقيىپ، "دات!" 
 

 باقتىرماي، بەت دەپ، —"سەنى قاشان كوردىم" 
 

 بۇرىنعى جولداستىقتان كەتتى تانىپ.
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 قۇتىلماستاي پالەگە باسىم قالعان،

 
 تىلەپ العان.سىزدەن ءبىر قولقام ەدى 

 
 ءسىز تىرىلتكەن ەمەس پە اناۋ قاتىن؟ 

 
 جۇرتتىڭ ءبارى مەنىكىن قىلدى جالعان!

 
 اي،-باال بايعۇس — دەيدى — راس، ءسوزىڭ بۇل —
 

 اي!-قينالعان قاتىن ءۇشىن ەسىل جان
 

 مەن ءتىرىلتىپ، انەۋگۇنى كەتپەپ پە ەدىم،
 

 ەي، قاتىن، بۇل ءسوز شىن با، مۇنىڭ قاالي؟
 

 ايتتى: قاتىن
 
 جالعان، وتىرىك، مۇنىكى —
 

 وتىرىكتى وڭدەپ ايتسا، اركىم نانعان.
 

 مەن قىزىمىن پاتشانىڭ اسىراندى،
 

 جۇمىرتقامنان ۋىزداي شايقاپ العان.
 

 شىنىڭمەن ءسىز دە سوعان ناناسىز با؟
 

 سوزگە نانىپ ورىنسىز، باالسىز با؟!
 
 ءبىر قاتىندى راس شىعار تىرىلتكەنىڭ، 

 
 نازار، كوز ساالسىز با؟ ۇرعاشىعا

 
 بايقاعان جوق شىعارسىز انىق قاراپ،

 
 ۇرالپ الىپ كەتكەن شىعار ءباداۋ اراب؟!

 
 وتىرىكشى جادىگوي بۇعان ەرىپ،

 
 كوپ ىشىندە قىلماڭىز مەنى حاراپ!

 
 مەن قايدان تىرىلەمىن، ولگەنىم جوق،

 
 ءولىمدى ويالپ، كوڭىلىمدى بولگەنىم جوق. 
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 جۇرمەڭىز، جازىم سوعىپ،جازا باسىپ 
 
 ءجۇزىڭىزدى ەش بۇرىپ كورگەنىم جوق. 

 
 باالسى ايتتى پاتشانىڭ:

 
 مەنىكى، بۇل —
 

 ادال ساۋدا، حاالل مال، تەڭگەنىكى.
 

 جازىم ءسوز پايعامبارعا جاراسا ما،
 

 ۋاقا ەمەس قانشا ايتسا دا وڭگەنىكى!
 

 عايسا ايتتى:
 
 قۇالق، قويشى سوزگە قاتىن، —
 

 دەگەن: "شاشى ۇزىن، اقىل شوالق".قاتىن 
 

 اۋزىڭنان شىققان ءسوزدى سويلە ابايالپ،
 
 ءوزىڭدى وڭدى، وڭگەنى قىلماي والق. 

 
 مۇنان ايتسام قۇراپ،-ءسوز بوالر ونان 

 
 قامىس پا ەڭ يىلەتۇعىن قولمەن بۇراپ؟

 
 ولگەن قاتىن ەمەس پە ەڭ الدەقاشان،

 
 تىرىلتپەپ پە ەم قۇدايدان ءوزىم سۇراپ؟!

 
 قاتىن ايتتى:

 
 ول، ەمەس مەن تاقسىر، جوق، —
 

 —كورگەن ايەل ەمەسپىن مەن بۇرىن جول،
 

 بۇل سوزىنە قاتىننىڭ شىداي الماي،
 

 دۇعاعا حاق پايعامبار كوتەردى قول:
 
 دەيدى، —ى كوردى بۇل قاتىن وڭاي! ءبىزد —
 
 .دەيدى —! بىالي بولماسا ەمەس، كەرەك —
 
 بولماي، جالعان بولسىن، شىن جۇرتقا ءسوزىم —
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 .دەيدى —بەرگەنىڭدى ءوزىڭ ال، قۇداي! 

 
 قاتىن سوندا سىلق ەتىپ جەرگە ءتۇستى،

 
 كورگەن جۇرتتىڭ ءبارىنىڭ زارەسى ۇشتى.

 
 ءبىر مەگەجىن بولدى دا، ءولىپ قالدى، 

 
 كوزگە سوالي كورسەتتى قۇدىرەت كۇشتى.

 
 مەگەجىن بولىپ قالىپتى قاتىن ءولىپ،

 
 شىن جۇرمەڭدەر كوڭىل ءبولىپ.قاتىن ءۇ

 
 جۇرت جىعىلدى پايعامبار اياعىنا،

 
 قويداي شۋالپ، قوزىداي ماڭىراپ كەلىپ.

 
 باسى، —پاتشا بولدى جىعىلعان جۇرتتىڭ 

 
 داريا كوزدىڭ جاسى:-بۇالق بولىپ، كول

 
 !بىلمەستىگىم — تاقسىر، اي،-دەپ — گور، كەشە —
 

 وگىزدەي وكىرىپتى حان باالسى!
 

 ايتتى: عايسا
 
 سالىڭىزدار، قۇالقتى جۇرت، —
 

 كوزبەن كوردىڭ، كوڭىلمەن نانىڭىزدار!
 

 تاماشا، ءتاڭىرىم قىلعان ءاربىر ىستە،
 

 مۇنان عيبرات بارشاڭىز الىڭىزدار!
 

 ".وڭدى — اركىم، عوي وياليدى دەپ —"بوالم، 
 

 وڭدى بوالر، وڭداسا ءتاڭىرىم جولدى.
 

 —كاپىر ءولىپ، مۇسىلمان بوپ تىرىلگەن، 
 

 كوردىڭدەر تاماشا ەتىپ قارا قۇلدى.
 

 مۇسىلمان ەدى قاتىن، كوزىڭ كوردى،
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 ءبىر باستى قايتا كەلىپ قارا جەردى. 
 
 ءبىر ءولىپ، ءبىر ءتىرىلىپ، اۋرە بولىپ، 

 
 مىنەكي، اقىرىندا كاپىر ءولدى!

 
 جەمتىككە الدانعاننان بولدىڭ قارعا،

 
 ىن دەسەڭ، قۇرۋلى باردىڭ دارعا!قات
 

 مۇنان ارتىق ءسوز عيبرات قانداي بولسىن،
 

 باستا ميى، ماڭدايدا كوزى بارعا.
 

 قاتىندى اسا جاقسى ىسقاق ءسۇيدى،
 

 كۇيگەندە، بۇل جالعاندا سونان كۇيدى.
 
 ءوزى مەن قاتىنىنا تۇك پايدا جوق، 

 
 شاراپات، جاقسىلىعى قۇلعا ءتيدى.

 
 تابا الماسسىڭ، بەرسەڭ دە اقشاڭ،مۇنداي ءسوز 

 
 التىن سىرعا قۇالققا الىپ تاقساڭ!

 
 ءبىر قاتىندى باققانشا، ءجۇز ءيتتى باق، 

 
 جانىڭا قىلدىڭ زاالل، قاتىن باقساڭ!

 
 مەنىكى، —ءوز ويىڭدى وياليسىڭ: "بۇل  

 
 ".وڭگەنىكى — دەپ، —وزىمدىكى، ەمەس 

 
 سەنەن گورى قارۋلى جان جولىقسا،

 
 !"سەنىكى مەن — كەتەدى، دەپ —ىن، "ەمەسپ

 
 "قالتى مۇنىڭ — ويال، دەپ —بۇل ءسوز شىن: "جوق، 

 
 اتى قاتىن بولعان سوڭ، ءبىر عوي سالتى.

 
 ىنساپتى، توقتاۋى بار ايەل بولسا،

 
 ەركەككە تياناقتى التىن ساتى.

 
 باياعى بايعۇس ىسقاق قايتىپ كەتتى،
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 بوساتىپ ونى داردان ازات ەتتى.

 
 قاتىن الماسقا تاۋبە قىلىپ،ەندى 

 
 قاڭعىرىپ، جىالپ ءجۇرىپ، شولدەردى ءوتتى.

 
 كىتاپتان مۇنىڭ ءبارىن كوزىم كوردى،

 
 بىلگەن جوقپىن مۇنىمدى، ولەر جەردى.

 
 اق كۇمىستەي ايىرىپ الىڭىزدار:

 
 . ءبىردى وننان —بەن -مەن، ون "توعىز"-ءجۇز "ون" 

 
 

 براھيم ـ ءبولىم: ءادھام ديۋانا جانە ي 346
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2043 

 
 ءادھام ديۋانا جانە يبراھيم

 جاراتقان جان بىتكەندى جاببار حالىق،
 قولسىز سۋدا بالىق.-كۇنەلتكەن اياق

 بۇرىنعى زامانداردا ءبىر ءعادىل حان،
 بالىحتا قىلعان ەكەن پاتشالىق.

 بىتسە دە قانشا داۋلەت كوز تويماعان،
 ن بۇل جالعاننان كىم ويالعان؟!وتەرى

 پاتشانىڭ ءعادىل بولعان زامانىندا،
 قاسقىر مەن قوي، جىالن مەن باال ويناعان.

 داريادان كوكتەي وتكەن كوپىر سالىپ،
 كۇنشىعىس، كۇنباتىسقا داڭقى بارىپ.

 ءبارىن بيلەپ، -ساماركاند، بۇقار، تاشكەنت 
 قىتاي مەن ءۇندىستاننان الىم الىپ.

 بوپ جۇرت اۋزىندا قالعان ءسوزى،داستان 
 ايتۋعا تۇرارلىق بوپ مۇنىڭ ءوزى.

 جالعاندا ارمانى بوپ ءبىر ۇل پەرزەنت،
 بولىپتى ءبىر بويجەتكەن جالعىز قىزى.
 ۇيالعان كۇننىڭ كوزى كورسە كوركىن،

 ەركىن؟!-تۇرادى كىمگە دۇنيە ەمىن
 پەرىلەر سۇقتانىسىپ قارايدى ەركىن،

 كامشات بوركىن.باسىنا كيىپ شىقسا 
 سيپاتى دەسەڭ بوالر حورلىعايىن،

 كۇن سايىن.-اجارى ارتا بەرگەن كۇن
 بەتىنە االقانداي سىيعىزىپتى،

 قۇدايىم شەبەرلىكپەن كۇن مەن ايىن.
 مۇنداي جان كورمەگەن كوز مۇنان بۇرىن،

 ناركەس كوز، عۇنشا ەرىن مەن پىستە مۇرىن،
 جارىق قىپ قاراڭعى ۇيدە شام جاقپاعان،
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 جۇزىنە راحىماحمان توككەن نۇرىن.
 جاستىقتا ءبىز بىلمەدىك ءناپسى تىيا،

 كەز كەلىپ ءبىر بيىك شىڭ قىزىل قيا.
 كوركىن تۇگەندەۋگە،-سول قىزدىڭ اجار

 شاق كەلمەس قاالم، قاعاز، قارا سيا.
 ويالساڭ، جالعان كىمگە وپا ەتتى؟

 ايتۋعا ەكى اۋىز ءسوز كەلدى، كەتتى.
 ۇرگەن جالعىز قىزعا،مىڭ ۇلعا باالپ ج

 ءبىر كۇنى ءبىتىپ تاعدىر، قازا جەتتى. 
 قيسايىپ قۇالپ كەتتى قىڭىر زامان،

 نارسە جوق ءبىر قيسايسا مۇنان جامان.
 باسى جۇمىر پەندەدە جان كوردىڭ بە

 ولىمنەن اۋەل اقىر قالعان امان؟!
 اق بۇل جالعاننان داۋرەن ءسۇردى،-اركىم

 كەش كەپ ءجۇردى.ەرتە، بىرەۋگە  -بىرەۋگە 
 ءبارى ءبىر باس، -حان بولسىن، قارا بولسىن 

 ولگەن سوڭ جاتاتۇعىن جايىن كوردى.
 قاتىندار جانتاالسىپ قىزدى جۋدى،

 اۋدارىپ وڭ مەن سولدى، قۇيدى سۋدى.
 ءۇش قابات ەڭ بولعانى وراپ بوزگە، 

 اياعىن كۇرمەن بۋدى.-تۇمشاالپ باس
 د( الدى،تاالسىپ قوجا، مولدا سىقات )راسحو

 ءبىر ولىمتىك دەنە بوپ بوسقا قالدى. 
 —سۇيرەگەندەي شىعارىپ ەرىكسىز ۇيدەن: 

 .سالدى ايعاي دەپ —ساالتىن جانازا! 
 كوتەردى جانازاسىن وقىپ جەردەن،
 بۇرىنعى سالتاناتتى كەتتى توردەن.

 اپارىپ تەرەڭ قازىپ كومىپ تاستاپ،
 كوپ ادام قويا بارعان قايتتى كوردەن.

 گاۋھار قالمادى جەردە جاتىپ،نەشە 
 ىستىق شىلدە جاز كۇندە مۇز بوپ قاتىپ.

 ءبىر ديۋانا بار ەكەن وعان عاشىق، 
 ماڭايىنا كەلە الماي جۇرگەن باتىپ.

 جۇلدىزى ون بوپ، ءساتتى كۇن تۋعان ەكەن،
 ەكى بەتىن كوز جاسى جۋعان ەكەن.

 ديۋانانىڭ عاشىعىن ءبىلىپ پاتشا،
 قۋعان ەكەن.بۇل شاھارعا جوالتپاي 

 ىقتيارسىز ديۋانا كەتكەن ەكەن،
 پاتشا قاھار بايعۇسقا ەتكەن ەكەن.

 حان قىزىنا عاشىق بوپ، قولى جەتپەي،
 بۇل ورتادا جەتى جىل وتكەن ەكەن.
 قىزدىڭ ولگەن حابارى بۇعان جەتتى،

 وتىرا الماي ورنىنان ۇشىپ كەتتى.
 دەپ،—"ولگەن قىزدىڭ موالسىن قوري ما؟!" 

 ا تۇزەيدى ەندى بەتتى.شاھار جاقق
 داۋ جانىپ،-جالىن ءتۇتىن داۋ -اۋزىنان 

 ىنىس الىپ.ت ساندا-دەپ،اندا —"يا، ھۋ!" 
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 جاڭا ولىكتىڭ موالسى ەسكىرە مە؟!
 سۇراماستان ەشكىمنەن ءبىلدى تانىپ.

 موالسىنىڭ باسىنا كەلىپ تۇردى،
 تىرشىلىكتە قىز قاشان موينىن بۇردى؟!

 تپەسە،پەندە قايدان بىلەدى كورسە
 شەبەرلىكپەن قۇدايدان بولعان سىردى؟!
 جايماشۋاق جاز بوالر، قاقىراپ قاۋىس،

 عاقىل اۋىس". -دەگەندەي،  -جۇعىس،  -"ىرىس 
 كور كۇزەتكەن كىسىدەي تۇرعانىندا،

 دەگەن كەلدى قىزدان داۋىس. -"مەنى ال، مەنى ال،!
 قىز داۋىسىن ەستۋمەن ەسى كەتتى،

 نەسى كەتتى؟!ديۋانا بوپ جۇرگەنمەن 
 -"شىن داۋىس پا، وتىرىك ءبىر نارسە مە؟!"

 ءبىراز تىڭداپ داۋىستى تاماشا ەتتى. 
 بولجايتۇعىن عايىپتى ءجىتى كوز جوق،

 باسقانمەنەن قارا جەردە قالعان ءىز جوق.
 بوي توقتاتىپ قۇالعىن سالىپ توسسا،

 دەگەننەن باسقا ءسوز جوق. -"مەنى ال، مەنى ال!"
 اتلى، ءادھام كەزگەن ەل ديۋانا مەن —

 كىسى ەلەرلىك كىسى ەمەس،تەكتى،زاتلى،
 بۇل ايعايىڭ قاي ايعاي، ءجونىڭدى ايتشى،

 نە قىلمىستى پەندە ەدىڭ،قاي سيپاتتى؟!
 جوق، ارتقانىم موينىما ءىسىن پەندە —

 كور عازابىن ولگەنمەن تارتقانىم جوق.
 قىستاۋ-]زور[لىق پەنەن نۋميلىق قيىن

 رەۋدەن جاتقانىم جوق!قىسىم كورىپ بى
 وتىرىك ولمەي، شىن ءولىپ كورگە ءتۇستىم،

 التىن تاقتان ايرىلىپ، جەرگە ءتۇستىم.
 ۇيىسقان قان دەنەمنەن تارقاعان سوڭ،
 مەن وسىنداي ءتىرىلىپ كۇيگە ءتۇستىم.
 تىرىلگەلى بىلمەيمىن كوپ كۇن ءوتتى،

 ايعايالۋمەن بار ءالىم قۇرىپ ءبىتتى.
 موالمدى اششى جىلدام!كىم دە بولساڭ، 

 —ءولىپ كەتسەم، موينىڭدا قۇنىم كەتتى!  
 مۇنى ەستۋمەن ءادھامدا ەس قالمادى،

 جوعىن دۇنيەنىڭ ويعا المادى.-بارى
 ەكى قولداپ توپىراقتى شاشىپ جاتىر،

 كەتپەن، كۇرەك، ءبىر سايمان قولعا المادى.
 سورعاالتتى ماڭدايدان اششى تەردى،

 پ تاستاي بەردى.توپىراقتى القتىرى-تاس
 دال قىپ ارشىپ الدى،-ءبىر ساعاتتا دال 

 كىسى بويى قازىلعان تەرەڭ كوردى.
 قۇدىرەتىنە قۇدانىڭ قايران قالىپ،

 .الىپ دەمىن ساندا-اندا دەپ، —"يا! ھۋ!" 
 القات قىلىپ قاالعان كىرپىشلەرىن،

 بىرلەپ تاۋىسىپتى ءبارىن الىپ.-بىر
 تاسىن،-توپىراقارىلتقان سوڭ موالنىڭ 
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 قىز سىلكىنىپ كوتەرىپ الدى باسىن.
 بۇرىن ەركەك كورمەگەن يبالى جاس،

 دارمەن جوق، قىمتاعان بوپ جاتىر شاشىن.
 دەيدى، —! ءبارى قۋات-ءال قاپتى كەتىپ —
 .دەيدى —! كارى بولىپپىن جاستا بەس ون —
 ەم، كورىنبەۋشى كويلەكشەڭ اناما-اتا —

 .دەيدى —الىسىراق تۇر، جاكەجان، ءارى! 
 بىر باسىپ،-ءادھام كەيىن شەگىندى ءبىر 

 اشىپ.-تازا قىپ موالنى ارشىپ-تاپ
 ۇش قابات ۇمتىلىپ تۇرا المادى،-ەكى

 نە قىالرىن بىلە الماي، قاتتى ساسىپ.
 كەلتىرمەدى تۇرۋعا قىزدىڭ ەبىن،

 اشارشىلىق اكەتكەن كۇشتىڭ كوبىن.
 ساتىپ جىبەرمەدى،بۇلقىنعانمەن بو

 شيراتىلىپ ورالىپ قالعان كەبىن.
 دەيدى، —! بەرى جاقىن كەلشى ادام، جاقسى —
 ەيدى.د —! ءتىرى ءبۇيتىپ قۇرسىن بولعانىم —
 مەنى، سۇيەپ قولتىعىمنان تۇرعىزشى —

 .دەيدى —قۇدايدىڭ بۇل ءبىر توسقان جەرى! 
 ءادھام كەلىپ تۇرعىزدى سۇيەپ قىزدى، 

 دى.-ورالعان قىمبات ءبوزجەڭسىز -جاعا
 جىلدامىراق، تۇسىرمەي كوزىنە جۇرت —

 !ءبىزدى ەندى ۇيىڭە — دەيدى —اپار، 
 باسىن بۋعان، بەس قامىس باسپاناسى،
 سوعان زورعا جەتەرلىك قىز شاماسى.

 كوركەم دەگەن مۇندايدى ويدا بار ما؟!
 ءتاڭىرىم باسقا سالعان سوڭ، جوق شاراسى! 

 دەيدى، —! بارىپ كەشىكپەي كەل بازارعا، —
 .دەيدى — الىپ، ويماق ءبىر پەن ءجىپ ينە، —
 قىلىپ، كويلەك وزىمە كەبىنىمدى —
 دەيدى. —! سالىپ قويايىن جاۋلىق، باسقا —

 بازارعا قۇر االقان بارىپ كەلدى،
 جىپ پەن ويماقتى الىپ كەلدى،-ينە

 جوقتىق شىركىن ارقانسىز قولىن بايالپ،
 قۋانعاننان جانىپ كەلدى.جۇرەگى 

 كويلەك كيىپ، باسىنا سالدى كۇندىك:
 كوندىك، بىزلەر قۇدايدىڭ قىلعانىنا —
 ءبىر مولدانى الىپ كەل حااللدىققا، 

 ساعان تيگەن ديۋانام بۇل ءبىر تەڭدىك!
 ءبىر بەيشارا مولدانى الىپ كەلدى، 

 كەلگەن مولدا قۇتباسىن وقىپ بەردى.
 كەلتىرگەن سوڭ،ويدا جوقتان قيۋىن 

 شەبەرلىگىن قۇدىرەتتىڭ تانىپ ءبىلدى.
 وقىعان سوڭ قۇتباسىن، مولدا كەتتى،

 بىرىنىڭ مۇراتىن حاسىل ەتتى.-ءبىر 
 كەشى،-يگىلىكتىڭ جوق ەكەن ەرتە

 كۇدەر ۇزگەن نارسەگە قاالي جەتتى؟!
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 جىگىتلەر، بۇل ايتقانىم كىتاپ ءسوزى،
 ەركى بار ءار نە قىلسا ءتاڭىرىم ءوزى.

 قىلعان سوڭ قۇدىرەت ءوزى نە تاالس بار،
 كەدەيگە بولسا قاتىن حاننىڭ قىزى؟!

 كورسەتىپ شەبەرلىگىن حاقتاعاال،
 بەرە سالدى جىلىنا جەتپەي جانە )جاڭا(.

 وڭ جۇلدىز، ىزگى ساعات، ءساتتى كۇندە،
 جارق ەتىپ تۋدى كۇندەي ءبىر ۇل باال.

 باالنىڭ يبراھيم دەپ قويدى اتىن،
 تاڭىرىم ءوزى نۇردان زاتىن.جاراتقان ء

 اركىمنىڭ ماڭدايىنا بىتە بەرمەس،
 كوتەرىپ مۇنداي ۇلدى تاپقان قاتىن.

 از جىلدا جەتى جاسقا باال جەتتى،
 تاڭ قالىپ شاھار حالقى ەسى كەتتى.

 مولداعا وقىتۋعا مۇنى بەرىپ،
 كورگەن جان سول باالنى تاماشا ەتتى.

 باالالر جۇما كۇنى ازات بولدى،
 ان كوپ باالعا كوشە تولدى.ويناع

 تاڭ قالىپ شاھار حالقى قارايدى ەكەن:
 !"ۇلدى؟ مۇنداي قاتىن قانداي—دەپ،—"تاپتى،
 جەمەي تويادى كورگەن ءجۇزىن،-ىشپەي

 كوزگە الىپ سۇرمە قىلىپ باسقان ءىزىن.
 ءبىر قاتىن بۇل باالعا قارسى ۇشىرادى، 

 ەمىزگەن باال كۇندە حاننىڭ قىزىن.
 بارىپ كايتىپ كەلە جاتىپ،مونشاعا 

 باالنى كوردى تۇرعان تاڭداي اتىپ،
 جاڭا تۋعان ايداي بوپ جارق ەتكەن سوڭ،

 قاتىن سورلى سىلەيىپ قالدى قاتىپ.
 كوزىندەي قۇرااليدىڭ كوزى جايناپ،
 باال ءجۇر كوپ باالمەن اسىق ويناپ.

 بويى بالقىپ، بۇل قاتىننىڭ ەسى كەتىپ،
 ءسۇت ساۋالپ ەمشەگىنەن اقتى قايناپ. 

 باالدان تۇردى قاتىن كوزىن الماي،
 كورگەن سوڭ نە عىپ تۇرسىن ءىشى جانباي؟!

 ءوزى قولدان وسىرگەن حان قىزىنا، 
 تالماي.-تۇگەل بوپ اۋماي-ۇقساپتى تۇپ

 قىسىپ،-قۇشاقتاپ ءسۇيدى قاتىن قىسىپ
 باالعا ءپارۋانا بوپ مەيىرى ءتۇسىپ.

 ورتەنۋگە جاقىندايدى،وت بولىپ 
 ۇشىپ.-جۇرەگى قۋانعاننان الىپ

 ۇيىنە قاتىن سورلى ەرتىپ باردى،
 —مەيىز، قانت پەنەن بەردى ناندى. -ورىك
 دەپ، —كۇندە كەلىپ ءجۇر، قاراعىم! -كۇندە

 جولىڭا قۇربان قىلدى شىبىن جاندى.
 قالتاسىنا ءدىلدا مەن تەڭگە سالىپ،
 لىپ.كەرەك قىلعان نارسەسىن بەرەدى ا

 دۇنيەسىنە بولماپتى قاتىن يە،
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 دەرتى باالعا كەتىپ قالىپ.-ەسىل
 مۇنىمەنەن الدانىپ كوپ كۇن ەتتى،

 حان قىزىنىڭ ورنىنا مۇنى كۇتتى.
 باالمەنەن باسقانىڭ جۇمىسى جوق،

 تورت قاتىن باس قوسىپ كەڭەس ەتتى.-ءۇش 
 باستى ءار جاققا باستايتىن كەز بولىپتى،

 كە كەز بولىپتى.كوپ قاڭعىرعان ءار ىس
 دەپ، —"نەگە جاقسى باالنى كورەدى؟!" 

 تاۋسىلمايتىن كوپ وسەك ءسوز بولىپتى.
 مۇنشا ءدارى، -ء"بىر كەدەيدىڭ باالسى  
 ءۇيىر قىپ ءجۇر بويىنا قايدان، ءانى؟! 

 دەپ،—قۇالعىنا حانىمنىڭ سااليىق!" 
 قاتىن بىتكەن جيىلىپ باردى ءبارى.

 جۇرگەن، ساقتاپ بار سىر ءبىر سىزگە حانىم، —
 كىسىڭىزدەن شي شىقتى ماقتاپ جۇرگەن.

 ەنەكەڭىز جاسىرىن ويناس بوپتى،
 ديۋانامەن ەل كەزىپ اقتاپ جۇرگەن.

 ءۇيىر قىلىپ ءادھامنىڭ ءبىر باالسىن، 
 تاۋىساتىن بەرۋمەن بارلىق اسىن.

 دۇنيە، ءسىزدىڭ —ايناالسى شاشقانى 
 .قاسىن كىمنىڭ ايىرمايسىز دوس،—كىمنىڭ

 دانەكەرىن ءبىز بىلدىك اراسىنىڭ،
 الىپ جۇرگەن ارادان پاراسىنىڭ،

 تامىر بولىپ ادھاممەن العاندىقتان،
 بارلىق اسى اۋزىندا باالسىنىڭ.

 ەسىتكەن سوڭ حانىمدى اشۋ قىستى،
 وزىنەن وت بولىپ كۇيىپ ءپىستى:-وز

 دەيدى، —! جىلدام كەل الىپ ەنەكەنى —
 !ءىستى ءارتۇرلى وعان مەن كورسەتەيىن —

 قۋانعاننان ءبىر قاتىن جۇگىرىپ كەتتى،
 .جەتتى الىپ دەپ، —! جاتىر شاقىرىپ حانىم —

 كەلىسىمەن قولعا الدى وتىرعىزباي:
 !كەتتى؟ قاعىپ جىن نەدەن سەنى جانىم، —
 اي جاققا كەتىپ قالدى؟!ق ميىڭ باستا —

 نەدەن مۇنداي ەسىندى قۇداي الدى؟!
 ىناكور كۇزەتكەن ءادھامنىڭ باالس

 قاالي بەرگىش بوپ ءجۇرسىڭ پۇل مەن ناندى؟!
 ناندى، مەن پۇل ءجۇرمىن بەرىپ مەن راس، —

 نان تۇگىل بەرسەم كەرەك بارلىق مالدى.
 مەن نان بەرگەن باالنى كورسەڭ ءوزىڭ،

 دەنەڭدەگى بەرەرسىڭ ىستىق جاندى.
 قىلعان ءىسىن قۇدايدىڭ تاڭ كورەمىن،

 ءبىر كورۋمەن تويمايمىن، سان كورەمىن. 
 ءدال ءوزىڭنىڭ قىزىڭداي بوپ تۇرعان سوڭ، 
 سۇيىپ قۇشاقتاپ نان بەرەمىن.-ءسۇيىپ 
 ءسوز قىلسايشى باالنى كورىپ ءوزىڭ، 

 قانشا ايت، ونشا ايت، ونان سوڭ ماعان ءسوزىڭ.
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 قاالي شىداپ تۇراسىڭ سەن نان بەرمەي،
 قىزىڭ. اۋماعان ءدال ءوزىڭنىڭ ولگەن

 باالنى ەستىپ، حانىمنىڭ كوڭىلى كوشتى،
 جۇرەگىڭە دەرت بولىپ ءبىر وت ءتۇستى.

 سوڭ، دەگەننەن —"ولگەن قىزىڭ سىقىلدى" 
 مۇنىڭ ءوزى ءسوز بولدى كوكەيكەستى.

 جىالدى قىزى ەسىنە ءتۇسىپ كەتىپ،
 ورتەنۋمەن بارادى ءومىرى ءوتىپ.

 ابىراحمات جاڭبىرىن اسپانداعى
 ۇر قىلىپ ساداق جۇتىپ.شىعارادى ءد

 ولگەن قىزىن ۇمىتپاي ارمان ەتىپ،
 قايعىمەنەن تاۋسىلىپ تۇگەل ءبىتىپ.

 "قانتتىڭ شىققان قامىسى قانداي ەكەن؟"
 .كەتىپ ەسى بوپ ىنتىزار دەۋمەنەن —

 جەتتى، عارىشقا جالىنى دەگەندە، —"اھ!" 
 كورمەي جاتىپ باالنى ەسى كەتتى.

 دەپ،—جىلدام!"ەنەكەگە جالىندى: "تۇر 
 .ەتتى جارلىق باالنى دەپ، —"الىپ كەل!" 

 قۋانعاننان ەنەكە جۇگىرىپ بارىپ،
 دەدەكتەتىپ باالنى كەلىپتى الىپ.

 دۇنيەسىنە بولمادى حانىم يە
 دەرتى باالعا كەتىپ قالىپ.-ەسىل

 تى،اش اۋزىن دەپ، —حانىم اۋەلى "اھ!" 
 نە قىالرىن بىلە الماي جامان ساستى.

 !قايدان؟ قىزىم — دەپ، — كەلدى، ىن،ايناالي —
 جاس باالنى باۋىرىنا قىسىپ باستى.

 ءسۇيدى دەيدى بەتىنە بەتىن تاياپ، 
 نە بوالدى مال مەن جان مۇنان اياپ؟!

 نەشە ءتۇرلى جەمىستى قويدى الدىنا،
 اياق.-جاعىنا تولتىرىپ اياق-جان

 تەلمىرۋمەن باالعا كوزىن ءسۇزىپ،
 جاننان كەتتى بەزىپ.-ءبىر كورۋمەن مال 

 مال دەگەن يت كۇن تۋسا نەگە كەرەك،
 اۋىرماسا، بەرەتىن جاننان ءۇزىپ؟!

 باسىن جۋىندىردى،-اق سابىنمەن قول
 التىن كەمەر بەلىنە بۋىندىردى.

 —قۇدىرەت شەبەر ەمەس پە مۇنداي قىلعان؟! 
 ايدىن كولدەن الشىنعا قۋ ءىلدىردى.

 تاج بەرىپ، گاۋھار تاققان،باسىنا التىن ء
 ءبىر جورعانى مىنگىزدى سۋداي اققان. 

 نەشە ءتۇرلى ۇستىنە تون كيگىزدى،
 پاتشا ەكەن دەپ وياليدى كورگەن باققان.

 جالعان، شىركىن، وتەدى جاندى قيناپ،
 اۋرە بولدىق كىم ءۇشىن ءبىر مال جيناپ؟!

 جىبەرەدى باالنى ەندى ۇيىنە،
 وسىالي سىيالپ.قالدىرماستان دانەمە 

 باالنىڭ تويدى كورىپ نۇر سيپاتىن،
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 جان بىلمەس ديۋانانىڭ تۇپكى زاتىن.
 تۋعان، ۇقساپ تالماي-اۋماي قىزىما —

 تاپتى ەكەن مۇنداي ۇلدى قانداي قاتىن؟!
 اناسىن شاقىرىپ كەل، كورەلىك ءبىز،

 قانداي جان ديۋاناعا بوپ جۇرگەن كەز؟!
 مەس،تاپقان قاتىن مىنا ۇلدى تەگىن ە

 اۋزىنان ەسىتەلىك ءبىر جاقسى ءسوز.
 قۇس ەكەن قانداي جەردە ۇيا سالعان،

 ونگەن قاي ارالدان؟!-اڭ ەكەن وسىپ
 قۇتان مەن قىتايدىڭ كيىگى مە

 تۇرعان جۇپار قالعان؟!-جەرىندە جۇرگەن
 ەلشىنى ەكى ورتادا قىزدان الدى،

 جاسانىپ بىرنەشە قىز وعان باردى.
 —! ەكەن بوالدى حانشا ۇيدە قاراشا —
 .قالدى قايران كورىپ كوركىن بۇالر دەپ —
 دەيدى، —! قاتىن شاقىردى، سەنى حانىم —
 .دەيدى—!اتىن مىنگەن باالڭ بە كوردىڭ —
 بەرەدى، پۇل دۇنيە كوپ ساعان بارساڭ، —

 .دەيدى—زەردىڭ زەرگەر تانيدى زاتىن!
 بيدايىق، —سىز ء قىزدار، ەي، قارعا، — بىزدەر —

 سۋ جوق سىزگە اليىق-ۇيىمىزدە اس
 ءوز تەڭىمەن جۇرسە اركىم جاراسادى. 

 ونداي جايعا ءبىز بارىپ نە قىاليىق؟!
 نان جوق جالعىز ءتۇيىر،-ۇيىمىزدە ەت

 بارساق بىزگە، دەيدى عوي: ء"بىر ءجىپ ءيىر!"
 بار، ءسوز دەگەن —"تەڭ تەڭىن ولجااليدى" 

 ءۇيىر؟!قارعا مەن بۇلبۇل بولعان قاشان 
 وتىرمىز ءۇستىمىزدى جاماپ ءبۇرىپ،

 .ءۇرىپ دەپ —ءيتىمىز جوق شىعاتىن: ء"اۋ!"  
 حانىم شوشىپ كەتپەي مە، قاراقتارىم،
 وسى تۇرمەن ۇستىنە بارسام كىرىپ؟!

 جولدا كورگەن اركىمدەر كۇلىپ جۇرەر:
 سىيقى جوق كىسى كورەر؟!" -دەپ،  -"نە االدى،

 ءبىزدى سىقاق قىلماڭدار، شىراقتارىم، 
 دەگەن ءسوز بار: "كوپ كۇلگەن باس كەلەر".

 قاتىن ءسوزىن تاۋىستى مايدا تىلمەن:
 .ەلمەن جۇرتپەن، - دەپ،— ءبىزدىڭ، جوق ءىسىمىز —

 قىزدار كەلىپ حانىمعا بايان قىلدى،
 بىلگەن.-اڭگىمەسىن ەستىگەن كورگەن

 حانىم ايتتى:
 ءسوزى، ايتقان قوي راس —

 سۋىرتپاقتىق ۇيىندە جوق قوي ءبوزى؟!
 باسى جاماۋلى شوقپىت شىعار،-ءۇستى 

 قورعاالپ وتىرعان عوي سونان ءوزى.
 سىلكىپ كيەر ۇيىندە جوق بوپ كيىم:

 كۇيىم،-جاي ەش—دەپ،—"جۇرەتۇعىن جوق قوي،
 شاشىم، اياقتان شۋىم شىعىپ،-باستان
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 !"ءۇيىن؟ حاننىڭ—دەپ،—قاالي بارىپ كورەم،
 جاۋلىق اپار، جابىلسىن باستا شاشى،

 ماسى.-كويلەك، كامزول، شاپان مەن كەبىس
 نەشە ءتۇرلى كيىمدى اپارىڭدار

 اسىل بۇيىم ءارتۇرلى زور باعاسى.
 ەتىپ جەتىپ باردى، cayجانە قىزدار 

 مۇنان تۇگەل جابدىعىن ەتىپ باردى.
 اياق كيىمنىڭ ءبارىن سايالپ،-باستان

 باردى. اكەلۋگە ۇلىعالپ كۇتىپ
 دەيدى، —، شىراقتارىم، قىسپا! بارمايمىن —
 .دەيدى —! نۇسقا كەلىسپەيدى كيگەنمەن —
 .جوق دارمەنىم جۇرۋگە باسىپ اياق —

 .دەيدى —اۋرە مەنى قىلماڭدار بوسقا! 
 ءسوزىڭ، ايتقان ەندىگى قۇر جوق ءدامى —

 اياق، كورەتىن ساۋ عوي كوزىڭ! -جۇرەرگە 
 اپ كەتەمىز،ەرىك الدىڭا قويماستان 

 جۇرە عوي ابىرويىڭمەن ونان دا ءوزىڭ!
 اپارماي قويمايتىنىن ەندى ءبىلدى،
 كيىمدى امالسىزدان ۇستىنە ءىلدى.

 كوركەيتىپ دۇنيە ءجۇزىن شىققان كۇندەي،
 جۇرق ەتىپ كىرىپ كەلدى.-ساۋلەسى جارق

 پەندەسى كوز سالماسا توڭىرەككە،
 جەتكىزەر جاببار يەم نە كەرەككە.

 ۇزگەن نارسەسى كولەڭ ەتىپ،كۇدەر 
 كىرىپ كەلدى جانعان شام كوبەلەككە.

 تۋرالىق، تۇزۋلىكتە بولسا كىسى،
 وزىنەن وڭاالر ونىڭ ءىسى.-وز

 حان قىزى حاقتان كوڭىل بۇرماعاننان،
 قايتا قوندى باسىنا داۋلەت كۇسى.
 بۇركەنشىگىن اناسى جۇلىپ الدى،

 اق كەلدى "ا!" دەۋگە، ەسى تاندى.-ءبىر 
 دەپ، —بە، ءتۇسىم بە؟!  ءوڭىم مۇسىلمانالر، —

 قۇلىنداعى قۇراققا داۋسى باردى.
 تاڭدى، اتقان مۇنداي مەن ەم پە دەپ كورەم —

 مەنىڭ وشكەن شىراعىم قايدان جاندى؟!
 جەتى جىلداي جوعالتقان گاۋھار تاسىم،
 قايدان كەلىپ قولىما ءتۇسىپ قالدى؟!

 جانىم مەنىڭ قاراعىم، ءتانىم مەنىڭ،
 جەتى جىلداي ءتۇن بولعان كۇنىم مەنىڭ!

 يا بولماسا، اقىلدان اداستىم با،
 جىندى ەمەس، ساۋ ەدى عوي دەنىم مەنىڭ؟!

 قىزى ايتتى:
 ءسوزىڭ، ماقۇل اناجان، ەي، —

 مەن سەنىڭ جەتى جىلعى ولگەن قىزىڭ.
 العان قۇداي وزىڭە قايتا بەردى،

 بويىڭدى باسىپ، بۋىنىڭدى بەكىت ءوزىڭ!
 تاڭ قاپتى،-ى مۇنى ەستىپ اڭجۇرت-ەل
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 پاتشاعا ءسۇيىنشى دەپ، كىسى شاپتى،
 وشكەنى ءونىپ، ولگەنى تىرىلگەن سوڭ،
 كورگە قويعان پەرزەنتىن توردەن تاپتى.

 اناسى؟!-قانداي بوپ قۋاندى ەكەن اتا
 قولىنا ورناعان سوڭ ءدۇر داناسى.

 جوقتان بار قىلعان حاققا بۇل قيىن با؟!
 پ، بولما عاسى!الالعا شەك كەلتىرى
 اناسى اق ديدارىن،-كورگەن سوڭ اتا

 جارىلىپ اق تۇيەدەن جاتىر قارىن.
 اياق بايان قىلدى،-قىز ەزى باستان

 قااليشا تىرىلگەنىن ايتتى ءبارىن.
 دەپ —كىم ايتار: "ولگەن قايتىپ كەلمەيدى!" 
 .دەپ —"قۇدايدىڭ وعان كۇشى كەلمەيدى!" 

 ءادھامعا پاتشا تۇرىپ اشۋالندى: 
 دەپ. -حابار بەرمەيدى!  ماعان سوڭ العان —

 قىزى ايتتى:
 پاتشاسى، ۇلىعالر ەي، —
 ءادھامنىڭ بۇل تۋرادا جوق كۇناسى. 

 مەن ونى مەنسىنەم بە، تەڭسىنەم بە،
 كيگەن سوڭ ۇيگە كەلىپ اتالس شاھى؟!

 ءسوز قالدى سويلەيتۇعىن ءتىل مەن جاقتان، 
 جوق كۇن تۋعان سوڭ التىن تاقتان. پايدا

 اپارىپ ءبىر قاراڭعى كەرگە سالدى،
 ايىرىپ ەرىكسىز قۇداي التىن تاقتان.

 وزىمنەن كوردە جاتىپ،-ءتىرىلدىم وز 
 كورمەدىم جارىق ساۋلە ءبىر تاڭ اتىپ.

 ءوتىپ، كۇنىم دەۋمەنەن —"مەنى ال، مەنى ال!" 
 شارشادىم كوردە جاتىپ سىلەم قاتىپ.

 دە، سىرتتان بىرەۋ كورىمدى اشتى،كەلدى 
 بىلگەن سوڭ قىز ەكەنىم قايتا قاشتى.
 ورنىمنان قانشا ۇمتىلىپ تۇرا المادىم،

 داعى كوردەن باستى.-كوتەرىپ السام
 جالىندىم:

 دەپ، —"ەي، جاقسى ادام، بەرى كەل! 
 .دەپ —!" بەر ۇشىن ءۇشىن قۇداي قولىڭنىڭ —

 تۇرعىزىپ كوردەن مەنى ارەڭ الدى،
 تەرلەپ.-اعىپ ماڭدايىنان، تەپشىپ سۋ

 ويالدىم: "تاعى جۇگىرىپ ۇيگە بارسام،
 ۇستىنە التىن تاقتىڭ ءمىنىپ السام،
 دەدىم،—بۇل سورلىعا مەنى اكەم بەرمەس!"
 تۇرىنە، نۇسقاسىنا كوزىم سالسام.

 باسقا ءبىر ءوزىم ءتاندى بەرەر بايعا،
 بۇل سورلى قۇر االقان قاالر جايعا!
 دەسە، —"قارسىلىق قۇدىرەتىمە قىلدىڭ!" 

 !"قۇدايعا؟ سوڭ—پدە—ويالدىم: "نە دەيمىن،
 ەكەن، قازعان دەپ —"بىزگە كور جۇرت: ء"ولدى!" 

 تىرىدە مەنىڭ پەيىلىم ازعان ەكەن.
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 "جاالڭاش كورگە اپ كەلىپ جابىستىرىپ،
 !"ەكەن جازعان ءتاڭىرىم بۇعان —ويالدىم، —

 دەدىم —مۇنان!" "قوي ەندى باس بۇرمايىن 
 .دەدىم —"ات بوالر دونەن شىقسا، قۇنان!" 

 "الالنىڭ جازۋىنا توقتاماسام،
 .دەدىم —باسىما تۇسەر تاعى تۇمان!" 

 سونىمەن بەردىرمەدىم سىزگە حابار،
 بولماسا بۇل بايعۇستا نە بيلىك بار؟!

 يىر،-جۇرگەنمەن جىالن قانشا ءيىر
 اقىردا شىققان ءىنىن ءتۇزۋ تابار.

 اتاسى بۇل ءسوزدى ەستىپ، ءتۇستى دەيدى،
 دەيدى—ى!ەست قىزىم شىقتى وزىمنەن —
 ءبىلسىن، قايدان كوزىنە جۇرت تۇسپەگەن —

 دەيدى. -قۇدايدان بولعان پارمەن ءىستى!
 ءادھامدى باالسىمەن الدىرىپتى، 

 شىراعىن ونىڭ قۇداي جاندىرىپتى.
 مۇلكىنىڭ قاق جارىمىن ءبولىپ بەرىپ،

 ءوزى ولگەن سوڭ والرعا قالدىرىپتى. 
 پاتشانىڭ كوپ كەشىكپەي بولدى وپاتى،

 بەرىلدى يبراھيمگە داپتەر حاتى.
 دەپ، —بالىح شاھارىنىڭ پاتشاسى!" -"باداقشان

 كۇنشىعىس، كۇنباتىسقا كەتتى اتى.
 نەشە جىل پاتشالىقپەن داۋرەن ءسۇردى،

 جۇرت كوردى.-قىزىعىن داۋلەتىنىڭ ەل
 ۇستىنە بوزتورعاي جۇمىرتقاالپ"،"قوي 

 جىالن مەن باال بىرگە ويناپ ءجۇردى.
 قۇس سالىپ، اڭ اۋالدى مىلتىق اتىپ،

 دۇنيەگە ءبىر كۇن شالقىپ، ءبىر كۇن باتىپ.
 كەز بولدى كوز ۇشىندا ءبىر قۇالنعا،

 جاپاندا جالعىز ءوزى كەلە جاتىپ.
 سەنىمدى استىنداعى اتى جۇيرىك،

 ەپ بولسا بۇيرىق.مۇنى ۇرىپ االيىن د
 اق،-الىستان قۋىپ ەدى اتتاتپاي

 جاقىنداپ سوعار جەرگە كەلدى جۋىق.
 عايىپتان قۇالعىنا ءبىر ءۇن كەلدى،

 كىسى جوق سويلەگەندەي، ءسوز ەستىلدى:
 كۇنگە، ءالى ارساالڭداپ قۋىپ اڭ —

 جۇرگەنمەن نە ءبىتىردىڭ، ايتشى ەندى؟!
 شاڭىنا قاشقان قۇالن كوڭىل بولمەي،

 مىڭدى ويال قازۋلى كورگە كىرمەي!قا
 بۇلبۇل، اياعىڭ ءدۇلدۇل بولسىن، -باسىڭ 

 سويتكەنمەن قاالمىسىڭ اقىر ولمەي؟!
 ءولىمنىڭ كەلمەس بۇرىن جولىن كوزدە، 

 ەسىل ءومىرىڭ وتكىزبە بەكەر تۇزدە.
 پايداسى جوق اڭ قۋىپ شارشاعانشا،
 جانعا پايدا بوالتىن قۇدايدى ىزدە!

 ارتىنا قاشقان قۇالن،جالت قارادى 
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 مۇنان:-قيىستىرىپ ءسوز ايتتى ونان
 تتى ما؟!جارا قۇدايىم دەپ قۋسىن اڭ —

 ولمەك ءۇشىن جارالعان تۋعان ۇالن!
 بۇل ءسوزدى ەستىپ قۇالننان زارەسى ۇشتى،

 ۇمىتپاستاي ءسوز بولدى كوكەيكەستى.
 بىلدا،-ەندى قۇالن قۋماسقا ءولدا

 ءتۇستى.انت ەتىپ، قايتىپ كەلىپ ۇيگە 
 ىشسە، جەسە، تاماقتان وتپەيدى اس،
 تىيىلمايدى كوزىنەن دوماالپ جاس.
 ۇزىن ءتۇندى وتكىزدى وياۋلىقپەن،

 ءتۇنى بويى جاستىققا قويا الماي باس. 
 جاتقانمەنەن كوزىنە ۇيى كەلمەي،
 پاتشالىقتى وزىنە داۋرەن بىلمەي:

 "بۇل دۇنيەدە سۇرگەنمەن ءجۇز جىل داۋرەن،
 !"ولمەي؟ اقىر سويتكەنمەن — دەپ —قاالم با 
 اق ۇيقىسىن ءبولۋشى ەدى،-اۋەلدەن

 ءتۇن جارىمى بولعاندا تۇرۋشى ەدى. 
 —!" اتقانشا تاڭ — دەپ —"جانۋارعا وبال، 

 ءوز قولىنان اتقا جەم بەرۋشى ەدى. 
 وزگە تۇننەن بۇگىن ءتۇن ەرتە تۇردى،
 اتتىڭ جەمىن بەرگەلى سوالي ءجۇردى.

 ىسىنىڭ تابانىندايتاپ باسقان ك-تاپ
 ءۇي ۇستىنەن ەسىتتى ءبىر تىقىردى. 

 لدەيدى،دۇرسى جۇرەگىم ويالپ ءولىمدى —
 .دەيدى —بۇل نە قىلعان مەزگىلسىز ءدۇرسىل؟! 

 جانسىڭ، ەتكەن نە ايت، ءجونىڭدى ءوزىڭ، كىمسىڭ —
 .دەيدى —ءۇي ۇستىنەن نە قاراپ ءجۇرسىڭ؟!  

 اراب، ءباداۋي ءوزىم مەن ەدىم كىرەكەش —
 جوق جوعالتىپ، اقىلىم التى تاراپ.

 تۇزدە ءجۇردىڭ، كوزىڭە ءتۇستى مە ەكەن،
 تۇيەشى ەدىم ءبىر جۇرگەن تۇيە قاراپ؟!

 ەستىگەن سوڭ ءبۇل ءسوزدى پاتشا كۇلدى:
 !ەندى؟ اقىماق ما بوال ارتىق مۇنان —

 :ءسىرا ما، بار —ول زامان مەن بۇل زامان، 
 !"كەلدى؟ تۇيە - ءسوز دەگەن —ء"ۇي ۇستىنە،  

 اقىماقتىعىڭ ءبىلىندى ايتقان سوزدەن،
 ىزدەسەيشى تۇيەڭدى جاپان تۇزدەن.
 ەي، بەيشارا، ەسىڭنىڭ كەتكەنى مە،

 تاقتا وتىرعان، تۇيەڭدى سۇراپ، بىزدەن؟!
 ءوزىڭ، اقىماق — پاتشا ەمەس، اقىماق مەن —

 بولعان جوق پا قۇدايدى ىزدەر كەزىڭ؟!
 بولىپتى، دانەمەنى كورمەيتىن قور

 تۇزدەگى اڭنىڭ توزاڭى باسىپ كوزىڭ!
 تۇن كارنىڭ تويعان،-جەۋمەن كۇندىز-ىشىپ

 جوق نارسەگە سارپ قىپ ءومىرىن جويعان:
 جاتقان ساعان كەلە مە قۇداي ءوزى،
 كىم ورناتىپ قۇدايدى تاققا قويعان؟!
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 قىلىش —قولدا ساداق بولعاندا، بەلدە 
 تۇن جۇمىس.-يت دۇنيەگە قىالسىڭ كۇن

 تاقتا وتىرىپ قۇدايدى ىزدەيدى ەكەن،
 بارەكەلدى، كىسى ەكەن مىناۋ دۇرىس!

 بۇل سوزىمە قايىرا جاۋاپ بەرشى،
 قۇداي قايدا، ايتايىن، بەرمەن كەلشى!

 وزىڭدىكى ويىندا جوقتىعىڭنان،
 تۇيەشىمىن دەگەنىم بولدى ما ەرسى؟!

 جوق جەردەن وقىس ءسوزدى پاتشا ەسىتتى،
 قۇالپ كەتتى.تاعىنان ىقتيارسىز 

 شىركەي ۇيىنەن شىعىپ كەتىپ،-شىبىن
 قۇداي جاققا تۇزەدى ەندى بەتتى.

 ەشبىر جان بۇل كەتكەنىن سەزبەي قالدى،
 تاالق قىلىپ تاستادى دۇنيە مالدى!

 ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن جول ءجۇرىپ جاپا جالعىز، 
 داالدا وتار جاتقان مالعا باردى.

 قوتان قويالر بار تۇسىمەنەن،-قوتان
 قوس جىلقى ىشىندە قوسىمەنەن،-قوس

 اياق الىپ جۇرە الماي جاتقان مالدان،
 سەگىز كۇندى وتكىزدى وسىمەنەن.

 دەيدى، —! حانى ەلدىڭ قانشا قوجايىنىمىز —
 .دەيدى—! سانى بولماعان داۋلەتىنىڭ —

 :جولىققاننان سۇراسا، دەپ —"كىمدىكى؟! 
 .دەيدى —! مالى ءادھامنىڭ يبراھيم —

 داۋلەت بارلىعى كەلمەيدى ويعا،مۇنشا 
 اينالماستاي بوپ كەتتى ايت پەن تويعا.

 ول شەتى مەن بۇل شەتى كوز جەتكىسىز،
 تاعى كەلدى ءبىر بولەك وتار قويعا.

 دەيدى، —! ويى پاتشامىزدىڭ اسقان جۇرت —
 .دەيدى —! بويى بۇرالعان شىبىقتاي تال —
 ەدى، بولۋشى مال كىمدە باسقا ونان —

 .دەيدى —يبراھيم ءادھامنىڭ قويى! 
 ءبىر كىسىگە اياماي بەرگەن قۇداي، 

 قۇداي بەرگەن كىسىگە ءبارى دە وڭاي.
 ما، وسى شەتى مالىنىڭ جاتقان وتار —

 تاعى قويى بار ما، ايتشى، مۇنان بىالي؟
 دەيدى، —! قوسى قارايعان جىلقىشىنىڭ —
 .دەيدى—! دوسى شايتاننىڭ - ىزدەگەن دۇنيە —
 سالعان، وتار جوق مالى بىالي مۇنان —

 .دەيدى —شارۋاسىنىڭ ەڭ شەتى وسى! 
 شپا،ا ادامعا اۋزىڭدى قويشى ەندى —

 ايتقان سىردى ىشىڭە تىقتا، تاستا!
 اياعىن دۇنيەنىڭ قىدىرساڭ دا،-باس

 يبراھيم ءادھام جوق مەنەن باسقا.
 تاالق قىلىپ دۇنيەنى بەزىپ كەتتىم،

 كەزىپ كەتتىم.قۇدايدى ىزدەپ تەنتىرەپ 
 ءبىر قاراۋعا ارتىما مۇرشام كەلمەي، 
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 مەن ارتىمنان كۇدەردى ءۇزىپ كەتتىم.
 ازات قىلىپ بوساتتىم ءوز باسىڭدى،

 ەركىن تىنىشتىقپەن ءىش اسىڭدى.-ەمىن
 قويدىڭ ءبارىن ال جيناپ، بەردىم ساعان،

 تاسىڭدى.-يە بول مەنشىكتەپ تاۋ
 شەكپەنىڭدى قي ماعان، بايعۇس باالم،

 اتالس توندى كيىپ بول ءبىر ءتۇرلى ادام.
 العان مالىڭ وزىڭە بولسىن حاالل

 پ، باستىم قادام.دە —حاق جولىنا مەن: "ھۋ!" 
 قاراڭىز قويشى ولجاعا باتقانىنا،

 قوي ءجۇن شەكپەن اتالسقا ساتقانىڭا
 ابدەن رازى بولعانداي وسى قويشى،
 نەشە جىلداي قوي باعىپ جاتقانىنا.

 ءبىر ءتۇن تۇنەپ قويشىعا جاتىپ كەتتى، 
 اتالس توندى شەكپەنگە ساتىپ كەتتى.
 "جاياۋلىق پەن جالعىزدىق قۇمار ءىسى،

 !"كەتتى باتىپ — دەمەڭدەر —قارق ولجاعا 
 تاسقا، قارا پايدا نە جاڭبىردان كوپ —
 ءۇيىر بولما بويىڭا سىڭبەس اسقا! 

 ايتقايسىڭ، دەپ —كىم سۇراسا، "كورگەم جوق!" 
 ءبىر وزىمدەي قاڭعىرعان قۇلدان باسقا. 

 امانداسىپ قويشىمەن جولعا ءتۇستى،
 تۇرعىزبايدى جۇرەگى الىپ ۇشتى.

 وزىنەن ءبۇلىنىپ، الەك بولىپ،-وز
 العىن شايتان ورتەنىپ كۇيىپ ءپىستى.

 جانى اشىعان كىسى بوپ، كەلدى جەتىپ:
 .كەتىپ اياپ ءمۇساپىرسىپ دەپ، — بەيشارا —

 ۇنىمەنەن جەتەسىڭ سەن قاي جەرگەم
 جاسيسىڭ عوي قورلىقپەن ءومىرىڭ ءوتىپ؟!

 نە تاپتىڭ جەلگە ءتيىپ، كۇنگە كۇيىپ؟
 شىقپاپسىڭ ءجونى ءتۇزۋ كيىم كيىپ.
 تۇيەڭ جوق اياق ارتار شارشاعاندا،

 تابانىڭ ءۇش كۇن بولماي قاالر ءتيىپ.
 قورجىنىڭ جوق ەت پەن نان ساالتۇعىن،

 ىن قۇيىپ االتۇعىن. "سۋس -تورسىعىڭ 
 بار، ءسوز دەگەن —ادامنىڭ ارقاۋى"،  -اس 

 سەندەي جاياۋ ءار جەردە قاالتۇعىن.
 سۇلتان ايتتى:

 مىن بۇل بارعاننان،بارا —
 بارا الماسام، قۇتىلدىم مەن ارماننان.
 تاۋەكەلدى تامام قىپ ولگەن ارتىق،

 جان تىنىشى ۇيدە جاتىپ قۇر قالعاننان!
 قايدان تۇيە ءمىنىپ،جەتەدى پەندە 

 حايۋانعا الدانادى حايۋان سەنىپ.
 ءبىر قۇدايدان باسقاعا كوڭىل بولمەي، 
 ءومىرىمدى وتكىزەيىن جاياۋ ءجۇرىپ. 

 وسى ۇشەۋىن سەرت قىلدىم ءبىر باسىما
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 ورتاق قىلىپ جۇرەيىن كىمدى اسىما؟!
 تاۋەكەلدىڭ تاياندىم تاياعىنا

 بولسىن كۋا پەرىشتە كوز جاسىما.
 زىڭدى ىزدەپ ۇيىمنەن شىقتىم، قۇداي،ءو 

 قىلما مەنى ارساالڭ بۇرىنعىداي!
 ءبىر باسقا ەكى باس ناماز وقىپ، 

 مۇنىمەنەن بارامىن ءجۇرىپ سوالي.
 ازىقتى العان جانالر اال بەرسىن،
 بولىمسىزعا الدانىپ قاال بەرسىن.

 ازىق ارتىپ جانىمدى قينارىم جوق،
 ىن!شىداماعان جان بولسا، بارا بەرس

 مۇنى ەستىپ العىن شايتان قايتىپ كەتتى،
 ناسيحاتىن وسىالي ايتىپ كەتتى.

 قىلعان سەرتتەن تابانىن تايدىرماستان،
 بۇل جۇرىسپەن ارادا ءتورت جىل ءوتتى.

 بىزگە مۇنداي تاڭ قايدا انىق اتقان،
 جارىق ساۋلە كورە الماي قۇر ءتۇن قاتقان؟!

 ى،كوپ كەرۋەنمەن ءبىراز كۇن جولداستاست
 جولى ءبىر بوپ ءبارىنىڭ بارا جاتقان.

 جىلعا بارادى زامان ءوتىپ،-جىلدان
 قالىپ جاتىر جامانالر، جاقسى كەتىپ.

 الەك قىلىپ كوڭىلىن اربايىن دەپ،
 العىن شايتان تاعى دا كەلدى جەتىپ:

 !قايدا؟ سەرتىڭ ما، وسىالي تاۋەكەل —
 مىندەتىم دەپ شىعىپ ەڭ ءبىر قۇدايدا.

 قامىن، بەيشارا، قىلىپسىڭ عوي،ولمەس 
 ويالمايمىن دەۋشى ەدىڭ جانعا پايدا!
 جان ساقتاپسىڭ كەرۋەنگە جاناساالپ،

 باق بولماسا، نە كەرەك تاۋداي تاالپ؟!
 قامىڭدى ولمەيتۇعىن ويالپسىڭ عوي،
 ارتىلعانىن بۇالردىڭ ۇرتتاپ جاالپ.

 سەنى ەسىركەر كەرۋەننىڭ اياپ ءىشى،
 پەك پۇلسىز كىسى.جۇرت ۇستىنەن كۇنەلت

 بۇل قالىپتى بولماسا كەرەك ەدى،
 تاۋەكەلدى شىن قىلعان ناردىڭ ءىسى.

 نانساڭ، ماعان بۇاليشا بولما اۋرە —
 كوز سۇزبەس ەڭ بۇالرعا ۇيدەن الساڭ.

 كولىگىنە مىنگىزىپ اكەتەدى،
 جول ۇستىندە جۇرە الماي شارشاپ قالساڭ.

 ايتقان ءسوزى مالعۇننىڭ اششى ءتيدى،
 ىلۋدى كەرۋەننەن كوڭىلى ءسۇيدى.ايىر

 جولسىز جەرمەن قاڭعىرىپ جاياۋ كەتتى،
 ءتىرى پەندە ءار ءتۇرلى كورمەك كۇيدى. 
 ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن اس ۇرتتاپ، ىشپەدى سۋ، 

 جان قينالدى باسىنان بۇرقىراپ بۋ.
 عوي، دەگەنى —"قاڭعىرىپ ءولسىن ەلسىزدە!" 

 ەسكى دۇشپان، ەجەلگى جانى قاس قۋ.
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 تاڭدايىنا جابىسىپ ءتىلى قاتىپ،
 ءبىر ۇرتتام سۋ بولسا دەپ كوزىن ساتىپ. 

 اياق باسىپ جۇرۋگە دارمەنى جوق،
 ايداالدا السىرەپ قالدى جاتىپ.

 شىبىن كەلىپ ۇيمەلەپ قونىپ جاتىر،
 تىشقان ءتۇتىپ كيىمىن جۇلىپ جاتىر.
 قارا شىركەي، سارى ماسا ۇزىن اياق،

 لىپ جاتىر.ءبىر كىسىگە بىلگەنىن قى 
 ينەلىك پەن كوبەلەك و دا بىرگە،

 جەڭىپ العان بۇرىننان بيت پەن بۇرگە.
 يت پەن قۇسقا جەم قىلىپ قالدىرا ما؟!
 ەندى قۇداي مۇسىركەر كەلدى جەرگە!

 جامان دۇنيەدە ءسوز بولىپتى،-جاقسى
 باستى ءار جاققا باستايتىن كوز بولىپتى،

 ءبىر ءباداۋي استىندا تۇيەسى بار، 
 داي ايداپ ۇستىنە كەز بولىپتى.قۇ

 بىزگە قۇداي وسىنداي تاڭدى اتىر،
 تاڭ اتسا بوالر ەدىك ءبىز دە باتىر.

 ولىسىن، دال بولدى، ايىرا الماي،-ءتىرى 
 نۇرى بالقىپ جۇزىنەن بىرەۋ جاتىر.

 ايداالدا ايقايالپ سۇرەن سالدى،
 قۇر شۋالتىپ قۇالقتىڭ تىنىشىن )تىيىشىن( الدى.

 راسا قولىن سالىپ،وكپەسىنە قا
 دى.-شىعار شىقپاس كەۋدەدە جانى بار

 بىلە قويدى جاتقانىن اشتان تالىپ،
 دەمى قۇرىپ سىلەسى قاتىپ قالىپ.

 باۋىرى ەلجىرەپ تۇرا قالدى،-ءىش 
 مولت توگىپ كوز جاسىن ىركىپ الىپ.-ءمولت 
 ءباداۋيدىڭ دوماالپ كوزدەن جاسى، 

 نە كورمەيدى ات پەنەن ادام باسى؟!
 قايدا بارسا وزىنەن قالدىرمايتىن،

 شاربات بار ەكەن سۋسىن اسى.-ءشىرىن 
 كەۋىپ جاتقان اۋزىنا قۇيدى ءسۇتتى،

 ءبىر قىزىرعا جولىقتى جولى قۇتتى. 
 كەڭىردەك پەن وڭەشى جىبىگەن سوڭ،

 سىلق جۇتتى.-ار جاعىنان دەم الىپ، سىلق
 سەنبەگەندەر قۇدايعا قاالدى ەكەن،

 ولجا االدى ەكەن. شىن سەنگەندەر كوپ
 سۋسىز،-ايداالدا قالسا دا اسسىز

 ازىق اكەپ اۋزىنا ساالدى ەكەن.
 ار جاعىنا دانەكەر قورەك باردى،
 دەنەدەگى تاسىتتى قىزىل قاندى.

"Ac — بار، ءسوز دەگەن —" ارقاۋى ادامنىڭ 
 ءبىرازدان سوڭ ەسى ابدەن كىرىپ قالدى. 

 كوزىن اشسا، ءبىر پەندە قاسىندا وتىر،
 ەكەندىگى قانداي جان اسىندا وتىر.

 ەبەلەكتەپ، جانىندا دەپ، — كەرەك؟ نە —
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 ءپارۋانا بوپ ءيىرىلىپ، باسىندا وتىر. 
 وزىنە ابدەن كەلدى،-ەسىن جيىپ وز

 شەبەرلىگىن قۇدىرەتتىڭ تانىپ ءبىلدى.
 قىلعان ءىسىن قۇدايدىڭ تاماشا ەتىپ،

 سىلق كۇلدى.-يە بولماي وزىنە ءوزى، سىلق
 كورىپ ءباداۋي ەسىن تاندى،مۇنى 

 تىزەسىنىڭ ۇستىنە باسىن سالدى.
 .دەيدى—عاجاپ، ەكەنسىڭ ديۋانا قۇپ، —
 ى؟!قالد كەلىپ جەردەن قاي كۇلكىڭ ارسىز —
 ءبۇتىن، ەسىم ەمەسپىن، ديۋانا مەن —

 ءتۇتىن. -سىرتىم ءبۇتىن بولعانمەن، ءىشىم 
 ويدا جوق جەردەن قۇداي بەرەدى ەكەن،

 قۇدايدان پەندە بەتىن!بۇرماي جۇرسە 
 دى،-بۇل ءباداۋي وقىعان عالىم ەر

 ايات وقىپ تاپسىردەن ماعىنا بەردى.
 "قىلعان ەڭبەك كەتپەيدى بەكەر بوسقا،

 ءتاڭىرىم بوسقا قالدىرماس تاالپتى ەردى!" 
 بۇل ءباداۋي كىسى ەكەن جاقتى، جاندى،

 تۇيەسىنە مىنگىزىپ الدىنا الدى.
 توسەك بولىپ، جاستىق، ءيىلىپ -جايىلىپ 

 مەككەتۇلال شاھارىنا الىپ باردى.
 بارسا سۇلتان، بايتۇلال ورنىندا جوق،

 دەپ ويالدى: "ەكەۋىمىز جول جاڭىلدىق!"
 ىزدەپ كەلگەن نارسەسى جوق بولعان سوڭ،

 كۇيىپ كەتە جازدادى وت، جالىن، شوق.
 سوزىمىزگە، دەگەن جوق نانباس ەشكىم —

 ە؟!كيلىكتى مە ءبىر نارسە وزىمىزگ
 جانسىز نارسە ورنىنان قايدا كەتەر،

 جابىستى ما ءبىر نارسە كوزىمىزگە؟!
 تاڭ بولىپ بۇالردىڭ ەسى كەتتى،-ان

 سۇيگەن قۇلعا حاق جولىن نەسىپ ەتتى.
 نە قىالرىن بىلە الماي تۇرعان شاقتا،
 قۇالعىنا عايىپتان ءبىر ءۇن جەتتى:

 .قالما ءعاپىل يبراھيم، بولىپ، تاڭ-اڭ —
 ءبىر باسىلعان اياقتى كەيىن سالما! 

 اق سەن بە ەكەنسىڭ،-قۇمار بولعان جالعىز
 جۇرە بەرسەڭ، كورەرسىڭ: جوق پا، بار ما؟

 ءبىر دوستىمىز بار ەدى بىزگە قۇمار، 
 سونار؟!-نەسىن ساعان قىاليىن ۇزىن

 ىڭكارلىگى وزگەدەن ارتىلعان سوڭ،
 شىعىپ سونىڭ الدىنان كەتكەن شىعار!

 ت قىلدى سۇلتان مۇنى ەستىپ،ءمىناجا 
 ءوزى ءوزىنىڭ ەسىنەن شىعىپ كەتىپ. 

 ەدىم، بوالر توقتىسى قۇرمالدىق مەن —
 جولىقتىرساڭ، مەنى وعان دۋشار ەتىپ!
 قانداي كۇندە جاراتتىڭ ونىڭ ءوزىن؟!
 كوزگە سۇرمە قىاليىن باسقان ءىزىن!
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 قۇتتى ءوزىڭدى كورگەندەي قۋانايىن،
 ىڭ كورسەت ءجۇزىن!ءوزىڭ سۇيگەن دوستىڭن 

 كىم ەسەپتەپ جۇرەدى وتكەن كۇنىن،
 شاۋىپ تاستار قيسىق دەپ كىم ءوز ءمىنىن؟!

 كورگەنىمشە كوڭىلىم داۋاالسىن،
 جونىن.-ماعان تانىت كۇنى بۇرىن ءاتى

 داتى، جەتكەن ەرتەرەك قۇدىرەتىمە —
 ەكى قالدى ساتى.-باسىپ شىعار بىر

 جالعىز،باھارا دەگەن شاھاردان شىققان 
 .اتى رابيعا ەركەك، — ءىسى ايەل، —جىنىسى 

 مۇنى ەستىپ تۇسەدى سۇلتان جولعا.
 تاۋەكەلدىڭ تاياعىن ۇستاپ قولعا. 

 
 

  2ـ ءبولىم: ءادھام ديۋانا جانە يبراھيم  347
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 رابيعاعا كەز بولدى جول ۇستىندە

 قالعان تۇلعا.يت الدانار اركىمنەن 
 داريا بوالر سۋ اعىپ تاسقان سايىن،
 كەتەرىلەر ات بەلدەن اسقان سايىن.
 و دا ەكى باس كەلەدى ناماز وقىپ،

 ءاربىر جەرگە اياعىن باسقان سايىن. 
 ءبىر قۇناقتا ەكى ءجۇز جەردى باسىپ، 

 باسقانىنان ەكى ءجۇز نامازى اسىپ،
 جۇرق ەتىپ-جەردە جاتقان كۇندەي بوپ جارق

 دوماالنىپ كەلە جاتىر نۇرى تاسىپ.
 قۇدايىنا كەلەدى كوڭىلى كەتىپ،

 شىبىن جانىن جولىنا قۇربان ەتىپ،
 قاجىالردىڭ يحرامدى باياليتۇعىن،

 تاقالعاندا ورنىنا جاڭا جەتىپ.
 جاننان كەشىپ بارادى ەردىڭ ەرى،
 ارمانىنا پەندەنىڭ جەتكەن جەرى.

 ەندى يحرامدى باياليىن دەپ تۇرعاندا،
 كەلىپ قاپتى بويىنا ەتەك كىرى.

 يحرام كيىپ، قاجىالر ريدا سالدى،
 كەرەك قىلماس سول كۇنى ەشكىم مالدى.

 ناماز بەنەن رۋزاسى دۇرىس بولماي،
 بايالي الماي يحرامدى جالعىز قالدى.

 تاقالعاندا ارمانعا جاڭا جەتىپ،
 ءتاڭىرىم مۇنداي ءبىر اۋرۋ دۋشار ەتىپ. 

 كىم كۇيەدى،ايداالدا بۇل كۇيمەي، 
 ەسىل ەڭبەك ءبىر جانباي بوسقا كەتىپ؟!

 وت ۇرلەدىم جەتى جىل: "جانشى، جان!" -
 -جارلىق قىلدىڭ جاڭبىرعا: "جاۋا سال!" 

 ي بۇل پارىزدان،قالدىرما بيىل مەنى —
 -! ال جانىمدى — ناال قىلدى —بولماسا، 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                666 bet 

 الال تاعاال ناالسىن قابىل ەتتى،
 كەتتى. تازا بوپ بويىنان دەرتى-تاپ

 قۇيىنۋعا سۋ ىزدەپ االسۇرىپ،
 سۋ تابا الماي ەلسىزدە، شارشاپ ءبىتتى.
 سۋ ىزدەگەن كيىكتەي جورتىپ جەلدى،

 ءبىر قۇيىنار سۋ بولىپ ارمانى ەندى. 
 كورىپ قويعان كىسىدەي كوپ بۇلتارماي،

 ءبىر قۇدىقتىڭ باسىنا تۋرا كەلدى. 
 قاۋعاسى جوق االدى قاالي سۋدى،

 يلەگىن مەس قىپ بۋدى.شەشىپ الىپ كو
 كەسىپ الىپ شاشباۋىن ارقان قىلىپ،
 تازا سۋمەن ەتىنىڭ كىرىن جۋدى.

 كەرەك قىلماي كەتكەن سوڭ جۇرت پەن ەلدى،
 ءتاڭىرىم قىلدى بولىستىق، مۇنان ءبىلدى. 

 شولدەگەننەن اۋزىنا ءتىلى سىيماي،
 ەكى كوزى ءتورت بولىپ ءبىر يت كەلدى.

 قۇيدى،كويلەگىمەن سۋ الىپ يتكە 
 ەركىن يت ءىشىپ ابدەن تويدى.-ەمىن

 ەكى كوزى شىراداي جانعاننان سوڭ،
 يتكە ءتاڭىرىم ساالدى ءبىر جاقسى ويدى.

 —قۇدايىنا يت ۇلىپ قاقسادى زار: 
 بۇل پەندەنىڭ جۇرەگىندە نە ماقسات بار؟!

 مەنى قانداي قۋانتسا، سونداي قىلىپ،
 مۇراتىنا جەتكىزىپ، جۇرەگىن جار!

 ءيتتىڭ قىلعان دۇعاسى قابىل بولدى، 
 جازى جاپان ايداال نۇرعا تولدى.

 جاڭا كيىپ كويلەگىن تۇرعان شاقتا،
 باسىنا كەپ بايتۇلال ورناپ تۋردى.

 ءىلتيپات قىپ رابيعا كوز سالمادى، 
 كەلدى مە، كەلمەدى مە ويعا المادى.
 شامشىراقتاي كەلەدى قاتىن جايناپ،

 عالمادى.قولشاتىرداي باسىنان قوز
 باسقان ءىزى جازىلعان حاتى بولىپ،

 تۇزۋ ساتى بولىپ.-تاۋ مەن تاسقا ءتۇپ
 قابىعى جوق قولىندا اعاش تاياق،

 الالسىنىڭ اۋزىندا اتى بولىپ.
 كورىنگەننەن قاراسىن، شايتان قاشقان،
 جەرى التىن ءىزى بوپ، اياق باسقان.

 حازىرەتى مۇساداي قايرات قىلىپ،
 پ جوعارى اسقان.نۇر تاۋىنا ورمەلە

 سونداي بولىپ رابيعا كەلە جاتىر.
 قاعباتۇلال باسىندا بولىپ شاتىر.

 داستان بولىپ ارتىندا ءسوزى قالعان،
 ىر.بات ءبىر — ول —جىنىسى ايەلدەن شىققان 

 قول قۋسىرىپ الىستان، تاعزىم ەتىپ،
 ەرىتكەن مايداي تولىقسىپ، بالقىپ كەتىپ.

 سوڭىنان ەرتىپ،قاجىالردىڭ ءبارىن دە 
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 قارسى الدىنان يبراھيم كەلدى جەتىپ.
 دوماالنتىپ كوزىنەن توكتى جاستى،
 ايەل دەمەي، الدىنا قويدى باستى:

 كۇندەي تۇرعان تۇستە تال ساسكە ۇلى —
 كوزگە ءتۇستىڭ، قااليشا باعىڭ استى؟!

 قاعباتۇلال الدىڭنان قارسى شىققان،
 مىڭ سان ەركەك وزىڭنەن قويداي ىققان.

 ءىلتيپات قىپ سەن وعان كوز سالمايسىڭ، 
 تاكاپپارلىق بولماي ما ۇلىعلىقتان؟!

 رابيعا ايتتى:
 داعىڭ، كەتسىن كوڭىلدەن —

 شىرىمەسىن ءسوز ايتقان ءتىل مەن جاعىڭ!
 ايتىپ تۇرسىڭ انشەيىن ماعان جورتا،
 ارتىق ەكەن مەنەن دە سەنىڭ باعىڭ!
 ماشاقاتسىز كەلىپ تۇر قاعبا ماعان،

 ن ىستەن پايدا جوق قىزباي تابان.قىلعا
 ەرتە پىسكەن جەمىستە ءدان بولمايدى،
 جەتىك مولدا بەرمەگەن تاعلىم ساعان.

 ءار نارسەنى قادىرلەر، شىقسا پۇلى، 
 بولماسىن دەپ كىم ايتار جۇرگەن جولى.

 مەحناتسىز، ماشاقاتسىز قولعا تۇسكەن،
 نارسەنىڭ، ءسىرا، بولماس ءقادىر قۇنى!

 تاراۋ ءسوزىم بار ءار ءبىر كوپتەن،-تاراۋ
 كورىپ تۇرعان پايدام جوق قاۋىم كوپتەن!

 جانە سۇلتان سۇرايدى رابيعادان:
 !سەبەپتەن؟ نە الدىڭنان شىقتى قاعبا —
 اتاسى، ءسوز —سا قال كەلىپ ءسوز سوزگە —

 .قاتەسى جوق دەگەن —سوزدەن تۋار" -"سوز
 بايتۇلالنى باسىمنان اينالدىرعان.

 بۇرالقى تۇزدە جۇرگەن يت باتاسى.
 ەكى اۋىز سوزبەنەن بۇ دا ءبىتتى.-بىر

 كوپ قاجىالر تاۋاپ قىپ كايتىپ كەتتى.
 رابيعا دا قايتىپتى ءوز جۇرتىنا،

 قالدى يبراھيم مەككەدە ،كور: نە ەتتى؟!
 ءبىر ورىننان قوزعالماس تەمىرقازىق، 

 باسى جۇمىر پەندەدە كوپ تۇر جازىق.
 ردى ءبىر باي يبراھيمگە:مىڭ التىن بە

 !"ازىق — دەپ، — قىل، وزىڭە كەشەك،-كيىم" —
 اشقا، قارنى كۇنگى ءبىر: ولجا —تاماق 

 قوي ءجۇن شەكپەن اتالستاي جاالڭاشقا.
 دەپ، —! تۇر الىپ شاشىمدى ومىرىمشە —

 مىڭ التىنىن بەرىپتى شاشتارازعا.
 قايىر سۇراپ ءبىر كەدەي سوندا كەلدى،

 شاشتاراز تۇگەل بەردى.مىڭ التىنىن 
 ءۇشىن، قۇداي مە، جۇرمەي بەرسەڭ ءبىرىن —

 .دەدى—نەگە بەردىڭ ءبىرجوال ءبارىن؟! 
 !بەردى؟ قايدان ونى باي بەرگەن ساعان —
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 دەدى. —پايداڭ! -ماعان قىلعان جاقسىلىق
 ەكەن، پە كوپ مىڭ بەرۋگە ءۇشىن قۇداي —

 .دەدى —سەندەي ءجۇز مىڭ يەلەدى جايدان! 
 ەستىپ يبراھيم قايران قالدى: مۇنى
 .سالدى ۇپاي ءبىر وزىنە دەپ، — مە، تاۋبە شوق —

 ايتقانىنا وكىندى پۇشايمان بوپ:
 !"مالدى ءالى ۇمىتپاي —دەپ —ء"جۇر ەكەم،  

 م، مەن اداستىم،جاڭىلدى قىلدىم، قاتە —
 جاقسى كورسەم، جالعاننان نەگە قاشتىم؟!

 ءىلىپ،كوڭىلگە الىپ، دۇنيەنى كوزگە 
 نەگە اياقتى حاق جولدان قيسىق باستىم؟!

 الالسى اشقان ايىپتى كىم جابا االر،
 قولىڭ قانشا بىلعانسا، سۋ تازاالر.

 قاس پەن كوزدىڭ، كىرپىكتىڭ اراسىندا
 تااليسىزعا تىكەن بوپ ءتىل قاداالر.

 قىسى،-كۇن وتكىزدى مەككەدە جازى
 قۇلشىلىقتان باسقامەن بولماي ءىسى.

 ارىپ بايشەشەك، جانتاق تەرىپ،تاۋعا ب
 ءبىر وتىنشى بەلگىلى بولدى كىسى. 
 ءبىر ارقا وتىن ارقاالپ الىپ كەلىپ، 

 ودان العان تيىنىن ۇشكە ءبولىپ.
 جەسىر، مىسكىنگە ۇلەستىرىپ،-جەتىم

 قايدا ءدارۋىش بار بولسا، تاماق بەرىپ.
 جاراسادى جۇك ارتسا قۇيرىق نار،

 س بۇل پار،ايىر وركەش تۇيە مەن بولما
 ۇزىن ءتۇندى وتكىزدى وياۋلىقپەن،

 قۇدايىنا ءمىناجات قىلۋمەن زار.
 جالعاننان بىرەۋ قاشىپ كەتىپ جاتىر،

 جابدىعىن اقىرەتتىڭ ءوتىپ جاتىر.
 كەيبىرەۋلەر دۇنيەنى تالماي قۋىپ،
 بارىنە دە ءبىر قۇداي جەتىپ جاتىر.

 تازى، — ادام ارساالڭ قويان، —دۇنيە 
 ا تۇرا الماي، ءوتىپ جازى.بار دا، جوقت

 قاراقشىعا جەتە الماي جولدا قالىپ،
 مۇنىمەن تاۋسىلىپ ءبىتىپ شارى.

 اقىلسىزدار بەينەت قىپ دۇنيە جيىپ،
 دۇشپانالرىن سەمىرتىپ جاتىر كۇتىپ.

 جوعىن ويالماستان،-كەيبىرەۋلەر بار
 جۇندەي ساباپ دۇنيەنى، جاتىر ءتۇتىپ.

 ۋىق، —ايناالسى كەرەگە، توبەسى 
 سول ساعاتتا تاۋبەڭ دە تۇر عوي جۋىق.
 ەكى كۇنى بىردەي بوپ تۇرمايدى ەش،

 .سۋىق —ءبىر كۇن ىستىق بولعاندا، ءبىر كۇن  
 ەر باسىنا نە كەلىپ، نە كەتپەيدى،

 جەتپەيدى. كوز ەرتەڭگە بۇگىنگى، —كۇن 
 بۇ جالعاندى دەيمىسىڭ ماڭگى باقي،

 كۇن مەن جۇما، اي مەنەن جىل وتپەيدى.
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 زار بوپ قاالر كەي ءبىر كۇن باي ءبىر پۇلعا،
 ۇنەمى قونىپ تۇرمايدى دۇنيە قولعا.

 باق پەنەن تاق، پاتشالىق قاالر ءتيىپ،
 ەسكەرۋسىز ەسىكتە جۇرگەن قۇلعا.
 بايانى جوق جالعاننىڭ ءىسى عايىپ،

 كەدەي بولۋى وڭاي، كەتسەڭ تايىپ!..-باي
 كوبەڭ مالداي ەلەڭدەپ، وسقىرادى

 !بايىپ جۇرگەن —تى كەدەيدەن جالعىز ات
 ارىق،-ءبىر كۇن سەمىز بوالرسىڭ، ءبىر كۇن 

 !جارىق —وتىز كۇندىك ءبىر ايدىڭ جارىمى 
 جوق، بەلگىسى —وتكەن ءومىر، كەتكەن كۇن 

 ماعان دەسەڭ قىرىق جىل قىل پاتشالىق
 جان كوردىڭ بە ولمەستەن جۇرگەن ءتىرى،

 ەر باسىنا قازۋلى تۇر عوي كورى.
 كەلمەيدى جالعانعا، كىم كەتپەيدى،كىم 

 !بەرى؟ سونان —ادام اتا، نۇح ءنابي، 
 ماڭگى باقي دۇنيەدە قالعان جان جوق،

 قۇر االقان كەتەسىڭ، العانى جوق.
 جەتسەڭ دە ارمان بۇ دۇنيە، جەتپەسەڭ دە،

 قۇدايدى ىزدەپ ولگەننىڭ ارمانى جوق!
 .تۋرالى باالسى —سۇلتاننىڭ ارتىڭدا قالعان قاتىن 

 بۇل سۇلتان قۇدايدى ويعا الىپ" ەدى،
 وڭ جولعا ءتاڭىرىم ءوزى سالىپ ەدى.

 زۇلحيا حاالل جارى جۇكتى بولىپ،
 قىرشىن جاس دەر كۇنىندە قالىپ ەدى.

 تىرىدەي قالدى دا تۇل، كۇيىپ باقتى )باقىتى(،
 تاقىتى(.-بولدى دا بىرەۋگە ولجا التىن تاقتى )تاعى

 ۇزاماي،كەتكەن سوڭ پاتشا ۇيدەن كوپ 
 ءجۇزى ايداي، كوزى كۇندەي ءبىر ۇل تاپتى. 

 ايىرىلىپ باققۇسىنان قالدى قاتىن،
 سارعايتتى سانا مەنەن نۇر سيپاتىن.
 دەپ،—"تۇلپاردىڭ تاسقا باسقان تۇياق!"

 باالنىڭ سۇلتانماحمۇت قويىپتى اتىن.
 ولمەك،-اق تۋماق-بار ەكەن اۋەلدەن

 باسقا قۇداي نە سالسا، پەندە كونبەك.
 اركىمدى ءار نارسەمەن جۇباتادى،
 قاتىنعا تۋعان باال بولىپتى ەرمەك.

 باھارى قاز االتىن الشىنداي،
 بويى بار تىك ساندالدىڭ اعاشىنداي.
 مىنەزى، ءتۇسى، تۇگى ءدال اتاسىنا
 ۇقساپتى ساۋىسقاننىڭ باالسىنداي.

 كوك شىبىق سولقىلداعان ءورىم تالداي،
 بالداي. تاتتى بوپ عىلۋا-مىنەزى ءتاپ

 الماداي ەكى بەتى البىراپ تۇر،
 تۋادى مۇنان ارتىق باال قانداي!

 تۇگەل بوپ، جوق بوپ ءمىنى،-جارالعان تۇپ
 اققۋداي ساڭقىلدايدى شىققان ءۇنى،
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 وتىردى ءۇي ۇستىندە ءبىر كۇن باال،
 .كۇنى دەگەن ايت ەرتەڭ شەك، —قازاقشا 

 اناسى سەرىك بولىپ قاسىندا وتىر،
 ەسىرلىكپەن باسىندا وتىر.جەتىمدىك، ج

 بولعان سوڭ ايت اقشامى، شىراق جاعىپ،
 اركىم بارىپ ءبىر كوردىڭ باسىندا وتىر.

 كورمەگەن مۇندايلىقتى بۇرىن باال،
 باالعا كورگەننەن سوڭ ءتۇستى سانا:

 كوپ ولىكتىڭ تىنىشىن الىپ، جاتقان جاي —
 مىناۋ جۇرت نە قىلىپ ءجۇر، ەي، جان انا؟

 قالدى اناسىنىڭ، اۋزىنا قاراي
 جىقپايدى ءسوزىن انا باالسىنىڭ.

 قىلىپ، باتا عوي، جۇرگەندەر جاعىپ شىراق —
 باباسىنىڭ.-باسىنا ولگەن اتا

 !عىپ؟ نە مۇندا بوزارىپ ءبىز وتىرمىز —
 مولت تامىپ.-كوزىنەن جاس اعىپتى ءمولت

 قايدا؟ كورى اكەمنىڭ ولگەن مەنىڭ —
 جاعىپ.كەلەيىن مەن دە بارىپ شىراق 

 اناسى ءبىر اھ ۇردى، ەسىن تانىپ،
 داۋ جانىپ.-اۋزىنان شىققان جالىن داۋ

 جوق، موالسى شاھاردا ءبۇل اتاڭنىڭ —
 قايتپاساڭ قۇر بوزارىپ بوسقا بارىپ.

 ءبىز جارلى بولىپ قالدىق، جاسقا بايىپ، 
 باققۇسىم، جازاتايىم باستان تايىپ.
 تى،-شىراعىم، سەنىڭ اكەڭ ولگەن جوق

 ءبىر تۇندە بولىپ كەتكەن ءتىرى عايىپ. 
 باالنىڭ جاسقا تولدى ەكى كوزى،

 اۋزىندا اتاسى بوپ سويلەر ءسوزى.
 انا، دەيسىڭ، كەتتى قايدا دەيسىڭ، نە —

 كىسى ەدى قاي فورىمدى اكەم ءوزى؟!
 كوزىڭشە كەتىپ پە ەدى، راس، ءتىرى،
 جان ەدى نە سيپاتلى كەسكىن، ءتۇرى؟!

 بولىپ كەتكەن بولسا،مەن تۋماي عايىپ 
 ءبىر حابار بىلمەدىڭ بە سونان بەرى؟ 

 اناسى ايتتى:
 .دەيدى -! باالم سال، قۇالعىڭ —
 .دەيدى — تامام، سىردى ساعان ايتايىن —
 سويلەيىن، مەن كۇيىن-جايى اتاڭنىڭ —

 .دەيدى —دۇنيەگە كەلمەس ونداي ادام! 
 .حانى ەدى جۇرتتىڭ بۇل اتاڭ سەنىڭ —

 مالدىڭ ەشبىر سانى.-دۇنيەبولماعان 
 سوڭ، قالعاننان جەتىم سەن جەسىر، —مەن 
 قۇتاندار كەتكەن، ءانى!-جەپ قۇل-ىشىپ

 مۇلكى،-ەسەپتەن كەتكەن اسىپ دۇنيە
 يت جۇگىرتىپ، قۇس سالىپ، اۋالپ تۇلكى.

 بىتسە دە قانشا داۋلەت جەلىكپەگەن،
 كۇلكى.-جوق ەدى، ءتىپتى، وزىندە ويىن
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 ءبىر كۇن تۇندە تۇردى،ۇيقىسىن ءبولىپ 
 ەشكىمگە شىعارمادى ىشكى سىردى.

 دەپ، —مەن جاتتىم: "تىسقا شىعىپ كەلەدى" 
 كەلمەدى، سول كەتكەننەن عايىپ بولدى.

 اق،-كورگەنىم مەنىڭ باققان بولدى سول
 كوز جاسىم اعا بەردى بولىپ بۇالق.

 —" ءتىرى — دەپ، —ەسەن ءجۇر، -"مەككەدە امان
 ۇزىن قۇالق. ەمىس-ايتادى ەمىس

 جاالڭ اياق، جاالڭ باس، ءتوسىن اشىپ،
 ارقاالپ جاياۋ تاۋدان وتىن تاسىپ.
 العان پۇلىن اركىمگە ۇلەستىرىپ،

 كارىپ قاستەر مىسكىنگە بولىپ نەسىپ ء)ناسىپ(.
 تانىپتى انىق ءتۇسىن اركىم كورىل:

 .تەرىپ شوپشەك جيناپ، وتىن — دەيدى، —ء"جۇر  
 تۇرعىزباستان،تۇسكەن پۇلىن قولىنا 

 جەتىم مەنەن جەسىرگە ءبولىپ بەرىپ."
 انادان تۋماس ەندى وڭداي كىسى،

 اۋماعان ءدال وزىندەي ءوڭى، ءتۇسى.
 —تۇنى قۇلشىلىعى -قۇدايدىڭ كۇندىز

 اتاڭنىڭ قىلىپ جۇرگەن بۇ كۇنگى ءىسى.
 شەشەسى قوزعاعاننان ءسوزدىڭ باسىن،
 جىبەردى توگىپ باال كوزدىڭ جاسىن.

 وتىرا الماي االس ۇردى،ورنىنا 
 ۇمىتىپ ۇيىقتار ۇيقى، ىشەر اسىن.

 بەرىپ، جابدىق مەنى جىبەر انا، ەي، —
 اتامنىڭ قۋانايىن ءجۇزىن كورىپ.

 ءبىر بارىپ تىرلىكتە ءوزىم جولىعايىن، 
 قالماسىن كوڭىلدە ارمان، كەتسەم ءولىپ.

 اناسى ايتتى:
 باالم، شىرىن جانىمنان —
 ءتىرى، جالعىز ارتىندا ءقايتىپ قاالم؟! 

 اتاڭ ءۇشىن كەيىگەنىم از با ماعان،
 ەندى سەنىڭ وتىڭا قاالي جانام؟!

 بار، جارىعىم، سەن ەدىڭ مەنىڭ كورگەن،
 از كۇن ەرمەك بولسىن دەپ يەم بەرگەن!

 ەندى سەنەن ايىرىلسام نە بوالمىن،
 قاراشىعىم كوزىمنىڭ كۇندە كەرگەن؟!

 ىم بۇزادى ازالىنى،ەي، باالم، ك
 شارشايمىن نەسىن ايتىپ قازالىنى.

 اھ ۇرىپ، ەندى كۇيىپ، وتتاي جانىپ،
 وقيدى سوندا اناسى عازالىنى:

 بۇ نە قاسىرەت، بۇ نە كۇلنات،
 بۇ جالعاندا جوق بوپ ۇلحات ء)شاربات(!

 كۇندىز،-وت بوپ ورتەپ كەشە
 وزەگىمە ءبارى پارحات!

 ،قيالىمدا جوق ءىس ەدى )ەسىمدە(
 سۇيگەن جاردان جۇدا بولماق!
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 بۇل جالعاننىڭ وتىنا ورتەپ،
 دەنەدەن جان پيدا بولماق!
 كىم ەركىمەن بولعان ءوزى،

 ءار نە قىلسا، قۇداي قىلماق" 
 الالنىڭ قىلعان ىسىنە

 بىلگەن پەندە رازى بولماق!
 دەيدى، —"قيامەت كۇن قاتتى!" 

 كوزى جەتكەن قىراعىالر.
 قيامەت انىق سول ەكەن:
 سۇيگەنىنەن جۇدا بولماق!

 — دەيدى، —"توزاق وتى قيىن!" 
 جۇرتتىڭ ءبارى سوالي سويلەپ.

 مۇنان ارتىق وت بوالر ما،
 زاعىپىرانداي ءجۇزى سولماق؟!

 يا، الال، بۇل نە قاسىرەت بۇل جالعاندا،
 بويىمدا تولىپ جاتقان كوپ ارمان دا!

 ايرىلعان دەر كەزىندە سۇيگەن جاردان،
 ەستىگەن]دە[ مەندەي پەندە؟!بار ما ەكەن 

 كىم تىلەنىپ وسىنداي بوالدى ءوزى؟!
 !كوزى كورەر پەندەنىڭ —سالعان ءىستى 

 ەشكىمنەن مۇنى كورىپ، جىالمايمىن،
 الالنىڭ، بۇل قايعىنى، سالعان ءوزى!

 باالسى ايتتى:
 انام، ماعشىق مەيىربان —

 كورىنبەيدى كوزىمە ەشبىر ادام.
 زالىق بەر،مەنى جەرگە قاراتپاي، ري

 جان بارىندا اكەمدى ىزلەپ تابام.
 وزىمدەي باالالردىڭ اكەسى بار،

 مەن كوشەدە تۇرامىن تەلمىرىپ زار.
 ەندى جۇرەر جولىما بوگەت بولىپ،

 وتكەلسىز سۋ بولماڭىز، كەشۋسىز جار.
 جاتا الماسپىن بۇل ۇيدە مەن جايالنىپ،

 اياق پەنەن قالماسا قول بايالنىپ!
 يتايىن، كوپ كەشىكپەي،بارايىن دا، قا

 ءپارۋانا بوپ باسىنان ءبىر اينالىپ. 
 اناسى بۇزا المادى باال ءسوزىن،

 كورگەن سوڭ جاسپەن تولعان ەكى كوزىن.
 !بولسىن جولىڭ سەنىڭ ەندى — دەيدى — بار، —

 امانات ءبىر قۇدايعا قىلىپ ءوزىن!
 سى بولىپ تۇرسا زامان،جاق ۇستىڭدە —

 بارساڭ امان.اتاڭا ەسەن جەتىپ، 
 ەكى كۇننەن ارتىق تۇرماعايسىڭ،-بىر

 قايتقايسىڭ بەرى اينالىپ بىزگە تامان.
 جالعاننان نە كورمەگەن سورلى باسىم،
 تاماقتان ەرى وتپەيدى ىشكەن اسىم.
 قاراعىم، كوز قۋانىش، جارىق ساۋلەم،

 تىيىلماس سەن كورمەي كوزدەن جاسىم!
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 داعى،-اتاڭ-جۇرەكتە باسىلعان ءمور
 اڭنىڭ بولدى جۋىق ولەر شاعى.ان

 ەكى اۋرۋ بىردەي كەلسە ولگەنى دە،
 سەن ەندى كەلمەي قالساڭ جانە تاعى!

 ءسوز ايتتى قالدىرماستان باالسىنا، 
 باالسى رازى بولىپ اناسىنا.

 ەكەۋى ەلسىز جەردە قوشتاسقاندا،
 بۇالردىڭ جەر، كوك بالقىر ناالسىنا.

 يالپ،ءبىر جولعا تاۋەكەل قىپ، باستى با 
 قاڭعىرتىپ ىقتيارسىز

 ءتاڭىرىم ايداپ. 
 ۇش كۇن كىر جۋعىزىپ، اس ءپىسىرتىپ،-ەكى

 جۇرەتىن جول جابدىعىن ابدەن سايالپ.
 جۇرەردە اناسىنان سۇرايدى ءسوز:

 .كەز ۇشىراسسام نەسىپ، بولىپ اتاما —
 ايداالدا قۇر كىمگە جابىسامىن.

 تۇگىن قاعازعا ءسىز.-جازىپ بەر تۇسى
 ايتتى:اناسى 

 باالم، بارساڭ، مەككەگە —
 بازارىنا وتىننىڭ باسساڭ قادام.

 بەلگىلى ىشىندە ءتۇرى بولەك،-بەپ
 ءبىر اراعا باس قوسسا مىڭ سان ادام. 

 ۇزىن بويلى، شىرايلى، قىزىل ءيۇزلى ء)جۇزدى(،
 كورىنگەنگە كۇلۋمەن قاداپ كوزدى.
 قارا ساقال، قىر مۇرىن، ات جاقتىالۋ،

 ، سويلەسە شىرىن ءسوزدى.ءتىلى ءتاتتى 
 اياق، جاالڭ باس، جاالڭ كەلەر، دەپ—"ھۋ!"

 بالتاسى بار بەلىندە، قولدا تاياق.
 انادايدان تانىرسىڭ كورگەن جەردەن،

 اق،-جاعىڭا االڭداپ قاراماي-جان
 ناماز وقىر ەكى باس ءار باسقاندا،

 ەشكىممەنەن ءىسى جوق، كوزى اسپاندا.
 سۇراماستان، ڭ،ويالرسى دەپ —"وسى ەكەن!" 

 جەسىر، مىسكىنگە پۇل شاشقاندا.-جەتىم
 الدىنا جەتىپ ەگەر تۇرساڭ بارىپ،

 كورگەندە قۋانارسىڭ جۇرەك جارىپ.
 ايتقايسىڭ باستان اياق كورگەنىڭدى،

 !"ءعارىپ؟ اناڭ—دەپ،—سۇراسا: "امان با،
 م ءحالى!"انا— دەپ، —ايتقايسىڭ: "وسىالي، 

 سويلەۋگە، ءانى!ۇزىن ءومىر جاس كەرەك 
 — دەپ، —"اياق باسىپ جۇرۋگە دارمەنى جوق، 
 كەۋدەدە قۇر شىقپاعان ىستىق جانى!"

 دەگەيسىڭ: "كوڭىلى قايدان بولسىن ءبۇتىن،
 " دەگەندە، شىققان ءتۇتىن.ahاۋزىنان "

 كەتەدى قاپتاپ ءيىسى تامام جۇرتتى،
 مىناۋ شارپىپ بەتىن.-كىسىنىڭ اناۋ

 تۇمان بولىپ، قاپتايدى ءبىر قاراڭعى
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 —قوڭىرسىپ شاھار ءىشى كەتەر تولىپ. 
 دەپ،—!"لەبىزى زۇلقيانىڭ ۇرعان —"اھ!" 

 سونان بولىپ!" -دەپ،  -دەپ ايتىسار: "تۇر عوي،
 بارىپ،-بورانداي باسىالدى بارىپ

 الپىلداپ بىردە ءسونىپ، بىردە جانىپ.
 باۋىرىنىڭ كۇيگەن ءيىسى مۇڭكىپ شىعىپ،

 مۇرىن جارىپ!"يىسىندەي قۋىرداقتىڭ 
 ايتقايسىڭ وسى سەزدى اۋەل اقىر:

 "قۋ داال، بولىپ قالدىق، ميداي تاقىر!
 ارىزىن ايتىپ،-كوپ سالەم-امانات كوپ

 اۋ زارالپ انام پاقىر!"-ارتىمدا قالدى
 نە ايتسا ءبارىن باال ۇعىپ الدى،

 اناسى قوش ايتىسىپ جولعا سالدى.
 ايىرىلىپ امالى جوق جالعىزىنان،

 ەكى كوزى تۇرىپ قالدى. تەلمىرىپ
 اي، كۇنىڭ ەكەن بۇل ءبىر حاراپ،-دۇنيە

 بوالسىڭ سەن جاعىمدى كىمگە جاراپ؟!
 باال بەلدەن اسقانشا كوز ايىرماي،

 ارتىنان بوزداپ جىالپ تۇردى اراپ.
 قوي، جىال، قوي جىالما، كەتتى ءوز تۇسى،

 اق وسى!-كورگەن، باققان قىزىعىڭ بولدى
 قاپتاپ قالعانىڭدا،كوزىڭدى شەل ەي 

 قولىڭنان ءبىر كەتكەن سوڭ داۋلەت قۇسى.
 ايرىلدى جاننان ارتىق سۇيگەنىنەن،

 .كيگەنىنەن ۇستىنە —جاالڭاش قالدى 
 داعى،-دەنەدە قۇر شىقپاعان جان بار

 جىر جىرالپ، عازال سويلەپ كۇيگەنىنەن.
 سوندا عازال، جىر ايتقان،

 —ەسىتكەن جاندى مۇڭايتقان: 
 ىرىلماق مۇڭ ەكەن،ءتىرى اي 

 قۋارىپ مۇنشا سارعايتقان!
 الالعا ايتقان ناالسى،

 ۇلعايىپ جۇرەك جاراسى.
 شولدەپ ءبىر قالدى شاڭىرقاپ

 ورتايىپ تولعان شاراسى.
 اقتى ءبىر ەرىپ سۋ بولىپ،
 باۋىردىڭ كەسەك پاراسى!

 اۋ جوعالىپ،-باتىپ ءبىر كەتتى
 كوزىمنىڭ اق پەن قاراسى!

 ان،ايازدى كۇنى اينالع
 بۇلتتى كۇنى تولعانعان...

 الالنىڭ قىلعان ىسىنە،
 پەندەنىڭ بار ما شاراسى؟!
 تار قۇرساعىن كەڭەيتكەن،
 تاس ەمشەگىن جىبىتكەن،

 —عۇمىرىندا كورگەن ساۋلەسى 
 كەتكەن سوڭ جالعىز باالسى!
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 ۋاھي مەنىڭ جويىپ ءومىرىمدى
 دەنەمدى ورتەپ جانعان وت!

 ايىرىپ التىن تاعىمنان
 باقىتىمدى باستان العان وت!

 داۋلەتىمنەن ايىرىپ،
 كەدەيلىككە مۇنداي سالعان وت!

 التىن ەدىم، مىس بولدىم،
 گاۋھار ەدىم، جەز بولدىم.
 جىلى جاز ەدىم كۇنشۋاق

 زىمىستان سۋىق قىس بولدىم!
 باعامدى )باھامدى( مۇنداي العان وت!

 جاپاندا بۇلبۇل قۇس ەدىم،
 ىم.تۇسپەيتىن قولعا كىسى ەد

 تۇسىرمەي جۇرتتىڭ كوزىنە
 جاپاالق پەن بايعىزداي

 كەبەپكە بۇكتەپ سالعان وت!
 ۇجماقتىڭ ەدىم داۋىسى،
 توزاقتىڭ سالىپ كۇنىنە،
 قارعانىڭ سالىپ ۇنىنە،

 قورلىققا مۇنشا سالعان وت!
 جۇپاردىڭ ەدىم كيىگى،

 تاۋدىڭ زور ۇلكەن بيىگى،
 قىنا مەن تاستى جاستانىپ،

 قالعان وت! كۇل بولىپ، ءسونىپ
 باقشادا قىزىل گۇل ەدىم،
 بازاردا قىمبات پۇل ەدىم،
 حان باسىمدى قۇل ەتىپ،

 تىرىدەي جەسىر تۇل ەتىپ،
 سۇيگەنىمنەن ايىرىپ،

 تىرلىكتە كەتىپ ىشتەگى
 كورىمە بىرگە بارعان وت!

 جاس باال كەتتى جولمەن جاياۋ ءجۇرىپ،
 ەكى ەتەگىن بەلىنە الدى ءتۇرىپ.

 اۋىرماستان، سىرقاماستان،ساۋ -ەسەن
 مەككەگە كوپ كۇن وتپەي باردى كىرىپ.

 جەيتىن اس جانە جوق،-بەلگىلى ىشىپ
 قورعاالر جاڭبىر جاۋسا باسپانا جوق،

 ايتاتىن، دەپ —"شاڭىرقاپ، شولدەپ قاپسىڭ!" 
 انا جوق،-مۇسىركەر ماڭايىندا اتا

 جاياۋلىق، جالعىزدىق پەن كەشتى باستان،
 عاشتاي باال جاستان.قاتىپ قاپ قارا ا

 جول ازابى جوقتىقپەن قاباتتاسىپ،
 جاڭا تۋعان ايداي بوپ بۇگىلدى اشتان.

 بايگى اتىنداي اشتىقتان ابدەن جاراپ،
 جاققا كەتكەن تاراپ.-اقىل مەن وي جان

 بازارىنا وتىننىڭ بارىپ باال،
 كەشكە شەيىن ەرتەڭنەن تۇردى قاراپ.
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 بازارلى جەر ءارقاشان ۇلى جيىن،
 ماق الىپ ىشۋگە، كانى، تيىن؟!تا

 سونشا جاننان ءبىر ادام تانىماعان،
 بۇل جالعاندا ءىس ەكەن ول ءبىر قيىن.

 قۇسا بولىپ ىشىنەن باال تىندى،
 جوقشىلىق ساۋ كىسىنى قىالر جىندى.
 تەلمىرىپ كورىنگەنگە كوز سالسا دا،
 كەز بولمادى اناسى ايتقان سىندى.

 ءبىر مەزگىلدە قارايدى كوزىن سالىپ، 
 ەكى جوقتىق ءبىر كەلىپ قاباتتالىپ،

 ءبىر اھ ۇرىپ جىبەردى جىالپ باال، 
 مولت توگىپ كوز جاسىن ىركىپ الىپ.-ءمولت 

 باالنىڭ عازالى:
 ۋا، مەنىڭ باسىمدى،

 جەتىمدىك!-بازارعا سالعان
 ويناپ ءبىر كۇلەر شاعىمدى،

 جەتىمدىك! -قولىمنان العان 
 تابانىمدى جەرگە تيگىزىپ،

 ىستىق ءبىر كۇنگە كۇيگىزىپ،
 جاماۋلى كيىم كيگىزىپ،

 ءار تۇرگە سالعان جەتىمدىك! 
 ىشەرگە جوق قىپ اسىمدى،
 اعىزىپ كوزدەن جاسىمدى،

 دوماالنتىپ باسىمدى،
 !جەتىمدىك—شىعارعان ۇيدەن

 ەلدەن ەلدى كەزدىرگەن،
 تۋعان جەردەن بەزدىرگەن،

 سۇزدىرگەن،جۇرتقا كوزىم 
 !جەتىمدىك —جورگەكتە سوققان 

 كورىنگەن مەنەن قاشادى،
 ارتىمنان توپىراق شاشادى،
 كومىردەي جەرگە باسادى،

 !جەتىمدىك —قالدىرعان جەردە 
 جەرىم دە قالىپ جارىسقان،

 كەلىپ ەدىم الىستان،
 — ،"ارىستان — دەپ، —"وسىندا بار، 

 !جەتىمدىك—كورسەتپەي قويدىڭ
 !قايداسىڭ؟ جانىم، ءبىر —اكەم 

 وت بولىپ باالڭ قايناسىن!
 تاۋىستىڭ عوي حايالسىن

 جالعىزدىڭ ءبۇيتىپ، جەتىمدىك!
 ايىرىلىپ قاال بەردىڭ مال تۋاردان،
 جاسپەنەن ەكى بەتتى كوز سۋارعان.

 جاپىراق كۇز بولعاندا قۋارادى،
 ايدىن كول دە شىلدەدە ءبىر قۋارعان.

 قىسى،-جازىجولىندا كوردىم بەينەت 
 ەشكىمنىڭ مەنىمەنەن جوق جۇمىسى.
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 توقتىق، الىس پەنەن جۋىقتىقتى،-اشتىق
 بىلەدى كورمەي دامىل جۇرگەن كىسى.
 اكەم دەپ قۇرىپ ىنتام، كەلىپ ەدىم؟
 ويالنىپ، ءتۇن ۇيقىمدى ءبولىپ ەدىم!
 كورە الماي اتام ءجۇزىن قالعانىم با؟!
 ادەيى كورەم عوي دەپ كەلىپ ەدىم!

 وكسىپ باال بۇل ءسوزدى ايتىپ،جىالدى 
 جىالرلىق ءىس بولعان سوڭ تۇرسىن ءقايتىپ؟!

 كىم جىالر، بۇل جىالماي، دۇنيەدەن زار،
 قويعان سوڭ جاستاي قۇداي شىن مۇڭايتىپ.

 تالىقسىپ ءبىراز تۇردى ەسىن تانىپ،
 كەتكەن كوزىن سالىپ.-كىسىگە وتكەن

 زەڭ بوپ، ورنىندا تۇرىپ قالدى،-مەڭ
 .قالىپ ءتىلى سويلەۋدەن وز،ك—كورۋدەن

 كوركەيىپ نۇرعا تولدى بازار ءىشى،
 كوزىنە جىلى ۇشىراي بەرىپ ءتۇسى.

 جاالڭ اياق، جاالڭ باس، ۇزىن بويلى،
 .كىسى ءجۇزلى قىزىل دەپ —كەلەدى: "ۋھ!" 

 ۇستىنە كيگەنى جانە قارا كيىم،
 وزىنە ناردىڭ جۇگى ەمەس بۇيىم.

 —الىپ كەلگەن وتىنىن بازارعا ءۇيدى: 
 !ءۇيىم — دەپ، —اپارىپ جاعاتۇعىن جوق، 

 ءسوزى، ايتقان —ء"ال يال يلال الال!"  
 قىزىل يۇزگە )جۇزگە( جاراسىپ ناركەس كوزى.

 ءار باسقاندا، ەكى باس ناماز وقىپ، 
 وزگە جۇرتتان فورىمى )بىردەن( بولەك ءوزى.

 دى،اناسىنىڭ ايتۋىمەن تانىپ تۇر
 الپىلداپ تال وتىنداي جانىپ تۇردى.
 ەلجىرەپ ءىشى باۋىرى الىپ ۇشىپ،

 جۋىقتاپ ماڭايىنا بارىپ تۇردى.
 بازاردا تۇرىپ سۇلتان ايعاي سالدى،

 ءۇيىلىپ توبە بولىپ وتىن قالدى. 
 كەلدىم، الىپ ءسىڭىرىپ ەڭبەك ادال —

 الىڭدار اق نيەتپەن ادال مالدى!
 ارشىعا( وتىن الدى،ءبىر ادام ءۇش قۇرىشقا )ع 

 ۇيمەلەپ كەدەي بىتكەن جەتىپ باردى.
 جەسىر، مىسكىنگە ۇلەستىرىپ،-جەتىم

 العان جاننىڭ ءبارى دە ءماز بوپ قالدى.
 بۇزىلعان كەلدى سۇلتان حاناسىنا،

 ءماز بولىپ الالعا ايتقان ناالسىنا! 
 ەسىكتەن سالەم بەرىپ باال كىردى،

 پاناسىنا.سايالنىپ باردى اتاسىنىڭ 
 دەيدى، —! باالم ءۋاسساالم، ۋاعااليكۋم —
 .دەيدى —ەۋشى ەدى ادام! كەلم بوتەن كوپ —
 تانىعانداي، سالىپ باس كەلدىڭ كىرىپ —

 .دەيدى —وڭعا قاراي باسىلسىن قادام! 
 وكسىپ باال سولقىلداپ جىالي بەردى،
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 كوزدىڭ جاسىن كول قىلىپ بۇالي بەردى.
 ۇشىرايسىڭ، جىلى بار، ءتۇرىڭ سىقىلدى مەن —

 .بەردى سۇراي دەپ، —قايدان ءجۇرسىڭ، جانىم؟! 
 لىستان اڭقام قۇرىپ كەلدىم ءوزىم،ا —

 تەلمىرىپ كۇنىمەنەن ەكى كوزىم.
 بولماسا ادەپسىزدىك ءبىر از عانا،

 بار ەدى ايتار سىزگە ارىز ءسوزىم.
 ءسوزىڭ، سويلە جۇرەكسىنبەي شىراعىم، —
 ءجونىڭدى ايت، بوي توقتاتىپ، كىمسىڭ ءوزىڭ؟ 

 قولدى ءبىر ۋىس قىلىپ كەتتىڭ،-اياق
 ءىشىمدى ەلجىرەتىپ ەكى كوزىڭ. 

 جىالدى وكسۋمەنەن باال زارالپ،
 ەكى كوزدەن بىردەي جاس اقتى پارالپ.

 جانمىن، قالعان جۇمىرتقامدا شايقالماي —
 دۇنيەنىڭ كەلىپ تۇرمىن ءجۇزىن شارالپ.

 !جەردىڭ؟ قانداي وتىن جەدىڭ ىپ،ءىش سۋ —
 ويىڭدا ءوزىڭ مەنى كىم دەپ كەلدىڭ؟!
 اۋزىڭنان ءسۇتىڭ شىققان جاس باالسىڭ،
 شىراعىم، پەرزەنتى ەدىڭ قانداي ەلدىڭ؟!

 اتتى، تاالي قالدى جولدا الماي جەتە —
 ات تۇگىل، جەتۋ قايدا قۇس قاناتتى.

 داعى تانىمايمىن،-اكەمدى، ءوزىم
 باالسى ەدىم بالىح اتتى.شاھاردىڭ 

 بالىح، ەدى جەرىم تۋعان دە مەنىڭ —
 قۇر سويلەپ وتكەن كۇندى نە قىاللىق؟!

 قاي دىندە جانە كىمنىڭ باالسى ەدىڭ؟
 ءجونىڭدى ايت، سۇراسۋمەن تانىسالىق، 

 باالنىڭ بۇل ءسوزدى ەستىپ، كەتىپتى ەسى،
 تۇسى.-بۇزىلىپ ءبىر ءتۇرلى بوپ ءاجار

 ڭ دەپ سۇراپ تۇرعان،ءوز اكەسى كىمسى 
 قۇدايدىڭ تاماشا ءبىر قىزىق ءىسى.

 ءبىرازدان سوڭ باال ەسىن جيىپ الدى: 
 ن شەشەم ارتىمدا جالعىز قالدى.تۋعا —
 ءوزىم ىشتە جاتقاندا، قاشىپ اكەم، 

 كەرەك قىلماي كەتىپتى مال مەن جاندى.
 پاتشالىق پەن قالدىرىپ التىن تاقتى،

 باقتى.-داۋلەت كوڭىلگە الىپ، كوزگە ىلمەي،
 زۇلقيا اتلى قاتىنىن تۇل قالدىرىپ،

 جاياۋ جالعىز كەتىپتى ىزدەپ حاقتى!
 مەن شارانا قالىپپىن ىشتە جاتىپ،

 ءومىر بويى ءتۇن بولىپ، تاڭ جاڭا اتىپ. 
 كەدەيلىككە بايلىعىن ايىرباستاپ،

 اتالس تونىن شەكپەنگە كەتكەن ساتىپ.
 —!" ءوزى — دەپ —ەسەن ءجۇر، -"مەككەدە امان

 اڭگىمە بۇل زاماندا جۇرتتىڭ ءسوزى.
 الىستان اكەم بار دەپ، اڭساپ كەلگەن،

 مەن ەدىم تۇعىرىندا قالعان ءىزى.
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 باالم، جاقسى، كەلىپسىڭ جولدان الىس —
 جەتتى دەۋگە جارارلىق بولىپ ادام.
 يبالى جاس، يماندى كارىلەردەن،

 ءبىز كورگەن جان امان با تەگىس تامام؟ 
 مەنى قايدان ءبىلدىڭ تانىپ، سۇراماي

 ارىپ؟!-كوپ جەردەن كەلىپ تۇرسىڭ اشىپ
 تىرىدەي تۇل قالۋمەن كۇيىك تارتىپ،

 نەمەنە بار ما سورلى، اناڭ ءعارىپ؟
 جاتىر، قالىپ ولمەگەن ءولىپ، ولگەن، —

 حابارىڭىز ءتىرى دەگەن بارىپ جاتىر.
 قايعىمەن كەش تە، كۇندىز قاپاالنىپ،

 سورلى انام پاقىر!اۋ -بەيشارا بولدى
 اداسادى، اقىلدان كەش —ەرتەڭدى 

 قاي ءتۇرلى قىپ ايتسام دا، جاراسادى.
 " دەگەندە، شىققان ءتۇتىن،ahاۋزىنان "

 عارشى مەنەن كۇرسىگە تاالسادى.
 تۇتىنمەن كەتەر تولىپ شاھار ءىشى،

 كىشى.-تانىمال بولعان بۇعان ۇلكەن
 بىرىنە سويلەگەن جۇرت:-دەسەدى بىر

 "باۋىرىنىڭ زۋلقيانىڭ كۇيگەن ءيىسى!".
 سۇلتاننىڭ ەسى اۋىپتى مۇنى ەستىپ،
 جانى اشىپ ەستۋمەنەن اياپ كەتىپ.
 ەسىن جيىپ دەمىن الىپ تۇرعانىندا،

 ءبىر داۋىس قۇالعىنا كەلدى جەتىپ: 
 باالڭمەنەن، با الداندىڭ يبراھيم، —

 بولدى ما سەنىڭ كوڭىلىڭ االڭ مەنەن؟!
 قىلىش سىيعىزىپ باق،ءبىر قىنعا ەكى  
 ءوزىڭنىڭ بار كۇشىڭشە شاماڭمەنەن! 

 كورۋمەنەن باالندى شىعىپتى ەسىڭ،
 بولماي كەتتى ءدال بۇگىن بىزبەن ءىسىڭ.

 نە باالڭمەن، بولماسا، نە بىزبەن بول،
 ءبىر تويدا ەكى جار جوق، بىلەمىسىڭ؟! 

 مىنەكي، ەستىڭ انىق شىعار جەرى،
 ءتىرى.قالدى دا امالسىزدان زورعا 

 قايتارماق سوزگە جاۋاپ وڭاي ءىس پە،
 قينالىپ قىسىلعاننان اقتى تەرى.

 تاقتان، التىن ەدىم بەزىپ ىزدەپ، سەنى —
 العىپ قاشىپ ەدىم مال مەن باقتان!

 ەش، تۇزىمدى سور قىلماستاي، -ەڭبەگىمدى 
 اداستىرماي وعىمدى تيگىز اقتان!

 دەيدى، —! ءىشتىم مۇحابباتتىڭ شارابىن —
 .دەيدى —! ءتۇستىم جولعا بۇ ىزدەپ ءوزىڭدى —
 وزىڭمەنەن، دا بولسام نە بوالمىن —

 .دەيدى —رازىمىن، مەن باالمنان كەشتىم! 
 حاق جارلىعى وسىالي بولىپ قالدى،

 كىم تولىقسىپ، دۇنيەدە تۇرىپ قالدى؟!
 حازىرەتى ازىرەيىل حاقتان كەلىپ،
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 باالنىڭ تىرپ ەتكىزبەي جانىن الدى.
 كەرەك جازاتىن اۋرۋدى ەمدەپ،دارىگەر 

 دەپ —كىمگە ايتۋعا شارا بار: "قيسىق، ءجون!" 
 حاق جارلىعى وسىالي جانە ءتۇستى:

 .دەپ—"كوپ ساقتاماي باالندى، جۋىپ كەم!"
 قۇدايدىڭ رازى بولدى بەرگەنىنە،

 ءولىمىن جالعىزىنىڭ كورگەنىنە. 
 باۋىرى جىالي بەردى،-ەلجىرەپ ءىش

 جەردەن كەلگەنىنە!بەينەت قىپ سونشا 
 مەنى، ىزلەپ ەدىڭ كەلىپ ادەيى —

 باس سالدى جىگىتلىكتە ءولىم سەنى.
 اي،-قيىلعان قىرشىنىڭنان، قۇلىنىم

 ۋىز جاس بايشەشەكتەي دەگەن كۇنى.
 تاسىپ، كەلدىڭ دەپ، —لەپىرىپ: "اتام بار!" 

 تاۋ اسىپ، داريا كەشىپ، تاستى باسىپ.
 باالم،بينەتىپ جىگىتتىكتە كەتتىڭ، 

 قىلىعىڭ بىرەۋىنەن بىرەۋى اسىپ!
 اۋ مەنى كورىپ،-قۇمارىڭ تارقامادى

 ەڭبەگىڭ ەش بولدى عوي كەلگەن ءجۇرىپ!
 كوك شىبىق ءورىم تالداي دەر كەزىندە،
 اعاش بوپ جەتىلمەستەن كەتتىڭ ءولىپ!

 تاپسىردىم ءبىر قۇدايعا سەنى، باالم،
 جوقتى بار قىلعان ءوزى حاق تاعاالم!

 وياليىن، سونى ەتسە، قابىل دەپ، —!" ء"ولدى 
 بولماسا ءبىر ولمەك تۋعان ادام!

 اناڭنىڭ جول ۇستىندە ەكى كوزى،
 تۇنى، سويلەر ءسوزى.-سەن بولىپ كۇندىز

 سارعايىپ سانامەنەن بىتەدى عوي:
 .ءوزى دەۋمەن —"باالم قاشان كەلەدى؟!" 

 حابارىڭ سەنىڭ ولگەن بارسا جەتىپ،
 كۇنى دەمى ءبىتىپ.تاۋسىالر ءدال سول 

 قايعىمەن قاپاالنىپ بىتەدى عوي،
 دارمەنى تاۋسىلىپ تۇگەل ءبىتىپ.-ال

 قان قاقساپ بۇل ءسوزدى ايتىپ جىالدى زار،
 جىالتقان سۇيگەن قۇلىن ءقادىر جاببار!

 اتانعان: "سۇلتانماحمۇت زياراتى"،
 بۇل كۇندە جۇرتقا تانىس كۇمبەزى بار.

 ءوزى،قولىنان قويعان جۋىپ سۇلتان 
 .كوزى ەكى — قۇيعان سۋ قولى، —جۋعان 

 كورگە، قويىپ دەپ، —"ينناھي، ياليھي را جيعۋن!" 
 ەزىلىپ، جىالپ سوندا ايتقان ءسوزى:

 المان، تابا دە، ىزدەسەم —
 اي!-قايداسىڭ بوتام، باالم

 كورگەلى كەلدىڭ ءجۇزىمدى،
 اي!-ساعىنىپ، اڭساپ، باالم

 كۇيگەنىمنەن بۇلبۇلداي،
 اي!-سايراسىن اتاڭ، باالم
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 قيامەتتىڭ كۇنىندە
 اي!-ءجۇزىڭدى كورسەم، باالم 

 اۋزىمنان شىققان جالىن وت،
 اي!-قاپتار ءبىر جۇرتتى، باالم

 ءولىم، اق —الالنىڭ ءىسى 
 ءولدى دەپ وعان كۇيمەيمىن! 

 مەرزىمدى جەتپەي ۋاقىتىڭدا،
 اي!-قازاڭ ءبىر جەتكەن، باالم
 ،جۇرەگىم تالدى ءۇزىلىپ

 كوزىمنىڭ جاسى ءتىزىلىپ،
 ەرىپ ءبىر اقتى ەزىلىپ،

 اي!-كۇيگەنىمنەن، باالم
 دەمەڭدەر مەنى جانبادى،

 ەستەن تاڭبادى.-اقىل
 سويلەۋگە شامام قالمادى،

 اي!-دارمەنىم كەتىپ، باالم
 ويىمنان كەتپەس ولگەنشە،

 باسىم ءبىر جەرگە كىرگەنشە،
 ءتىرىلىپ كايتا كورگەنشە، 

 اي!-كوڭىلىم، باالمباسىلماس 
 تۇسپەيتىن قولعا اسىل تاس،

 كەتىپ ءبىر قالدىڭ، قىرشىن جاس،
 ءومىر بويى تاۋسىلماس، 

 اي!-قاسىرەتتىڭ كۇنى، باالم
 عاراسات بولماي كورۋ جوق

 "كۇيگەنمەن قانشا ءولۋ جوق.
 ،"جوق جۇرۋ—ء دەگەن، —جاقسىعا، 

 اي!-شىن ەكەن ماقال باالم
 كوزىمنەن جاس سورعاالر،

 جەر تاپپاس جانىم قورعاالر،
"Ah،"!—جارار، جەر داۋسىم دەگەن 

 اي!-ەستىلمەس ساعان، باالم
 جاڭبىرداي جاۋعان كوز جاسى،
 جۇرەكتىڭ دەرتىن قوزعاشى!

 قىزارىپ شىققان قىزعالداق
 اي!-كوزىمنىڭ قانى، باالم

 جىالۋمەن كۇنىم كەشەدى
 مىنەزىڭ كوكەي كەسەدى!

 مۇنداي زور قايگى قاسىرەتتى
 ۇمىتقان جاقسى دەسەدى.

 ۇمىتايىن دەسەم دە،
 كۇن سايىن زورالپ وسەدى.

 ۇمىتپاستاي ءىس قىلىپ،
 اي!-ورتەپ ءبىر كەتتىڭ، باالم

 مەن شىدامسىز ەر مە ەدىم؟!
 ناپسىگە تىزگىن بەرمەدىم.
 قيىندىق قانشا كەز كەلسە،
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 ينەدەي كوڭىل بولمەدىم.
 اكەتتى بويدان كۇشىمدى،

 ەسىمدى،-اقىلجاڭىلتىپ 
 كۇيىكتەن اۋىر نارسە جوق،
 جان بولىپ ءوزىم كورمەدىم!

 شىن عارىپلىك وسى ەكەن
 اي!-ءبىلدىم عوي ەندى، باالم 

 جۇرەگىمنىڭ قورى ەدىڭ،
 كوزىمنىڭ راۋشان نۇرى ەدىڭ،
 جانىمنىڭ كەسكىن ءتۇرى ەدىڭ،

 اي!-قالمادى ەركىم، باالم
 جالعاندا مەنىڭ جيعانىم،

 يمانىم-جولداسولگەندە 
 كوز جاسىم، قايتسەم، تىيعانىم،
 ومىرىمدە كورگەن مەيمانىم،

 قوناعاسى ىشپەستەن،
 اي!-اتتانىپ ءبىر كەتتىڭ، باالم

 كوگەرىپ تالداي وسكەنىڭ،
 الماداي بولىپ پىسكەنىڭ،

 —وكسىتىپ كوكەي كەسكەنىڭ، 
 قولىمنان تاتپاي سىباعا، 
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 اي!-بينەسىپ كەتكەن، باالم

 عاجايىپ مۇنداي قارايىپ،
 كورىنىپ تاۋداي زورايىپ،

 سوزىلىپ تۇردىڭ مۇڭايىپ!
 قالقايىپ كەلىپ، قارايىپ،

 جانا ءتۇسىپ شوق بولىپ،
 پ،كورىنە ءتۇسىپ جوق بولى
 اي!-جاستاي ءبىر كەتكەن، باالم

 قاندى جاس جۋىپ ءجۇزىمدى،
 تەلمىرتىپ ەكى كوزىمدى!

 دارياداي اعىپ قايناسام،
 تاۋىسا المان ايتىپ ءسوزىمدى!

 ولگەنمەن مۇنان قۇتىلماس،
 ەسىمە ءتۇسىپ، جان باالم!

 كوردە ءبىر جاتىپ، "اھ!" دەسەم،
 كەبىنىمدى ورتەپ كۇل قىلىپ،

 ءوزىمدى! كۇيدىرەر كوردە
 كوز الدىمدا ەلەستەپ،

 اي!-تۇرىپ ءبىر قالدىڭ، باالم
 كوزىمنەن كەتىپ جانارىم،

 قالمادى سابىر قارارىم.
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 قويارعا جاندى جەر تاپپاي،
 بىلمەدىم قايدا بارارىم!

 ءوزىمدى مۇنشا قۋانتتى. 
 ۇيدەن ءبىر العان حابارىم،

 —قارماسام قولدى جوق ەكەن 
 ۋايىمنان باسقا تابارىم!

 ميداي ءبىر تاقىر ءشول بولىپ،
 اي!-قۇرىپ ءبىر قالدىڭ، باالم

 تى،-اتاعا باال ەرمەك
 تى!-قىزىعىن از كۇن كورمەك
 پەندەنىڭ بار ما شاراسى
 تى!-جازباسا ءتىرى جۇرمەك

 جاراتقان تۋماق، ولمەكتى،
 تى!-پەندەسى وعان كونبەك
 شەبەرلىكپەن ۇيرەتكەن

 تى!-پەندەلىگىن بىلمەك
 ار وزىنەيەنىڭ جابب

 تى!-اينالىپ ارتى كەلمەك
 جاراتقان ءوزى جانە دە

 تى!-از كۇن ءبىر كوڭىل بولمەك
 كۇشىم جوق،-قىالرعا قايرات

 سابىردان باسقا ءىسىم جاق،
 جىالۋدان تيتتەي پايدا جوق،

 ]ولىمگە[ حايال جوق،
 اي! -امان بول، ەندى، باالم
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 ەكى جىگىت پەن ءبىر شالدىڭ اڭگىمەسى.

 ايتايىن از اڭگىمە، قۇالعىڭ سال،
 ولەڭگە قاراپايىم بولمايدى وبال.

 ءبىر ۇشەۋ جولداس بولىپ شىعا قاپتى، 
 .شال — بىرەۋى جاس، —سوالردىڭ ەكەۋى 

 وزىنەن ەرىگىپتى،-ەكى جاس وز
 جەرىنە تەز جەتپەستەي كورىنىپتى.

 دەپ، —ء"بىر نارسە وسى شالعا قىاليىق!"  
 وزىنەن جەلىگىپتى.-ەكى جاس وز

 شالسىڭ، جالعىز جاستىڭ ەكى قاسىنا —
 الدانىپ اڭگىمەمەن جول قىسقارسىن!

 ءۇش اۋىز ەر باسىنا ءسوز سويلەيىك، 
 ءۇش اۋىز ءسوز تاپپاعان ازاپتالسىن! 

 كورىپ: بايعۇس شال ماقۇل
 !.دەيدى —! جارار —
 .دەيدى — قازار، بىلگەنىنشە ويالنىپ —
 سويلەگەندە، اۋىزدان ءۇش جاس ەكى —
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 .دەيدى—ىشىندە جالعىز كارى قاالر!
 ايتسىن، سىرىن الماعان تابا ولەڭدى —

 جۇرگەندە تابا الماسا، تۇرىپ ايتسىن!
 ءۇش اۋىز ايتارعا ءسوز تاپپاعاندى، 

 قانا ءمىنىپ السىن!جۇگەندەپ ەرتتەپ 
 ەكى جاس ءۇش اۋىزدان ءسوز سويلەيدى،

 ۇزارتىپ كەشىكتىرمەي تەز سويلەيدى.
 ەكى جاس مىندەتىنەن قۇتىلعان سوڭ،
 باياعى بايعۇس شالعا كەزەك كەلدى.
 ەكى جاس ءبىر كارىنى مازاقتايدى،

 .ازاپتايدى دەپ، —بايعۇستى: "ولەڭ ايت!" 
 ءۇش اۋىز اڭگىمەنى شال تابا الماي، 

 بايعۇس شال ساسقاالقتاپ االقتايدى.
 جازدىرىپ شال بايعۇستى ەرتتەپ الدى،

 دى.-ايتىسقان ۇشەۋىنىڭ سەرتى بار
 ءبىرى ءمىنىپ، بىرەۋى جەتەلەيدى، 

 اق شارشاتادى بايعۇس شالدى.-ابدەن
 ءبىرى ءمىنىپ، بىرەۋى جەتەلەيدى، 

 توتەلەيدى. اراسىن تاۋ مەن تاستىڭ
 ارادا بىرنەشە كۇن وتۋمەنەن،

 كەز بولىپ ءبىر شاھارعا جەتەدى ەندى.
 شاھارعا كىرىپ كەلدى جۇرۋمەنەن،

 ەرتتەپ اپ شال بايعۇستى مىنۋمەنەن.
 دەپ،—"ادام مىنگەن بۇالردى بىلەيىك!"
 جيىلدى شاھار حالقى كۇلۋمەنەن.

 شال بايعۇس ەسى كەتىپ قالجىرادى،
 تاندىرادى.ەسىنەن ەكى جىگىت 

 قاتىنى پاتشانىڭ مۇنى كورىپ،
 شاقىرتىپ ۇشەۋىن دە الدىرادى.

 كوپ ۇرسىپ ەكى جاستى قاتتى قىستى:
 !"بايعۇستى؟ بۇل مۇنداي نەگە — دەپ، — قىلدىڭ، —
 قيناپ، قاتتى اقساقالدى اتانداي —

 قىلىپسىڭ كەشىلمەستەي جامان ءىستى!
 ءسوزىنىڭ ەكى جىگىت ءبارىن ايتتى، 

 ستان قالىڭ توپتى جارىپ ايتتى.قورىقپا
 ءۇش اۋىز اڭگىمەنى شال تابا الماي، 

 داعدارعان اڭگىمەدەن جەرىن ايتتى.
 ەكى جىگىت سوندا تۇرىپ:

 .دەيدى—!تىڭدا —
 .دەيدى —! شىنعا نان قويىپ، وتىرىكتى —
 .قينامادىق كارىنى ءبۇل ءمىنىپ ءبىز —

 .دەيدى —ايتىسقان ۋاعدا بار مۇندا! 
 حانىم ايتادى:سوندا 

 دەيدى، —! توقتا —
 .دەيدى —! قورىقپا جىگىت، ەكى تۇر، تۇرا —
 بايعۇس، كارى اعارعانشا، ساقالىڭ —
 .دەيدى—ءبىر سىرىڭ باستان كەشكەن جوق پا؟ 
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 سوندا تۇرىپ شال ايتتى:
 حانىم، تاقسىر —

 اداسقان اقىلىنان مەن ءبىر شالىڭ.
 ايرىلىپ جالعىزىمنان، ديۋانا بوپ،

 بىلە الماي ءبىر حابارىن بىتكەن ءحالىم!
 جاڭىلعانىڭ، ۋاعداڭنان شال، جامان —

 اتىنداي بارىمتانىڭ سابىلعانىڭ.
 ايتۋعا ءبىر ءۇش اۋىز ءسوز تابا الماي،
 كورگەنىڭ مۇنشا بەينەت نە قىلعانىڭ؟!

 دۇنيەدە نە عىپ جۇرگەن سەن، كارى شال؟!
 ءۇش اۋىز ءسوز تابا الماي بولىپسىڭ دال. 

 كۇن كوزدى، اي اۋىزدى حان قىزى ەدىم،
 ايتايىن ءوز كورگەنىم، قۇالعىڭ سال.

 قىزى ەدىم ارداقتاعان مەن ءبىر حاننىڭ،
 جاقپاعان ەشبىرەۋى جۇرگەن جاننىڭ.

 ىشىندە التىن ساراي وتىردىم دا،
 كىسىگە بازارداعى كوزىم سالدىم.

 بازاردا ءبىر جىگىتكە كوزىم ءتۇستى،
 الماي ءىشىم پىستى.كورگەنشە وتىرا 

 شاقىرتىپ ءبىر كەمپىردەن الدىردىم تەز،
 جوق ەدىم قىلعان مۇنداي بۇرىن ءىستى.

 قاسىما شاقىرعان سوڭ كەلدى جىگىت،
 ويىمدى مەنىڭ بۇزىق ءبىلدى جىگىت.

 جەگىزىپ ءتۇرلى تاماق، توسەك سالدىم،
 قىلۋعا ەندى سۇحبات قىلىپ ءۇمىت.

 ا،جىگىتتىڭ قولىم سالدىم مويىنىن
 كەتسىن دەپ ءبىر ءتۇن جاتىپ قويىنىما.
 قۇدايىم تاۋپىق بەرگەن حاالل جىگىت،

 سوزىمە مەنىڭ ايتقان مويىدى ما؟!
 جىگىت ايتتى:

 دەيدى، —! مەن — قۇل قۇدايعا —
 .دەيدى —! قىلمان تۇرا بىلە كۇنانى —
 شىن،ءۇ قىزىق-ويىن ءتۇن ءبىر سەنىمەن —

 .دەيدى —قارانى اق جۇزىمە سالمان !
 دەيدى، —! جاتپان سەنىمەنەن بىرىگىپ —
 .دەيدى —!حاقتان جاراتۋشى قورقامىن —
 ءۇشىن، قىزىق كۇن عانا از ويناعان —

 .دەيدى —اقىرەتتى جالعانعا ساتپان! 
 دەدىم، — قايدان؟ ءتۇستىڭ كوزگە ەتىپ جارق —
 دەدىم. —! شايتان اق-ەكەن جوق بويىڭدا —

 دەپ، —"جابىستى حاننىڭ قىزى بولمادىم! 
 .دەدىم —!" ايتار بارىپ كوپكە سىرىمدى —

 ماسقارا بوالرىمدى ەندى ءبىلدىم،
 جىگىتكە قايىرىلماستاي مەن نە قىلدىم؟!

 ءىلتيپات قىلىپ موينىن بۇرماعان سوڭ، 
 جىگىتتى ولتىرۋگە ىڭعاي بەردىم.

 جىگىتكە كەلدىم جايىپ قۇشاعىمدى،
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 تىعىپ كەلدىم پىشاعىمدى. كورسەتپەي
 پىشاقپەن قاق جۇرەكتەن سالىپ ەدىم،

 جىعىلىپ بايعۇس جىگىت جانىن بەردى.
 ءبىتىرىپ بۇل ءىسىمدى الدىم ەندى، 

 كۇناعا كەشىلمەستەي قالدىم ەندى.
 استىندا تاس وردانىڭ قازعان قويى،

 جىگىتتى سۇيرەپ سوعان سالدىم ەندى.
 ادى،ەشبىر جان بۇل سىرىمدى بىلە الم

 ءبىر كۇڭ قىزىم بار ەدى تاڭ قاالدى: 
 دەپ، —"باالسى پالەن بايدىڭ جوعالدى!"

 شۋالتىپ جۇرت قۇالعىن جار ساالدى.
 ماڭىما كەلە المايدى ءبىر جان باتىپ،

 ەشكىممەن سويلەسپەيمىن ءبىر ءتىل قاتىپ.
 ءبىر جەتى، وننان اسا كۇن وتكەن سوڭ، 

 ساسىدى ولىك دەنە وردا جاتىپ.
 مدى مەنىڭ مۇنداي جان بىلمەيدى،سىرى

 حان قىزى بۇرىنعىداي ساندەنبەيدى.
 اق ءتۇن ىشىندە تاستار ەدىم،-سۇيرەپ

 جىگىتكە ارىستانداي )ارىسالنداي( ءال كەلمەيدى.
 "بۇل ءىستى نەگە قىلدىم اۋەل باستان؟!

 اجالى بولىپ بىزدەن ءولدى ارىستان!"
 دەپ، —"سارايى حان قىزىنىڭ ساسىپتى! 

 !ساسقان سونان جامان ەندى دەپ، —ار!" ايت
 سول كەزدە حانشاڭىز قاتتى ساسقان،
 جالعاندا نە وتپەيدى عازيز باستان؟!

 شاقىرىپ وڭاشادا قاسىما الدىم،
 بار ەدى ءبىر قارا قۇل قىزىلباستان.

 قارا قۇل مۇنى ەستىپ، كۇلىمدەيدى:
 .دەيدى —! مۇنىڭ — ءسوز ۇنايتىن حانشا، —

 داعى:-اۋدارىپ قويدىولىكتى ءبىر 
 .دەيدى —! ءجونىن مۇنىڭ ەندى تابايىن —

 قارا قۇل بۇل سىرىمدى ءبىلىپ الدى،
 جىمىڭداپ ءبىر مۇرتىنان كۇلىپ الدى.

 دەپ، —! ايتامىن قىلعان مۇنداي سىرىڭدى —
 قارا قۇل حانشاعا بۇلىك سالدى.

 ەكى جىگىت، ءبىر كارى، مۇنى تىڭدا،
 سوندا. قۇتىلماستاي پالەگە قالدىم

 .قايتارماي ءجۇز بەرەيىن قاالعانىڭ —
 دەپ جالىندىم قارا قۇلعا. -ايتپاشى! 

 قارا قۇل قۇالق قويدى بۇل سوزىمە،
 كورىندى شىبىن جانىم سول كوزىمە.

 دەپ، —عوي، بولدى دەسەڭ، —"قاالعانىڭ ال!" 
 جابىستى جامان كاپىر تاپ وزىمە.

 ول جەردەن بۇل جىگىتتى الىپ قويدى،
 ىشىنە التىن وردا سالىپ قويدى.

 العانىڭشا، بەرەيىن كۇمىس التىن، —
 !ويدى مۇنداي شىراعىم، قۇل — دەدىم، —قوي، 
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 بۇل ءىستى قىلماس ەدىم، مۇنان قورىقتىم،
 جىگىتتى شىعارعان سوڭ، سونان قورىقتىم.

 سىقىلدى اسىلزادا حاننىڭ قىزى
 بۇل ماالي قارا شوشقا قۇلدان قورىقتىم.

 حايال ويالسام دا تابا المادىم،ەش 
 قۇل مەنەن ەرەگەسىپ تۇرا المادىم.
 سول كەزدە ەسىم كەتىپ جىعىلىپپىن،

 قۇلىمنىڭ نە قىلعانىن بىلە المادىم.
 قارا قۇل مۇراتىنا جەتكەن كىسى،

 داۋرەنى حان قىزىنىڭ وتكەن كىسى.
 بەرلى ءبىتىرىپ الىپ،-مۇراتىن ارلى

 كىسى.جىگىتتى سۇيرەپ الىپ كەتكەن 
 كوڭىلگە قۇل كەتكەن سوڭ سانا كىردى،

 باۋىرىم جانا بەردى،-ورتەنىپ ءىش
 جىگىتتى الىپ بارىپ جايالستىرىپ،

 داندەگەن قارا قۇلىم جانە )جانا( كەلدى.
 كەلگەنىن قارا قۇلدىڭ ۇناتپادىم،

 ىشىنە التىن وردا جوالتپادىم.
 سوڭ، دەگەننەن —"ولتىرگەنىڭ ايتامىن!" 

 لە الماي، االقتادىم.نە قىالرىم بى
 بىلە الماي نە قىالرىم، ەسىم كەتتى،

 قارا قۇل مۇراتىنا تاعى جەتتى.
 اجال جەتپەي، شىبىن جان شىقپايدى ەكەن،

 الدانىپ قارا قۇلمەن ءبىر ءتۇن ءوتتى.
 شاقىردىم اۋەل نەگە قارا قۇلدى،
 باسىما قۇتىلماستاي پالە بولدى.

 قويمادى ىقتيارعا قارا زالىم،
 گە كۇندە كەلىپ ۋاعدا قىلدى.جۇرۋ

 شاھاردىڭ ەش بىلمەيدى داناالرى،
 دۇشپاننىڭ بىلسە قانار تاباالرى.

 ءبىر كۇنى وتىرىسىپ ماقتانىپتى 
 جيىلعان باي مەن بەكتىڭ باالالرى.

 تەگىس ايتىسىپتى تامىرالرىن،-تەپ
 قۇل تىڭداپ وتىرىپتى مۇنىڭ ءبارىن.

 ماقتانىپ وڭشەڭ مىرزا بولعاننان سوڭ،
 قۇل ايتىپتى حانشاعا قىلعاندارىن:

 ;قۇرىش — ءبىرىڭ بوالت، — ءبىرىڭ —
 كوپ ابزال بەك،

 بار ەكەن ورتاڭىزدا وسىنداي كەپ.
 قىزىمەن پاتشاڭىزدىڭ اشىنا جايمىن،
 ماقتانۋ سىزلەردەن دە بىزلەرگە ەپ.
 سوندا وتىرعان مىرزاالر كۇلە بەردى:

 .دەدى —! مە؟ ەر شىرىك قۇل ساسىق جامان —
 —"قۇل قۇتىرسا، قۇدىققا قارماق ساالر"، 

 اۋ دەپ كۇلە بەردى.-دەگەن وسى ەكەن
 قارا قۇل سوندا ايتادى:

 دەيدى، -!تىڭدا —
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 .دەيدى—!قىلما مىرزاالر، مازاق، مەنى —
 نانباساڭىز، ايتقان مەنىڭ سوزىمە —

 .دەيدى —حان قىزىن اپ كەلەيىن مۇندا! 
 وندا وتىرىپ بىرەۋى:

 ەدى،د - جارار، —
 .دەدى — قارار، بىلگەنىڭشە ويالنىپ —
 كەلسەڭ، ەرتىپ وسىندا حانشانى —

 .دەدى —سوزىڭە سەنىڭ ايتقان نانار، 
 قارا قۇل مۇنى ايتتى دا، شىعىپ كەتتى،

 ۋاعدا مىرزاالرعا قىلىپ كەتتى.
 حابارسىز دانەمەدەن وتىرعاندا،
 قاسىنا حانشانىڭ كىرىپ كەپتى.

 كورگەنلەرىن،قارا قۇل سوندا ايتادى 
 ۋاعدانى كوپ جاقسىعا بەرگەنلەرىن.

 قاسىنا حانشانى ەرتىپ الىپ،
 بارماق بوپ ءتۇن ىشىندە كەلگەندەرىن.

 ەركىنە بارمايتۇعىن ەش قويمايدى،
 .ويالدى دەپ —"بارماساڭ، ال ايتامىن!"، 

 سوندا تۇرىپ ەسىمدى جيىپ الىپ،
 ".حايالنى ءبىر - دەپ –ويالدىم: "قىاليىن 

 ىرلى قارا قۇلسىڭ بيگە اليىق،ءقاد —
 وسىنداي التىن ساراي ۇيگە اليىق.
 بۇ داعى بىلە بىلسەڭ ابىروي عوي،

 ەكەۋمىز مىرزاالرعا سىي قىاليىق.
 قارا قۇل بۇل ءسوزدى ەستىپ، كۇلىمدەيدى:

 .دەيدى—مۇنىڭ، ءسوز ۇنايتىن حانشا، —
 حايالسىن حانشانىڭ قايدان ءبىلسىن،

 .دەيدى—م سونى!ەلدىك ويالپ دە ءوزىم —
 ءتۇرلى اس داستارقانعا وراپ الدىم، 

 تولتىرىپ ءتورت شىنىعا اراق الدىم.
 شىنىنىڭ بىرەۋىنە ۋدى سالىپ،
 ىشىنە مىرزاالردىڭ بارا قالدىم.

 سول قۇلعا، ءتۇن ىشىندە ەرىپ كەلدىم،
 بوالرىن ءبىر سۇمدىقتىڭ ءبىلىپ كەلدىم.

 ىشىنە مىرزاالردىڭ كىرىپ بارىپ،
 قاسقايىپ كۇرەك ءتىسىم كۇلىپ كەلدىم.
 سول قۇلعا ەرىپ كەلگەن مەنى كوردى،

 ءبىر پالە قۇتىلماستاي ماعان بولدى. 
 دەپ، —"ايتقانى پالەكەتتىڭ شىن ەكەن!" 

 بىرىنە ءبارى كۇلدى.-قاراسىپ بىر
 اليىق، كوپكە كەلدىم اپ دايارالپ اس —

 ويناپ كۇلىپ بۇل تۇندە وتىرايىق.
 تۇندە ءجۇر دەپ ءبىزدى ايىپ،قىلماڭىز 

 ازىراق سىزلەرگە ءبىز سىي قىاليىق!
 سوندا بۇالر ءبارى دە اسقا وتىردى،

 حانشانىڭ كوڭىلى باسقا وتىردى.
 اراق پەنەن شاراپتان باسا بەرىپ،
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 جيىلعان جاننىڭ ءبارىن ماس بولدىردى.
 اۋ بەكلەرگە بەرگەن اسىم،-قازا بولدى

 ىلعان قاسىم.ءوز كوڭىلىمدە دايىن تۇر ق 
 باسا قۇيىپ زاھاردى بەرىپ ەدىم،
 ەلدەن بۇرىن جىعىلدى قىزىلباسىم.

 ءبىر جامان قيىن ءىستى، تاعى قىلدىم، 
 كۇنانى كەشىلمەستەي ءوزىم قىلدىم.

 اراق ءىشىپ ەستەرىن تانعاننان سوڭ،
 ءبىر اياققا تولتىرىپ ۋدى بەردىم. 

 ادام بىلمەي، بۇل ۇيدەن شىعىپ كەتتىم،
 قىلماس ءبىر ءىستى قىلىپ كەتتىم. پەندە

 دەپ، —"سىرىم جۇرتقا اشكەرە بوالدى!" 
 ءۇي توال جاننىڭ ءبارىن قىرىپ كەتتىم. 

 تاڭبا سالدى قارا قۇل سۇيەگىمە،
 حاننىڭ قىزىن قويمادى سۇيەرىنە.

 داڭقى شىققان ءبىر حاننىڭ باالسى ەدىم،
 نە بەتىمدى ايتامىن كۇيەۋىمە.

 حابار كەلدى،كۇيەۋدى كەلەدى دەپ 
 ءۇش جۇما كەلمەس بۇرىن شابار كەلدى. 

 كۇن كوزدى، اي اۋىزدى حاننىڭ قىزى،
 نارسەنى ءوتىپ كەتكەن تابار ما ەندى؟!
 تى،-ول نارسە بولماسا، ول كۇندە قيىن ءىس

 قاتتى قايعى ىشىمە ءبىر وت ءتۇستى.
 —"حاننىڭ قىزى حانشادا قىز بەلگى جوق" 

 جۇك ءتۇستى.دەگەن وسەك باسىما ءبىر 
 تاعى الدىردىم باياعى كەمپىرىمدى،
 كەمپىر كەلىپ كورەدى سەكىلىمدى.

 سوڭ، دەگەننەن —"جانىم، ساعان نە بولدى؟" 
 كەمپىردەن جاسىرمادىم مەن سىرىمدى.

 دەدىم، —! بىزدە جوق بەت قارار ەلگە —
 .دەدىم —! سىزگە بەرەيىن كۇمىس-التىن —
 ۇقساس، ماعان كەسكىنى مەنەن بويى —
 .دەدىم —ءبىر قىزدى تاۋىپ كەلشى، ىزدە!  

 —كەمپىرىم ايتقان ءسوزدى ماقۇل كوردى: 
 .دەدى —حانشا، جارايتىن ءىس مۇنىڭ! 

 التىن، كۇمىس اقشانى تەڭدەپ ارتىپ،
 ارتىنا قاراماي جۇرە بەردى.-الدى

 التى كۇندە اينالىپ ]ايالنىپ[ بارىپ كەلدى،
 رىپ كەلدى.ءدام تاتپاي، ۇيقى كورمەي، ا 

 كۇمىس اقشانى اياسىن با؟!-التىن
 جارلىنىڭ جالعىز قىزىن الىپ كەلدى.

 ءشالى ورامال باسىنا سالىندىردىم، 
 مارجان، ياكۋتتان )جاقۇتتان( تاعىندىردىم.-يا ءىنجۋ

 كوڭىلدەگى قىزىمدى اپ كەلگەن سوڭ،
 قازىناعا كەمپىردى مالىندىردىم.
 سۇلۋلىعى وزىمنەن قالىسپايدى،

 قىزىنان بوتەن دەپ تانىسپايدى. حان
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 كۇيەۋدى كەلەدى دەگەن حابارى بار،
 اراسى كۇننەن كۇنگە الىستايدى.

 نەشە كۇنلەر وتكەن سوڭ كۇيەۋ كەلدى،
 ەلىن، جۇرتىن شاقىرتىپ حان توي قىلدى.

 تويىن تويالپ حااليىق بولعاننان سوڭ،
 جەڭگەلەرىم كۇيەۋدى الىپ كەلدى.

 ەلەرىم،الىپ كەلدى كۇيەۋدى جەڭگ
 كىرگىزبەدىم الگى قىزدان وزگەلەرىن.

 قالىڭدىق قايسى ەكەنىن تانىمادى،
 ءىسىمنىڭ ەندى ءبىلدىم جوندەلەرىن. 

 كۇڭ قىزى مەن حان ۇعلى سۇحبات قىلدى،
 حانشاڭىز قاسىندا قاراپ تۇردى.

 دەپ، —بەرى بولعان سوڭ تۋرا عوي!" -"ارى
 بۇرىن ايتىپ قويىپ ەم مۇنداي سىردى.

 ەكەۋىنىڭ از بولمايدى، جۇمىسى
 تۇر دەۋگە ءبىز بەيباقتا ءسوز بولمايدى.

 اقىرىنداپ قولىمدى سالىپ ەدىم،
 قۇشاقتاسىپ قالىپتى، قوزعالمايدى.

 باسقا شىقتى ءبيتىمىز باالقتاعى،
 كەلگەنىمدى كۇڭ قىزى جاراتپادى.

 اقىرىنداپ قولىمدى سالىپ ەدىم،
 حانشانى قاسىنا جوالتپادى.

 ل قىزدى قيا المادى،حان باالسى و
 قاراپ تۇرعان وزىمنەن ۇيالمادى.
 ەكەۋىنىڭ قىلىعىن كورە تۇرىپ،

 حانشاڭىز كوز جاسىن تىيا المادى.
 دەپ، -"مالعۇن مەنى ازدىرعان شايتان با؟" 

 .دەپ —اق قويسام با؟" -ء"وزى تۇرار بارماي 
 —"بوالدى تاعى تارتسام ءبىر ماسقارا، 

 .دەپ —!" پا؟ تۇرماس قىزى جارلى—ويالدىم،
 كۇڭ قىزى كوكىرەككە سالدى دەرتتى،

 ايتىسقان الدىنداعى بۇزدى سەرتتى.
 داعى،—ءبىر جەردەن وتىن الىپ ءۇيدىم 

 استىنا التىن ساراي قويدىم ءورتتى.
 ءورت جانعان سوڭ جۇگىرىپ ۇيگە باردىم، 

 قىزدى جىگىت قوينىنان سۇيرەپ الدىم.
 قاقتىقتىرىپ،قاراڭعى ءۇيدىڭ ىشىندە 

 جارلىنىڭ جالعىز قىزىن وتقا سالدىم.
 ءبىر جامان كيىن ءىستى تاعى قىلدىم، 

 كۇنانى كەشىلمەستەي وڭاي ءبىلدىم.
 كۇيەۋىمدى وزىمە بەرمەگەن سوڭ،

 جارلىنىڭ جالعىز قىزىن كۇيدىرگەنىم.
 تۇرماعانى وزىنە بولماي پايدا،

 كۇيىپ قالدى سورلى قىز ءبىر سارايدا.
 الىپ بارىپ وڭاشاعا،كۇيەۋدى 

 قوسىلىپ كوڭىل تىنىپ جاتتىق جايعا.
 سونداي قىلدىم مەن قاتتى قيىن ءىستى،
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 ءورت شىققان سوڭ حااليىق جيىلىستى. 
 حان ۇعلى مەن حانشا امان ەكەن،

 جۇرتىم ءبىزدى كورىپ ءسۇيىنىستى.-ەل
 سول كۇيەۋ ساسقانىنان سانداالدى،

 .قاالدى تاڭ —! ساقتاپ قۇداي — دەپ — قالدىق، —
 قىلسام، نازدىق دەپ، —الگىڭىز كىم ەدى؟  -

 الدانىپ بۇل سوزىمە مالدانادى.
 وسىنداي كۇنلەر كەشتى ءبىزدىڭ باستان،

 سول كەزدە حانشاڭىز قاتتى ساسقان.
 تىرناقتاي سىر كەشپەسە ءسىزدىڭ باستان.
 كوپ جاساپ نە پايدا بار ۇزىن جاستان؟!

 قالدى،پالە بوپ ماقتانعانى، قۇل دا 
 ءبىرتاالي قۇل تىلىمەن مىرزا قالدى. 
 ءالىن بىلمەي، استامشىلىق قىالمىن دەپ، 

 جارلىنىڭ جالعىز قىزى وتقا جاندى.
 جامان شال، ۋاعداڭنان جاڭىلعانىڭ،

 اتىنداي بارىمتانىڭ سابىلعانىڭ.
 ازاپتان ءبىر ءسوز تاۋىپ، قۇتىال الماي،
 كورگەنىڭ مۇنشا بەينەت نە قىلعانىڭ؟!
 حانشا جىنىسى ايەلدىڭ داناسى ەكەن،

 قۇدايدىڭ بۇعان بەرگەن پاناسى ەكەن.
 العاشقى كوركەم جىگىت قىز ولتىرگەن،

 قاڭعىرعان شالدىڭ جالعىز باالسى ەكەن.
 شال بايعۇس ەستىگەن سوڭ اھ ۇرادى،

 داۋسىمەن دۇنيە تولىپ جاڭعىرادى.
 قۇرمالدىعى، بواليىن كوزىڭ كورگەن —

 .سۇرادى دەپ —ەشى! تۇسىن سويل-تۇگى
 ىنە ءبىر كەنەلدىم مەن دە تويىپ،كورك —

 تۇسىن قولمەن قويىپ.-بەرەيىن تۇگى
 ەمەس پە قۇر كورۋمەن كۇيگەندىگىم،
 تاستادىم جارقىراتىپ ءبىراق سويىپ.

 مىنەزدەن اسىعىستىق اتاندىم قار،
 ار؟!-قالدى ما، ايتىڭدارشى مەندە ۇيات

 كەلدىڭ،اپارماي ءتاڭىرى الدىنا جاقسى 
 ال قىلىش، باالڭ ءۇشىن، تىلگىلەپ جار!

 شال ايتتى:
 دەيدى، —! حانىم بولدىم، رازى —
 .دەيدى —! نانىم سوزگە ايتقان قوي كەرەك —
 اينااليىن، عانا ايتقان اۋزىڭنان —

 .دەيدى —داۋاالپ كوڭىلىم، تىندى، جانىم! 
 ەدى، باال ءبىر ماڭدايىما سىيماعان —

 جەتسە، كىم قاالدى؟!تاعدىردان قازا 
 اۋ دەپ ايتقانمەن،-سونداي باالم بار ەدى

 كورگەن ءوزىڭ بولماساڭ، كىم نانادى؟!
 ءبىر جانىن قۇداي ءۇشىن بەرگەن باالم! 

 اق نيەت ادال جولمەن ولگەن باالم!
 باالمدى كورىپ كۇيگەن سەنى كورىپ،
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 ءتىرىلدى، بىلە بىلسەم، ولگەن باالم! 
 نان بەردىڭ ءتىلدى،جوعالتقان ءبىر جوعىم

 تامسانتقان قىلعان ءىسىڭ قاۋىم ەلدى.
 سونداي جاننىڭ اكەسى ەكەندىگىم،

 مىنەكي، سەن ايتقان سوڭ، عاالم ءبىلدى.
 كەز بولدىم قىلىپ تاۋبە قايتقانىڭا،
 جۇرت ناندى ارتقانىڭا، تارتقانىڭا.

 باالم تۇگىل، ءوزىمنىڭ جانىم قۇربان،
 ايتقانىڭا.ريزا بولدىم ىقىرار بوپ 

 جارايدى، جان ەكەن دە حانىم دا جاس،
 مولتىلدەپ دوماالپتى كوزىنەن جاس.

 جۇگىرىپ كەلىپ ۇستادى شالدىڭ قولىن،
 !باس الديار — دەپ، — باسىم، مىنە، كەسسەڭ، —
 بولىپ، جەلىم جوق، قالعام جاپىرەيىپ —

 قىدىر بولدىڭ ءدال بۇگىن كەلىم بولىپ.
 ورمانىم، قارا —تۇر قاسىمدا، سەنىكى 

 ومىرىمشە كۇتەيىن كەلىن بولىپ.
 بۇل سوزبەنەن تىرپ ەتپەستەن شال دا تۇردى،

 گۇل جايناپ، بولدى نۇرلى.-ءوڭى ەنىپ، گۇل 
 قۇداي باعىن اشقان سوڭ، وڭالماقشى،
 بولعانمەن اۋەل باستا قانشا سورلى!

 شال بايعۇس قۇداي وڭداپ بولدى باقتى )باقىتتى(،
 عا ابدەن جاقتى.حانىم ءىسى قۇداي

 اقىرىندا اۋليە بولدى حانىم،
 قۇالعىڭا سىرعا قىپ، تاق قۇالقتى! 
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باتىردىڭ قايىنى ۋاق ەكەن. قاينىنىڭ التاي ىشىندە بەكايدار دەگەن تابىنان جيەنالى باتىر شىققان. جيەنالى 
 جىلقىشىسىنىڭ ايتۋى بويىنشا ءبىر كۇرەڭ بەستى ات العان. ەكى مىڭ جىلقىسى بار ەكەن.

 .نەكە دەگەن - تەرلەمەيدى، توقىمدىعى جيىلعاندا، جىلقى مىڭ ەكى -دەگەن، -الىڭىز، دونەندى كۇرەڭ وسى –
پ، ولشەۋسىز جۇيرىك بولعان. جيەنالى باتىر دەمىك دەگەن جولداسىن سول كۇرەڭ بەستىنى جاراتىپ، تاالي اسقا ءتۇسى

قاسىنا الىپ، كۇرەڭ اتتى جاراتىپ، ءبىر باالنى ۇستىنە مىنگىزىپ الىپ، ۇلى جۇزدە ءبىر اسقا بارادى. سول استا 
ەردى كەن ۇيلاتانعان ءبىر ات بار ەكەن، سول مىڭتايالق تا كەلگەن ەكەن. جيەنالى باتىر اسقا تىك« مىڭتايالق»

 اراالپ ءجۇرىپ بارا جاتقاندا، مىڭتايالقتىڭ يەسى ۇيدە وتىرىپ:
 .دەگەن -!كەلدى جۇيرىك اۋىز قۋ دەپ،بىر -«!بەرمەيمىن بايگە»: اتىما مەنىڭ شىقتى، ءدۇبىرى تۇلپاردىڭ –

 كۇرەڭ ات الدىندا كەلىپ:
 نىبايگە باس قىلىپ، نامىس كوپشىلىك دەپ، -!ەكەن باسقا ءجۇزى ءوزىنىڭ كەلدى، اياعىنان شاقىرماي ءوزى –

 ى. سوندا ۇستىندە قۇلىن جارعاعى، استىندا اق بوز اتى بار بىرەۋ كەلىپ، جيەنالى باتىرعا:بەرمەپت
 :باتىر جيەنالى. دەپتى -ەدىڭ؟ ما االر اكەتە تيگىزسەم، ءبىر قولىڭا بايگەسىن اتتىڭ –
ىپ كەلىپ، اق جارق توپتى قالىڭ الىپ، ەرتىپ باتىردى جيەنالى سوڭ، دەگەن -!ەدىم كورەر تيگىزسەڭ، ءبىر قولىما –

 ات بايگەلەرىن ۇستاپ تۇرعاندارعا:
 دەپ، -!كورەيىك تۇرىڭىزشى، بەرە بۇيىم، قانداي بايگەسى اتتىڭ باسقى. ەدى دەپ ءۇشىن كورمەك جاقسىنى –

 :باتىرعا جيەنالى بولىپ، كورگەن كورىپ، الىپ قولىنا. ەكەن ماۋىت التىندى كوزدەگەن شەجە الىپ،
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 دەپ، جيەنالىگە بەرىپتى. -، كورىڭىزشى!وڭدى قاالي مىنەكي، –
 جيەنالى باتىر كۇرەڭ اتتى باالعا بەرىپ:

 ىپ،قۇتىل شالدىرماي، جانعا جالعىز جونەلىپ، اال باال دەپ، -! توقتاما بارماي، جەرگە كۇندىك ءۇش جونەل، دا، ال –
ايىلىپ باال قالجىراپ جاتىر، ات بەتىمەن ج كەلسە، باتىر جيەنالى ارتىنان. قالىپتى جاتىپ لجىراپقا قۇالپ، جەرگە ءبىر

 ءجۇر ەكەن. جيەنالى باتىر:
 .ۋايىمداپتى قايعىرىپ، قاتتى دەپ، -!عوي كەتەدى زورىعىپ اۋ،-قويدى سۋىسىپ ىستىقتاي –

 قايعىرىپ، دوڭبەكشىپ، ورنىندا بايىرقاالپ وتىرماپتى. سونداشەجە كوز ساۋىتتى السا دا، ۇيىنە امان كەلىسەدى. اتىنا 
 قىردان ءبىر سىنشى ادام كەز بولىپ:

 .ساتپاپتى. دەپتى -!سات باعاسىنا كۇنىندەگى ساۋ ماعان بولساڭ، ۋايىمدى دەپ، بۇالي-والي اتىڭا –
-الىس ۋىعىن،س-ىستىق توعىن،-اش اتىڭ بۇل سەنىڭ. ەتپەيدى دانەمە اتىڭ قىلما، ۋايىم اتىڭا تانىسام، جىلقى مەن –

. مۇنان بىالي جاراتىپ، تەرىن العاندا، ۇستىنە جابۋ جاۋىپ،ۇستىنە ەكى پۇت قۇم تەڭدەپ قىلمايدى ەلەڭ جاقىنىن
 رىپتى. دەپ ايتىپ بە -شاپ. ايتپەسە ءبۇيىرى قىزبايدى. تۋىسى تۇلپاردىڭ اۋناعان جەرىنە كەزدەسكەن جانۋار ەكەن!
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 تۇلپاردىڭ ءدۇبىرى
ى تولىباي سىنش -ۇراندى قانجىعالىعا ۇران بولعان  -«تولىباي»الدانازار حانعا جۇيرىك تۇقىمى قايدان كەلدى؟ 

ولىنا قاتىسىباننىڭ حانى قوڭتاجىنىڭ قەكەن. جۇيرىك سىنايدى ەكەن. سول تولىبايدىڭ ءبىر جاس باالسى قاراقالماق: 
 تۇتقىندىققا ءتۇسىپ، قوڭتاجى قوزى باقتىرۋعا بۇيىرىپتى.

كوپ باال قوزى باعىپ جۇرسە، ايداالدا ءبىر قۋ باس جاتىر ەكەن. جىلقىنىڭ باسى ەكەندىگىن باالنىڭ ءبارى تانىپتى 
 دا:
 .دەگەن -ەكەن؟ جانۋار قانداي كۇندە ءتىرى –

 ىڭ باالسى تانىپ، ەڭىرەپ قويا بەرىپتى. قالماقتىڭ قوزى باققان كوپ باالسى اۋىلدارىنا ايتا كەلىپتى:تولىباي سىنشىن
 .دەپ -!جىالدى باال قازاق كورىپ، باستى قۋ ءبىر ايداالدا –

 قوڭتاجى باالنى شاقىرىپ الىپ، سۇراپتى:
 .دەپ -جىالدىڭ؟ نەمەنەسىنە باسقا قۋ باالم، –

 باال ايتىپتى:
اتانعان.  «تولىباي سىنشى»ۋاعى شاشىلعان، ار اتالعان، اتى جۇرتىنا قازاق ەدى، سىنشى سىنايتۇعىن جۇيرىك اكەم –

ايداالدا جاتقان قۋ باس جاي جىلقىنىڭ باسى ەمەس، تىرىلىگىندە ءدۇبىرى جەر جارعان تۇلپاردىڭ باسى ەكەن. سونى 
 كورگەن سوڭ:

 باالسى ڭسىنشىنى تولىباي دا،مەنىڭ تانيدى كىم ەكەندىگىڭدى باسى تۇلپاردىڭ سەنىڭ اي،-جارىقتىعىم ۋاي،» –
تاجى دەگەن سوڭ، قوڭ -«دەپ، قوزى باعىپ جۇرگەنىمە قورالنىپ جىالپ جىبەرىپپىن! -ەكەندىگىمدى كىم تانيدى؟!

 قوزى باعۋدان شىعاردى، اتقا مىنگىزىپ، قاسىنا نوكەر قوسىپ:
 .جىبەردى دەپ-!بەر تاۋىپ جۇيرىك شىققان تۇلپاردان تازا الپ،ارا قالماقتى سان قىرىق قاراعان وزىمە –

ات «. دانانا -بيەدەن، الىپ -ات »باال قىرىق سان قالماقتى اراالپ، قالماقتىڭ جىلقىسى توپىرشىق بوالدى ەكەن. 
ۋشىدان، تۇرعان جوال-جۇرگەن»دەسىپ، جۇيرىك تابا الماي كەلىپتى.  -تۋاتۇعىن بيە جوق، تۇلپار قايدان بولسىن؟!

دەپ، بۇيىرعان سوڭ، ءبىر كەرۋەننەن اياعى اقساق، ارقاسى جاۋىر، قۇيرىعى  -«كەتكەن كەرۋەننەن قارا!-كەلگەن
 دەپ، سىناپ الىپ كەلىپتى. -« تۇلپار ەكەن!»شوالق، كەستىرىلمەگەن ءبىر كوك ساۋرىكتى: 

 جازعىتۇرعى ۋاق ەكەن:
 .سالىپتى ەۇيىرگ بايتالعا ءبىر ونى دەپ، -!ءوسسىن جابىرقاماي كوڭىلى كورسىن، قىزىعىن بەل اعارسىن، سۇيەگى –

شىڭىنا ابدەن جەتىپ قالعان ارىقتىق ءبىر كۇندە، ءبىر جىلدا بويدان ارىال قويا ما؟ سالعان جىلى ءبىر بيە دە شىعارا 
ۇگەلىمەن جىلىگىنىڭ ەكى باسى تالماپتى. قىستىگۇنى ۇيىرىندەگى بايتالدان ءبىرىن سويدىرىپ قاراسا، بايتالدىڭ 

 قاراكەمىك شىعىپتى.
 دەپتى. -ماعانىن وسىنان بايقاۋ كەرەك!اعار-اعارعان سۇيەگىنىڭ –
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كەلەر جىلى دا بيە شىعارا الماپتى. ول قىستا ۇيىرىنەن ءبىر بايتالىن سويعىزىپ قاراسا، جىلىگىنىڭ ءبىر باسى اق 
تىسى قارا كەمىك بولىپ شىعىپتى. ءۇشىنشى جىل توعىزىن تۇگەل بۋاز كەمىك، ءبىر باسىنىڭ جارتىسى اق كەمىك، جار

 قىلۋعا جاراپتى. ۇيىرىنەن ءبىر بايتالىن جانە سويعىزىپ قاراسا، بارماقتىڭ كولەمىندەي قارا مىك تابىلماپتى.
 ىڭمۇن ماقتاقال سان قىرىق. بەرمەيدى الدىن بەر، قوسا تا، جارات بولسا، تويىڭ اس، ەندى ال. اعاردى سۇيەگى –

سۇراعان جاننىڭ جالعىزىنا بەرە الماي وتىرعان  ءوزىنىڭ قوڭتاجىنىڭ سوڭ، دەگەن -! جوق قارا جاندى تۇسەر الدىنا
 جالعىز قىزى بار ەكەن. قىزىن بايعا تيگىزبەكشى بولىپ، قىرىق سان قالماققا ساۋىن ايتىپ، توي قىلىپ، باالعا:

 .قىلىپتى بۇيرىق دەپ، -!شاپ ءوزىڭ تا، جارات ءوزىڭ وسىنى –
 سوندا باال ەكى بۇيىرىنە قوم تەڭدەپ،تەرىن تىلىمەنەن جاالپ كورىپ، تەرىنىڭ اششى ءدامى اۋىزعا بىلىنبەگەندە:

 قۋ - انداتابىلماع دىم تەزەكتەن سىققان قولىمەن كورىپ، سىعىپ قولىمەن تىزەسىن دەپ، - الدىندا، تەرى اششى –
 .دەپتى -!بولدى تەزەك

اتشابار كۇنى بولعاندا، مەيلىنشە الىستان ايداتىپ، باال ءوزى ءمىنىپ شاۋىپ، ۇشقان كۇس، جۇگىرگەن اڭ دا تويدىڭ 
 جالعىز كەلە جاتىر دەيدى. قاراقشىعا جەتە بەرگەندە:-ىلەسە المايتىن كۇيىنە تۇسكەن ەكەن، جاپا

 سىو دەگەن - تاعىنار، تۇرمان-ايىل ساعىنسا، ءۇيىرىن ەر  قاعىنار، باسىن قۇالق ساعىنسا، ءۇيىرىن جىلقى –
 دەپ، جونەلە بەرىپتى. -، سارىارقا، قايداسىڭ؟!دەپ -!بولىڭدار امان-حوش قوي،. بوالتۇعىن

جابىال قۋعانمەن جالعىز جان قاراسىن كورە اال ما؟! ءبىر بۋاز بيەلى كوپكە شەيىن جالباڭداپ الىسىپتى. ىشىندەگى 
ە، قالماپتى. ءبىر ۋاقىتتا قۇلىنىن اتىپ جىبەرىپ، قالتا قاراپ تۇرا قالىپتى. دەسە د -«قال!»قۇلىنىنان ايرىلىپ، 

 سويتسە، جانۋاردىڭ وزىنەن شىققان بيە ەكەن، ىشىندەگى قۇلىننىڭ بۋى ەكەن.
باال قۇتىلىپ، جازى جاپانعا شىعىپ كەتتى. باسىن تارتىپ توقتاتۋعا ءال قايدا، دارمەن قايدا، ەكى قولى قارىسىپ، 

قۇسپەن جارىسىپ، قاتارالسقاننىڭ ءبارى دە اۋدەم جەر بارماي، كەيىن قالىسىپ، باالنىڭ ەكى كوزىنەن ۇشقان 
وسى كورىپ كەلە جاتقانىم ءوڭىم بە، ءتۇسىم بە، »سارىارقانىڭ ءار توبەسىن ءبىر كورگەن سايىن جاس پارالپ: 

 دەپ، زارالپ كەلە جاتقاندا، قاس قارايىپ، ءتۇن بولىپتى. -قۇداي؟!
ۇيدە بويجەتكەن جالعىز اپاسى بار ەكەن. اپاسىنىڭ تۇسىنە كىرىپتى. بۇل جاۋعا ءتۇسىپ كەتكەندە، وڭ جاقتا ايتتىرىپ 

« قۋىس ءۇي قۇر تۇرماس»وتاۋىن وڭ جاعىما ءتۇسىرىپ، جانىمدى اعارتامىن. »قويعان قالىڭدىعى بار ەكەن. 
 -ساعىنان ايرىلعان كەلىنىمنىڭ تىلەۋى نەگە بوس قالسىن؟!قۇلىن جاسىندا قو -دەگەن ءسوز بار ەدى. ءۇيدىڭ تىلەۋى 

 دەپ، وتاۋىن ءتۇسىرىپ، اپاسى:
 قالىڭدىعىن نىڭءىنىسى جالعىز وتاۋدا دەپ، - كەلمەيدى، ۇيقىم ۇيىقتاماسام، جاتىپ، باسىپ باۋىرىما: ەسەپتى جالعىزىم –

 :دەيدى دىكەل جۇگىرىپ اكەسىنە جاتقان توسەكتە ويانىپ، ىشىندە ءتۇن. ەكەن ۇيىقتايدى جاتىپ باسىپ باۋىرىنا
 - تۇلپار، –ەسەن قۇتىلدىم، مىنگەنىم -قالماقتان امان»عىزىم تۇسىمە كىردى: جال اكەكە، ءسۇيىنشى، ءسۇيىنشى، –

 :اكەسى سوڭ، دەگەن دەيدى - «!قۇر ارقان جىبەك اراسىنان ءۇيدىڭ ەكى. ەمەس توقتايتىن ارقاعا بۇل -. دەيدى
 يدان بولسىن، نە االقا سارىارقادا بۇل. ەدى جاتىر كەلىپ قۇالعىما ءدۇبىرى تۇلپاردىڭ قاراعىم، شىن، ءتۇسىڭ –

جان جىبەك ارقاندى قۇرىپ -دەپ، ۇشىپ تۇرا كەلىپ، جالما -دەپ، باسىمدى كوتەرمەي جاتىر ەدىم! -ءجۇرسىن؟!
كەتە  پ قالدى دا، ارقان شارت ەتىپ ءۇزىلىپ، تۇلپاربايالسىمەن، ارقانعا كەلىپ كيلىگىپ، لىقسىپ قالعاندا، باال ءتۇسى

 بەردى. تولىباي سىنشى ارتقى جاعىنان كورىپ قالىپ:
 ەمىرەنگەن ءسۇيىنىپ،بويى كورىپ، شاپقانىن بيەسىنە سۋ ايعىرىنىڭ تۇلپارىنىڭ سۋ. ەكەن ەمەس ءوزى تۇلپاردىڭ –

 بار، ۋىس كۇركىلدەكتىڭ كولدەنەڭ الدىندا. المايدى كەتە ءتۇسىپ سۋعا بۇل. ەكەن قۇلىنى بيەسىنىڭ قىر ەكەن،
 .دەپتى -!توقتايدى بارىپ سوعان

ەسەن ۇيىرىنە قوسىلدى. قۇداي پەندەسىنىڭ ءۇمىتىن جاۋميد قىلمايدى. ءبارىنىڭ دە ويالعانى بولدى. -باال امان
ى ءجۇز: ءۇيسىن دا سول ماڭايدى ۇلتولىباي سىنشىنىڭ ايتقانىنداي، تۇلپار كۇركىلدەكتىڭ بويىنا بارىپ توقتاپتى. سون

قاسقاراۋ بايدىڭ اۋىلى بار ەكەن. ءوزىن ۇستاپ الۋ قايدا، تاعى بولىپ، سۋ باسىندا جۇرگەنىن كورگەن سوڭ، قاسقاراۋ 
ەكەن  الدانازار پاڭ باال كۇنى-باي بەس بايتالدى وڭاشا تاستاپ، سول بەس بايتالعا شاپقان ەكەن. قىپشاق: قارابالىق

 قاسقاراۋعا جيەن ەكەن. ناعاشىسىنا بارىپ: دە، ءوزى
، جيەندىك قىلىپ، بەس بايتالدىڭ ءبىرىن بۋاز كۇنىندە الىپ قاشىپ كەتكەن الماي دەسە، -!ال بولسا، قاالعانىڭ نە –

عادەتى -ەكەن دە، ارتىنان قاسقاراۋ قۋمايدى دا، زەرتتەمەيدى. قازاقتىڭ جيەندىك قىالتۇعىن بۇرىننان عۇرىپ
قتان، سول بايتال ەركەك قۇلىن تاۋىپ، وسكەن سوڭ، ۇيىرگە سالىپ الدانازار حاننىڭ جىلقىسى شەتىنەن تۋا بولعاندى

جۇيرىك بوال باستاعانى سول ەكەن. سونان سوڭ مۇنىڭ جىلقىسىنان تۇقىم الۋ ءۇشىن قۇدا بولماعان قازاق جوق. 
انعا بارىسىپ تياناقتايدى. ونان سوڭ قاسقاراۋ بۇل ورتا جۇزدە بولعان جۇيرىكتىڭ ءتۇپ نەگىزى سول الدانازار ح

دەگەن ەلدىڭ اتى قوسىلعان جەردە وزگە ەل بايگە المايدى. جانە بۇل كۇنگەشە وزگە ەلگە قاراعاندا، قاسقاراۋ 
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جىلقىسى جۇيرىك كەلەدى. قۋاندىق اتى تۇرعاندا، ءبىزدىڭ سۇيىندىككە بايگە جوق. قاسقاراۋدان جىلقى تۇقىمىن العان 
ا كەرنەي اتىن-كەرنەي اتى كەلگەن جەردە قۋاندىققا بايگە جوق. قاسقاراۋدىڭ وزىمەن اراالس استا قارسۇن-ۇنقارس

 بايگە جوق. 
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 كەمپىر مەن قارعا
ىپتى. اۋىپ بارا جاتقان ەل ەكەن. ەلگە ەرە الماي، ازاماتىنىڭ ەرتەدە ءبىر ەلسىز تاۋدا ءبىر جالعىز ءۇي قىستاپ قال

جوقتىعىنان، ءۇي يەسى كەمپىر بولسا كەرەك. ءبىر توپ قارعا، قايتىپ بارا جاتقان، جالعىز ۇيگە كەز بولىپ، ونىڭ 
كە ۇشىراپ، تەك مەن مىناالرعا ەرە بەرگەندە، نە تابامىن؟ جولدا ءبىر جەردە بورانعا»ىشىندە ءبىر ارىق مۇگەدەگى: 

قۇراسى بار كورىنەدى، قانى بوالر، جىنى بوالر، دانەمە -قاتىپ قاالرمىن. مىنا جالعىز ءۇيدىڭ قاسىندا قااليىن. قارا
دەپ، قار قالىڭ جاۋىپ، قىس قامىتشىلىققا  -« تيمەگەندە، مىنا كەمپىردىڭ قاراقان باسىنان اتامنىڭ اسى تابىالر!

دىنان كۇرەك ارشىپ، قويالرىن جايىپ تۇرسا، كارعا جالپ ەتىپ كەلىپ قونعانىنا قويالرى اينالىپ، كەمپىر ەسىگىنىڭ ال
 ۇركە بەرگەن سوڭ، كەمپىر ىزا بولىپ:

 «!سىنءول قاتىپ اشتان قارعا». بولىپتى تاستامايتىن داالعا دانەمە جىن،-قان دەپ، -! اۋ-ءولدىم اق-قارعادان وسى –
 .بولىپتى تاستايتىن كومىپ دا بوعىن تىشقان دەگەندەيىن، -

 دەپ، قارقىلداي بەرەدى دەيدى. -« قارق!-قارق»قارعاعا جۇدەۋشىلىك كىرىپ، اعاشتىڭ باسىندا وتىرىپ: 
 :تىڭداسا قارقىلداعانىن قارعانىڭ سالىپ، قۇالعىن كەمپىر دەپ، -! اۋ-بەرمەدى مازا قۇالعىما يت مىناۋ –
 كۇنىم، كۇنىم، گۇرسىلدە، -

 دۇرسىلدە!بوران سوعىپ 
 اياز بولىپ ارسىلدا،

 مۇز بولىپ قاتىپ، قارشىلدا!
 توقتى ۇشىپ، كوتى ءتۇسسىن،

 دەيدى ەكەن. -ءبىز بايعۇسقا ەتى ءتۇسسىن! 
كەمپىر مۇنى ەستيدى دە، ءبىر كەرەگە جايىپ، كەرەگەنىڭ ءبىر جاعىنا ەت قويىپ، كەرەگەگە ءبىر باقان تىرەپ، 

سوڭ،  قىزىل ەتتى كورگەن-تاپ وتىرىپتى. اشتان ولەر بولعان قارعا سورلى قىپباقاننىڭ اياعىنا ءجىپ تاعىپ، ۇس
كوزى قىزارىپ كەتىپ، ەتكە كەلىپ قونىپ، ءبىر شۇقىپ، ەكى قاراپ وتىرعاندا، كەمپىر باقاندى تارتىپ قالعاندا، قارعا 

زگە ت قۇيرىعىن جۇلماپتى. وكەرەگەنىڭ استىندا قالىپ، كەمپىر ۇستاپ الىپتى. توبە ءجۇنىن جۇلماپتى، ەكى قانا
ءجۇنىن جۇلىپ، سۋىققا توڭاتۇعىن قىلىپ، ءۇرپيتىپ قويا بەرىپتى. سوندا قارعا اعاشتى پاناالپ، قونىپ وتىرىپ، 

 قارقىلدايدى دەيدى:
 كۇنىم، كۇنىم، كۇن شىقسىن،
 قاردى ەرىتەر جەل شىقسىن!

 ءبىز بايعۇسقا ءجۇن شىقسىن، 
 توقتى جازعان جىل شىقسىن!

جىندى، ءوزى جەمەيتۇعىندى قارعادان قورىمايتۇعىن بولىپتى دا، كۇن جىلىنىپ، قار كەتىپ، -ن سوڭ كەمپىر قانسونا
كەمپىردىڭ قويى دا امان، قارعا دا امان شىعىپتى. بىرەۋگە بىرەۋ كورشىلەس بولعاندا، وسىنداي تىلەۋلەس بولسا، امان 

 ق بوال باستاسا، قارعانى ۇستاپ الىپ، ونى ولمەس قىلىپ، ءجۇنىنشىعۋىنا ابدەن سەنىمدى دالەل. جانە قىس قامىتشىلى
 جۇلىپ الىپ جىبەرسە، كۇن جىلىناتىنى وسىندايدان قالعان. 
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 جيرەنشەنىڭ ەندى ءبىر تۇيىندەرى
 ەرىنە:ءبىر جولى حان بيل 
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 ەكەن: دەگەن بىالي اۋىزدان ءبىر بي الپىس قويعاندا، سۇراق دەپ -ولمەيدى؟ نە دۇنيەدە –
 .ولمەيدى جەر قارا الەمدە ولمەيدى، كۇن مەن اي اسپاندا. ولمەيدى تاۋ اسقار ولمەيدى، سۋ اعىن –

 سوندا جيرەنشە شەشەن بارىنە قارسى شىعىپتى:
 مەن اي .جاتقانى( قار) بۇلت باسىندا - ولگەنى تاۋدىڭ اسقار. قاتقانى قىستا اي التى – ولگەنى سۋدىڭ اعىن –

عالىمداردىڭ  -قار استىندا قالعانى. ولمەيتىن سول  -ەڭكەيىپ بارىپ باتقانى. قارا جەردىڭ ولگەنى  - ولگەنى كۇننىڭ
 دەگەن ەكەن. -جازعانى! 

*** 
پارىقسىز باال سىيالماي، جيرەنشەگە بۇزاۋ باقتىرىپ، تەزەك قاراشاش ءولىپ، جيرەنشە قارتايىپ، اقىلسىز ايەل، 

 تەرگىزىپ قويادى. كورىسكەلى كەلگەن ءاز جانىبەك حان جيرەنشەگە داالدا كەزدەسىپ:
 .دەيدى - قاالي؟ جۇرگەنىڭ تەرىپ تەزەك شەشەنىم، ۋا، –

 سوندا جيرەنشە:
 !حانىم ەي، ەكەۋلەدى، -تەنتەك، ۇل شايپاۋ، قاتىن –

 تورتەۋلەدى، ەي، حانىم! -كەلدى، مال تايدى، كارىلىك
 ارقاداعى قۋ تەزەك، اركىمگە كەلەر ءبىر كەزەك،

 دەپتى. -باسىمنان باقىت تايعانىن كورمەيسىڭ بە، ەي، حانىم؟!
 قوناق، كۇن از - ءبىرىمىز بىرىمىزگە جانىم، ەي، –

 ويالساڭ، مىنا دۇنيە ءتىپتى شوالق.
 سىيالسىپ ءوت،تىرىلىكتە، از ومىردە 

 اق!-سول -بۇگىن بار، ەرتەڭ جوق: ءومىر 
 جاستىقتى اڭدىپ كارىلىك ءجۇر،

 اۋرۋ ءجۇر. -دەنساۋلىقتى اڭدىپ 
 اجال تۇر، -تىرىلىكتى اڭدىپ 

 قۇلشىلىققا مويىن ۇسىنباي،
 جونىن بەرىپ نادان تۇر.

 ولشەۋلى ءومىر ول جەتسە،
 وكىنىشتى زامان تۇر.

 قۇدايدىڭ بەرگەن بورىشىن
 موينىنداعى وتەي الماي،

 مەڭىرەۋ سياقتى ادام تۇر.
 اققۋ قۇسقا وق تيسە،

 قاناتىن سۋعا تيگىزبەس.
 ايتۋلى ەرگە وق تيسە،
 قينالعانىن بىلدىرمەس.

 نوقتالى باسقا ءبىر ءولىم
 اقىرى ءبىر كۇن كەلمەي مە؟!

 اجالدىڭ سوققان داۋىلى،
 ءومىردىڭ شامى سونبەي مە؟! 

 جۇرسەڭ دە،نەشە جىل ساقتاپ 
 سۇراي كەلسە يەسى
 اماناتىن بەرمەي مە؟

 حاقتان ءامىر بولعان سوڭ،
 پەندەسى وعان كونبەي مە؟! 

 
 

 ـ ءبولىم: جيرەنشە مەن قىزىلىم  354
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2051 

 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                697 bet 

 جيرەنشە مەن قىزىلىم
 ءبىر جولى قىزىلىم كارت جيرەنشەگە جولىعىپ: 
 .دەيدى - ەدى، بار ءسوزىم دەگەن سۇرايىن ءبىر ەنسىزد شەشەن، –
 .دەيدى -سۇراڭىز، –
ىز بەس وراق، قىرىق بەس قىلىش، ەلۋ بەس ەگەۋ، الپىس بەس ارقان، وت سەركە، بەس جيىرما الق، بەس ون –

 دەيدى. -جەتپىس بەس شىدەر جوعالتتىم. وسىعان قۇالقتاس بولىڭىزشى!
 جيرەنشە:

 ەلمەن،ج قۋعان قۇيىن - جاس بەس ون. الىڭىز تاۋىپ ءوزىڭىز بەرەيىن، ايتىپ ءجونىن توعىزىڭىزدىڭ اقساقال، –
ايۋ اسپاس  -اعىپ جاتقان سەلمەن تەڭ. قىرىق بەس  -ان پەرىمەن، وتىز بەس جاس ۇرع داۋىل - بەس جيىرما

 وڭىلىڭك –ارقانداپ قويعان اتپەن تەڭ. جەتپىس بەستە  -ەرتتەپ قويعان اتپەن، الپىس بەس  -بەلمەن، ەلۋ بەس 
دەرىڭدى كۇ -، جۇزدە تۇسەر ورتا ميىڭ تولىق - توقساندا بوالسىڭ، شال سەلكىلدەگەن - سەكسەندە تەڭ، جەرمەن -

 دەيدى. -ۇزە بەر: ولمەسەڭ دە، ولىدەن كەم بوالرسىڭ!
 ۇراعانس اق-بەكەر قاراشى، بولعانىن جەردەي كوڭىلىمنىڭ! ەدىم جىگىتتەي بەستەگى جيىرما ءوزىم اي،-اتتەگەن –

 . ەكەن كەتكەن جانتايا قارت قىزىلىم دەپ، -!ەكەنمىن
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 شاش تۋرالى اڭگىمە
ءاز جانىبەك ءبىر جاقتان كەلە جاتىپ، ءبىر ادامعا كەزدەسەدى. ول كىسىنىڭ شاشى قارا، ساقالى اق ەكەن. قاسىندا  

 بىرگە كەلە جاتقانداردان:
 .سۇراپتى دەپ -!ايتىڭدارشى تاۋىپ سەبەبىن بولۋىنىڭ بىالي –

 تاۋىپ ايتا المايدى. سوندا جانىبەك:والر 
 :ايتشى سەن. كەلدى ساعان كەزەك شەشەنىم، ال، –
 :جيرەنشە بوگەلمەستەن دەگەندە، -قاالي؟ اعى ساقالىنىڭ قارا، شاشىنىڭ –
 . دەپتى -!شىعار بايعۇس ءبىر جامان قاتىنى شابان، اتى كۇيىنگەن، ۇيدە كەبىنگەن، تۇزدە –
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 جاقسىدان جامان تۋمايتىنى
 ءاز جانىبەك ءبىر كۇنى جيرەنشەدەن سۇراپتى: 
 .دەپتى - ما؟ تۋا جامان جاقسىدان قاس شەشەن، –

 شەشەن:
 .دەپتى -!تۋمايدى –

 دەپ. -«اۋ!-سونى قورعاپ وتىر -دەپ، -باالسى جامانعا قوسىلىپ كەتەدى،وزىنىڭ »سوندا حان ويالپتى: ء
مۇنان كەيىن ءبىراز جىلدان سوڭ جيرەنشە ءولىپتى. مۇنان كەيىن ءبىراز جىل وتكەن سوڭ، باسقا ەلدى شاۋىپ 

 كەلۋگە جورىققا ]شىعىپتى[. سوندا جيرەنشەنىڭ باالسى شەشەسىنە كەلىپ:
 . شەشەسى باالسىنا:سۇراپتى[ دەپ] -قايتەدى؟ م،بارسا دە مەن جورىققا وسى –
 .دەپتى -ما؟ بار ۇققانىڭ سوزىنەن جۇرگەن ايتىپ اكەڭنىڭ –

 سوندا باالسى ايتىپتى:
 .ەپتىد - ەدى، دەۋشى -«!ءمىن جاسىنان بولسا، جوق مىنەزى سىر ءمىن، مىنەزىن سىر اتتىڭ بارساڭ، جورىققا» –

قويعان. ءبىر جاس اتتى ۇستاپ ءمىنىپ، بۇ دا بارىپتى. بارعان ەل سوعىسىپ، حاننىڭ سىر مىنەز اتتىڭ ءبارىن ءمىنىپ 
اتىنا وق ءتيىپ، قولدا قاماۋدا قالۋعا قاراعاندا، باسقا باتىرالردىڭ ءبارى قاشىپ كەتىپ، جيرەنشەنىڭ جامان باالسى 

 حانعا كەلىپ، اتىن بەرىپ، ءوزى قولدا قالىپتى.
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 [ باتىرالرىن جيناپ الىپ، ءاز جانىبەك حان ايتقان ەكەن:سوندا ەلگە كەلگەننەن ]سوڭ
 بۇالق تاس اققان تاۋدان –

 قۇيماي قويماس تەڭىزگە.
 جاقسىدان جامان تۋعانمەن،
 دەپتى.  -تارتپاي قويماس نەگىزگە!
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 تۇسپالى جانە جيرەنشەۇستا 
 ءاز جانىبەك حان قانشا ۋازىرلەرىمەنەن كەلە جاتسا ءبىر جاقتان، ءبىر ۇستا ءۇي سالىپ جاتىر ەكەن: 

 دەيدى. -وسىنشا ونەرىڭ بار، كۇنىنە نە االسىڭ؟− 
 دەيدى. -كۇنىمە ءبىر ءدىلدا، − 
 ەيدى.د -كۇنىگە ءبىر ءدىلدا بولعاندا، نە عىپ بايىپ كەتپەگەن جانسىڭ؟− 
ءبىرىن بورىشىما بەرەمىن، ءبىرىن  -دەيدى، -تاپقانىمدى تورتكە بولەمىن،  -دەيدى. -مەن قايدان بايمىن؟ − 

 قايدان بايۋ مۇندايدا؟-دەيدى. -جەيمىن،-قارىزىما بەرەمىن، ءبىرىن سۋعا تاستايمىن، ءبىرىن ءوزىم ىشىپ
 ءاز جانىبەك حان قاسىنداعىالرىنا: 

 دەيدى. -ىنا تۇسىندىڭدەر مە؟ۇستانىڭ نە ايتقان− 
 دەستى. -جوق!− 
وزگەمىزدەن سونى -دەيدى.  -تاراتىپ، ورنىن تاۋىپ بەرسىن! -دەيدى، -ەندى وسىنى جيرەنشەدەن سۇرايىق، − 

 دەيدى. -ارتىق كورەسىڭدەر دەپ وكپەلەيسىڭدەر!
 دەيدى. -جوق، وكپەلەمەيىك!− 

 دەيدى. -ەشقايدا بۇرىلماستان شەشەنگە كەلدى،
 دەيدى. -شەشەن قايدا، ۇيدەمىسىڭ؟  −
 دەيدى. -دەپ، جۇگىرىپ شىقتى،  -تاقسىر، ۇيدەمىن!− 
الي سەن مۇنىمەن قا»دەيدى.  -«كۇنىنە ءبىر ءدىلدا االم!»ءبىز بۇگىن ءۇي سالىپ جاتقان ۇستاعا جولىقتىق. − 

« شا؟ۋا، قاالي»دەيدى.  -ولەمىن،مەن قاالي بايمىن؟ تاپقانىمدى تورتكە ب»دەدىك. ۇستا ايتتى:  -« بايىمايسىڭ؟
ءوزىم  اق-دەيدى. بىرەۋىن -سۋعا تاستايمىن! -قارىزعا بەرەمىن، ءبىرىن  -بورىشىما بەرەمىن، ءبىرىن  -بىرىن »ء

ڭ جەتۋىن بىلگەلى: سونى-اشىپ -دەيدى.  -دەيدى. سول سوزىنە ءبىز تۇسە )تۇسىنە( المادىق.  -جەيمىن،-ىشىپ
 دەيدى. -ورنىن تاراتىپ بەرشى!  -ۋعا تاستاعانى نە بورىشى نە، قارىزى نە، س

اناسى بار ەكەن دە، ءبىر ەر جەتكەن ۇلى بار ەكەن جانە ءبىر ەر جەتكەن قىزى -تاقسىر، ول ۇستانىڭ كارى اتا− 
« ا بەردىمبورىشىم»شەشەسىن باال اسىرايدى. -شەشەسى اسىرايدى، ەر جەتكەن سوڭ اكە-بار ەكەن. جاسىندا باالنى اكە

-ەركەك باالسىنا ىشكىزىپ -دەگەنى « قارىزىما بەرەمىن»دەگەنى دەيدى. « شەشەمە قارايالسام-سول اكە» -دەگەنى 
كۇيەۋگە »دەپ ايتقانى: « بىرەۋىن سۋعا تاستايمىن»جەگىزگەنى. ءتىرى بولىپ كۇنىندە قارۋى ونان دا قايتار دەگەنى.

قىزعا قىلعان جاساۋ سۋعا تاستاعانىممەن ءبىر دەگەنى. قالعان بەرىپ، جاسىنان وسىرگەن )وتىرعان( قىزى بار ەكەن. 
دەيدى. مۇنىڭ ءبارىن اسىراپ ساقتاعان سوڭ، قاالي بايمىن  -تاقى زورعا بار ەتۋى شىعار، -بىرەۋى وزىنە مۇكى

 دەگەنى. قۇالعىنان باسقا دانەمە جوق، جوباسى جوق بايىماسقا.
 دەيدى. -نە مىرزا؟− 
 ندا ءبىر سۇرقىلتاي. ءاز جانىبەك زامانىندا شىققان دانىشپان ادام مۇنان وتپەدى دەيدى.ءار حاننىڭ زامانى− 

قازاق، ءۇش ءجۇزدىڭ قاي رۋىنان بولعانىن  -ءاز جانىبەك زامانىندا اقىلى اسقان جيرەنشە. وسى كىسىنىڭ زاتى  
 ەشكىم بىلمەيدى دەيدى. 
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 جيرەنشە شەشەن
 )ەكىنشى نۇسقا(

 اراسىن ننىڭشى پەن وتىرىك»: جىگىتىنە قىرىق حانىمىز دەگەن جانىبەك ءاز. بار ءمانىسى قايتاتۇعىنىمنىڭ جوق، –
 :قىلىپ قىسىم دەپ، - «!بەرىڭدەر ايىرىپ

ىرەۋ ولماسا، بب بىرەۋ»: الىپ ماۋلەت كۇن قانشا الماي، تابا سونى سوالر دەپ، -!االمىن باسىڭدى الماساڭدار، تابا –
 دەيدى. -دەپ، مەن سونى ىزدەپ شىعىپ ەدىم! -«بىلەر!

 سوندا قىز ايتتى:
 -ما؟ بولماي تۇرعانىم ۇلعا جاسىق بوققارىن -. دەيدى -!ەكەن بەرەدى بوال ءسوز سول بولسا، نە ىزدەسەڭ، –

 .دەيدى
 .دەيدى -!عوي بولمايدى پايدا تىرشىلىگىمنەن مەنىڭ سوڭ سونان –

 سوندا قالىڭدىعى ايتتى:
 ەسەم «جەر تۇتام اق-ءبىر اراسى شىن پەن وتىرىك». دەگەن -!بوالد الدەقانداي ىزدەۋشىگە نارسە بولىمسىز –

 اق-ءبىر اراسى كوز پەن قۇالق پە؟ ەمەس وتىرىك ەستىگەن قۇالقپەن راس، كورگەن كوزبەن: ءمانىسى ونىڭ پە؟
 «تانىق -انىق، قۇالق ەستىگەن  -كوزبەن كورگەن »ى. دەيد - وسى ايىرماسى شىن وتىرىك، پە؟ ەمەس تۇتام

 ەمەس پە؟
 رىققى بولمايدى، ەستىرمەسەم مۇنى حانعا جانىبەك ءاز بارىپ، مەن ەندى. تابىلدى جوعىم ىزدەگەن! بارەكەلدى –

دەپ،  -ەك!ەرك تاپسام پايدا زور تىرلىكتەن تۇسسەم، اار اجالىنا سوالردىڭ. عوي تاستايدى ءولتىرىپ تەككە جىگىتتى
 جۇرۋگە ىڭعايالنعانىن، قايتاتىنىن بىلگەن سوڭ، قىز اتاسىنا كىسى سالدىردى:

 -ن،قالدىرماسى سونان مەنى اتام ەندى. دەيدى قايتامىن كۇيەۋ مىنا. جاراتقان جۇرتتىققا جات ءبىزدى تاعاال الال –
 .دەپ

دەپ، التىنمەن اپتاپ، كۇمىسپەن كۇپتەپ، قىرىق قارا  -« قىزىنىڭ ەرى قالىبىن قىالمىن!»اتاسى ەستىگەن سوڭ، 
 نارعا قازىنا ارتىپ، كۇڭ، قۇل جۇمساپ:

 .دەيدى - جونەلتتى، دەپ، -!سالىڭدار بارىپ الىپ -قوسىپ، جىگىت قىرىق دەپ، -!بىلىڭدەر كورىپ ءبارىن ەلىن، –
جيرەنشە كەلە جاتقان كىسىلەرىنەن وزامىن دەپ، رۇقسات الىپ جونەلەدى.سونان سونان سونشا كۇن جول ءجۇرىپ، 

 جۇرگەننەن ءجۇرىپ، وزىپ كەلسە، ءدال سول كۇنى ەلىن جيىپ، قىرىق جىگىتتى:
: الماي تابا بىرى-بىردە جىگىتتىڭ قىرىق. كەلىپتى كەز ۇستىنە جاتقان تەكسەرىپ بىرلەپ-بىر دەپ، -ما؟ تاپتىڭدار –
 :كەلىپ جەتىپ ۇستىنە تۇرعان جىالپ دەپ، -«!ەمىزول ەندى»
 دەدى. -سساالۋماعالەيكۋم، حان يە، دات!ا –
 :ءسوزى جيرەنشە دەگەندەگى -!رۇقسات ارىزىڭا –
 بۇيىراسىز لىمءالماسا،و تابا وزدەرى با؟ قۇتقاراسىز ولىمنەن تاپسام، كىسى باسقا جىگىتىڭىزدى، قىرىق تاقسىر، ءيا، –
 :ەسىتتىردى جارلىعىن حان سوندا دەگەندە، -با؟
 دەدى. سوندا جيرەنشە سويلەدى: -كىم ايتسا دا، ءولىم جوق!-ات، كىمدەجاماع جيىلعان وسى –
 رجە تۇتام اق-ءبىر اراسى ەكەۋىنىڭ! پە؟ ەمەس راس كورگەن كوزبەن پە؟ ەمەس وتىرىك ەستىگەن قۇالقپەن –

 .دەيدى -پە؟ ەمەس
قىرىق  -پ:تاپقانىنا ريزا بولىپ، سىي بەرى -جىگىتتى ولىمنەن بوساتىپ، جيرەنشەگە سوندا جۇرتىن تارقاتىپ، قىرىق 

 دەيدى. -ءۋازىرىنىڭ باس ءۋازىرى، مەنەن سوڭعى سەن بول!
 التىننان ەر توقىم، قارا نار،قالى كىلەم جانە باسىنا ءتاج، بەلىنە كەمەر )كامىر( بەلبەۋ بۋىندىردى دەيدى.بولعان سوڭ:

 .دەيدى -!بار زىمارى تاقسىر، –
 حان:

 .دەيدى -!ايت –
ات جۇرتقا بارىپ، قۇدايدىڭ بۇيرىعى بولىپ، ءبىر حان قىزىن الىپ قايتتىم. حان جۇرتىن جيىپ، قىزىن ج ءبىر مەن –

 -بىل!كورىپ، ء« سۋىن-جۇرتىن، جەر-ەل»بىزگە ۇزاتتى: كۇڭدى، قۇل مەن قىرىق جىگىتىمەن. قىرىق جىگىتتى: 
 دەيدى. -ىمىز، نە ايتاسىز؟سونداي جاي -دەپ. 

 سوندا حان قىرىق ءۋازىردى شاقىرىپ الىپ ايتتى:
 شاپان ققىرى ات، قىرىق قازىنادان قىلىپ جاردەم جۇمىسىنا جيرەنشەنىڭ مىنا -دەيدى، -!بارىڭدار قازىناعا سىزدەر –

 شاپانىن رىققى ات، قىرىق سوڭ ايتقان -. دەيدى -!قايىرىڭدار بەرىپ سىيىتىن كەلتىرمەي، مۇندا بارىپ الدىنان الىپ،
 دەيدى. -كيىتىسىن بەرىپ، جولدان قايىر!  شىعىپ الدىنان الىپ،

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                700 bet 

 والر تارتۋالرىن العان سوڭ،سىيىن كورگەن سوڭ:
 -!ەنەك ءۋازىرى سوڭعى وزىنەن حاننىڭ كۇيەۋىمىز. ەكەن قوسىلعان تەڭىنە ءوز قىزى حانىمىزدىڭ بارەكەلدى، –

 .دەيدى
ءبىلسىن، جيرەنشە باسىنا تىگەر ءۇيىنىڭ جوعىن، ەكى قانات كۇركەنىڭ ءشيى جوعىن. قاالي كىسىمەن تاالسپان قايدان 

ەر تانى ج»دەگەنمەنەن جىگىتلەر ءبىر اۋىز ءسوز ءتۇيىنىن شەشكەننەن، الال تاعاال قانشا دارەجەگە جەتكىزدى دە. 
دەيدى.  -« سىڭ; ولمەسەڭ، كىسى بوالرسىڭ!جانىڭنان كەش تە، ءىس قىل، ولسەڭ، ولە»، «جەلىپ ءجۇرىپ

 بۇرىنعىنىڭ ايتقانى وسى دەيدى.
 ءاز جانىبەكتىڭ قىرىق ءۋازىرى: 
 انعاح. دەيدى-!ەكەن ايەلىمىز كورمەگەن دۇنيەدە -دەيدى، -!ەكەن كىسى اليىقتى سىزگە قاتىنى جيرەنشەنىڭ –

 .جوق ويىندا العانى ايىرىپ ولىمنەن وزدەرىن. دەيدى كۇندەدى الماي كورە جيرەنشەنى ماقتادى،
سونان  -دەگەن.  -«جامانعا جاقسىلىق قىلساڭ، اتىڭدى ەرتتەپ، دايارالپ قويىپ قىل!»بۇرىنعىالر ايتقان ەكەن: 

وزىڭە نۇقسان زاالل بوالدى ەكەن. ولىمنەن باسىن بوساتقان سوڭ، سوندا وزا ءتۇسىپ  -دەيدى. -سوڭ قىل! 
 دەمەپ پە ەدى! -« نى بۇرىن كۇتىنبەسەڭ، اقىر ءبىر كۇن شىعار كوتىڭنەنجاماننان كۇ»)ۇناتىسىپ(: 

ەستىگەن سوڭ، ءاز جانىبەكتىڭ ەسى ءولدى، ويىن ءبولدى دەيدى. سونان سوڭ ءبىر كۇن قاز االتىن الشىنى بار 
. ارادا ى دەيدىەكەن. سونى قازعا سالىپ، سول قۇسى قاشىپ، تابا الماي قانشا قاراپ، ۇيىنە كەلىپ قاپاالنىپ جاتت

 ءبىر كۇن وتكەن سوڭ، حابار ەستيدى دەيدى:
 دەگەنىن ەستيدى. -ىڭ قۇسىڭىز جيرەنشەنىڭ ءۇيىنىڭ ۇستىندە وتىر!ءسىزد –

 قاتىن ۇستاپ الىپ، كورسە، اياعىندا ون ۇزبە باسى، باالنىڭ باسى.
ىپ، قالىبىمەن باياعى ءسوز ەسىندە بول باسىنا توماعا... قۇستى تۇرلەندىرىپ قويدى دا، ءاز جانىبەك حان ەستىپ، حان

ارعىماعىن ەرتتەتىپ، ءتاج كەمەرىن بۋىنىپ،پاتشالىق سالتاناتىمەن جيرەنشەنىڭ ۇيىنە ]كەلدى[. سوندا قاتىن ۇيىنەن 
شىعىپ، حاننىڭ اتىنىڭ باسىن ۇستاپ، قولتىعىنان سۇيەپ ءتۇسىرىپ، اتتى بايالپ، ۇيىنە كىرگىزدى دەيدى. وتىرعان 

تى قولىنا الىپ كورسە، باسىندا توماعا، اياعىندا باالق باۋ تاعىپ، بۇرىنعى جۇمساق قىپ، ۋىقتىڭ اال باۋىن سوڭ، كۇس
تاعىپ، قۇالشتاي جىبىمەن ساالدى ەكەن. توماعا ونداي نارسەلەردى بىلمەيدى ەكەن. اياعىن قۇسقا جىبەرگەندە، 

ىنا شىرماتىلىپ ورالىپ جۇرەدى ەكەن. قۇستى كورگەن سونىمەن جىبەرەدى ەكەن. قۇس العاندا، سونىمەن الىپ، اياع
سوڭ، قۇسقا قاراۋىن، وي، عام قاتىنعا قاراۋىن بىلمەي وتىر دەيدى. جانە قولعا قولىمەن بىردەي، تۇياعى وتپەيتىن 

 ارسەبۇالردان ەش ن -قۇلىننىڭ ءجۇن تەرىسىنەن بياالي تىگىپ،قولمەن بىردەي قىلىپ، باالقباۋ، توماعا، بياالي 
 بىلمەيدى ەكەن. سالپاڭمەن شالىپ جۇرەدى ەكەن. بۇالردى كورىپ، قولعا ءتيىپ، ەسى اۋىپ وتىردى دەيدى:

 .بىلەسىز ءوزىڭىز دەۋگە، - «!بول قوناق»: جوق كىسى تاقسىر،ۇيدە –
 حان ۇندەمەدى، قاتىن ءبىلىپ:

 .دەيدى -!ىزبولىڭ قوناق كەلىپ، وڭاشا ءوزىڭىز بىزدىكىنە كەلىپ، سوڭ كۇننەن ءبىراز –
 سوندا حان:

 .دەيدى -!جارايدى –
ەلەڭمەن ج-جانە جىگىت -دەيدى. -ناق جابدىعىن دايارالپ، سوعان شەيىن ازىرلەنىپ تۇرايىق!قو شەيىن وعان ءبىز –

 دەپ. -كەلمەڭىز، كوپ قوناق كۇتۋگە جايىمىز بولمايدى دەيدى. ءوز باسىڭىز بولسا، جارار، 
 ءۇمىتلى بولىپ، كوڭىلى ءوسىپ، قايتا بەردى.دەگەنىنەن « جالعىز كەل»

بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ، حان جيرەنشەنىكىنە قوناققا كەلدى. كەلگەنىن ءبىلدى دە، قاتىن ۇيدەن شىعىپ، قولتىعىنان 
كوتەرىپ ءتۇسىردى دە، ۇيىنە كىرگىزدى دەيدى. بار دۇنيەسىن جايناتىپ قويعان ەكەن، حاننىڭ زىعىرالرىن قايناتىپ 

عان ەكەن. كورپە جايۋلى، توسەك سالۋلى دايار، شىمىلدىق قۇرۋلى. حاندى وتىرعىزىپ، تاماق جابدىعىن قىلىپ، قوي
بۇعان كوز سالسا، قاتىننىڭ جابدىعى بارىندە: كەستە، جاستىق، كورپە، ورامال، داستارقان، -حان جالعىز وتىرىپ، وعان

دا، بىرەۋ اياعىمەنەن تەبەر دەگەن. ءبارى دە سىنمەن تىككەن  قولمەن قاقساڭ، ۇراسىڭ»شىمىلدىق، كەسە، ەسىك]تە[: 
 دەيدى. -«كەستە!

 حان بۇل سوزگە تۇسسە دە، ايتپاسا دا، ەتەگىندە بولىپ كوڭىلى وتىرا بەردى دەيدى.
ن ىقاتىن پاالۋ باسىپ، ءار ءتۇرلى ىدىسقا سالىپ الىپ كەلىپ، حاننىڭ الدىنا قويدى دا، داستارقانىن جايىپ، حان بۇر

 دەپ وياليدى. -،«باسقا تاماق قوي-باسقا»پاالۋ جەگەن جوق ەكەن. ءار ىدىستا بولعان استى: 
 -«ي؟بۇ قاال»بىر تاتسا، ءالززات ءبىر. -ءار ىدىسقا سالىپ، حاننىڭ الدىنا قويدى دا، سوندا ءارقايسىسىنان ءبىر 

 اسىر )اسار( قالدى.-حان تاماشا قىلدى، ايران )حايران(
 ى:قاتىن ايتت
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 تىن. ءازىلى جاراسقان سوڭ ءسوز سويلەدى:قا دەدى -تاماق، ءبىر ءبارى بولماسا، باسقالىعى ىدىستىڭ تاقسىر، –
 .دەيدى -تۇزەيدى؟ كىم اينىسا، سابىن تاقسىر، –
 :ايتتى حان –
 .دەدى - تۇزەيدى ماي –
 .دەيدى - تۇزەيدى؟ كىم اينىسا، حالىق: ءسوز ەكىنشى –
 .دەيدى - تۇزەيدى حان –
 .دەيدى -تۇزەيدى؟ كىم اينىسا، حان: ءسوز ءۇشىنشى –

تەرلەپ قولىنداعى التىن جۇزىكتى قاتىن قولىنا -حان دانەمە دەي الماي، ۇيالعاننان، قولىنداعى جۇزىگىن، تەرلەپ
 دەيدى. -«وسى -قاتىن حيكاياسى »سالىپ،ۇيىنە قايتتى دەيدى دە، 

*** 
 گىمەسىن بايان قىاليىق، قىسقاراعىن ايتقانمەن تاۋسىلمايدى دەيدى.سونان بۇالي بۇل قاتىننىڭ ءبىر اڭ

ءبىر كۇنى جيرەنشە ءبىر جاقتان كەلە جاتسا، ءبىر جاياۋ ادام كەز بولدى. تۇرىنە قاراسا، مۇرنى بىزدەي، كوزى  
 تۇزداي، بەتى قىرداي سويقا )سۇيىق( ەكەن. كەلەمەجدەپ كەتۋ ءۇشىن:

نىڭ مۇر -: ايتتى ادامعا الگى جيرەنشە سوندا. دەيدى -! ايت شىنىڭدى سۇمپايىسىسىڭ؟ جۇرتتىڭ قاي سەن اي، –
 دەيدى. -بىزدەي، كوزىڭ تۇزداي، بەتىڭ قىرداي بولىپ، قايدا باراسىڭ؟

 سوندا الگى ادام ايتقان ءسوزى:
 ەتىممە؟ب بىتە ءىس ءبىزسىز بولسا، بىزدەي مۇرنىم; دە كىرمەيدى ءدامى استىڭ تۇزسىز بولسا، تۇزداي كوزىم –

 -دەيدى.بار ايتقان ءسوز]ىڭ[ وسى بولسا، ادىرام قااليىن! - مە؟ كوتەرىلە كوڭىلى ادامنىڭ شىقپاي، بولسا،قىرعا قىرداي
 دەپ، اۋزىن وسىرتىپ، جۇرە بەردى.

 جيرەنشە دانەمە دەي الماي، ۇيالىپ قالدى. ۇيىنە كەلدى. قاتىنى ۇشىپ تۇرا كەلىپ، كيىمىن شەشىپ:
 دەدى. -تۇر؟ قاشىپ نەگە ءتۇسىڭىز مە؟ ءتيدى ءتىلى بىرەۋدىڭ تۇرسىز؟ رەنجىپ نەمەنەگە شەشەن، –

اسىر قىپ، -اناقىرىندا اير-ءبارىن بايبىشەسىنە تامام قىپ ايتتى دەيدى. -]شەشەن[ كورگەنىن، ەستىگەنىن، بىلگەنىن 
 دەيدى. -جونەلە بەردى،

. ايتتى تامام ءبارىن - دەيدى، -ادام، الگى -.دەيدى -! ەكەن ايەل ءوزى دە، ەكەن جانسىزى ورىستىڭ ول ۋاي، –
« ەركەكسىز ۇرعاشىنىڭ كۇنى بوال ما؟» -دەگەنى « تۇزسىز استىڭ ءدامى بوال ما؟»ىن... ءبار ايتقانىن
 ىڭ ۇستىنەۇرعاشىن» -دەگەنى « قىرعا شىقسا، كوڭىلى كوتەرىلەدى»دەگەنى. « جۇمىسىن ءبىز بىتىرەمىز!»دەگەنى:

ۋزىن دەيدى. ا -دەگەنى. ەرنىن ۋاسىرعانى ايەلسىز دانەمە بىتپەيدى! -« بار-شىققان قىر باسىنا شىققانمەن بارا
 -قولىندا، ۇرعاشىنىڭ قايراتى اۋزىندا دەگەنى ەكەن. ۇرعاشىنىڭ بار قىلعانى سول! -ەركەكتىڭ قايراتى  -وسىرتقانى 

كى اياعىن ءبىر ەتىككە تىعىپ، اۋزىن اشتىرماي، اياعىن باستىرماي ءاز جانىبەك حانىمىزعا تەز بارىڭىز! ە -دەيدى. 
 وتىرعان شىعار. جىلدام بارا گور!

ءاز جانىبەكتىڭ ورداسىنا كىرىپ بارسا، قاتىنى ايتقانداي، حاندى سوزدەن ۇتىپ، اپشىسىن قۋىرىپ، زاماناسىن ءبىر  
 تىنە جالت ەتىپ قارادى. سوندا جيرەنشە ءسوزى:ۋىس قىلىپ وتىر ەكەن. ەسىكتەن كىرىپ بارعاندا، شەشەننىڭ بە

 دەپ ۇمتىلدى. -ا ەدىڭ،مەن سەنىڭ كوتىڭدى اشايىن!م وتىر مۇندا ءالى ماناعىمىسىڭ، –
 :ايتقانى قاتىننىڭ –
 اۋعاقار ارتىنا دەپ، -! بولماس بولماس،. ەكەن قاتىندا اقىلى قاراشانىڭ. ەكەن قاراشاسىندا اقىلى حان دۇنيەدە –

 .دەيدى بەردى جۇرە بولماي، مۇرشاسى
ەردىڭ اتىن قاتىن »بۇل جالعان دۇنيەدە مۇنداي دانىشپان قاتىن جيرەنشەدەن باسقاعا كەز بولعان جوق شىعار. 

 دەگەن قاتىندار وسى. -«شىعارادى
*** 

پ جولىعادى ەرىجيرەنشە ءوزى ءبىر جاققا جوالۋشى كەتسە، ءوزى جوقتا ]قاتىنى[ ءولىپتى. اۋەلى حانعا كەلىپ، سالەم ب
 ەكەن. كەلىپ وتىرعاندا، حان ەسىتتىرگەنى بىاليشا دەيدى:

 دەپتى. -شەنىم، اتاسى ولسە، قايتەدى ەكەن؟!شە ۋا، –
 .دەپتى -داعى،-ەسەپتى قۇالعانى تاۋى اسقار –
 !شەشەنىم؟ ەكەن، قايتەدى ولسە، اناسى –
 .دەپتى -داعى،-ەسەپتى قۇرىعان بۇالعى اعار –
 !شەشەنىم؟ ەكەن، قايتەدى ولسە، اعاسى –
 .دەپتى -داعى،-ەسەپتى قايرىلعان قاناتىڭ وڭ –
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 دەپتى. -ولسە، قايتەدى، شەشەنىم؟! ءىنىسى –
 .دەپتى -داعى،-ەسەپتى مايىرىلعان قاناتى سول –
 !شەشەنىم؟ قايتەدى، ولسە، قارىنداسى-اپا –
 .دەپتى -!دەسەيشى ەسەپتى قۇرىعان تۇساۋى كەڭ ءورىسى، ۇزىن –
كەن. سۇيەنىپ وتىر ە قامشىسىنا بۇكتەپ، قامشىسىن جيرەنشە دەگەندە، -!شەشەنىم؟ قايتەدى، ولسە، قاتىنى –

 قامشىنىڭ سابى شارت ەتىپ، ەكى ءۇزىلىپ كەتتى دەيدى.
 كەنە سول ءسوز دەگەن -«سىندى سابى قامشىنىڭ ءولدى، قاتىن». دەيدى -!ەكەن ولگەن قاتىنىم مەنىڭ ۋاي، –

 .دەيدى-«ەكەن دەيدى- ءولدى، ءبوز قالىڭ ءولدى، قاتىن»: سىنباسا سابى قامشى ەگەر. دەيدى
 جاقسى قاتىن ولگەن سوڭ، ەكىنشى قاتىن حيكاياسى تىرۇر.

قارا »مۇنان سوڭ ءبىر ناشاردىڭ قىزىن سىناپ العان ەكەن دەيدى. اكەسى مەن شەشەسى تىلەنشىلىك قىالدى ەكەن، 
مانىسى ۇيىندە دۇنيەلىكتەن دانەمە جوق ەكەن دەيدى. ون ەكى جاسار جالعىز دەيدى ەكەن دەيدى. ونىڭ ء« قاسقا

 قىزى بار ەكەن دەيدى.
 قىز ۇيىندە جالعىز وتىرعاندا، جيرەنشە ۇيىنە كىرىپ كەلدى:

 دەگەندە، -قايدا؟ شەشەڭ-اكە –
 ساتقالى عانان جۇدىرىقتاي بەتىن، االقانداي -. دەيدى كەتتى دەپ -تويعىزامىن، تويماستى تولتىرامىن، تولماستى –

 .دەيدى -كەتتى،
 .دەيدى - مە؟ كەلە كازىر –
 دەپ كەتتى دەيدى. -« لىپ كىرىپ، ءولى بولىپ شىعامىن!بو تىرى»ء –

 سوندا شەشەن:
 .دەيدى -بە؟ ۇلكەن -. دەيدى -نە؟ ىدىسى كەتكەن الىپ –
 ءبىرىنىڭ .ۇياسىنداي شۇرقىلتايدىڭ ءبىرى كولەمىندەي، تىرناقتىڭ ءبىرى -. دەيدى - بار، ىدىستارى ءۇش ارا ەكەۋ –

 .دەيدى -جوق، ءتۇبى جەرگىلىكتى
دى، دەي -دەپ، كوزدەرىن ايتقان ەكەن. كوزىمىز قانشا نارسە كورسە دە، تويمايدى،  -، «تىرناقتىڭ كولەمىندەي»
 -« جوق تۇبى»اقتى ايتقان ەكەن.]دەپ،]جۇتقىن[ تام-، «شۇرقىلتايدىڭ ۇياسىنداي»توپىراقتان باسقاعا توال ما؟  -

 دەپ[ جەرگىلىكتە قاناعاتى جوقتىعىن ايتقانى دەيدى.
 -شەشەڭ جۋىردا كەلمەسە، ءۇش اۋىز ءسوز سۇرايمىن: اۋىردا نە اۋىر، قاتتىدا نە قاتتى، تاتتىدە نە ءتاتتى؟ -ەاك –

 دەگەندە، قىزدىڭ ايتقانى:
 .دەيدى - اۋىر، جىلقى - اۋىردا –
 .دەيدى - بىلەسىڭ؟ قايدان ونى –
باسىپ ورەدى: تاڭەرتەڭ دىبىسى  كۇركەمىزدى وسى دە ءبارى تۇيەسى قارالى ءجۇز حاننىڭ: بىلگەنىم ونى –

. دەپ، ءبىر تايعا ءمىنىپ جونەلەدى. جەر دۇڭكىلدەيدى -« تۇيە جيامىن»بىلىنبەيدى. كەشكە تامان ءبولعاندا،بىر باال: 
 دەيدى. -ونى سونان بىلەمىن، 

 دەيدى -بىلەسىڭ؟ قايدان ەكەنىن قاتتى كارىپشىلىك قاتتى، - ءسوز ىنشى،ەك –
قونىشىن تولتىرىپ ارقاالپ، تارتا الماي كەلەدى. سوندا ماجىراپ ءبىر ويناپ، -كەلگەندە، قوينى شەشەم مەن اكەم –

دەگەندە  -«ۋھ!»، دەپ -تىلەنگەنىمىز قۇرىسىن!-دەيدى. -جۇرگەن، تۇرعانىمىز قۇرىسىنشى!  -كۇلىپ وتىرمايدى. 
 دەيدى. -جۇرەگى قاق جارىلىپ، اھ ۇرادى. كارىپشىلىك قاتتى ەكەنىن سونان بىلەمىن! 

 .دەيدى -بىلەسىڭ؟ قايدان ەكەنىن ءتاتتى تاتۋلىعى كىسىنىڭ بايلى-ەرلى –
 كەلگەندە، تۇرا ەرتەڭ. جاتامىن ورتاسىنا كەلگەندە، دەپ - «!حوش اھي،»: تامان كەشكە شەشەم مەنەن اكەم –

سىنىڭ بايلى كى-ەرلى -دەيدى.  - بىلەمىن، بايقاپ ونى مەن -. تۇرادى جاقتان ءبىر ەكەۋى تۇرامىن، جاقتان ءبىر مەن
 دەيدى. -تى ەكەن! -دەگەن راس« ات مىنسە، وزىنە )ورنىنا( تارتار» -ءتاتتى ەكەنىن سودان بىلەمىن. 

 گەن سوڭ،. جيرەنشە العان ەكەن.وياليمىن، وسى قىزدى سىناپ، اقىرىندا سىنىنا كەل
ءاز جانىبەككە قاراعان ەلىندە جيرەنشەدەن ايەلگە باقىتلى جان بولماسا كەرەك. ونىڭ حانىنىڭ قۇمارلىعىنداي جان  

بولماسا كەرەك. سۇلۋعا الال تاعاال وعان حان ەكەن دەپ سۇلۋدى نەسىپ قىلمادى دەيدى. ءاز جانىبەكتىڭ ءولىمى 
 ۇرعاشىنىڭ سۇلۋلىعىنان بولدى دەيدى. 
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 جيرەنشە شەشەن
 ء)بىرىنشى نۇسقا( 

اكەسى ەرتەرەك ءولىپ، جەتىم قالعان باال ەكەن. ءاز جانىبەك حان ءبىر جاقتان كەلە جاتسا، ءبىر جاس باال جاياۋ مال 
 ءورىسى جەردە ءجۇر ەكەن. ايناال تۇرا قالىپ:

 .ەدى دەپ -ءجۇرسىڭ؟ قىلىپ نە جەردە ەلسىز شىراعىم، –
 دەيدى. -ۇيەم بار ەدى. سونان ايرىلىپ قالىپ، سونى قاراپ ءجۇرمىن،ت جالعىز ءبىر –
 .دەيدى -ما؟ بولماي قويساڭ تۇساپ تۇيەڭدى –
 اكەم ايتاتۇعىن دەپ - «تۇيەڭدى قوي تۇساپ». )دەيدى -ەدى، قالعان ءولىپ تۇساۋى تۇيەمنىڭ –
 ءجۇسىپ(. -ءماشھۇر « دەگەن ءسوزى ەكەن.« ءولىپ قالىپ ەدى 
 دەيدى. -ءبىز قاي ۇيگە قونايىق؟ باالم، –
 .دەيدى - قون، بىزدىكىنە جەسەڭ، قوي ەكى بەرەر، بولسا دە ءۇي قاي جەسەڭىز، قوي ءبىر –
 .دەيدى قالدى تۇسە كەلىپ ۇيىنە دەپ، - قونايىق، وسىنىكىنە عوي، ەكەن باال مىرزا –
 ءبىر بۋاز ساۋلىقتى جەتەكتەپ كەلىپ، باال: 
 ندە،دەگە - امين،-يلالھي –
 .دەپتى -ەدى؟ پا جوق بويداعى شىراعىم، –
 سەڭ،دە جەيمىن قوي ەكى. تابىالدى ۇيدەن قاي دەسەڭ، جەيمىن قوي بويداق». جوعىن ەدىم پا ايتپاپ داالدا مانا –

 .دەيدى - ەدى؟ پە ەمەس دەگەنىم -،«قوناسىز بىزگە وندا دەسەڭ، سويعىزام قوي بۋاز. دەگەنىم - ،«قون بىزدىكىنە
 باالنىڭ جاۋابىنا قايران قالىپ، تاماشا قىلىستى دەيدى.

*** 
 سول زامانداردا ءاز جانىبەك حان قىرىق ءۋازىرىن جيىپ:

 ا،بولماس. الىڭدار ڭدىقاالعاندارى بەرىپ، تاۋىپ سونى ايرىالدى؟ نەمەنەن اراسى شىننىڭ پەن وتىرىك ماعان –
 .دەپتى -بەردىم، ماۋلەت كۇن قىرىق االمىن، باستارىڭدى

دەپ، جيرەنشە دە ءوز بەتىمەن بارعان ەكەن. ۋازىرلەر تارقاسىپ  -« اڭگىمە ەستيمىن!»سوندا ەشكىم كەرەك قىلماي: 
 الىپ: كەتىپ، قىرىق كۇن ويالپ، دانەمە تابا الماپتى. قىرقىنشى كۇن بولعاندا، حان جيناپ

 دەگەندە، -ما؟ تاپتىڭدار ايرىالتۇعىندىعىن نەمەنەن اراسى شىننىڭ پەن وتىرىك –
 .دەستى -المادىق، تابا تاقسىر، جوق، –

 حان:
 :ايتىپتى شەشەن جيرەنشە شاقتا، قاھارالنعان دەپ، - الدىرامىن، باستارىڭدى –
 ەندى. عوي بەردى ماۋلەت كۇننەن قىرىق قىرقىڭا - كۇننەن ءبىر باسىڭا-باس حاندىعىمەن حان كۇنى اناۋ –

 -ننەن ماۋلەت الساڭدارشى! سوعان شەيىن ءبىرىڭ بولماسا، ءبىرىڭ تابارسىڭدار،كۇ قىرىق باسىنا ەر تىلەنىپ، وزدەرىڭ
 دەيدى.

 حان:
 ادحان». سىناۋ ەمەس، ءولتىرۋ سەندەردى ماقساتىم مەنىڭ -كورىنەدى، دۇرىس دە ءسوزى باالنىڭ بۇل جارايدى، –

ندە سىڭنان ءبىر اقىل العان سوڭ، مەءارقاي سوندا بولساڭ، اقىلدى سەندەر. دەيدى -«بوالدى اقىلى كىسىنىڭ قىرىق
داعى. سەندەردىڭ ءبىر دە بىرىڭدە اقىلدان شاينام دانەمە جوق -قىرىق كىسىنىڭ اقىلى بوالتۇعىن سەبەبى سونىمەن

ىپ دەپ، تارقات -وسىنى، ەر باسىنا قىرىق كۇننەن ماۋلەت بەردىم،بولسا، مەندە اقىل قايدان بولسىن؟! تابىندار 
 جىبەردى دەيدى.

 حاننىڭ الدىنان شىققان سوڭ، ون ەكى جاستا جاس باال جيرەنشە:
 ەلدى-ەلدەن جالعىز جاياۋ دەپ، -تابامىن، ىزدەپ سونى. بوالر ءبىلۋشى بىرەۋ بولماسا، بىرەۋ ءسوزدى وسى –

ان نامازشامن تومەن، نامازدىگەردەن. دەيدى كەلدى شاھارعا بار قورعانى ءبىر جاتىپ، كەلە قاڭعىپ. دەيدى كەزدى
جوعارى دارۋازاسىنان كىرىپ كەلە جاتسا، دارۋازانىڭ ەسىگى تەمىر، قاراكوك ات مىنگەن، دۋلىعا، ساۋىت، شاراينا، 

-تۇر ەكەن. دارۋازادان كىرگەن بەس قارۋدى اسىنىپ، نايزاسىن جەرگە شانشىپ، بىرەۋ -بەلدىك كيگەن، ەر قارۋى 
شىققان، ءبارى سالەم بەرىپ وتەدى ەكەن. جيرەنشە سالەم بەرمەي، موينىن بۇرماي، كەرەك قىلماي وتە بەردى دەيدى. 

 سوندا نايزاسىن جەرگە تىرەنىپ، ات ۇستىندە شىرەنىپ، شيراتىلىپ سويلەيدى دەيدى:
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 دىموينىڭ بەرمەي، نەگە سالەم. ەدى وتپەۋشى بەرمەي سالەم جان شىققان-كىرگەن دارۋازادان وسى باسقا سەنەن –
 دەيدى. -باراسىڭ؟ بۇرماي نەگە

 .دەيدى -مە؟ كەلىسە سالەمىمىز جاياۋ، ءبىرىمىز اتتى، ءبىرىمىز –
 -ول،ب مەيمان بىزدىكىنە مىنگەس، ارتىما كەل،. ەكەنسىڭ جان بىلمەگەن-كورىپ بۇرىن ءجونىن شاھاردىڭ بۇل –

 .دەيدى
 -، «الدىنا مىنەدى يەسى ات». ەدى قىلعان بۇيرىق قۇداي سەندەرگە ارتىن بىزگە، الدىن اتتىڭ توقىمدى ەر –

 دەيدى. -اق بارايىن! -دەگەن ءسوز بار ەدى. جۇرتىڭدى كورسەت، جاياۋ
نحانا اجاياۋ: ۇيىنە ەرتىپ كەلدى، مەيمانحاناسىنا كىرگىزدى. ءوزى ۇيىنە بارىپ ءتۇستى. مەيم -اتتى، بۇل  -ول 

پارىمەن -كىرگەن كىسى شىققىسىز، جالعاننىڭ بەيىشىندەي ءۇي ەكەن. مارجانداي تىزىلگەن جاڭا ءوسپىرىم قىزدار پار
نەشە ءتۇرلى تاماق، قوناق جابدىقتارىن دايارالپ، تىكە تۇرىپ كۇتتى. اس جەپ بولعان سوڭ، قاراكوك اتتىڭ 

 ۇستىندەگى مىرزا كەلىپ:
 .دەيدى -!ايت اڭگىمە قوناعىم، –
 .دەيدى -مە؟ كەلىسە اڭگىمەمىز: جارتى - ءبىرىمىز ءبۇتىن، - ءبىرىمىز –

وتىرا الماي ۇيالىپ، شىعىپ كەتتى دەيدى. سويتسە، ءوزى قىز ەكەن، سول شاھاردىڭ پاتشاسىنىڭ قىزى ەكەن. 
 اتاسىنان رۇقسات العان ەكەن.

 - «كەتكەندى سىنايمىن، سىنىما كەلگەن جانعا تيەمىن!-كەلگەنەركەك كيىمىن كيىنىپ، دارۋازانىڭ الدىندا تۇرىپ، »
جوباۋشىنىڭ ءبارى مۇنىڭ ايەل ەكەنىن بىلمەي، ءيىلىپ، سالەم بەرىپ وتەدى ەكەن. جيرەنشە كورگەن -دەپ. جوالۋشى

 -رىمىز ىب»ء -دەگەنى « جاياۋ -اتتى، ءبىرىمىز  -بىرىمىز »جەردەن اتقا وتىرىسىنان ايەل ەكەنىن بىلە قويىپ: ء
دەگەنى ەكەن. ءوزىنىڭ ايەل ەكەنىن ابدەن تانىعانىن:  -« ۇرعاشى، قاالي سالەم بەرىسەمىز؟ -ەركەك، ءبىرىمىز 

دەگەن سوزىنەن ءبىلىپ، ۇيالىپ، تۇرا جونەلگەن سەبەبى سول ەكەن.  -،«جارتى -ءبۇتىن، ءبىرىمىز  -بىرىمىز »ء
 دەپ. -«سقان كىسى كەز كەلدى. مەنى وسىعان بەرسىن!مەنەن ءبىلىمى ا»اتاسىنا كىسى سالدىردى دەيدى: 

اتاسى حوش كورىپ، قابىل الىپ، جورعا بيە سويىپ، جوعارعى ەلدى شاقىرىپ; تۋ بيە سويىپ، تومەنگى ەلدى 
 شاقىرىپ; ۇلكەن زور تاماشا توي قىلىپ، قىزىن جيرەنشە شەشەنگە نەكاحالپ قوستى دەيدى.

بىرىنە قوسىلىپ، قۇرماشانى سىندىرىپ، -ان قاتىنى وسى ەكەن. ەكەۋى بىرجيرەنشەنىڭ جاقسى، اياۋلى، دانىشپ
 كوڭىلدەرىن تىندىرىپ، ۇيقىالرى اشىلعان سوڭ، ماۋقى ابدەن باسىلعان سوڭ، جيرەنشە شەشەن:

 .دەيدى -قايتامىن، مەن –
 اۋلەتكەد وسى سوڭ، گەنول اكەم. جوق دا قىزى جوق، دا ۇلى باسقا مەنەن اكەمنىڭ قايتاسىز؟ قايدا قالىڭدىقسىز –

 دەيدى. -دەگەن بار ەمەس پە ەدى؟-،«وزبا تورگە تابىلسا، ەسىكتەن» ىزدەيسىڭ؟ نە ەندى بوالدى؟ يە كىم
 اراسىن ڭشىننى پەن وتىرىك»: ۋازىرىنە قىرىق حانىمىز دەگەن جانىبەك ءاز. بار ءمانىسى قايتاتۇعىنىمنىڭ جوق، –

 سونى مەن. ەدى الىسىپ ماۋلەت كۇنگە قانشا الماي، تابا سوالر سونى. ەدى قىلىپ قىسىم دەپ، -«!ايىرىڭدار
ن دەپ، ىزدەپ شىققان جۇمىسىم سول ەدى. ۇيدەن شىققاندا، ويالپ شىققان جۇمىسىمدى ەكە ما بوالر ءبىلۋشى

ەنىڭ ماياقتاماي تۇرىپ قالسام، بۇقا قاراپ ءجۇرىپ، جاساۋىلعا تۇرعاننىڭ قۇتتى ءوزى بولعانىم عوي. ونان سوڭ 
 دەيدى. -ادامشىلىعىم بولمايدى عوي،

 وندا قالىڭدىعى ايتتى:
نىڭ وتىرىك پەن شىن»اۋ! -زى كەرەك قىلىپ ىزدەۋشىگە الدەقانداي قيىنداپ كەتەدى ەكەنءو نارسەنىڭ بولماشى –

دەپ.  -،«اق تۇتام-ءبىر -وتىرىكتىڭ ءتۇبى »اق تۇتام جەر ەمەس پە؟ بۇرىنعىالر ايتپاۋشى ما ەدى: -اراسى ءبىر
ونىڭ ءمانىسى: كوزبەن كورگەن شىن ەمەس پە، قۇالقپەن ەستىگەن وتىرىك ەمەس پە؟ قۇالق پەن كوزدىڭ اراسى 

 انىق، قۇالق -كوزبەن كورگەن »اق تۇتام جەر ەمەس پە؟ وتىرىك پەن شىننىڭ ايىرماسى وسى ەمەس پە؟ -ءبىر
 دەيدى. -دەمەدى مە؟  -«تانىق -ەستىگەن 

جوق  نءۋازىرى قىرىق ەسىتتىرمەسەم، جانىبەككە ءاز بارىپ، مۇنى مەن ەندى. تابىلدى جوعىم گەنىزدە! بارەكەلدى –
ەپ،جۇرۋگە د -جەردە ءولتىرىپ تاستايدى عوي. سوالردىڭ اجالىنا ارا تۇرسام، تىرشىلىگىمنەن زور پايدا تاپقانىم عوي! 

 ىڭعايالنعانىن بىلگەن سوڭ، قىز اتاسىنا كىسى سالدىردى:
 دەپ. -زاتسىن! ۇ قالدىرماسىن، مەنى. دەيدى قايتامىن جۇرتىنا-ەل كۇيەۋى! مىنە ايەل، جارالعان ۇرتتىققاج جات –

اتاسى قىزىنىڭ ايتقانىن ىزەتتى كورىپ، التىنمەن اپتاپ، كۇمىسپەن كۇپتەپ، ۇزاتتى دەيدى. قىرىق ءۋازىرىن قوسىپتى. 
ەكەن، الىپ بارىپ سالىپ، كورىپ كەلىڭدەر دەپ. بۇل قىزىمىزدى بەرگەن كۇيەۋدىڭ جەرى قانداي، سۋى قانداي 

 حاننىڭ جۇرتىنان بىالي ۇزاپ شىققان سوڭ، جيرەنشە شەشەن:
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 ءاز ،كەلسە ەلىنە كەتىپ، ءجۇرىپ جالعىز دەپ، -بىلەيىن، جامانىن-امان جۇرتتىڭ-ەل بارىپ، ۇزاپ ىلگەرى مەن –
 :جيىپ ءۋازىرىن قىرىق كۇنى سول ءدال جانىبەك

 پ:ۋرا كەلىت ۇستىنە تۇرعاننىڭ دەپ ولتىرتەيىن ءبارىن ەندى الماي، تابا والر سۇراپ، دەپ -! ما؟ تاپتىڭدار –
 ىنانقالىڭدىع دەپ، -!بەرەيىن ايتىپ ءسوزىڭىزدى قىلعان كەرەك بولساڭىز، ولتىرمەيتۇعىن تاقسىر،بۇالردى –

 :بولىپ( ىرزا) ريزا حان سوڭ، ايتقان ءتۇسىرىپ اياق باستان ءسوزدى ۇيرەنگەن
ءۋازىر سايالپ، التىن جابدىق  باس دەگەن ءبىر سوڭعى وزىنەن دەپ، -!ەكەنسىڭ اليىق سەن بولۋعا ءۋازىر ماعان –

 توعىز قىلىپ سىي بەرىپتى دەيدى. -ارعىماق ات، قالى كىلەم، قارا نار، قامقا تون 
 .دەيدى -!عىرزا تاقسىر، –
 .دەيدى -!ايت –
 ءۋازىرىن ىققىر. ەدىم قايتىپ الىپ قىزىن حاننىڭ ءبولىپ،بىر بۇيرىعى قۇدايدىڭ بارىپ، جۇرتقا جات سونداي مەن –

دەپ. والر جولدا كوشىپ كەلە جاتىر، مەن ءسىزدى كورەيىن دەپ  -« الىپ بارىپ، سالىپ قايتىڭدار!»ەدى:  قوسىپ
ۇزاپ كەلىپ ەدىم. نە ويمەنەن قوسقانىن كىم بىلەدى؟ دوسلىقپەن قوسقان بولسا، جولىنان قالدىرمايىق. دۇشپاندىقپەن 

دەگەن سوڭ، ءاز جانىبەك حان  -ىرىپ جىبەرسەك ەكەن!قوسقان بولسا، سىر الدىرمايىق. سوالردى ورتا جولدان قاي
 مۇنىسىن ۇناتىپ، قىرىق ءۋازىرىن قوستى:

 .دەپ -!كەلىڭدەر جونەلتىسىپ قوناقتارىن مۇنىڭ بارىپ، الىپ شاپان قىرىق ات، قىرىق قازىنادان –
ا والرعا سىي قىلىپ، ورت جيرەنشە قىرىق ۋازىرمەن الدىنان بارىپ، حاننىڭ بەرگەن ات، تون، تارتۋ، تارالعىالرىن

بارەكەلدى، باال تەڭىنە قوسىلعان ەكەن. »جولدان قايىرىپ جىبەرگەن سوڭ، والر دا ىرزا بولىپ، قايتىستى دەيدى. 
كۇيەۋىمىز حاننىڭ وزىنەن سوڭعى ءبىر دەگەن ءۋازىرى ەكەن. تۇزدە مىناداي قىلىپ جونەلتتى، ۇيىنە بارساق، مۇنان 

دەسىپ]تى[. قايدان ءبىلسىن: جيرەنشەنىڭ ەكى كىسى باس پاناالپ  -،«ۇعىن ەدىكقۇرمەت كورەت-دا كوپ سىي
وتىراتۇعىن ءۇيى جوق ەكەنىن، ەكى قانات يت ارقانىڭ كيگىز تۇگىل ءبۇتىن ءشيى جوق ەكەنىن؟! مىنە، جىگىتتەر،بىر 

ىنىڭ ىزىن الدى. ءوز حاناۋىز ءسوزدىڭ ءتۇبىن، توركىنىن بىلەمىن دەپ ىزدەگەندىكتەن، قالىڭسىز ءبىر حاننىڭ ق
 -«جىگىتتىكتە جاننان كەش تە، ءىس قىل: ولەسىڭ، ولمەسەڭ، كىسى بوالسىڭ!»ساتۋسىز، پۇلسىز ۋازىرلىگىن الدى. 

 وسى! -دەپ، بۇرىنعىنىڭ ايتقانى 
*** 

مىز ىجيرەنشەنىڭ قاتىنى سىزگە اليىقتى كىسى ەكەن. دۇنيەدە كورمەگەن ايەل»ءاز جانىبەكتىڭ قىرىق ءۋازىرى:  
دەپ، حانعا ماقتاپ، ءوسىرىپ سويلەپ كەلدى دەيدى. جيرەنشەنى كورە الماي كۇندەگەندىكتەن، حانمەن  -«ەكەن!

جامانعا »اراسىن اششى قىلۋعا، وزدەرىن ولىمنەن الىپ قالعاندىعى ويدا دا جوق. بۇرىنعىالردىڭ ايتقانى بار ەمەس پە: 
ىپ، سونان سوڭ، جاقسىلىق قىل، نەگە دەسەڭ، جامانعا قىلعان جاقسىلىق قىلساڭ، اتىڭدى ەرتتەپ دايارالپ قوي

جاقسىلىعىڭ وزىڭە ۇلكەن زاالل بوالدى. پالەدەن باسى بوسانىپ العان سوڭ، سول جامان ءوزىڭنىڭ سوڭىڭا تۇسەدى. 
مەپ دە -«سونان قاشىپ قۇتىلۋ ءۇشىن كۇنى بۇرىن كۇتىن. كۇتىنبەسەڭ، اقىرى ءبىر كۇن كوتىڭنەن شىعار ءتۇتىن!

پە ەدى؟ ءاز جانىبەكتىڭ ەسى اۋىپ،ويى ءبۇلىندى دەيدى. سوندا ءبىر كۇن حاننىڭ قاز االتۇعىن الشىن دەيتۇعىن 
جەلەڭ اداسىپ قالىپ، ايرىلىپ قالدى دەيدى. بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ -قۇسى قاشتى. جانىنداعى جۇرگەن جىگىت

پىنتىپ قاتىن ۇستاپ الىپ، اسىراپ، ساقتاپ، تۇلەتىپ، جەل ەستىدى. قۇس بارىپ جيرەنشەنىڭ ءۇيىنىڭ توبەسىنە قونىپ،
قويعان ەكەن. حان ەستىپ، ءوزى باردى دەيدى. جيرەنشە ۇيدە جوق ەكەن. قاتىن بۇركەنىپ شىعىپ،قۇستى الىپ 
بەردى دەيدى. قاراسا: كۇسقا جاراستىقتى توماعا تىگىپ كيگىزگەن ەكەن، بياالي تىگىپ، باالق باۋىن، ۇزىن باۋىن 

قساتىپ، جاراستىرىپ قويعان ەكەن. بۇرىن توماعانى، بيااليدى بۇل جۇرتتا كورگەن، بىلگەن جان جوق ەكەن. ۇ
جەڭدەرىمەن ۇستاپ، ۋىقتىڭ باۋىن جۇمساق ءجۇن عوي دەپ، كۇستىڭ اياعىنا سونى جاعىپ: ۇشقاندا، ونىسى ءبىر 

قۇسىنا قارارىن دا بىلمەدى، قاتىنعا قارارىن دا  قۇالش بولىپ شۇبالىپ، اياعىندا جۇرەدى ەكەن. حان تاماشا قىلىپ،
 بىلمەدى. اتتان قيسايىپ، اۋىپ تۇسە جازداپ بارىپ وڭالدى.

 .دەيدى -كەلسە، رەتى قونارمىز، وسىندا بۇگىن ءبىز –
 ىرازءب دەسەڭىز، قونامىن بولسا، تا جوق ەركەك جالدا-الدا. تۇرسىز كورىپ ءوزىڭىز جوعىن ەركەك تاقسىر،ۇيدە –
جەلەڭمەن -مىر بولسا جۋىپ، قوناق جابدىعىن داياراليىن. جانە جىگىت-ۇندى اراعا سالىپ، ءبىر اينالىپ كەلىڭىز. كىرك

 دەيدى. -كەلمەڭىز، كوپ قوناقتى كۇتۋگە مۇرشام كەلمەيدى، ءوز باسىڭىز عانا بولماسا!
 حان دا:

لى ءوسىپ قايتا بەردى. بىرنەشە كۇن وتكەن كوڭى بولىپ، دامەلى دەگەنىنەن «كەلىڭىز وڭاشا»: دەپ -!جارايدى –
سوڭ، حان كەلدى. قاتىن ۇشىپ تۇرىپ، الدىنان شىعىپ، قولتىعىنان سۇيەپ ءتۇسىرىپ، قولىنان ۇستاپ، ۇيگە 
كىرگىزىپ، ءبىر دۇنيەلىگىن جايناتىپ، حاننىڭ زىعىرالنىن قايناتىپ قويعان ەكەن. كورپە جايۋلى، توسەك دايار سالۋلى، 
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-ۇرۋلى. حاندى وتىرعىزىپ قويىپ، قاتىن تاماق جابدىعىنا ايالندى. حان جالعىز ءوزى وتىرىپ، وعانشىمىلدىق ق
لمەن سەن بىرەۋدىڭ ەسىگىن قو»بۇعان كوز سالسا، قاتىننىڭ نارسەسىنىڭ ءبارى كەستەلەۋلى. كەستە تىككەندە: 

 -ەدە، شىمىلدىقتا، ورامال، داستارقاندا دەپتى. جاستىقتا، كورپ -« قاقساڭ، ءوز ەسىگىڭدى بىرەۋ اياعىمەن تەبەر!
بارىندە دە كەستەمەن تىككەن وسى ءسوز دەيدى. حان بۇل سوزگە تۇسە دە قويماي، تۇسسە دە، بوي سالماي، 

دەرتى قاتىننىڭ ەتەگىندە بولىپ وتىرا بەردى دەيدى. قاتىن پاالۋ باسىپ، ءار ءتۇرلى ىدىسقا سالىپ، الىپ -ەسى
-قويدى دەيدى. حان بۇرىن پاالۋ جەپ كورمەگەن بولسا كەرەك.ار ىدىستا بولعان سوڭ، باسقا كەلىپ، حاننىڭ الدىنا

اماشا، ت-باسقا تاماق قوي دەپ، ءارقايسىسىنان ءبىر الىپ تاتسا كەرەك. ءبارىنىڭ ءدامى بىردەي بولعان سوڭ، تاڭ
 اسىر قالدى دەيدى. قاتىن ايتتى دەيدى:-قايران

 دەيدى. -عى بولماسا، ءبارى ءبىر تاماق دەيدى، باسقالى ىدىستىڭ تاقسىر، –
 حانمەن وتىرىپ، ءازىلى جاراسقان سوڭ:

 .دەيدى -تۇزەيدى؟ نە اينىسا، سابىن تاقسىر، –
 حان:

 .دەيدى -داعى،-تۇزەيدى ماي –
 .دەيدى -ەكەن؟ تۇزەيدى نە اينىسا، ماي –

 حان:
 .دەيدى - داعى،-تۇزەيدى تۇز –
 ى ەكەن؟تۇزەيد نە اينىسا، حالىق –

 حان:
 .دەيدى -داعى،-تۇزەيدى حان اينىسا، حالىق –
 .دەيدى -تۇزەيدى؟ كىم اينىسا، حان –

ميم دەپ دانەمە ايتۋعا شاماسى كەلە المادى، قولىنداعى -حان دانەمە دەي المادى، ۇيالعاننان تەرلەدى دەيدى. ءالم
 جۇزىگىن قاتىنعا سىيالپ، ءتۇن ىشىندە قايتىپ كەتىپتى.

*** 
قاتىننىڭ حيكاياسى ۇشى جوق ۇزىن، ءتۇبى جوق تەرەڭ، تاۋسىلمايدى. سوندا دا ءبىر قىسقاراعىن اڭگىمە قىلىپ بۇل 

ايتايىق. جيرەنشە شەشەن ءبىر كۇن ءبىر جاقتان كەلە جاتسا، ءبىر بوتەن كورمەگەن جۇرتتىڭ كىسىسى كەز بولدى. 
 ەن. كەلەمەجدەپ كەتۋ ءۇشىن:مۇرنى بىزدەي)بوزدەي(، كوزى تۇزداي، بەتى قىرداي سۋىق ەك

 .دەيدى - قىرداي؟ بەتىڭ بىزدەي، مۇرنىڭ تۇزداي، كوزىڭ سۇمپايىسىڭ، جۇرتتىڭ قاي سەن ەي، –
 وندا ول ايتتى:

 تىڭجۇمىس دۇنيە تىگىپ، بىزبەن بولسا، بىزدەي مۇرنىم ما؟ بوال ءدامى استىڭ تۇزسىز بولسا، تۇزداي كوزىم –
ي بولسا، قىرعا شىقسا، كىمنىڭ كوڭىلى كوتەرىلمەيدى؟ بار تاۋىپ ايتقان ءسوزىڭ وسى قىردا بەتىم. بىتىرەدى ءبارىن

 دەپ، اۋزىن وسىرتىپ، وتە بەردى دەيدى. -بولسا، ادىرام قااليىن!
جامان بولىپ، ۇيىنە كىرىپ كەلدى. قاتىنى ۇشىپ تۇرا -جيرەنشە دانەمە دەي الماي، ۇيالىپ قالدى. ءتۇسى جاپ

 ىندىرىپ:كەلىپ، كۇيەۋىن شەش
 -ى؟كەلد قاشىپ نەمەنەدەن ءتۇسىڭىز مە؟ ءتيدى ءۇنى بىرەۋدىڭ مە؟ ءتيدى ءتىلى بىرەۋدىڭ نەمەنە شەشەن، –

 .دەيدى
 ءبارىن ايتتى. قاتىن ايتتى: -شەشەن كورگەنىن، ەستىگەنىن، ءوزىنىڭ نە دەگەنىن، وندا ونىڭ نە دەگەنىن،

ايەلسىز »-دەگەنى  -«تۇزسىز استىڭ ءدامى بوال ما؟»ن. ەكە ايەل ءوزى ەكەن، جانسىزى ورىستىڭ ول ۋاي، –
 ۇرعاشى جۇمىستىڭ ءبارىن» -دەگەنى « بىز بىتكەن دۇنيەنى بىتىرەدى»دەگەنى. ء -«ەركەكتىڭ كۇنى بار ما؟!

ە شىققان ايەلدىڭ ۇستىن» -دەگەنى « قىرعا شىقسا، كىمنىڭ كوڭىلى كوتەرىلمەيدى»دەگەنى.  -،«ورنىنا كەلتىرەدى
يراتى قولىندا، ەركەكتىڭ قا»دەگەنى. اۋزىن وسىرتقانى: -،«ڭ قىر باسىنا شىققان ەسەپتى كوڭىلى كوتەرىلەدىكىسىنى

دەگەنى. بار قىلعان قايراتى سول بولعانى. وسى كۇنى ءاز جانىبەك حانىڭىزعا بارىپ، -« ايەلدىكى اۋزىندا بوالدى!
انىن ءبىر ۋىس قىلىپ وتىرعان شىعار. جىلدام بارا گور! اۋزىن اشىرماي، ەكى اياعىن ءبىر ەتىككە تىققانداي، زام

 - «ماناعىدان وتىرمىسىڭ، كوتىڭدى اشايىن با؟»ورىستىڭ ايەلى شتان كيمەيدى دەگەن. كىرىپ بارعان جەردەن: 
دە. ساسقانىنان سوزگە كەلمەي، ۇشىپ تۇرا كەلەر دەيدى. جيرەنشە شەشەن ءاز جانىبەكتىڭ ورداسىنا كىرىپ بارسا، 

تىنىنىڭ ايتقانىنداي: حاندى سوزدەن ۇتىپ، اپشىسىن قۋىرىپ، زامانانى ءبىر ۋىس قىلىپ وتىر ەكەن. ەسىكتەن قا
 كىرىپ بارعاندا، شەشەنگە جالت قاراعاندا:

 .دەيدى كەلدى تۇرا ۇشىپ دەگەندە، - با؟ اشايىن كوتىڭدى ەدىڭ، ما وتىر مۇندا ءالى ماناعىمىسىڭ، –
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 -ا ەكەن. حان اقىلى قاراشاسىندا ەكەن. قاراشىنىڭ اقىلى قاتىنىندا ەكەن. بولماس، بولماس!حاند اقىلى جۇرتتىڭ بۇل –
 دەپ، ارتىنا قاراۋعا مۇرشاسى بولماي، جۇرە بەردى دەيدى.

ەردىڭ »بۇ جالعان دۇنيەدە مۇنداي دانىشپان قاتىن جيرەنشەدەن باسقانىڭ قولىنا كوپ تۇسە قويعان جوق شىعار. 
 دەگەن قاتىندار وسى. -« ادىاتىن قاتىن شىعار

*** 
جيرەنشە ءوزى ءبىر جاققا جوالۋشى كەتكەندە، وسى قاتىنى ءولىپتى. سوندا جيرەنشە اۋەلى حانعا كەلىپ جولىعىپ 

 وتىرعاندا، حان ەسىتتىرگەندە، بىاليشا ەسىتتىرىپتى:
 .دەپتى -!شەشەنىم؟ قايتەدى، ولسە، اكەسى –
 دەپتى. -ى،داع-ەسەپتى قۇالعانى تاۋى اسقار –
 .دەپتى -!شەشەنىم؟ قايتەدى، ولسە، اناسى –
 .دەپتى -داعى،-ەسەپتى سۋالعان بۇالعى اعار –
 .دەپتى -!شەشەنىم؟ قايتەدى، ولسە، اعاسى –
 .دەپتى -داعى،-ەسەپتى قايىرىلعان قاناتى وڭ –
 .دەپتى -شەشەنىم؟ قايتەدى، ولسە، ءىنىسى –
 دەپتى. -،داعى-ەسەپتى مايىرىلعان قاناتى سول –
 .دەپتى -!شەشەنىم؟ قايتەدى، ولسە، قارىنداسى-اپا –
 .دەپتى -داعى،-ەسەپتى قىسقارعان ءورىسى ۇزىن –
 دەگەندە، -!شەشەنىم؟ قايتەدى، ولسە، قاتىنى –

جيرەنشە شەشەن قامشىسىن ەكى بۇكتەپ، شارت جۇگىنىپ، قامشىسىنا سۇيەنىپ وتىر ەكەن، قامشىسىنىڭ سابى شارت 
 لىپ كەتتى دەيدى.ەتىپ ءۇزى

 .دەپتى -!عوي ەكەن ولگەن قاتىنىم مەنىڭ ۋاي، –
قاتىنى »دەگەن سونان قالعان ەكەن. ەگەر قامشىسى سىنىپ كەتپەگەندە،  -،«قاتىن ءولدى، قامشىنىڭ سابى سىندى»

 دەيىن دەپ وتىر ەكەن. -، «داعى-ولسە، حالمانى بۇزىلدى
*** 

ونى دا سىناپ العان. اكەسى مەن شەشەسى تىلەنشىلىك قىالتۇعىن قارا قاسقا مۇنان سوڭ ءبىر ناشاردىڭ قىزىن العان، 
 ماڭدايىندا دۇنيەلىكتەن دانەمە جوق دەگەنگە كەلەدى. -دەمەكتىڭ ءمانىسى « قارا قاسقا»كەدەي ەكەن. 

 سونىڭ ون ەكى جاسار جالعىز قىزى بار ەكەن. قىز ۇيىندە جالعىز وتىرعاندا:
 دەگەندە، -؟ كەتتى قايدا شەشەڭ-اكە –
 .دەيدى - كەتتى، ساتقالى نانعا جۇدىرىقتاي بەتىن االقانداي –
 .دەيدى - مە؟ كەلە جۋىردا –
 -!ىعامىن؟ش بولىپ ءولى كىرىپ، بولىپ ءتىرى تويعىزامىن، تويماستى تولتىرامىن، تولماستى»! كەلسىن قايدان –

 .دەيدى - كەتتى، دەپ
 دەيدى. -ارى ۇلكەن بە ەدى؟ ىدىست كەتكەن الىپ تولمايتىن جۋىردا –
. ىندايۇياس شۇرقىلتايدىڭ ءبىرى كولەمىندەي، تىرناقتىڭ ءبىرى. ەدى بار ىدىستارى ءۇش ارا ەكەۋ! اعاتاي جوق، –

 .دەيدى -ەدى، جوق ءتۇبى تە جەرگىلىك ءبىرىنىڭ
كورسە دە، كورۋگە تويا دەپ، كوزدەرىن ايتقان ەكەن. كوز ومىرىندە قانشا نارسەنى  -،«تىرناقتىڭ كولەمىندەي»

تۇبى »دەپ، جۇتقىن تاماقتى ايتقان ەكەن. ء -،«شۇرقىلتايدىڭ ۇياسىنداي»ما؟ ءبىر توپىراقتان باسقاعا توال ما؟ 
 دەپ، جەرگىلىك تە قاناعات جوقتىعىن ايتقان ەكەن. -،«جوق

ە اتتىدا نە قاتتى، تاتتىدە نق اۋىر، نە اۋىردا: سۇرايىن ءسوز اۋىز ءۇش بولسا، كەلمەيتۇعىن جۋىردا شەشەڭ-اكە –
 دەيدى. -ءتاتتى؟

 وندا قىز ايتتى:
 ءتاتتى، اتۋلىعىت كىسىنىڭ بايلى-ەرلى - تاتتىدە قاتتى،( عارىپشىلىك) كارىپشىلىك - قاتتىدا اۋىر، جىلقى - اۋىردا –
 .دەيدى -
 .دەيدى -ءبىلدىڭ؟ قايدان اۋىرىن جىلقىنىڭ –
ءۇيدىڭ سىرتىنان ورىسكە قاراي جايىلۋعا شىعادى. جالعىزىنىڭ تىقىرى  ءبىزدىڭ تۇيەسى قارالى ءجۇز حاننىڭ –

ەستىلمەيدى. كەشكە تامان قىسىردىڭ تايىمەن ءبىر باال جيعاندا، جەلىپ شاپقانداعى ءدۇبىرى جەر جارىپ جىبەرگەندەي 
 دەيدى. -اۋ دەپ سونان وياليمىن،-ەستىلەدى. جىلقى اۋىر
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 دەيدى. -ەنىن قايدان بىلەسىڭ؟ەك اتتىق كارىپشىلىكتىڭ قاتتىدا –
 ىوزدەر تولىپ، ولجاعا قونىشى-قوينى الماي، تارتا الماي، ارتا كەلگەندە، ۇيگە تامان كەشكە شەشەم مەن اكەم –

 تىلەنىپ كىسىدەن». كۇلمەيدى جارقىلداپ ءبىر قۋانىپ، ماسايراپ دا سوندا. كەلەدى بولىپ كوڭىلدەگىلەرىندەي ابدەن
دەگەندە، جۇرەگى قارس ايرىلىپ،  -ۋە! -دەپ،  -«ءبۇيتىپ دۇنيە جيىپ العانىڭ قۇرىسىن! قۇرىسىن، بارعانىڭ

 دەپ، سونان وياليمىن. -« اۋ-كارىپشىلىك، شىركىن، قاتتى ەكەن«. »ەڭىرەگەندە، ەتەگى توالدى
 .دەيدى -بىلەسىڭ؟ قايدان ەكەنىن ءتاتتى تاتۋلىعى كىسىنىڭ بايلى-ەرلى - تاتتىدە –
ەشەم توسەككە جاتقاندا، ەكەۋى مەنى ورتاسىنا الىپ جاتادى. ەرتەڭ تۇرا كەلگەندە، مەن ءبىر جاقتان ش مەن كەما –

بايلى كىسىنىڭ اراسىنىڭ ءتاتتى ەكەندىگىن سول جەردەن -تۇرا كەلەمىن، ەكەۋى ءبىر جاقتان تۇرا كەلەدى. ەرلى
 دەيدى. -وياليمىن، 

دەپ، قاتىنعا قاراعاندا، جيرەنشە  -« ات مىنسە، اۋىنان»دى. نە قىلسا دا، اقىرىندا وسى قىزدى جيرەنشە جانە ال
 باقىتتى كىسى بولدى. سۇلۋعا قۇمار بولعاندا، ءاز جانىبەك قۇمار بولدى. ونىڭ ءولىمى ۇرعاشىنىڭ سۇلۋلىعىنان بولدى. 
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 اسان قايعىنىڭ مۇڭى

 قيلى زامان بوالر،-مۇنان سوڭ قيلى
 زامان ازىپ، زاڭ توزىپ، جامان بوالر.

 قاراعايدىڭ باسىنا شورتان شىعىپ،
 باالالردىڭ داۋرەنى تامام بوالر.

 و كۇندە قارىنداستان قايىر كەتەر،
 كۇش، قاراعايدان شايىر كەتەر. -حاننان 

 بولىپ،قىزىڭ ورىسقا بودان -ۇلىڭ
 جۇرتىم سوندا نە ەتەر؟! -قايران ەسىل ەل
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 اسان قايعىنىڭ جەر تۋرالى ايتقاندارى
 )ەكىنشى نۇسقا(

 ەندەگى جەرگە ايتقان سىندارى.اسان قايعى جەلمايا ءمىنىپ، جەلدىرتىپ، سارىارقانى اراالپ جۇرگ
 ۇزىن ەرتىستى كورگەندە:

 زى،ءمۇيى سيىردىڭ وتىرماس، جىالپ دەپ اشتى قارنىم وتىرماس، قاراپ دەپ تويدىم باالسى شىركىننىڭ مىنا –
 .دەپتى -!اۋ-جىاليدى كەۋىردەن باالسى كۇنىندە. ەكەن جەر تۇرعان شىعىپ قۇالعى كەۋىردىڭ

 تاۋالرىن كورگەندە:شىڭعىس تاۋىن، سەمەي 
 رادى،ونىڭقۇتى مال سەمىرگەن جەپ ونى قۇتىرادى، ءشوپ شىققان وعان.ەكەن قۇتىرعان توپىراعى شىركىننىڭ مىنا –

 جەر نبوالتۇعى كوپ توبەلەس-ۇرىس ءولتىرۋ، كىسى ۇزىلمەيتىن، قان. قۇتىرادى ادام ىشكەن ءسۇتىن جەپ، ەتىن
 .دەپتى -!ەكەن

 كورگەندە:تۇندىك وزەنىن 
 -وي، تۇندىك; ماڭىراپ جاتقان قوي، تۇندىك. قويدىڭ قۇالعى تۇتام شىعىپ تۇرعان جەر ەكەن! قازىلىق ەكى ون –

 اتانعان.« ۇشقارا»دەپ، تاستاپ كەتۋگە قيماي، ءۇش قاراعان ەكەن. سونان ء
 قىزىلتاۋ دەگەن جەرگە كەلگەندە:

 دەپتى. -قالمايتۇعىن جەر ەكەن!  قىسىر توقتىسى ەكەن، جاتادى ىڭىرانىپ بولىپ، قوي بولعاندا، كەش تاسى-تاۋى –
 باياناۋال تاۋىن كورگەندە:
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: ىكىس كورگەن ءبىر وتىرعان؟ قىلىپ قونىس قاالي جۇرت شىركىندى ەكەن، جەر جارامايتۇعىن الۋعا ەرىن ات –
 ۇزىت ەكەن، بار تۇزى تيگەن قارا ءبىر باۋىرىندا.ەكەن دەيدى -«!كورسىن شۇقىرى جەلكەمنىڭ سەنى اي،-كاپىر»

 اۋىر ەكەن. ءبىر كۇن تۇنەپ كەتەمىن دەگەن ءبىر جۇما توقتاپ قاالدى ەكەن، تۇزى جىبەرمەيدى ەكەن!
 اششى بويىنا كەلگەندە، ارتىنا قاراپ:

 شىاليدىاش جۇما ءبىر جازعىتۇرىم مال! ەكەن ارقاسى اششىنىڭ مىناۋ تۇرعانىڭ بولىپ قونىس سەنىڭ باياناۋال، ا، –
ۇما اششىاليدى ەكەن، سونىسى ءبىر جىلعا تاتيدى ەكەن. والي بولماعاندا، باياناۋال قونىس ج ءبىر تامان ەكەن،كۇزگە

 دەپتى. -بولۋعا جارامايتۇعىن جەر ەكەن دەيدى،
 بوكەنباي دەگەن توبەنى كورگەندە:

ەنبايدىڭ كبو جۇرت كۇنى وسى. دەپتى -! ەكەن بار بيىكتىگى كەز قىرىق بوكەنبايدىڭ مىنا تاۋىنان باياناۋال انا –
اڭدانىپ، دەپ، ت -«اسپانمەن تىلدەسكەن باياناۋالدان قاالي بيىك بوالدى؟»باسىنا اڭ قۋاالپ، اتپەن شىعىپ جۇرەدى. 

 جەر ولشەپ جۇرگەن زەملەمەرلەردەن سۇراعاندا:
 .دەستى -! ەكەن ايتقان راس –

 شىدەرتى دەگەن وزەندى كورگەندە:
دەپ.  -لتى اي ارىقتاتىپ مىنگەن ات ءبىر ايدا مايعا بىتەتىن جەر ەكەن! ا. ەكەن اسىل توپىراعى شىركىننىڭ مىنا –
 دەپتى. -بوس جىلقى شىدەرلەپ قويعانداي توقتايتۇعىن جىلقىنىڭ قونىسى ەكەن! -

 ولەڭتى وزەنىن كورگەندە، توقتاپ ەشنارسە ايتپاي، ولەڭدەتە بەرگەن ەكەن.
 :تۇرىپ از دەگەندە، - ەمەيسىز؟ۇند نەگە –
شىركىننىڭ ءشوبى كوپ، قونىس قىلعان ەلدىڭ ۋايىمى جوق. مالى سەمىز، تايىنشاسى قىسىر قالمايتۇعىن، اق  مىنا –

لمەيتۇعىن، تورىم ۇرلىعى ۇزى-ايرانى ەرتە شىعىپ، تۋعان باال كەۋتاماق بولىپ، تاماقتان باسقانى ويالمايتۇعىن، توقتى
 دە]پتى[. -ماي! -ماي، شىدەرتىنىڭ ءشوبى  -كوپ بوالتۇعىن جەر ەكەن! ولەڭتىنىڭ سۋى وسەگى -وتىرىك

 ەرەيمەن تاۋىن كورگەندە:
 رازدىنىڭو. تۇرماس قۇلىن ىشىندە تۇرسا، جىلقى تۇرماس، جىلقى بولسا، قىس. ەكەن بار ەسىگى جەتى جەلدىڭ –

ان ەل قىلع قونىس مۇنى - ورتاسىندا تاپ دا، بوالر باي ەل جاعىنداعى ەكى. ەكەن قىستاۋى شيىرلىنىڭ جايالۋى،
توبەلەسەتۇعىن كىسىدەي ەدىرەيۋىن، پاناسى جوق، -بىرى ەدىرەيىسىپ-كەدەي بوالر. ءبىتىسى جامان ەكەن. بىرىمەن

 دەپتى. -داال سىقىلدى تاۋ ەكەن! 
 سىلەتىدەن ءوتىپ، جاالڭاشتىڭ تۇزىنا بارعاندا:

دەگەن  -ەرەيىن بە، قاي جاراما تارتايىن؟ بوكت ارتىما بە، وڭگەرەيىن الدىما ەنىس جاالڭاش، توبەلىندەي، اتتىڭ –
 دەپتى. -ايناالڭ از، ونان باسقا تابىلمايتۇعىن جەر ەكەنسىڭ دەيدى،  -ەكەن. 

 ەسىل دەگەن وزەندى كورگەندە:
 .دەپتى -ەكەن، جەر بوالتۇعىن تەڭ بايى مەن جارلىسى سۋىنىڭ، مەنەن جارى –

 بويىن كورگەندە:نۇرانىڭ 
 دەپتى. -تىپ مىنەتۇعىن جەر ەكەن،سەمىر ات كۇندە التى –

 قاراقۇيىن، قاشىرلىنى كورگەندە:
 ونان! ەكەن بار ايداھارى جۇتقىش ءبىر باۋىرىندا. ەكەن جەر تۇرعان توگىلىپ قۇيرىعى مەنەن جالى جىلقىنىڭ –

لقى قايدا جى كيلىككەن وعان بولسا، بوران: بار ەڭىزىت زور ءبىر -. دەپتى -!ەكەن جەر ۇزىلمەيتۇعىن جىلقى باسقا
 كەتكەنىن جان بىلمەيدى.

 تورعاي وزەنىن:
 .دەپتى -!ەكەن جەر تاتىعان ماي شاباعى اق تاتىعان، بال سۋى اعار –

 تەرىساققان دەگەن وزەندى كورگەندە:
 .دەپتى -!ەكەن تۇزدىعى سارىارقانىڭ –

 جەتىقوڭىردى كورگەندە:
 .دەپتى -!ەكەن ءماۋىتى سارىارقانىڭ –

 شۋ دەگەن وزەندى كورگەندە:
 االنىڭب. ەكەن جولبارىس تولعان ءىشى ەكەن، قامىس نار بويى ونە ەكەن، باس بور جاعى ەكى شىركىننىڭ مىنا –

 -! ەكەن رجە بوالتۇعىن جات ۇرعاشىسى بوالتۇعىن، ات ەركەگى سۋىرىلمايتۇعىن، پىشاعى قۋىرىلمايتۇعىن، ءىشى
 .دەپتى

 قاراتاۋدى كورگەندە:
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كۇسى جوق، كوك ءشوپتى جۇلعاننان باسقا ءىسى جوق، اتى بەستىسىندە قارتاياتۇعىن، جىگىتى  باسقا كوكەكتەن –
 دەگەن. -جيىرماسىندا قارتاياتۇعىن جەر ازعىنى دا مۇندا ەكەن. ەل ازعىنى دا مۇندا ەكەن!

 شىمكەنت،سايرامدى كورگەندە:
بازارى »ا، ءبىر مازار: باسىندا بەرەكە بولمايتۇعىن، باسس ەكى; بولمايتۇعىن بەرەكە مالىندا: بازار ءبىر باسسا، ەكى –

 دەگەن ەكەن. -«جاقىن بايىماس، مازارى جاقىن كوبەيمەس!
 ۇزىن اققان سىر بويىن كورگەندە:

 ۋدىقاراتا! ەكەن جەر بىتكەن كەدەيلىككە بويى ون ەكەن، قونىس اۋىلعا اق-ەكى: قايقاق اياعى بايپاق، باسى –
 دەپتى. -قىستاسا، قونىس بولۋعا سوندا دۇرىس ەكەن! بويىن سىردىڭ جايالسا،

 سۋلى كەلەس، قۇرى كەلەستى كورگەندە:
 .دەپتى -ەكەن، جەر ۇزىلمەيتۇعىن تۇقىمى سيىر! موڭىرەۋىن بولىپ سيىر موڭىرەۋىن، –

سارىارقانى ورىس االدى، كۇندەردىڭ كۇنىندە موالم »ودان ءارى جيدەلىبايسىنعا شەيىن جۇرە بەرگەن ەكەن دەسەدى. 
ويماي، دەپ، قويعا قوشقار ق -، «دەپ، ورىس بارمايتۇعىن جەرگە بارامىن -ورىستىڭ اتىنىڭ اياعىنىڭ استىندا قاالدى! 

يىردى بۇقاسىز ساقتاپ، مالدى ءۇش جىل تۋ قىلىپ الىپ، اۋعان جىلقىعا ايعىر سالماي تۇيەگە بۋرا شوگەرمەي، س
 ەكەن. 
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 اسان قايعىنىڭ جەر تۋرالى ايتقاندارى
 ء)بىرىنشى نۇسقا( 

 قۇيرىعى جوق، جالى جوق،
 ن كورەدى؟!قۇالن ءقايتىپ كۇ

 اياعى جوق، قولى جوق،
 جىالن ءقايتىپ كۇن كورەدى؟!

 جاالڭ اياق بايپاڭداپ،
 قازدار ءقايتىپ كۇن كورەدى؟!

 شىبىن شىقسا، جاز بولىپ،
 تازدار ءقايتىپ كۇن كورەدى؟!

 سوندا ۇلى ەرتىسكە قويعان اتى:
 زىءمۇيى سيىردىڭ وتىرماس، جىالپ دەپ اشتى قارنىم وتىرماس، قاراپ دەپ تويدىم باالسى شىركىننىڭ مىنا –

 دەپتى. -اۋ!-پىردەن جىاليدىكا باالسى كۇنىندە. ەكەن جەر تۇرعان شىعىپ قۇالعى كاپىردىڭ شىعىپ،
 شىڭعىس تاۋىن، سەمەي تاۋالرىن كورىپ:

. كەنە قۇتىرادى مال جەگەن ونى. ەكەن قۇتىرادى ءشوپ شىققان وعان.ەكەن قۇتىرعان توپىراعى شىركىننىڭ مىنا –
ەر ج بوالتۇعىن كوپ توبەلەس-ۇرىس ۇزىلمەيتۇعىن، قان. ەكەن قۇتىرادى ادام ىشكەن ءسۇتىن جەپ، ەتىن ونىڭ
 دەيدى. -ەكەن!

 تۇندىك دەگەن وزەنگە كەلگەندە:
 -!كەنە جەر تۇرعان شىعىپ تۇتام قۇالعى قويدىڭ. تۇندىك قوي، جاتقان ماڭىراپ; تۇندىك وي، قازىلىق ەكى ون –

 نبايالشى باالالرى، ءبيدىڭ قازىبەك داۋىستى قاز.اتانىپتى «ۇشقارا»ء جەر سول سونان. قاراپتى ءۇش قيماي دەپ
 ى قىستايدى.اۋىل

 قىزىلتاۋ دەگەن جەرگە كەلگەندە:
 -! ەكەن رجە قالمايتۇعىن قىسىر توقتى ومىرىندە. ەكەن جاتادى ىڭىرانىپ بولىپ قوي بولعاندا، كەش تاسى-تاۋ –

 .دەپتى
 باياناۋال تاۋىن كورگەندە:

گەن وتىرعان؟ ءوزىن ءبىر كور قىلىپ قونىس قااليشا جۇرت شىركىندى مىنا. ەكەن جەر جارامايتۇعىن الۋعا ەرىن ات –
دەيدى ەكەن. ويتكەنمەن باۋىرىندا ءبىر تۇزى بار ەكەن.  -« اي، سەنى جەلكەمنىڭ شۇقىرى كورسىن!-كاپىر»كىسى: 
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ءبىر كۇن تۇنەپ كەتەمىن دەگەن كىسى ءبىر جۇما اينالىپ )ايالنىپ( قاالدى ەكەن،تۇزى سول تۇزى اۋىر ەكەن. 
 دەيدى. -دەيدى،  -جىبەرمەيدى ەكەن!

 اششى دەگەن جەرگە كەلگەندە، ارتىنا ءبىر قاراپ:
 ىاليدىششا جۇما ءبىر جازعىتۇرىم مال. ەكەن ارقاسى اششىنىڭ مىنا تۇرعاندىعىڭ بولىپ قونىس سەنىڭ باياناۋال، –

ىس قون باياناۋال بولماعاندا، والي. ەكەن تاتيدى جىلعا سونىسى ەكەن، اششىاليدى جۇما ءبىر تامان كۇزگە ەكەن،
 دەيدى. -بولۋعا جارامايتۇعىن جەر ەكەن دەيدى،

 بوكەنباي دەگەن توبەنى كورىپ:
 .دەيدى -دەيدى، ەكەن بار بيىكتىگى كەز قىرىق بوكەنبايدىڭ مىنا باياناۋالدان انا –

 ەرەيمەن تاۋىن كورگەندە:
نىڭ لىن تۇرماس. ورازدىقۇ ىشىندە تۇرسا، جىلقى تۇرماس، جىلقى بولسا، قىس. ەكەن بار ەسىگى جەتى جەلدىڭ –

اسى توبەلەسەتۇعىن كىسى سىقىلدانىپ تۇرعان، پان-بىرىمەن ەدىرەيىسىپ-جايالۋى، شيىرلىنىڭ قىستاۋى ەكەن. بىر
 دەيدى. -جوق، شىركىن ەكەن!

 سىلەتىدەن ءوتىپ، جاالڭاشتىڭ تۇزىن كورگەندە:
دەگەن  -وكتەرەيىن بە، قاي جاراما تارتايىن؟ب ارتىما بە، وڭگەرەيىن الدىما سەنى جاالڭاش، توبەلىندەي، اتتىڭ –

 دەيدى.-ايناالڭ از، ونان باسقا تاپتىرمايتىن جەر ەكەنسىڭ دەيدى، -ەكەن.
 ەسىل دەگەن جەردى كورگەندە:

 .دەيدى -دەيدى، ەكەن جەر بوالتۇعىن تەڭ بايى مەن جارلىسى تەڭ، سۋى مەنەن جارى –
 نۇرانىڭ ەسەنقارت دەگەن جەرىن كورگەندە:

 دەيدى. -التى كۇندە ات سەمىرتىپ مىنەتۇعىن جەر ەكەن دەيدى، –
 قاشىرلىنى كورگەندە:-قاراقۇيىن

 ونان! ەكەن بار ايداھارى جۇتقىش ءبىر باۋىرىندا! ەكەن جەر تۇرعان توگىلىپ قۇيرىعى مەنەن جالى جىلقىنىڭ –
رىال ر: بوران بولعاندا، جىلقى ءتۇسىپ قىبا تەڭىزى زور ۇلكەن ءبىر -. دەيدى -!ەكەن جەر كەتپەيتۇعىن جىلقى باسقا

 بەرەدى. ايناالسىندا جىلقى ءوسىمى وزگە جەردەن ارتىعىراق بوال بەرەدى.
 تەرىساققاندى كورگەندە:

 نەنتەزى ءوسىمى مال ارتىنان. ەكەن بار جۇتى قوياتۇعىن دەپ «!اۋپ»ء: ساندا-اندا ەكەن، تۇزدىعى ڭسارىارقانى –
 يدى.دە -!ەكەن جەر وسەتۇعىن

 تورعاي دەگەن وزەندى كورگەندە:
 .دەيدى -دەيدى، ەكەن جەر تاتىعان بال سۋى تاتىعان،اعار ماي شاباعى اق –

 جەتىقوڭىردى كورگەندە:
 .دەيدى -دەيدى، ەكەن ءماۋىتى سارىارقانىڭ –

 شۋدىڭ بويىن كورگەندە:
ولى جولبارىس ەكەن. باالنىڭ ءىشى ت ءىشى قامىس، نار بويى ونە ەكەن، باس بور جاعى ەكى شىركىننىڭ مىنا –

قۋرىلمايتۇعىن، ومىرىندە قىننان پىشاعى سۋىرىلمايتۇعىن، ەركەگى ات بوالتۇعىن، ۇرعاشىسى جات بوالتۇعىن جەر 
 دەيدى. -ەكەن! 

 قاراتاۋدى كورگەندە:
ى ارىق، مىز، ەرسە قاتىنى; ەكەن مۇندا ازعىنى جەر -جوق، ءيسى باسقا شوپتەن كوك جوق، قۇسى باسقا كوكەكتەن –

ەل ازعىنى مۇندا ەكەن. اتى بەستىسىندە قارتاياتۇعىن، جىگىتى جيىرما بەستە قارتاياتۇعىن جەر ەكەن. قاراتاۋدى 
قىستاسا، سوندا جارايدى ەكەن، ايتپەسە، جەكە ءوزى قونىستىققا جارامايتۇعىن جەر ەكەن  جايالسا، سىردىڭ بويىن

 دەيدى. -دەيدى، 
 شىمكەنت، سايرامدى كورگەندە:

 جەر عىنبولمايتۇ بەرەكە باستا:مازار ءبىر باسسا، ەكى. ەكەن جەر بولمايتۇعىن بەرەكە مالدا: بازار ءبىر باسسا، ەكى –
 .دەيدى-،«دەيدى كوبەيمەس جاقىن مازارى بايىماس، جاقىن بازارى». ەكەن

 سىردىڭ بويىن كورگەندە:
ىستىق جەرى بار ەكەن. وزگە ۇزىن اققان ءون بويى انىق كەدەيدىڭ قون اۋىلعا اق-ەكى: قايقاق اياعى بايپاق، باسى –

 دەيدى. -قونىسى ەكەن دەيدى،
 سۋلى كەلەس، قۇرلى كەلەستى كورگەندە:

 .دەيدى -دەيدى، ەكەن جەر ۇزىلمەيتۇعىن تۇقىمى سيىر! موڭىرەۋىن بولىپ سيىر موڭىرەۋىن، –
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 ورىس بارمايتۇعىن»دەپ،  -« سارىارقانى ورىس االدى!»سونان ارمان جيدەلىبايسىنعا شەيىن جۇرە بەرگەن ەكەن.
ز سيىردى بۇقاسىدەپ، قويعا قوشقار قويماي، جىلقىعا ايعىر سالماي، تۇيەگە بۋرا شوگەرمەي،  -«جەرگە بارامىن!

ساقتاپ، مالدى ءۇش جىل تۋ قىلىپ، ءسويتىپ اۋعان ەكەن. سول اۋىپ بارا جاتقان بەتىندە نوعايلىنىڭ حانى ءاز 
جانىبەككە كەز بولدى دەيدى. بۇرىن ءۇش تويىنا شاقىرعاندا، اسان قايعى بارماعان ەكەن. اۋىپ بارا جاتىپ كەز 

 بولعان سوڭ، ءاز جانىبەك:
 ،اسان قايعىم -

 شاقىرسا كەلمەس حانىمدى
 بۋرا قۋىپ كەلتىردى.

 بۇلجى قىلماستان،-قالجى
 دەيدى. -دەگەن وسى ما؟! -تۋرا قۋىپ كەلتىردى،

ءبىر حان بولعان ەكەن. حاننىڭ قاسىندا ءبىر قاراشى كەدەي ءۇي قوڭسىسى بولعان ەكەن،  -بۇل ءسوزدىڭ سەبەبى 
ڭ سۇمەسىنەن قوزى قارىن ماي، قۇالقتان قاپ قۇرت العان ەكەن. تومەن تارتار ساۋىنى جوق ەكەن. حاننىڭ مالىنى

 كۇزدىگۇنى ەل تاۋعا قونار مەزگىلدە قاراشىسى حاندىكىنەن ايرىلىپ كەتەتۇعىن بولعان سوڭ، قاتىنىنا ايتىپتى:
 حانىمعا .الربو جۇعىمدى قالعانى بىزگە سوندا كەتەيىك، تاتىرىپ الدىن الىپ، شاقىرىپ حانىمدى مايدى-قۇرت وسى –

 ىعۋعاش كىرىپ ۇيىنە قاراشانىڭ حانىم شاقىرسا، ۇيىنە حانىمدى دەپ، -بولماس، بەرەكەمىز سوڭ، كەتكەن تاتىرماي
، مايدىڭ الدىن حانىمعا تاتتىرماي-قۇرت»دەپ، كىرمەپتى.  -،«انە، بارايىن، مىنە، بارايىن»قىلىپ، ارالنىپ:  نامىس

دەپ، سارعايىپ توسىپ وتىرىپ  -« حانىم قاشان بىزدىكىنە باسىن سۇعادى؟!»دەپ، ول بەيشارا: -« كەتپەيمىز!
ءجۇسىپ  -اعا بارىپ، قايتىپ كەلە جاتسا، ء)ماشھۇر قالىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن حانىم بۇركەنىپ شىعىپ، قازىحان

دەپ ادامنىڭ داالعا بارىپ جۇمىستايتىن ءزارۇرى ۇلكەن )ولگەن( جۇمىسىن ايتادى(  -« قازىحانا»ەسكەرتپەسى: 
حاننىڭ كىسى االتۇعىن قارا بۋراسى بار ەكەن، حانىمدى قۋىپتى. حانىم ساسقانىنان، كيىمىنىڭ باۋىن بايالۋعا شاماسى 
 كەلمەي، قولىمەن ۇستاعان بويىمەن قاراشانىڭ ۇيىنە كەلىپ، جوق بولىپ كەتىپتى. سوندا شال بەيشارا ايتقان ەكەن:

 شاقىرسا كەلمەس حانىمدى -
 بۋرا قۋىپ كەلتىردى.

 بۇلجي قىلماستان،-قالجي
 تۋرا قۋىپ كەلتىردى.

 باستاي گور، قاتىن، قۇرتىڭدى،
 -ساال گور مايىڭدى!
 -اۋ! -بىرىنە كەلمەدىڭ، ءقادىرسىز، اياقسىز كەلدىڭ-ايتقانداي، ءۇش تويىما شاقىردىم، بىردە دەگەن ەكەن. سول

 دەپتى.
. ڭەدى جان الماعان بوال يە ءوزىڭ ەسكە-اقىل بويىنداعى ءوز اۋعان، ۇرعاشىعا ويىڭ جانىبەگىم، ايتاسىڭ، راس –

ڭ ىلەسىڭ بە؟ اۋەلى توي قىلعاندا، قارا قالماقتىب قىلدىڭ، توي نەگە. ءوزىڭ سەن اۋ،-وتىرسىڭ ايتىپ سوندىعىڭمەن
قىزى قاراشاش سۇلۋدى الدىم دەپ توي قىلدىڭ. سەن اقسۇيەك تورە ەدىڭ، ول قارا ەدى، تۇقىمىڭدى ازدىردىڭ. 

ا ەكىنشى توي قىلعاندا، جايىق سۋىنىڭ بويىن -دەيدى.  -سۇڭقاردى قارعاعا ايىرباستادىڭ، ونىڭ نەسىنە كەلەيىن؟!
تپەيتۇعىن، جاۋىن وتپەيتۇعىن ءۇي سالدىردىم دەپ، توي قىلدىڭ. ول ءۇيىڭدى كىم سالدى: كاۋىر سالدى. داۋىل و

كۇنىندە ءوزى سالعان ءۇيدى ءوزى االدى. سەن جايىقتىڭ بويىنا كاۋىر جيىپ، قاال سالدىرماساڭ، ەسىل وسىنداي 
تايتۇعىن جەرىن كاۋىرگە قالدىردىڭ، ونىڭ جەردى ورىس االر ما ەدى؟! مۇسىلماننىڭ قانشا كۇن كورىپ، جان ساق

نەسىنە كەلەيىن؟! ءۇشىنشى توي قىلعاندا، نەگە قىلدىڭ؟ قۇالدىنعا قۋ ءىلدىردىم دەپ، توي قىلدىڭ. قۇالدىن قۇستىڭ 
قۇلى ەدى دە، قۋ قۇستىڭ تورەسى ەدى. ونىڭ كەسىرى: ءوزىڭنىڭ باسىڭدى ەسىگىندەگى قۇل االدى، وزىڭمەن 

تۇقىمىڭا كەتەدى. زاماننىڭ اقىرى كەزىندە سەنىڭ تۇقىمىڭدى قارا قازاق بيەشى، تۇيەشى قىالدى، -كەتپەيدى، تۇقىم
 دەيدى. -ونىڭ نەسىنە كەلەيىن؟!

وپ التىن شۇيىر بولىپ، حاننىڭ ءبىر قۇلىنا ك-ايتقانىنداي، ءاز جانىبەكتىڭ سۇلۋ توقالىمەن ءبىر بايدىڭ باالسى ءۇيىر
سىيالپ، سول قۇلى ءولتىردى. توعىز ۇلدان توقال حاندى ازعىرىپ،باالالرىمەن جاۋ قىلىپ، وڭاشا الىپ شىعىپ كەتكەن 

نىنا باسىن شۇلعىعاننان باسقا دانەمە دەمەدى. ەكەۋى دوس بولىسىپ، جالعىز كۇندە ءاز جانىبەك اسان قايعىنىڭ نە ايتقا
 جەتىم جانالىنى سۇراپ الىپ قالدى دەيدى. 
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 اسان قايعى جانە پەرى قىزى
 تەرەتۇعىن بالگەر ايتقان ەكەن:ءبىر بالداما اشىپ، تاالي ناما كو 
 :ول .دەپ-!تۇر دەپ بواليىن نەسىپ قىزى سۇلتانىنىڭ سۋ تورەسى، پەرىسىنىڭ سۋ تااليىڭا باق سەنىڭ –
 دەگەندە: -دۋشار بوالدى؟ ماعان قايدان –
 ۇلكەن ءتورت وسى -سال، قارماق ەرتىسكە اققان ۇزىن سال، قارماق سىردارياعا سال، قارماق جايىققا ەدىل، –

 .دەپ -ىلىنەدى، قارماعىڭا بىرىنەن بولماسا، ءبىرى وزەننىڭ
سونان جەلمايامەن ءجۇرىپ، بارىنە دە قارماق سالىپ، ەڭ اقىرىندا ەرتىس سۋىنىڭ باسىنان قارماعىنا ىلىنگەن ەكەن. 

ىز قالىبىندا ى جوق. قسويلەسەرگە ءتىل -اق ايىبى -ادامزاتتان بولەك جەرى جوق، سۇلۋلىقتان باسقا ءمىنى جوق، جالعىز
كۇلكىگە تيتتەي مۇلتىك كەمى جوق. بىرنەشە كۇن -جاتىپ تۇرۋعا، قىلىق قىزمەتكە، ءبىر سويلەۋدەن باسقا ويىن

پ، ءيا بىر نارسەنى تاماشا قىلى»قاتىن قىلىپ الىپ ءجۇردى، ءبىراق سويلەسپەگەنىنە قاپا بولىپ، بازار اراالتتى. ء
ميم دەپ، ءبىر كاليما ءسوز سويلەمەدى. -دەپ، ءالم -«نارسە دەپ سويلەر مە ەكەن؟ ۇناتىپ، ءيا ەرسى كورىپ، ءبىر

 ءبىراق ءۇش ورىندا مىرس ەتىپ كۇلىپ جىبەردى. نەمەنەگە كۇلگەنىن بىلمەدى.
 بازار تارقاپ، اۋالق وڭاشاعا شىققان سوڭ:

 ەندى كۇلدىڭ، جەردە ۇش-ەكى ءۇشىن بىلگەن بىلەسىڭ، ايتقانىن نە بىرەۋدىڭ -. سويلەمەدى. دەيدى -!سويلە –
 .ەپد -!سويلە - ۇردى، اشىندىرىپ دەپ، - عوي، ءجۇرسىڭ مەنسىنبەي دەپ ادامزات مەنى سويلەمەيسىڭ؟ نەمەنەگە

 تۇششى ەتىنە اششى تاياق تيگەن سوڭ، سويلەدى:
 ەتىپ ىرش جەرگە پ،بولى جۇكتى سەنەن. ەدىم جوق جەتكەن كۇنىمە سويلەيتىن: جۇرگەنىم دەپ سويلەمەيىن مەن –

 وقج ساعان مەن جوق، ماعان سەن سويلەسەم، بۇرىن ونان. ەدىم سويلەمەكشى سوڭ سونان تۇسسە، باال بويىمنان
كۇندە جازۋدا بار ءىس ەدى. وعان شىدامادىڭ، ەكىقابات ەدىم، تابۋىما ءتورت اي قالىپ  ازەل كەتپەك ايرىلىپ بولىپ

 -ەسەن بول! ءتورت ايدان سوڭ، جاردىڭ استىنان كەلىپ، قۇنداقپەن جاتقان باالڭدى ال! -ەدى. قوي، قوش، امان
 دەپ، جونەلە بەردى.

 .ەدى دەپ -!توقتا –
 دەيدى. -پ بولمايدى!اتوقت ەندى جوق، بۇيرىق توقتاۋعا جوق، –

 تۇرماسىن، توقتامايتۇعىنىن بىلگەن سوڭ:
 .دەيدى -!كەت ايتىپ ءمانىسىن كۇلگەنىڭنىڭ –
 ۇرىش،ك: شىعارىپ تەڭگە مىڭ دەپ، قىالمىن توي بىرەۋ بازاردا: سەبەبىم كۇلگەن ءبىر -دەيدى، -ايتايىن، ونى –

زعا كەلگەندە، قىمباتسىنىپ، ءبىر تەڭگەنى قيماي، تۇز تۇ. ەكەن جاتىر الىپ تاماق ءتۇرلى جانە مەيىز ورىك، ماي،
الماي كەتتى. سونىڭ اقىماقلىعىنا كۇلدىم. مىڭ تەڭگەنىڭ تاماعى ءبىر تەڭگەنىڭ تۇزىنسىز تاماق بولىپ ءالززات 
بەرمەيدى. ەكىنشى كۇلگەنىم: بىرەۋ ورىكتىڭ ءدانىن تىسىمەن سىندىرىپ ءتۇر ەكەن. ءتىستىڭ قۇنى مىڭ تەڭگە، 
مىڭ تەڭگەلىك ءتىستى ءبىر پۇلعا تۇرمايتۇعىن نارسەگە جويىپ تۇرعان سونىڭ اقىماقلىعىنا كۇلدىم.ۇشىنشى كۇلگەنىم: 

 -دەپ،  -بىراق وسى ەتىگىڭ جەتى جىلعا شىن شىداي ما؟ »بىرەۋ ءبىر ەتىككە ساۋداالسىپ، باعاسىنا كەلىسىپتى. ء
شىداۋىنا سەرتتەسىپ تۇر ەكەن. ەتىك االمىن دەپ تۇرعاننىڭ دەپ، سونىڭ نەشە جىلعا  -، «سوعان شىداسا االمىن

اق كۇندىك ءومىرى قالعان ەدى. ءوزىنىڭ ءومىرىنىڭ قانشا كۇنگە جەتۋىمەن جۇمىسى جوق، ەتىكتىڭ قانشا -ءۇش
 دەپ، قوش ايتىسىپ جۇرە بەردى. -كۇنگە جەتۋىنە، سوعان تاالسىپ تۇرعانعا، سونىڭ اقىماقلىعىنا كۇلدىم،

ەتىم جالعىز ج»اي توسىپ جاتىپ، جار استىنان بارىپ، قۇنداققا وراپ تاستاعان باالنى تاۋىپ الىپ، اتىن ءتورت  
ايعىسىنان: دەپ، سونىڭ ق -«اۋ!-سول قاتىننان جوق جەردە اسىعىستىق قىالمىن دەپ ايرىلىپ قالدىم»قويدى. « جانالى

 رسەنى ۋايىم قىال بەرەدى ەكەن. اتانعان ەكەن. جانە ءوزى كوزىنە كورىنگەن نا« اسان قايعى»
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حاسەنحان ەكەن. ءوزى نازىركەردە اۋليە دەپ ايتۋعا جارارلىق ەكەن. مۇنىڭ ون ەكى  -اسان قايعىنىڭ شىن اتى 
كۇنىندە قازاق شۇرشىتكە قارايدى ەكەن. شۇرشىتكە حان بولعاندا، ەجەن حان دەپ سويلەيدى ەكەن. جاسار باال 

 ەجەن حان كوشپەلى قازاق بايدىڭ باالسىنا:
 مەنىڭ ە،كىسىنەس ايعىرى ءجۇرىپ داالدا قازاقتىڭ ەگەر -. دەيدى قىلدى جارلىق دەپ، -! كىسىنەتپەسىن ايعىرىن –

 -قۇلىن تاستايدى. ايعىرىن كىسىنەتكەن جاننىڭ باسى ايداۋدا، مالى تاالۋدا بولسىن! لەرىمبەدەۋ تازى تۇرعان قورادا
 دەپتى.

 قازاق جۇرتى مۇنى ەستىپ، ۋايىمعا ءتۇسىپ جىالدى دەيدى:
 :باال حاسەن سوندا.دەپ -!تۇرامىز؟ كىسىنەتپەي قاالي مالدى حايۋان –
قىرىق جەلمايا تاۋىپ بەرىڭدەر. -تىپ بەرىڭدەر، وتىزەر مەرگەن قىرىق-وتىز ماعان. جەمەڭدەر ۋايىم ءۇشىن ول –

 دەيدى. -مەن ەجەن حانعا بارىپ، بۇل جارلىعىن قويدىرىپ، قازاققا ءبىر بوستاندىق الىپ كەلەيىن!
قىرىق جەلمايا جيىپ بەردى. حاسەن باال مەرگەندەردى -قىرىق مەرگەن ەرتىپ بەردى، وتىز-سونان سوڭ جۇرت وتىز

ى اتا دەپ، ءۇرىپ شىققان ءيتت« اۋ»ىلىپ، ءشۇرشىتتىڭ حانىنا جونەلدى. شاھاردىڭ شەتىنەن كىرگەننەن ءجولداس ق
 بەردى دەيدى. يت يەلەرى كەلىپ:

 :دەسە - كەلەسىڭ؟ قىرىپ نەگە ءيتىمىزدى جازىقسىز قاالي، مۇنىڭ –
ەلشىگە »بىن حاندارىڭا بەرەيىك. جاۋا. دارايتىڭ حاندارىڭا بولسا، ارىزىڭ نە. ەلشىمىز جاتقان كەلە ەلىبايدان ءبىز –

 دەپ، جۇرە جاۋاپ بەرىپتى. -دەگەندى بىلمەيسىڭدەر مە؟« ءولىم جوق!
 يت يەلەرى حاندارىنا عارىز قىلىپتى. حاندارى:

 .دەپتى -تەكسەرەمىز، سۇراپ سەبەبىن كەلسىن، –
 ەلشىلەر كەلىپ حانعا جولىققان سوڭ:

 .دەپتى -ن قىرىپ، جۇرتتى شۋالتىپ كەلە جاتقاندارىڭ قاالي؟ءيتى ەلىمىزدىڭ قاالي؟ بولعاندارىڭ ەلشى –
 سوندا حاسەن باال:

 وپك جۇرگەنىمدە، باعىپ قوي داالدا. باقتىردى قوي ماعان اكەم كۇنىمدە كىشكەنە. بار ءمانىسى ونىڭ تاقسىر، –
ىردىم، ، ەلدىڭ دە ءيتىن شاقشاقىردىم ءيتىن دا قىردىڭ شاقىردىم، ءيتىن دا ويدىڭ مەن سوندا. قامادى كەلىپ قاسقىر

ارمىن! ويدىڭ ءيتى، سەنى دە ات»شاھاردىڭ دا ءيتىن شاقىردىم، ءبىر يت كەلىپ ارا تۇسپەدى. سوندا انت ءىشىپ ەدىم: 
ل دەپ. سو -«قىردىڭ ءيتى، سەنى دە اتارمىن! ەلدىڭ ءيتى، سەنى دە اتارمىن شاھاردىڭ ءيتى، سەنى دە اتارمىن!

 دەيدى. -جايىم سول!-جەتەيىن دەپ، يت بىتكەندى قيراتىپ، اتىپ كەلە جاتقان ءمان سەرتىمە
 وندا حان ايتتى:

 ءيتى شاھاردىڭ ءبىزدىڭ داۋسىڭدى ايقايالعان ءجۇرىپ داالسىندا سارى ميداي قازاقتىڭ سەنىڭ شىركىن، تەنتەك –
 .دەيدى -ەستىسىن؟ قايدان

 حاسەن باال جاۋاپ قايىردى:
 دەيدى. -جەردەن كىسى داۋىسىن يت ەستىمەي قويمايدى، ەستىگەن بيە ىنداۋس ايعىر –
 .دەيدى -!ال قاالعانىڭدى! ۇتتىڭ سەن دا، ۇتىلدىم مەن! ۇردىڭ مەنى باال قاپ، –
 .دەيدى -بوالدى، بەرسەڭ وزىمە بەرسەڭ،قازاعىمدى قاالعانىمدى –
 .دەيدى -سايالدىم، حان ءوزىڭدى جۇرتقا دەگەن قازاق بەردىم، بار، –

 اتانىپ قايتتى. « حاسەن حان» سونان سوڭ: 
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ڭ قول سۇلتانى بولىپتى. ونىباياعى زاماندا حىبىش دەگەن جۇرت بولىپتى، يەمەن ءۋاالياتى دەلىنەدى. نىجاش دەگەن 

استىندا ابىراھا دەگەن پاتشاسى بولىپتى. جالعاندى جالپاعىنان باسىپ، دۇنيەنى ءوز قولىمەن اۋدارىپ، توڭكەرىپ، 
جەلەڭمەن اڭ اۋالپ ءجۇرىپ، كوپ ءجۇرىپ بارا -ۇستىنە كەلتىرىپ جۇرگەن كۇندەردە ابىراھا كوپ جىگىت-استى

 جاتقان جۇرگىنشىنى كورىپ:
 دەسە، -سىڭدار؟جان جاتقان بارا ايداق –
 .دەسىپتى-بارامىز؟ زياراتقا سوعان. بار ءۇي دەگەن -«ءۇيى قۇداي» وندا بار، شاھار دەگەن مەككە –
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 ابىراھا:
 بۇالر دەسە، -ەدى؟ ما بولۋشى ءۇي تاس ەسكى جامان سونداي -«ءۇيى قۇداي». بارماڭدار قاڭعىپ تەككە –

 :بولماپتى
يەنىڭ ءتورت بۇرىشىنا تور جايامىسىڭ؟ جاالڭ ءبىز ەمەس، دۇنيەنىڭ ءتورت دۇن بوگەگەنىڭمەن، بارعىزباي ءبىزدى –

 دەگەن سوڭ، ابىراھا اشۋالنىپ، دولدانىپ: -بۇرىشىنان ول ءۇيدى ىزدەپ كەلۋشى بيحيساپ! 
 وڭس سونان. جاساتايىن ەۋشىرك ءبىر ارناپ قۇدايعا وزىمىزدىڭ!ءقىاليىن بارمايتۇعىن جان ۇيگە ول مەن توقتا، –
دەپ، ينجەنەرلەردى جيىپ، ءوز جەرىنەن اليىقتى جەر  -دەپ، جۇرتقا جار شاقىرتايىن!  -«داي ءۇيى مۇندا!قۇ»

ىزدەپ، اتقا ءمىنىپتى. ساحارا مايدان ەلسىز داالدان يەمەن ءۋاالياتىنىڭ زىعا دەگەن شاھارىنان ءۇش ساعاتتا باراتۇعىن 
ركەۋ سالدىرىپتى. ول ۇيدەن اياپ قالعان التىن، كۇمىس، اسىل تاس بولماسا كەرەك. ءبىر جەردى ۇناتىپ، شى

دەپ، جاساتىپ، نە كەرەكتىڭ ءبارى وزىنەن تابىالتۇعىن قىلىپ، ءۇيدىڭ اتىن:  -«جالعاننىڭ بەيىشى قىالمىن!»
ن جاندارعا كەلگەن، كەتكە. »دەپ اتاندىرىپتى. وزىنە كوپ موناح )ماناح( مىناستىرلەر تۇرعىزىپتى« قىليسا )قالسا(»

ەپ تاپسىرىپ، د -«تاماشا قىلدىرىپ، ەسىن شىعارىپ تويعىزىپ، ەسىنەن قالعىسىز قىلىپ، ايتا جۇرگەندەي قىلىڭدار!
ۇل حابار دەگىزىپتى. ب-«وسى! -مىنە، قۇدايعا جاراستىقتى ءۇي »قولدان جاساعان التىن قۇدايدى تورىنە ورناتتىرىپ: 

سويتكەنمەن قولدان جاساعان شىركەۋ مەن قولدان جاساعان: تاس قۇداي، اعاش قۇداي ەكىنىڭ  دۇنيەگە جايىلىپتى.
 دەگەن ەمەس پە؟! جۇرت بارا قويماپتى.« اركىمدىكى وزىنە  اي كورىنەر كوزىنە»بىرىندە،ەگىزدىڭ سىڭارىندا بار. 

 ۋاالياتىنا بارىپ:اراب )عاراب( حالقىنان كانانا رۋىنان التى جىگىت ساۋداگەرلىكپەن يەمەن ء
 دەپ، قىليساعا بارىپتى. -ەتەدى، كورە كەتەيىك!ك نەمىز –

 موناحتار )ماناحتار(:
 :سوڭ سۇراعان دەپ -بوالسىزدار؟ كىم –
 سوڭ، دەگەن -!كىسىسىمىز شاھارىنىڭ مەككە –
 .كورسەتىپتى اراالتىپ كۇتىپ، سىيالپ، دەپ، -! كەلدىڭدەر جاقسى بارەكەلدى، –

 تاماشا قالىپ:-تاڭبۇالر دا 
 دەسىپتى. موناحتاردىڭ بىرەۋى: -اق ەكەن. ۇيلەرىڭ جارايدى قۇدايعا ءۇي بولۋعا تولىق ەكەن!-قۇداي قۇدايالرىڭ –
سەندەردىڭ قۇدايالرىڭنىڭ ءۇيى قاالي،  -دەپ،  -!ay-شىقتى ەسى اعىپ، سۋ اۋزىنان دا، قىلسا نە بۇالردىڭ –

 دەپتى. -سى جاقسى؟ءبىزدىڭ قۇدايدىڭ ءۇيى قاالي؟ قايسى
 وندا والر وتىرىك ايتا الماي، شىنىنان سويلەپتى:

 مىنا سەندەر دەسەڭدەر، نەگە. وڭدى كوپ ارتىق، كوپ مۇنان ءۇيىمىز جۇرگەن دەپ «ءۇيى قۇداي» ءبىزدىڭ –
 زدىڭءبى. دەمەيمىز تۇرادى دانەمەگە ونى ءبىز. عوي وياليسىڭدار دەپ بوالدى ارتىق تاسپەن اسىل كۇمىس، التىن،

سماعۇل دەگەن پايعامبار جاساعان. جانە ول ءۇيدىڭ بوساعاسىنا تايانىپ تۇرىپ، نە -اھيميبر ءۇيدى دەگەن «قاعبا»
دەي  -تىلەسە، تىلەگى قابىل بوالدى. ۇلسىزعا ۇل بەرەدى، قىزسىزعا قىز بەرەدى. جارلى بايدى، اۋرۋ جازىالدى!

عى توبەلەسسىز تارقامايتىنعا اينالىپ بارا جاتقان سوڭ، التاۋدىڭ كەرىس كوبەيىپ، ايا-اق، جانجال-باستاعان سوڭ
-بىرەۋى جۇگىرىپ بارىپ ەسىكتى باسىپ تۇرا قالدى دا، قالعان بەسەۋى ىشتەرىندە جاسىرىن بايالنىپ جۇرگەن ءبىر

لەمەجدەپ، رىپ، كەقارىندارىن اياقتارىنىڭ باسىنا ءتۇسى-بىر جەكە اۋىزدارى بار ەكەن. ءبىرىن ساۋ قالدىرماستان، شەك
اۋزىنا، -قورالپ ءولتىردى دە، وزدەرى سول ءۇيدىڭ ىشىنە شومەلە تۇرعىزدى دا،ونان اپارىپ قۇدايالرىنىڭ بەت

مىنە، ءبىز »باسىنا بىلجىراتىپ جاقتى دا، ءبىر بالتانى قاسىنا سۇيەپ قويدى دا، حات جازىپ تاستاپ كەتتى: -ءۇستى
اعىمىز، بەتىنە ]بوق[ جاعىپ جاتقان ءبىزدىڭ قولىمىزدى قاعۋعا جارامادى. مەككە شاھارىنىڭ قاڭعىپ جۇرگەن ساي

دەپ ايتار دەپ، قاسىنا بالتا دا قويدىق. ونى ۇستاپ، ءوز باسىنىڭ قامىن قىلۋعا،  -«قۇر قول بولدىم، قاپى قالدىم!»
 ى.دەپ، كەتىپ قالىپت -«ەر؟!ءوز باسىن قورعاۋعا جاراماعان قۇداي سەندەرگە نەمەنەگە سەپ بولۋعا جارايدى دەيسىڭد

وسى ۋاقيعانى ەڭ العاش كورگەن نە دەپ ايتىپ باردى ەكەن؟ قۇدايدىڭ بەتىن نەمەن بىلعاپ كەتىپتى دەيدى ەكەن. 
ابىراھا مۇنى ەستىپ، ءوزى كەلىپ كورىپ، اشۋ اسا زور قىسقاننان، ەسىنەن جاڭىلىپتى. بار شاماسى كەلگەنى سول 

دايارالنىپ، كۇننىڭ كوزىن، جەردىڭ ءجۇزىن تۇتىلدىرعان قوسىن الىپ، قىرىق ءپىل بار ەكەن بولىپتى. سوعىس اشۋعا 
 دەيدى ەكەن. -« پىل ماحمۇدى»بورداقى قىلىپ باقتىرىپ قويعان.ونىڭ ىشىندە ءبىر ءپىلدى ء

 ەسەگىنك بىرء كەلۋشىگە ىزدەپ ءۇيدى ول دە، جىبەرەيىن ۇشىرىپ اسپانعا قىلىپ، جوق ورنىمەن شاھارىن مەككە –
دەپ، مەككە شاھارىن قاماپ كەلىپ جاتىپ الىپتى. قۋرايىشتىڭ داالدا جۇرگەن  -قىاليىن!  المايتۇعىن تابا ورنىنان

قوي، تۇيەسىن ءتۇپ كوتەرە شاۋىپ، تاالپ الىپتى. بۇل كۇن ءعابدىلمۇتالىپ اقساقالدىڭ مەككە حالقىنا اقساقال 
 مال اشۋى»دەگەن سوڭ،  -«تۇيەنى قۋىپ كەتتى!»يەسى بار ەكەن. بولىپ تۇرعان كۇنى ەكەن، ءتورت ءجۇز تۇ

دەگەن بار عوي، بوي توقتاتىپ وتىرا المادى. جاقسى كيىمىن كيدى،باسىنا داعاراداي سالدەسىن -«جان اشۋى -
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قساقالدى اسالدى، تۇيەسىنە ءمىنىپ، ابىراھاعا مال سوڭىنان باردى. جولدا جاتقان قىرىق ءپىلدىڭ باستىعى ءپىل ماحمۇد 
ساقال، جۇرە بەر، اق»ەكەندىگىن تانىپ، باسىن تومەن سالىپ: « اقىر زامان پايعامبارىنىڭ باباسى»كورگەن جەردەن: 
 دەگەن كىسىدەي تىرپ ەتپەي جاتا بەردى دەيدى. -«ساعان جول بوس!

-ىسىپ، سىينان ۇستاپ كورابىراھا پىلدەرىنىڭ سىيالعاندىعىن كورىپ، ۇشىپ تۇرا كەلىپ،تاعىنان ءتۇسىپ بارىپ،قولى
 قۇرمەتپەن تاعىنىڭ ۇستىنە بىرگە الىپ شىعىپ وتىرعىزىپ:

 .دەيدى -نەمەنە؟ جاي، ءاقساقال،جۇرىسىڭىز بولسىن، جول –
 كەشىرىپ (ارقات) اۋقات كورىپ، كۇن بەستى-تورتتى تولەڭگىتتەرىڭ داڭ قۋ! بولسىن مول بولسا، جول شىراعىم، –

عوي!  مەنە؟ سونى ساعان شاعىپ كەلىپ وتىرعانىمنە كۇنى كىسىنىڭ مالسىز. كەتىپتى قۋىپ مويناقتارىمىزدى وتىرعان
 دەپتى. -

 ابىراھا كۇلىپ:
 ءسوزىڭدى .ەدىك قالىپ ەمىرەنىپ ءيسىنىپ، تويىپ، كورۋمەن قارالدىندى سەنىڭ ءبىز اي،-اقساقال جارىقتىق، وي، –

ڭ قاراسىن بۋلى ءۇيدىجا قارا مىنا.جاتىرمىن كەلىپ نەمەنەگە توگىلىپ-ۇيىلىپ مەن. عوي اشتى كارىن سوڭ، ەسىتكەن
ا كەلگەن جايىن-تيپىل جوق قىلىپ، ورنىنان كوشىرەيىن دەپ كەلىپ جاتىرمىن عوي! سونىڭ ءمان-وشىرەيىن، تىپ

 دەپتى. -ەكەن عوي دەسەم،سىرتى توكسە )تۇگىل(، ءىشى ]بوق[ مال ءۇشىن ءجۇر ەكەنسىز عوي!
 ايتىپتى: وندا ءعابدىلمۇتالىپ

دەگەن. ول ۇيدە مەنىڭ نە جۇمىسىم بار؟ ول مەنىڭ « ولسا، ءبورىنىڭ ءتاڭىرىسى بار!ب يەسى يتتىڭ»ء باالم، ا، –
تۋىسقان -ءۇيىم ەمەس،وزىنىڭ يەسى بار. ول ءوزى ءبىر قۋ: جالعىز، وندا نە اكە جوق، نە شەشە جوق، نە تۋعان

ىر، اعايىن، تۋىسقانىمىز ەمەس. قۇداي قوسقان قۇدا، قۇشاقتاسقان شاعاسى جوق. ءبىزدىڭ باۋ-جوق، نە قاتىن، باال
دوسىمىز ەمەس. نە ۇلىمنىڭ قايىنى، نە قىزىمنىڭ قايىنى ەمەس. ايداالدا بىرەۋدىڭ ءۇيى ءۇشىن مەنى كىممەن 

 نبەستى مويناق كۇن كورىپ، اۋقات كەشىرىپ وتىرعان مالىم، مە-جاۋالسىپ،كىممەن قاستاسادى دەيسىڭ. تورتتى
سونىڭ يەسىمىن،سول مالىم ءۇشىن كەلىپ وتىرمىن. ايداالداعى بىرەۋدىڭ ۇيىندە نە اقىم بار؟ ۇيىنە يەلىك قىلىپ، 

 ايىرىپ الىپ قالسا دا، ءوزى بىلەدى، ساعان بەرىپ قويا بەرىپ،باقىرايىپ قاراپ وتىرىپ قالسا دا، ءوزى بىلەدى.
ايسىڭ ساققا قارسى شىقپجا بىزگە، بولىسىپ، وعان سەن سوندا. زقويامى قول ۇيگە سول ءبىز ەرتەڭ اقساقال، ءيا، –

 دەپتى. -با؟ 
 جارانىممەن،-جان ايناال تاستاپ، ساعان دە ءوزىن دە، ءۇيىن بەتىممەن بارعان وسى مەن شىراعىم، جوق، جوق، –
 .دەپتى -با؟ ريزاسىڭ كەتسەم، شىعىپ كوشىپ شارباتىممەن-باۋ
پ، ءتورت ءجۇز تۇيەسىن تۇگەل الدىنا دە -!بولدىڭ كىسى جاقسى تابىلمايتۇعىن سەن اقساقال،وندا جارايدى، –

 سالىپ، ايداتىپ قويا بەرىپتى.
 ءعابدىلمۇتالىپ تۇيەسىن ايداپ بارىپ: 
 گەبىز ءوزى مىناۋ! شىعىڭدار شاھاردان كوشىڭدەر، قالماي ءبىرىڭ - ايماق-اعايىن شاعا،-باال قاالش،-قاتىن ال، –

ايرىلىپ قالماسىن! ءوز ءۇيىن قورعاپ الىپ قالسا، قالسىن،  دەپ،ۇيىنەن ەكەن جان ەكەن، بار ءبىزدى دەپ، سەنەمىن
 تاياعىنا شەيىن قالماي جابىرالپ شىعىپ جاتىر دەيدى.-دەپ، قىبىرالعان جان، تايلى -قالماسا، قويسىن!

 ابىراھا دا قۋانىپ، ماسايراپ وتىر دەيدى:
 .دەپ -!ەكەن كىسى جارايتىن رلىق،تۇرا سوزىندە اقساقال كەشەگى –

 جۇرت ارىلىپ شىعىپ ءبولدى.تۇن ءوتتى، تاڭ اتتى. ابىراھا:
 .قىلدى جارلىق دەپ -!قالماسىن كىرپىش ءبىر ورنىندا قويىڭدار، قول ۇيگە! ءپىلدى ايداڭدار ال، –
-ءبىر ءپىل اياعىن تىرپ ەتىپ ىلگەرى باسپادى. كوتىنەن كەيىن شالقاالقتاپ شەگىنە بەردى. اسپاننان بۇرىن تۇسى 

تۇرىن ادام كورمەگەن ءبىر ءتۇرلى قۇس پايدا بولىپ، تۇمسىقتارىندا ءبىر تاس، ەكى اياقتارىندا ەكى -تۇگىن، ءاجار
وبەسىنەن ]تۇسكەن[ تاس كوتىنەن شىقتى، بىقپىرت بولىپ، تاس دارا بۇرشاقتاي جاۋدىرىپ ەدى، كاپىرلەردىڭ ت

قىرىلدى. قىبىرالۋعا جارارلىق جان قالمادى. ابىراھا كوتەنىنەن ءپىسىپ، بۇتىنا تىشىپ، قاشىپ بارادى. ءبىر كۇس 
 توبەسىندە كۇيكەنتايداي ەبەلەكتەپ، جانىن قويارعا جەر تاپتىرماي، قۋىپ بارادى.

نە كورگەن، نە بىلگەنىن و دا اسىعىپ سويلەپ بولدى، قۇس توبەسىنەن تاستى تاستاپ  ناجاشىنىڭ الدىنا بارىپ،
 جىبەرىپ، ابىراھا ناجاشىنىڭ الدىنا جالپ ەتە ءتۇستى.

-ماناعى مەككەدەن كوشىپ شىققان ەل قايتا ءوز قونىستارىنا كەلىپ،جاۋدان قالعان ولجاعا شاش ەتەكتەن ءىلىنىپ، ماز
 مەيرام بولىسىپتى.
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مۇستافا عااليسساالم انا قارنىندا ەكەن. شەشەسى ءامينا پايعامباردى  -ل وسى وقيعا بولعان جىلدا پايعامبار مۇحاممەد ءدا 
دەگەن جىل اتانىپ، قۋرايىشالردا « پىل جىلى»كوتەرىپ، ەكىقابات بۋاز ەكەن. سونان سول جىل عاراب جۇرتىندا ء

 جازىلىپ قالىپتى.
 ىر، كاف سۇرەسى كەلگەن. تاپسىرلەردەن قاراپ، ۇزىن اڭگىمەسىنە سونان قانىڭدار!مۇنىڭ قيسساسى حاقىندا ءالمت

اركىم »تاستاردىڭ اربىرىندە ارنالعان جانداردىڭ اتى جازۋلى ەكەن دەيدى.  -قۇدايدىڭ قۇدىرەتىنىڭ شەبەرلىگى سول 
ەنمەن، ىنەن تاسپەن قويىپ كەتپەگدەگەن ءسوز سونان قالعان ەكەن. ونداي كورىنە كەلىپ توبەس« ءوز تاسىنا ۇشىراماق

دەپ،  -«كۇن بوال قويمادى!-كۇنبە»بۇل زاماندا ءوز تاسىنا ۇشىرايتۇعىندار از ەمەس. قۇداي ىسىندە اسىعىس جوق. 
جۇرت اسىعادى. جوق، قاشان دا بولسا، قۇداي قۇدايلىعىن ءبىر تانىتپاق، بارلىعىن ءوزى بىلدىرمەك، كۇشتىلىگىن 

د پايعامبارعا كەلگەن حاتاب جالعىز مۇحاممەدكە ەمەس، قيامەت قايىمعاشا كوكتىڭ استىندا، كورسەتپەك. مۇحاممە
 شىنعا!  -جەردىڭ ۇستىندە بولعان ءىس 
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 سۇلەيمەن مەن قۇمىرسقا
بىر قاتار، ء-ۇزىن، )ەنى( كولدەنەڭى سەگىز ءجۇز شاقىرىم قاتار-يمەن ... ۇزىنىكۇندەردە ءبىر كۇنى حازىرەت سۇلە

[ جەردى تۇگەل تولتىرعان عاسكەرمەنەن ۇشىپ بارا جاتقاندا، قۇمىرسقانىڭ 1اشىق جەرى جوق، سونشا ء)يىردى( ]
 [ كوپ قۇمىرسقاعا جار سالدى:2پاتشاسى يلەۋىنىڭ ۇستىنە شىعىپ )تۇرىپ( ]

 وكتە،ك كوزدەرى والردىڭ عاسكەرىمەن، سۇلەيمەن! تىعىلىڭىزدار قاراي استىنا جەردىڭ قۇمىرسقاالر، ،بەيشارا ۋاي، –
دەدى. وڭشەڭ سەزبەستەر  -[، ۇساتىپ كەتپەسىن!3ۋاقتاپ ]-لىپ كەتەدى!: دەپتى. ۋاقتاپقى مايدا-مايدا سىزلەرنى

 دەيدى. -اۋ دەگەن ويالرىندا بار دەيسىڭ بە؟!-نارسە باركەلەدى. ەكى كوزى اسپاندا جۇرگەندەر اياعىنىڭ استىندا ءبىر 
[. 4جەل قۇمىرسقا پاتشاسىنىڭ اۋزىنان شىعىسىمەن، قازىرىندە سۇلەيمەنگە جەتكىزدى، قۇالعىنا ساپ ەتكىزدى دەيدى ]

 [:5ۋاسساالم ءوزىن زور ساناپ، قۇمىرسقانى قور ساناپ كۇلدى دەيدى ]-حازىرەت سۇلەيمەن ءعااليھي
 ايتىپ جەتپەي ءبىلىمى سوعان! ؟{6]تيەدى زارارى نە جەردەگىگە جاتقانداردىڭ بارا ۇشىپ اسپاندا شىركىن، نادان –

 سىنىپ، توقتاپ تۇرىپ، قۇمىرسقانىڭ پاتشاسىن شاقىرتىپ الدى.قوراش دەپ، -! اۋ-جاتىر
 سوندا قۇمىرسقانىڭ پاتشاسى:

 .دەيدى -شاقىرتتىڭىز؟ نەگە مەنى –
 .دەيدى -! شاقىرتتىم دەپ سويلەسەيىن تىلدەسەيىن، –
ىز. ايتپەسە، بەرىڭ ورىن تۇبىنەن تاق قۇالعىڭىزدىڭ ۇستىنەن، يىعىڭىزدىڭ جاۋاپتاسساڭىز، تىلدەسىپ، مەنىمەن –

 دەيدى. -جەردە: ءسوزىمىز تۇگەل بوال ما؟  -كوكتە، ءبىرىمىز  -ءبىرىمىز 
 [، قۇالعىنىڭ تۇبىنەن ورىن بەردى.7ن ]تاق سۇلەيمەن قۇمىرسقانىڭ پاتشاسىنا يىعىنىڭ ۇستىنە

 .دەيدى -تاقسىر، سۇرا، –
 -«تاپتاپ كەتپەسىن؟»ما؟ نە ءۇشىن:  قىال زومبىلىق-زورلىق بىرەۋگە جۇرت بار پاتشاسى مەندەي سۇراسام، –

 دەدىڭ؟!
 كوكتە .تيگىزبەدىڭ جەرگە اياعىن تيگىزبەدىڭ، كوككە توبەسىن حالقىڭنىڭ استىڭداعى قول اي،-تاقسىر ۋاي، –

 انىڭج دەگەندەي، - «!عوي كىسىسىمىز اۋىلدىڭ ءبىر بارىمىز»ء: بولساڭ جەردە. ەدىڭ ايار جەردەگىنى بولساڭ،
دە جوق،جەردە دە جوق، جەلگە ۇشقان تۋالقتاي ءوزىڭ ۇشىپ جۇرگەن سوڭ، سەنىڭ قاي جەرىڭدە  كوكتە. ەدى اشىر

قاڭباق، و دا جەلگە ۇشقاندا، جەرگە دوماالپ ۇشادى: ەسەبى -نى ەس تۇرادى دەپ وياليمىن. ءشوپ جاما-عاقىل
 شار جۇرەدى. جەلمەن ۇشىپ-كوكتىڭ اراسىندا نە جۇرەدى: قۇيىنمەن ۇشقان ءشوپ-قۇدايعا قىلعان ساجدەسى. اسپان

 ەس بار دەپ كىم وياليدى؟-جۇرگەن نارسەدە عاقىل
 ر،قاالسىڭدا قيراپ»: تۇرىپ بىلە جۇرگەنىن ۇشىپ ورتاسىندا جەردىڭ پەن كوك عاسكەرىمنىڭ مەنىڭ حوش، –

ىعا ما ش ءسوز بوس كىسىدەن ءبىلىمدى بولساڭ، بىلگىش سەن ايتتىڭ؟ قااليشا دەپ، -«!قاالسىڭدار جويىلىپ
 دەيدى. -ەكەن؟!

 كرەڭ المادان الما». ەمەس دەگەنىم -«!قاالسىڭ جانشىلىپ سەندەر دە، كەتەدى باسىپ اناالر»: ايتقانىم ونى –
 ىالمىنق تاماشا جۇرگەندەردى تارتىپ جەڭىل ۇشىپ، جەلگە. بوالدى مىنەزدەس تۇرسا، احىردا ءبىر ەسەكپەن ات االدى،
 -«پ، عاپىلدەردەن )عافيلالردان( بولىپ، قۇداي قاسىندا تاپتالىپ، ۋاتىلىپ قاالرسىڭ!قالى بوس زىكىردەن-فىكىر دەپ
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ە سىزدەن سۇراپ ۇيرەنەيىن دەگەن مۇقتاجىم بار، ماعان جول دەگەنىم ەدى. تاقسىر، كەزەكتەسەيىك. مەنىڭ د
 دەيدى.-بەرىڭىز!

 تاق سۇلەيمەن:
 .دەيدى -!سۇرا –
 دەيدى. -ن ايت، جۇرتتان بولەك نە بەردى؟بەرگەنى وزىڭە قۇدايدىڭ سۇراسام، –
 مەنىڭ جەر ايلىق شۇكىر، ارۋاققا شۇكىر، قۇدايعا بولعاندىقتان، قولىمدا تىزگىنى جەل بيلەتتى، ماعان جەلدى –

 .دەيدى -!بولدى قونالقالىق جەر ايلىق ەكى تۇستىك، - بارۋىما
جەلدىڭ قايتا اينالىپ كەلگەنىن كورگەن جان بار  وتكەن گۋىلدەپ. ەكەن بيلەتكەن نارسەنى ءتاۋىر بارەكەلدى، –

جەلگە »نعا تۇرماعان ءسوزدى دەپ، الىپ جۇرگەن جان بار ما؟ ورى -«مىناۋ مەنىكى!»ما؟ جەلدى قولىنا ۇستاپ: 
لگە جە -اقىرەتكە پايداسى جوق: قۇدايدىڭ ساعان بەرگەنى  -دەمەي مە؟ سونداي دۇنيە « داعى-كەتكەن ءبىر ءسوز

 دەيدى. -كەتكەن ءبىر ءومىر ەكەن. تاعى بەرگەندە، جۇرتتان بولەك نە بەردى؟
 .دەيدى -كوزىندە، سونىڭ بيلىگى كىلتى، پاتشالىقتىڭ بارشا: بەردى جۇزىك ءبىر –
 .دەيدى -قايسى؟ جۇزىگىڭ ول –
 .كورسەتتى دەپ، -!مىنەكي –
ەتتىڭ بولعانعا، تۇرعانعا نە ءسانى بار؟ داۋل-باق بولعان تاس كولەمىندەي تىرناقتىڭ قۇنى بارلىق بارەكەلدى، –

 دەيدى. -ءتىپتى، دانەمە ەمەس ەكەنىن وسىنان بىلسەيشى!
 سساالم ايتتى:ۋا-حازىرەت سۇلەيمەن ءعااليھي

 .دەيدى -پا؟ ارتىق مەن ارتىقپىسىڭ، سەن –
 قۇمىرسقا پاتشاسى ايتتى:

 ى.دەد -پا؟ ارتىق كيىمىڭ ۇستىڭدەگى پا، ارتىق تاعىڭ استىڭداعى –
 بەمەتو بولسا، ارتىق تاق جارايدى؟ نەمەنەگە نارسە، جانسىز تاق بولسا، جوق باق تاقتا. باقىتپەنەن تاحىت –

 .دەيدى - داعى،-ارتىق مەن تاقتان: وتىرمىن ۇستىندە بولسا، دە كۇن ءبىر. ەدىم جۇرەر كوتەرىپ
 قۇمىرسقا:

بوالتۇعىن بولسا، ءالحامديد شۇكىر، سەنەن مەنىڭ  ارتىق ۇستىڭدەگى استىڭداعىدان -. دەيدى -!ايتاسىڭ راس –
ارتىقلىعىم ماعلۇم بولدى. سەن پەندە جاساعان تاققا ءمىنىپ وتىرسىڭ دا، مەن قۇداي جاساعان سەنى تاق قىلىپ 

 دەيدى. -وتىرمىن عوي قازىرگى ساعاتىندا!
 تاق سۇلەيمەن ايتتى:

 دەيدى. -ادان حابارىڭ بار ما؟!تۋر بۇل جاراتتى؟ جاقسى قايسىمىزدى جاراتۋدا قۇداي –
 وندا قۇمىرسقا ايتتى:

: سەڭدە نەگە. جاراتتى ارتىق مەنى سەنەن وتىرعان وسى جاراتۋىندا شۇكىر، الحامديلال.ءبار حابارىم تۋرادان بۇل –
م زور: ىباس قاراعاندا، دەنەمە وزگە مەنىڭ! سول- ازدىعى اقىلىڭنىڭ: از ميىڭ كىشى، باسىڭ قاراعاندا، دەنەڭە وزگە

دەيدى. سەنىڭ وزگە دەنەڭە قاراعاندا، قارنىڭ جۋان: تويىمدىعىڭ جوق، -ميىم كوپ، اقىلىمنىڭ ارتىقتىعى سونان! 
دەيدى. مەنىڭ وزگە دەنەمە قاراعاندا، قارىنىم جىڭىشكە:  -قاناعاتىڭ از. تويىمى جوق قاناعاتسىزدا قاسيەت بوال ما؟! 

دەيدى. سەنىڭ وزگە دەنەڭە قاراعاندا، اياق تارپىڭ شيدەي: وزىڭنەن  -ىم از!قاناعاتىم زور، دۇنيەگە مۇقتاجلىع
 جۋان: سول ءۇشىن -سول. مەنىڭ وزگە دەنەمە قاراعاندا، بوكسە تارپىم  -قارالدىسى زوردى كوتەرە المايتۇعىنىڭ 

، ايىمىمدى جوق قىلىپءوز قارالدىمنان ۇلكەن نارسەلەرنى كوتەرە بەرەمىن. اقىلىمدى كوپ قىلىپ، تاماق ءۇشىن ۋ
 دەيدى. -وزىمنەن زوردى كوتەرەتۇعىن كۇش بەرىپ جاراتتى. مۇنان ارتىق جاراتىلۋ بوال ما؟! 

سوندا قۇمىرسقانىڭ پاتشاسى حازىرەت سۇلەيمەننىڭ ءوزىن، بارلىق عاسكەرىن قوناق قىلدى. جەر استىنا جيىپ 
 تتى.تاستاعان استىعى تاق سۇلەيمەننىڭ قوسىنىنا مول بولىپ جە

 .دەيدى -ءوندىردىڭ؟ ەگىپ قايدان استىقتى مۇنشا جوق، سوقاڭ جوق، وگىزىڭ –
 پاتشا بىرء دەيمىسىڭ؟ سەن جالعىز جاراتقانى قۇدايدىڭ: سويلەيسىڭ ءسوزىن باالنىڭ ىلعي ايتاسىڭ، نە ءوزىڭ –

ىلعان، وندا سونىڭ شاشس. بەردى جەم اتتارىنا قوسىنى تۇنەپ، ءبىر جەرگە وسى جاتىپ، بارا ءوتىپ قوسىنىمەن كوپ
 -«بىر كەرەك كۇنى بوالر، قۇدايدىڭ جاراتقان نىعىمەتى داالدا قالماسىن!»توگىلگەنىن جۇرتىما جيعىزدىرىپ ەدىم: ء

 دەيدى. -دەپ. مىنە، سەنى ءبىر قوناق قىلىپ جونەلتتىم: ەڭبەگىم ورىنعا تۇرمادى ما؟!
 دەيدى. -كورگەن؟ كۇن جەپ نە جۇرتىڭ ءوزىڭ، تاۋسىلماي، بەرى سونان –
 .دەيدى -قۇرايدى؟ نە جەۋمەنەن بۇل. جارايدى جەۋىمە جىل جەتى بيداي جالعىز بارەكەلدى، –
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 مەن سقاقۇمىر ءبىر ءۇشىن، ءبىلۋ وتىرىگىن-شىن نانباي، سوزىنە بۇل قۇمىرسقانىڭ سۇلەيمەن حازىرەت سوندا –
 دەپ. -«اق اشامىن!-ىزىن ءبىراۋ جىلدا جەتى»: ساقتادى سالىپ قاپاسقا تەمىر بيدايدى ءبىر

سالەمەت بيدايدىڭ جارتىسىن جەپتى، جارتىسى قاراپ تۇر -جەتى جىلدان سوڭ، اۋزىن اشىپ قاراسا، قۇمىرسقا امان
 دەيدى.

 .دەيدى -!عوي الماپسىڭ تاۋىسا بيدايدى ءبىر جىلدا جەتى قاالي، بۇل –
دى. دەگەن بار ە« كىسى سوزىنە نانبايدى -بولعان  تىرىكشىو وزى»ء. بار ءمانىسى الماعانىمنىڭ تاۋىسا ونى –

ن جەتى جىلدا اشامىن دەگە»مەنىڭ سوزىمە نانباعاندىعىڭنان جازىقسىز قاپاسقا سالىپ، مەيمان تۇتقار قىلدىڭ. 
 -!رۋاعداسىنا وپا قىلسا جاقسى، ۋاعداسىندا تۇرماي، ار جاعىندا جەتى جىل ارتىق سالىپ قويسا، سوندا كەرەك بوال

 دەيدى. -سول! -دەپ، جارتىسىن جەمەي ساقتاعانىم 
 نىڭو بىلمەستىگىنە، ءوزىنىڭ الىپ، ناسيحات-ۇگىت قانشا قۇمىرسقادان قىلىپ، تاۋبە سۇلەيمەن حازىرەت –

 :بولدى قايىل بىلىمدىلىگىنە
ا، تاۋىپ د بولسا قۇمىرسقاداي كورىنىسى كوزگە بىرەۋدىڭ! السىن عيبرات مۇنان بولعانالر پاتشا سوڭعى مەنەن –

 دەپ، كىتاپقا جازدىرىپ، كەيىنگىگە قيسسا قىلىپ كەتتى.  -ايتقان سوزىنە قۇالق سالىپ تۇرا قالسىن!
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 نۇح پايعامبار مەن ءبىر كەمپىر
 -تاھرور قىلعاندا، حازىرەت نۇح عااليسساالمنىڭ نان جاباتۇعىن تاندىرىنان ءبىلىندى. ول تاندىر توپان سۋ اۋەل 

تاس ەدى، حازىرەت حاۋا انامىز نان جاپقان، سونان اۋلەتىنە )اۋالديىنا( ميراس قالعان. ول ۋاقىتتا ول تاستىڭ ورناپ 
پا كۋفادا و»لىندە. قاال بۇل كۇنگەشە عاالماتى بار: كۋفا شاھارىنىڭ باپكەندە دەگەن دارۋازانىڭ ە -تۇرعان جەرى 

جوق بولعان، باعىشى سول ء)شول( كۋفا شاھارىنىڭ بۇرىنعى زاماندا زورلىعى سونداي: ءبىر شەتىنەن كىرگەن كەرۋەن 
جارىم -ون توعىز كۇندە ءبىر شەتىنەن زورعا شىعار ەدى. ەندى وسى كۇندە سونان دانەمە جوق. ءار جەردە جالعىز

العان ۇيلەردىڭ ەسكى ورنى بار. ەشقايدا كەتە الماي قالعان، وشپەيتۇعىن، وسپەيتۇعىن، ەكى ءۇيى ءبىر جەرگە ق
 «بىرىگىپ وتىرمايتۇعىن، انت جەتكەن، قارعىس كەتكەنلەردىڭ تۇقىمى بار.

قىلعان:  دەپ، جيىرما جىل كەمە جاساعان. سوندا كاپىرلەر كەلەمەج -،«توپان سۋى تاسيدى»نۇح پايعامبار: 
دەپ. سوندا ءبىر كەمپىر جالعىز سيىرى بار ەكەن. قۇدايدىڭ قۇتتى  -،«قارتايعاندا الجىپ، اشامايشى شال بولدى»

 كۇنى جالعىز سيىرىن ساۋىپ، ءپىسىرىپ، ۇيىتىپ، قاتىعىن نۇح پايعامبارعا الىپ كەلىپ بەرەدى ەكەن:
 .دەپ -! كور اال كەمەڭە مەنى سيىرىممەن جالعىز تاسىعاندا، سۋ شىراعىم، –

توپان سۋى تاسىدى، كوك پەن جەردىڭ اراسى سۋعا لىق تولدى. كەمپىر قايدا،كەپ قايدا؟ نۇح پايعامبار ونى ۇمىتىپ 
 كەتتى. التى اي، ون كۇن سۋ دۇنيە ءجۇزىن تۇگەل قاپتاپ قايتتى. دۇنيە ءجۇزى قۇرعاقشىلىق بولدى.

 ى قاتىعىن الىپ كەلىپ تۇر دەيدى.ءبىر كۇنى قالعاقتاپ باياعى كەمپىر تاع 
 .دەپ -! كور اال كەمەڭە سيىرىمدى جالعىز مەنى، تاسىعاندا، سۋ اۋ،-شىراعىم –

سويتسە، كەمپىر بايعۇستىڭ ىقىالسى زور، جۇرەگى شىن بولعاندىقتان، نۇح ۇمىتسا دا، قۇداي ۇمىتپاعان ەكەن. كەمپىر 
 ساۋىپ، قاتىعىن ۇيىتىپ جاتا قالىپتى، ۇيىقتاپ قاتا قالىپتى. سول نۇح پايعامباردان قايتىپ، ۇيىنە بارىپ، سيىرىن

ۇرعانى ۇيىقتاپ، قاتىعىن الىپ كەلىپ ت-اق ويانىپ، ۇيىقتاپ-جاي بولعان سوڭ، ءبىر-ۇيىقتاعاننان ۇيىقتاپ، دۇنيە اي
كوپ  سا شاھارىندا،وسى. كەمپىردىڭ ءۇيىنىڭ ورنى بۋر -ەكەن. جالعىز سيىرى دا امان. مىنە، قۇدايدىڭ شەبەرلىگى 

نارود )نار وت( باس قوسىپ، جۇما نامازىن وقيتىن مەشىت جاميعىنىڭ ورتاسىندا. ول مەشىتتىڭ ماڭدايىندا جازىلعان 
دە بولعان. ول ءوزى حازىرەت قوجا ءباھۋالديننىڭ ءبىرىنىڭ -338دەيدى. مەرشىمەس الدين مۇحاممەد ءالىنجارى وپاتى 

 ەرزەنتى ەكەن دە، سۇلتان بايازيت ءۋيلدىرىمنىڭ قىزىن العان كۇيەۋى ەكەن.مىركۇالل بابانىڭ پ -باالسى 
سول مەشىت جاميعىنىڭ ورتاسىندا ءبىر كىشكەنە قوزى ىشىندە بالىقالر ويناپ جۇرەدى. ايناالسى اياق تاياتۇعىن تاس 
دەيدى. كەمپىردىڭ ءۇيىنىڭ ورنى سول دەيدى. سۇلتان ءمۇراد پەرۋايىنىڭ زيراتى سول بۋرسا شاھارىندا. ونىڭ 

 ]ق[اسىندا اۋليەنىڭ زيراتى بار دەيدى. 
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 كۇلدىرگى ەرتەگىلەر
 . تازشانىڭ قىرىق وتىرىگى79

ىلگەرىدە ءبىر پاتشا ءوتىپتى. سول پاتشانىڭ باس ءۋازىرى ءولىپ، سونىڭ ورنىنا ۋاالياتىنان باس ۋازىرلىككە ىاليىقتى 
 ابا الماپتى. اقىرى، پاتشا ءبىر ويعا ءتۇسىپتى.ادام ىزدەپ، ھەشبىر ادام ت

 ادام ولس ال، قوسپاي، ءسوز ىراس اۋىز ءبىر ىشىنە بەرسە، ايتىپ اڭگىمە وتىرىك اۋىز قىرىق ماعان كىم–كىمدە –
ەپ، وسى پەيىلدى ءتۇيىپ، جۇرتىنا جار د – كەرەك، جاراسا كىسى ايتقان وتىرىك تاۋىپ، ەبىن ەمەس، اقىماق

 ايتىپتى:شاقىرتىپ 
 باس سونى بەرسە، ايتىپ اڭگىمە وتىرىك اۋىز قىرىق قوسپاي، ءسوز ىراس اۋىز ءبىر ىشىنە ماعان كىم–كىمدە –

انعا ح .دەپتى – االمىن، باسىن الماسا، ايتا دۇرىستاپ كەلىپ، الدىما دە ەگەر. بەرەمىن قىزىمدى ءھام قىلىپ ءۋازىر
قىزىن العىسى كەلمەيدى؟ كوپ ادامدار كەلىپ، وتىرىكتى دۇرىستاپ ايتا كىم ءۋازىر بولعىسى كەلمەيدى؟ كىم حاننىڭ 

الماعاندىقتان باسىنان ايىرىلدى. سول كەزدە ول ۋاالياتتا تاز باال بار ەكەن، حاننىڭ بۇل جارلىعىن ەستىپ، حانعا 
 ۇرايدى.نان رۇقسات سءۋازىر بولىپ، قىزىن الماقشى بولىپ، قىرىق اۋىز وتىرىك ايتۋعا حاننىڭ قىزىنا كەلىپ، حان

 حان باالعا كوڭىلى تولماي:
 ىڭداۋعات وتىرىگىن باالنىڭ ۋاقىت كوپ دەپ، – قاالرسىڭ، ايىرىلىپ باسىڭنان ەكەن، جاس جاسىڭ باالم، قوي، –

ۇقسات دەپ، ر« ايتا بەر»سوڭ حان باالعا  قويماعان بەلسەنىپ دەپ، «ايتامىن» باال اقىرى،. تۇرىپتى بولماي حوش
 بەرەدى. سونداعى باالنىڭ ايتقان وتىرىك اڭگىمەسى مىناۋ:

 تامنىڭا قاراعاندا التىعا ون بەستەن ون جاسىم ەكەنىمدە قارنىندا انامنىڭ دە، ەكەنمىن بەلىندە اتامنىڭ! تاقسىر –
لگە ن ىستىق بولعان سوڭ جىلقىمدى سۋعارايىن دەپ، كوكۇ ءبىر كۇندەردە. ەدىم باعىپ جىلقىسىن اتاسىنىڭ اتاسىنىڭ

 قاتقان مۇز ىيىمس قول بويى، كىسى بەتىنە كولدىڭ. ەدى قاتتى سونشا ىستىقتىعى كۇننىڭ اي،–ايداپ بارسام، تاقسىر
 مۇز دە ۇيمەندەسەم دا، بالتاالسام. ەدىم بولىپ ويماقشى سۋات سوڭ شولدەگەن سۋساپ، جىلقى سونان. ەكەن
دى. اقىرى، كەڭىردەگىمدى ءۇزىپ جىبەرىپ، باسىمدى جۇلىپ الىپ، مۇزدى قويىپ قالىپ ەدىم، ون مىڭ جىلقى ويىلما

سۋ ىشەتىن سۋات ويىلدى. جىلقىمدى سۋعارىپ بولىپ، سول كولدەگى مۇزعا شىققان كوكوراي شالعىنعا جىلقىمدى 
پ، سۇيەنىپ تۇرىپ، تۇستەپ تۇگىمەن ەمەس، سانا جايىپ، جۋساتىپ تۇرىپ، استىمدا ءبىر اساۋ بايتالىم بار، قۇرىعىما

سانىمەن ەمەس، جىلقىنىڭ ىشىنەن ءبىر اال بيەنى جوقتادىم. ءارى قاراپ، بەرى قاراپ، كوپ جىلقىنىڭ ىشىندە جوقتىعىنا 
، پكوڭىلىم سىندى. ءھام سول اال بيەنى قاراۋ حارەكەتىنە ءتۇستىم. قۇرىعىمدى مۇزعا شانشىپ جىبەرىپ، ۇستىنە شىعى

قاراپ ەدىم، اال بيە كورىنبەدى. قۇرىققا پىشاعىمدى جالعاپ، شىعىپ قارادىم، وندا دا كورىنبەدى. قۇرىق پەن پىشاققا 
شىلبىرىمدى جالعاپ، ونىڭ ۇستىنە شىعىپ، قاراپ ەدىم، وندا دا كورىنبەدى. ءتىلىمنىڭ استىندا ءبىر تەبەن ينە ءجۇرۋشى 

انشىپ، قاراپ ەدىم، بيە سوندا دا كورىنبەدى. ءسويتىپ، داعدارىپ تۇرعانىمدا ەدى، شىلبىرىمنىڭ ۇشىنە سول ينەنى ش
 شىعىپ تۇرعان نارسەلەردىڭ ەڭ استىندا تۇرعان قۇرىعىم ايتتى:

 منىڭقۇرىعى. دەدى – قاراسايشى، ءبىر دا جاققا اسپان جۇمىپ، كوزىڭدى بەرگەنشە، قاراي توڭىرەككە! اقىماق اي، –
زىمدى جۇمىپ جىبەرىپ، اسپانعا قاراسام، ۇركەر جۇلدىزدىڭ ار جاعىندا، شولپان جۇلدىزدىڭ كو ەكى بويىنشا، ايتۋى

بەر جاعىندا اال بيەم وتتاپ تۇر ەكەن. سوعان بارۋعا اياعىمنىڭ استىنداعى كولگە قىنىمدى قايىق قىلىپ، پىشاعىمدى 
ا ردىم. بارسام، بيەم ءبىر اعاشتىڭ بۇتاعىنەسكەك قىلىپ ءمىنىپ، ءتۇسىپ ەدىم، زىر ەتىپ، اال بيە تۇرعان جايعا با

شىعىپ، قۇلىنداپ تۇر ەكەن. الدىما ۇستاپ الىپ، قۇلىنىن وڭگەرىپ، سۋعا ءتۇسىپ ەدىم، سۋعا شىم باتىپ كەتتىم. 
قۇلىنعا ءمىنىپ، اال بيەنى وڭگەرىپ، سۋعا ءتۇسىپ ەدىم، زىر ەتىپ، باياعى جىلقىم جاتقان جەرگە شىعا كەلدىم. 

ىلقىم جۋساپ جاتىر ەكەن، ىشىنە اال بيەمدى دە قوسىپ، قويا بەردىم. استىمدا اتىم، قۇرىققا سۇيەنىپ، كەلسەم، ج
جىلقىنىڭ ءبىر شەتىندە تۇرعاندا ءبىر قويان قاشىپ ەدى، ازعانا سويلەسەيىك دەپ، قوياندى قاسىما شاقىرىپ الىپ، 

ەپ، قوياندى سويىپ، اسىپ جەمەكشى بولدىم. اتىمدى الداپ، ۇستاپ الدىم. باۋىزداپ، ەر ەڭبەگىنە ءبىر تويايىن د
ءبىر قازىققا بايالي سالىپ، وتقا جاعۋعا تەزەك تەردىم. تەرگەن تەزەگىم ءبىر ەتەك بولعان ۋاقىتتا قاراسام، باياعى 

تىم ءبىر ا بارسام، اتىما سالىپ، توگە جان–بايالپ قويعان اتىم ءبىر نارسەدەن ۇركىپ بارا جاتىر ەكەن. تەزەكتى جالما
اققۋ دەگەن قۇستى سۇيرەتىپ، ۇركىپ، تۋالپ ءجۇر ەكەن. باناعى قازىق دەپ، اتىمدى بايالعانىم اققۋدىڭ موينى 

–ەكەن. سونان اتىم ۇركىپ، تۋالعان ەكەن. اتىمدى اجىراتىپ، قايتىپ كەلىپ، تەرگەن تەزەگىمدى االيىن دەسەم، پىر
ىلعي بودەنە ەكەن. ونان كەيىن الداپ ۇستاپ العان قويانىمدى  تەرگەنىم دەپ تەزەك. كەتتى ۇشىپ ەتىپ، پىر

-سويىپ، ەتىن ءبىر بولەك، مايىن ءبىر بولەك قىلىپ، مايىن كۇيدىرمەكشى بولدىم. مايىن كۇيدىرەيىن دەسەم، تاقسىر
 كەتەتىناي، ادامنىڭ سورى قايناپ كەتسە، ءبۇتىن قازانعا ماي تۇرمايدى ەكەن عوي. ءبۇتىن قازاننان ماي اعىپ 
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بولعان سوڭ ءبىر جىرتىق قازان تاۋىپ الىپ، سوعان قوياننىڭ بار مايىن ەرىتىپ الدىم. قوياننىڭ سەمىزدىگى سونشا 
ەكەن، ءبىر تۇيەنىڭ قارنى، ءبىر قويدىڭ قارنى، ءبىر تىشقان قارنى لىق تولدى. ونان كەيىن ەر ەڭبەگىنە ءبىر 

ەك بولعانىمدا، دەنەمدە باسىم جوق ەكەندىگىن جىلقى سۋعارعاندا تويسىن دەگەندەي، قوياننىڭ اياعىن اسىپ جەم
ء]بىلدىم[، سۋات ويعان جەردە باسىم ۇمىت قاال بەرگەن ەكەن. دەرەۋ بارىپ، باسىمدى تاۋىپ الىپ، قوياننىڭ ەتىن 

لىعىنا عانا ىر جۇتويعانىمشا جەپ، باياعى ءۇش قارىن مايمەن ەتىگىمدى ماياليىن دەسەم، بار مايىم ءبىر ەتىگىمنىڭ ءب
جەتتى. ەكىنشى ەتىگىمە ماي جەتپەي قالدى. مۇنان كەيىن ءبىراز ۇيىقتاپ، دەم الماقشى بولدىم. مۇزدان توسەك، 
قاردان كورپە قىلىپ، ىستىق كۇندە جاتىپ، ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەنمىن، ءبىر نارسەلەردىڭ تارسىلىنان ويانىپ كەتسەم، 

–قان ەكەن، ماي جەتپەي قالعانى مايالنعانىمەنەن قىزعانشاقتىق قىلىپ، ۇرىسەكى ەتىگىم ال كەپ توبەلەسىپ جات
 ىاراشاش ەتىگىمە ەكى ەكەۋىن اينالعان توبەلەسكە اقىرى، بارىپ، سوزدەرگە جامان قانشا ەكەۋى بولىپ، كەرىس
قىم ىلدەن كەيىن ۇيمەزگ ءبىراز. قالدىم ۇيىقتاپ دا تاعى قويىپ، جاعىما ەكى ەكەۋىن باسىپ، جانجالدارىن بولىپ،

قانىپ، تۇرەگەلسەم، ماي جاقپاعان ەتىگىم وكپەلەپ، مەنى تاستاپ، ارازداسىپ، قاشىپ كەتكەن ەكەن. ونان ەكى 
اياعىمدى قالعان جالعىز ەتىگىمە تىعىپ الىپ، قاشىپ كەتكەن ەتىگىمنىڭ ىزىنە ءتۇسىپ، ىزدەپ، ءجۇرىپ كەتتىم. 

اۋرىنىنا قاۋىن ەگىپ وتىرعان ءبىر قارت كىسىنىڭ ۇستىنەن شىقتىم. ول بىرنەشە كۇندەر جول ءجۇرىپ، وگىزدىڭ ج
 كىسىگە سۇراۋ سالىپ جوعىمدى سۇراپ، ءبىراز عانا دەم الدىم. قاۋىن ەككەن قاريا:

 پتىرىپكە قاۋىن ءبىر دەپ، – جە، سويىپ قاۋىندى ءبىر مىنە، ەكەنسىڭ، جاتىر كەلە شارشاپ اشىپ–ارىپ باالم، –
دەپ، قاۋىنعا جانىمداعى كەزدىگىمدى سالىپ جىبەرگەندە كەزدىگىمنىڭ باسى قاۋىننىڭ ىشىنە « ىلدابىسم»ء. بەردى

ءتۇسىپ كەتىپ، سابى قولىمدا قالدى. بۇل پىشاق جەتى اتامنان قالىپ كەلە جاتقان پىشاق ەدى، مۇنان ايرىلعانىم 
 ەتىك جالعىز –ۇسىپ كەتتىم. بۇرىن جوعىم بولمايدى دەپ، پىشاقتىڭ تۇسكەن جەرىنەن قاۋىننىڭ ىشىنە ءوزىم دە ءت

 دانسۋالر نەشە ە[د]ىشىن ءجۇرىپ، كەزىپ[ ىشىندە] قاۋىننىڭ كۇن بىرنەشە. بولدى ەكەۋ پىشاقپەن ەندى ەدى،
 ولج بىرىمىزدەن–بىر. جولىقتى ادام اتتى بار قۇرىعى ءبىر قولىندا جۇرگەندە بولىپ كەز تاۋالرعا نەشە ءوتىپ،

ءمالىم بولدى، الگى اتتى ادام ءبىر ءۇيىر قىسىراق جوعالتىپ، سونى ىزدەپ جۇرگەن ەكەن.  تۇرعاندا سۇراسىپ
ءبىرىمىزدىڭ جوعىمىزدى ءبىرىمىز بىلمەدىك، ول ادامنان ايىرىلىپ كەلە جاتسام، ءبىر جەردە ۇلى جيىن اس بولىپ 

، قاشىپ كەتكەن ەتىگىم تاباق جاتقان ەكەن. سول جيىننان جوقتارىمدى سۇرايىن دەپ كەلسەم، باياعى وكپەلەپ
تارتقان بوزباالالردىڭ ىشىندە كەلگەن كوپكە تاباق تارتىپ جۇرگەن ەكەن. ءبىر ۋاقىتتا ماعان كوزى ءتۇسىپ كەتىپ، 

 ەكى قولىنداعى ەكى تاباق ماي الىپ كەلىپ، مەنىڭ الدىما قويا سالدى دا:
 امانج ۇيالعاننان اي،–تاقسىر دەگەندە، –ما، جە،  ىوس مايىڭ جاققان ەتىگىڭە كورگەن جاقسى قىزعانىپ، مەنەن –

 :حان دەگەنگە، – كەتپەيدى، ەسىمنەن ۇيالعانىم سونداعى. ەكەن بوالدى
 .ەكەن بەرگەن قىزىن الىپ، ۋازىرلىككە باس تازشانى دەپ، – باالم، جارايدى، –

 وتىرىك پايدا دا ەمەس، ءھام زيان دا،
 زامانداھەش ءسوز جوق وتىرىكسىز بۇل 

 وتىرىك ىلعي ايتۋ جارامايدى،
 .ساندا–بوالدى ايتسا ەگەر اندا

 . ءجۇز اۋىز وتىرىك ايتقان تازشا80
، «كىم ءجۇز اۋىز وتىرىك ايتسا، قىزىمدى بەرەمىن-كىمدە»باياعىدا ءبىر حان بولىپتى. حاننىڭ سۇلۋ قىزى بار ەكەن. 

بۇدان قۇراپ ايتسا، نە ءدامىن كەلتىرە -ىن دەپ، ودانايتام كوتىرى دە ءبارى تاالپتىنىڭ. سالىپتى جار حان دەپ، –
 الماي، نە جۇزگە تولتىرا الماي، حانعا باسىن الدىرتا بەرىپتى.

 :حان. مالىمدەپتى دەپ –، «مەن ءجۇز اۋىز وتىرىك ايتامىن»سوندا ءبىر سيىر باققان تازشا باال حانعا: 
 ى.كەتىپت باستاپ تازشا سوڭ قىلعان لۇقسات دەپ – ايت، –
. ەردىب ساپ ەن تايعا اال ۇرعاشى ارناپ، اتام. باقتىم جىلقىسىن اتامنىڭ تۋ تۋماعان كۇنىمدە، بوزباال بولماعان –
 .بولدى بۋاز قوستىم، ايعىرعا بايتالىمدى. بولدى بايتال اال ءجۇرىپ جىل جاساپ، اي تايىم اال
ءبىر كۇنى جەلىنى جەتىپ جۇرگەن، اال بيەم بوشاالپ كەتىپتى. اكەمنىڭ سارى بيىگىنە شىعىپ، كوزدەسەم، كورىنبەيدى.  

كوك دونەنىمە ءمىنىپ، توبەگە شىقسام، كورىنبەيدى. اتىم ۇستىنە قۇرىعىمدى شانشىپ، شىعىپ قاراسام، كورىنبەيدى. 
رىنبەيدى. قامشىما پىشاعىمدى شانشىپ، شىعىپ قاراسام، كورىنبەيدى. قۇرىعىما قامشىمدى شانشىپ، شىعىپ قاراسام، كو

بىزىمە تەبەنىمدى شانشىپ، شىعىپ قاراسام، التى داريانىڭ ارى جاعىندا، بەس داريانىڭ بەرى جاعىندا ايعا قاراپ، 
سەدى. اتتاپ تۇ قۇلىنداپ، كۇنگە قاراپ، وتتاپ تۇر ەكەن. قۇلىن بيەنىڭ بەلىنەن بۇالي ءبىر اتتاپ، بۇالي ءبىر

دەگەنشە سىر ەتىپ وتە شىعىپ، قاسىنا جەتىپ باردىم. ەنەسىنە « ا»قۇرىعىمدى قايىق قىلىپ، الگى دارياالردان، 
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ءمىنىپ، قۇلىندى وڭگەرىپ ەدىم، كوتەرە الماي، وماقاسا جىعىلدى. قۇلىندى ءمىنىپ، ەنەسىن وڭگەرىپ الىپ، التى 
 :حان دەگەندە، –اعىنا وتە شىقتىم، داريانى اتتاتىپ، بەس داريانىڭ بەرى ج

 .دەپتى –داعى، -مالشىق-اي قىپ وتىرعانىڭ شۇقاناققا جاڭبىردان ىركىلگەن شالشىقدارد دەپ، داريا ول وي، –
 تازشا:

 زەرا ارجاعىنا كەشكە تۇرىمتاي ۇشقان ەرتەمەن جاعىنان بەرى بايقاڭىز، سودان ەكەنىن ەمەس مالشىق-شالشىق –
 .قوندى شىعىپ

 :حان
 [.دەپتى] –داعى، -پانساال-باالپان جەتىلمەگەن قاناتى ەمەس، تۇرىمتاي ونىڭ وي، –

 تازشا:
 اڭىراعىنانش ءۇيدىڭ قانات توعىز توماعاسى بايالعانىمىزدا، تۇعىرعا ءبىلىڭىز، سودان ەكەنىن ەمەس ساالپان-باالپان –

 .تۇردى اسىپ
 حان:

 [.دەپتى] – دە، كۇركەشىگى-ويىن باالالردىڭ ەمەس، ءۇي ونىڭ وي، –
 تازشا:

 سودان بايقاڭىز، ەسىگىنەن وكىرگەن وگىزدىڭ داۋىسى تورىنە ەستىلمەدى. ەكەنىن ەمەس مۇركەشىك-كۇركەشىك –
 حان:

 .دا مۇزاۋى-بۇزاۋ قاشقاننىڭ تايىنشا ءبىر ونىڭ وي، –
 تازشا:

 باسى كىسى ءجۇرىپ، مىنگەسىپ كىسى ىسالپ سوناردا ءبىر ءبىلىڭىز، سونان ەكەنىن ەمەس مۇزاۋ-بۇزاۋ ونىڭ –
 ىق.الد سوعىپ قويان التىدان الپىس

 سوندا حان:
 .دەپتى – كەتتىڭ؟ قايدا قۇلىنمەن وڭگەرىپ، بيەنى باعاناعى قۇرىسىن، وگىزىڭ وي، –

 تازشا:
 سالىپ، ەكى ينەممەن ۇرىپ، تۇيرەپ تەبەنىممەن. قاشتى ورە قويان وسپەگەن جاتسام، كەلە ءوتىپ داريادان –

 تەرىپ اكەلسەم، بارلىعى دا بودەنە ەكەن. ۇيىقتاپ تەزەك ەتەك ءبىر دەپ، جەيىن ءپىسىرىپ. قالدىم سوعىپ بىرەۋىن
شي تۇبىندە جاتقاندا، تەرىپ اال بەرىپپىن، تەرىپ اال بەرىپپىن. اكەلىپ توگە سالعاندا، ۇشتى ]دا[ كەتتى، ۇشتى ]دا[ 

پ اكەلىپ، قويانىمدى قاقتاپ جەپ، مايىن ەتىگىمە جاعىپ، بيەمدى ءبىر قازىققا كەتتى. قايتا بارىپ، شىن تەزەك تەرى
ەم، تۇرس توبەلەس شىعادى. شوشىپ ويانا كەلس-بايالپ جاتسام، ۇيىقتاپ قالىپپىن. ءبىر مەزەتتە جاۋ شاپقانداي تارس

تى، ساعان بىرىنە ماعان سۋ جاقاياق جاعىما تىققان ەكى ەتىگىم قىزىل شەكە بولىپ، توبەلەسىپ جاتىر. ءبىر ەتىگىم 
رىستىڭ باسىنىڭ بىلجىرامادان شىققانىن ءبىلدىم دە، ەكەۋىن ەكى قويىپ، ۇ. وسى – جانجالى. دەيدى –ماي جاقتى، 

ورنىنا تىعىپ قويدىم. تاعى ۇيىقتاپ قالىپپىن. تاڭ قىالڭدا تۇرە كەلسەم، ماي جاققان ەتىگىم جاتىر، سۋ جاققان -ورنى
 قاشىپ كەتىپتى. ەتىگىم وكپەلەپ،

شىركىن، قانشا ۇزادى دەيسىڭ دەگەن ويمەن سىڭار اياق اياقتاپ، ىزىمەن قۋىپ كەتتىم. بيەم قازىققا بايالۋلى قاال 
جورتىپ جەتى كۇن قۋىپپىن. ەڭ اياعىندا، ەتىگىمنىڭ ءىزى شارماياق شىردىڭ ۇلكەنىنە سوعىپ، -بەردى. جەلە

-ەلدەن ءجونىن سۇرايىن دەپ، جاقىن جەردەگى ءبىر اۋىلعا كەلسەم، شىبىناداستىردى دا كەتتى. نە بولسا دا، وسى 
شىركەيدىڭ ۇرۋلى ەل]ى[ ەكەن. اتاقتى ءبىر ادامى قازا بولىپ، قاسقا شىبىن سويىپ، اس بەرىپ جاتقان ەكەن. 

 سۇراستىرسام، قاشقان ەتىگىم سول استا تاباقشى بولىپ، تاباق تارتىپ ءجۇر ەكەن.
كوزىمدى االرتىپ ەدىم، قورىققانىنان قوس تاباق، ساسقانىنان سان تاباق اكەپ، تارتتى. ەتتى كورىنگەن جەردەن 

جەپ، ەتىگىمدى ەكى قۇالعىنان تارتىپ، تەبىنە كيىپ، قايتىپ كەلە جاتسام، باعاناعى ەتتىڭ تۇزى اششى بولىپ، 
 قاتتى شولدەپ كەتكەنىم.

بارسام، قۇدىقتىڭ سۋى قاتىپ قالىپتى. بالتاالسام، ويىلمايدى. كۇن مي قايناعان ىستىق. سۋ ىشەيىن دەپ، قۇدىققا 
تەسەلەسەم، ويىلمايدى. تەپكىلەسەم، بولمايدى. شەكەممەن اقىرىن عانا نۇقىپ قالىپ ەدىم، مۇز ويىلىپ كەتىپ، ءمولدىر 

 سۋى كورىنە كەتتى. ءىشىپ، جۇتىپ، قانىپ الىپ، قايتىپ، اۋىلعا كەلە جاتسام، جولداعىالر:
 ىسەدى.كۇل دەپ – قايدا؟ جارتىسى شەكەڭ بولعانسىڭ، قاشان باس جارتى اۋ،-نىمجا –

بۇالر نە ايتادى دەپ، سيپاپ قاراسام، شەكەمنىڭ جارتىسى باعاناعى مۇز ويعان قۇدىقتا قالىپ قويعان ەكەن. قايتا 
 قالعان ەكەن.جۇگىرىپ كەلسەم، شەكەمنىڭ شاراسىنا الپىس ۇيرەك ۇياالپ، قىرىق قاز جۇمىرتقاالپ 
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اۋىلعا »بارلىعىن ۇركىتىپ جىبەرىپ، شەكەمدى ورنىنا ورناتىپ، بيەمە قايتىپ كەلە جاتسام، الدىمنان الپىس قۇمىرسقا: 
 كورە نتۇزى-ءۇيى ەدىم، كەڭەسىپ قابىرعاما. بولماعانى بولىپ، جاپار-جىك دەپ، –، «ءجۇرىپ، تۇستەنىپ كەتىڭىز

ىڭ ءۇيد بولمەلى توعىز تورىنەن، ءۇيدىڭ تومەندەگى. كەلدىم اۋلىنا ىرسقانىڭقۇم سوڭ، قىلعان دەگەندەي كەتەيىك
 – نىنە،دەگە –« مىنا كىسىگە بۋرانىڭ سانىن بۇزىپ، قازانعا سال!»كورىنەن ورىن بەرىپ وتىرعىزدى. ءۇي يەسى: 

 قارا عاندا،قوي اكەلىپ الدىما. ەكەن سانى سۇرلەگەن شەگىرتكەنىڭ وتىرسام، دەپ قايسى بۋراسى شىركىندەردىڭ بۇل
باالسىنا -ما تاباق ەت شىقتى. ارتىلعانىن اساتىپ، قالعانىن قاتىنقايقاي تۋراعانىمدا، قايشىالي جامباستى كەزدىكپەن

 بەرىپ، قايتىپ كەلە جاتسام، جانباسىمنان جانجال شىقتى.
 :ىشاققاپ قىن. ەكەن كەلەدى ۇرىسىپ كۇڭكىلدەسىپ، پىشاعىم مەن قىنىم سالسام، قۇالعىمدى دەپ، – نە؟ بۇل –
 :پىشاق. دەيدى – االسىڭ، جاتىپ ىشىمە دا، االسىڭ جەپ-ىشىپ –
. دەيدى – ،عوي كەلەسىڭ شىعارىپ مۇرنىمنان جەگەنىمدى-ىشكەن پىشىلداتىپ، تاناۋىمدى توماعاالپ، تۇمسىعىمدى –

 ايالعانب بيە باياعى جالعىز جاياۋ كۇن، بەس – بيادا. بەردىم جۇرە كۇلىپ، ەتىپ مىرس مۇرتىمنان. وسى – ۇرىسى
شوڭقايعان قاسقىردىڭ مويىنى ەكەن، قۇلىنىمەن قوسا ءبىر جاپىراعىن قالدىرماي،  قازىعىم بايالعان بيە كەلسەم، جەرگە

 جەپ كەتىپتى.
 .تازشا دەپتى –ەكە، -وسىمەن تامام، ءجۇز اۋىز بولدى، حان

 قوسىپتى.حان سوندا تازشانى ارقاعا قاعىپ، قىزىن 
 . قىرىق ءبىر وتىرىك81

 پاتشانىڭ قىزى ون جەتىگە كەلگەن سوڭ پاتشا جۇرتقا بىاليشا جاريااليدى:
 ادام قانايت وتىرىكتى ەگەر بەرەم، تەككە قىزىمدى ادامعا ايتقان وتىرىك ءبىر قىرىق قۇراستىرىپ، وزىمە مەنىڭ –

 .دەدى – كەسەم، باسىن الماسا، جەتكىزە بىرگە قىرىق
اۋىلدان سوزگە شەشەنسىنىپ جۇرگەن جىگىتتەردىڭ تااليى كەلىپ، قىرىق ءبىر وتىرىككە جەتكىزە الماي، -اۋىل

 ءبىرازىنىڭ باسى بوسقا كەسىلىپ كەتتى.
پاتشانىڭ سيىرالرىن باعىپ جۇرەتىن ايدار دەگەن كيقۋات بار ەدى. ايداردىڭ باسىنان كۇن ءوتىپ، شىبىنمەن ارپالىسىپ 

دى. جازعى شىلدەنىڭ شىجىلداعان كەزى ەدى. ايدار مىنا شىلدەنىڭ شىبىنىنا تاالنىپ ءجۇرىپ جۇرگەن كەزى ە
ولگەنىمشە پاتشانىڭ بارىپ، ايت دەگەن وتىرىگىن ايتىپ بەرەيىن، قىزىن ۋادەسىندە تۇرسا، بەرەر، بەرمەگەن كۇندە 

، تان كورى ولگەنىمنىڭ ءوزى دە ارتىق قويوسى مال باعۋدان قۇتقارار، وتىرىكتى ايتا الماسام، بۇل سىقىلدى قورلىق
 داعا قاراي جۇرە بەردى.ور جىبەرىپ، القتىرىپ تاياقتى دە، دەيدى –

 سالىپ ۇرىپ، پاتشانىڭ ورداسىنا كەلدى. پاتشانىڭ ەسىگىندەگى جىگىتتەرىنەن رۇقسات سۇراپ، نارۋننىڭ الدىنا ەندى.
 سول نسىز،ەكە دەگەن بەرەم قىزىمدى ادامعا ايتقان وتىرىكتى بىرء قىرىق ءسىز تاقسىر، حانىم، اسسااليماعالەيكۋم، –

 .دەپتى –دە تاقىمىم تىرىسقاسىن كەلگەن ەدىم،  مەن ەسىتىپ، ءسوزدى
 .دەدى – ولتىرەم، الماساڭ، جەتكىزە بىرگە قىرىق عوي، بىلەسىڭ شارتتى ءبىراق –
 .دەدى – قۇلمىن، ولتىرۋىڭە الماسام، جەتكىزە –
 .ايت جارايدى، ە، –
ىنىڭ اتقانىنا توعىز اي بولدى، قۇلىنتولع ەدى، بولعان جىل جەتى بيىل بولعانىنا بۋاز. ەدى بار بيەم بۋاز جالعىز –

ىرىپ، گبەرى جۇ-باسى شىعىپ جۇرگەنىنە التى اي تولدى، سول بيەم وسى بۇگىن تۇندە بوسانىپ كەتىپتى. ارى
ىزدەي، اياعىم سارسىلىپ اۋىردى، كەش بولعان سوڭ -ىزدەدىم. ىزدەيتۇندە تابا المادىم. تاڭەرتەڭمەن تۇرىپ، بيەنى 

ءبىر جارتاستىڭ باۋرايىنا جابىسقان داراقتىڭ تامىرىنا ىندىسىنا سەگىز قانات اق وتاۋعا جولىقتىم. وتاۋدىڭ ىشىندە 
ەمدى ىر ەكەن. بيبويى ءبىر قارىس، ساقالى مىڭ قارىس ءبىر شال مەن بويى ەلۋ كەز، ەنى دە ەلۋ كەز ءبىر قىز وت

 سوالردان سۇرادىم. شال ايتتى:
 .دەدى –شىعار، وسى ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ، قاراي عوي،  كەتكەن ءوتىپ جاعىنا ار سۋدىڭ مىنا –
-بىالي. تىمءتۇس ەتىپ دىك توبەسىنە ءدال شاڭىراقتىڭ ەدىم، سەكىرىپ قاراي شاڭىراققا شىعىپ، سىرتىنا ءۇيدىڭ –

ىن ۇستاپ، اقىر نقاالمىنا ۋىقتىڭ تۇرعان ءوتىپ تەسىگىنەن شاڭىراقتىڭ كورىنبەيدى، بيە ەدىم، اپقار توڭىرەككە بىالي
تارتىپ ەدىم، ۋىق باۋىن ساالڭداتىپ، شاڭىراقتىڭ تەسىگىنەن سوپاڭ ەتكىزىپ، سۋىرىپ الدىم. شاڭىراقتىڭ توبەسىنە 
ۋىقتى قويىپ، ۋىقتىڭ باسىنا قالپاعىمدى الشىسىنان قويىپ، قالپاقتىڭ ۇستىنە ىرعىپ شىعىپ، قاراسام، بيەم سۋدىڭ ار 

ەكەۋى جايىلىپ جۇرگەن ەكەن. تاعى ۋىقتان شاڭىراقتىڭ ۇستىنە سەكىرىپ جاعىنا ءوتىپ، تۋعان ەكەن. قۇلىنى 
ءتۇستىم. شاڭىراقتىڭ توبەسىندە تۇرىپ، قاالمىنان ۇستاپ، شاڭىراقتىڭ تەسىگىنەن ۋىقتى تىعىپ جىبەرىپ ەدىم، 

جەرگە  قايتىپبۇرىنعى ورنىنا سارت ەتىپ، تۇرا قالدى. سول جەردە تۇرىپ، ۋىق باۋدى كەرەگەنىڭ باسىنا بايالپ، 
ءتۇستىم. سول كۇنى كەشكەقۇرىم سول ۇيگە قوناق بولدىم. ەرتەڭىنە تاڭەرتەڭمەن تۇردىم دا، ماناعى كورگەن 
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ەدىم، اتاسى  ەسىپ جىبەرىپ-سۋدىڭ قاسىنا بارىپ، سانىما اسۋلى پىشاعىمدى الدىم دا، پىشاققا ءمىنىپ، قىنىمدى ەسىپ
ەرىپ ەدىم، ەسىپ جىب-قايتىپ شىعىپ، قىنعا ءمىنىپ، پىشاعىمدى ەسىپ زاتى تەمىر ەمەس پە، سۋعا باتىپ كەتتىم.

 اتاسى زاتى كون ەمەس پە، سۋدىڭ ار جاعىنا سىر ەتىپ، وتە شىقتىم.
 ۋاردىڭجان. ەكەن تۋعان قۇلىن ەركەك اياق اال( توبەل) قاسقا ءوزى شەگىر، كوزى قاراسام، بارىپ قاسىنا بيەمنىڭ –

« شۋ»دى جەتەلەپ، ماناعى سۋعا كەلىپ، بيەنى ءمىنىپ، قۇلىندى وڭگەرىپ، سۋعا بيەنى بيەم ەتىپ، ءتاۋ ماڭدايىنا
دەپ « شۋ»دەپ ەدىم، زاتى ايەل ەمەس پە، سۋعا باتىپ كەتتىم. قايتىپ شىعىپ، قۇلىنىما ءمىنىپ، بيەنى وڭگەرىپ، 

 ەدىم، زاتى ەركەك ەمەس پە، سۋدان سىر ەتىپ، ار جاعىنا وتە شىقتىم.
كەلە جاتسام، قاناتىنا وق تيگەن قاز داۋسىن ەسىتتىم. بيەنى مىنە سالىپ، بۇيرەگىنەن جاناسىپ، ورا  سۋدان ءوتىپ

توبەنىڭ باۋرايىنا قاباتتاسا كەلىپ، قولىمدا ەشقانداي قۇرال بولماعان سوڭ اياعىمنىڭ بىرەۋىن جۇلىپ الىپ، القتىرىپ 
 ياعىم ورا توبەدەن اسىپ كەتتى.جىبەرىپ ەدىم، قازدىڭ تىرسەگىنە سارت ەتىپ ءتيدى دە، ا

بيەمەن جورتا ءتۇسىپ، تەڭكيىپ جاتقان قازعا كەلىپ ەدىم، ارتتا كەلە جاتقان قۇلىنىم كىسىنەي كەلىپ، وماقاسا قۇالپ 
جاتقان قازدى كولدەنەڭ تىستەپ الدى دا، ەردىڭ قاسىنا اكەلىپ بەردى. سوسىن مەن قانجىعاما تىرسەگىنەن تەسىپ، 

قازدى ساالڭداتىپ، ورا توبەدەن اسىپ كەتكەن اياعىمدى ىزدەي باستادىم. ورا توبەنىڭ توسكەيىندەگى بايالپ الدىم. 
قۇم ارىقتىڭ ەرنەۋىندە جاتىر ەكەن. اياعىمدى الىپ، ورنىنا قوندىرىپ الدىم. سوسىن قارنىم اشتى. توڭىرەككە قاراسام، 

 رعان اق وتاۋدى كوزىم شالدى. وتاۋعا كەلىپ:كوز ۇشىندە تۋىرلىعى جەلپىلدەپ، ماڭدايشاسى سەلكىلدەپ تۇ
 وزىك قارا، ءوزى سياقتى ادام كورمەگەن جارىق ومىرىندە تاباقتاي، بەتى قاباقتاي، قارنى ەدىم، دەپ – سويلەس، –

 :كەمپىر قارا زەڭىرەيگەن ءجۇزدى، اش بويلى، ورتا كوك،
 .كەلدى شىعا دەپ، – تۇر، سويلەي –
 .سۇرادى مەنەن دەپ –ان با؟ ام باسىڭ-مالى ارماڭىز، –
 ارادا وسى اياقتارىڭىزبەن-قازان ءسىزدىڭ بولعاسىن امانداسىپ. امانداستىم دەپ – ما؟ ساۋ دەنىڭىز ءوزىڭىزدىڭ –

 .ەدىم سۇراپ دەپ – ما؟ بوال الۋعا ىستەپ تاماق كىشكەنتاي
دى، دەپ، كوتەرىپ ە« يا، ءپىرىم»ىپ، ءبار قاسىنا قازاننىڭ قارا قۇالقتى ەكى ون دەپ، – بوالدى، بولماسىن، نە –

ەكى قۇالعى جۇلىنىپ كەتتى. كوتەرەمىنمەن ون ەكى قۇالعىنان دا ايرىلدى. سونىڭ ەرنەۋىنەن وزىنە يكەمدەپ 
تارتىپ، زوردان بوساعاعا اكەلدى. ءوزىم بيەدەن سەكىرىپ ءتۇسىپ، قازاننىڭ ىشىنە ەكى اياقپەن ەكى قاسىق، بىرنەشە 

ۇيدەن وڭاشاالۋ جەرگە بارىپ، ماناعى ۇرىپ العان قازدى ءپىسىرۋ ارەكەتىنە ءتۇستىم. قازانعا  شەلەك سۋ قۇيىپ،
سالىپ قايناتىپ، شامالىدان سوڭ ءپىسىپ، دايار بولدى. ءبىر ءوزىم قارلىعىپ، جەي المادىم. توڭىرەككە قاراسام، 

 توسكەيدى قاپتاپ كەلە جاتقان توپ ادامدى كوزىم شالدى.
نداعان سوڭ قالپاعىمدى قولىما الىپ، بۇلعاالقتاپ ەدىم، بارلىعى ماعان قاراي قايرىلدى. قاسىما كەلگەن ادامدار جاقى

تۇرىن سۇراپ ەدىم، تويعا بارا جاتقان ادامدار ەكەن. تاماقتاعى قازدىڭ ەتىن -سوڭ اتتان ءتۇسىرىپ الدىم دا، ءجاي
ون ەكى شەلەك ماي ارتىلىپ قالدى. مەيماندار كوپ راقمەت الدارىنا قويدىم. بارلىعى جەپ، تاۋىسا المادى. والردان 

 ايتىپ، تويعا قاراي ءجۇرىپ كەتتى.
نشىسىنە اۋ، ەكى-قالعان ەكى شەلەك مايمەن ەتىگىمدى مايالپ ەدىم، ەتىگىمنىڭ بىرەۋىنىڭ جۇلىعىنا دەيىن مايالدىم

 ا تۇنەدىم.جەتپەي قالدى. سول ۋاقىتتا ناماز ءاسىر بولعان ەكەن، سول كۇنى داالد
بىرىمەن ۇرىسىپ جاتتى. ۇرىسا بەرگەن سوڭ ماي جەتپەگەن ەتىگىمدى شەشىپ -تۇنىمەن اياعىمداعى ەكى ەتىگىم بىر

الدىم دا، باسىما جاستانىپ جاتسام، ۇيىقتاپ قالىپپىن. تاڭ االگەۋىمنەن تۇرىپ، باس جاعىما قاراسام، ەتىگىم ءبىر جاققا 
بەرى قاراپ، تابا المادىم. اڭقام كەۋىپ، سۋساپ بارامىن، -ەدى، ارى العىپ كەتىپ قالىپتى. توڭىرەگىمدە بوز قالىڭ

سوسىن توڭىرەگىمە كوز سالسام، ەشقانداي سۋ تابىالتىن ءتۇرى جوق. باسىمدى قولىما الىپ، جەرگە ءبىر ۇرىپ ەدىم، 
بىر نىپ، اياڭداپ، ءبۇرق ەتىپ، سۋ شىعا كەلدى. ءوزىم دە، قۇلىن مەن بيەم دە سۋعا ابدەن قانىپ الدىم. بيەنى ءمى

جوتانىڭ باسىنا شىقتىم، توڭىرەككە كوز سالىپ ەدىم، كوز ۇشىندا قۇجىرالعان ادامداردى كوزىم شالدى. جورتا 
 بۇل ىپ،ال شاقىرىپ مالشىنى ءبىر سياقتى، جاتقان بولىپ توي –ءتۇسىپ، سول جەرگە باردىم. جيىننىڭ ءتۇرى 

 :ەدىم سۇراپ دەپ جيىن قانداي
 كۇيىن-جاي دەپ، – جاتىر، بەرىپ توي جۇرتقا سوعان ەدى، سۇندەتتەتىپ ۇلىن قاسىمقاجى جەردە بۇل –

 .ايتتى ءتۇسىندىرىپ
 مەنى بىرىنە-بىر دەپ، – ،«قارا ادامدى جوق باسى مىنا» قاراپ، ماعان بارلىعى جۇرتتىڭ بارسام، تويحاناعا –

جوق. ماناعى سۋ ىشكەن جەردە قالىپ كەتىپتى. سۋ ىشكەن جەرگە  باسىم قاراسام، ۇستاپ باسىمدى. جاتىر كورسەتىپ
 قاراي تۇرا شاپتىم، بارىپ قاراسام، باسىم تەڭكيىپ جاتىر ەكەن. الىپ، باسىمدى جالعاستىرىپ الدىم.
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، پقايتىپ تويحاناعا بارسام، ەتىگىم تويعا كەلگەن ادامدارعا تاباق تارتىپ ءجۇر. كوردىم دە، بيەدەن سەكىرىپ ءتۇسى
بايالدىم دا، ءبىر ۇيگە بارىپ، وتىرا كەتتىم. ەتىگىم مەنى كورىپ، ساسقانىنان سان تاباق، قورىققانىنان قوس تاباق 
اكەلىپ، الدىما قويدى. اكەلگەن استى جەپ الىپ، جۇرت كوكپارعا بارا جاتىر ەكەن، مەن دە سوالرمەن ىلەسىپ، 

 اياڭداپ كوكبارعا باردىم. جۇرت شۋالسىپ:
 .ەكەن جاتىر شۋالپ دەپ، –تاقىمعا! اش بەلىنەن باس! قولىڭ بار ما؟ ا، تارت! تارت!  اسىر –
 باردىڭكوك جاتقان بولىپ دودا ومىراۋالتىپ، قۇلىندى دوداعا ۇرىپ، قۇلىنعا ابزەلىن-ەر بيەنىڭ جان-جالما دە مەن –

اسىپ ەنەڭ كەلىپ، اش بەلىنەن تاقىمعا بكولد ماعان كوكبار ەدىم، جاقىنداپ ءتۇسىپ، ۇمتىال. ءتيدى قولىم تىرسەگىنە
الدىم. ايقايالپ، اتتىڭ ساۋىرىنىنا سەگىز ورمەك قامشىنى ەكى ۇرىپ ەدىم، دودانى قاق جارىپ، اۋىلعا قاراي اال قاشتىم. 

ى عاق كەلە جاتىر ەدىم، استىمداعى جانۋار وماقاسا قۇالپ، ارتىمدا-ارتىمنان شاباندوزدار جابىال قۋدى، جەتكىزبەي
ان ءالى شىتىن شىعارىپ ەدى، سون-ادامدار كەلىپ قالدى دا، مەنى ءبىراز قامشىنىڭ استىنا الىپ، ساباپ، باسىمنىڭ بىت

 باسىم جازىلماي كەلەدى.
 ءمىنى، تاقسىر، وسىمەن ەلۋ التى وتىرىك بولدى. 

 . قاينىما قارعا ءمىنىپ، ۇرىن باردىم82
 قاينىما قارعا ءمىنىپ، ۇرىن باردىم،

 ەۋدەن ءوزىم قاتار بۇرىن باردىم.كۇي
 ايعىرىن شەگىرتكەنىڭ ۇستاپ ءمىنىپ،

 الدىندا قايىن اتامنىڭ قىرىندادىم.
 جۇك ارتىپ ينەلىككە ەرتە كوشتىم،

 شۇيكەلەپ سارى مايدان ارقان ەستىم.
 مۇرتىنا شەگىرتكەنىڭ ات ارقانداپ،

 تالدىم ارەڭ شەشتىم.-دەگەندە ءولدىم
 ءمىندىم دە وسىراق قوڭىز اياڭدادىم، 
 ءبۇلدىرتىپ اياڭىمەن قويان الدىم. 

 اي،-ياپىرىم، سول قوياننىڭ سەمىزىن
 كوتەرىپ قوڭىزىما قويا المادىم.

 ءمىندىم دە جاسىل قوڭىز سونا قۋدىم، 
 باسىنان مۇنار توبە ساعىم بۋدىم.

 داۋلەتتىڭ قۇداي بەرگەن ارقاسىندا،
 ڭ كىرىن جۋدىم.قانمەنەن كويلەگىمنى

 ءۇش جاستا مەرگەنشىلىك كەسىپ قىلدىم، 
 شي وقپەن مىڭ قۇالندى اتىپ، قىردىم،

 اۋىنان ورمەكشىنىڭ كىلەم توقىپ،
 ۇيالماي، ءجۇز تۇساقتان ساتىپ تۇردىم.

 بالىقتىڭ قابىرشاعىن وتقا جاقتىم،
 وتىرىك ولەڭ ايتىپ، جۇرتقا جاقتىم.

 ءبىر سونام اسىراندى قاشىپ كەتىپ، 
 مەكەدەن ون جىل ىزدەپ، ازار تاپتىم.
 اقىلدان ەرجەتكەن سوڭ بولدىم جارىم،

 ءبىر سۋىر مال دەگەندە قولدا بارىم. 
 قاتىنىم تەل قوياندى جازداي ساۋىپ،

 تۇيرەدى سارى مايدى ەكى قارىن.
 بەرىپتى باقا قىزىن كوبەلەككە،

 ءجۇرىپتى قارا شىبىن جەڭگەلىككە. 
 ۇستاپ سويىپ،ءبىر تۋىن قۇمىرسقانىڭ  

 توي قىلىپ، ات شاپتىرىپ توڭىرەككە.
 ءمىندىم دە وسىراق قوڭىز سونا قۋدىم، 
 ءۇش جۇما، ءۇش اي ءجۇرىپ، قونا قۋدىم. 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                726 bet 

 قۋماسقا بەلدى بايالپ تۇرىپ ەدىم،
 دەگەنگە جەڭگەم جەرىك بوال قۋدىم.

 باي بولدىم، ءتورت تۇلىككە تۋماي جاتىپ،
 تىپ.باباما قالىڭ بەردىم ءبارىن سا

 ءبىلىمىن مال جيۋدىڭ ەرتە ءبىلىپ، 
 سوندىقتان كەدەيلىككە قالدىم باتىپ.

 بايلىقتان ىزا شەكتىم اقىرىندا،
 ءبىر ءتۇيىر مال بولمادى جاقىنىمدا. 

 مالىمنىڭ ءبارىن جيناپ وتقا جاعىپ،
 وتىرمىن كەدەيلىكتىڭ تاقىرىندا.

 قامىستان جىلقى ۇستاۋعا قۇراق قىلدىم،
 تىرەۋ سىرىق قىلدىم. جۋساننان ۇيگە

 ءبىر تالىن ساقالىمنىڭ كەسىپ الىپ، 
 كوشكەندە مال ايدايتىن شىبىق قىلدىم.

 جيىنعا سالتاناتقا كيدىم قۇرىم،
 قىتىقتاپ، زورعا ايتقىزدىم حاننىڭ سىرىن.

 كەلگەندە قالىڭدىعىم سەكسەن تورتكە
 قاينىما بەس جاسىمدا باردىم ۇرىن.

 ءجۇز سالعان قورعاسىننان قارا بالتام، 
 شىقپادى ون ماتادان سىڭار قالتام.

 داۋلەتتىڭ قۇداي بەرگەن ارقاسىندا،
 كوشكەندە ءجۇز تۇلكىگە جۇگىمدى ارتام.

 ايدادىم جىلقى قىلىپ وتىز تۇلكى،
 بورسىقتى ۇستاپ مىنسەڭ، اتتىڭ مۇلكى.

 ىشىندە توپ ادامنىڭ تۋالپ جىعىپ،
 اي، قارساق، جۇرتقا كۇلكى!اۋ، ويب-قىلدىڭ

 اراسىن جىرىپ قوستىم، سىر، قۋاڭنىڭ،
 ماقسۇتىم ەلىن بيلەۋ بەس دۋاننىڭ.
 ەكى ءجۇز قۇنان قويىم ەگىز تۋىپ،
 وسىعان نانار بولساڭ، كوپ قۋاندىم.

 مەن كوردىم قارا شىركەي باال قازداي،
 جۇك ارتتىم بەس قارساققا اال جازداي.

 ياليمىن دەپ،تۇلكىسىن قىردىڭ قىزىل جا
 قان ءتۇسىپ، اياعىنا ولە جازداي.

 قاپ بەردىم،-تامىرعا وتىرىكتى قاپ
 نايزاسىن نار قامىسقا ساپتاپ بەردىم.
 جۇيرىگىن تاسباقانىڭ ۇستاپ ءمىنىپ،

 تاپ بەردىم.-تۇلكىگە توستە قاشقان تاپ
 باسىنان قاپ تاۋىنىڭ قورا قىلدىم،

 بىتەر دەپ بەس مىڭ جىلقى جورا قىلدىم.
 توپان سۋى تاۋ باسىنا دامىل بەرمەي،

 قىلماسقا ەندى قورا توبا قىلدىم.
 باالسى قاسقا ايعىردىڭ بولتىرىكتى،
 ايتپايمىن ولتىرسەڭ دە وتىرىكتى.

 مىڭ كىسى ءبىر تىشقانعا مىنگەسكەندە،
 اپىرماي، ءبارىن تۋالپ ءولتىرىپتى.

 مەن ءوزىم كىشكەنەدەن قارعا باقتىم،
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 انى زورعا باقتىم.قاشىرماي، سول قارع
 بىرەۋى جانۋاردىڭ ۇزدىك شىعىپ،
 موينىنا اق كيىزدەن تۇمار تاقتىم.
 باسىندا كەرەگەنىڭ ۇرگەن قارىن

 كوتەردىم بالۋاندىقپەن سونىڭ ءبارىن.
 تۇيەگە تۇستەپ بارىپ قويعانىمدا،
 مەرتىكتى كوتەرە الماي قارا نارىم.
 ميزامنىڭ سىلەمەيىن جەلى قىلدىم،

 ۇمىرتقاسىن كەلى قىلدىم.شىمشىقتىڭ ج
 قامىستان سەگىز قانات ءۇي ىستەدىم،

 جونىنان كەسىرتكەنىڭ كوگىن ءتىلدىم.
 شىمشىقتىڭ شىلىم شەكتىم باقايىنان،

 قوياننىڭ اتىم ۇرىكتى توپايىنان
 تازىڭنىڭ اقىل ارتىق، ويى جەتىك

 كورتىشقان ەتىك قىلدىم شوقايىنان.
 باسىنا بايتەرەكتىڭ تىكتىم وردا،

 قوردا.-كوكوراي شالعىن ەكەن قوردا
 تۇنى بىردەي قۋىپ،-قوس اتپەن كۇنى

 قاشاعان ءبىر ءبيتىمدى تۇتتىم زورعا.
 مەن ءوزىم وتىرىكتەن پايدا ەتكەنمىن،
 بياالي، بيت تەرىسىن قالتا ەتكەنمىن.
 ەتىنە ءبىر شىركەيدىڭ قازان تولماي،

 سويماسقا قايتىپ شىركەي انت ەتكەنمىن.
 كوبىك قارعا التىن وردىم،مىس ەگىپ، 

 ىزىنە اپ جىالننىڭ قاقپان قۇردىم.
 شەگىرتكەم ءمىنىپ جۇرگەن تۋالپ ەدى،

 جالعىز تال، قىل قامشىممەن ولگەنشە ۇردىم.
 تۇگەستىم ساپتىاياقپەن سىردىڭ سۋىن،

 ون نارعا ارتىپ ءجۇرمىن قىزدىڭ بۋىن.
 ەنشىگە اكەم بەرگەن مىڭ قوياننىڭ

 بارلىق تۋىن. سوعىمعا قىرىپ الدىم
 ءتىلىمنىڭ كەلمەيدى ەبى وتىرىككە، 

 اۋ! وسىنىم دا وتىرىك پە؟-تاقسىر
 قىرىق بايتال قالىڭ مالعا ساناپ الىپ،

 قىز بەردىم وتاۋ تىگىپ كەكىلىككە.
 بيەنى قىمىز ءىشتىم، مۇزعا بايالپ،

 تىشقاندى جاۋىر قىلدىم ءۇش جىل جايالپ.
 قىرىق توعىز مۇشەلىمدە اكەم تۋىپ،

 ۇگىردىم قۋانعاننان االقايالپ.ج
 وتىنىم جازعى جاققان مۇزدان بولدى،
 سالىمىم سەكسەندەگى قىزدان بولدى.

 بىلتىرعى جەروشاققا جاققان وتىم،
 تۇتانىپ، زورعا بيىل قىزعان بولدى.

*** 
 ساۋىسقان الىپ ۇشتى بولتىرىكتى

 ايتپايمىن قىز بەرسەڭ دە وتىرىكتى.
 اي،-قاتتىسىنشىركىننىڭ تەپكىسىنىڭ 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                728 bet 

 ءبىر قىزدى شىبىن تەۋىپ ءولتىرىپتى. 
 شاياننىڭ شاڭىراقتاي ومىرتقاسى

 كونەكتەي كولباقانىڭ جۇمىرتقاسى
 بولماعان ەندى وتىرىك نەسى قالدى؟

 تۇبىنەن جاۋ قياقتىڭ ەردىڭ قاسى.
 جونىنان اتجالماننىڭ ايىل الدىم

 ءۇش جورگەم ءىشىن جارىپ، مايىن الدىم. 
 باسقان قاق تۇرىپتى،ىزىنە اتتىڭ 

 قىرىق قۇالش قارماق سالىپ، جايىن الدىم.
 قوشقاردىڭ قاعاناقتان كۇيەگى بار،

 شىدەردىڭ مۇزدان جونعان تيەگى بار.
 اۋ، وسىعان دا نانبايمىسىڭ؟-تاقسىر

 قىرىق اربا ءبىر قانشىردىڭ سۇيەگى بار.
 شىمشىقتىڭ شىلىم شەكتىم قۋ باسىنان

 شۋداسىناناتجالمان ارقان ەستىم 
 قىرىق قارعا، وتىز سونا قۇدا ءتۇسىپ،

 ينەلىك كيىت كيدى قۇداسىنان.
 سەرىك بولىپ قۇرقىلتايمەن قىلدىم ساۋدا

 اينالدى سەرىكتىكتىڭ ارتى داۋعا.
 بورسىققا جاراپ جۇرگەن مىنە شاۋىپ،
 ۇرانداپ ءبىر بۇيىردەن ءتيدىم جاۋعا.

 دارياعا توعان باستىم ەبەلەكتەن
 قىر قۋدىم كوبەلەكپەن.جاراتىپ قاس

 جىعىلىپ، جاس كەنەدەن موينى ءۇزىلىپ
 دەگەنشە ولە كەتكەن.« ا»ءبىر كەمپىر  

 اسپانعا التى جەردەن تىرەۋ قويدىم
 بۇرىشىنا قاتىنىمدى كىرەۋ قويدىم.

 جۇرەگىن قۇرقىلتايدىڭ ءتورت ءبولىپ جەپ،
 اق تويدىم.-نانساڭىز، ومىرىمدە ءبىر
 اققۋدى ءىلىپ،ساۋىسقان ابدەن استى 

 ەلىمدى قىزعىش شاۋىپ سالدى بۇلىك.
 قاقالىپ كەشە كەشكە جەگەن ەتكە

 قولقامدا بەس جىل تۇردى كارى جىلىك.
 كۇمىستەن اق تىشقانعا تاعا قىلدىم

 قۇيرىعىن كور تىشقاننىڭ جاعا قىلدىم.
 تەرىسىن سار ماسانىڭ تەسپەي سورىپ،

 جيىنعا ون بەس قارىن سابا قىلدىم.
 توعىز جىگىت كوتەرە الماي، جابىلىپ،

 قىلماسقا ونداي سابا ءتاۋبا قىلدىم.
 . وتىرىك ولەڭ ايتتىم دا،83

 جۇرتقا جاقتىم
 وتىرىك ولەڭ ايتتىم دا، جۇرتقا جاقتىم،

 قۇمىرسقانى قايىرىپ، قويداي باقتىم.
 ەل قىدىرعان كەشەگى ەسەر كەزدە

 بوگەلەكتىڭ باسىنا تانا تاقتىم.
 ىم دە، اسپانعا ۇشتىم،ءبىر قوياندى ءمىند 

 ەكپىنىنە شىداماي جەرگە ءتۇستىم.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                729 bet 

 التى كۇندەي اق بوران سوعىپ ەدى،
 جالعىز قۋراي ىعىنا اس قىلىپ ءىشتىم.

 دۇنيەنىڭ اۋىرى ۇرگەن قارىن،
 جالعىز ءوزىم كوتەردىم سونىڭ ءبارىن.

 اتاندارعا ءۇش توستەن ارتىپ ەدىم،
 كوتەرە الماي جىعىلدى اتاندارىم.

 دۇنيەنىڭ اۋىرى ۇرگەن قۋىق
 جالعىز ءوزىم كوتەردىم اۋزىم بۋىپ.

 ۇلكەنىنە سىركەنىڭ اربا سالدىم
 ونداي مىقتى كورمەدىم ءوزىم تۋىپ.
 بەس قارساقتى كۇنىندە باسا ءمىندىم،

 جۇرگىزە الماي شىركىندى ازار ءمىندىم.
 ەكى سىمبال ۇستىنە تەڭدەپ الىپ،

 جەلدىم.بورت -قارا جولدىڭ ۇستىندە بورت
 ۇلكەنىنە سىركەنىڭ اربا سالدىم،

 كوزگە توپەلەپ، زورعا سالدىم.-باسقا
 مەنى مىقتى دەگەنگە جۇرت نانبايدى

 قويداي ءبيتتى كوتەرىپ، وتقا سالدىم.
 وتىرىك ولەڭ ايتامىن ءور باسىنان

 ارقان ەستىم بوزتورعاي شۋداسىنان.
 التى ينەلىك، بەس تورعاي توي قىلىپتى،

 سوالردىڭ قۇداسىنان.كيىت كيدىك 
 وتىرىك ولەڭ ايتامىن ءور باسىنان

 شىلىم قىلدىم شىبىشتىڭ قۋ باسىنان
 قارا شىركەي ەتىنە قازان تولىپ،

 استاۋ ەت جەدىك ەر باسىنان.-استاۋ
 ماسا دەگەن ءبىرتاالي باقىر ەكەن،
 سونا دەگەن يمانسىز كاپىر ەكەن.
 بوگەلەكتىڭ ۇيىنە ەنىپ بارسام،

 رىپ جاتىر ەكەن.اكەسىنە اس بە
 تۇرمانىم،-ەر –بوگەلەكتىڭ تەرىسى 

 قويان ءمىنىپ، مەن ءوزىم جاۋ قۋامىن.
 شەگىرتكەنىڭ ايعىرىن ۇستاپ، ءمىنىپ،

 تۇرا قاشقان تۇلكىنى بۇلتارتپايمىن.
 كولباقانىڭ كونەكتەي سۇيەگى بار

 كورتىشقاننىڭ قىرىق قۇالش ۇيەگى بار.
 ءوزىم بارىپ، جەرىنەن الىپ كەلدىم، 
 ءبىر تۇلكىنىڭ قىرىق اربا سۇيەگى بار. 

 وتىرىك ولەڭ ايتايىن ءوردىڭ باسى
 جاۋ قياقتىڭ تۇبىنەن ەردىڭ قاسى.

 ءوزىم بارىپ، جۇلماالپ الىپ كەلدىم، 
 ءبىر تۇلكىنىڭ قىرىق اربا ومىرتقاسى. 

 . وتىرىك ولەڭدەر84
 ايتتىم دا، وتىرىك ولەڭ جۇرتقا جاقتىم،

 جازداي باقتىم.قوي قىلىپ قۇمىرسقانى 
 ايعىرىن شەگىرتكەنىڭ ۇستاپ ءمىنىپ،

 ادىر تۇلكى قاقتىم.-قوي تاستان ادىر
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 مەن ءوزىم جاس كۇنىمدە تىرنا باقتىم،
 تىرنامدى سەمىرسىن دەپ قىرعا باقتىم.

 اياعىن تۇگەندەۋگە،-بالىقتىڭ باس
 ىلەدە يتكە ءمىنىپ، ءۇش جىل اقتىم.

 ،مەن ءوزىم جاس كۇنىمدە قارعا باقتىم
 قارعانى سەمىرسىن دەپ جارعا باقتىم.

 مەشىن جىلى اقسۇيەك ۇلكەن جۇت بوپ،
 ارىعىنا قارعانىڭ جابۋ جاپتىم.

 مەن ءوزىم جاس كۇنىمدە قارعا باقتىم،
 ارىقتاپ ءار قارعاما جابۋ جاپتىم.

 جەلدى كۇنى جەتەۋى جەلدەپ كەتىپ،
 باقاناستىڭ تۇبىنەن ارەڭ تاپتىم.

 ىن قاقتىڭ،قارعا جەرىپ، ىشپەدى سۋ
 سۋى قىلدى قاشىقتىق بەلبۇالقتىڭ.
 اق وزەكتەن ينەمەن قۇدىق قازىپ،

 كۇندە ءۇش ۋاق قارعامدى سۋعا جاپتىم.
 شىمشىقتىڭ شىلىم قىلدىم قۋ باسىنان،
 بوزتورعاي شىلبىر قىلدىم شۋداسىنان.

 كوبەلەكتىڭ قاناتىن كوپىر قىلىپ،
 تەڭىزدىڭ وتە شىقتىم تۋراسىنان.

 جاتىپ، ءۇيىن كوردىم، كوبەلەك تۋماي
 بالىقتىڭ سويماي جاتىپ ميىن كوردىم.
 وزگەم وتىرىك بولسا دا، وسىنىم شىن،
 استىما تىشقان ءمىنىپ، تۇيە وڭگەردىم.
 كەلەمىن وزەن قۇلداپ، ماسانى ايداپ،

 «.اداعايالپ»ۇركىتتىم ينەلىكتى 
 بولعاندا قۇربان ايتى قىز قۋامىن،
 پ.اساۋىن بوگەلەكتىڭ جەمگە بايال

 ايتتىم دا، وتىرىك ولەڭ جەلدەي ەستىم،
 ۇستاپ اپ، قوس قۇالننىڭ مۇرنىن تەستىم.

 بولسا دا، وزگەم وتىرىك، وسىنىم شىن،
 جۇك ارتىپ، بەس قوڭىزعا تۇندە كوشتىم.
 ايتتىم دا، وتىرىك ولەڭ جەلدەپ كەتتىم،

 .كەتتىم دەپ – كەل، كوبەلەكتى –سوڭىمنان: 
 ءمىنىپ،اساۋىن بوگەلەكتىڭ ۇستاپ 

 استىما بەس قاپ بيداي تەڭدەپ كەتتىم.
 بوگەلەك ەرتەڭ ەرتە پىسقىرىپ ءجۇر،
 تاقىمعا تامان تاۋدى قىستىرىپ ءجۇر.
 وزگەم وتىرىك بولسا دا، وسىنىم شىن،

 موينىندا بوگەلەكتىڭ بەس قۇرىق ءجۇر.
 ۇلكەنى بۇ دۇنيەنىڭ ماسا باتىر،

 ماسا باتىر ءبىر تاۋدى قاشاپ جاتىر.
 ءبىر ماسانىڭ سەمىزىن سوندا كوردىك، 

 الپىس ەكى تاباققا جاساپ جاتىر.
 اۋىرى بۇ دۇنيەنىڭ ۇرگەن قارىن،

 جالعىز ءوزىم كوتەردىم سونىڭ ءبارىن.
 كوتەرىپ، تۇستەپ بارىپ قويعانىمدا،
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 كوتەرە الماي جىعىلدى اتاندارىم.
 جىالندى جولدا جاتقان تاياق قىلدىم،

 اق قىلدىم.تاسباقانىڭ سۇيەگىن اي
 شەگىرتكەنىڭ ايعىرىن شەرتىپ ءمىنىپ،

 قوسپاستان ۇيىرىنە ساياق قىلدىم.
 ايتتىم دا، وتىرىك ولەڭ ەلگە جاقتىم،

 قايىرىپ كوبەلەكتى كولگە جاپتىم.
 ينەلىك پەن ماسانى قۇدا قىلىپ،

 ۇستىنە ينەلىكتىڭ شەكپەن جاپتىم.
 ايىل قىلدىم جىالننىڭ جونىن يلەپ،

 ەكەن سونا كۇيلەپ.كوبەلەككە ءجۇر 
 سول سونانىڭ ايعىرىن ىزدەپ جۇرسەم،

 ءبىر توعايدا ءجۇر ەكەن تۇيە سۇيرەپ. 
 ينەلىككە ءمىندىم دە، سونا قۋدىم،

 ءۇش كۇن تۇنەپ، سونانى قونا قۋدىم. 
 ەندى جەتتىم دەگەندە ينە سىنىپ،

 ەندى ينەلىك مىنبەسكە توبا قىلدىم.
 توسكى تارتپام جىالننىڭ ۇيەگىنەن،

 ءتىس شۇقىشىم شىركەيدىڭ سۇيەگىنەن. 
 اي قۋىپ،-ار جاقتاعى ارانى التى

 جاڭا قايتىپ كەلەمىن تۇنەۋ كۇننەن.
 ءار تىشقاننىڭ تىسىنەن بالتا ەتكەنمىن، 

 باس تەرىسىن باسباقشا قالتا ەتكەنمىن.
 كوبەلەكتىڭ قاناتىن كوپىر قىلىپ،

 ادام وتپەس داريادان التى وتكەنمىن.
 دەگەن كاپىر ەكەن،اتەيى سونا 

 قۇمىرسقا ءبىر تاالي جان باتىر ەكەن.
 ۇيىنە كوبەلەكتىڭ كىرىپ كەلسەم،
 اس بەرىپ، اكەسىنە جاتىر ەكەن.
 اسىنا تامام سونا تويعان ەكەن،

 قىرىق وگىز، الپىس بيە سويعان ەكەن.
 اسىنان كەشە بارىپ، بۇگىن كەلدىم،
 بەيىت قىپ االتاۋدى ويعان ەكەن.

 جاقتان توپتى ماسا،كەلەدى مىنا 
 بىرەۋىنىڭ تۇمسىعى تەمىر اسا.

 سەپتەپ تاماق جوق با؟-جەگەنگە ەپتەپ
 ەت شىقتى ەلۋ تاباق ءبىر توڭاشا.

 كەنەگە كەجىم جاۋىپ، بەستى ات قىلدىم،
 بەتەگەنى بەس جارىپ، كەلساپ قىلدىم.
 بوزتورعايدىڭ شۋداسىن كۇزەپ الىپ،

 تۇنى ءيىرىپ، بەس قاپ قىلدىم.-كۇندىز
 كوبەلەكتىڭ كونەكتەي مايىن الدىم،

 ءتورت ەلى ۇيەگىنەن ايىل الدىم. 
 اتىم سيگەن جەرىنەن كول تۇرعىزىپ،
 كولدەنەڭى قىرىق كەز جايىن الدىم.
 جىبەردىم بەس ساۋىسقان ءۇرىجارعا،

 .جورعا – ءبىرى جۇيرىك، –جانۋار ءبىرى 
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 وزگەم وتىرىك بولسا دا، وسىنىم شىن،
 كەكىلىكتى بەس ءجۇز نارعا.جۇك قىلدىم 

 بودەنەمەن قايتاردىم بولتىرىكتى،
 باسىنا قاراعايدىڭ كول تۇرىپتى.

 وزگەم وتىرىك بولسا دا، وسىنىم شىن،
 ءبىر شالدى شىركەي تەۋىپ ءولتىرىپتى. 

 ايدادىم جىلقى قىلىپ وتىز تۇلكى،
 بورسىقتى ۇستاپ مىنسەڭ، اتتىڭ مۇلكى،

 تىپ،ىشىندە توپ كىسىنىڭ جىعىپ كە
 قىلدىڭ عوي، ويباي، قارساق، مەنى كۇلكى.

 كۇمىستەن اق تىشقانعا تاعا قىلدىم،
 تەرىسىن كورتىشقاننىڭ جاعا قىلدىم.

 تەرىسىن سارماسانىڭ جىرتپاي سويىپ،
 جيىندىق ون بەس قارىس سابا قىلدىم.

 جيىلىپ توعىز جىگىت كوتەرە الماي،
 قىلماسقا ەندى سابا توبا قىلدىم.

 كەلەمىن قۇالن اتىپ، جوعارتىننان
 قۇال شوالق تىشقاندى بۇالڭداتىپ.

 قۇال ايعىرمەن اكەلگەن قۇالنىما،
 .باتىپ قالدى بارلىعى –ايماق -اۋىل

 ارامەن االتاۋدى التى اي شاپتىم،
 كورتىشقاننىڭ جۇنىنەن ايىل تاقتىم.
 ،«مىنىپ»كۇزگى قاردا كوبەڭدەي جەمدەپ ء

 .جەتى وزەننىڭ بويىنان تۇلكى قاقتىم
 ايتتىم دا، وتىرىك ولەڭ قىزىق قىلدىم،
 التى قۇالش جىالننان شۇجىق قىلدىم.

 شاڭىراققا شاڭقيتا ءىلىپ تاستاپ،
 قىزدىڭ كوزىن شۇجىققا قىزىقتىردىم.

 ماسا قىزىن بەرىپ كوبەلەككە،
 كۇيەۋ جولداس بولىپتى بوگەلەك تە.

 شارانادان قارىق قىلىپ جىرتىس جىرتىپ،
 شاپتىردى توڭىرەككە.توي قىلىپ، ات 

 ماسا قىزىن بەرىپتى كوبەلەككە،
 قارا شىبىن ءجۇرىپتى جەڭگەلىككە.

 توعىز سونا توي مالعا ايداپ سويىپ،
 اق كيىزىن ارتىپتى ينەلىككە.

 تومەنتىننەن كەلەمىن جوعارى ورلەي،
 ءتورت قاپ ولەڭ تەڭدەدىم اۋزىن تۇيرەي. 
 ءتورت قابىنىڭ ءبىرىنىڭ اۋزىن اشسام، 

 مىناۋ قاشادى تونىن سۇيرەي.-اناۋ
 شىمشىقتىڭ شىلىم قىلدىم قۋ باسىنان،

 بوزتورعاي شىدەر ءتۇيدىم شۋداسىنان.
 ءبىر وزىمە قارايتىن مىڭ تورعاي بار، 

 ەشكىم مەنىڭ باي ەمەس، ءبىر باسىمنان.
 بوزتورعايدىڭ ءجۇزى ءجۇر جۇلماسىنان،

 توقيتۇعىن قاپ، شەكپەن شۋداسىنان.
 پ، قاتىنىم تۇيە ىزدەيدى،تورعاي تۇرى

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                733 bet 

 بوالدى ەكەن والعى ۇرعاشىدان.
 دەپ، – قاتىنىم، سىركەنى –بيت ايتادى: 

 سىركە ايتادى جەيدەنى شاتىرىم دەپ.
 بيت ولگەندە، بۇل سىركە نە دەپ جوقتار،

 اق تىرناقپەن الىسقان باتىرىم دەپ.
 التىننان اق قويانعا قاقتىم تاعا،

 ءپىشتىم جاعا. ءبىر تىشقاننان ءۇش تونعا 
 سۋىق سايىن كيگەندە كۇيدىرەدى،

 شاعا.-كەشكە ورانىپ جاتادى باال
 تى-. جولبارىسپەن ويناعان بولتىرىك85

 تى-جولبارىسپەن ويناعان بولتىرىك
 اتتىڭ باسقان ارتىنان بۇل تۇرىپتى.
 قيىستىرىپ ايتقانعا ولەڭ جوق پا،

 سەن ايتساڭ، مەن دە ايتايىن وتىرىكتى.
 قىلدىم شىمشىقتىڭ قۋ باسىنان.شىلىم 

 شىلبىر ەستىم تىشقاننىڭ شۋداسىنان.
 شەگىرتكەنىڭ ايعىرىن ۇستاپ ءمىنىپ،

 وتە شىقسا، ولەڭىڭ تۋراسىنان.
 كوبەلەكتىڭ كونەكتەي مايىن الدىم،

 كورتىشقاننان قىرىق قۇالش ايىل الدىم.
 اتتىڭ باسقان جەرىنە كول تۇرىپتى،

 جايىن الدىم.قارماق سالىپ، قىرىق قۇالش 
 وتىرىك ولەڭ ايتتىم دا، ەلگە جاقتىم.
 قۇمىرسقانى قوي قىلىپ، قۇمعا باقتىم.
 كوبەلەكتىڭ ايعىرىن ۇستاپ ءمىنىپ،

 ماتاي تاۋىن قىرقاالپ، تۇلكى قاقتىم.
 وتىرىك ولەڭ ايتتىم دا، بەستى ات قىلدىم.

 بەتەگەنىڭ تۇبىنەن كەلساپ قىلدىم.
 ۇرىعىمدى اپ كەتتى قۋ قۇمىرسقا

 ون ارقاندى شيراتىپ، ۇستاپ ءمىندىم.
 سوندا الماتىعا بارىپ، كەلدىم.

 مىڭ قويان، بەس ءجۇز تۇلكى الىپ كەلدىم.
 كوزىم كورگەن ايتامىن راسىمدى

 مەن بەكەر جالعان ايتار كارىپ پە ەدىم؟
 كوبەلەككە ون اربا سالىپ تارتتىم

 ءجۇز تەرى، ءجۇز پۇت ءتۇبىت ۇستىنە ارتتىم. 
 ءبىر ساپار كوبەلەكپەن بارعان جۇككە 

 ون الپكەسىن تاۋىستى عوي سارتىڭ
 كىرەكەش كەلدى بيىل قويانعا ارتقان
 تۇز سالىپ تاعارىنا ون بەس باتپان

 سول تۇزدى كوتەرىپ اپ ون بەس باتپان
 قوياننىڭ ءجۇرىسى ارتىق شاپقان اتتان

 ءمىندىم دە، ءبىر قويانعا شىقتىم جۇلىپ، 
 ىپ الدىم، ون بەس ەلىك.ون قۇالن ات

 شىرعاسىن ارتىپ الىپ،-شىعارماي شىپ
 قوياندى تاڭ اسىردىم ۇيگە كەلىپ،
 باستىرىپ سول قويانعا ارتتىم مايىن
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 شاربىسىن بىالي الدىم، شاجىرقايىن.
 قارىنىن قاتپار جاعىن تەگىس الدىم
 بۇيەنىن تاستاپ كەتتىم، نە قىاليىن،
 ەك.بۇل سوزگە نانباعاندار قىالدى وس

 ماي قۇيدىم ۇيگە كەلىپ نەشە كەسەك.
 مىنسە دە، جان جابىلىپ شارشامايدى

 كەپشەك.-ماي اپتى ون بەس قارىن كەلىن
 ءبىر كىسىگە ميلليون پايدا بوپتى، 
 ءجۇز سومنان مايدىڭ پۇتىن ەسەپتەسەڭ، 

 قوياندار جۇك استىندا تۇرلەنەدى
 كورمەگەن ءبىر اڭ تاعى بىرگە كەلدى،

 جارادى سەكىرگەندە، ءدۇبىرى جەر 
 .دەدى –، «بۇرگە»مۇنىڭ نە دەپ سۇراپ ەم، 

 بوالر، تالقان سۇيەگىڭ تيسە اگار –
 دەدى، –جاقىنداپ سەن بۇرگەگە جۇرمە، 
 اي،-شىركىننىڭ دىبىسىنىڭ قاتتىسىن

 جاقىن كەلە بەرەدى ەكەن جات كىسىنى
 باۋىرىنان جۇگىرىپ ءوتىپ كەتتى.

 اي-ەپتىسىنۇيرەنگەننەن ونەرىنىڭ 
 بارا الماي ماڭايىنا ءبىز قاشامىز

 اي!-قايتەلىك، شىبىن جاننىڭ ءتاتتىسىن
 ۇشەۋىن ءۇش بۇرگەگە جەكتىم اربا

 داعى قۋانامىز قولدا بارعا-ءبىز 
 بۇرگەنىڭ قايراتى بۇل ەمەس پە،

 قىزعاندا بوگەلمەيدى پىلدەن قارعا.
 . ادەيى سارى شىمشىقتى ءمىندىم ۇستاپ86

 شىمشىقتى ءمىندىم ۇستاپ، ادەيى سارى
 قولىما ۇزىن شىبىق مىقتاپ ۇستاپ،
 سايالنىپ اۋىل جاقتان اڭ اۋالۋعا،

 قۋسىرىپ، ەكى جاقتى قايشى ۇستاپ.
 الدىمنان قىزىل تۇلكى قىران قاشتى

 شىرىلداپ، سارى شىمشىعىم سىرىن شاشتى.
 ءبىلدى دە اڭعا تۇلكى قۋعانىمدى، 

 قاشتى.جالت -قۇيرىعىن بۇالڭداتىپ، جالت
 جەتەم دەپ سارى شىمشىقتى سانعا ۇردىم،

 قىزىعىپ، تۇلكى، قىزىل قانعا قىزدىم.
 تەپكىلەپ ەكى ءبۇيىر، شانا تولىپ

 جورتا الماي جول شاڭىنان قالعان ەدىم.
 شىمشىعىم استىمداعى قورقاۋ بولدى.

 جۇلىنىپ مويىن ومىرتقا جالقاۋ بولدى.
 كوتەرىپ ەل جاعىما جەتكىزە الماي،
 سوعىمعا ءبىر قىستىققا تولعان بولدى.

 ءبىر كۇنى انديجانعا بارماق بولدىم، 
 تونىمدى جيماق بولدىم.-كيىنىپ، ات

 الدىرىپ قۇمىرسقا مەن جولبارىستى
 شاقىرىپ قارعا، قۇزعىن بۇزباق بولدىم.
 كەلەمىن ىڭىرسىتىپ جەردىڭ ءجۇزىن،
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 الۋعا ءوز قولىما ءۇردىڭ قىزىن.
 س كۇن انديجانمەنۇرىسىپ ءبىر مىڭ بە

 كورە الماي، اقىرىندا، حاننىڭ قىزىن.
 . ءبىر تورعايدى ۇستاپ ءمىندىم جۇگەندەپ87
 ءبىر تورعايدى ۇستاپ ءمىندىم جۇگەندەپ 
 ءبىر بۇتىن مەن قىستاپ شىقتىم ۇنەمدەپ. 

 تورعايىما تاماق بەرمەي ءجۇرۋشى ەم،
 .دەپ –، «قارنىم اشتى، كەتەمىن»اشۋالنىپ، 
 ەن الىپ قاشتىم كوكباردى،تورعايىمم

 تاقىمىما باسىپ الدىم شوقپاردى.
 مۇقتار كەلىپ جارماسادى كوكبارعا

 شوقپارىممەن ۇرىپ جىقتىم مۇقتاردى.
 شىنتاعىممەن الىپ ۇردىم تۇيەنى،
 بارماعىممەن ۇرىپ جىقتىم بيەنى.

 كۇشتى ەكەنمىن سوندا ءبىلدىم مەن ءوزىم
 تابا المادىم تۇيەمەن اڭعا سەنى.

 . ءالىمجاننىڭ وتىرىگى88
 ءالىمجان ءبىر ۇيگە كەلىپ وتىرىپ: 
ممەنەن وتىز ەكى سۇيەم بولدى. جانە سۇيە ۇزىندىعى ەدىم، ولشەپ جاتىپ كەلە جاڭا ايعىردى اال استىمداعى –

بۇگىنگى كۇننىڭ سۋىقتىعى كەرەمەت بولدى، ءبىر بوزتورعاي جالعىز شىبىق باسىنا قونىپ وتىر ەكەن، مۇرنىنان 
 .دەپتى –شىققان دەمنەن تۇرعان سۇڭگى مۇز ءۇش سۇيەم ەكەن، 

كە جولىعادى. ءالىمجان بازارعا بارىپ جانە ءالىمجان قوياندى جارمەڭكەسىنە بارىپ، سارسەمباي دەگەن قۋ جىگىت
 كەلەيىن ]دەپ[، كەتىپ قالىپ، قايتىپ كەلەدى.

 قۇالعى، ەكى ەدىم، جەپ الىپ، ساتىپ باسىن پىسكەن قويدىڭ ءبىر. دەيدى ايتايىن قىزىق ءبىر سارسەمباي، ال، –
 :سارسەمباي سوندا. دەپتى – بولدى، تاراق ءۇش اي،–ءامىر الال
 ەگەندەد –ىن ءۇشىن اال كەسكەن ەكەنسىڭ، ءتۇبىن اال كەسسەڭ، بەس تاراق تا شىعاتىن ەكەن، ەرك اي،-اتتەگەن –

 .جەڭىلىپتى ءالىمجان
 . سۇراۋبايدىڭ وتىرىگى89

 سۇراۋباي دەگەن ادام جايالۋباي بايدىڭ ۇيىنە ساسىپ، كىرىپ كەلىپ:
 سىكى مالعا ابىرجىپ، باي. دەپتى –رادى، با كەتىپ قاسقىر وتىز جولدا جاڭا بولىڭدار، ساق مالدارىڭا ويباي، –

 .جىبەرىپتى
 – جەر، اد ادامدى تۇگىل مال قوي، سۇمدىق قاسقىر وتىز ءتىپتى، قورقىتپاي، ايتشى انىق جانىم، سۇراۋباي، ەي، –

 :سۇراۋباي. دەگەن
 .دەپتى –، ەدى قاسقىر جيىرما انىعى، ەدىم، ايتىپ ارتىق ونى – كورگەنىم ايتايىن، شىنىمدى ەكە،-باي –

 باي:
 اسقىرق ءبىر تۇيەدەي اتان» كەلىپ، كەمىتە بەستەن وننان، سايىن دەگەن – كەسشى، تاعى ارتىقتاۋ، دا مۇنىڭ –

 .دەپتى – ،«ەدى
 بىرء تابانىنداي تۇيەنىڭ تايالق – شىنىم بار ەندى» دەگەندە، – وتىرىك، كورگەنىڭ قاسقىر ءتىپتى، –باي: 

 .دەپتى – كوردىم، كوزىممەن قاسقىردى
 . وتىرىك ەرتەگى90
ءوز اكەمنەن تۋماي تۇرىپ، تۋماعان تۋ اتامنىڭ جىلقىسىن باقتىم. ءبىر كۇنى جىلقىمنىڭ سوڭىنان كەلە جاتسام،  

شىقپاعان ءشيدىڭ تۇبىندە، تۋماعان تۋ قوياننىڭ كوجەگى جاتىر ەكەن. وزەگى ورىلمەگەن، سابى قيىلماعان، توعىز 
ىبەرگەنىمدە، سالىپ ج-نىپ، كەرىلە بەرىپ، تيگىزبەي، سالىپورايلى توبىلعى ساپتى قامشىم بار ەدى، ۇزەڭگىگە شىرە

 ميى جىنداي بۇرقىراپ، شاشىراپ، جەرگە ءتۇستى.
ودان ءوتىپ كەلە جاتسام، تۋماعان تۋ تۇلكىنىڭ كورىنبەگەن كۇشىگى شىقپاعان شىعاناقتا ءجۇر ەكەن. ساباعى 

مەرگەن مىلتىعىم بار ەدى. جىلعامەن زىتىپ بارا -قسالىنباعان، قورعاسىنى قۇيىلماعان، ءدارىسى دارىمايتىن مىرتى
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جاتقاندا، قارسى الدىنان وتىرا قالىپ، قاق تۇمسىقتىڭ تۇسى دەپ اتقانىمدا، وق مۇرنىنان ءتيىپ، جۇلىنمەن ءجۇرىپ 
 وتىرىپ، قۇيرىعىنىڭ ۇشىنا بارىپ توقتاعان ەكەن.

 . بۇقاباي مەرگەننىڭ وتىرىگى91
دىڭ اتالىعى شوقپار بۇقاباي دەگەن كىسى دە وتىرىككە كەلگەندە، ەشكىمگە ەسەسىن لەپسى ۋەزىنە قارايتىن ماتاي

 جىبەرمەيتىن جەلدىرتپە كىسى ەكەن. ەلدى اۋزىنا قاراتىپ، سول سوعادى دەيدى.
ىپ، قاسقىر دان تۇلكى ءتۇرتتوبىلعى ءمىنىپ، وگىزىمە شوالق قارا كيىپ، باستىرا تونىمدى قارساق تۋىسىمەن قاڭتار –
عىپ كەلە جاتىپ، ارىستاننىڭ التى جۇمىرتقاسىن ومبى قاردان ۇرىپ الدىم دا، ويدان قاشقان وتىز تۇلكىنى التى قا

جۇمىرتقامەن جىبەرىپ ۇرىپ، جىبەرىپ ۇرىپ، تۇلكىنىڭ ءبارىن جاۋ جاپىراقتاي ءتۇسىرىپ، سايدى اكەمە اس 
 بەرگەندەي قان ساسىتتىم.

ى كوزگە اتامىن. سەڭگىردە سەلتيىپ تۇرعان كەر قۇالندى تارتىپ قالعانىمدا، شىبىق ساداعىم، شي وعىممەن قۇرااليد
وعىم اتقان قۇالننىڭ وڭ تاناۋىنان كىرىپ، سول قۇالعىنان شىعىپ، الدىڭعى وڭ اياقتىڭ تۋراسىن جۇلىپ، ارتقى سول 

 كەتىپتى. ستىنەن شىعىپاياقتىڭ ءتۇياعىن ءتۇسىرىپ، سان ەتتى اراالپ، ورلەي شىعىپ، قۇيرىقتى قۋىپ وتىرىپ، ۇ
اڭعال سايدىڭ الشاسىنا سالىپ تاستاعان قاقپانىما كۇندە وتىز ارالن، توقسان تۇلكى تۇسەتىن بولدى. كۇندە ءبىر 
قاقپاننان ءبىر اۋىر كوگەن اڭ االمىن. بىرەۋىنىڭ كىرپىگىنەن، بىرەۋىنىڭ مۇرتىنان، بىرەۋىنىڭ مۇيىزىنەن، ءبىرىنىڭ 

 نان، ازى تۇياعىنان تۇسەدى دە جاتادى، تۇسەدى دە جاتادى دەيىت دەيدى.قۇالعىنان، كوبى اياعى
 . ىعاي مەن سىعايدىڭ وتىرىك سالىستىرعانى92

ىعاي، سىعاي دەگەن ەكى اعايىندى تۋىسقان سۋايت، وتىرىكشى بولىپتى. وسى ەكەۋىن وتىرىك ايتىستىرۋعا ەل ەكى 
 ى.جار بولىپ، جيىندا وتىرىك باسەكەسىنە ءتۇسىپت-ەن
 ءسوزدى ىعايعا بەرىپتى. ىعاي: 
 قاتىققا كوجە ىق،از تالقان مىسقال الپىس تارى، ساپتىاياق التى ايىنا. شىقتىق وتارعا جىلقىمەن قوستاپ، جىلى قوي –

تۇيەمەن  يىن التى اتانسا اي ازىقتى بۇل. ەدى بەرۋشى مالتا ەكى قۇرت، ءبىر ومىرتقا، ميقى ءبىر قابىرعا، سۇبە ەكى
ءتۇسىرىپ تۇرۋشى ەدى. ءبىر كۇنى اۋىلدان كەلگەن ازىعىمدى ءتۇسىرىپ الىپ جاتسام، ايعىر شاپپاي، شىعىپ كەتكەن 

 التى بيەم جەلىندەپ ءجۇرۋشى ەدى، ءبارى دە بوشاالپ كەتىسىپتى.
پاعان قتوقپاق جالدى تورى ايعىردى جايداق كۇيىندە جۇگەنسىز، قاقپاالپ ءمىنىپ، جۇگىرتىپ كەلە جاتسام، شى

شىالرجىندا قورىقپايتىن قويان جاتىر ەكەن. تورى ايعىردىڭ ۇزەڭگىسىنە شىرەنىپ تۇرىپ، تۇماعىمدى الىپ جىبەرىپ، 
توپىراق بولىپ، اسپانعا ۇشىپ كەتتى. ۇرعان جەرىمە كەلسەم، تۇماعىمنىڭ ميلىعىنان كەلىپ، وتىز -ۇرىپ ەم، كۇل

لىپتى. سول كۇيى باسىما كيە سالدىم دا، بيەلەرىمنىڭ ىزىمەن سوعىپ ۇيرەك باالپانداپ، قىرىق قاز جۇمىرتقاالپ قا
-كەلە جاتسام، تۋماعان تۋ سەركەنىڭ تەرىسىنەن ىستەگەن مەستەگى قىمىز كوشتەن ءتۇسىپ قالىپتى. بيەلەرىم امان

. ءبىر ىرمىنتۇگەل تابىالدى ەكەن دەپ ىرىم قىلدىم دا، تورى ايعىر ۇزەڭگى باۋالپ الىپ، تاعى سوعىپ، كەلە جات
ايدىن شالقار داريانىڭ جاعاسىنا كەلسەم، ۇرلەي، وت جانىپ، سور ماي شىعىپ، توپىراق جانىپ جاتىر ەكەن. تورى 
ايعىردى سۋىتىپ، قاڭتارا بايالپ تاستاپ، تۇماعىمداعى تولىپ جاتقان قۇستى ۇستىنە سۋ قۇيىپ، اسىپ وتىرسام، قىردان 

رىپتى. ماقتادان وعى بار، بالدىردان ءدارىسى بار، اكەمنەن قالعان اقشوالق قىزىل تۇلكى مەنى باس باعىپتى دا تۇ
مىلتىعىم بار ەدى. تۇمسىقتى تۇستاي، مۇرىندى نۇسقاي اتىپ ەدىم، تۇمسىقتان تيگەن وق قۇيرىعىنىڭ ۇستىنەن شىعىپ 

وكتەرىپ، تىرىپ، تۇلكىمدى بكەتتى. تۇماقتاعى تۇستىككە توياتتاپ الىپ، قىمىزىما قانىپ الىپ، قانجىعامدى قاز تول
التى داريانىڭ ار جاعىندا، جەتى داريانىڭ جەل جاعىندا، بارساكەلمەس ارالدا التى بيەم قۇلىنداپ، قۇلىندارىن ايماالپ 

 تۇر ەكەن. داريا تورى ايعىردىڭ توبىعىنان دا كەلگەن جوق. ءبىر ايعىر ءۇيىر جىلقى ايداپ، قايتىپ كەلەمىن.
كەش باتقان سوڭ ءبىر جەرگە تۇنەيىن دەپ، قامشىمنىڭ بۇلدىرگەسىمەن بارلىق جىلقىمدى جولدا كەلە جاتىپ، 

 ەكەن، شىلء ءبارى اكەلسەم، تەرىپ جاپا ەتەك ءبىر توڭىرەكتەن –ماتاستىردىم دا، ىستىق قىلىپ ىشەيىن دەپ ايناال 
 ى.دەپت – كەتتى،[ دا] ۇشتى كەتتى،[ دا] ۇشتى پىرىلداپ

 ءسوزدى سىعايعا بەرىپتى. سىعاي: 
 اۋرۋ پەن ەسەك. اۋىردى سيىرى ءبىر كۇنى ءبىر سارتتىڭ. باقتىم سيىرىن سارتتىڭ ءبىر كۇنىمدە كىشكەنە مەن –

 اپىسىنس قوجانىت وتكىر ءبىر قولىما. قويدى كۇزەتتىرىپ مەنى دەپ، ولمەسىن ارام دا، قامادىم قوراعا ءبىر سيىردى
. ءبىر مەزەتتە قالعىپ كەتكەن ەكەم، قاراڭعى قورادا بىردەڭە قورقىراپ بارادى ەكەن. باعاناعى اۋرۋ بەردى قايراپ

سيىر ءولىپ بارادى ەكەن دەپ قورقىراعاندى باۋىزداپ جىبەرسەم، سارتتىڭ ۇيىقتاعان ەسەگىن باۋىزداپ تاستاپپىن. 
رمەي، ەلگە قاشىپ، شىعىپ كەتەيىن دەگەن ويمەن جانىم جاعامنان شىقتى. تاڭ سارعايا، قورىققانىمنان سارتتى كو

-قورانىڭ ءبىر تەسىگىنەن شىعىپ، ار جاعىنا قارعىپ تۇسسەم، سارتتىڭ اس ۇيىندەگى قازانىنا ءتۇسىپ كەتتىم. جالما
جان تۇردىم دا، ءۇش جۇمىرتقانى بوركىمە سالىپ كيىپ، سارى مايدان بەلبەۋىمە ءتۇيىپ الىپ، و كۇنى ۇزاي المايتىن 
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ولىپ، سارتتىڭ ۇن سالعان ۇلكەن ساندىعىنا كىردىم دە، جاتىپ الدىم. سارت ەرتەمەن ديىرمەنگە كەتتى دە، كەشكە ب
 سارت ،داعى –قايتىپ كەلىپ، اكەلگەن ۇندى مەنىڭ ۇستىمە توگەتىن بولدى. مەن ەندى نە بولسا دا، بولدى دەدىم 

 :بەرگەندە قۇيا ۇندى
ىپ ەدىم، سارت قورىقپاستان شاپ بەرىپ، ۇستاپ الدى. ۇردى، سوقتى، ال قۇشاقتاي ءوزىن دەپ، –! ويباي –

وتىرعىزىپ قويدى. ەسەكپەن بىرگە باۋىزدايمىن دەپ، پىشاق قايرايدى، ىشىمنەن بۋىنعان بەلبەۋدەگى سارىماي ەرىپ، 
 استىما توگىلىپ وتىر ەدى، سارت:

 ەدى، باعاناعى پقالى ءتۇيىپ توبەمە دەپ، – شىجىڭبىسىڭ، قازاق،... اناڭدى –
 جۇمىرتقا بىرس ەتىپ جارىلىپ كەتتى. سارت:

 اپارىپ ايداالعا دا، سالدى شەلەككە كۇبى دەپ، – ەكەن، تاز باتشاعار، –
 تاستادى.

 ايداال، ادام جوق. ءبىر كۇن، ءبىر ءتۇن ەلسىز داالدا جاتتىم، قارنىم اشتى. نە
قاسقىر بولىپ ۇلىدىم. ۇلىپ ەدىم، ايناالما قاسقىر قاپتاپ كەتتى. ۇلۋدى قىالرىمدى بىلمەدىم. اياعىندا امال قىلدىم دا، 

قويىپ، ۇندەمەي جاتتىم. مايدىڭ ءيسى مۇرىندارىن جاراتىن شىعار دەيمىن، ايناال تۇرىپ، يىسكەلەيدى. ءبارى كەلىپ، 
ڭدىپ تۇرىپ، ىڭ اۋزىنان ابىر سارىپ كەتىپ جاتىر. ءبىر توبەتى بۇتىن كوتەرىپ ساري بەرگەندە، بوشكە شەلەكت-ءبىر

قۇيرىعىنان شاپ بەرىپ، ۇستاي الدىم. قاسقىر كۇبىنى سالدىرالتىپ الدى دا جونەلدى. تاۋعا دا، تاسقا دا سوقتى. 
 كۇل بولدى. بولدىرعان قاسقىردى قاقپاالپ ءمىنىپ، ۇيگە كەلدىم.-كۇبى كۇيرەپ، كۇل

 اقپانشى، ءبورى االتىن بۇركىتشى بولدىم. بورىگە تۇسەتىنءوسىپ، ەرجەتكەن سوڭ ارىستان اسقان، قاسقىر االتىن ق 
بورتە قارا بۇركىتىم بولدى. ورەلى قاسقىردى ون كۇن قۋىپ سوعاتىن بۋرىل جۇيرىك اتىم بولدى. االتاۋعا اڭعا 

ءۇيىرلى  رقيىن تاۋالردى قىدىرىپ كەلە جاتسام، ءبىر قاپتالىندا ءبىر ايعى-ادىر تاۋالردى ارىلتىپ، قيىن-شىقتىم. ادىر
تۇلكى ءجۇر ەكەن. بيىكتە تۇرىپ تۋراالپ، بۇركىتىمنىڭ توماعاسىن تارتقاندا، قۇيرىعىمەن قۋاالپ، قاناتىمەن قايىرىپ، 

 .دەپتى –ەكى اياقپەن ەلۋدى، تۇمسىقپەن توعىزدى ۇستادى، 
 . وتىرىكتى ايتقان جاقسى، قوستاۋشىسى تابىلسا93

تاپ، ەل اراالپ، وتىرىك ايتپاقشى بولىپتى. بىرەۋى ءبىر كۇن ىلگەرى ەكى وتىرىكشى ءبىرى باستاپ، ءبىرى قوس
ءجۇرىپ، ەل اراالپ، قونعان، تۇستەنگەن جەرىنە، جولىققان ادامىنا وتىرىك ايتا بەرمەكشى بولىپتى. ەكىنشىسى ءبىر 

 ى.ىپتكۇن كەيىن ءجۇرىپ، سول جونمەن الدىڭعى وتىرىكشىنىڭ ايتقانىن قوستاپ، راستاپ وتىرماقشى بول
 وتىرىكتى باستاۋشى ءبىر اۋىلعا كەلىپ، قونىپتى. اۋىل ادامدارى:

 كوكتى اق-جالعىز تىنىش، جۇرت امان، ەل»: وتىرىكشى دەسە، – بار؟ ءتىل نە جاماننان-جاقسى جارقىنىم، –
 .نانباپتى ەل. دەپتى – ،«كوردىم ەلدى جاتقان بارا كوشىپ اراالي، اسپاندى كوبەلەي،

 كەشكە سول اۋىلعا قوستاۋشى وتىرىكشى كەلىپ، قونىپتى. اۋىل ادامدارى تاعى دا:ەندى كەلەسى 
 جاتىر اراب كوشىپ ەل اراالي، اسپاندى كوبەلەي، كوكتى قوناق ءبىر كەشە بار، ءتىل نە جاماننان-جاقسى جارقىنىم، –

 :قوستاۋشى دەسە، – بىلەسىڭ؟ نە ونان دەدى، ەكەن
 بۇل. ىدەپت –ساندا كەرەگەنىڭ ساعاناعى ءتۇسىپ بارا جاتقانىن كوردىم، -ااند اسپاننان ويتكەنى، بوالر، بولسا –

 .كەتىپتى تارالىپ ەلگە الىپ، ءورىس كەيىن سونان وتىرىك
 ۇراعاندا:بىلگەندەرىن س-كەلەسى كۇنى وتىرىكتى باستاۋشى ەندى ءبىر قونالقاداعى ەلگە كەلگەندە، تاعى ەستىگەن

 .ىنانباپت ەل. دەپتى –اق جولدا ءبىر ۇلكەن كول ورتەنىپ جاتىر ەكەن، -ىزجالع. جوق وزءس ايتارلىق بوتەن –
ىرىققان جارقىنىم، جاڭع»كەلەسى كەشكە سول اۋىلعا قوستاۋشى وتىرىكشى كەلىپ، قونىپتى. اۋىل ادامدارى تاعى دا: 

 – «كەتتى، ونان نە بىلەسىڭ؟جولدا ءبىر كول ورتەنىپ جاتىر ەكەن دەپ »نە ءتىل بار؟ كەشە ءبىر جوالۋشى: 
 :قوستاۋشى دەگەندە

 كورگەنىم ىنجاتقان بارا الىپ اركىم بالىقتاردى كۇيىك كوتى كۇيىك، باسى دەڭگەيدەن سول ويتكەنى، بوالر، بولسا، –
 .كەتىپتى تاراپ ەلگە بوپ، اۋەزە كەيىن سودان وتىرىك بۇل. دەپتى – راس،

 دەگەن ماقال وسىدان قالعان ەكەن دەيدى حالىق.« تابىلساوتىرىكتى ايتقان جاقسى، قوستاۋشىسى »
 . اڭشىنىڭ اڭگىمەسى94

دەكابر ايىنىڭ ءىشى ەدى، اڭشىلىقپەن قونا تۇنەپ، بۇيىرعان اڭداردى اتىپ الىپ، كەشكە تامان شارشاپ، ءبىر سايدىڭ 
يىكتىڭ ءتۇسىپ، وتىمدى جاعىپ، ك ساالسىنا كەلىپ، ىلديعا ءتۇستىم. ماۋجىراپ ۇيىقتاپ قاالرمىن دەپ، جەلدىڭ وتىنە

قوڭ ەتىنەن ىستىق ىستەپ ىشەيىن دەپ، موسىعا باقىرىمدى ءىلىپ قويدىم. قورجىنىمداعى پىسكەن تاماعىمدى جەپ 
وتىرىپ، قالعىپ كەتىپ، شوشىنعانداي كوزىمدى اشىپ جىبەرسەم، جاعىپ قويعان وتىم شاشىلعان، باقىرىم تومەن قاراي 

اڭىرقاپ، كىشكەنە وتىردىم دا، تۇرا كەپ، شەلەككە بارىپ قاراسام، باقىرىمدى ءبىر تاسباقا جىلجىپ بارا جاتىر. ت
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موينىنا ءىلىپ، جىلجىپ بارادى. عاجاپتانىپ ويالپ قاراسام، ماناعى وت جاققان جەرىم، تاسباقانىڭ ءۇيى ەكەن. وتتى 
عاندا، زىپ، ويانىپ، قيمىلداپ، وتتى شاشىپ تۋالباقانىڭ ۇستىنە جاعىپپىن. وت مازدانىپ جانعاندا، باقانىڭ سۇيەگى قى

باقىرىم موينىنا كيىلىپ قالىپتى. باقا سودان قۇتىال الماي، جانتاالس قىلىپ، كەتىپ بارادى ەكەن. ءسويتىپ، تاسباقا 
 وتىمدى شاشىپ، باقىرىمدى توگىپ، بوس باقىرىمدى موينىنا ءىلىپ، اكەتىپ بارا جاتىر ەكەن عوي.

 ەجەرگ دەپ، –اۋ، سەن دە ءبىر مومىن ماقۇلىقسىڭ عوي، -ىپ، ۇيقىڭدى بۇزدىمال مازاڭدى كۇنىندە قىستىڭ –
 .ءتۇستى ەتە قور باقام. تىڭدادىم دا، تاستادىم كومىپ

 . جەلمايامەن جەلگەندە95
ەلىپ، قونىپ كماڭقىستاقتى اراالپ، استراحانعا -ۇيشىكتەن شىعىپ، قاراقۇمدى باسىپ، تۇرىكپەن ەلىن اسىپ، شەۆچەنكو

 جۇرگەن كۇندە بولىپ ەدى.
جۇرت بولىپ ىزدەپ، تابا الماي، سابىلىپ ءجۇر -ءبىر كۇنى قارا بۇعازدىڭ سورىنا ءتۇسىپ، ءبىر باال جوعالىپ، ەل 

بار عوي،  دەگەن« اعايىننىڭ جوعىن جوقتاس، تابىلسا يەسىنە، تابىلماسا، كوڭىلىنە جاقسى»ەكەن دەپ ەستىدىم. 
دەپ، اقتايدىڭ سارى ۇلەگىن سۇراپ ءمىنىپ، جولعا شىقتىم. كۇن وتە سۋىق ەدى، ادەپكىدە بەت  بارماي بولماس

اپ باق، ەندى شىد»قاراتپاي وتىردى. تايپاقتان شىققانىمدا كۇن ساسكەنىڭ كەزى ەدى. سارى ۇلەكتىڭ ەتى قىزدى. 
ىپ، بۇلتتاي كوش تاسىپ، سۋداي سىپ،ە جەلدەي جالتاقتاپ، كەزەك-كەزەك جاعىنا ەكى دەگەندەي، –« مەن تارتتىم!

شىعىسقا بەتتى قويىپ، جۇلدىزداي اعىپ كەلەدى. بۇل كەزدە سارى ۇلەكتى توقتاتىپ، نە باسقا جاققا باسىن بۇرۋعا 
بولمايتىنىن بىلەم، جۇرىسىنە ءماز بولىپ، ماسايراپ كەلەم، ءبىر كەزدە ماۋجىراپ قالعىپ كەتسەم كەرەك، سەسكەنىپ 

عىما قاراسام، ءبىر زور داريانىڭ جاعاسى، قالىڭ ورمان، زەڭگىر تاۋدىڭ اراسىندا كەلەمىن. سارى جا-كەتىپ، جان
جۇرمەگەن -ۇلەكتىڭ ءجۇرىسىنىڭ، ءۇستىنىڭ جۇمساقتىعىنا، ونىمدىلىگىنە ماساتتانىپ وتىرعانىمدا، مىنا ءبىر كورمەگەن

ىن كورگەن جوق ەدىم دەپ، تاڭىرقانام دا، جەردى اراالپ كەلە جاتىرمىن. بۇل نە عاجاپ؟ مۇنداي جەردى بۇر
اي، مىنا داريانىڭ سۋىنا شومىلىپ، تاۋىنا شىعىپ، ورمانىن اراالپ، -تولعانىپ، ويالنام. ءسۇيتىپ كەلە جاتىپ، شىركىن

كوك شوپكە اۋنار ما ەدى دەپ ويالدىم. سول كەزدە ويىما مىنا قاۋىپتەر ساپ ەتە تۇسكەنى! تاۋدا ءبورى بولسا، 
 راسىندا، سۋدا شايان بولسا، قايتەسىڭ دەگەندەي بولدى.ءشوپ ا

« اماداعىشاھن»سونىمەن بۇل قاي جەر دەپ وياليمىن، تاڭدانىپ تۇرعانىمدا ويىما ساپ ەتە ءتۇستى; بۇل جەر باياعى 
 ىنرۇستەم زورابتىڭ اراالعان تاۋالرى ەكەن. ال مەنىڭ استىمداعى، باياعى قازاق ەلىنە قونىس ىزدەپ، جەر ءجۇز

 اراالعان اسانقايعىنىڭ جەلماياسىنىڭ باالسى ەكەن عوي. جۇرىسىمە ەندى ءتۇسىنىپ كەلە جاتسام:
 بۇعازدان قارا باال بۇل. ەكەن باال جوعالعان ادايدا باياعى قالسام، تۇرا. ەستىلدى داۋىس دەگەن –! توقتاڭىز –

 ەكەن. بارادى ءوتىپ تامان پاميرگە اراالپ، تاۋىن شياننىڭ-ءتيان باسىپ، قاراقۇمدى شىعىپ،
ەكەۋمىز ءجون سۇراسىپ، امانداسىپ، قۋانىسىپ، كۇللى تاۋدىڭ حالقىن جيىپ، توي جاساپ، ەندى ەلىمە كەلسەم، 

جەتپەس مەرزىم وتكەن ەكەن. كوپ جۇرگەن ەكەم دەپ قاتتى رەنجىدىم، -وسى ەكى ارادا ءدال ءبىر سوتكەگە جەتەر
 .ايتۋشى جەلدى اۋزى سەلدى، ءسوزى دەپتى –
 . بايسارىنىڭ وتىرىگى96
 قاق ىقارعالىن دەگەندە اليدولدا شىعىپ، الماتىدان دەگەندە اكبار الداۋ ايتىپ، ازان اقشامعا. بار اتىم شابدار اقجال، –

 قازان انداجاتق قايناپ قازان بۇالڭقۇيرىقپەن اتتانىپ، ءتيىپ، اۋىز نان ءبىر جەردەن سول. باردىم ۇزىناعاشقا جارىپ،
زان قاالسىندا ءبىر جومارت ادام بار ەدى، باياعى قوناق تاعى كەلدى دەپ، اتىم شاۋجايىنان ۇستاي قا. باردىم قاالسىنا
 .دەپتى –الدى، 

 . ەكى سۋايت97
باياعى زاماندا زامانى ءبىر زامانداس، قاتارى ءبىر قۇربىالس ءۇش ادام بولىپتى. بۇالردىڭ ەكەۋى وتىرىكشى بولىپتى 

كوز، -ى والرعا ۇنەمى تورەشى بولىپتى. تورەشى دەگەنىمىز ءادىلى مەن راسىن، ونەرى مەن وتىرىگىن كوزبەدا، بىرەۋ
 بەت ايتىپ بەرەتىن ادام ەكەن.-بەتپە

سول ەكى وتىرىكشى مەن ءبىر تورەشى قارتايىپ، تۇعىردان ءتۇسىپ، توقسانعا كەلىپ، توقتاسىپ قالعان شاعىندا ءبىر 
قالىپتى. وسى ەكى وتىرىكشىنىڭ ەكەۋىنىڭ دە قۇرىققا سىرىق جالعاپ، ءبىر سوزگە ەكى ءسوزدى ۇيدە باستارى قوسىال 

 قوساقتاپ، كوپىرتىپ، لەپىرتىپ سويلەۋدى وزدەرىنە ۇلكەن ونەر سانايدى ەكەن.
 بۇالردىڭ ول سىرىنا ەجەلدەن قانىق، ءوزىنىڭ ۇزەڭگىلەس جولداسى تورەشى تايجان:

 البوبەكب وتىرعان مىناۋ بۋىن، جاس –ەكەنبىز. كەلەشەكتىڭ گۇلى  كونە كورگەن كوپتى بۋىن، كارى دە ۇشەۋىمىز –
. ۇرايىقق دۇكەنىن اڭگىمە وتىرىپ، سىمىرە قىمىزدى سارى تۇسكەنشە اس سويىلىپ، مال. وتىرسىن ەستي دا باالالر
 ءتۇسىپ. قولتىقتاي تىم والردى دەپتى، – شەرتىڭدەر، اڭگىمە كەتكەننەن-وتكەن بەيسەنبەك، پەن تۇسىپبەك كانە،
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 ءبىراق .عانيبەت ءبىر وتىرعان كوڭىلدى قوسىلعاندا باس بەرمەيدى، قوسىال باس مۇنداي! تايجان ايتاسىڭ، ءجون –
 .وتىرىپ جەلپىنە تۇسىپبەك، دەپتى – سويلەيىك، بۇرىن قايسىمىز كانە، بول، ءوزىڭ تورەشىمىز

 ورەشىت دەپتى –ەم جالعاپ كەتىپ وتىرسىن، بەيسەك ءسوزدى سوڭعى باستاپ، تۇسەكەم ءسوزدى باستاپقى وندا –
 .تايجەكەم

 ىرىكتۇك دەگەن «تۋ». كەلدى قاقىرىپ ايى قاڭتار اقىرىپ، ايى اقپان. بولدى جۇت ءبىر قاتال جىلى ءبىر انە –
 كەتىپ، قتاپى ۇيىرىمەن ايعىر ءبىر. ەدى كۇن ۇسكىرىك ءبىر جاتقان جابىسىپ جاعاڭا قالىپ، قاتىپ تۇسكەنشە جەرگە

 سونى ىزدەپ، ات سابىلتىپ كەلە جاتقان بەتىم ەدى.
شوق بولىپ وسكەن قىزىل توبىلعىنىڭ تۇبىنەن ءبىر قوياننىڭ كوجەگى كەزدەسە كەتتى. ويدا جوق جەردەن، كوبەك 

تپەتىنەن عىن جىميتىپ، ەۇستىنەن شىعا كەلگەنىمدە قوياننىڭ قاشۋعا دا مۇرشاسى كەلمەدى. كوزىن باقىرايتىپ، قۇال
جان اتىمنان تۇسە قالىپ، كوبەگىنەن كوتەرىپ السام، كوجەكتەپ جاتقان ءبىر -شوگە ءتۇسىپ، جاتا قالدى. جالما

اي، باعا كەلسەم، ءوز ومىرىندە ەركەك قويان دا ءبىر كوجەك تابادى ەكەن عوي. -ب-ەركەك قويان ەكەن. ۋاي، تو
 ەپتى تۇسىپبەك تاپجىلماستان.د –مەن ءوز كوزىممەن كوردىم! مىنە، ساعان تاماشا! سونى مىنا 

 سوندا ميىعىنان كۇلىپ وتىرعان تۇلكى كوزدى تايجان تورەشى:
 ەنىڭس ايازىندا قاقاعان اقپاننىڭ سول بولسا، داۋدە. عوي بولعانى تاباتىن باال ءبىر دا ادام ەر ومىرىندە ءوز وندا –

باقي -كشى دە بولسا، ادامنىڭ اڭعالى ەكەن، ءومىروتىرى دەگەنىندە، – شىعار، قالعان قاتىپ قىراۋ دا مۇرتىڭا-ساقال
 مۇرتىنا ءبىر تال قىلتاناق ءبىتىپ كورمەگەن كوسە تۇسىپبەك:-ساقال

 تايعاناپ شىبىن قارا دەپ، – باقتى، قاتىپ بىتكەن قىراۋ مۇرتىما-ساقال كۇنى ول! تايجان ايتاسىڭ، راس –
 . تىڭداپ وتىرعان ۇلكەن اعا، كىشى ءىنى دۋ كۇلىپتى.قالىپتى سيپاپ ءبىر يەگىن كۇرەڭ قىزىل جىعىالرداي

 ەسىك ەكەۋمىز جۇمان ۇلىم ۇلكەن. ەدى كوكتەم داۋىلدى قارا كەتكەن كەش قار ۇزاپ، اياعى قىس جىلى ءبىر –
 كەتىپ قاز رقوڭى جالعىز ۇشىپ، قاڭقىلداپ ۇستىمىزدەن ناق قاراسام، اسپانعا. ەدىك تۇر شىعىپ كۇرەسىنگە الدىنداعى

 ادى ەكەن.بار
-ازەر قاعىپ، زورعا قاناتىن الماي، تابا جەر قۇرعاق توقىمداي جۇمىرتقااليتىن جانۋاردىڭ ءبىر انا! جۇمان ءاي، –

 .دەدىم –! قاراشى جاتقانىن بارا شاشىپ ءۇرپىن ۇشىپ، ازەر
زى ا ءبىر تامشى ۋىجاتقاند بارا ۇشىپ ۇستىمىزدەن جاڭا ويتكەنى،. ەكەن راس جاتقانى بارا شاشىپ ءۇرپىن اكە، –

 .باالم دەدى –مەنىڭ بەتىمە تامىپ تا كەتتى، 
 ايس جەزدەم اپاما جەڭگەم، اعاما ەدى؟ ما بولۋشى ءسۇت قۇستا باۋىر، تورەشىدە ءوت، جىلقىدا! بەيسەنبەك ۋاۋ، –

 .تايجان تورەشى دەپتى –! عوي ەكەن ساي-سايما دا باالڭ وزىڭە دەمەكشى،
ستا جاتىپ جىلقى باعۋشى ەدىك. قارا قۇرىق قالىڭ جىلقىدان قاالي اڭدىساق تا، كۇنارا قو ايداالدا كۇنى قىستى –

ءبىر جىلقىنى قاسقىر جەپ كەتەتىن بولدى. ءبىر كۇنى بارلىق جىلقىشى ىزا بولىپ، قارۋ الىپ، جورتۋىلعا شىقتىق. 
ەن جۇمعانداي بولمادى، ءبىر جەلىندەپ جۇرگ-جىلقىعا شاپتى. كوزدى اشىپسول كۇنى جەتى قاسقىر توبىمەن كەلىپ، 

 توپ باسى بيەنى جارىپ تاستادى. ەكى جىلقىشى جاراۋ قوس اتپەن تۇرا قۋدىق.
جىلقىنى قۇيرىعىنان تارتىپ تۇرىپ، توقتاتىپ، مۇرتتاي ۇشىرىپ، باسقا قاسقىرالرعا جىعىپ بەرەتىن ءبىر قىزىل شوالق، 

ن قاسقىر ەكەن. قوس اتپەن ۇتىالپ قۋىپ، تايانىپ قالعانىمىزدا، جانى قىسىلعان التى قاسقىر ورتاسىنداعى كوكجال ارال
 ارالن قاسقىردى تاستاي قاشتى.

سويتسەك، باعاناعى كوكجال ارالننىڭ ەكى الدىڭعى اياعىن ەرتەدە قاقپان قيعان، ناق تىزەدەن شوالق ەكەن. جاڭاعى 
كەزەك اۋزىمەن تىستەپ وتىرىپ، الىپ قاشادى -دەسىنە كولدەنەڭ اعاش سالىپ، كەزەكپەالتى قاسقىر كوكجالدى كەۋ

 ەكەن.
ءبىز ارالنعا الدانىپ تۇرعانىمىزدا، باسقاسى ۇزاپ شىعىپ، بىزدەن قۇتىلىپ كەتتى. كوكجالدى سوعىپ الىپ، ءبىز  

 دەدى–اڭىمىزعا دا جوالماي كەتتى، كەرى قايتتىق. سودان كەيىن، كوزىڭىز جاماندىق كورمەسىن، قاسقىر اتاۋلى م
 ىپبەك.تۇس

 كوزى كۇلىمدەي ءتۇسىپ، كوڭىلى تۇيتكىلدەنگەن تايجان:
 .دەدى –! سەركە ون ءدال ۇياتىڭا ءبىراق، بەرەكە،-بەپ وتىرىگىڭە شىلعي تۇسەكەم، –
 ۇقىرىمش-وي ىزدەمەگەن دە، جەرىم بارماعان. كەتتى جوعالىپ زيا–زىم وگىزىم اتان ءبىر ورتاسىندا، قىس جىلى انا –
كتەمنىڭ ءبىر كوكسوقتا كۇنى ەدى. كونەك تاۋىنىڭ بەتكەيىنە قوي جايىپ تۇر ەدىم. سول تاۋدىڭ كو. قالمادى دا

ى جان الگى قۋىسقا شاۋىپ بارىپ، بەلىمدەگى قول كۇرەكت-قويناۋىنداعى قويتاستان كوزىمە ءبىر قۋىس شالىندى. جالما
ويىپ تاستاپ ەدىم. سىزگە وتىرىك، ماعان شىن، ار جاعى ۇزىن -ەسەك قاردى ويىپتورت كۇرەك ك-اال سالىپ، ءۇش

 وزەك سياقتى ۇڭىرەيىپ، توبەسى جابىق قورا سيپاتتى كوشە بولىپ كەتتى.
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سول توبەم تيمەس وزەكپەن كەتىپ بارا جاتسام، جولىمدا توق سيىردىڭ جاس تەزەگى مەن جاڭا جۇرگەن ءىزى 
ارتى شاقىرىم جەرگە بارسام، بۇدان جارتى جىل بۇرىن جوعالتقان اتان وگىزىم، وركەشى جاتىر. ىزبەن ىندەتىپ، ج

 بىرت كۇيسەپ جاتىر ەكەن. جاتقان-جوق تۇيەدەي بولىپ، باسىن ءبىر بۇيىرىنە قايىرىپ سالىپ، جانۋارىم بىرت
 جەرىنىڭ ءشوبى مەن كوگى تۋرا تىزەدەن كەلەدى.

انى سول جەردە ەكەن. ات پەن وگىزىم جونىنان جارىالرداي ءنان سەمىز اسىل ءشوپ پەن تۇنىق سۋدىڭ نەشە الۋ
ەكەن. قىستاي قالىڭ قاردىڭ استىندا قالعان كوكوراي شالعىنعا ابدەن بورداقىالنىپ العان ەكەن. قۋىستان شىعارىپ 

 –بىر قۋانتتىم، الىپ، قويىممەن قوسىپ، ۇيگە ايداپ قايتىپ، اتام مارقۇمدى اكەسى بازاردان كەلگەندەي ەتىپ، ء
 .بەيسەنبەك دەدى

اق، كونەك تاۋىنىڭ ەتەگىنە ايداپ سالۋ كەرەك -اق، قىس بولسا-دا، ايىر تۇياق سيىر مالىن باعىپ اۋرە بولمايون –
 .تورەشى تايجان ەتتى جىمىڭ-جىمىڭ دەپ، –بولدى عوي، 

 ءۇش انىمىزدا،جاتق كەلە قايتىپ ساپاردان سول. سالدىق كىرە پىشپەگىنە توقپاق، اعايىننىڭ قىرعىز كەرۋەن قالىڭ –
كۇن، ءۇش ءتۇن نوسەر جاۋىن بولدى. ەندى ۇزاپ جۇرە المايتىن بولعان سوڭ، ءبىر وزەننىڭ قىرقا تۇسىنا كەلىپ، 
ەرۋ بولدىق. ءتۇن قاراڭعى، كوزگە تۇرتسە، كورگىسىز. قارا نوسەر جاڭبىر توگىپ تۇر. ات ارقاندايتىن ءبىر بۇتا دا 

ادىم. سونان سوڭ جالعىز تال بوزدى قازىق ەتىپ، ءبىر ءتۇپ بەتەگەنىڭ ءتۇبىن قازىپ الىپ، ونى قوالعاش تابا الم
 –ەتىپ، شۋ اساۋ اتىمدى ازەر دەگەندە ارقاندادىم. ول جاقتىڭ بەتەگەسى قاالقتاي، بوزى تاياقتاي بوالدى ەكەن، 

 .تۇسىپبەك دەدى
ە، ءدال وسىڭ كوزگە د ايتسە. ەدىك كورگەن دە ءبىز بوزىن مەن بەتەگەسى جەرىن، مەن ەلى جاقتىڭ ول ءيا، –

 .تايجان تورەشى دەدى –شىققان سۇيەلدەي سولەكەت بولدى، 
 ەرتىپ سىمداقا تۇلكىگە ول. كوردىم تۇلكىنى التايى قىزىل جاتقان بارا كەتىپ جەردە شاقىرىم توعىز كەزىمدە جاس –

ىممەن العىز اۋىز بىتىرا مىلتىعج كولدەن ءبىر كەلگەندە، بەرتىن ەندى، ال …قوستىم تازىمدى قارا قۇماي جاتقان كەلە
اق جىقتىم. ءسويتىپ، اتقان ۇيرەگىمدى ازەر دەگەندە جيناپ، ءبىر -ءبىر اتقاندا وتىز بەس دار قوڭىر ۇيرەكتى ءبىر

 .بەيسەنبەك دەدى–قايىق ەتىپ، الىپ شىقتىم،
زايتساڭ، ڭ سانىن ءۇش ەسە اۇيرەگىڭنى اتقان سول بولماسا، ەڭ. ەكەن قجو دە تۇيتىگىڭ ءتىپتى،! بەيسەنبەك ءاي، –

 .تورەشى تايجان دەدى –قايتەر ەدى، 
 اۋدىڭت قىراعىسىن ەكى ەل، ەكى جاۋالسقان زاماندا ول. كوردىم قىراعىسىن ادامنىڭ بولماس، ايتىپ ادام جاسىمدا، –

ەر بوالدى ۇندىك جك جەتى اراسى تاۋىنىڭ ەكى سول قارايتىن قاراۋىل. ەكەن قاراتادى قاراۋىل قويىپ، شىعارىپ باسىنا
 ەكەن.

 سوندا قازاقتىڭ قاراۋىل جىگىتى:
 .ىدەپت – وتىرمىن، الماي ايىرا انىق دە ەكەنىن قۇس دە، ەكەنىن ادام ءبىراق. وتىر زات ءبىر باسىندا تاۋدىڭ –

 سوندا قالماقتىڭ قاراۋىل قىزى:
رىپ بىلە الماي، دال بولىپ وتىر. ايى ەكەنىمدى قۇس نە ادام، نە ءبىراق. وتىر كورىپ ول جەردەن وسى مەنى –

دەپ، قاپىدا قالسىن. بۇلعارى قارا توقىمدى بىرەۋىڭ مەنىڭ ۇستىمە القتىرىپ « قۇس ەكەن»قازاق قاراۋىلى مەنى 
ارا جىبەرىڭدەر. مەن سول مەزگىلدە قجىبەر دە، ەكىنشىڭ توقىمنىڭ سوڭىنان ىلە ءبىر توستاعان اق ۇندى شاشىپ 

 توقىمنىڭ تاساسىمەن دوماالپ، ويعا تۇسەيىن.
 سوندا قازاق قاراۋىلى ءوز ادامدارىنا:

 .ىدەپت – دەر، بولدى بۇركىتى قارا يىق اق ورالدىڭ ۇشقان ساڭعىپ. بولمادى ادام تۇرعان قاراۋىلدا بۇل جوق، –
اق ەكەن. وسى ەكەۋىنەن دۇنيەدە تەڭدەسى جوق -رى ەكەۋى دە قىراعىاقىرىندا، سول جاۋالسقان ەكى ەلدىڭ اكىمدە

زايىپتى ەتىپ، قوسىپتى. سول ەكەۋىنەن قىراعى باال تۋماي، تۇك كورمەيتىن -ادام قىراعىسى تۋادى دەپ، ەكەۋىن ەرلى
 .تۇسىپبەك دەدى –سۋقاراڭعى باال تۋىپتى، 

! ويع قالعان وسىدان ماتەل دەگەن «تۋادى قاراڭعى سۋ ءبىر قىراعىدان ەكى». ايتقان كونەلەر كورگەن كوپتى –
 دى تالعامپاز تايجان.دە –

 كىشىسى اراالس بارلىق قاۋىم:-ەكى وتىرىكشىنىڭ ءسوزىن الما كەزەك تىڭداپ وتىرعان ۇلكەن
 تىرىگىو قايسىسىنىڭ بەرگىسىز؟ شىنعا وتىرىگى قايسىسىنىڭ بەيسەكەڭنىڭ مەن تۇسەكەڭ وسى! تايجەكە –
 .دەپتى – قىزىعىراق؟ نانىمدىراق، يسىندىراق،ق

 سوندا تورەشى تايجان ويالنباي، تايسالماي:
 اسىمب بىرى-بىرىنەن جانە بوالدى دەۋگە وتىرىكشى دە ەكەۋىن وسىنىڭ قاراعاندا، زامانعا ءبىزدىڭ كازىرگى ءيا، –

 .جاتىر
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 اعاما جەڭگەم ساي،
 اپاما جەزدەم ساي،

ىعىن ساي. ان-سايما بىرى-بىرىنە تە بەيسەنبەك پەن تۇسىپبەك دەگەندەي، –اي، -بىرى اياالعان، ءالدي-ءبىرىن 
 ايتقاندا:

 مەس،ە وزىنە وتىرىكتىڭ وسى بىزدەر مەن سىزدەر. اق-راس دەگەن سەن قيسىنىنا سەنبە، وزىنە وتىرىكتىڭ –
 .تايجان قارت تورەشى دەپتى– سەنەيىك، قيسىنىنا ايتقان قىزىقتىرا قيىستىرا،

 . كولدىڭ كۇيگەنىن كورگەن ادام98
ءبىر كۇنى ءبىر جاققا بارام دەپ، اتقا ءمىنىپ، ەن داالدا جالعىز ءوزىم كەلە جاتىر ەدىم، ءبىر مەزگىلدە ءبىر نارسە،  
« باق»م، تاعى جاعىما قارادىم، ەش نارسە كورىنبەدى. تاعى ءجۇرىپ كەلە-ەتكەندەي دىبىس ەستىلدى. جان« باق»

ەتتى. توقتاپ تۇرىپ، بۇل نەمەنە، انىقتاپ بايقايىن « باق»ەتتى. قارادىم، دانەمە جوق. جانە ءجۇرىپ كەلەم، تاعى 
 جوعارى، دەپ ما داۋىسى قۇستىڭ –جاعىما ايناال قارادىم. ەش نارسە كورىنبەدى، سونان سوڭ ويالدىم -دەپ، جان

 دەپ – اۋ،-ەكەن كوشەدى ەل اسپانمەن اي،-الال ءۇي، ەل، كوشكەن تۇيە نتىزىلگە ارتىپ، جۇك قاراسام، اسپانعا
ەتكەن تۇيەنىڭ داۋىسى ەكەن. سوندا « باق»ءالدى وڭكەي بوزباالالر تۇزەتەم دەپ، باسقانىنا  جۇكتى اۋعان ويالپ،

 كارى وسى اكەمە سوندا. دەپ بوالدى ەل وزىمىزدەي اۋەدە اۋ،-ەدى وتىرۋشى ايتىپ اكەم: ويالدىم تاعى –ءبىلدىم 
دەپ، نانباۋشى ەدىم. ەل بوالتىنى  االدى جۇرە قاالي جوق، جەرى جۇرەتىن باسىپ ايتادى، سونى بوسا، نە كىسى

 شىن ەكەن عوي دەپ كەلەمىن.
 الدىمدا ءبىر بەلگە شىقسام، ار جاعىندا بۋ ما، ءتۇتىن بە، بۋداقتالعان بىرنەمە

ءتۇتىن اراالس شىقتى، قاسىنا جاقىن كەلسەم، ءبىر كول قامىسى، سۋى اراالس  كورىنەدى. جاقىنداپ كەلسەم، بۋ مەن
جانىپ جاتىر. سونىڭ بۋى مەن ءتۇتىنى ەكەن. ءبىر سىپىرا قاراپ، بايقاپ ءجۇردىم. سۋمەن قامىس اراالس بىتكەن 

ولدىم عوي دەپ بەرى اراالپ ءجۇرىپ، كورىپ ب-كول ەكەن. قامىس جانىپ، سۋى قايناپ، بۇرقىلداپ جاتىر. ارى
 كەتتىم.

 باراتىن جەرىمە بارىپ، قايتىپ كەلە جاتىپ، سۋى جوق بۇرىنعى كولدىڭ ورنى
قىنىڭ ويدىم جەرىندە جىل-قۇر تاقىرعا كەز بولىپ، تاقىردىڭ ۇستىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتسام، تاقىردىڭ ءاربىر ويدىم

جاتقان باقا. اتتان ءتۇسىپ كورسەم، ءبارىنىڭ دە ءبىر جەردە تۇرىپ تىشقان، كەپكەن تەزەگىندەي ءۇيىلىپ، ءولىپ 
ارتقى اياعى مەن كوتتەرى كۇيگەن. اتىما ءمىنىپ، ءجۇرىپ كەلە جاتىپ ويالدىم. تاعى اكەمنىڭ ءسوزى ەسىمە ءتۇستى: 
بالىق پەن باقا سۋسىز جەردە جان ساقتاي المايدى دەيتىنى وسى ەكەن. بالىعى جوق، باقاسى كوپ كول ورتەنگەن 

قامىس قالىڭ، شەتىنىڭ جالىنىنىڭ كۇشتى قىزۋىنان قاشىپ، سۋعا تىعىلىپ، كوزى كورەتىن باس جاعى وتتان سوڭ 
قاشىپ، تەرىس قاراپ جاتىپ ءولىپ، سۋداعى تىعىلىپ جاتقان اياعى، كوتى كۇيىپ، پىسىلداپ، سۋ ءبىتىپ، باقا ءۇيىلىپ 

 قالعان. ءسويتىپ، كولدىڭ ورتەنگەنىن كوزبەن كوردىم.
 قۇتايبا وتىرىكشى. 99

بۇرىنعى زاماندا باعداد شاھارىندا پەرىمالىك دەگەن ءبىر ۇلكەن باي بولىپتى. ءوزى التىن، كۇمىس، اسىل تاستارىن 
ساۋدا ەتەدى ەكەن. ايەلى پەرزەنت كورمەگەندىكتەن، ۇلى دا، قىزى دا بولماپتى. سونشالىق ساۋدا جۇمىستارىن 

ار قۇتاندارىن جۇمسايتىن بيلەۋشى ءبىر ادامى ب-ىق شارۋاشىلىعىن بيلەپ، قۇلباسقارىپ، رەتتەپ جۇرگىزەتىن، بارل
 ەكەن.

باي الگى ادامىنا سوندايىن سەنىپ كەتكەن. بارلىق بايلىعىن، قىلعان پايدا، زااللدارىن جوعارعى ايتىلعان ادامنان جىلىندا 
دى ىپ، بايدىڭ شارۋاشىلىقپەن جۇمىسى بولمايءبىر مارتە ەسەپ االدى ەكەن. ءتىپتى، وزىنەن تۋعان باالسى سىقىلدان

 ەكەن.
ءبىر كۇنى سول ادامى اۋىرىپ، كەلتەسىنەن ءولىپ قالىپتى. الگى ادامى ولگەن سوڭ بارلىق جۇمىسى توقتاپ، قاراڭ  

ىنەن سقالعان سياقتانعاندىقتان پەرىمالىك باي تۇرماستان توسەگىنە جاتىپ الىپتى. تاماق ىشپەي، ءبىر جۇما قايعىرىپ، ە
يىلىپ جارالرى ج-تۋىسقان، دوس-تانۋعا جۋىقتاپتى. بايدىڭ مۇنشالىق ەسەڭگىرەگەنىن كورىپ، كورشىلەرى، تۋعان

 كەلىپ، بايعا اقىل ايتا باستاپتى.
 اتىپس باستا و. الدى ءوزى قۇداي بەرگەن ءوزى جالشىڭدى جاقسى پە؟ ەمەس قارسىلىق قۇدايعا مۇنىڭىز بايەكە، –

 بارلىق ،بولىپ ۇلىڭىزداي دا، بولسا قۇل قاراپ، ىرىسىڭىزعا ءسىزدىڭ اقىلدىلىعىمەن! ەدى؟ پە سەمە قۇلىڭ العان
لكىڭىزدى ءوزى بيلەپ، توستەۋشى ەدى. ورنىڭىزدان تۇرىڭىز دا، تاعى ءبىر قۇل ساتىپ الىڭىز. باعىڭىز قالىڭ، مۇ

 .دەسىپتى –ىرىسىڭىز مول كىسىسىز عوي. بالكىم، ودان دا ارتىق ادام كەز كەلىپ قاالر، 
ا، باي تۇرادى دا، قاسىنا ءبىر ەر ادام تەگى، اناۋ ادام دا باال كەزىندە ساتىپ العان قۇل بولۋى كەرەك. جاتۋعا بوال م

ەرتىپ، قۇل الۋعا بازارعا شىعادى. قۇل بازارىنا بارىپ، ءبىر قۇل جاراتپايدى. تۇگەل باعداد شاھارىن اراالپ بولىپ، 
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 قاالنى كەزىپ ءجۇرىپ، ءميلالتيا شاھارىنا كەلسە، ءبىر مىڭعا تاياۋ ساتىالتىن قاۋىم-باسقا قاالعا جول شەگەدى. قاال
قۇلعا كەزدەسەدى. قۇلداردى ساتاتىن باستىعىنا سويلەسكەن ەكەن، قوجايىنى باسقا قۇلدىڭ باعاسى ءۇش ءجۇز التىن، 
انا ءبىر جاستاۋ قۇلدىڭ باسى ءبىر مىڭ التىن، ءجۇز التىندىعى دا بار دەگەن سوڭ، بارلىق قۇلدارعا سويلەسىپ، 

 اسىنا كەپ:ۇناتىڭقىراماي، قىمبات قۇلعا سويلەسەيىنشى دەپ، ق
 رەجۇ بويىڭمەن قۇل بولساڭ، جامان قىالمىن، ۇل بولساڭ، جاقسى عوي، ادامسىڭ ساتىالتىن سەن شىراعىم، –

 اعىزن كەلەدى؟ ءىس نەندەيلىك قولىڭنان بار، ونەرىڭ قاندايلىق كانى، ەكەنسىڭ، قىمبات تىم ءوزىڭ. بەرەرسىڭ
 اراالپ قاالنى-قاال جاراتپاي، قۇلدى ەشبىر – دەپ، –ن، االيى ساتىپ بولساڭ، قۇل جاقسى سەن. ايتشى شىنىڭدى
 ونەرى اساۋد ەمەس، جۇمىسى قۇل جوقتىعىن، باالسى ابىرويىن، مىرزالىعىن، بايلىعىن،. دەدى – پاندەمىن، جۇرگەن

 .ايتادى االتىندىعىن عانا بولسا قۇل كەلەتىن ءىس قولىنان اليىقتى، شارۋاشىلىققا بار،
 دا:الگى قۇل تۇرادى 

 اتىلىپ،س بايالرعا سياقتى ءسىز مەن. بەرىڭىز اال ارزاندارىن قىمبات، نارقىم مەنىڭ. المايسىز اال مەنى ءسىز باي، –
 لىگىموتىرىكشى سىڭگەن سۇيەگىمە بەرگەن، ءتاڭىردىڭ. اداممىن جۇرگەن قايتارىلىپ قايتا وتىرىكشىلىگىمنەن

ەن ءىسىن اتقارامىن. قولىمنان كەلمەيتىنى جوق. ساۋدا دەيسىز بە، ىستەگ ادامنىڭ ءبىر ايتپەسە،. قويدى ورنىقتىرماي
 قاي ڭتاستاردى اسىل! جۇيرىكپىن قانداي ەسەپكە. كەلەدى قولىمنان دا بارلىعى –مال باعۋ، ۇستالىق دەيسىز بە 

 –ل ءمالىم، تۇگە ماعان دا بارلىعى – مارجاندار-ءىنجۋ مەرۋەرت، جاقۇت، گاۋھار،. بىلەمىن تۇگەل ەكەنىن سورتتى
 .دەيدى

ن، تۇرپاتىن، قاي سورتتىسى قانشالىق باعادا بوالتىندىعى-باي قۇلدىڭ سوزىنە سەنىڭكىرەمەي، اسىل تاستاردىڭ ءتۇر
قيساپ جونىنەن، اسىل تاس شىعاتىن جەرلەردى، ساۋدا جايىنان سۇراستىرىپ كورىپ ەدى، ناعىز ءبىر بىلگىش -ەسەپ

ءوزىن جاڭىلتادى، بىلمەگەنىن بىلەدى. نەسىن سۇرايسىڭ، باي قىزىعىپ كەتتى. ون مىڭ  ادام بولىپ كورىندى. بايدىڭ
التىن دەسە دە، الۋعا بەيىلى قۇالدى. سىرتىنا شىعارماسا دا، الدەكىم قاعىپ كەتە مە دەگەندەي، باستىعىن شاقىرىپ 

 الدى دا، الماقشى بولدى.
ى لدىڭ وزىنە سويلەسىپ، ابدەن ىرازداسىپ، كەلىسىپ ال. وسقۇ. ال بولىپ تاستامايتىن قايتىپ ەرتەڭ الىپ، بۇگىن –

 :تۇرىپ قۇل سوندا. باستىق دەيدى –قۇل سەگىز ساتىلىپ، سەگىز قايتارىلدى. ۇلكەن ءبىر ايىبى بولۋى كەرەك، 
 ءوزى ەىنوز بولىپ، نانبايتىن وتىرىگىمە ايتقان مەنىڭ كىسى العان. قايتارىلدىم ساتىلىپ، كوپ دا ودان جوق، –

 .دەيدى –سەنىپ االدى، 
 كەم،ە ەتەدى قوجا قۇلدارعا مۇمكىن بولساڭ، ءتاۋىر ەكەم، باققىزادى مال ەكەم، ىستەتەدى ساۋدا ساعان اۋ،-ويباي –
 ۇيلەسە اليقا بولساڭ، وتىرىكشى تۇرعان اعىپ. االلماسپىن دە مەن بولعاندا، بۇالي ەكەم، نانبايدى سوزىڭە ايتقان ال

 اي.ب دەيدى – االمىز؟
 ءىستى استاينانب ادام. ايتام قيىستىرىپ قيسىنسىزدى ايتقاندا، وتىرىك مەن وياليسىز؟ قاالي ءسىز اۋ،-بايەكە ءيا، –

. قىنداالدىاي ەكەنى وتىرىك سالساڭىز، اقىلعا ويالنىپ، ءسال سوڭ، ەستىگەن وتىرىگىمدى مەنىڭ ايتام، عىپ شىن
ە ءوزىڭىز سەنسەڭىز، مەنىڭ باعامدى بەرىپ، االسىز دا، پايداالناسىز. وزىڭىزگ بولسا، مول بولماي، تاپشى اقىلىڭىز

مۇمكىن ءبىر مىڭ ەمەس، ءجۇز مىڭ سوم پايدا ورالتاتىن شىعارمىن. ەگەر الساڭىز، كورەر ەدىڭىز. وتىرىگىمنەن 
 ۇقىر ۇساق وتىرىكس-قورىقپاۋىڭىزعا بوالدى. مەنىڭ وتىرىگىم بۇل جۇرگەن ادامداردىكىندەي بولمايدى. قوقىر

 جازدايمىن، ەتەك جارىلىپ شەرتىپ، ءىشىم ىسقىرتپاسام، وتىرىكتى جاراتتى، سوالي قۇداي. قۇتايبا –ايتپايمىن. اتىم 
 .قۇل دەيدى –
 دە بەرۋگەجى ەتىپ ازات ءتىپتى،. ەت انت تاستاۋعا وتىرىگىڭدى وسى. كەتتى ءتۇسىپ بەيىلىم ساعان شىراعىم، –

پەرىمالىك. قۇدايعا شۇكىر، باعدات شاھارىندەگى بايالردىڭ ەڭ بايىمىن. قابىلقازى پاتشا دا  – اتىم. كەلەدى قولىمنان
 :تۇرىپ قۇل. باي دەيدى –ۇيىمە قوناققا كەلىپ تۇرادى. اراپ حالقىنداعى پاتشاداي كىسىمىن، 

ەڭىز، المايمىن. ايىپ ەتپ تاستاي وتىرىگىمدى دە، جۇرسەم وتپەي كەزىپ، قاالعا قاالدان الماي، ەشكىم بويىنا ءومىر –
 .دەدى –جارىلىپ كەتەم، 

 .باي دەدى – ءجۇر، مەشىتكە ەت، انت ايتپاسقا وتىرىك جىل ون بولماسا، تىم. االيىن ساتىپ مەن جانىم، –
 دەدى – ماسىن،قال كوڭىلىڭىز كەتتى، ءتۇسىپ ىقىالسىم سىزگە مەنىڭ. ايتپايىن وتىرىك جىل ءبىر بايەكە، قوي، –

 .قۇل
ساۋداالسا، قۇل بەس جىل وتىرىك ايتپاسقا، بەس جىلدان كەيىن قيسىنسىز وتىرىگىنە باي نانباسقا، -سونىمەن ساۋداالسا

مەشىتكە بارىپ، يمان الدىندا انت ەتتى. بەس جىلعا دەيىن وتىرىك ايتىپ، انتىن بۇزسا، قۇل جاۋاپتى. بەس جىلدان 
ۋاپتى. وسىاليشا، سول شاھاردىڭ بيلەۋشى ءۋاليىنىڭ الدىندا ەكى قاعازعا كەيىن قيسىنسىز وتىرىگىنە سەنسە، باي جا

جازىلىپ، ءبىرىن قۇل االدى، ءبىرىن باي االدى. ءبىر مىڭ سومدى ساناپ بەرىپ، باي قۇلدى ۇيىنە )باعدادقا( 
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ەدى، بايقاپ  ىپاكەلدى. كەلگەننەن كەيىن باي ءبىر قارتاڭ ساتۋشىسىنا كومەكشى ەسەبىندە قىزمەت ىستەتە باستات
-قاراپ تۇرسا، قۇتايبا قۇلدىڭ اتقارعان جۇمىسى ادام تاڭىرقارلىق. بۇرىننان ابدەن ىسىلعان كىسى سىقىلدى. ءجۇرىس

بۇيتىپ، بايدىڭ ءوزى ءھام باسقا ورىن تەپكەن ساتۋشىالرى سىن رەتىندە -تۇرىسى وتە جاعىمدى بولدى، ءويتىپ
ا جىبەرىپ ەدى، بارعان ءىسىن تىندىردى. وتپەي جاتقان ايبىرلەرىن وتكىزدى. بەرىك ساۋداالرىن-شامالى جەردەگى الىق

 تىم تياناقتى، تىندىرىمدى بولدى.
ودان كەيىن باي كوپ مال بەرىپ، اسىل تاس، التىن، كۇمىس جيعىزا ءبىر ايلىق جەرگە جىبەرىپ ەدى، الىپ بارعانىن 

 ون ەسە ارتىق باعامەن تاالپ اكەتتى.ارتىلتا ساتىپ، اكەلگەنىن باعداد حالقى ءبىر كۇندە 
نە دەيىن ەتەگى-اق بايدىڭ قازىناسى مواليىپ، پايدانى شاش-قىسقاسى، قۇتايبا كەلگەننەن كەيىن، ازعانا مەزگىلدە

 مۇلدە اتى قۇل .بولدى باسقارۋشىسى ۇلكەن ەڭ كەيىنگى وزىنەن بايدىڭ سويتە،–سىيعىزا المايتىنداي بولدى. سويتە
بولىپ، مىرزا دا دەسەتىن بولدى. ساۋدا رەتىندە « قۇتايبا-قۇتايبا»ايدان اي اسقان سايىن  كۇن، نەنكۇن. ۇمىتىلدى

 قۇتايبانىڭ اقىلىنسىز بايدىڭ ءوزى دە تۇك ىستەمەيتىن بولىپ كەتتى.
ن سارىجاپ-تۇرمانى، ابىرۇيلى بايدىڭ وزىنە تەڭەلدى. جاي-كۇن ءوتتى، اي ءوتتى، جىل ءوتتى، كيگەن كيىمى، ات

بىلەتىن جاقىن كورشىلەرى بولماسا، باسقا داالدان كەلگەن ساۋداگەرلەر، بايباتشاالر، باعداتتىڭ شەتكەرگى جاعىندا 
 تۇراتىن جەتە تانىس ەمەس ادامدار قۇتايبانى بايدىڭ باالسى دەپ تە وياليتىن.

قىزمەتتەن »ەدى.  المايتىن ايتا پەندە ەش دەپ، «قۇل» سۇراسا، بىرەۋ دەپ – ما؟ باالسى بايدىڭ باال وسى –
 دەپ، قاۋىپتەنەتىن ەدى.« شىعارىپ جىبەرە مە؟

وسىاليشا قۇتايبا ءجۇرىپ جاتتى. قۇتايبانىڭ سۋايتتىعىن باي مۇلدە ۇمىتتى. ءبىر كۇنى قۇتايبا سىرقاتتانىپ، 
 ەلەۋرەگەندەي حالگە كەلىپ، كۇندەلىك قىزمەتىنە اراالسا الماي، توسەك تارتتى. باي كەلىپ:

 ەسىنەپ، اشىپ اۋزىن دەپ، «بىاليشا انشەيىن جوق،» ەدى، سۇراپ دەپ –، ءبىر جەرىڭ اۋىرا ما؟ قاراعىم –
 مەس،ە بۇرىنعىسىنداي قۇتايبا دە، ايتسە. كەتتى جۇمىسىنا كەلىپ، تۇرا دەپ، «ۋھ-اھ» تىتىركەنىپ، دەنەسى

 ن بولىپ ءجۇردى.االتى ايتىپ دە سوزدەردى وقشاۋ كەيدە ەسەپتەپ، كەم نارسەنى ءبىر جاڭىلشاق،
 ءبىر كۇنى پەرىمالىك بايدى قوناققا شاقىرعان ءبىر ۇلكەن بايدان حابار كەلدى. 
 .بولماق باقشادا سول دە ۋازىرلەر دا، پاتشا. شاقىرىپتى باقشاعا شاقىرىمداعى جەتى ەرتە ەرتەڭ –

حابار كەلگەننەن كەيىن باي قۇتايبانى شاقىرىپ الىپ، ەرتەڭ ەرتەمەنەن قوناققا باقشاعا باراتىنىن، قاسىنا قۇتايبانى 
 يتا كيىمدەرى تۇرمان،-ات جەردە باراتىن دا بارلىعى –بىرگە اپاراتىنىن ايتتى. پاتشا، ۋازىرلەر، ۇلكەن بايالر 

-قۇيرىق پ،جۋى سيپاپ،-سىالپ دا اتتى تازاالتىپ، تۇرمانىن-ەر بايدىڭ مەن قۇتايبا بولىپ، تولىق كۇندەرىندەگىدەي
 تتىرىپ، قويشىعا قوستى.تارا جالىن

 تۇرماندارى جارقىراپ،-ەرتەڭىندە ەرتە پەرىمالىك باي مەن قۇتايبا قاقپادان شىعىپ، اسىل كيىمدەرىن كيىپ، ەر
 دى. باي مەن قۇتايبا باقشاعا باردى.باعداتتىڭ باتىس جاعىنداعى شاقىرىلعان باقشاعا جونەپ تە بەر

باي بايالرمەن، پاتشا، ۋازىرلەرمەن امانداسىپ، قوناقتا وتىرىستى. قۇتايبا باي باالالرى، بايباتشاالرمەن ازىلدەسىپ، 
 كۇلىپ، شىعىر ايتىستى، ءىشتى، جەدى.-ويناپ

بولىپ  ت سۇراپ، راقمەت ايتىپ، تاراماقشىتۇسكى تاماقتان كەيىن جۇرتتىڭ بارلىعى قوناققا شاقىرىلعان بايدان ۇلىقسا
 ەدى، الگى باي:

ككە شاقىرعانىم جوق. بۇگىن وسىندا قوناسىزدار دا، ەرتەڭگى تۇستىكتەن كەيىن قايتىڭىزدار، تۇستى سىزدەردى مەن –
 .ءوتىندى دەپ –

ىمالىك باي بولعان سوڭ پەر جۇرتتىڭ بارلىعى دا قايتپاي، قوناتىن بولدى. پەرىمالىك باي دا قوناتىن بولدى. قوناتىن
 قۇتايباسىن شاقىرىپ الىپ:

وي، قاراعىم. مۇمكىن شارۋاڭ بار شىعار. ەگەر قونام دەسەڭ، مەنىڭ اتىمدى ۇيگە اپارىپ ع قايتا دەسەڭ، قايتام –
 .دەدى –تاستاپ، كەشكە كەلەرسىڭ، 

قاراي كەلە جاتتى. بايدىڭ قوراسىنا  دەپ، بايدىڭ اتىن جەتەلەپ، قاالعا« قۇپ بوالدى، باي»قۇتايبا قۇنجىڭداپ، 
جۋىقتاپ كەلە بەرە، ويبايدى ساال قويا بەردى. ەسىك الدىندا جۇرگەن مااليالر قاقپانى اشىپ ەدى، قاقپادان كىرە 

 بەرە اتىنىڭ تەرىس جاعىنان سەكىرىپ ءتۇسىپ، وكىرىپ، جەر باۋىرالپ، جاتىپ كەپ جىاليدى.
 تۇك باسقا ويبايدان دەپ، –... بۇلت قارا قازانداي-قاپ. ايىرىلدىم بايدان پەرىمالىك بولدىم، نە اۋ،-ويباي –
 تاڭ، سۇراسا:-ايدى. بايدىڭ بايبىشەسى دە ەگىلىپ قويا بەرەدى. مااليالر دا تامساندى. اڭايتپ
 وزىء باسىن ءوز بوزداپ، بوتاداي دەمەي، مەن-الم باسقا دەگەننەن «بۇلت قارا قازانداي-قاپ. ايىرىلدىم بايدان» –

 ەن قورا لىق تولدى.كەلۋم جۇگىرىپ قاراي داۋىسقا شۋالعان كورشىلەرى ماڭىنداعى. توپەلەيدى
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-ايس ادامنىڭ بويىمەن ەڭىرەگەن ايتپاي، دىم باسقا «ايىرىلدىمنان بايدان» سۇراسا، دەپ – نەمەنە؟ جارقىنىم، –
 :كەلىپ ادامدار توقتاۋلى. سىرقىراتادى سۇيەگىن

 :ەدى سۇراپ قازىپ دەپ، – بولدى؟ ءىس عاجاپ نە ايتشى، ءجونىن بىزگە باسىپ، ماۋقىڭدى شىراعىم، –
 ءبىر اقتىسي بۇلت قارا ءبىر قازانداي اسپاننان عوي، بار ەدىك جاتىر كەلە قايتىپ قوناقتان ەكەۋمىز باي اۋ،-ويباي –

 قتا ما، اتتى جاي ما، اقتى جۇلدىز. بولدى ەتكەندەي جارق ساتتە-اپ بىردەمە ەدى، بولىپ كورىنگەندەي نارسە
اتىنان جۇلىپ الدى دا كەتتى. مەن ساۋ ەكەنىمدى ءبىلىپ، تۇسە  بايدى ەدى، ەتىپ تارس پارمەنىمەنەن توبەمىزدەن

 .قالىپتى شىعىپ شىتى-بىت بولىپ، تىج–جۇگىرىپ ەدىم، بايدىڭ قول، اياعى، باسى بىج
ە كەلىپ، جىالۋمەن شاپقان بويىممەن وسىندا كەلدىم. ەندى قايتتىك، سودان ەسىم شىعىپ كەتىپتى، ءالىم ەكى كوزىم

 دى،ە جىالپ جۇدىرىقتاپ، باسىن جىرتىپ، كيىمىن باسىن،-ءۇستى ەڭىرەپ، دەپ، –قايران اكەمدەي بولعان باي، 
. جونەلىپتى ۇگىرەج جەرگە تاپقان قازا باي سالىپ، ويبايدى شىعا قاقپادان جىرتىپ، بەتىن بايبىشە. جىالدى دا جيىلعاندار

ەركەك، ايەلدەر شۇباپ، بايبىشەمەن بىرگە  كورشى بارلىق ساتۋشىالر، قىزمەتكەر، ماالي، كوپ قوراداعى تۇگەل
 جونەلەدى.

 ءبىر كاريا كەلىپ قۇتايباعا: 
 ەگەن،د «بول بوالت ىسكە بولماس» كەتەر، تەرىس جىالۋمەن بايبىشە. ءجۇر الىپ باستاپ، جەرگە ولگەن اكەڭ –

اال، ەتىپ، اتىنا مىنە س لىپ باسىپ، باۋىرىن قۇتايبا سوندا. ايتتى دەگەندى – بولسىن، يماندى اكەڭ شىراعىم،
 جۇگىرىپ كەلىپ، شۋالپ، جىالپ كەلە جاتقان حالىقتىڭ الدىن وراعىتىپ:

 ارعاادامد باقشاداعى وتىرعان قوناقتا بويىمەن تايپالتقان ءوزى دەپ، – بەرىڭدەر، كەلە جولمەن وسى مىنەكەي، –
ءوزى توپەلەپ، بوتاداي بوزداپ، ەڭىرەپ  باسىن ءوز قۇشىپ، جالىن-ات. بەردى قويا ساال ويبايدى جاقىنداعاندا

 ىگەنوكس. كەلدى شاماسى ارەڭگە دەۋگە –، «سايمان، قايران جيھاز، قايران بايبىشە، ايرىلدىم، ويباي-قايران، ءۇي»
 رپاتشاال باي، ءۋازىر، وتىرعان بولىپ مەيرام-ماز. بولدى جىالۋمەن اۋناپ، رگەجە ءتۇسىپ، ۇشىپ اتتان بويىمەن

، نە ەكەنىن بىلە الماي، اڭىرايدى دا قالدى. جىالپ جاتقان قۇتايبادان قانداي ىسكە دۋشار بولدى دەپ، ۇرپەيىسىپ
جاۋاپ بەرمەدى. ۇلكەن ادامدارى قايسى بىرەۋلەرى سۇراپ ەدى، قۇتايبا جىالۋدان بوساماعاندىقتان، ەشقايسىسىنا 

 ورنىنان تۇرىپ كەلىپ:
 وكسىگەن قۇتايبا ەدى، جابىرالسىپ سۇراي قاداال دەپ، –ايتشى، ءا؟  بولدى، نە. ەندى توقتا شىراعىم، وي، –

 .باستادى سويلەي وتىرىپ، جىالي بويىمەن
 ەنىمدەبەرگ جەتە عانا جاڭا ۇيگە مىزدىڭءوزى بارىپ، قاالعا جەتەلەپ، اتىن بايەكەمنىڭ شىعىپ، جەردەن وسى مەن –
بولىپ ەدى، الدەن ۋاقىتتا داق توبەدەن بىردەمە پارمەنىمەن  ەتكەندەي جارق نارسە ءبىر عانا كىشكەنتاي عوي، بار

ءدۇرس ەتىپ كەپ كەتتى. ەسىم اۋىپ، اتىمدى قۇشاقتاپ، سىلەيىپ قالىپپىن. قانشالىق ەسەڭگىرەگەنىمدى بىلمەيمىن. 
جيىپ،  ىمدىالدەن زاماتتا ۇيقىدان ويانعانداي بولىپ، ەسىم ەنگەن ەكەن، ءوزىم جىعىلىپ، جەردە جاتىر ەكەنمىن، ەس

جان اتىما ءمىنىپ، ۇيگە قاراي جۇرەيىن دەپ، ۇيگە كەلسەم، ءۇي تۇگەلىمەن جانىپ كەتىپتى. -تۇرەكەلىپ، جالما
 .جاتىر بولىپ قور ورنى قۇر. دەيمىن اۋ-جانعان دا بارلىعى –سايمان، ىشىندەگى ادامدار -زاۋازناي، ماگازين، قورا

 وتىرعان .باستادى ەڭىرەي قايتا دەپ، –اراي بايەكەمە شاۋىپ كەلگەنىم، ق بەرى ۇشىپ، ۇرەيىم كەتىپ، قورقىپ ءوزىم
 :ۇستاپ جاعاالرىن ادامدار

 بايعا ىكپەرىمال پاتشا ۇلكەن. جاتىر ايتىسىپ كوڭىل بايعا پەرىمالىك دەسىپ، – اقىرى، ءامىرى، قۇداي ياپىرماي، –
 .ايتتى كوڭىل كەلىپ، ءوزى

، تۇگەل اراپ جۇرتى امان بولسا، داۋلەتىڭىز ورنىنا كەلتىرەدى. ءوزىم قازىنادان حالقى باعداد باسقا رەنجىمەڭىز، –
 :قازىناشىسىنا قاسىنداعى دەپ، –پالەنباي سانا بەرەمىن، 

 .بەردى تا جازىپ قاعازدى بۇيرىق دەپ، – بەر، التىن پالەندەي بايعا پەرىمالىك ەرتەڭ –
 .جاتىر پبەرى جىلۋالرىن مىرزالىق اۋىزشا ادامدار قىزۋ دا بارلىعى –ون بەس مىڭنان -باسقا بايالر دا ءبىر مىڭنان، ون

پەرىمالىك باي جىالي قويماسا دا، ەلىتكەندەي، ەسەڭگىرەگەندەي وتە قاتتى قايعىرىپ، ورنىنان تۇرىپ، كيىمدەرىن 
رە بەردى. انا يگى جاقسىالر دا بايدان قالماي، جاياۋ شۇبىرىپ، بايمەن كيىپ، قاالعا قاراي جاياۋ قايتپاق بولىپ جۇ

 بىرگە اياڭدادى.
بۇالر كەلە جاتسا، قاالدان بۇالرعا قاراي قۇمىرسقاداي قۇجىناعان، اعىلىپ كەلە جاتقان كوپ ادام شۋالپ، جىالپ 

، بەتىن الدىندا پەرىمالىك بايدىڭ بايبىشەسى بىرىنە تاياۋ كەلىپ قالىپتى. ەڭ-كەلەدى ەكەن. كەلە جاتىرعان ادامدار بىر
باسىندا ساۋ تامتىق جوق. شاشى جايىلىپ كەتكەن. كوزىنەن اققان جاسى كول -قىزىل اال، ءۇستى-جىرتقان، قىپ

بولىپ، الدىنداعىسىن كورەرلىك ەمەس، كورسە، تانىرلىق ەمەس. ويبايدان ويبايدى سالىپ كەلەدى ەكەن. بايبىشە 
 قارسى كەلە كەتىستى.-ا قاراماپەرىمالىك بايع

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                745 bet 

ەكى توپتىڭ الدىندا ەكەۋى ۇزدىك ىلگەرى بولعاندىقتان، وقشاۋ جولىعا كەتكەندە بايبىشە بايدى تانىماي، ىلگەرى 
جۇرە بەرمەكشى بولىپ ەدى، پەرىمالىك باي بايبىشەسىن تاني كەتىپ، شاپ بەرىپ، قۇشاقتاي الىپ، سوندا عانا جىالپ 

 قويا بەردى.
 بەتىنەن دەپ، –ەرەگى جوق. ءتىرى قالعان ەكەنسىڭ، ك مالدىڭ-جيھاز سايمان،-ءۇي قوساعىم، قوسقان قۇداي –

 .جاتىر يىسكەلەپ ءسۇيىپ،
 بايبىشە ەسىن جيناپ الىپ، قاراسا، پەرىمالىك باي ءوزىن قۇشاقتاپ، جىالپ تۇر.

 ۇشاقتاسىپ،ق بايبىشە-باي قۇشاقتاپ، بايدى بايبىشە دەپ، – با؟ قالدىڭ ءتىرى اي،-قوساعىم قوسقان قۇداي ويباي، –
 ستى دا قالدى.جابى

 قارسى كەلگەن ەكى توپ قالىڭ كىسى ايقاسىپ:-سول مەزگىلدە قاراما
 وراداعىق دەپ، ءولدى باي قۇتايبانىڭ اقىرىندا، ەدى، باستاپ سۇراسا بىرىنەن-بىر دەسىپ، – نە؟ بۇل نە، بۇل –

انى، باقشادا وتىرعان ادامدارعا ايتق دەپ، كەتتى ورتەنىپ جان مال، ءۇي، ودان ويبايالعانى، مااليالرىنا بايبىشە، بايدىڭ
قىسقاسى، جوعارعى ايتىلعان وتىرىك تۇگەل جۇرتقا ءمالىم بولدى. سول ۋاقتا قابدىلقازى حان قاتتى اشۋالندى. 

بىرالماي، تىنىش تۇرۋعا بۇيىردى. حازىرحانا دەگەن ورىندارىندا، ءسوز سويلەپ، دا-جيىلىپ تۇرعان ادامداردى ورىن
باس قازىسىن الدىرىپ، سوعىس ۋاعىنداعى تارتىپپەن قۇتايبانى جاۋاپقا تارتۋعا قويدى. دارا اعاشىن اكەلدىرىپ، الگى 
 جەرگە ورناتتىرىپ تا قويدى. جۇمىسىن سول ساعاتتا بىتىرتپەك بولدى. ۇلكەن قازى دەرەۋ تەكسەرۋگە پەرىمالىك

 بايدى الدىنا وتىرعىزعان سوڭ قۇتايبانى شاقىرتتى. قۇتايبا ات ۇستىندە نارتتاي بولىپ العان ەكەن.
 ويقاڭداپ،ق ءتۇسىپ، قارعىپ اتىنان ساال ەستي ايقايدى اقىرعان دەپ، – كەل، مۇندا جىلدام تەز، قايدا، ەي، قۇتايبا، –

 .وتىردى بارىپ ۇستەلگە وتىراتىن جازالىالر بارىپ، كەردەڭدەپ جۇرىسپەن بالۋان
 پەرىمالىك باي شىداماي، قۇتايبانى كورگەن سوڭ:

 :اقۇتايب ەدى، تۇكىرىپ بەتىنە قۇتايبانىڭ دەپ، – بوالرمىسىڭ، اقىماق مۇندايلىق اقىماق، شىركىن، تۋ، –
 ءبىر. كەرەك بولسا نادان بارلىعى بايدىڭ بوالرمىسىڭ؟ اقىماق مۇندايلىق. اقىماق سەن ەمەس، اقىماق مەن –

 :ەدى باستاپ سويلەي قاراي جۇرتقا دەپ، –يت،  دەگەن نە باي پەرىمالىك وسى نانعان وتىرىككە ويالنباي،
 .تاستادى جەكىرىپ قازى قۇتايبانى دەپ، – وتىر، ۇندەمەي –
دا بولعان. الدىنءىس تەكسەرىلدى. زاڭ بويىنشا اۋەلى پەرىمالىك بايدان جاۋاپ الىندى. انىعىندا، ءىس پاتشانىڭ ءوز  

ى اۋىز جاۋاپ ەك-قۇتايبانىڭ ايتقان وتىرىگىنە كۋانىڭ، ءتىپتى، كەرەگى دە جوق. زاڭ بويىنشا پەرىمالىك بايدان بىر
الدى دا، قۇتايبادان جاۋاپ سۇرادى. قۇتايبانىڭ جاۋابى: سوتقا تەسىلە قاراپ، جانىنداعى پەرىمالىك بايعا قىرىن 

 وتىرىپ، سۇق قولىن شوشايتىپ:
 ميسىز شال ساتىپ العان ەدى. مەنى قۇداي اقىلسىز، مىناۋ جۇرگەنىمدە، ساتىلىپ بولىپ، قۇل جاسىمدا پالەن مەن –

ىڭ جالپايعان سوڭ بەس جىل وتىرىك ايتپاسقا مۋلالتيا شاھارىن-جاراتقاندا وتىرىكشى عىپ جاراتقان. بۇل اقىماق جالىنىپ
سۋىن ءىشىپ ەدىم. بەس جىل ىشىندە وتىرىك ايتسام، جاۋاپتى بولماق ەدىم. قۇداي اتىمەن -ءۋاليىنىڭ الدىندا انت

 ەن انتىما كىر جۇققىزىپ، كەرەكسىز وتىرىك ايتىپ، انتىمدى بۇزسام، ءوز وبالىم وزىمە ەدى.بەرگ
ال، بەس جىلدان كەيىن مەنىڭ وتىرىگىمە نانسا، مىنا كارى يت جاۋاپتى ەدى. كورمەيسىڭدەر مە، قيسىنسىز وتىرىككە 

 .باقپادى ءمىز دەپ، –نانىپ، جۇرتتى ءبۇلدىرىپ، ابىگەرلەپ وتىرعانىن، 
 قاالي كتىوتىرى كەتەرلىك قورقىپ جۇرت مۇنشالىق. ولەم جارىلىپ ايتپاسام، وتىرىك پاتشا، تاقسىر، قايتەيىن، –

 انىمدايج حالقىن باعداد ەلىن، اراپ حاندى، حابدىلقازى وتىرعان اناۋ عوي، دەيسىزدەر تاپتى قيسىنىن قيىستىرىپ،
ەرتىم اق قىپ ايتتىم. بەرگەن س-ولىپ كەتپەس ءۇشىن تۇيمەدەيء ءوزىم. ايتتىم قانا ەپتەپ كورگەندىگىمنەن جاقسى

ەرتەڭ دەپ، -تولىپ، ءىشىم شەرتىپ بارا جاتقان سوڭ جان قۇرعىرىمدى قورعادىم. ەگەردە بۇدان بۇالي بۇگىن
 وتىرىگىمدى كەشىكتىرسەم، ءولىپ كەتەر ەدىم، نە بولماسا، تاۋ قاڭباقتاي، تاس بۇرشاقتاي ۇشارلىق ەتىپ ايتاتىن

 لىپ،ا قاعازدى قوينىنداعى دە، دەدى –ەدىم. بولماسا، ەڭ كەمى باعداد حالقى قىرىلىساتىنداي قىپ ايتاتىن ەدىم، 
 اسقان كۇن بەس جىلدان بەس ەتكەن انت شىن، دا بارلىعى ايتقانىنىڭ تامسانىپ، كورىپ، وقىپ قازى. ۇسىندى قازىعا
 ارىپ،ب وڭاشا كەيىن ونان. كوردى وقىپ كەزەك–ارلىعى دا كەزەكپەب باستاتقان پاتشا ۋازىرلەر، قاعازدى الگى. ەكەن
 .بوساتتى جازادان قۇتايبانى كەڭەسىپ، ۋازىرلەر مەن قازى

 پەرىمالىك بايعا:
. سالدى ەيسۇيك يەك دەگەندەي – ەدى، كەرەك ايتۋىڭىز بىزگە عوي، نانعانسىز بەكەر وتىرىگىنە قۇتايبانىڭ بۇل –

شاقىرىپ الىپ، ءوز قولىمەن ماڭدايىنان سيپاپ، جيىرما جىل وتىرىك ايتپاۋعا ۋادە بەرۋىن  قاسىنا قۇتايبانى پاتشا
 سۇرادى. ەڭ اقىرىندا، قۇتايبا:
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 ىڭىزكوڭىل ءسىزدىڭ. االرمىن ءبۇلدىرىپ ءوزىمدى ءيا دۇنيەنى، ءيا. شىداماسپىن جىلعا جيىرما مەن ەكە،-پاتشا –
ادەسىن بەردى. ون جىل وتىرىك ايتپاسقا يمان الدىندا انت ەتكىزىپ، ۋ دەپ، – ايتپايىن، وتىرىك جىل ون ءۇشىن

 پاتشا قۇتايبانى ءوز سارايىن ساقتاۋشى ءۋازىر ەتىپ الدى. پەرىمالىك بايدان تۇگەل ەسەبىن اپەردى.
 . ء]جانتولى[100

 داسىپ:ءجانتولى دەگەن قىز بولىپتى. بويىنا ەشبىر جاندى تەڭگەرمەپتى. ءبىر كۇنى جىگىتتەر اقىل 
 ەلدەن نىوسى پە، ەمەس ءولىم ەرگە كەتىرگەن ەلدەن. بواليىق االتىن بىرەۋىمىز قويماي، اسقاقتاتىپ قىزدى وسى –

 .دەسىپتى – كەتىرمەيىك،
 سول اقىلمەن ىشىندەگى بىرەۋى ايتىپتى:

 .دەپتى – كومەكتەسەيىك، وعان وزگەلەرىمىز االيىق، قىزدى شىققانىمىز باسقا ۇستايىق، جەرەبە اۋەلى –
بۇالر جەرەبە ۇستايدى. ىشىندەگى دەنەلى ءبىر جىگىتتىڭ قولى باسقا شىعادى، ءبىراق تاياقتىڭ ەكى ەلى جەرى ارتىق 
قاالدى، ونى كورسەتپەۋ ءۇشىن بۇل جىگىت قولىن باسىپ ۇستايدى. ونى سەزگەن جىگىتتەر تاالسادى، اقىرى، والي 

 باس ەتىپ قويادى. كەرىسىپ، بىالي كەرىسىپ، العاشقى جىگىتتى
بۇدان كەيىن باس جىگىت قىزعا كەلىپ، ءوزىنىڭ كوڭىلىن بىلدىرمەك بوالدى. ءجانتولى ءۇيىنىڭ سىرتىنداعى تالعار 

 دەگەن توبەنى كورسەتىپ:
 .دەيدى – ەم، بوالر تيگەن اسساڭ، تولىق بۇركەمەي، بۇلتپەن توبەنى مىنا –

« تۇسىنبەدىڭ»والردىڭ اقىلى بويىنشا توبەنى اسىپ كەلەدى، ءبىراق قىز جىگىت جولداستارىنا قىزدىڭ ءسوزىن ايتىپ، 
 دەپ، تيمەيدى.

جىگىتتەر تاعى اقىلداسىپ، ەكىنشى تاياق ۇستايدى. ىشىندە ءبىر تاپال جىگىت باس شىعادى. وزگەلەرى قوستاپ، و 
 دا جانتولىگە بارادى.

 ءجانتولى: 
 .دەپتى –تايدىڭ قاي جەرىنە تيگەنىن بىلگەن بولساڭ، تيەر ەم،  سول تەۋىپتى، تۇلكىنى ءبىر تايى ءۇيدىڭ وسى –

تاپال جىگىت جولداستارىنا ايتادى، جىگىتتەر اقىلداسقالى جونعا شىعىپ وتىرسا، شەكەسىن تاياق جارعان سۋىر جاتىر 
تاپالدى  پ،ىكۇلىس دەپ –« قىزدىڭ تاي تەپكەن تۇلكى دەگەنى سۋىر بولىپ شىقتى عوي،»ەكەن، مۇنى جىگىتتەر: 

 قىزعا جىبەرەدى. ول بارىپ:
 .دەيدى – جارىپتى، شەكەسىن تاياعى ەكەن، سۋىر ەمەس، تۇلكى تەپكەنى تايدىڭ –

 قىز:
 تىپاي ماعان تۇرا، كورە تيگەنىن شەكەسىنە ونىڭ تۇياق ال بىلگەندىك، دەگەنىڭ ەكەن سۋىر ەمەس، تۇلكى –

 .دەيدى – تيمەيمىن، بىلمەگەندىك، كەلگەنىڭ
سول ءجانتولى باسقا ءبىر ارعىننان كەلگەن تاز ءارى جاالق بىرەۋگە ءتيىپتى. ويىنىندا وتىرعاندا اۋىلدىڭ جىگىتتەرى 

 سوندا. دەپ –مازاق ەتىپ كۇلىپتى. جەزدەمىز كوڭىل تويارلىق بولماسا دا، قارا شىبىننىڭ قارنىن قامپيتۋعا جارايدى، 
 :وتىرىپ قىز
اسامىن دەگەن سۋىر كۇلكى بوپ ءتۇستى. تايدىڭ تۇياعى شەكەسىن جارعان.  بوپ، تۇلكى توبەسىنە تالعاردىڭ –

-سۋىردى كورە تۇرا، تۇياق ءىزىن قۋعان تىشقاننىڭ ءۇنى ءوشتى. تازقارا كەلىپ ەدى )العىر قۇستىڭ اتى(، جان
 .دەپتى –جانۋاردىڭ مەرەيى ءوستى. وسىنى شەشىڭدەر، 

 سوندا ءجانتولىنىڭ تاز كۇيەۋى:
ن تايداي سۇلۋعا تاالسقان ەكەن تااليالر. تۇلكىدەي ايالمەن االم دەپ كەلگەن جىڭىشكە ۇزىن جىگىت ەمگە تەل –

سۋىرداي سۋماڭ قاعىپ قالعان ەكەن. سونى كورە تۇرسا دا، سارى مايدان دامە ەتكەن تىشقانداي تاپال تيەسى سىيىن 
ىڭىنە قارا، ماسا قامپيسا، ادامگەرشىلىك پورىمىما قارعام العان ەكەن. تازقاراداي شۇيگىگەن مەن بولدىم. تازىمنىڭ ىر

 .دەپتى –دا قانعان ەكەن، 
قىز دا، جۇرت تا بۇل شەشۋگە رازى بوالدى. الگى جىگىتتەر وزدەرىنە ايتىلعان قىزدىڭ العاشقى سوزدەرىن دە 

 بىر شاپان جاپقان ەكەن.-ءتۇسىنىپ، وتە ۇيالىپ، ايىبىڭ دەپ، ءبىر
 ۇستاپ، اربيتات قولىڭمەن جەرىن قالعان ارتىق تاياقتىڭ جەرەبەدە –ىشكە جىگىتكە ايتقان جۇمباعى قىزدىڭ ۇزىن جىڭ

 .دەگەنى – ەم، بوالر تيگەن كەلسەڭ، ايالالماي
 – كەلۋىڭ ڭسەنى تۇرا، كورە قايتارعانىمدى كوڭىلىن جىگىتتىڭ دەگەن ارتىقپىن سەنەن –تاپال جىگىتكە ايتقانى 

 .بىلمەگەندىك
 –ال تۇلكى ەمەس، سۋىر دەگەنىڭ بىلگەندىگىڭ، ايالمەن االم دەگەن جىگىت سۋىرداي سۋماڭداعانىن ءبىلىپپىن، 

 .دەگەنى
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 بوالدى جولداس ۇشەۋى –. تاز، جاالق، سۋلى كوز 101
دەگەن ەمەس پە؟ ءبىر كۇنى ءتۇس اۋا بەرگەن مەزگىلدە تابيعاتتىڭ « تى-قۋ دا قۋ تۇستەن كەيىن جولداس»

 ۇشەۋى –نىپ، نۇر بەرىپ تۇرعان شاقتا وڭاشا ات شاپتىرعانداي اشىق داالسىندا تاز، جاالق، سۋلى كوز گۇلدە
 نارسە بىر»ء :جولداستارىمەن تاز وتىرىپ، قىزدىرا اڭگىمەلەرىن قىزىقتى وتكەن باسىنان وتىرىپ، ءبىراز. كەزدەسىپتى

 .دەدى – ،«وتىرمىن ويالپ
قوسىال قالعان ەكەنبىز. كۇندە مۇنداي باس قوسىلىپ، كوڭىل كوتەرۋ  ءتۇسىپ، ىزجولىم ۇشەۋمىز ءبىز! ايت ايت، –

 تابىال بەرمەس. سوندىقتان قىز كۇنىمىزگە دەيىن ەسكەرتكىش بولۋ ءۇشىن مەن ويالعانىمدى ورتاالرىڭا سااليىن.
مەنىڭ جولىم الىس، سەندەردى بىلمەيمىن، ەگەر دە ماقۇل كورسەڭدەر، ماعان ءبىراز جەرگە سەرىك بولىڭدار، بۇل 

 ەسىن،سۇرتپ كوزىن كوز سۋلى قاسىمايمىن، باسىمدى مەن جەتكەنشە توبەگە مۇنارالنعان سوناۋ ەكىنشى،. ءبىر –
 ءتىرى قۋلىعىمىز دە جۇرگەندە جەردە قاي زدەردىڭبى كۇندە ورىنداعان وسىنى ءمىنى،. جاالماسىن ەرنىن جاالق
مۇنىڭ دا ايتقانىن ىستەپ كورەيىك. وسى »ەۋى اقىلداسادى. ەك جاالق كوز سۋلى. دەدى – بولمايدى، كەم جاننان

دەپ، نەگە ايتتى دەيسىڭ؟ و دا وسىنداي جاستارىنا ۇيرەنە « ونەردى ۇيرەن دە جيرەن»بىزدەن بۇرىن وتكەندەر 
 .كەلدى تازعا دەپ، –بەر دەگەن اقىل عوي، ەكەۋمىز دە بوالدى دەيىك، 

 تاز:
 !مىرزاالر ويالدىڭدار، نە –
 .دەدى –ى كوز، جاالق ەكەۋمىز ءسىزدىڭ ايتقانىڭىزدى ىستەيتىن بولدىق، سۋل –

 تاز:
 ادىجاس بەلگى توبەنى ءبىر سوڭ جۇرگەن شامالى. ءتۇستى جولعا ۇشەۋى دەپ، – جۇرىڭدەر، ەندەشە، جارايدى، –
 .تاز دەدى – كىرىسەمىز، ورىنداۋعا ايتقاندى جاڭاعى باستاپ جەردەن وسى دا،

ماقۇلداپ، ۇلى جولعا ءتۇستى. ەت پىسىرىمدەي ۋاقىت ءوتتى. سۋلى كوزدىڭ كوزى جاساۋراپ، جاالقتىڭ ۇشەۋى 
ەرنى، تازدىڭ باسى قىشي باستادى... كوزدى سۇرتۋگە، ەرىندى جاالۋعا، باستى قاسۋعا بولمايدى. ونى بىرەۋى 

 ەتۋ قيىن بولدى، اياقتارىن باسقان سايىنبۇزسا، شارتتى ۋادە بۇزعانمەن بىردەي، ەندى بۇالرعا بەلگىلى توبەگە ج
بىرەۋى ءتىلىن، بىرەۋى قولىن، بىرەۋى كوزىن العىسى كەلىپ، ءبۇلىنىپ كەلەدى. ءبىراز مەزگىل ءوتتى. سۋلى كوز 
كوزىن اشا الماي، جۇرۋدەن قالدى. جاالق ەرىنى اشىپ وتىردى، بىرەسە تازدىڭ سامايىنان سوراسى اققانداي قىشىپ، 

 تورعاي، سۇر كوبەلەك اينالىپ ۇشىپ بارادى. تاز ويالنا تۇرىپ: ءبىر جەرگە
 .سويلەدى دەپ – ايتايىن، مەن تىڭداڭدار، سەندەر. كەلدى نارسە قىزىق ءبىر ويىما مەنىڭ جولداستارىم، اي، –
 لىۇ باي دا، بولسا قيسىق اۋزى» بارشىلىق، مال بار، اعام ءبىر شاماسىندا بەس جيىرما كەزىمدە، جاس مەنىڭ –
دەگەن بار ەمەس پە ەدى، سونداي ونىڭ دا اپايى اقساق بولسا دا، ءوزى كوركەم ەكەن. كەشكە تامان « يلەسىنسو

قىزدى اۋىلدىڭ جەلكەسىنەن شاپپايتىن جورعانى ءمىنىپ الىپ، قولىنا توبىلعى ساپتى قامشى، باسىنا سۋسار بورىك 
ەكى نۇقىپ جىبەرىپ، بورىكتى شەكەسىنە بىالي ءبىر، بىالي -بىر]كيىپ[ وتە بەرگەندە، تاماعىن كەرنەپ، جورعانى 

 .الىپتى قاسىپ باسىن دەپ، –ءبىر قويعاندا، قىزدار قاراپ قاالدى ەكەن، 
 سۇلۋ كوز:

 بىرء مەنىڭ ايتقانداي، سەن جاڭا. عوي ەكەن بوالدى ءونىمدى ۋاقىتىندا ءوز نارسە ءار شىركىن، وي، راس، مۇنىڭ –
 .تۇسىرەدى دا اتقاندا جايالپ دەپ، «پۋ» اڭدى كورىنگەن كوزىنە –دىڭ قۇدىرەتى قۇداي. ەكەن مەرگەن جيەنىم

 كوزىن بولىپ، كوزدەگەن كەزەك-كەزەك قولىمەن ەكى دەپ، – ەكەن، تۇسىرەدى دا اتقاندا بىالي دەپ، «پۋ»
 .االدى ءسۇرتىپ

 جاالق ەكەۋىنە قاراپ تۇرىپ:
 ىرەسەب ەرنىن، استىڭعى بىرەسە تىلىمەن دەپ، –اي وتىرىك، ب باتپاق-ءبالدۋ وتىرىك، ءبارى باتپاق-ءبالدۋ –

 بەتىنە زءو ءارقايسىسى الماي، تابا ءمىنىن ءبىرى بىرىنەن جەردە وسى قوشتاسىپ،. االدى سۋالپ ەرنىن ۇستىڭگى
 .دەسەدى ەكەن كەتكەن

 . سوقىر، تاز جانە جاالق102
پتى. بۇالر جوالۋشىالپ ءبىر جات ەلگە كەلە جاتقاندا بولى جولداس ەۋىۇش –ءبىر سوقىر، ءبىر تاز جانە جاالق  

ۇشەۋى سوقىر، تاز، جاالق ەكەنىمىزدى بىلدىرمەي، جاي وتىرىسالىق; سوقىر كوزىن سۇرتپەسىن، تاز باسىن قاسىماسىن، 
رشىپ، وتىرا جىبى جاالق ەرنىن جاالماسىن دەپ، سەرت قىلىسىپتى. ءبىر ۇيگە قونىپ وتىرسا، تازدىڭ باسى قىشىپ،

 الماپتى. سوندا تاز اڭگىمەگە كىرىسىپ:
اكەمىز اسقان ات ۇستىنە مىقتى بولعان كىسى ەدى. قامشىداي قاتقان جۇيرىككە ءمىنىپ، قايىڭ ساتىلدى قولعا − 

 ەلەپ،ۇيك ابدەن باسىن دەپ، –الىپ، بورىكتى بىرەسە مىنا شەكەگە، بىرەسە مىنا شەكەگە كيىپ الىپ، اراالسقاندا... 
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پتى. مۇنى سوقىر ءبىلىپ، مەنىڭ دە اكەم قۇرااليدى كوزگە اتاتۇعىن مەرگەن ەدى، سارى قۇالش ساداقتى الى قاسىپ
بەتكە وسىالي ۇستاپ، سىعاالپ تۇرىپ، بىالي ءبىر تارتىپ، بۇالي ءبىر تارتىپ جىبەرگەندە اڭ جاۋ جاپىراقتاي 

 ورىپ وتىرعان ەرنى تىرىسقان جاالق:دەپ، كوزىن قاسىپ الىپتى. مۇنى ك− ءتۇسۋشى ەدى، 
 دەپ، ەرنىن ەكى جاالپ الىپتى.− بالدۋ بارىڭدىكىن دە ءبىلدىم، -ءبالدۋ− 
 . امالشىل بەكجان103

بۇرىنعى ۋاقىتتا ءبىر حان بولىپتى. ول حاننىڭ اقشاسىن بەكجان دەگەن ۇرالپتى. ونى كىم ۇرالعانىن ەشكىم بىلە 
 حان ءۇي تىگىپ، توي قىلىپ، بارشا حالىقتارىن شاقىرتتى.المايدى. كىم ۇرالعانىن بىلۋگە 

 .دەدى – قوي، كۇمىستەن تيىن ون الدارىنا قوناقتاردىڭ ءار –
 حاننىڭ بۇيرىعىن ورنىنا كەلتىردى.

 .دەدى – العان، اقشاسىن حاننىڭ سول السا، كۇمىستى تيىن ون ول كىم-كىمدە –
وكشەسىنە جەلىم جاقتى. تاماق جەگەننەن كەيىن قوناقتاردىڭ قولىنا سۋ قۇيا امالشىل بەكجان مۇنى ءبىلدى. ەتىگىنىڭ 

باستادى. بارلىق قوناقتاردىڭ الدىنداعى كۇمىستەر بەكجاننىڭ وكشەسىنە جابىستى. ونان كەيىن داالعا شىعىپ كەتتى. 
 ونىڭ مۇنداي ىستەگەنىن ەشكىم بىلگەن جوق.

* * * 
ىزدەتۋگە حان ويالندى. حان تۇيەنى بوس قويا بەردى. تۇيە باردى دا،  حاننىڭ ءبىر تۇيەسى بار ەدى، تۇيەنى

 بەكجاننىڭ ءۇيىنىڭ قاسىنا بارىپ جاتتى. بەكجان ونى بىلگەن سوڭ تۇيەنى سويىپ الدى. مۇنى حان بىلگەن جوق.
ل ءبىر جاپىراق دى. وءبىر ۋاقىتتا بەكجاننىڭ ۇيىنە ءبىر قاتىن كەلدى دە، بەكجاننان ءبىر جاپىراق تۇيەنىڭ ەتىن سۇرا 

 ەتتى الدى دا، كورسەتۋگە حانعا قاراي ءجۇردى. قاتىن حانعا كەلە جاتقاندا بەكجان جولىقتى.
 :ايتتى قاتىن. سۇرادى قاتىننان دەپ، – كەلەسىڭ؟ قايدان –
. ىردىتءول كەلىپ، ەرتىپ ۇيىنە قاتىندى بۇل بەكجان. دەدى – اكەلەمىن، سۇراپ ەت جاپىراق ءبىر سىزدىكىنەن –

 ن جوق.بىلگە حان مۇنى
 حان تاعى دا بۇيىرىپ:

 .دەدى – قوي، اقشا قاپ ءبىر ۇستىنە ونىڭ. ورنات اعاش قازىپ، جەر –
 جاعىنا ەلۋ كىسىدەن كۇزەتشى قويدى.-ول اعاشتى ورناتتى. جان

. اتقا بالشىققا بىلعادىبەكجان تاعى دا الۋعا ويالندى. ءبىر بوز ات تاۋىپ الدى دا، ءوزىنىڭ جانە اتتىڭ سول جاعىن 
 ءمىندى دە، جىلدام قاپتى الىپ، قاشىپ كەتتى كوزگە كورىنبەي.

 ول اعاشتىڭ ورتا جاعىندا تۇرعان كۇزەتشىلەر ايتتى:
 :تۇرعاندار جاعىندا سول. دەدى – بار، كيىمى قارا اتى، قارا استىندا ۇرىنىڭ –
 .دەدى – بار، كيىمى اق اتى، بوز استىندا ۇرىنىڭ ول –

سونداي تاالس سوزدەر بولعان سوڭ ۇرىنى ىزدەي المادى. حان ۇرىنىڭ كۇشىن ءبىلدى دە، مۇنداي كىسىنى تابا 
 المايتىن بولعان سوڭ تاعى دا توي قىلىپ، بارشا حالىقتارىن شاقىرىپ:

 .دەدى – بەرەمىن، قىزىمدى سوعان ايتسا، شىن ماعان كىم-كىمدە –
حانعا ايتتى. حان ءوزىنىڭ ايتقانىنان تايا الماي، قىزىن بەكجانعا بەرەدى. بەكجان مۇنى بىلگەن سوڭ كەلدى دە، 

 جاڭاعى تويدى ونان دا ۇلكەيتىپ، تويعا ۇالستىرىپ، اقىرىندا، بەكجان دەگەنىنە جەتىپتى.
 . جازاسىن تارتقان ايالكەر104

س بولسا دا، ءبارىن سول ءۋازىرى ءبىر حاننىڭ باس ءۋازىرى بار ەكەن بەك سەنىمدى حانعا. نە ءتۇرلى ۇلكەن جۇمى 
بىتىرەدى ەكەن. حان ولىمگە بۇيىرعان جازالىالردى ءولتىرىپ، حاننىڭ بۇيرىعىن ورنىنا كەلتىرۋىن دە ول تەكسەرەتىن. 
وزگە ۋازىرلەر ونى كورە الماي، اسىرەسە، ەكىنشى ءۋازىرى باس ءۋازىر ءوزى بولعىسى كەلىپ، باس ءۋازىردى قايتسە 

بولدى. ءار قايدا حانعا جاماندايدى ەكەن باس ءۋازىرىن. ءبىراق نانباعان كوپكە شەيىن. ءبىر كۇنى دە ولتىرمەك 
باس ءۋازىردىڭ ءبىر دەرتى بار جۇقپالى، قاسىنا جاناسقان كىسىگە دە، ءھام »ەكىنشى ءۋازىر حانعا كەلىپ ايتقان: 

پ جۇرەدى، سىزگە دەرتىن جۇقتىرار ءسويتىپ سىزگە دە جۇقسا كەرەك، ءۋازىرىڭىز دەرتىن جاسىرىپ، سىزگە كەلى
 ،تۇرادى باسىپ قولىمەن اۋزىن ءۇشىن جاسىرماق دەرتىن كەلگەندە سىزگە»: ايتتى دە جانە. دەدى –، «ءجۇرىپ
 .دەدى – ،«دەپ كەلمەسىن مۇرنىڭىزعا ءسىزدىڭ ءيىسى جامان دەرتىنىڭ

ەگەردە دەرتتى بولسا، مەنى دە »مۇنى ەستىگەن سوڭ حان قورىقتى. سوندا دا بۇرىن ەش جاماندىق قىلماعان ەدى. 
ەگەردە باس ءۋازىرى حاننىڭ سەنىمىن وعان »دەگەن حاننىڭ ويىنا كەلدى. « بىلعار، ءھام جۇمىس تا بىتىرمەس

وندا حان س«. ەگى جوق. ۇلكەن جازاعا بۇيىرۋ كەرەكپايداالنىپ، حاننىڭ عۇمىرىنا قاستىق قىلسا، ونى اياپ تا كەر
دەپ، وسىنداي قىلعانى. ءبىرىنشى ءۋازىردى تەكسەرەيىن « راس پا ەكەن، جوق، وتىرىك پە ەكەن»دا ويالندى: 
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دەدى. ەكىنشى ءۋازىر حاندىكىنەن شىعىپ كەتىپ، ءبىرىنشى ءۋازىردى قوناققا شاقىردى قانشا ءارتۇرلى تاماقتار 
بەرىدەن سوڭ -ول بەرگەن تاماقتارىنا سارىمساق كوپ قوسقان ەكەن، تاماق جەپ بولعاننان كەيىن ارى دايارالپ.

 شاقاالي بۇعان»: ويالندى ءۋازىر ءبىرىنشى. دەپ –، «بىرىنشى ءۋازىردى حان شاقىرادى»حاننان كىسى كەلدى: ء
 حانعا. باردى. بولمادى بارماۋعا قجو امال دا سوندا. دەپ – ،«يىسىمەن سارىمساق اۋزىمداعى بۇل بارامىن،

ى اۋزىڭنان قولىڭد»ەن اۋزىن باسىپ تۇردى. حان قاسىنا قاتار كەلىپ: قولىم. تۇرمادى تاقاۋ قاسىنا كەيىن، كەلگەننەن
دەدى. اۋزىنان قولىن تارتىپ ەدى، جامان ءيىسى شىقتى. ونان سوڭ حان ەكىنشى ءۋازىردىڭ ايتقانىنا سەندى « تارت

. دەپ« لتىربىرىنشى ءۋازىردى ءو»دە، راس ەكەن دەپ، جازاعا كىرىپتار قىالتىن جەرگە بۇيرىق جازا باستادى ء
 دەسەڭىز، ەنەگ. بىلمەدى ءۋازىر ءبىرىنشى جازعانىن دەپ ءولتىر مۇنداي. دەدى –« ۇشبۋ بۇيرىقتى اپارعاندى ءولتىر»

 سونداي» .ەكەن اپارادى ءۋازىر ءبىرىنشى جەرگە قىالتىن كىرىپتار جازاعا بۇيرىعىن حاننىڭ ونداي ۋاقىتتا بۇرىنعى
 بىرىنشىء سوندا. دەدى –« قايدا باراسىڭ؟»ۋاقىتتا ەكىنشى ءۋازىر جولىعىپ:  جاتقان كەلە. كەتتى الىپ دەپ «عوي

 – ،«قاعازدى ۇشبۋ اپارايىنشى مەن»: ويالدى ءۋازىر ەكىنشى. كورسەتتى قاعازدى كونۆەرتتەگەن قولىنداعى ءۋازىر
مەنى دە سىيالپ، » دا، ويالدى بۇل. دەپ – «اپارايىن مەن بەر، ماعان ۋازىردەن ءبىرىنشى سۇرادى ءھام دەپ،

دەپ، بەرىپ جىبەردى. قاعازدى جازاعا كورسەتەتىن جەرگە اكەلگەننەن كەيىن باعاناعى « قوناققا شاقىرىپ ەدى عوي
دەگەن سوزىمەن ونى ءولتىردى دە تاستادى ەشبىر سوزىنە قاراماي. « ۇشبۋ حاتتى اپارعان كىسىنى تەز ءولتىر»حان 

، دەگەندەي قىلىپ« بۇل قاالي كەلدى؟»ا كەلدى. حان كوردى دە تاڭ قالدى: ەكىنشى كۇنى ءبىرىنشى ءۋازىر حانع
 ىنايتقان وتىرىك ءۋازىردىڭ ەكىنشى ارتىنان. دەپ –، «مەنىڭ بۇيرىعىمدى ورنىنا كەلتىرمەگەن»ءھام ويالدى: 

 .ولگەنىنە ءۋازىردىڭ عايباتشىل قالىپ، ادامى سەنىمدى ءوزىنىڭ قىلدى ءتاۋبا قۇدايعا ءبىلىپ،
 «.بىرەۋگە ور قازبا، ءوزىڭ تۇسەرسىڭ»

 . ايداربەك قۋ105
ايداربەك قۋ ەل اراالپ ءجۇرىپ، شانشاردىڭ ءبىر اۋىلىنا كەلىپتى. الگى اۋىلدىڭ ءبىر ادامى ءولىپ، سونى قويىپ 

 :جىگىت ءبىر ەلەڭدەگەن. دەپتى –، «اق-مايالنسىن»جاتىر ەكەن. ايداربەك جانازاعا كەلگەن شانشارالرعا 
ى نەسى؟ اق دەگەن-ي، مىناۋ قاالي، قاالي سويلەيدى؟ كىسىمىز ءولىپ جاتقاندا، كوڭىل ايتۋدىڭ ورنىنا مايالنسىنو –

 .دەيدى –قىزىل قىلىپ جىبەرسە قايتەدى؟ -وزىنە دۇرە سوعىپ، قىپ
 ايداربەك:

 ىپتى.كەت ءجۇرىپ دەپ، – ەكەن، تۇر قاندانىپ قولدارىڭ. قىالرسىڭدار قىلساڭ، قىزىل-قىپ ءيا، –
* * * 

ايداربەك سول بەتىندە شانشاردىڭ ءبىر باي اۋىلىنا كەلەدى. كەلسە، الگى اۋىلدىڭ بايى ۇيدە جوق، بايبىشەسىنەن 
رۇقسات سۇراپ، قونادى. تۇندە بايبىشە ەتتى كوپ اسىپ، كۇتەدى. سورپا ىشەردە ايداربەكتىڭ سورپاسىنا ۇپىلمالىك 

ىشكەن ادامنىڭ ءىشى وتەدى ەكەن. الدەن ۋاقىتتا ايداربەكتىڭ ءىشى  دەگەن ءدارى قوسىپ بەرەدى. ول ءدارىنى
اۋىرادى، تىسقا شىعايىن دەسە، ەسىكتى مىقتاپ جاۋىپ قويىپتى. شانشاردىڭ قۋالرىنىڭ ادەيى ىستەپ جۇرگەنىن بىلەدى 

 تى.قويىپدە، توسەكتە جاتقان بايبىشەنىڭ كورپەسىن ەپتەپ الىپ، سوعان دارەتتەپ، كورپەنى قايتا جاۋىپ 
سونىمەن ۇيىقتاپ قاالدى. تاڭەرتەڭ بايبىشەدەن باسقاالر تۇرىپ، ءشايعا وتىرادى. بايبىشە ۇندەمەيدى، جاتا بەرەدى. 

 ايداربەك:
 .لمايدىبو دەپ، – وياتشى، بايبىشەنى ەدى، دەۋشى «ءتاتتى – يەسىمەن اس» تۇرمادى، نەگە بايبىشە اي،-اپىر –
 ەپ، كەلىنى قايتىپ كەلەدى.د – دەيدى، اۋرۋمىن بايبىشە –
 ...تايدىباس ىڭقىلداي بايبىشە كەزدە سول. تامسانادى تاعى ايداربەك دەپ، – اۋ،-ەدى سياقتى جوق اۋرۋى اي،-اپىر –

* * * 
ەكى ادام دوس بولىپتى. بىرىمىزدەن ۇل، بىرىمىزدەن قىز تۋسا، قالىڭسىز قوسالىق دەسىپتى. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە 
الگىنىڭ بىرىنەن ۇل، بىرىنەن قىز تۋىپ، ءوسىپتى. قىز ەل اۋزىنا ىلىنگەن ماقتاۋلى، اقىلدى ادام بولىپتى. ال اناۋ 

تىپ، ەل اۋزىنا ىلىنگەن سۇلۋ قىز جىندى كۇيەۋگە بارمايمىن دەپ، جىندى، شۇبار بولىپتى. ەر جە-جىگىت جارىمەس
نارازىلىق ءبىلدىرىپتى. قىزدىڭ اكەسى رەنجىتىپ، بەرە الماپتى. سونىمەن ەكى ارادا االكوڭىلدىك تۋىپتى. قىز اكەسى 

شە جىگىتتى اپتاپ، شە-كەدەي، ناشار اتا ەكەن دە، كۇيەۋ اتالى جۋان اۋىل، باي باالسى ەكەن. اعايىن، تۋعان، اكە
 رتىپتا قىزدى دەپ، –، «سەن ىنجىقسىڭ، بارىپ، تارتىپ اكەل، پالەننىڭ جەسىرى كەتتى دەگەن نە سۇمدىق»

ۋگە جاساق جينايدى. بۇل حاباردى قىزدىڭ اۋىلى ەستيدى دە، قورقادى. ويتكەنى، قىزدىڭ اۋىلى ەلدەن ەرەكشە اكەل
ە جوق، الىسقا كەتكەن ەكەن. جانە قىزدىڭ اكەسىنىڭ ەكى ايەلى بار جەكە جايالۋدا ەكەن. جانە قىز اكەسى ۇيىند

ەكەن. قىز سونىڭ ۇلكەنىنەن تۋعان ەكەن. ايەلدەر ۇرەيلەنىپ، قىسىلىپ وتىرعاندا، اۋىلىنا ايداربەك قوناققا كەلەدى. 
 .ايتادى نجايى دەپ، ەدى دەگەن «تۇڭىلمە –تۇسى جىلىدان »قىز شەشەسى ايداربەكتى تانىمايدى، ءبىراق ء
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 :دا ايتادى اقىل دەپ، –، «قورىقپاڭدار، ساسپاڭدار»ايداربەك 
 –دەر. ال مەن جۇمىسقا كىرىستىم، سۇراعانىمدى دايىندا، بەرىڭ قوسىال دەپ، «ماقۇل» سوعان ىستەسەم، نە مەن –

 .دەيدى
ويعا كەلىپ، توي قىالدى. ت سونىمەن تاڭ اتا قىزدىڭ اۋىلىنا كوپ ادام كەلىپ، قىزدى تارتىپ اكەتەدى. قىزدى الىپ

ەل جيناالدى. الدەن ۋاقىتتا كەلىننىڭ بەتىن اشامىز دەپ، جىرشىالر جينالىپ، اقساقالداردىڭ، بايبىشەلەردىڭ الدىنا 
اكەلىپ، بەتىن اشادى. بەتىن اشسا، اكەلگەنى قىز ەمەس، قىزدىڭ كىشى شەشەسى بولىپ شىعادى. اكەلگەن جىگىتتەر 

سقارا بولىپ قايتادى. ەكى ارادا ءبىتىم بولىپ، قۇداعيدى قايتارادى. ارتىنان سۇراسا، وقيعا بىالي دە، اقساقالدار دا ما
 اۋ!-ەكەن دەيدى

ۇسىكپەي، قىزدىڭ بار كيىمىن كىشى شەشەسىنە كيىندىرىپ، سىرعا تاعىپ، بىلەزىك كيگىزىپ، جۇزىك -ايداربەك اسىقپاي
كيگىزەدى. ءوزىن بايبىشەنىڭ ىرگە جاعىنا جاتقىزادى. قىزعا ناشارالۋ سالعىزىپ، شاشىن مايالپ، تاراپ، شەكەن تاقيا 

كيىم كيگىزىپ، توقالدىڭ توسەگىنە جاتقىزىپ، ىڭقىلداتىپ، اۋىرتىپ قويادى. قىزدى الۋعا كەلگەن بوزباالالر اسىعىپ 
ەدى  اساعان ايداربەك قۋءجۇرىپ، بەتىنە قاراماي، كەمپىرىنىڭ ىرگە جاعىندا جاتقان ابىسىنىن اال جونەلەدى. مۇنى ج

 دەيدى.
* * * 

سۇيىندىك ىشىندە تىندى دەيتىن باي بولىپتى. كەسىپ السا، قان شىقپايتىن ساراڭ بولىپتى. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە 
تىندىنىڭ ۇيىنە كەلىپ، ءبىر اتتىڭ مايىن سۇرايدى. تىندى بەرمەيدى. ايداربەك ىشىنەن ىزا بولىپ كەتەدى. ەسەبىن 

دەپ، كەكتەنەدى. تىندىنىڭ جالعىز قىزى بار ەكەن، ونى ارعىن تاماعا ۇزاتقان ەكەن. « ىندىعا ءبىر قىاليىنت»تاۋىپ، 
سول قىزدىڭ توركىندەپ كەلەتىن مەزگىلى بوالدى. ايداربەك بويجەتكەن قىز بولىپ كيىنىپ، قاسىنا ءبىر جولداس 

دا وتىرعان تىندى اناداي وقشاۋ كەلە جاتقان ءبىر ايەل، ەرتىپ، تىندىنىڭ اۋىلىنا كەلەدى. كەشكە تامان تاۋدىڭ باسىن
ءبىر ەركەكتى كورىپ، ءداۋ دە بولسا، وسى ۇزاتىلعان قىزىم عوي دەپ وياليدى. كەلە جاتقان جوالۋشىالر دا اۋىل 

، پادامدارىن كورگەن سوڭ ادەتتەگىدەي توركىندەگەن قىزدىڭ سالتى بويىنشا داۋىسىن شىعارادى. تىندى قالباالقتا
الدىنان قارسى جۇرەدى. سول كەزدە جوالۋشى ايەل دە اتتان ءتۇسىپ، سىڭسىپ كەلىپ، اۋىل ادامدارىنا شەتىنەن 

وتىرا قاالدى. ويتكەنى: كورىسكەن قىز ەلدى ەكى -كورىسە باستايدى. كورىسكەن ادامى ازدان سوڭ تالىقسىپ، وتىرا
، ندىنىڭ ءوزى دە كوكساۋ ەكەن، كورىسكەن سوڭ تالىقسىپبۇيىرىنەن، وكپەسىنەن قىسىپ، السىرەتىپ جىبەرەدى. تى

 تۇراق اتپەن قۋادى، ءبىراق جەتە-وتىرىپ قاالدى. سول كەزدە ايداربەك اتىنا مىنە ساال قاشادى. اۋىلداعى بىرەر ارىق
 المايدى.

 مۇنىڭ ايداربەك ەكەنىن ءبىلىپ، باسى تىندىنىڭ ءوزى بولىپ، بارماقتى تىستەپ قاالدى.
التى كۇن وتەدى. تاعى دا كەشكە تامان كۇنباتىس جاقتان ءبىر ايەل، ءبىر ەركەك سوالڭ ەتىپ، شىعا -ەسارادا ب

 كەلەدى. تىندى كورىپ:
ە، بالەم، ايداربەك، اناۋ كۇنى كۇنشىعىس جاقتان كەلىپ ەدىڭ، ەندى كۇنباتىس جاقتان شىقتىڭ با، تاعى كورىسەتىن  –

 كەلە. ىعادىش قارسى الدىنان جوالۋشىالردىڭ الىپ، تىعىپ قولتوقپاق كەنەكىش ىشىنە جەڭىنىڭ دەپ، –شىعارسىڭ، 
الپ، اتتان تۇسەدى. تىندىنى كورىپ، قۇشاعىن جايىپ، جى كەڭكىلدەپ شىعارىپ، داۋىسىن ايەل جوالۋشى جاتقان

 سىڭسىپ جىالپ، جۇگىرەدى.
 كورىسە دەپ، – جاياليىن، سەنى مەن قىسقانشا، سەن عوي، كەلەسىڭ قىسقالى بۇيىرىمنەن دا تاعى ايداربەك، ءا، –

ربەك تىن اشىپ قاراسا، ايدابە ۋاقىتتا الدەن. ۇشادى مۇرتتاي ايەل. جىبەرەدى پەرىپ شەكەدەن قولتوقپاقپەن بەرىپ،
 ەمەس، قانشايىم دەگەن ءوزىنىڭ ۇزاتقان قىزى.

 مىنە، وسىمەن ايداربەك تىندىنى ەكى رەت ماسقارا قىالدى.
* * * 

سوعىم -كۇزدىك سويىپ جاتىرمىز، مال»ربەك كەشكى ۋاقىتتا قونامىن دەپ قاشقىنبەكتىڭ ۇيىنە كەلەدى. كەلسە، ايدا
 .جىبەرەدى قوندىرماي دەپ، –، «سويعان كۇنى قوندىرمايتىن ادەتىمىز

تىڭ ءىنىسى قاشقىنبەكايداربەك اتىنا ءمىنىپ، اياڭداپ، باسقا ءبىر اۋىلعا بارادى دا، قونىپ، تۇندە اتقا ءمىنىپ كەتەدى. 
 قورەكە دەگەن ساقاۋ بار ەكەن. ايداربەك قورەكە ساقاۋ بولىپ، ءتۇنى بويى ولكەلى ەلدى اراالپ، ءۇيدىڭ سىرتىنان:

 كۇن لدىا ەلدىڭ. ايتادى ساۋىن ەلگە ولكەلى دەپ، – جانازاسى، تاڭەرتەڭ بولدى، قازا جىعىلىپ باي قاشقىنبەك –
 دا ۋىلىا دە، ءوزى قاشقىنبەكتىڭ. قويادى ات ،«باۋىرىمداپ وي،» بولىپ، توپ-توپ اۋىلىنا قاشقىنبەكتىڭ شىعا

ا كەلەدى. كەلىپ، تىستا تۇرعان اكەسىن باس سالىپ، د قىزى دەگەندەگى وسپان قاشقىنبەكتىڭ. كەتەدى شوشىپ
 كورىسەدى. اكەسى شوشىپ:
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 ساپ-ءاپ. بەرەدى جىالي وكىرىپ، دەپ، «ءوزىڭ اۋ،-وزىڭ»ء دەسە، – ءولدى؟ كىم بولدى، نە اۋ،-قاراعىم –
نى بوال شىققا قايدان» ەل دەسە، «شىقتى؟ قايدان سوز»ء باي كەزدە سول. باسادى سولىعىن ەل جىالعان باسىالدى،

ما، كادىمگى قورەكە كەلىپ، ءتۇن ورتاسىندا ءسىزدى اتتان جىعىلىپ، مويىنى ءۇزىلدى دەپ حابارالدى. سودان حابار 
 .يدىدە –، «ەستىدىك

 مەن ەگەر» دە، ىشەدى سۋىن انت دەپ، –، «ۇيىمنەن شىققام جوق، قۇداي ساقتاسىن»قورەكەدەن سۇراسا، ول 
ك بولدى. سول يت كەشكە كەلگەن. سودان باي قوندىرماي جىبەرگەن. سول يت ەكەن ايداربە بۇل جۇرسە، بولىپ
 .قايتارادى قىلىپ قوناق سويىپ، قوي سويىپ، تاي كەلگەندەرگە قاشقىنبەك. دەيدى –، «عوي
 . قۇالقاي106

« ارشالى»، «وقىسارش» القىمى، تاۋىنىڭ تارباعاتاي –قۇالقايدىڭ اكەسى ەلگە بەدەلدى ادام بولسا كەرەك. مەكەنى 
دەگەن جەرلەر. سول ۋاقىتتاعى ءداستۇر بويىنشا قۇالقايدىڭ اكەسى كۇز بولىپ، مال سەمىرگەن ۋاقىتتا ماڭىنداعى 

ڭ توعىز جاستاعى كەزى. اكەسىنىڭ التى ۇلىنىڭ ە-جاستانا قوناقتايتىن ادەتى ەكەن. قۇالقايدىڭ سەگىز-ەلدەرگە جاتا
ا اق ەركەلەتىپ، بەتىن قاقپاي ءوسىرىپتى. اكەسى قايدا بارس-ان دا ونى جاسىنانسوندىقت. قۇالقاي –كىشىسى دە وسى 

اقتى رۋدىڭ باالسى بولعاندىقتان، قۇالقايدىڭ اكەسىن دا، ءوز قاسىنان قالدىرماپتى. ەل ءىشىنىڭ بەدەلدى ادامى، ات
ەلى قۇرمەتتەيتىن. ءوزى جوققا نانعىش، بايلىعى بولماسا، مومىن ادام ەدى. ءسۇيتىپ، جاس قۇالقاي اكەسىمەن 
قوناقتاپ ءجۇرىپ، بارعان ۇيىنەن ۇنەمى قۇالق )مالدىڭ( جەپ، ونىڭ تاتتىلىگى جاس باالنى كانىكتەندىرەدى. جاسى 

 كوبىنەسە، .باالسىنىكى –تكەن ادام بولعاندىقتان دا، قاي ۇيگە بارسا دا، باس قۇالقايدىڭ اكەسىنىكى دە، قۇالعى جە
 اق–ر اۋىلدىڭ، قالسا، ءبىر ەلدىڭ اقساقالى بولعاندىقتان، ءبىر ۇيدەن ەكىنشى ءۇي وزدەرىءبى ىشىندەگى اعايىن

 .ارناۋلى ەرتەدەن مالدارى ءبىر دەگەن وعان. اكەتەتىن قۇرمەتتەپ
اق ءبىر بەتتى، كوڭىلگە العان ىسىنە تياناقتى، كوپشىل بولدى. وزىمەن زامانداس باالالردىڭ -قۇالقاي جاسىنان

ورتاسىندا ءار نارسەگە ىڭعايلى، قولىنان ءىس كەلەتىن قابىلەتى كۇشتى ەدى. ەڭ اياعى، اۋىل باالالرىن ءارتۇرلى 
 قاي بولدى. ونسىز ويىندارىنىڭ بەدەلى بولمايتىن، قىزىقسىز وتەتىن.ويىنعا ۇيىمداستىراتىن دا وسى قۇال

اكەسى بەرتىن كەلە قارتەيەدى. جاسى ءوسىپ، اقىلى كىرە باستاعان قۇالقاي دا اكەسىمەن ىلەسىپ، ءار ۇيدە قوناقتاۋدى 
 عۋ قىزىق كورىنەدى.الق با-ءمىناجىپ ەتپەدى. وزىنشە ۇيات كوردى. ونىڭ ورنىنا اۋىل باالالرىمەن بىرگە قوزى

 اسقىرق القتارىنا–التى باالالر]ى[مەن اسىق ويناپ وتىرعاندا، قوزى-ءبىر كۇنى اكەسىمەن قۇربىالس ]ادامداردىڭ[ بەس 
شاۋىپ، سول اۋىلداعى اتاقتى باي ءمۇرسالىمنىڭ بەس قوزىسىن جاراالپ، ءۇش قوزىسىن قاسقىر الىپ كەتەدى. 

ىك اق مۇڭ ەكەن، قۇالقاي مەن سەر-قوزىعا شاپقان قاسقىردىڭ ارەكەتىن ەستۋى ءمۇرسالىمنىڭ بايبىشەسى قانىمجان
 دەگەن جەتىم باالنى تاياقتىڭ استىنا الىپ، قوزىعا قاسقىردىڭ شابۋىن بۇالردان كورەدى.

 ىنىركىت ششىا توستاعان ءبىر بەرەتىن جاتاردا سىلەپ،-قارعاپ بايبىشە قانىمجان. سەرىك –ءمۇرسالىمنىڭ قوزىشىسى  
 قۇيىپ، ۋس سۋىق شەلەك ءبىر ۇستىنە الىپ، تاۋىپ اراسىنان جابۋ سارىدەن تاڭ سەرىكتى جاتقان ۇيقىدا. بەرمەدى دە

نىڭ زارەسىن ۇشىرا وياتىپ، قوي ارتىنان قوزىنى دا ورگىزدىرىپتى. قوزى ءبىر بەلدى اسقانشا، باال جاتقان قاپەرسىز
 اۋدارمادى.بايبىشە دە ەكى كوزىن سول جاقتان 

قۇالقاي سەرىكتى وتە ۇناتاتىن. جەتىمدىگىنەن باسقا ءمىنى جوق دەپ ەسەپتەيتىن. باالالر ىشىندە ەكەۋى وتە سىرالس، 
تاتۋ ەدى. قۇالقاي اۋىلعا بەتتەگەن قوزى الدىنا شىقتى. سەرىك وعان كۇندەگىدەي ەمەس، ءجۇزى باياۋ. كەيىستىڭ 

القتىڭ وتكەن كۇنگى جامىراۋى، كەشەگى -ڭ ءمانىسىن سۇراپ ەدى، قوزىكولەڭكەسى بار بەتىندە. قۇالقاي ونى
قاسقىردىڭ قوزىعا شابۋى، سول ءۇشىن بايبىشەنىڭ شەكەسىن جارىپ، ءبىر سوتكە تاماق تاتتىرماۋىن ايتىپ، مۇڭىن 

 ىركىپ الدى.-جولداسىنا شاققانداي بولىپ، كوزىنىڭ جاسىن ىركىپ
ەگى قاينادى. ءبىراق ول جەردە قۇالقاي دا، سەرىك تە ەشنارسە دەمەدى. قۇالقاي قۇالقايدىڭ بايبىشەگە دەگەن ىزا ك

ۇيىنە كەلدى. كيىز ءۇيدىڭ ىشىندەگى ءشيدىڭ ەسىگىن اشتى. ەكى قالتاسىنا قۇرت پەن ىرىمشىكتى تولتىرىپ الىپ، 
 سۋاتقا قاراي سۋعا كەتكەن سەرىكتىڭ ارتىنان بارىپ، قالتاسىنداعى تاعامدارىن بەردى.

ارادا بىرنەشە كۇن ءوتتى. قۇالقاي باالالردىڭ اقسۇيەك تاستاۋ ويىنىنان كەلە جاتىپ، كىلت توقتاي قالدى دا، قايتا 
ىلگەرى اتتادى. ونىڭ وي ءتۇيىنى شەشىلگەندەي بولدى. ەل تەگىس ۇيقىدا. سول بەتىنشە قورا ورتاسىنداعى كوگەن 

ستادى. جەلىدەگى بۇزاۋالردى دا بوساتتى. ءسۇيتىپ، مۇرسالىمگە القتاردى اعىتا با-باسىنا كەلدى. كوگەندەگى قوزى
جەتى اۋىلدىڭ ءتولىن تۇگەل بوساتتى. اۋىل ادامدارى بۇل ءىستى كوپكە دەيىن سەزبەي ءجۇردى. بۇل -قاراستى التى

ەتىپ، ەندالقتاردى كوگ-ءىس كۇن ساناپ، شيەلەنىسە بەردى. مالشىالرعا بايبىشەلەر نانباي، ءوز كوزدەرىمەن قوزى
الق، بۇزاۋالردىڭ تاڭەرتەڭ ەنەلەرىمەن ءبىر ءجۇرۋى ادەتكە اينالدى. قۇالقاي -تۇگەندەيتىن بولدى. ءبىراق تا قوزى

بۇل ءىستى ءوز ۇيىنە دە ىستەپ قويادى. ۇيتكەنى، وقيعانىڭ ءمانىسىن باسقاالرعا سەزدىرمەۋ. مىنە، بۇل ءىس كۇن 
ۇن ىشىندە قوسىلىپ كەتۋى اقساقالداردىڭ ايتۋى بويىنشا، قۇدايدىڭ ساناپ، ءورىس الىپ، مال تولدەرىنىڭ ءت

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                752 bet 

كىشى قۇدايعا قۇلشىلىق ەتۋ دەگەندى مىندەتىم -قۇدىرەتىمەن ىستەلىپ تۇرعان بولىپ شىقتى. ۇيتكەنى، ۇلكەن
پ ايىدەمەيدى. مالعا )زاكات( ساداقا بەرۋدى، قۇدايعا قۇلشىلىق ەتۋدى حالىق ۇمىتتى دەپ، مولداالر شىقتى. س

كەلگەندەگى ءىستىڭ ءتۇيىنى قۇدايعا قۇلشىلىق ەتىپ، تاساتتىق ساداقا بەرۋدى ۇيعاردى. اۋىل بولىپ، ءۇي باسى 
مال شىعارىپ، ونى سويىپ، ساداقا بەرىستى. اۋىل بولىپ، سويىلعان مالدىڭ ەتىن جەستى. قۇالقاي دا بىرنەشە مالدىڭ 

سۋ ءىشىپ، والرعا كىشىگىرىم تويداي بولدى. قۇالقايدىڭ -گە سورپاقۇالعىن جەپ، سەرىك سياقتى باالالر ەتپەن بىر
ءىش پىكىرى ىشىندە. ءبىراق مۇنىمەن ءىس بىتپەدى. تولدەر بىرگە جاتۋىن قويمادى. قۇالقاي دا كۇندەلىكتى بايىرعى 

 ادەتىن قويمادى.
 ڭ اراسىنا كەلىپ جاتقان قۇالقايدىكۇندەردە ءبىر كۇن اۋىل ابدەن ۇيقىعا كەتكەن مەزگىل ەدى. جەلىدەگى قوزىالردى

. القتاردى اعىتا بەرەدى-اۋىل جىگىتتەرىنىڭ ءبىرى كورىپ قاالدى. ءبىراق قۇالقاي ونى اڭعارمايدى. ەپتەپ قوزى
اق مۇڭ ەكەن، ماڭىراعان بەتىمەن ەنەسىنە قوسىالدى. ونىڭ -وسى مەزگىلدە ءبىر قوزى موينىنان كوگەنى بوساۋى

وگەنى بوسانعان بارلىق قوزىالر شۋالپ، ەنەلەرى ماڭىراپ، ۋ دا شۋ بولىپ، قۇالقايدىڭ كوگەن داۋىسىمەن موينىنان ك
 اراسىنان تۇرا جونەلگەنىن الگى جىگىت ابدەن اڭعارىپ، تانيدى. ونى قورقىتپاق بولعان جىگىت:

 .دەيدى – جۇرگەنىڭدى؟ ىستەپ نە با، ايتايىن اكەڭە –
قاتپادى. ۇيىنە كەلەدى دە، جاتىپ قاالدى. تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرادى دا،  وعان قۇالقاي ەشنارسە دەپ جاۋاپ تا

 كەتەدى. ويناۋعا اسىق ەرتىپ، باالالرىن اۋىلداس–كەبەجەدەگى اسىقتارىن الىپ، جولداس
بىلگەندەرىن اۋىل ادامدارىنا، اۋىل ادامدارى قۇالقايدىڭ اكەسىنە ايتادى. اكەسى بۇل -جىگىت تۇندەگى كورگەن

ەستىسىمەن باالسىنىڭ ىسىنە اشۋالنىپ، قولىنا تاياعىن الىپ، اۋىلدىڭ سىرت جاعىنداعى ءبىر توپ اسىق ويناپ ءسوزدى 
جۇرگەن باالالرعا كەلىپ، قۇالقايدى جۋان قارا تاياقتىڭ استىنا الماي ما كەپ. ءوز ءىسى وزىنە ايان قۇالقاي توپ 

 ىن تاققاي اتقىسى )سۋاتى( دەگەن قورىققا تامان قاشپاسىن با؟باالدان جىرىال قاشقان بەتى اۋىل مالدارىنىڭ سۋ ىشەت
اق ەكەن قۇالقاي سۋ جاعاسىنا بارلىق كيىمدەرىن شەشىپ، اكەسى -اكەسى سوڭىنان قاالر ەمەس. قۋىپ كەلەدى، سول

 كەلە بەرگەندە:
 اكەسى. كەتەدى دە سۇڭگيدى بەرىپ، كۇمپ سۋعا قارا دە، دەيدى – ايت، سالەم شەشەمە سورلى حوش، اكە، ال، –
. ىقپادىش قۇالقاي ءبىراق ەدى، ۇمىتتەنىپ دەپ بەرەر دىبىس ءبىر شىعار، بەتىنە سۋ. جوق دىبىس ەشبىر. تاڭ-اڭ
س جوق. ابدەن كۇدەرىن ۇزگەندەي بولعان كەزدە ەكى كوزىنەن اققان جاس ساقالىنان دىبى كۇتتى، بەرى-ارى

قايتادى. اۋىل ادامدارى سۋعا وشاق ساالدى، قۇالقايدى سۋ استىنان سورعاالپ، باالسىنىڭ كيىمدەرىن الىپ، ۇيىنە 
 ساالدى.« وي، باۋىرىم»ىزدەيدى، تابا المايدى. اكەسى 

ال، قۇالقاي شە؟ سۋعا العاش كۇپ بەرىپ تۇسكەن بەتىندە سۋ استىمەن مالتىپ، سۋدىڭ ورتاسىنداعى جاعادان 
پ، سۋدىڭ ار جاق جاعاسىنا قامىس قالقاسىمەن شىعادى. ونى جەتپىس مەتردەي قاشىق شوق قامىستىڭ ورتاسىنا ەنى

اق ونىڭ ەكى كوزى باالسىنىڭ سۋعا سۇڭگىگەن جەرى بولدى. سول جەردەن -اكەسى اڭعارماي قاالدى. كەلگەن بەتتە
 شىعار دەپ، كوپكە دەيىن ۇمىتتەندى.

ۇزىن قامىستان ءبىر قامىس جۇلىپ  اۋ دەگەن كەزدە قۇالقاي سۋ جاعاسىنداعى-ءتۇن ورتاسى، ەل اياعى باسىلدى 
الىپ، ۇزىن تۇتىك جاسادى. ىشىندەگى وزەگىن ءتۇسىردى. سودان ۇيىنە تامان اياڭداپ، بەت بۇردى. ءوز ءۇيىنىڭ 

تورت ايەلى وتىر. ءبارىنىڭ جۇزدەرى باياۋ، -قاسىنا كەلدى. كيىز ءۇي جابىعىنان سىعاالدى. كورشى ۇيلەردىڭ ءۇش
تاياعىن ماڭدايىنا تىرەپ، قالعىپ كەتىپ، قالعىپ كەتىپ وتىر ەكەن. شەشەسى وڭ قولىن جاعىنا  وتە جابىراڭقى. اكەسى

 ساندا ءبىر كۇرسىنەدى، وكسىپ االدى.-تىرەپ، اندا
 دىبىستىڭ .دەپتى –« ەي، شال!»قۇالقاي كيىز ءۇيدىڭ جابىعىنان تۇتىگىن سۇقتى. اكەسىنىڭ قۇالعىنا تايادى دا: 

 دەدى جاڭعىرىعادى نە الدە قۇرعىرعا قۇالعى بولماسا،. قارادى جاعىنا-جان دا، اڭعارمادى ىنەرك شىققانىن قايدان
 .ىشىنەن

با؟ اكەسى قايتا ەلەڭدەدى، ۇيدەگىلەرگە بىلدىرتپەي، سىرتقا  ۇرمايسىڭ بىالي بۇدان بەرەيىن، وزىڭە باالڭدى –
رسە كورە المادى. قۇالقاي وسى ۋاقىتتا ەكىنشى شىعىپ، ءۇيدىڭ ارتىن قاراعان بولدى. سوندا دا دىبىس جوق. ەشنا

 ءبىر ءۇيدىڭ قالقاسىن تاساالپ تۇر.
ى دا، شاال ءۇي جابىعىنان سىعاالد-اكەسى ۇھلەپ، نە ەكەنىن تۇسىنبەي، قايتا كەلەدى. ونىڭ ارتىنشا قۇالقاي دا ىلە

 شەشەسىنىڭ قۇالعىنا قامىس تۇتىگىن تاياپ تۇرىپ:
 ەڭ؟ پا ۇرعىزباس اكەسىنە بەرسەم، اكەپ باالڭدى كەمپىر، ەي، –

 بۇل ءسوزدى ەستىگەن قۇالقايدىڭ شەشەسى تاياعىنا سۇيەنىپ، الدەنەلەردى ايتىپ، ەرنىن جىبىرالتىپ وتىرعان شالىنا:
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 تۇرعان دەپ بەرەيىن قايتا جاسىمىزعا كوز الىپ، ءوزى باالسىن بەرگەن ءوزى قۇدىرەتى، ءوزىنىڭ تاعاالنىڭ قۇداي –
 مقورلىعىناقا سۇلەيمەن يەسى سۋ قۋىپ، ىشىمەن سۋ قۇرىعانداي، داالسى ەن قۇدايدىڭ. وزىڭنەن كەسەل ارلىقب. عوي

 نارەستەنى؟ جاس با الماسىن
 وزى وسىالي داۋالسىپ وتىرعاندا اكەسىنىڭ قۇالعىنا ەكىنشى رەت:-كەمپىر ءوزدى-شال

 .دەيدى – بە؟ جىبەرەسىڭ ەركىنە ءوز با، ۇرمايسىڭ ءارى بۇدان تۇرمىن، اكەپ ءوزىم ادەيى باالڭدى –
 بۇل ءسوزدى ەستىگەن شال سىرتقا جۇگىرە شىعىپ، اسپانعا قاراپ، االقانىن جايادى.

ەگەر باالمدى كوزىمە كورسەتسەڭ، بەتىنە قاراپ، سويلەپ، ەتىنە تاياق تيگىزبەس  قۇلىڭا، ەت راقىم! قۇداي ا، –
 يانىپ،و اۋىل ايقايعا بۇل. سالدى ايقاي بۇزىپ، تىنىشتىعىن ءتۇن ەلدىڭ قالعان جاتىپ وزى-وزىنەن دەپ، –ەم، 
 ەلدى.اك ۇيىنە سۇيەپ، قولتىعىنان جىگىت ەكى دەپ، «عوي جىندانعان عوي، كۇيىگى باالسىنىڭ»
 ىسىزىپ، ءون بويىنا باتپاق جاعىپ، ۇيىنە كىرىپ كەلەدى. ءۇي ىشىندەگ-ءدال وسى ۋاقىتتا دەنەسىن قامىسپەن سىزىپ 

 بوگدە ادامدار دا ءۇرپيىسىپ، تاڭعاجايىپ بۇل ادامزات باالسىنان ءجون سۇرايدى.
بۇتانىڭ -ۇسىنبەيمىن. ءبىر شال بۇتات بولعانىمدى نە سوڭعى ودان. بىلەمىن عانا تۇسكەنىمدى بەرىپ، كۇپ سۋعا –

دەپ، وسى ەسىكتىڭ الدىنا اكەلگەنىن عانا « اكەڭ شاقىرادى، شەشەڭ ساعىندى»اراسىمەن جۇرمەس ەركىمە قويماي، 
 سويلەستىم، اكەڭە» ەم، دەپ –« بارمايمىن ۇيگە، اكەمدى كورسەم، دەنەم تۇرشىگەدى، تاعى ۇرادى عوي»بىلەم. 
پ ]دەپ[، وسىنى ايتتى دا، الگى اقساقالدان ايرىلى« گە، ەتىڭە تاياق تيگىزبەۋگە سەرت ەتتىسويلەمەۋ قاراپ بەتىڭە

 .دەپتى –قالدىم، 
 ءۇي ىشىندەگىلەردىڭ بارلىعى دا جاعاسىن ۇستادى. سورلى شەشەسى باالسىنىڭ ۇستىنە كەپ، قۇالپ ءتۇستى. 

*** 
ىر جيىندا سوزگە كەلىسىپ قالسا كەرەك. ءسوز اياعى قۇالقاي ەسەنالى دەگەن رۋدىڭ قاسقىرباي دەگەن بايىمەن ءب

 شيەلەنىسە كەلە، جەسىر داۋى، بارىمتا الۋعا دەيىن بارعان.
ارادا بىرنەشە كۇن وتكەننەن كەيىن قاسىنا ونشاقتى جىگىت ەرتىپ، قاسقىرباي اۋلىنان جىلقى الماق جانە كەلەمەج، 

ردى اۋىل كەدەيلەرىنە ۇلەستىرمەك بوالدى. ءبىراق كۇزەت وتە اقىماق ەتۋ نيەتىمەن اتتانادى. ودان العان جىلقىال
قاتتى ەكەن، جىلقى اال المايدى. سودان جولداستارىمەن اۋىلعا تاياپ كەلىپ، تاڭ دا اتۋعا تايانىپ، شىعىس جاق 

 ءتۇرىلىپ كەلە جاتقان ۋاقىت بولسا كەرەك، باي اۋىلىنا جالعىز ءوزى كەلىپتى.
امازىنا تۇرىپ، كەيبىر مالجاندى بايبىشەلەردىڭ تۇرا باستاعان مەزگىلى ەدى. قۇالقاي كەلگەن اۋىل اقساقالدارى تاڭ ن

 بەتتە سالەمدەسكەن سوڭ:
 عانسو ەستىپ، دەگەندى تۇر قۇالعالى تاۋى تارباعاتاي مىنا ەدىك، ادام كوپتەگەن جاتقان كەلە ەلىنەن نايمان –

ىڭ اتتارى بولدىرىپ، ازىقتارى تاۋسىلىپ، داالدا قالدى. سوعان نە جولداستارىمن ەدىك، شىعىپ دەپ، تىرەيىك تىرەۋ
 .عوي دەپتى –كومەك كورسەتەسىزدەر؟ 

 سوندا اۋىل اقساقالدارىنىڭ ىشىنەن ءبىر كاريا:
 .دەپتى – شىعار، جەتكەن ۋاعى ءشىريتىن استىنىڭ.. قۇالۋعا؟ مۇمكىن قاشان، بولعالى تارباعاتاي ول ە، –

ىعى قاسقىرباي بولىپ، قۇالقايعا ونشاقتى ات جيناپ بەرىپتى. ىشىندە قاسقىربايدىڭ قوس كۇرەڭى اۋىل ادامدارى باست
 دە بار. ون اتتى ايداعان قۇالقاي:

 .بەرىپتى جۇرە دەپ، – قاالرمىز، كەلىپ دە ءبىز سوڭ ءبىرازدان بەرىڭدەر، دايىنداال –
*** 

جيناپ جۇرگەن ءبىر قارت ادامعا جولىعادى. قارتتىڭ ىشەرگە  قۇالقاي ءبىر كۇنى كەلە جاتسا، اۋىل اراسىنان ساداقا
 اسى، كيەرگە كيىمى جوق، ءمۇساپىر ادام ەكەن. ونى ۇيىنە ەرتىپ كەلە جاتقان قۇالقايعا ول:

 :قۇالقاي وعان. كەرەك دەسە – اشتى، قارنىم –
، مەنى وسى ارادان كۇتە تۇرىڭىز. بەرىڭىز ماعان دورباڭىزدى قولىڭىزداعى ءسىز جەر، تاالي ءالى اۋىل ءبىزدىڭ –

 شنارسەە ىڭعايلى ءبىراق. كەلدى اۋىلعا ءبىر تاياۋداعى قۇالقاي. دەيدى –سىزگە مىنا اۋىلدان تاماق اكەپ بەرەيىن، 
 ءبىر لسە،كە تاياپ وتقا جىلتىراعان. جىلتىرايدى وت وشاعىنان جەر ءۇيدىڭ ءبىر وتىرعان شەتكەرىرەك. كەزدەسپەدى
ازان ىشىنەن ەت الىپ كورىپ، اۋدارىستىرىپ وتىرعانىن كورەدى. ءبىر ۋاقىتتا كەمپىر ۇيىنە ەنە بەرگەندە، ق كەمپىردىڭ

اڭدىپ تۇرعان قۇالقاي ەتىمەن قازاندى كوتەرە جونەلەدى. دەمىن الىپ، ءپىسىپ تۇرعان ەت ەكەن، سورپاسىن جەرگە 
ى دا، ونى ىزدەۋى دە وتە تەز بولسا كەرەك. اي جارىق، توگە ساالدى. كەمپىردىڭ جەر وشاقتاعى قازانعا قايتا ورالۋ

قازان كوتەرىپ بارا جاتقان ادام دا تەز كوزگە شالىنادى. قۇالقاي قاتتى جۇگىرە، اياڭداي باسىپ، موينىنا ىلگەن 
 دورباعا ەتتى سالىپ كەلەدى.
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ەدى. راي توقتالماستان جۇگىرىپ كەلۇش ادام كەمپىر نۇسقاعان جاققا قا-ايەلدىڭ داۋىسىمەن قوي كۇزەتشىلەرىنەن ەكى
 قۇالقايعا قۋعىنشىالر وكپە تۇسىنان كەلە ايقاسادى. والرعا قۇالقاي:

 رقۋعىنشىال تىڭداماعان. دەيدى – بوالدى، جامان سىنادى، قازان ەمەس، مەن كىسىلەرىڭ وينايتىن سەندەردىڭ –
 :قۇالقاي تۇسكەندە، كەلىپ ايقاسا

 –ەي جۇگىرمەسەڭدەر دە بوالدى عوي، قازان سىنادى دەسە دە، بولمايسىڭدار عوي، كەتكەند قۇنى اكەلەرىڭنىڭ –
 .عوي كەتىپتى پەرىپ قازاندى تاسقا قارا ءبىر ۇلكەن دەپ،

تاڭ. قۇالقاي ءوز بەتىنشە ءجۇرىپ كەتىپتى. سودان ايتۋلى ۋاعدالى جەرگە كەلىپ، شالعا تاماق بەرىپ، -قۋعىنشىالر اڭ
 ەشەك، ءارتۇرلى سىي، قۇرمەتتەر كورسەتىپ جىبەرسە كەرەك.ك-ۇيىنە اپارىپ، كيىم

*** 
ءبىر كۇنى قۇالقاي قوي ۇرالماقشى بولىپ، قورانىڭ ورتاسىندا جاتقان قويعا كىرەدى. ەل تۇگەل جاتپاعاندىقتان،  

كوگەندەگى قوزىالردىڭ اراسىنا كەلىپ جاتسا، قوي كۇزەتشىسى ۇستاپ الىپتى. ۇرادى. ەل دە جينالىپ قاالدى. 
 قۇالقايدىڭ قولىن بايالپ، ءجونىن سۇرايدى.

 .ايتپايدى ەشنارسە باسقا «ارينەدەن» قۇالقاي والرعا دەسە، – ما؟ بار جولداسىڭ ۇرالماقسىڭ؟ نە كىمسىڭ؟ –
 .دەيدى – ،«ارينە» دە، دەسە – كىم؟ اتىڭ –

 سودان اۋىل ادامدارى:
 ۇالقايدى قويا بەرىپتى.ق دەپ، – بەرەيىك، قويا قوي، ەمەس ادام ساۋ دەنى –

 بىالي شىعا سالىپ، قۇالقاي:
 .سالىپتى ايقاي دەپ، – قۇتىلدىم، ارينەمەن ەدىم، ۇرى كەلگەن قويعا –

*** 
قۇالقاي كورشىلەس اۋىلداعى قىز ۇزاتۋ تويىنان تاڭ اتا قايتىپ كەلە جاتسا، ءوز ءۇيىنىڭ سارى اتانىن ماسالى سايىنان 

عان ول ۇرىنىڭ تۇسىنە قالجەتەكتەپ، بەزدىرتىپ بارا جاتقان ءبىر كىسىنى كورەدى. تۇيە جەتەكتەۋشىنىڭ ۇرى ەكەنىنە 
اۋ دەگەن مولشەرمەن ونىڭ جولىن توسادى. تاۋ -الدىن اال بىرنەشە قىرقاالردى اسىپ، وسىناۋ جەردەن جۇرەدى

ءىشىنىڭ جالعىز اياق جولى وزىنە بەلگىلى. قايتسە دە، ۇرىنىڭ ماسالى سايىمەن جۇرەتىنى كۇمانسىز. باسقا جەردە ول 
ق. سوندىقتان ول ماسالى سايىنىڭ ءبىر بەلەسىنىڭ استىنا اتىن بايالپ، كيىمدەرىن كەتە قوياتىن داعدىلى جول جو

تۇگەل شەشىپ، دەنەسىنىڭ ءار جەرىنە باتپاق جاعىپ، ۇرىنىڭ الدىن توسىپ، تۇرا قاالدى. سارى اتاننىڭ سىرى وزىنە 
 دى.ندە جاناساالپ، قوسىال كەتەءمالىم. مىڭق ەتىپ، دىبىس شىعارۋدى بىلمەيدى. ۇرى دا بەلگىلى جەردەن وتە بەرگە

 تاڭ پ،ءتۇرىلى جاق كۇنشىعىس. جەلى سامال سالقىن تاڭنىڭ. جاقتا «وكپەتى» ،«تاس قىزىل» –ۇرىنىڭ بەتى 
ەلىپ ەكى مينۋتتاي قاتارالسا ج-ىرب تۇيەمەن. قوشەمەتتەۋدە تاڭدى اتار قۇستارى جىرشى داالنىڭ. بەرۋدە بەلگىسىن

 زىناناۋ قۇالقاي ۇشىن ەكىنشى. قولىندا ۇرى –يداسىن قيدى. بۇيدانىڭ ءبىر ۇشى وتىرىپ، ونىڭ ۇزىن قارا بۇ
 ۋاقىتتا دەنال. كەلەدى جەلىپ جەتەكتەلىپ، ارتىنان ۇرى دا قۇالقاي. قالدى جەردە قيىلعان بۇيداسى تۇيە. تىستەيدى

ابانداپ بۇيداسىن تىسىمەن تارتىپ، ت، ءبىر بەلەستى اسىپ تۇسكەننەن كەيىن اۋزىنا تىستەگەن ءۇزىپ قاراسىن تۇيە
اق مۇڭ ەكەن، اتتى بوربايعا سالىپ قالىپ، بەزبەسىن بە؟ قۇالقاي دا -تۇرا قاالدى. تۇيە جەتەكتەۋشى ارتىنا قاراۋى

 ءبىر بەل اسقانشا ارتىنان شاماسىنشا جۇگىرىپ باقتى.
 اق اتتان قۇالدى.-جەتپەستە-قاراسىن ۇزگەن ۇرى ۇيىنە جەتەر

 رگەندە،جۇ ۇستاپ مىنە ۇستاپ، انە قۇيرىعىنان ات قۋىپ، «كيىگى كىسى» داالنىڭ ادامدارعا دەگەن – ى؟بولد نە –
 .دەپتى – قۇتىلدىم، زورعا. بولۋى جار تاعاالنىڭ الال

 سودان شوشىنعان ۇرى ەكى اي توسەك تارتىپ، جاتىپ الىپتى.
 پتى.ءمىنىپ، كيىمىن كيىپ، تۇيەسىن الىپ، ۇيىنە كەلى ال، قۇالقاي شە؟ ۇرىنىڭ زارەسىن ۇشىرىپ، قايتا كەلىپ، اتىنا

 . ۇسەن قۋ107
 ۇسەن وسى اڭگىمەسىن باستاپ ايتقاندا بىالي دەيدى ەكەن.

والق اتى كوك ش جالعىز ۇسەننىڭ قىستا جىلدا سول. بولعان ۇستايتىن ايىندا كوكەك ورازاسىن جۇرت ۋاق كوكتەم –
ىڭ كوك اتى قىرشاڭقىعا ۇرىنىپ، كوك شوالق ات بولىپتى. ءبىر اۋىلعا بوالدى ەكەن. قىس قاتاالڭ بولىپ، ۇسەنن

ءمىنىپ بارسا، قىشىنىپ، ۇيگە سۇيكەنىپ، مازا بەرمەيتىن بوپتى. ەلدەن قىدىرىپ، ەت جەۋگە، ءتىپتى، ىڭعايسىز 
الدان ۇيگە قا دابولعان سوڭ كوك شوالق اتتى مىنبەي، قويا بەرىپ، ۇيىندە جاتاتىن بوپتى. ءبىر كۇنى قاتىنى زاراۋ

 جۇلىنىپ، ءبىر نارسەگە تىرىسقانداي ءتۇسى بۇزىلىپ كىرەدى.
 ۇيىنە ،ءدارىسى. ءجۇر ۇرىپ قۋاالپ الىپ، باقان قولىنا ەنەم كىشى اۋىلىنداعى اتامنىڭ ۇلكەن اتتى كوك ءبىزدىڭ –

 .جىبەرەدى جىالپ زاراۋقا. دەيدى –ر، ءىشىڭ سۇيىلعىر، قاتقى ارام. بىلەم سۇيكەندى
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 .ەيدىد – كەتەيىن، ءمىنىپ جاققا ءبىر. كەلشى الىپ ۇستاپ مۇندا ونى. قوي اق-نامىستانباي وعان سەن زاراۋقا، –
زاراۋقا كوك شوالق اتتى ۇستاپ اكەلىپ، ەرتتەپ بەرەدى. ۇسەن دومبىراسىن ىشىنەن بايالنىپ، اسى دەگەن جەردە 

 البان دەگەن ەلگە بارماقشى بولىپ، ءجۇرىپ كەتەدى.
 جىلى جاعاالي قونىپ، ءۇش كۇندە اسىداعى البانعا بارادى.

 كۇن باتىپ كەتكەن كەزدە ءبىر تۇيە جيناپ كەلە جاتقان اقساقالدى شالعا جولىعا كەتەدى. اقساقالدى شال ۇسەنگە:
 .دەيدى – كىمسىڭ؟ باتىرىم، و، –
 .دەيدى –دەگەن ەل بوالمىز، ز، شاپىراشتى ىشىندە ايقىم. ايقىم ىشىندە قالقامان بوالمى شاپىراشتى –
 .دەيدى – عوي، بولدى توبىقتى ءتۇبىڭ سەنىڭ بولساڭ، قالقامان –
 .دەيدى – عوي، تۇرمىن دەپ قالقامان مەن نە؟ توبىقتىڭىز –
. ەل قالقاماندى مىلتىقپەن اتقان ەكەن عوي دەگەن توبىقتى دەپ، قوسپايمىز سۇلۋدى مامىر قالقامانعا اتاڭ سەنىڭ –

سوندا قالقامان باتىردىڭ سانىنان وق ءتيىپ، جارادار بولىپ، قاشىپ كەلگەن ەكەن. مۇندا كەلگەن سوڭ وق تيگەن 
جەرىنەن ءۇزىلىپ ءتۇسىپ، قالقامان باتىر بالداقپەن جۇرەتىن اقساق كىسى بولدى دەۋشى ەدى. ايقىم دەگەن ەلدەن 

باراندى بولىپ، سونان تۋعان تۇقىمدار جيىرما شاقتى ءۇي بولىپ قالدى دەپ، شوپشەك سەن -لىپ، ءۇيلىءبىر قىز ا
قالقامان بولساڭ، سول قالقامان باتىردىڭ تۇقىمى بوالسىڭ. مۇنان بىالي اتاڭدى بىرەۋ سۇراسا، ۇمىتىپ قالىپ جۇرمە، 

 .دەيدى –
 .ەيدىد –اتىر دەگەن جەرىن قوسىپ ايتا السام، ۇمىتپاسپىن، ب قالقامانعا ما؟ بوال ۇمىتۋعا سوڭ ايتقان ءسىز –
 .دەپتى – باراسىڭ؟ ۇيىنە كىمنىڭ ەندى. ەكەن بار كەرمەگى ءسوزىڭنىڭ باتىرىم، –
 بارايىن، داسون جىبەرسەڭىز، كوزدەپ ءتاۋىرىن ءبىر. كەلدىم ايتقالى جاراپازان شوراسىنا-مىرزا ەلىڭىزدىڭ وتاعاسى، –
 .دەپتى –
، سوندايىڭنىڭ بار ەكەنىن ءسوزىڭنىڭ كەرمەگىنەن سەزىپ ەدىم. ەندەشە سەن بۇگىن قوسباسار باتىردىڭ باسە –

ۇيىنە بار. ءوزى باي، ءوزى باتىر كىسى. اقبوپە دەگەن توقالىمەن جىلقىنىڭ وتارىنا شىققان ۇلكەن ۇيىمەن ەكى 
، باالسى جوق. ايتەۋىر، اقبوپەنى ماقتاي بەرتۇيە، سيىرالرىمەن ەلگە بۇرىن قىستاعان، ءوزىنىڭ -بايبىشەسى قوي

. ىبەرەدىج كورسەتىپ تۋرا جولدى باراتۇن ۇيىنە قوسباساردىڭ ۇسەنگە. دەپتى –سورلى بولسا، ساعان ءبىر ات بەرەر، 
-جىرتىق بىرء جەردە بەرگەن اسا بەلەستەن كەلسە، شىعا بەلەسكە ءبىر ۇسەن ۋاقتا ءىڭىر تانىمايتىن بىرەۋ بىرەۋدى

جارق ەتەدى. بۇل قوسباساردىڭ ءۇيى بولمادى عوي، نە دە بولسا، بارا كەتەيىنشى دەپ -تىق ءۇيدىڭ وتى جارقجىر
ءۇيدىڭ جانىنان وتى جارقىلداعان تۋىرلىقتىڭ تەسىگىنەن قاراپ تۇرىپ، ءتوردىڭ الدىندا تەرى تۋالقتىڭ ۇستىندە 

ق جاس قانا ا-پ جاتىر ەكەن. ءبىر ۇلبىرەگەن جاپۇيەلبەدەي ۇلكەن قارا كىسى تىرداي جاالڭاش وتقا قىزدىرىنى
بورتە كەلىنشەك الگى كىسىنىڭ ارقاسىنىڭ وتقا قىزعان جەرىن قولىمەن سيپاپ وتىر ەكەن. سونداعى ۇسەننىڭ ايتىپ 

 جىبەرگەن جاراپازانى مىناۋ دەيدى:
 ەمەس ءۇيى قوسباساردىڭ –

 تۋىرلىعى شۇرىق تەسىك.
 قۋ كەدەيدىڭ ءۇيى ەكەن

 يىك قىشىماقىزىل ك
 قوتىر بولىپ وتىرعان

 ءۇيدىڭ شالى بي ەكەن. 
 ۇلبىرەگەن كەلىنشەك،

 اتاسىنان ونەگە
 ۇيرەنگەلى ءجۇر ەكەن.
 كەلىنىڭ بە، قىزىڭ با؟

 توقالىڭ با بىلمەدىم.
 جاس كەلىنشەك كىم ەكەن؟
 كىمدە بولساڭ، كەلىنشەك،

 يمەنبەدىڭ ۇيالىپ.
 بەتىڭە جاققان كۇيە ەكەن،

 نشەك.ىزەتىڭدى، كەلى
 ۇياتىنا كەرىنىڭ

 بارەكەلدى ساقتاعان
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 كەلساپتاي بولىپ يمانى،
 بۇتىنا قىسسا، سىيمادى.
 قىزدىرىپ وتقا تاپتاعان
 اكەڭىز بە، كەلىنشەك،
 اتاڭىز با، كەلىنشەك.
 بۇتىن وتقا تاپتاعان

 اقبوپە مەن قوسباسار –
 قاقباس يت دەپ، –ەت بەرەر، 

 مۇنىڭ نەسىن ماقتاعان؟
 وتكەن مۇقامەت ايتىپ

 بەرگەندە، دەي –جاراپازان، 
 بەر، اپەرە قىلىشىمدى –
 يرىعىنقۇ ۇيگە شوالق كوك بولعاندا، قاشپاقشى اال، بۇرىپ باسىن اتىنىڭ ۇسەن. قاالدى شىعىپ داۋىس دەگەن –

االپ قۋ الىپ، باقان شوالعى كوك ۇسەننىڭ شىققاندا قارعىپ ەسىكتەن الىپ، قىلىشىن باتىر قوسباسار. االدى تىعىپ
ۇراتىن قاتىندار ەكەن دەپ قالسا كەرەك، بەزىپ ۇرا جونەلەدى. قوسباسار قولىنداعى قىلىشىن جارقىلداتىپ، ەڭىسكە 
قاراي قۋاالپ كەلەدى. ۇسەن اتتىڭ باسىن جەتىپ قالعاندا بۇرا قاشادى. قوسباسار ەكپىنىمەن ەڭىسكە قاراي اعىپ 

 قوسباساردان قۇتىلىپ، ۇزاڭقىراپ كەتەدى.كەتەدى. ۇسەن اتتىڭ باسىن ورگە تارتا قاشىپ، 
 قوسباسار:

. پىنقويماس دە، كىرسەڭ جارىعىنا جەردىڭ ءمىنىپ، اتىمدى ەرتەڭ جاراپازانشى اتتى شوالق كوك بالەم، مە، سەنى –
 .دەيدى – قۇرىسىن، اتىم قوسباسار ۇرتتاماسام، قانىڭدى سەنىڭ تاپ

 بىلەدى. ۇسەن وياليدى:ۇسەن ونىڭ قوسباسار باتىر ەكەنىن سوندا 
قوسباسار ەندى مەنى كورسە، ءتىرى قويمايتىن بولدى، نە دە بولسا، بۇل ماڭنان باسقا جەرگە كەتەيىن دەپ، سول 
كۇنى داالعا قوندى. تۇننەن تۇرىپ، دۋالت دەگەن مومىن ەلگە ءوتىپ كەتەيىن دەپ، جۇرە بەرەدى. سول كۇنى 

وزەن سۋعا كەلەدى. سۋدىڭ ار جاعىندا ءبىر جالعىز اتتى كىسى اتىنىڭ  سۋىت ءجۇرىپ، كەشكە جاقىن ءبىر ۇلكەن
اياعىن تۇساپ، تىزگىنىن ەرىنە قاڭتارىپ قويىپ، ءوزى ناماز وقۋعا ازان ايتايىن دەپ، قامدانىپ تۇر ەكەن. سول 

 كىسىنىڭ ايتاتىن ازانى دەيدى ەكەن ۇسەن.
 ايام ايداپ –

 ايداپ ايام
 اشادان ءيىپ ايام

 يىپ اياماشادان ء
 اشادان ءمىنىپ ايام
 اشادان سويىپ ايام

 اياعىنان سايدا، اياعىنان پايداسى ايدا،
 :ۇسەن دەگەندە، –
 .دەيدى – جاتقانىڭ؟ شۇلدىرەتىپ نە مۇنىڭ وي، –

 ساقاۋ:
 .دەيدى – بويادى، نامازى ۋاقتى بەس ويازا، كۇن وتىز كەشپەيتىن قۇدايدىڭ سۇيدەمىسىڭ؟ نادان كويمەگەن تۇك –

 ۇسەن:
 .دەيدى – ۇيرەتىڭىزشى، ناماز دا ماعان بولسا، ونداي –

 ساقاۋ:
 .دەيدى – ايايىن، ساۋابىڭدى كەي، الىپ دەيەت سۋدان انا –

 ۇسەن سۋدان دارەت الىپ، ساقاۋدىڭ قاسىنا كەلىپ:
 .دەيدى – مولدەكە؟ وقيمىز، قاالي –
 دەپ، –پ وقى، ەكەۋىن ءوزىڭ بويەك وقيسىڭ، ۇيى ماعان ەكەۋىن. بويادى نامازى ەكىندى عات يەكە ءبۇيتۇيىت –

 .وقىعان قىلىپ جايناماز شاپانىن
 .ۇسەن ەكەن دەيدى – اۋ،-مومىن الدا–
 يا، ديدايىن ايقامدى –
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 بەپ ايامىن يا
 قۇمعانىم، قۇمعانىم

 يا كانە سۇيدەتىپ سايام
 ۇيرەتىپ ايام ويازايىم،

رلەپ، باتا قىلىپ، ۇسەننەن دەكبىر كۇتەدى. ۇسەن جايناماز كۇبى اۋزى وتىرىپ، ازىراق جىعىلىپ، رەت ەكى دەپ، –
 شاپاندى جۇلىپ اال جونەلەدى. ساقاۋ شاپاندى ۇستاي الىپ:

 .دەيدى – اپاياسىڭ؟ قايدا نەمە، كەڭكەباس –
 ۇسەن:

 :ساقاۋ. دەيدى – كەلەيىن، وقىپ استىنا توبەنىڭ انا. عوي دەدىڭ وقى بولەك نامازىڭدى ەكى ءوزىڭ –
 پوقى نامازدارىن قالعان جايىپ، قايتا شاپاندى دەپ، –وقى دەگەندە ىشىڭنەن قۇپيا وقى دەدىم عوي،  بويەك –

 :ۇسەنگە ساقاۋ سوڭ بولعان
 اتىنا دە ءوزى اتتاندىرىپ، قولتىعىنان تارتىپ، اتىن ساقاۋدىڭ ۇسەن. دەيدى – تايت، بەيى اتىمدى مەنىڭ انا –

 :ۇسەنگە ساقاۋ. جۇرەدى بىرگە ءمىنىپ،
 :ۇسەن. دەيدى – دۇزديەيىن، بي مايعا اق قونساڭ، بيگە مەنىمەن بۇگىن –
 .دەيدى – بواليىن، بىرگە سىزبەن تويعىزساڭىز، ەتكە ماقۇل، –
. ونامىزق سوندا بۇگىن. بويادى اۋىيى جەزدەمنىڭ مەنىڭ سول بە، كويدىڭ ءۇيدى ءۇش وتىرعان بەتتە اناۋ ەندەشە –

ەك جەي، ت-ايايا تۇزدىق بويادى عوي. سەن ايدىڭا كەيگەن تاماقتى سوعىپ، جەيس بۇگىن ەندى سىباعام مەنىڭ
. دەيدى –كەلىنشەك، بوزبايا دا قاعىنعان سەنى كۇيكى قيادى، ءبيدىڭ بە؟ -سويدەمەسەڭدە ىعىسىپ قوياسىڭ. قىز

 :ۇسەن
ەن اق رىپ، الدىنداعى ۇلكءجۇ سىپاڭگىمەلە سونىمەن. دەيدى – وتىرايىن، قارىستىرىپ جاعىمدى بۇگىنشە ماقۇل، –

 بوز ۇيگە جەتە بەرگەندە ۇيدەن ءبىر بويجەتكەن سۇلۋ قىز شىعا كەلىپ:
 اپارج-جىك ساقاۋعا ادامدار ۇيدەگى بەرگەندە كىرگىزە ۇيىنە بايالپ، اتتارىن دەپ، – كەلدى، ناعاشىم ناعاشىم، –

لىپ، وتىرا بەرەدى. دەرەۋ اۋىزاشاردان قالعان سا تىعا ارتىنا جۇكتىڭ كورسەتپەي، دومبىراسىن ۇسەن. قاالدى بولىپ
ءبىر تاباق تۋراعان ەتتى ەكەۋىنىڭ الدىنا قويا بەرەدى. سۇعىنىپ جەپ، ءبىراق ۇسەن تويىڭقىراماي قاالدى. ساقاۋدىڭ 

 جەزدەسى:
 :قاتىنى دەسە، – اسىڭدار، تاماق كىسىلەرگە مىنا ايەل، –
 :ساقاۋ. دەپتى – عوي، دىتوي تاماققا ەت ءبارىبىر، جوق، سۋ –
 ،قىسقاسى. دەيدى – بويدى، كەنەت قوي بوماياق ۇيىنە بويسا، جوق سۋ بە؟ دەيسىز كەيدى بايدانىپ مەس –

 ۇيەت ءبىر. بولدى اسىلمايتىن قازىدان اال سارى تۇرعان سامساپ شەشىپ، مايىن جايا-جال تۇرعان جابۋلى باقاندا
وك بۋرىل قۇنان شۇبار تاي ەكەن. تايدى تەرلەتىپ، قيناپ كەلدى. ك مىنگەنى قويشىسىنىڭ ايەلدىڭ كەتكەن قاراپ

ەكى ءۇيدىڭ شاڭىراعىنان ارقان تاستاپ، تازا سۋىتىپ، ەرتەڭ ۇيىرىنە قوسپاق بولىپ، كەرمەگە بايالپ قويدى. تاي 
تىرىك سوڭ ۇسەن وكىسىنەپ قويادى. ايەلدىڭ ۇيىنە قىزدار، كەلىنشەكتەر جيناال باستاعان -جۇلىنىپ، كىسىنەپ

ۇيىقتاعان كىسى بولىپ جامباستاپ جاتا كەتەدى. اۋىلدىڭ بوزباالالرى ساقاۋعا نامازىڭدى قاشان وقيسىڭ دەسىپ، 
 تىلىنە قىزىعىپ، مازاقتاپ وتىرعاندا، جامباستاپ جاتىپ، ۇسەن وسىرىپ قويادى.

 .كۇلەدى دۋ دەپ، – ءيىسى؟ كىمنىڭ ساسىعان جۇپار –
 ساقاۋ:

 كىسىدەي عانويان شوشىنىپ ۇسەن. جىبەرەدى ءتۇرتىپ ۇسەندى دەپ، –يباستى باسىپ جاتي ما؟ ا باسقىي، ايباستى –
 :ساقاۋ ويانىپ، ەتىپ سەلك

. دەپتى – ىي،باسق ايباستى وتىر، كوتەرىپ باسىڭدى. وتىر قىپ كۇيكى سەنى قاتىندار مىنا ەدىم، ايتىپ نە باعانا –
نە وزىنىڭ ۇيى-ا بەرىپتى. وتىرعان ادامدار ازىراق كۇلىسىپ، ءوزدىوتىر قاراپ، ءبىر ساقاۋعا كوزىمەن وقتى ۇسەن

تاراپ كەتەدى. ارتىنان ۇسەن، ساقاۋ، ءۇيدىڭ ءىشى تۇگەل داالعا شىعادى. ۇسەن ەلدەن بۇرىن تۇزگە وتىرىپ، ۇيگە 
ورپە ان جاستىق جاستاپ، ككەلسە، ءتوردىڭ الدىندا ەكى توسەك سالۋلى جاتىر. قىزدىڭ توسەگى جاققا ساقاۋعا سالع

 اقاۋعاس جىبەرىپ، شەشىنىپ كيىمىن ۇسەن. سالعان جايا تەكەمەت ەسكى ءبىر –توسەپ. ۇسەنگە دەگەن توسەك 
 دە تورتەۋى – ساقاۋ شەشەسىمەن،-اكە قىز كەتكەن شىعىپ داالعا سالىپ، توسەك. االدى جاتىپ توسەككە دەگەن
 .كىرەدى ۇيگە

 .دەيدى –اق كىسى جاتىپ قالعانى نەسى؟ وسىر مىناۋ توسەككە سالعان ناعاشىما –
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 توسەك اڭاالپ،ج ناعاشىڭا. جاتسىن دەگەن، قىدىر ءبىرى قىرىقتىڭ بولماس، تۇرعىزعانىڭ كىسىنى جاتقان باالم،-قىز –
 تۇندىگىن زقى سوڭ جاتقان تەگىس ءىشى ءۇيدىڭ. بەرەدى سالىپ توسەك ساقاۋعا قايتادان قىز. دەپتى – بەر، سالىپ

زى دە جاتادى. ازدان سوڭ ەلدىڭ كوزى ۇيقىعا ىلىنە بەرگەندە ەسىكتەن بىرەۋ كىرىپ كەلەدى. ۇلكەن ءو جاۋىپ،
قارا شاپاندى جەلبەگەي جامىلىپ، اقىرىن كەلىپ، قىزدىڭ قولىنان ۇستاپ، ىرگە جاعىنا اتتاپ ءوتىپ، شاپانىن شاي 

 تاسىپ جاتادى.كورپەنىڭ ۇستىنە جاۋىپ، قىزدىڭ قوينىنا قۇشاق
 ۇسەن ىڭىرانىپ، قىزدىڭ قوينىنا ەكى اياعىن تىعىپ جىبەرەدى. جىگىت قىزعا:

 :قىز. دەيدى – كىم؟ مىناۋىڭ –
 ايش بەرگەندە، يتەرە جاققا وت اياعىن ۇسەننىڭ دەپ، – عوي، اياعى سونىڭ قونعان، قوناق جامان ءبىر وسىندا –

ىزدىڭ وتتىڭ قوزىنا جەتكىزىپ قويادى. جىگىت ق قىسىپ، ۇشىمەنەن اياعىنىڭ ەكى ۇسەن ەتەگىن شاپاننىڭ مەن كورپە
 كەۋدەسىنە اتتاي ءمىنىپ الىپ:

 .دەيدى – اۋ،-بوالمىن شىققانداي بەيىشكە شىقسام، ۇستىڭە سەنىڭ وسى –
 قىز:
 يىسء قوڭىرسىپ، تۇتانىپ، شەتى كورپەنىڭ دەگەندە – عوي، ىرزامىن قۇدايعا ولسەم، جاتقاندا استىڭدا سەنىڭ –

 ىت:جىگ. شىعادى
 :قىز. دەيدى – مە؟ كۇيدى بىردەمە قوڭىرسىعان، ءيىسى نەنىڭ بۇل –
 تاي عانتۇر كەرمەدە سوندا. دەيدى – بەر، جاتا كۇيسىن، كۇيسە، جاتقان، كۇيىپ وتقا شىعار شىلعاۋى قوناقتىڭ –

 :ۇسەن. جىبەرەدى كىسىنەپ-كىسىنەپ
 .ۇرايىن قىزىڭدى تاي، اۋ-بەرمەدى مازا پاي، پاي، پاي، –

 اۋ باي، قىزىڭدى ۇرايىن.-سۋ تۇرىپ، اسپادى
 وتتىڭ قىزىلى سونبەستەن
 قىزدىڭ ۇستىندە جاتقان،

 قاي قىزىڭدى ۇرايىن.
 اۋ،-شاي كورپە مەن المشىق شاپاننىڭ ەتەگى ورتەنىپ كەتتى

ەكى  دىڭءۇي. جونەلەدى اال شاپانىن جىگىت. جىبەرەدى كەپ تەۋىپ باسقا جىگىتتى دەپ، –قاي، قىزىڭدى ۇرايىن، 
زدىڭ تالقان بوالدى. قى-قارا توبەتى قوسىلىپ بەرەدى. الپىلداپ جانعان شاپاننىڭ ەتەگىنەن قوراداعى قويالر تاس

اكەسى دە داالعا ايعاي ساال اتىپ شىقسا، جىگىتتى يتتەر قۋىپ، بەزىپ بارادى. قورانىڭ تورىنە شىعا بەرگەندە شاپان 
يىن ورتەنىپ، جىگىت تاستاي جونەلەدى. قىزدىڭ شەشەسى دە ويانىپ، تۇتەپ جاتقان كورپەگە جۇگىرىپ جاعاسىنا دە

 كەلىپ:
 :ۇسەن. بەرەدى قۋاالي جۇمىرىقپەن قىزىن دەپ، – عوي، كەتتى ورتەنىپ كورپەڭ قاتىن، جالماۋىز، –
 .دەيدى – اشۋالنبا، قىزىڭا ن،اشۋال كورپەگە اشۋالنساڭ،. كەتتى ءوتىپ الدىندا ءبارى الەمنىڭ بايبىشە، –
 .دەيدى – جاتقانىڭ؟ ساندىراقتاپ نە نەمە،-نەمە. كەڭكەلەس قالعىر، ادىرا نە، االمىڭ –
 اتقانج دەپ، – ما؟ جاتىر باسىپ الباستى سەنى جاتىر، شاۋىپ جاۋ ءۇيدى جاتىر، شاۋىپ قاسقىر قويعا قوراداعى –

 .نەمەنى كەڭكەباس مىنا ۇسەن جىبەرەدى كەپ تەۋىپ باسقا ساقاۋدى
 :ۇسەن. وتىرادى تۇرىپ ساقاۋ دەپ، –ويىپ كەتتى مە؟  بيدەمە –
 اليىنا كەسىپ باسىڭدى. ساقاۋ يت، ەدىم، پە دەپ قوندىر جەرگە اياقتى سيىر باستى، يت وسىنداي ساعان مەن –
 .دەيدى – با؟

 ايەل ۇيگە كىرىپ:
 ان سوڭ ايەل ۇسەنگە:بولع جارىق. جىبەرەدى تامىزىپ وت دەرەۋ قاتىن. دەيدى – جاق، وت جاق، وت ويباي، –
 .دەيدى – شىراعىم؟ ەدىڭ، كىم سەن –
 .دەيدى – ەدىم، مەن دەگەن قۋ ۇسەن قالقامان –
 جولعى ءبىر بولدى، وزىمىزدەن ءبىزدىڭ ەستىدىك، ەك، ەستۋشى اتىڭدى تە، كورمەسەك ءوزىڭدى شىراعىم، ۇسەن، –

جاڭا قوڭىر اال شاپاندى ۇستىمە جابا بەرەدى. قاتىنى  سۋداي دەپ، – جابۋ، – شاپانىم تارتۋ، – اتىم. بايال اشۋىڭدى
 قازاندى اسىپ جىبەرىپ:

 :ۇسەن. دەيدى – قاراعىم؟ جەيسىڭ، قايسىسىن ەتتىڭ باقانداعى –
. بەردى ااس كەسىپ، جەرىنەن مايلى-مايلى ەتتىڭ شەشەسى. دەيدى – بەرەم، جەي پىسىرسەڭ، مايلىسىنان مايلى –

جايا ءپىسىپ، ءىشىپ جەگەنشە، جازعى -قارتا، جال-كتەن تۇرا الماي، قايتادان اسقان قازىتوسە ۇيالىپ، قىزى ءبىراق
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 قايتا ىنىلمەگ الىپ، دومبىراسىن ارتىنداعى جۇكتىڭ ەرتە ەرتەڭ ۇسەن. ۇسەن ەكەن دەيدى –تاڭ نەمە اتىپ كەتتى، 
 :وتىرسا دەپ ايتايىن ولەڭ اۋىز ەكى-بىر بۇراپ، قۇالعىن تاعىپ،

 بەتتە ،دەپ –اق قوي، ايتقانىم ايتقان، تۇندەگى اتىڭدى الدىرىپ بەرەيىن، -ۇسەن، ولەڭىڭدى ايتپاي شىراعىم، –
 ىپىڭل ەرتتەپ، جورعاعا بۋرىل توقىمىن-ەر شوالقتىڭ كوك ساقاۋ. بەردى الدىرىپ جورعانى بۋرىل تۇرعان تۇساۋلى
پ اتتانادى. ساقاۋ دا بىرگە اتتانىپ، قالعىسى ايتى قوش-قوش قويىپ، امانات ايەلگە اتىن شوالق كوك ۇسەن. قاعادى

 كەلمەيدى. اۋىلدان بىالي شىققان سوڭ ساقاۋ ۇسەنگە:
 :ۇسەن. دەيدى – عوي، ەكەنسىڭ بايەكەت بي دەسەم، ەكەن كەڭكەباس سەن –
 .دەيدى – ايتشى، اڭگىمە ءبىر بولعىر، بالەكەت ءوزىڭ –

 ساقاۋ:
 .دەيدى –يت، ا ءوزىڭ ايتساڭ، بيمەيمىن، اڭگىمە مەن –
 بوالدى؟ كىم جىنىسىڭ سەنىڭ ايتسام، مەن –

 ساقاۋ:
 .دەيدى – بويامىز، ەي دەگەن ايبان ءبىز –
 .دەيدى – بە؟ بىلەسىڭ باتىردى قوسباسار بولساڭ، البان سەن –
 جىگىت. ويع كەتتى كەيتەيىپ كۇندە وسى بياق ما، بويا كىسى بيمەيتىن باتىيدى قوسباساي دەگەنىڭىز، نە و –

قازاق شابىسقاندا تاياي ءيدى قيادى ەكەن. ەيدە بەتىنە تۋيا قاياعان كىسىنىڭ باسىن شاۋىپ تاستايدى، -كۇنىندە قيعىز
 :ۇسەن. دەيدى –مىنەزى جامان كىسى قوسباسايدىڭ، 

 .دىدەي – ەكەن؟ مە كوردى قورقىپ ەشكىمنەن ومىرىندە قوسباسار بۇل –
 ساقاۋ:

نان قويقىپ كويگەن جوق، بياق جياننان قويقادى، بي جەيدەن جيان كويسە، ەكىنشى باياسى ادامنىڭ قوسباساي بۇي –
 .دەيدى –سوي جەيگە باسپايدى، 

 ۇسەن:
 .دەيدى – بارايىق، ۇيىنە قوسباساردىڭ سول ەندەشە بۇگىن –

 ساقاۋ:
رىپ انىن بوكتەشاپ ەسكى ۇسەن. دەيدى – بەيەسىڭ؟ نە ويجاڭنان تۇندەگى بايمايمىن، مەن بايساڭ، وندا سەن –

العان ەكەن، ساقاۋعا شەشىپ بەرەدى. ۇسەنگە ىرازى بولىپ، ىزىنشە قايتادى. ۇسەن قوسباسار باتىرعا بەت الىپ، كەلە 
لكەسىنەن ەجاتسا، الدىنان قۇالشتاي وقجىالن كولدەنەڭ كەسىپ وتە بەردى. ۇسەن اتىنان تۇسە قالىپ، جىالننىڭ ج

ۇستاي السا، جىالن اۋزىن ارانداي اشادى. قامشىنىڭ سابىن جىالننىڭ اۋزىنا تىعىپ، ءتىلىن، ءتىسىن سىندىرىپ، مۇقالتىپ، 
ەشكىمدى شاقپايتىن قىلىپ، جەيدەسىنىڭ ىشىنە، جاالڭاش ەتىنە سالىپ، بەلىن سىرتىنان بۋىنىپ، اتىنا ءمىنىپ، جۇرە 

اي تۇستە قوسباساردىڭ ۇيىنە كەلەدى. ءۇيدىڭ جانىنا اقىرىن ءتۇسىپ، اتىن بەلبەۋىنە جۇرە شاڭق-بەرەدى. سونان جۇرە
بايالپ، ۇيگە كىرىپ كەلسە، ءتوردىڭ الدىندا ماناعى تەرى تۋالقتىڭ ۇستىندە قوسباسار باتىر جەلكەسىنە جاستىق 

پە ۇسەنگە يراتىپ وتىرعان اقبوقويىپ، شالقاسىنان ءتۇسىپ، ساقالىن يىسكەتىپ جاتىر. وتىنىڭ باسىندا تارامىس ش
 دەگەن «با؟ امان شارۋاڭىز-مال» وتىرىپ، بارىپ، قاسىنا قوسباساردىڭ ۇسەن. دەپتى –، «جوعارى شىعىڭىز»

 كوزىنە وسباساردىڭق جاتقان شالقاسىنان جىالن شىققان ۇستىنەن ەتەگىنىڭ ۇسەننىڭ. جىبەرەدى شەشىپ بەلىن بولىپ،
ا دى. جىالن توسەگىنىڭ باس جاعىنجونەلە ۇرا اتىپ، ۇيىنەن شىعىپ، اق-ءبىر داۋىسى بارلىق تۇسكەندە ەتە جارق

ۇرەگىن بارىپ، ج-بارىپ، جاتىپ االدى. اقبوپە دە قورقىپ، ۇسەننىڭ ارت جاعىنا تۇرا بەرەدى. قوسباسار ۇركىپ بارىپ
 باسىپ، ارتىنا قاراپ:

 :اقبوپە. دەيدى – كەتتى؟ قايدا جىالن –
 اسار ۇسەنگە:قوسب. دەيدى – الدى، جاتىپ بارىپ، جاعىنا باس توسەكتىڭ جىالن –
 اق ءبىر ناباسى جىالننىڭ بەر، قوندىرىپ كوشىرىپ، جەرگە ءبىر باسقا ءۇيدى ءبىزدىڭ سەن بواليىن، ساداعاڭ ەي، –

. بوالدى نتامىزعا باسىنا جىالننىڭ الىپ، ءسۇتتى تۇرعان اياقتا ءبىر ۇسەن. دەيدى – مەكەن؟ شىعار كورشى، قۇيىپ
 عا ايقايالپ:قوسباسار ۇسەن. ەتپەيدى تىرپ جىالن

 .دەيدى – قاالي؟ ما، بار ورداسى ۇيىڭدە الدى، جاتىپ ىشقىرىپ، دا، قۇيسام اق باسىنا جىالننىڭ –
 قوسباسار:

 :ۇسەن. دەيدى – ما؟ ماقۇل قاراعىم، بەر، كوشىرىپ ءۇيىمدى كەلەيىن، ايداپ تۇيە قىردان مەن –
 . اقبوپە:كەتەدى شىعىپ قىرعا قوسباسار. دەيدى – ماقۇل، ماقۇل، –
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. ەيدىد – بىلمەدىم، شىققانىن قايدان مە، كەلدى ىلەسىپ جەرىڭىزگە ءبىر ءسىزدىڭ ەدى، جوق سۇمدىق مۇنداي –
 :ۇسەن

 :اقبوپە. دەيدى – قالدىم، بىلمەي دە مەن شىققانىن قايدان بە، دەيسىڭ عوي كەلدى جەتەلەپ جىالندى مەن –
 . ۇسەن:دەيدى – اعاتاي؟ قىالمىز، نە ەندى اعاتاي، –
 عانتۇر باسىندا كەرەگەنىڭ الىپ، ۇستاي ۇشىمەن[ تاياقتىڭ] دەپ، – تۇر، كورىپ سەن جىالندى ما، جىالندى –

 :اقبوپە. قويادى بۋىپ مىقتاپ اۋىزىن باۋىمەن ۋىقتىڭ سالىپ، دورباعا قاپ
 :ۇسەن. دەيدى – ەدىڭىز، كىسى باتىر جۇتقان جۇرەك عىلعان نە ويپىرماي، –
 وسەكەڭنىڭق» شىعارىپ، ەرنىن اقبوپە. دەيدى –ۇستادى دەپ، قوسەكەڭنەن بەتەر دەپ تۇرعانىڭىز با؟  جىالن ءبىر –

 ينىنانمو اقبوپەنىڭ كۇلىپ، دە ۇسەن. كۇلەدى جىميىپ قاراپ، ۇسەنگە دەپ، – ،«ءبۇلىندى جولى باتىرلىعىنىڭ
ڭىزدى ى، باتىر، باتىر دەگەنگە باتىرلىعىقويىڭىزش» قاقپاالپ، اۋىزىن قولىمەن بەرگەندە سۇيە بەتىنەن قۇشاقتاپ،

 :ۇسەن. دەيدى –، «باتىرىپ جىبەرەيىن دەپ بەدىڭىز
 .دەيدى – بە؟ جىبەرەسىز اسىلىن الىپ، جاسىعىن باتىرلىقتىڭ –

 اقبوپە:
 يتتىرعانشاا ارمانىن جالىندى ءبىر تۇرىپ، كۇرسىنىپ دەپ، – ەكەنسىز، جىبەرەدى اسىرىپ قۋلىعىڭدى دە بارىنەن –

 – ارادى،ب قاندىرىپ مەيىرىمدى مەنىڭ ءازىلىڭ ءسىزدىڭ –ايتقانمەن، كەرىنىڭ اتى كەرى، جاستىڭ اتى جاس قوي، 
 :ۇسەن. دەيدى

 .دەيدى – پە؟ ەمەس بار جاستار ازىلدەسەرلىك ەلىڭدە دا، بولسا كەدەي كۇيەۋىڭ نەگە، –
 اقبوپە:

 –ەدى. ءسىزدىڭ ىعىڭىز قاالي كەلدى، ماعان عاجاپ،  جوالتپاۋشى جاستاردى اۋىلعا جامان، مىنەزى شالىمنىڭ –
 :ۇسەن. دەيدى

 :اقبوپە. دەيدى – كىسىمىن، كەلتىرەتىن وسىالي ءارقاشان ىعىمدى مەن –
 .دەدى – دەيمىن، عوي وتىرعىزبايدى ءبۇيتىپ ءسىزدى سوڭ العان كوشىرتىپ ءۇيىن بىلەدى، كىم –

 ۇسەن:
گە نەگە بۇل ۇي»ىنان بار. ۇيدەگى كىسى جىالندى تىرىدەي ۇستاپ الىپ، ارت قوسباساردىڭ تەزىرەك سەن ەندەشە –

 بۇل نشىەكى بىلەم، ۇلكەنى ءبىر جىالننىڭ دا جىالن. دە جاتىر كورسەتىپ قىسىم جىالنعا دەپ، –« كەلگەنسىڭ؟
 دەپ، – بەر، وزىنە باتىردىڭ قوسباسار سەرتىڭدى وسى. دە بەرىپتى سەرتىن كىرمەيتىندەي اتاۋلى جىالن ۇيگە

 ەتەيىن،ك قىلىپ تۇراتىن بولىپ بايپاڭ كەلگەندە مەن ءارقاشان دا، قويدى بايالپ كەرەگەگە سالىپ، دورباعا جىالندى
 :اقبوپە. دەيدى –
 .نەكە كەلەدى ايداپ تۇيەسىن قوسباسار شىقسا، قىرعا دەپ، – قويايىن، كەلە شاقىرىپ مەن ەندەشە ماقۇل، –
 اقبوپە دەپ، –كوشىڭدەر دەپ جاتىر، جىالندى ارباسىپ، دورباعا سالىپ الدى،  كىسى ۇيدەگى ءجۇر، ويباي، –

. شىعادى دىنانال قوسباساردىڭ الىپ، شەشىپ جىالندى باسىنداعى كەرەگەنىڭ ۇسەن جاتقاندا كەلە يتەرىپ قوسباساردى
 .جوالمايدى ودىرايىپ، كورىپ، دوربانى قولىنداعى ۇسەننىڭ قوسباسار

 شىراعىم، دەيدى، نە جىالنىڭ دورباڭداعى. دەيدى –بەرىڭىز، بۇل جىالن سىزگە تيمەيتىن بولدى،  كەلە قورىقپاي –
 .دەيدى – العىزباي، زارەمىزدى كور، ايتا بىزگە بولسا، ءسوزى ايتقان

لىن تىعىپ جىبەرىپ، جىالندى ۇستاپ، دوربادان شىعارىپ، بىلدىرالپ سويلەسكەن بوالدى ۇسەن دوربانىڭ ىشىنە قو
دا، تۇيمەسىن اعىتىپ، جاالڭاش ەتىنە كىرگىزىپ جىبەرەدى. قوسباساردىڭ كوزى باقىرايىپ، كوتكەنشەكتەي بەرەدى. 

 ۇسەن قوسباسارعا:
 زىنءسو وڭگە سەن. جاتىپتى جىالن ءبىر بوساعادا سوندا ۇيگە، كەلگەن قاشان جاراپازانشى اتتى شوالق كوك –

ىڭدى اال قۋىپ ەڭ عوي، كاپىر ەكەن، سول جىالن مىنا جىالنعا جامانداپ قىلىش دەگەندە جاراپازان مۇقامەت تىڭداپ،
 بارىپتى.

 .دەيدى ەم كەلىپ ىزدەپ جولدان كۇندىك جەتى ولتىرۋگە سەنى تۋرا باتىر، قوسباسار –
 جىالن ەۋىر،ايت پا؟ جوق قىلعان الەك سويلەسپەي، مەنىمەن قاپاالنىپ، سونىسىنا. كەتتى لىپتايسا كورىپ، مەنى –

 .دەيدى –ۇكە دەپ جاتىپ، باعانادان جاڭا عانا سويلەستىم، -بىلەتىنىمنەن اكە-ءتىلىن كورىپ
 قوسباسار:

 كىسى نمۇسىلما ەمەس، كاپىر. بەردىم سەرتىمدى الدىڭىزدا ءسىزدىڭ تيمەسكە جاراپازانشىعا ەكىنشى ىراس، ىراس، –
 :ۇسەن. دەيدى – قايتارىڭىز، ايتىپ ءمانىسىن جىالنعا دەپ،

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                761 bet 

 ىالندىج قوينىنداعى دەپ، –مەن ايتتىم ءسىزدى مۇسىلمان كىسى دەپ، جىالن قايتادى، ءوزىنىڭ جەرىنە بارادى،  –
 سەبەپ الىمااج قۇلدىق، شاراپاتىڭىزعا ءسىزدىڭ قۇلدىق، قۇلدىق،» قوسباسار. ساالدى تاستاي ىشىنە ءشوپتىڭ كوك

 ات، ءبىر تۇيە بەرىپ شىعارادى. ءبىر قوندىرىپ، بارىپ، ەرتىپ ۇيىنە دەپ، – ،«بولدىڭىز
 ۇسەن وسىنداي قۋلىعىن پايداالنىپ جۇرەدى ەكەن.

 . يسا قۋ108
بۇرىن يسا دەگەن ءبىر قۋ سارت ەل اراالپ كەلە جاتىپ، كەشكە جاقىن قونايىن دەپ، قوناقپىن دەپ بارسا، ەشبىر 

 –، «ۇيىمىزدە قوناق بار»، بىرەۋلەر «ۇيىمىز تار»، بىرەۋلەر ء«ۇيدە كىسى جوق»ادام قوندىرماپتى. بىرەۋلەر 
 دەپ، نقونامى كىمگە ەندى قالىپ، كوڭىلى ەلدەن كەتكەندە باتىپ كۇن جوق، ىالجى. قوندىرماپتى ادام ەشبىر دەپ،
 ويىپق ات دەپ، «باۋىرىم-باۋىرىم» قويىپ، ات اۋىلعا ءبىر ادام ەكى-بىر تۇرسا، قاراپ شىعىپ، جوتاعا بەل ءبىر

 :قۋ يسا. بەرىپتى
 ءبىر ،شاۋىپ قوسىلىپ دا يسا دەپ، «باۋىرىم باۋىرىم،» قوسىلىپ، ادامعا ەكى بۇل دەپ، – بولسىن، بولسا، نە –

 قويىپ ات .بەرىپتى وتىرا جىالسىپ، كورىسىپ، بىرگە كىسىمەن ەكى الگى ايەلدەرىنە-ەر ءۇيدىڭ ول كەلىپ، ۇيگە
 اتى شىعار دەپ.جەكج ءبىر دا بۇ ءۇيدىڭ وسى ويالپتى، كىسى ەكى كەلگەن

 ءۇي يەسى: 
 نىمەنتۇ. سۇراماپتى دە يەسى ءۇي دەپ، – شىعار، جولداسى ءبىر دا بۇ جەكجاتتىڭ ەكى كەلگەن قويىپ ات بۇل –

 .ەكەن كەتكەن ەرتەڭىنە جاتىپ، تويىپ، تاماققا اسقا، ابدەن بىرگە بۇالرمەن
* * * 

 –دەپ قونىپتى. يسا قونعان سوڭ ءۇيدىڭ يەسى « كوكە-اكە»جانە ءبىر كۇن يسا تاعى كەلە جاتسا، ءبىر ۇيگە 
 كىرگەن ەۇيگ يسا. قويىپتى ءىلىپ وراپ، ورامالمەن ءبىر دەرەۋ ساندى تۇرعان شاڭىراقتا قىزعانىپ، يسادان بايبىشە
 :بەرىپ تالقان مەن شاي قارا قاتپاعان ءسۇت سوڭ

 .دەپتى – رەنجىمە، بولماعانعا جايىڭ قوناعىم، –
 لىپ،پ بەرۋگە مال سويايىق دەسەك، مال كوكتەۋگە كەتكەن ەدى، قولىمىزدا مال جوق. ىرازى بواسى بولمادى، –

 .بايبىشە دەدى –وسىمەن جاتارسىز دا، 
 يسا سوندا:

 دەپ نااليى ساتىپ ءۇي ءبىر وسىنداي ەكەن؟ بولدى قانشا ۋىعى ءۇيىڭىزدىڭ ءسىزدىڭ وسى راقمەت، بايبىشە، –
 ۋىعىن ساناپ كورسەم، قاالي بوالر ەكەن؟ ءۇيىڭىزدىڭ مىنا. وياليىم

بەرى ساناپ جىبەرەلىك. اناۋ ءىلۋلى تۇرعان ساننان بىاليعىسىن ءسىز ساناڭىز، ساننان بەرگىسىن -بايبىشە، ەكەۋلەپ ارى
 .دەپتى –مەن سانايىن، 

 بايبىشە بۇل قۋدىڭ ساندى سەزىپ قالعانىن ءبىلىپ:
، الدى. ەندى اسىپ بەرمەسەما ساقتاعان ەدىم. ول ۇرلىعىم ءبىلىنىپ قجەكجاتق ءبىر. ەكەنسىڭ قۋ قوناعىم، اي، –

 .ەكەن بەرگەن اسىپ يساعا ءتۇسىرىپ، ساندى شاڭىراقتاعى الىپ، قولىنا باقاندى دەپ، –بولماس، 
 تاماققا تويىپ، يسا قۋ ەرتەڭىنە اتىنا ءمىنىپ، اتتانىپ ءجۇرىپ كەتىپتى.

 . قاناپيانىڭ ءازىلى109
امانقاراعاي بولىسىنا اۋىلناي بولعان. سوندا ءبىر ورىس قازاقتان ەرتەدە قاناپيا باسىعارا باالسى ءوزى ءبىر كەزدەردە 

 تاڭباسىنا مىناداي دەپ جازعان ەكەن:-ات ساتىپ االدى. سوندا قاناپيا اتتىڭ ءتۇس
 الڭىسكى، – اۋىلنايىمىز –

 .سەرگەلدەسكى –بولىسىمىز 
 شاال، –اكەم اتى 

 –كومىر،  –ءوزىم اتىم  
 ن بىرگە بەرىپ جىبەرەدى.دەپ، ورىسقا وسى قاعازدى اتپە

ءبىر كۇندەرى بولعاندا ورىس وسى اتىن جوعالتادى. سودان باس سۋدياعا ورىس ارىز بەرىپ، اتتىڭ جونىندە  
تىم ا ءوزىم شاال، –سەرگەلدەڭ بولىسى، اكەم اتى »جوعارىداعى مالىمەتتى حاباراليدى. سوندا باس سۋديا مۇنداي 

 جوعالتقان اتىن. ەكەن كۇلگەن دەپ – عوي، ءىسى قۋدىڭ قاناپيا بۇل ي،ا. جوق بىزدە كىسى دەگەن «كومىر –
 .ەكەن الماعان تابا اتىن ءسويتىپ، ورىس،
* * * 

ەرتەدە باسىعارانىڭ اۋىلىنداعى ءبىر قاقپانشى، اڭ اۋاليتىن اڭشى كورشى شال بولعان ەكەن. بۇل كىسى ءبىر كۇنى 
 اعاشتىڭ ىشىنە قاقپان قۇرادى.
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قاراۋعا بارسا، ءبىر تىرداي جاالڭاش ادام قاقپاندى سۇيرەتىپ، ەڭبەكتەپ، قاقپانشى شالدى قورقىتۋ ءۇشىن قاقپانىن 
وسى قالىڭ اعاشتىڭ ىشىندە جۇرگەن ەكەن. شال ەرتەمەن تاڭ اتا قاقپانىما نە ءتۇستى ەكەن دەپ بارسا، ءبىر تىرداي 

بەكتەپ جۇرگەنىن كورىپ، ۇرەيى ۇشىپ، قورقىپ، قاشىپ جاالڭاش ادامنىڭ قاقپانعا ءتۇسىپ، ونى سىلدىرالتىپ، ەڭ
 كەلە جاتىپ:

 حالىققا ەتىن شالىپ، قىلىپ ساداقا بۇزاۋىمدى جالعىز قۇتقارساڭ، پالەدەن وسى ەگەر. قۇتقار پالەدەن مىنا قۇداي، –
 لىققا ەتىن جەگىزەدى.حا اسىپ، ەتىن سويىپ، بۇزاۋىن جالعىز دەپ، – جەگىزەمىن،

 كوپشىلىكتىڭ ىشىندە وتىرعان قاناپيانىڭ اكەسى باسىعارا شالعا:سوندا 
 :شال سۇراعاندا، دەپ – الدە؟ بە كوردىڭ ءتۇس سويىپ، بۇزاۋىڭدى جالعىز ساعان كورىندى نە –
ر ەكەن. ارسە ءتۇسىپ جاتىن ءبىر سۋرەتتى ادام قاقپانىما بارسام، دەپ كورەيىن قاقپانىمدى قۇرعان ىشىنە اعاشتىڭ –

سودان شوشىپ، قورىقتىم. سوسىن بۇزاۋىمدى وسىدان قۇتىلسام، قۇدايى قىالمىن دەپ، ايتقان ەدىم. سونىڭ ءۇشىن 
 :ايتادى دە كۇلەدى دەپ، – ،«بولسىن قابىل قۇدايىڭ» سوندا. دەيدى –سويدىم، 

اي، وسىنى ىستەپ جۇرگەن ءبىزدىڭ قۋ »پ، سۇرا كوپشىلىكتەن دەپ، – ەدى؟ مە اۋىلدا اندات الگى ءبىزدىڭ –
 جەپ، ەتىن بۇزاۋدىڭ جالعىز حالىق جۇرت، ءسويتىپ،. قويادى دە كۇلەدى ءوزى باسىعارا دەپ، –، «اۋ-بوالر

 .ەكەن تاراعان
 . قۇلجاتاي ءسوزى110

بۇل كادىمگى توبىقتى دەگەن رۋدىڭ، ونىڭ ىشىندە قارامىرزا دەگەن توپتان اتاقتى تاۋكە باتىردىڭ تۋىسقانى قۇلجاتاي 
قورىعا باالسى دەگەن ازامات، وسىنىڭ اڭگىمەسى شىعىس اڭگىمەسىنەن دە قىزىعىراق. وسىالر ەكى اتانىڭ باالسى، ءبىر 

 ايقۇلجات جولداتاي، مۇساتاي، باالسى قورىعا – جاعى ەكىنشى ي،قال نۇرعالي، بايعالي، باالسى جاقىپ –جاعى 
رگە تاالسىپ، ەكى جاق بولىپ، توبەلەسكە شىعادى. ءبىر جاعىنىڭ باتىرى اتاقتى جە جەردە دەگەن اقشوقى بولىپ،

سارت تا  ەتاۋكە، ەكىنشى جاعىنان قاشقىن ءادىلقان دەگەن بايتەن دەگەن رۋدان اپرەل ايىنىڭ اياق كەزىندە تالتۇست
سۇرت، ال سوعىس. بۇل سوعىستا قورىعا جاعى مەگدەتىپ، جاقىپ باالدارىنىڭ كوبى قاشىپ، ءتۇسىپ قاالدى. باستى 

بىر سويىل شوقپار ەدى. جەرگە تاالس ءتۇس مەزگىلىندە -ورامالمەن مىقتاپ تارتىپ العان، قولدا اقتاباننان ءنان ءبىر
نا شىعىپ، جەلپىنىپ، ناسىبايىن اتايىن دەپ، قالتادان شاقشانى سۋىرىپ اپ، قۇلجاتاي مىرزا توقتاپ، اقشوقىنىڭ باسى

 تىق ەتكىزىپ قاقسا، ەرى تىلگە كەلەدى.-ەردىڭ قاسىنا تىق
 .دەيدى – عوي، جاردىڭ باسىمدى اۋ،-كەنجە –

عاشقى قاراسا، القۇلجاتاي مىرزا ساسىپ، تاپ ەرىنىڭ قاسىنا قاراسا، تاقىمىنان ءبىر باس قىلتيىپ شىعىپ تۇر، 
كەزدەسكەندە ساسىپ ءجۇرىپ، جاۋىرىنىنان جۇلىپ الىپ، ءادىلقان باتىردى تاقىمىنا قىسىپ اپ كەتكەن ەكەن. ونى 

 ۇمىتىپ كەتىپتى. الگى ەردىڭ قايىسى دەپ، شاقشا قاققانى وسى ءادىلقان باتىردىڭ باسى ەكەن. ىرجيىپ كۇلەدى.
 تاستاي جەرگە ەتكىزىپ، سىلق بوساتىپ، تاقىمىن دەپ، – عوي، مەكە كەتكەن ۇمىتىپ اي،-ۇرعان انت اي، –

 تورەسى. اڭگىمەنىڭ مىنە،. دەيدى – بەرىپتى،
ن دى. شاعىر دەگەن بيىكتىڭ باسىنا شىعىپ، قۇسىنىڭ توماعاسى-وسى قۇلجاتاي مىرزانىڭ اتاقتى سارى قۇسى بوالتىن

 وعارىج –ۇشقاندا ەرەكشە بولىپ ۇشتى، سەبەبى  تارتىپ قالسا، قولدان اتىپ كەتىپتى دەيدى. سارى قۇس وسى
 ىرىپ، عايىپ بولدى.ك ىشىنە بۇلتتىڭ كەزدەردە ءبىر ۇشىپ، ورلەپ بۇلتقا

قۇلجاتايدىڭ ەكى كوزى اسپاندا تۇردى دا قالدى. قازاق ەسەبى ءسۇت ءپىسىرىم مولشەر بولعاندا تورعايداي بۇلت 
. بىرتە تومەندەپ كەلەدى. بايقاسا، اياعىندا ءبىر نارسە سالبىراعان سىقىلدى-بىرتەىشىنەن ءبىر قارايعان كورىنەدى، الگى 
 قاراسا، ءبىر قارا ۇيەك ورمان تۇلكى.

وسى بيىك تاۋ باسىنا بۇلت شوگەردى دە، ەندى كوتەرىلىپ ۇشقاندا، وسى جورتىپ جۇرگەن تۇلكى بۇلتقا ءمىنىپ 
تۇلكىنى بۇلت ىشىنەن كورىپ، ۇشقانىن وقۋشىالر وزدەرى دە كەتىپتى. سارى قۇس باعانا تىلەپ ۇشقاندا وسى 

 اڭعارعان بوالر.
 تۇلكىنى ايىرىپ الىپ:

 .قۇلجاتاي دەدى –اي، جەردى قويىپ، كوكتەن دە الدىڭ، -جانۋارىم الدا، –
 قۇلجاتاي ايتادى:

 ىستەپ، ىزقىم كەنجە ايەلى ىڭاعايد ۇلكەن. اشىعان ابدەن قىمىز ءسۇر، بايالپ، العاش بيەنى ايىندا ماي جىلى ءبىر –
 ىپ، ساپىرىپ بەرىپ وتىر. مەنقۇي تەگەشكە سارى قىمىزدى تۇرعان تولىپ بىلق قاراسا،. دى-بوالتىن شاقىرعان

 سىرت ەتەدى.-ءىشىپ وتىرمىن. ءبىر كەزدە بىردەڭە سارت
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 بدەنا قىمىزعا ءىشىم مەنىڭ دى،-بوالتىن تۇيمەسى كۇمىس ءتورت بەشپەتىمنىڭ قاراسام، دەپ – قاالي؟ بۇل –
ار ەمەس راق كورگەنىم بءبى. تۇيمە قالعان ءتۇسىپ ءۇزىلىپ، سوڭ كەرنەگەن بەشپەتتى كەتىپ، ۇلكەيىپ سوزىلىپ،

 پە، جەڭگەمنىڭ اتى ايىمقان ەدى، ءوزىمىز بوپاي دەيتۇعىن وسى كىسى كورمەسە، ءوزىم بىلمەي دە قالدىم.
ەن دەگەن جىگىت بار وسى قۇلجاتايدىكىنە كەلدىك. ماي ايىنىڭ اياق كەزى ءوز قۇالعىمنان ەستىگەنىم. قاسىمدا شابد 

 ەدى، قىمىز ءىشىپ، ءارتۇرلى ءسوز ايتىسىپ وتىرىستىق.
 سوندا قۇلجاتاي مىرزا وتىرىپ ايتتى:

 ىنىڭقاراشوق دەسەڭىز، قااليشا. وتىر اسىراپ مىسىق تارعىل ءبىر مىنا قۇستى سارى وتىرعان مىنا كۇندە وسى –
اۋىلعا  پ،ەرى ارتىنان مىسىقتىڭ سالبىراتىپ، قاناتىن ەكى. اربايدى سوالردى بار، قازدار كوپ سوندا بارادى، كولىنە

 .دەدى –كەلەدى. قولمەن ۇستاپ االمىز دا، باۋىزداپ، قۇسقا بەرىپ، وسىمەن كۇنەلتىپ وتىرمىن، 
 قاسىمداعى جىگىتىم سىرىن بىلەدى ەكەن، مەنى ءبىر تارتىپ قالدى.

رعان وتى تىلىپاي وسى تىڭداۋشى،. ايتىستىق بولسىن قايىرلى دەپ، –اق ەكەن، -جارايدى، مىسىعىڭىزدىڭ مۇنىسى ونەر
 سوزدە ءمىن بار ما، قاالۋىن تاپسا، قار جانادى ەمەس پە؟!

 . ەسماعامبەت111
اياعىندا(  سۇلتاندىق ء)حىح عاسىردىڭجاعالبايلى ەلىنىڭ سۇلتانى بولعان دەربىسالى بەركىنباەۆ پاتشادان شەن الىپ، 

الۋازىم الىپ كەلگەن سوڭ، قاقپادان كىسى كىرگىزبەيتىن ادەت شىعارىپ، كۇزەتشى سولدات قويىپتى. قاشان ءتۇس 
بولىپ، دەربىسالىنىڭ ۇيقىسى قانىپ، كىسى قابىلدايتىن كەزىن كۇتىپ، جۇرت سارىالتىن بولىپتى. وسىنى ەسىتكەن 

 نى دەربىسالىنىڭ اۋلىنا ادەيى ەرتە كەلەدى.ەسماعامبەت ءبىر كۇ
سولداتتار كىرگىزبەيدى، ول كىرمەكشى بوالدى. باعىنباعان سوڭ سولداتتار مىلتىق اتىپ، قورقىتپاق بوالدى. مىلتىق 

 داۋىسى شىققان كەزدە:
 .كەتەدى كىرىپ قاقپاعا كۇيى ايقايالعان دەپ، –! ءتيدى وق ءولدىم، ويباي، –
 .وياتادى دەربىسالىنى دەپ، – بىلەم، الدى اتىپ بىرەۋدى كۇزەتشىلەرىڭ –

 دەربىسالى داالعا شىقسا، قاقپا ىشىندە شانادان ءتۇسىپ جاتىر ەكەن.
 زىمەنو كۇلەدى دەپ – شىعار، تيگەن جەرىڭنەن ولەتىن عوي، ەكەنسىڭ سەن دەسەم، ەكەن كىم قالعان اتىلىپ –

 .ەسماعامبەتكە تۇرعان امانداسىپ
 ۇيگە كىرۋگە ىڭعايالنعان كەزدە: ەسماعامبەت

 دى دەربىسالى.دەي – كىرمەيسىڭ، ۇيگە ايتپاساڭ، اۋىز ءبىر ويالنباستان كۇيىڭشە، تۇرعان وسى –
 سوندا ەسماعامبەت ويالنباستان:

 دۇردەي، بولدىڭ ەكەمنىڭ-بەر باالسى –
 قىستادىڭ ولەڭ ايت دەپ، ۇيگە كىرمەي.

 سەنىكى، –ايساداي اسپانعا ۇشساڭ، ءسوز 
 .دەپتى –جەردە ولسەڭ، سەن دە بىردەي، مەن دە بىردەي، 

*** 
جاعالبايلى وتارباي قاجى قوندىباەۆ سوڭعى كەزدە بيداي ساۋداسىنىڭ قىزىعىنا ءتۇسىپ، كەلگەن قوناقپەن ءىسى 

بىرەۋگە بيداي بولمايدى ەكەن. قوناق مەيمانحانادا وتىرا بەرەدى دە، بايدىڭ ءوزى داالدا بىرەۋدەن بيداي الىپ، 
 ساتىپ، ساپىرىلىسىپ جاتاتىن ادەت شىعارىپتى. بۇل ادەت ەلگە ەرسى كورىنە باستاپتى.

 ءبىر كۇنى ەسماعامبەت كەلىپ قونسا، وتارباي ءوزىنىڭ ەسكى ادەتىن ىستەپ، داالدا سابىلىپ جۇرەدى. 
 ءىنىسى بايدىڭ دەيدى – ن،بولسى ۇلكەن ءبىرى بىرىنەن بەر، اكەپ بيداي ءۇش تاڭداپ، سارايدان ماعان –

 .ەسماعامبەت سەيىتجانعا
 سەيىتجان ايتقانىنداي ءۇش بيداي اكەپ بەرەدى. تاماق پىسكەن كەزدە وتارباي ۇيگە كەلەدى. سول كەزدە ەسماعامبەت:

 .ساالدى قالتاسىنا ءتوس دەپ، – شىعاردىڭ، بەيىشتەن اتانى ادام بيداي، اق راقمەت، اتاڭا –
 پ،سوگى بيدايدى دەپ، – قويدىڭ، وتىرعىزىپ ۇيىندە كۇنگە ءالى وتاربايدى بيداي، قىزىل... قاسيەتىڭدى –

 .جىبەرەدى القتىرىپ
 وسىدان كەيىن وتارباي ۇيالىپ، ءوز ادەتىن تۇزەپتى.

*** 
ىنى پجاعالبايلىنىڭ ءبىر ساراڭ بايىنىڭ ۇيىنە ەسماعامبەت قونادى. ۇستىندەگى كيىمى جۇپىنى ەكەن، باي قوناقاسىن جۇ

 بەرەدى. ەسماعامبەت بۇل رەتتە ۇندەمەي، كەتە بەرەدى.
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ءبىر كۇنى پار ات جەگىپ، يىق ىشىگىن كيىپ، الدىنا كوشىر وتىرعىزىپ، الگى بايدىڭ ۇيىنە قايتا كەپ، قونادى.  
-ازىقۇستىنە تۇسەدى. ۇلكەن تاباقتى تولتىرا -بۇل جولى باي تانىمايتىن كىسى بوال تۇرسا دا، جالپىلداپ، استى

 جايانى ءتۇرىلتىپ قويادى ەسماعامبەتتىڭ الدىنا.-قارتا، جال
 ەسماعامبەت ۇستىندە جامىلىپ وتىرعان ىشىگىنىڭ جەڭىن تاباققا مالىپ:

جە، ىشىگىم، جە. مىنا تاماقتى باي ساعان بەرىپ وتىر، ماعان بەرىپ وتىرعان جوق. مەن انادا سەنسىز كەلگەنىمدە −
 دەپ، ەتتى جەمەي، ءجۇرىپ كەتىپتى.− باي سەنى سىيالپ وتىر،  مۇنداي تاماق بەرگەن جوق،

 . قۋ دۇيسەن112
قۋ دۇيسەننىڭ اكەسى كەدەي بولعان. قۋ دۇيسەننىڭ بيلىك قۇرىپ، سوزگە اراالسىپ جۇرگەن كەزىندە وسى كەدەيلىگى 

تانىش ىستانباق تۇگىل، ماقبەتىنە كوپ باسىالتىن بولعان. ەلدىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، دۇيسەن بۇل كەدەيلىگىنە نام
 ەتەتىن بولعان.

قۋ دۇيسەن ءبىر جول ءجۇرىپ بارا جاتقاندا ەتەكبايدىڭ بەكماعامبەتىنىڭ ۇيىنە تۇسەدى. بەكماعامبەت مىسقىلشىل ادام 
 ەكەن، قۋ دۇيسەندى سىرتىنان بىلسە دە:

 :دۇيسەن سوندا. دەيدى – بوالسىز؟ ەل قاي –
 :دا اعىت بەكماعامبەت سوندا. دەيدى – تىلەۋلى، – اكەم كەپەك، ىشىندە سىقىل سىقىل، ىشىندە كەرەي كەرەي، –
 .دەپتى –ن، ۇرى دۇيسەن دەگەندەر بار، سونىڭ قايسىسى بوالسىز؟ دۇيسە سارى دۇيسەن، شەگىر ەلدە ءسىزدىڭ –

 دۇيسەن:
 .دەپتى – بوالمىز، دەگەن دۇيسەن قۋ ءبىز –

 بەكماعامبەت:
 .ەدى المايتىن مىنە تۇيەگە شوككەن كەپەك، – اتاڭ –

 ەدى، جارامايتىن باعۋعا قوي تىلەۋلى، –اكەڭ 
 بوققا شىققان سۇيرىكتەي

 –سەن قايدان پىسىق بولىپ تۋدىڭ؟ 
 دەپتى. سوندا دۇيسەن:

 تۋعان بوپ نۇر ءبىز. دەگەن تۋادى بوپ جىن تۋسا، جامان جاقسىدان. تۋادى بوپ نۇر تۋسا، جاقسى جاماننان –
 .دەپتى – شىعارمىز،

بەكماعامبەتتىڭ ءبىر باالسى جىندانىپ، ومبىنىڭ اۋرۋحاناسىندا جاتىر ەكەن. دۇيسەننەن جەڭىلىپ، جەر شۇقىپ، وتىرىپ 
 قالىپتى.

 . ءابسات113
سايدالى( دەگەن قۋ جىگىت بولىپتى. ءابسات جۇرگەن جەر ويىن كۇلكى، قىزىقتان بوسامايدى ەكەن. -ءابسات ء)التاي 

ە ءابسات ەل اراسىندا كەلە جاتسا، ەكى جوالۋشى كەزدەسىپتى. ءجون سۇراسسا، تاماداعى ۇزاتىلعان جاز ايىنىڭ ىشىند
قىزىنا بارا جاتقان ادام ەكەن. ءابسات تە بىرگە ءجۇرىپ، تاماعا كەتىپتى. ءتۇنى بويى ءتۇن قاتىپ ءجۇرىپ وتىرىپ، 

راسا، الدىڭعى القاپتان قالىڭ كوش كەلەدى ەكەن. جاعىنا قا-كۇن شىعا ءبىر بيىككە كەلىپ، اتتارىن شالدىرىپ، جان
كوشتى كورىپ، ءابسات جولداسىن كوشباسشىعا جىبەرىپ، ءوزى قاسىنداعى قارت ادامنىڭ قورجىنىنداعى ايەلدىڭ كيىمىن 

ن االىپ، ايەل بولىپ كيىنىپ، اۋىل قوناتىن كوگالعا كەلىپ، ەكى اتتىڭ ۇزەڭگىسىنەن شىلبىرىن كەرىپ بايالپ، تولعاتق
ايەل بولىپ، جىرالپ تۇرىپتى. كەلە جاتقان كوش تاما ىشىندەگى وتىنشى دەيتىن ۇلكەن بايدىڭ كوشى ەكەن. قاسىندا 
بەس كىسىسى بار. وتىنشى باي كوشتەن وزىپ، قونىس قاراپ كەلىپ، اۋىل قوناتىن جۇرتتا تولعاتىپ تۇرعان ايەلدىڭ 

 زاتقان قىزىمىزعا بارا جاتىر ەدىك. جول ۇستىندە كەلىنىم تولعاتىپ،ارعىن بوالمىز، ۇ»قاسىنداعى ەكى كىسىگە كەلەدى. 
ەزدە ءابسات، ءتىپتى، بەبەۋلەپ، شىدامسىزدانادى. وتىنشىنىڭ ك ول. جوالۋشى قارت دەيدى –، «قيىن بولىپ تۇرعانى

 جوالۋشى –مىناۋ » كوشى دە كەلەدى. كوشتىڭ الدىنان پاۋەسكە ارباعا مىنگەن بايبىشە دە كەلەدى. بايبىشەگە قاراپ:
ءابسات  دە،كەلگەن تاقاپ بايبىشە. باي وتىنشى دەيدى – ،«ۇستاشى ءىشىن بەيباقتىڭ ەكەن، تۇر قىسىلىپ ايەل،

 بوكسەسىن كەيىن جىبەرىپ، ەڭكەيە بەرەدى. بايبىشە كەلىپ، ءىشىن ۇستاپ:
 .دەيدى – كەتىپتى، جابىسىپ بەلىنە كىندىگى قاالي، ما، تۇر ورلەپ جوعارى باال اپىراي، –

تاي دەپ، ءىشىن ۇس« بىسمىلال»اۋىلدىڭ ايەلدەرى دە جينالىپ قاالدى. اڭقاۋالۋ ۇزىن بويلى سارى ايەل كەلىپ، ء
بەرگەندە، ءابسات شالقايا بەرەدى. ايەل باال تومەندەپ شاتقا تىرەلگەن بە دەپ، قولىن تومەن جۇگىرتكەندە، قولىمەن 

ۇيالعاننان كەيىن بارىپ، وتىرا قاالدى. ەكىنشى ءبىر پىسىقتاۋ ايەل كەلىپ، بەلىنەن ءابساتتىڭ استىن ۇستاي الىپ، 
 دەپ،« كوتەك، ەركەك قوي»تارتتىرادى. باال قايدا ەكەن دەپ، تاعى قولىن جۇگىرتكەندە، و دا ۇستاي االدى دا، 
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. ۇرەگەلەدىت دەپ، –، «ەك ەدىكراس ايتتىڭىز، ەرك»قاشا جونەلەدى. سول كەزدە ءابسات ءشالىسىن سىپىرىپ تاستاپ، 
 .دەيدى – «ەمەسپىسىڭ؟ قۋ ءابسات سەن انتۇرعان، وي،» قاراپ، بەتىنە باي وتىنشى

 ۇيىنە اپارىپ، سىيالپ، ءبىر بەستى ات مىنگىزىپتى، ءابسات ءبىر قاتار ويىن كورسەتىپتى.
 . تىلەمىس114

ۇنى ءبىر ساسىق بايىنىڭ ۇيىنە قونىپتى. جازدىڭ ك تىلەمىس دەگەن قۋ كىسى ەكەن، جوالۋشى كەلە جاتىپ، قازاقتىڭ
شاعاسى قوزى الىپ جۇرەدى، باي مالشىالرىنا ۇرسىپ، بوقتاپ، مالدىڭ قاسىنا كەلمەدى. -قوي ساۋىپ، قاتىن، باال

وندا كەتىپ ءجۇر. س-تىلەمىس قاسىنداعى جولداسىمەن ۇيدە وتىر، ءداۋ تاي قازانعا ءسۇتتى قۇيىپ، قاتىندار كەلىپ
 ەمىس جولداسىنا ايتتى:تىل
ىزگە ب وسى كەل، الىپ تۇزدى ۋىس قوس ءبىر ۇلكەن تۇزدان باسپاقتاعى سوناۋ. ەكەن جامان ءتۇرى بايدىڭ وسى –

 كىە كەرەگەدەگى. ايتىپتى قالعاندا وڭاشا ءۇي جولداسىنا دەپ، –مال سويمايدى، الدىن اال ءبىر شارا ىستەلىك، 
 :ايتتى تىلەمىس كەلدى، الىپ تۇز تۇزدان

 .تاستادى كومدىرىپ دەپ، – كوم، شوقىرالپ كۇلگە استىنداعى قازاننىڭ –
 تو ءسۇتتى جاۋىپ، قارس قاباعىن جوق، سۇراعان جايدى–ءبىر ۋاقىتتا مالدارىن جايالپ، باي ۇيگە كەلدى، ءجون 

 :ايتتى باي. قىلدى تاماق باسقا قايناتىپ، شايدى. باستادى پىسىرە جاعىپ،
 دەگەن اقۇلم تىلەمىس. دەيدى – ىشەرسىزدەر، تاماقتى بۇيىرعان باسقا جايسىز، كۇن سويۋعا مال ۇگىنب قوناقتار، –

تاپ جاتقان بولىپ جاتتى. تەزەك جاندى، ءسۇت كوبىكتەنىپ، باالالرى توستاعان، قاسىعىن ۇيىق يزەپ، باسىن ادامداي
الىپ، ۇلكەن تاي قازاندى توڭىرەكتەپ، جۇگىرىپ ءجۇر. ءبىر ۋاقىتتا تۇزدار قىزىپ، بىتىراپ قازاننىڭ استىنداعى 

 ولىپ، جاۋ شاپقانداي شۋ بولىپشىت ب-باالالرى بىت-شوقتى اسپانعا ۇشىردى. جۇك تە وت، كەرەگە دە وت، قاتىن
 .تۇرەگەلەدى دەپ، –« وي، بۇل قاالي؟»قالدى. تىلەمىس ۇيقىدان باسىن كوتەرگەن ادامداي شوشىپ وياندى، 

 :سوندا
. الدىق كەلىپ جينالىپ، دە كورشىلەر جاقتاعى-جان. تۇردى شوشىپ دەپ، – سۇمدىق؟ دەگەن نە بۇ قوناقتار، و، –

 :تىلەمىس سوندا
قۇداي ءمۇيىزدى وتەگەننىڭ تۇقىمى قىلىپ »دەگەن ماقال بار، « وتىنىڭ باسىنان ۇيدەن شىقسىن»اي، ويپىرم –

 .باستادى باسىال داۋىسى تۇزدىڭ بىتىرالعان دەگەندە سوالي دەپ، –« جاراتىپ ەدىڭ، بالەڭدى توقتات!
 سوندا باي:

ءبىر ۇلكەن بوز قاسقا قوي الىپ كەلىپ، باتا  قورادان قاتىندارى دەپ، – كەل، الىپ قويدى قاسقا بوز قۇداي، و، –
 سۇرادى. شيكى شەگىن قالدىرماي اسىپ، اۋىل دا قارق، قوناق تا قارق بولعان ەكەن.

 . وتىرىك ساڭىراۋ115
بۇرىنعى ۋاقىتتا شاعان ەلىنىڭ ءبىر ساۋداگەرى كيپتانعا كەلىپ، ساۋدا ىستەپ جۇرەدى ەكەن، اق قاشقان جىلى، 

ءتۇسىپ، بار ىستەپ جۇرگەن كۇرەگىنەن ايىرىلىپ، كىسى جاتتى. ىشىندە ءبىر ءجۇنىس دەگەن قىزىلدىڭ قولىنا 
 اقساقالى بار ەكەن. ءبىر كۇنى تۇندە وتىرىپ، ساۋداگەر جۇنىسكە ايتتى:

 :ايتتى ءجۇنىس سونسوڭ. دەدى – كۇلدىرشى، كوتەرىلسىن، ءبىر كوڭىلىمىز –
 .دەدى –دى ايتىپ كۇلدىرەيىن بە؟ وتىرىگىم بە، كۇلدىرەيىن ايتىپ شىنىمدى –

 سونسوڭ:
 .دەدى – كۇلدىر، شىنىڭمەن قوي، اق-كۇلدىرمەي وتىرىكپەن –
. قويدى ۇرالپ كۇيىندە سەمىز كۇنى جازدى سونى. ەدى بار اتىم كوك ءبىر – دەدى، – كۇلدىرسەم، شىنىممەن –

ەردە تۇر دەپ ايتتى دەگەن سوڭ قۇالعىمدى ج بالەنشە بىرەۋ كۇنى ءبىر ەدىم، ءجۇر عىپ زار ەدى، ات بايگە ءوزى
تىگىپ، باقىالي كەلسەم، كەرەكۋدىڭ ارجاعىندا تۇر دەگەن دەيدى ەستىلدى، بۇرىن سول كىپتانعا كەلىپ جۇرەتىن 

 دەپ كەت الىپ قاالعانىڭدى ءجۇر، ۇيگە – دەپ، –، «تامىر بواليىق»دى. تاالي -ءبىر كەرەكۋلىك جىگىت بار
دى. سونان سوڭ جولداس تا ەرتكەنىم جوق، ءجۇرىپ كەتتىم. قۋانىشىم -ءتيىپ، بارا المايتىنمىن قولىم مەن. جۇرەتىن

قوينىما سىيماي، ويىم سول تامىرىما بارسام دەپ، كەلە جاتىرمىن. ۇستىمدە كيگەن كيىمىم جاقسى، ساعاتى بار كۇمىس، 
ءبىر بوز جورعا اتتى كەلە جاتىر. سونسوڭ  ءبىر كۇننەن كەيىن تاعى دا ءجۇرىپ كەلە جاتىرمىن. ارتىما قاراسام،

 بوگەلگەنىم جوق، اتتىڭ ەكپىنىمەن سوعىپ كەلىپ، ءوتتى. وڭ جاق تىزەم سىنىپ قاال جازدادى.
 ۇعانب ەندى. تۇردى قاراپ ارتىنا مەزگىلدە ءبىر ەدىم، جاتىر كەلە دەپ، – ىستەيمىن، قايال نە بۇعان ياپىرماي، –

 ساڭىراۋ بولدىم. قاسىنا كەلىپ ەدىم: دەپ، بواليىن ساڭىراۋ مەن
 .دەدى – كىمسىڭ؟ –
 :كەلىپ جاقىنداپ تامان قۇالعىما سونسوڭ. دەدىم – ما؟ بار اۋىل قوناتىن الدىمدا –
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 .دەدى – ادامسىڭ؟ جاتقان بارا قايدا –
 .دەدىم – ما؟ بار ءۇي بەرەتىن ءشوپ اتىما –
 كوشەگە جاقىن. ەردىم كوتىنەن. يزەدى باسىن دەپ، –، «رجۇ»ء دەپ، – عوي، ەكەن ساڭىراۋ ءبىر مىناۋ وي، –

 تۇرمىن نمە كەتتى، تاجىكەلەسە كەلىپ، جىگىت. ەكەن تۇر كەلىنشەك ءبىر قىز، ءبىر الدىندا ەسىگىنىڭ كەلدى،
 .ىشىمنەن بولىپ ساڭىراۋ

بارى دايار تۇرعان، اكەلىپ ء شاي،. وتىردىم كەلىپ، بايالپ اتىمدى نۇسقايدى، اعاشقا اناۋ دەپ، – بايال، اتىڭدى –
قۇيدى. مەنىڭ الدىما سارى ماي قويدى دا، جىگىتتىڭ الدىنا قوسپا قويدى. بايقاسام، ءتارىزى ۇيدە باستى كىسى 
جوق. قىز ساماۋرىننىڭ جىگىت جاعىنا وتىردى دا، كەلىنشەك مەن جاعىنا وتىردى، ءوزىم اشىعىپ كەلگەن كىسى، مايدى 

كەلتىرگەنىم جوق، جەپ قويدىم. جىگىت قوسپانى مەنىڭ الدىما تامان تارتتى. ونى جانە جەپ الدىم. ەكى اينالدىرۋعا 
 ساندا جىگىتكە ايتىپ قويادى:-كەلىنشەك اندا

 ،[دا] قىلسام نە. سوعامىن تەپشىپ-تەرلەپ سايىن ونان. دەيدى – اكەلگەنسىڭ؟ تاۋىپ قايدان جالماۋىزدى بۇل –
 . جاتار مەزگىل بولدى. ءالى ساڭىراۋمىن. دومبىرا اكەلدى.ىستىمتاۋ داستارحانداعىنى سول

 ەت .قويدى الىپ بىالي دومبىرانى سونسوڭ. الدى ءۇزىپ بۇراپ، قاتتى شەگىن دومبىرانىڭ دەپ، – ايت، ولەڭ –
 :جاتاردا. قويدىم جەپ تۇگەل. جاتىرمىن جەپ پىسىلداپ قاراماي، تىرىلەرىمە-ولەر دا تاعى اكەلدى،

 .دەدىم –ا قويامىن؟ قايد اتىمدى –
 كەلىنشەك ايتتى:

 .دەدى – ويالۋىن، اتتى سوڭ العان تويىپ ءوزى ەندى –
ءبارىن تىڭداپ وتىرمىن، اتتى اپارىپ، شوپكە كىرگىزىپ جىبەردى. جاتتىق، جىگىتتىڭ استىنا قوس توسەك سالدى  

گە جاتتى دا، كەلىنشەك تومەنگى ۇيگە جاتتى. ەلدىڭ دا، مەنىڭ استىما ەكى قابات كورپە سالدى. قىز ءبىز جاتقان ۇي
كوزى ۇيقىعا بارا بەرگەندە جىگىت باسىن كوتەرىپ الدى. مەن وياۋ جاتىرمىن. وتىرىك ەتىمدى قاسىپ، دىرىلداتىپ 

بەرىدەن كەيىن تاعى باسىن كوتەرىپ الىپ، ىڭىلدادى. تاعى دا ەتىمدى تىرنادىم. -جاتتىم. قايتا جاتتى. جىگىت ارى
قايتا جاتتى. جىگىت قور ەتە ءتۇستى. جۇگىرىپ، قىزدىڭ قوينىنا كىرىپ باردىم. موينىمنان قۇشاقتاپ الدى. مەن دە 
قۇشاقتاي الدىم، بوگەلگەنىم جوق، ءمىنىپ كەلىپ الدىم، قايدان بىلگەنىن بىلمەيىم، قوس اياقتاپ كەلىپ تەۋىپ 

شكابقا ساق ەتە ءتۇستى باسىم. قايتا كەلىپ، ورنىما جاتتىم.  جىبەردى. شالقامنان تۇسكەندە ءتوساعاشتىڭ ارتىنداعى
جىگىت مەن سالدىرالتىپ جۇرگەندە ويانعان جوق. ءالى ۇيىقتاپ جاتىر. توسەگىمە جاتىپ ابدەن جايالنىپ، ۇيىقتاپ 

 جاتقان جىگىتتى اۋىزدان قويىپ كەلىپ جىبەردىم. جىگىت باسىن جۇلىپ الدى.
جاعىن سيپاالپ قارادى دا، تۇرىپ، قىزعا تامان جۇرە بەرگەندە، اياعىمدى -نجا دەپ، – مە، جىبەردى قىز ياپىرماي، –

الدىنا ساال قويدىم. قاعىپ كەتتى، باسىمدى كوتەرىپ الىپ، ويبايدى ساال ءىشىمدى جارىپ كەتتى. شامدى جاعىپ 
 الىپ، انا جاقتان كەلىنشەك كەلدى.

ق جوق ەدى. قايداعى ءبىر جەكسۇرىندى اكەپ كەلىپ، جارى مەنەن. ڭالدى ءبۇلدىرىپ ءوزىڭ اي،-بايعۇسىم اي، –
 يبايدىو جامان ونان ما، باعاناعى باعاناعى. جىبەردى تەۋىپ ءبىر جانە ىشتەن الىپ، كيىپ كيىمىن جىگىت. دەدى –

 يقايا بىرەۋ دەپ، – ،«اش ەسىك» جاتقاندا، كەلە اتىپ تاڭ. جاتتىق قايتا ءبىز قالدى، كيىنىپ جىگىت. سالدى
 . شام جاعىپ، ەسىك اشتى. ەپتەپ قاراسا، باعاناعى تامىرى تورگى ۇيگە كەلىپ:سالدى

 :كەلىنشەك. دەدى – كىم؟ مىناۋ –
 .دەدى – ساڭىراۋ، ءبىر –

 . االشا شورانىڭ ءبىر اڭگىمەسى116
سا، ەكى اتتىلى جاس االشا شورا قۋاقىلىعى كۇشتى بولسا كەرەك. جاز كۇنى ەكەن، مال قاراي شىعىپ كەلە جات

جىگىتتەرگە كەزدەسىپتى. جىگىتتەر شورانى تانىمايدى، ءبىراق قارت كىسى بولعان سوڭ قازاق ادەتىنشە سالەم بەرەدى. 
 شورا سالەم الىپ، امانداسىپ بولعان سوڭ:

 :تتەرجىگى. دەيدى – مە؟ تۇسپەدى كوزىڭىزگە جىلقى ءۇيىر ءبىر جولىڭىزدا جاتقان كەلە شىراعىم، باالالر، ا، –
 :دا قاالدى بوال ساڭىراۋ وتىرىك كەتىپ، قىسىپ قۋاقىلىعى شورانى. دەيدى –، اتا، كورە المادىق، جوق –
 .دەيدى – جىلقى، ءبىزدىڭ ەكەن سول شىراعىم، ە، –

 جىگىتتەر:
 :سوندا. ايتادى قاتتىراق دەپ، – دەيمىز، جوق كورگەنىمىز اتا، جوق، –
 گىتتەرجى. دەيدى –جىلقى ايعىرى تورى بولسا، تاپ سول، تاپ سول،  ءبىزدىڭ تاپ سول باالالر، ە، ە، شىراعىم، –

 :بىرى-بىرىنە. سەسكەنبەيدى ەندى
 :دا شورا. دەيدى – ەكەن، قۇالق تاس ناعىز –
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 – شورا، – اتىم مەنىڭ ءجۇرىڭىز، ءىشىپ قىمىز كەتىپ،-كەلىپ بار، ءۇي ءبىزدىڭ جاعىندا ار شوشاقتىڭ باالالر، –
 بىرىنە:-عى سەسكەنبەي، بىرتا جىگىتتەر. دەيدى

 شورانىڭ. دەيدى – بارايىق، بار، قىزى ت...ك قارا بويجەتكەن ەكى ۇيىندە مۇنىڭ بولسا، شورا بۇل وي، –
 كەلە جىگىت اسج ەكى كەشەگى جاتسا، ءتۇرىپ ىرگەنى تۇستە شورا ەرتەسىنە. سەنگەن ناق ەستىمەيتىنىنە قۇالعىنىڭ

 رگەن سوڭ شورا ەكى قىزىنا:كى بەرىپ، سالەم جىگىتتەر. جاتىر
 بىر-بىرء جىگىتتەر. قويادى قىمىز جاساپ، داستارقان قىزدار. دەيدى – قۇيىڭدار، قىمىز باالالرعا مىنا شىراقتارىم، –

 :شورا جاتقان توردە مەزگىلدە تۇرعان الدارىندا قويىپ، اياقتى ەكىنشى ءىشىپ، قىمىز اياق
 –كەتىپ جۇرىڭدەر، كەشەگى ايتقان ناعىز تاس قۇالق شورا دەگەندەرىڭىز -كەلىپ ىشىڭدەر، قىمىزدى باالالرىم، –

 ىمىزق. كۇلىڭدەر-ويناپ شىراقتارىم، قۇربىالرىڭ، ەكى انا دەگەندەرىڭىز بار قىزى... كو قارا ەكى ۇيىندە. مەنمىن
ەلبەۋلەرىن گە جاراماي، بىشۋ قىمىزدارىن الدىنداعى جىگىتتەر دەگەندە – شىراقتارىم، جۇرىڭدەر، كەتىپ-كەلىپ ءىشىپ،

 بايالۋعا ءالى كەلمەي، ۇيدەن شىعا جونەلگەن عوي. شورا كەيدە وسىنداي قۋاقىلىقتى قولداناتىن كىسى كورىنەدى.
 . سامەن قۋ117

ايەلىم »ايدى. ن ماقتسامەن مەن باقتيار دەيتىن زامانداسى كەڭەسىپ وتىرىپ، اڭگىمەنىڭ اراسىندا باقتيار ءوزىنىڭ ايەلى
 :سامەن. دەيدى –، «وزىمە سەنەدى، مەن ارامدىق ىستەمەيىم، و دا امان، كىسى سوزىنە ەرمەيدى

 ازعىرماقشى سامەن. بايالسادى ءسوز ەكەۋى اقىرى،. دەيدى – ەرەر، دە سوزگە دا، اشۋالنادى ول بەكەر، ول –
 .بوالدى

ءبىر كەزدە سامەن باقتياردىڭ ۇيىنە كەلىپ، ەشنارسە كۇتپەستەن قۇران وقيدى. ارتىنان كوڭىل ايتادى. سوندا  
 ادامعا: 5-4وتىرعان 

 بولىپ، تاڭ-اڭ وتىرعاندار. دەيدى – با؟ العان ايەل ەلدەن باسقا الماي، ايەل ەلدەن انا اناۋگى باقتيار ە، –
 .دەيدى – ،«جوق ولعانب وزگەرىس[ ي] مۇندا ونداي، جوق،»

 سامەن:
 اقتيارب. كەلەدى باقتيار كەزدە سول. دەيدى ––ەلگە سويلەسىپ ءجۇر ەدى، اي ءبىر قالحوزدان انا... باقتيار نەگە –

 :جۇگىرىپ تۇرا الدىنان ايەلى كىرىسىمەن
 – ل،ا بارىپ ايەلىڭدى عوي، ەكەنسىڭ ءجۇر بولىپ الماقشى ايەل وقىتىپ، قۇران دەپ، ءولدى تىرىدەي مەنى ە، –

 .ۇرىسادى دەپ،
 ن:تاڭ. سوندا سامە-جاققا قارايدى. اڭ-تاڭ بولىپ وتىرادى. سامەنگە قارايدى، جان-باقتيار باسىندا تۇسىنبەي، اڭ

 :باقتيار سوندا. دەيدى – ەكەن، اشۋالنبايدى ايەلىڭ سەنىڭ باقتيار، ءا، –
 .تۇسىنەدى سوندا دەپ، –! ەكەن ۇرعان قۇداي ا، –

 . حاندى جەڭگەن قوجا118
بۇرىنعى زاماندا ءبىر ادام جول ۇستىنە ەگىن سالىپتى. سول ەگىن پىسكەن ۋاقتا ءبىر ادام كوشىپ كەلە جاتىپ، جەپ 

 قويىپتى. ەگىنشى مەن جەگەن ادام حانعا كەلىپ، ەگىنشى:
 :اناۋ. دەيدى – قويدى، جەپ جەپ ەگىنىمدى مىناۋ –
 قونام؟ قايدا ەندى. قوندىم ۇستىنە جول بۇرىلماي، جولدان قاراڭعىدا جاتىپ، كەلە كوشىپ جولمەن ىراس، –
 .دەيدى –رگەنىم جوق، مالىم جەپ قويدى، كو

 حان:
 .دەيدى – بە؟ بىلمەدىڭ جۇرەرىن جولمەن سالدىڭ، ەگىن نەگە جولىنا ەلدىڭ با؟ جىندىسىڭ –

 ەگىنشى:
 .كەتىپتى ءجۇرىپ دەپ، – بە؟ بىلمەدىڭ ولەرىن ونىڭ تۋىپ، باال جاتىپ، بىرگە قاتىنىڭمەن ءوزىڭ سەن –

حاننىڭ جالعىز باالسى سول ارادا عانا ولگەن ەكەن دەيدى.سونان سوڭ حان باالسىنىڭ ولگەنىنە رەنجىگەنىن قويىپ، 
 ءتاۋبا قىلىپتى.

 . دۋانا قوجاناسىر119
، ر، ءبىر ادام، نە اقىلدى ەمەس، نە اقىماق ەمەسءتىپتى، بۇرىنعى زاماندا ءبىر دۋانا قوجاناسىر دەگەن بولىپتى. ايتەۋى 

نە تەنتەك ەمەس، نە مومىن ەمەس. وعان تانىس بولعان ەمەسدۇر قايعى دا، ماشاقات تا، ءوش الۋ دا، ءھام كۇنشىلدىك 
 ىتە. ول ءوزى قۇداي دەگەن كىسى ەدى، ءھام ءارقاشان وزىندە نە بار بولسا، سونىمەنەن قاناعات قىالر ەدى، ىلگەرگ

ۋاقىتتا قايتەمىن دەپ، قام جەمەيىنشە. ول تۋرادا ايتىلعان قازاق اراسىندا كوپ سوزدەر بار. بۇالردى ساناۋعا مۇمكىن 
 ەمەس. ءبىز بۇالردىڭ ىشىنەن باعزى بىرەۋلەرىن الىپ، جازۋعا جاھات ەتەمىز.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                768 bet 

عاشتىڭ ى. اعاش ىشىنە كەلىپ، ءبىر اءبىر كۇنى قوجاناسىر كوك ەسەگىنە ءمىنىپ الىپ، وتىن العالى اعاش ىشىنە بارد 
بۇتاعىنا شىعىپ الىپ، بۇتاقتى تۇبىنەن كەسە باستادى. ءدال سو ۋاقىتتا ءبىر جوالۋشى ادام قاسىنان وتە بەرىپ، بۇعان 

 ايعايالپ ايتادى:
 :ايتادى دۋانا. دەپ – عوي، ولەسىڭ كالىپ استىندا قۇالسا، اعاش –
 جۇرە توقتاماستان جوالۋشى. دەيدى – كەرەك؟ ولسەم قااليشا قاشان، مەن ايت، ماعان سەن توقتا، اۋليە، ەي، –

 ءبىراق وعان ايتتى: بەرىپ،
. دەپ – ،«ايت ولەتۇعىنىمدى قاشان»: سۇرايدى جىبەرمەستەن قوجاناسىر سوندا. دەپ – ەكەنسىڭ، اقىماق سەن –

 :اشۋالنىپ سوڭ بەرگەن اال مازاسىن ابدەن جوالۋشى
 .دەيدى – ولەسىڭ، سوندا سۇرىنسە، مارتەبە ءۇش ەسەگىڭ قاشان سەن اقىماق، –
 ەندى ڭا،ايتقانى شىنىڭدى ماعان جاسىرماي، جارىلقاسىن، ءتاڭىر – ايتادى، دۋانا دەپ، –اۋليە!  جارىلقاسىن، ءتاڭىر –

 بەرىپ، قۋات ەسەگىمە ساقتاپ، ولىمنەن مەنى تاعاال الال قىل، دۇعا ءۇشىن مەنىڭ ءبىراق بولسىن، جولىڭ بەر، جۇرە
 .دەيدى – جەتكىزۋگە، امان ۇيىمە وتىنىممەنەن مەنى

قوجاناسىر وتىنىن الىپ، ەسەگىنە ارتىپ، ءھام ۇستىنە ءوزى ءمىنىپ الدى. اۋىر جۇكتى كوتەرىپ جۇرۋگە ەسەگىنىڭ 
 دەپ –« ا، الالي»كۇشى كەلمەدى. وتىز قادام شىقپاي جاتىپ، ءسۇرىنىپ كەتكەن ەدى، قوجاناسىر قورىققانىنان 

 .دەيدى – «بە؟ ولەمىن شىنىمەنەن»– زارالنىپ،
 سالىپ، ايعاي دەپ –، «مەن ولەمىن»ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن ەسەگى تاعى دا ءسۇرىنىپ كەتىپ ەدى، دۋانا:  
 جاقىن اعاشقا مارەڭ-ارەڭ ەسەگى بەيشارا. دەدى – «با؟ قاالمىن الماي كورە قاتىنىمدى شاعا،-باال اپىرماي،»

دى. ي، جىعىلىپ تا قالتۇرما سۇرىنگەنىمەنەن كەلگەندە ورتاسىنا كوپىردىڭ ءدال جەتىپ، كەلىپ كوپىرگە تۇرعان
. دەدى –، «مىنە، ءولدىم، قوش بول، قاتىنىم، سۇيىكتى باالالرىم»قوجاناسىر ەسەگىمەنەن بىرگە جاتىپ، ايعايالدى: 

 پدە – ،«ولدىم»ء: دۋانا جاتسا، الماي تۇرا جۇكپەنەن ىراۋ ەسەك. الدى جاتىپ ۇستىندە كوپىر دۋانا ەسەكپەنەن
، «ناڭكىر، نە سەبەپتى كەلىپ ماعان ازابىن سالمايدى-مەن ءولدىم، قايدا مۇڭكىر»يدى: ويال جاتىپ قوجاناسىر. جاتىر

 كوپ ارتتارىندا ەدى، جاتىر كەلە كەرۋەنباسى ەكى-بىر جاقىنداپ، قاراي كوپىرگە ۋاقىتتا سول ءدال. دەپ –
ونداي جانە كوپىردىڭ تارلىعى س باستادى ۇركە ەسەگىنەن مەنەن قوجاناسىر اتتارى كەرۋەنباسىالردىڭ. بار كەرۋەندەرى

 ەدى، ءدال قوجاناسىر مەنەن ەسەگىنىڭ ورتاسىنان وتسە كەرەك. سوندا كەرۋەنباسىالر ايعاي سالىپ ايتادى:
 .دەيدى – كەتەلىك، ءوتىپ ءبىز بەر، جول بىزگە تۇر، كىسى، ەي، –

 قوجاناسىر جاۋاپ سۇرايتۇعىن پەرىشتە دەپ ءبىلىپ، بۇالرعا ايتادى:
الال تاعاالنىڭ پەرىشتەلەرى، مەن ءوز عۇمىرىمدا ەشبىر جاماندىق قىلعانىم جوق، السىزدەردى رەنجىتكەنىم  اي، –

سى ىالسىممەن ورازا تۇتتىم. ەي، جاقجوق، كۇنىندە بەس ۋاقىت نامازدى بۇلجىتپاستان، ورنىنا كەلتىرىپ تۇردىم، ىق
 .دەدى –پەرىشتە، مەنى قيناماڭىزدار، 

 ڭداماي،تى ول ەدى، دەپ –، «ورنىڭنان تۇر»كەرۋەنباسى ونى اقىلىنان اداسقان عوي دەپ ءبىلىپ، والر قوجاناسىرعا 
 :الدى جاتىپ

 سىو مەن دا ونان. عوي تۇرسىڭدار پدە جىبەرەيىن تامۇققا مەنى سەندەر. اياڭىزدار مەنى كىسىمىن، جاقسى مەن –
 .دەدى –شە، كۇيگەنىم ىشىندە وتتىڭ جانعان دا، قااليىن جاتىپ ورنىمدا

سوندا كەرۋەنباسىالر مۇنى قامشىنىڭ استىنا الىپ، ساباي باستادى. بەيشارا قوجاناسىر بارلىق كۇشىن سالىپ، قاشىپ 
 جونەلدى.

 كەلە جاتىر، جاقسى ادامداردىڭ ونى ءتىرىلتىپ جىبەرگەنىنە عانا قۋانىپتى.قوجاناسىر ۇيىنە قاراي دەمالماستان قاشىپ 
*** 

جولدا ولگەن ادامدى ارۋالپ كومگەلى اپارا جاتقاندارعا جولىقتى. والر بۇعان ايتتى ولگەن ءبىر بايدىڭ قىزىن كومگەلى 
ءتىرىلدىم، ءھام مەن دە بۇل ولگەن اپارا جاتىرمىز دەپ. قوجاناسىر وياليدى: مەنى كەرۋەنباسىالر ۇرىپ ەدى، مەن 

 قىزدى ءتىرىلتىپ قارايىن. تىرىلتسەم، مۇنىڭ ءۇشىن مەن كوپ سىي االرمىن دەپ.
 بۇ مەن ەگەردە بەرەسىزدەر، نە ماعان سىزدەر – سالىپ، ايعاي دەپ – ەستىڭىزدەر، مۇسىلماندار، جاقسى ەي، –

 .دەدى – تىرىلتسەم، قىزدى
 التىن يقارا تومەن توبەڭنەن سەنىڭ مەن. ءتىرىلت قىزىمدى مەنىڭ تەك بەرەمىن، سىي كوپ قىلىپ جومارتتىق –

 .دەدى –ىڭ جىلقى بەرەمىن، م ءھام قۇيامىن،
جايعا قاراماي، ولگەن كىزدى ۇرا باستادى. قوجاناسىر قاالي ۇرسا دا، قىزدى -قوجاناسىر قولىنا سويىل الىپ، اي

قىال الماعانىن كورىپ، ءھام ونى اقىلىنان اداسقان عوي دەپ ءبىلىپ، جانازاعا ورنىنان تۇرعىزا المادى. دۋانا ەشنارسە 
 جيىلعان ادامدار ونى مەيلىنشە ۇردى.
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*** 
قوجاناسىر بازاردان ءبىر قوي ساتىپ الىپ، جەتەكتەپ، ۇيىنە الىپ كەلە جاتسا، الدىنان كوپ شاكىرتتەر جولىعادى. 

اتىر ەدى. والر مۇنى حۇپ ءبىلۋشى ەدى، ءھام مۇنىڭ قىلىعىنا ءار ۋاقىتتا بۇالر توپتانىپ، مەدرەسەدەن شىعىپ بارا ج
كۇلۋشى ەدى. سودىر باالالر قوجاناسىرعا ءاربىر قالجىڭ، كۇلكى سوزدەر ايتىپ، ءسوز سۇرادى. بۇالردىڭ سوزدەرىنە 

 قوجاناسىر دا ءتيىستى، كۇلكىلى جاۋاپ قايتاردى.
 شاكىرتتەر ايتتى:

-ناپوي بارىڭدار،»: ايتتى بىزگە مولدا بوالتۇعىنىن؟ زاماناقىر ەرتەڭ بە، بىلمەيسىز ءسىز قوجەكە، اق،-راس –
 .دەيدى –دەپ، « ەر، سەندەرگە عۇمىر سۇرۋگە كوپ قالعان جوقكۇلىڭد

 .دەيدى – عوي، ولەمىز دە ءبارىمىز ەرتەڭ بار، كەرەگى نە قويدىڭ سىزگە قوجەكە، –
 .دەيدى – تويعىز، ءبىزدى ەتىمەنەن سويىپ، مۇنى دا ونان سەن –
 .قوجاناسىر دەيدى – باالالر، جارايدى، –
 .دەيدى –ق تا، مەنىڭ قويىمدى تاساتتىق قىاليىق، بارايى جاعاسىنا وزەننىڭ –

قوجاناسىر ءھام شاكىرتتەر سۋدىڭ جاعاسىنا كەلىپ، قويدى سويدى، دۋانا قويدىڭ ەتىن اسا باستايدى. اممە شاكىرتتەر 
كيىمدەرىن قوجاناسىرعا قالدىرىپ، وزدەرى شومىلۋعا كەتىستى. والر شومىلىپ جۇرگەن ۋاقىتتا قوجاناسىر والردىڭ 

 كيىمدەرىن جيىپ الىپ، وتقا جاعىپ جىبەردى.
 شاكىرتتەر قايتىپ كەلىپ، قوجادان سۇرادى:

 .دەپ – قايدا؟ كيىمدەرىمىز ءبىزدىڭ –
 ەگىكەر نە سىزدەرگە كيىمنىڭ بوالدى، زاماناقىر ەرتەڭ – بەردى، جاۋاپ ىرقوجاناس دەپ، – باالالرىم، شىراعىم، –

 .دەيدى –ىم، جىبەرد جاعىپ وتقا والردى مەن بار،
 . قوجاناسىر120

قوجاناسىر ءبىر اعاشتىڭ باسىنا شىعىپ، قولىنا بالتا الىپ، ءوزىنىڭ تۇرعان اعاشىنىڭ استىنان قىرقا بەرىپتى. جولدان 
 ءوتىپ بارا جاتىپ:ءبىر جوالۋشى 

 ا بەرىپتى.اسىر قىرققوجان تىڭداماي، ءسوزىن ونىڭ. بەرىپتى كەتە ايتىپ، دەپ – عوي، جىعىالسىڭ قوجاناسىر، ءاي، –
 ءبىراز قىرىققان سوڭ اعاشى سىنىپ، قوجاناسىر جىعىلىپتى. قوجاناسىر ويالپتى: 
 اليىن،قا سۇراپ سونى ەكەنمىن، ولەمىن قاشان مەن ەندى. جىعىلدىم ەدى، دەپ جىعىالسىڭ ەكەن، اۋليە ادام الگى –
 :بارىپ قۋىپ ارتىنان ادامنىڭ الگى دەپ، –
 قوجاناسىر دەپ، –ىڭ دەپ ەدىڭ، مەن جىعىلدىم. ەندى قاشان ولەمىن، سونى ايتىپ بەر، جىعىالس سەن جاڭا –

 :ايتتى جوالۋشى ول. سۇرادى
 .دەدى – ولەسىڭ، وسىرسا، ءۇش ەسەگىڭ –
ءبىر كۇنى قوجاناسىر ۇزاق جولعا شىعىپتى. ءبىراز جەرگە كەلگەندە ەسەگى وسىرىپ قويىپتى. زامان قانداي بوالدى  

 ەكەن دەپ ويالپ قويىپتى.
 دەپ، –، «بايعۇسىم اۋىردى عوي»تاعى ءبىراز جەرگە كەلگەندە تارق ەتىپ وسىرىپ قويىپتى. سوندا قوجاناسىر: 

 .باستايدى وسىرا سوڭ شارشاعان ىنشەادەت ەسەك. باستاپتى وكپەلەي
لدى دەگەن و»كوپ جەرگە كەلگەندە ءبىر كوپىردىڭ قاسىنا كەلگەن زاماندا ەسەك ادەتىن قىلىپ، وسىرىپ قويىپتى. ء

 .كەتىپتى جىعىال ەسەكتەن دەپ، –، «وسى عوي
ۇركىپ،  ءبىر نارسەنى كورىپ، سول ۋاقىتتا ءبىر توپ كەرۋەن كەلىپ، جاقىنداپ كەلگەندە تۇيەلەر الگى سۇالپ جاتقان

ۇستىندەگى ارتقان مەيىز، تاعى باسقا جەمىستەر ەكەن، قابى جارىلىپ، ]ول[ توگىلىپ، ابىرجىپ جاتقاندا، ءولىپ قالعان 
 .[قويىپتى جەپ] دەپ –ول دۇنيەدە وسىنداي ميۋاالر بار دەپ ەدى. سول وسى ەكەن عوي، »قوجاناسىر تۇرەگەپ: 

 .ساباپتى ابدەن الىپ، ۇستاپ قوجاناسىردى كەرۋەندەر ،[دەپ] – ىڭ؟ءجۇرمىس جەپ ءبارىن –
*** 

-ستانى توزعان سوڭ سيىردى بازارعا اپارىپ ساتىپ، كويلەك-قوجاناسىردىڭ ءبىر سيىرى بولىپتى. ءبىر كۇنى كويلەك
 ستان الىپ كەلەيىن دەپ، بازارعا سيىرىن اپارىپ جۇرسە، ەشكىم سۇرامايدى.

 .دىەتە – ،«ر-ىر» يت سۇراسا، يتتەن دەپ، –، «سەن مەنىڭ سيىرىمدى االسىڭ با؟»ءبىر ۇلكەن سارى يتكە:  
 ەپ، سول يتكە سيىرىن سويىپ بەرەدى.د – عوي، ەكەن دەيدى االمىن وسى ە، –

 يت ەتتى جەپ جاتقاندا:
 «ر-ىر» يت بەرگەندە، ايتا سىلتەپ، قولىن دەپ، – قوي، تاۋىپ دەيىن كۇنگە جەتى بۇلىمدى مەنىڭ سەن –

 .ەتەدى
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 :قاتىنى بارسا، ۇيىنە. كەتەدى قايتىپ ۇيىنە دەپ، – عوي، ەكەن دەيدى – بەرەمىن، ە، –
 .سۇرايدى دەپ –ساتتىڭ با؟  ءقايتتىڭ، سيىردى –

 قوجاناسىر:
 اتىنىناق دەپ، – بولدىم، الماقشى بارىپ سوڭ كۇننەن جەتى پۇلىن ساتتىم، يتكە سارى ۇلكەن ءبىر سيىردى ە، –

 .قايتارادى جاۋاپ
قاتىنى قوجاناسىردىڭ سىرىن بىلەدى ەكەن، قاتىنى ءبىلىپتى نە قىلعانىن. قوجاناسىر جەتى كۇنى بىتكەن سوڭ سيىردىڭ 
 پۇلىن االيىن دەپ، باياعى يتكە بارادى. يتكە بارسا، سول جەردە ساندالىپ ءجۇر ەكەن. قوجاناسىر بارىپ، يتكە ايتادى:

. بەرەدى ۋاق ارتىنان بەرەدى، قاسىنا يت بەرسە، ايتا جاقىنداپ، يتكە. دەيدى – كەلدىم، ۋاداڭا ايتقان بەر، دىپۇلىم –
 قازىپ، انانداي جەرگە بارىپ، يت جاتادى.-اعاشتىڭ ءتۇبىن قازىپ ءبىر سوڭ، شولدەگەن ابدەن يت
 .االدى تاۋىپ التىن كوزە ءبىر قاراسا، قازىپ دەپ، – عوي، ەكەن بار اقشا جەردە وسى ە، –
 ءوزىنىڭ اقشاسىن تۇگەل ساناپ الىپ، ارتىعىن سول جەرگە كومىپ كەتەدى. ۇيىنە بارىپ، قاتىنىنا ماقتانادى. 
 :سۇرايدى قاتىنى. دەيدى –ساتىپ، التىن الدىم،  سيىردى مەن –
 :سۇرايدى قوجاناسىردان دەپ – مە؟ بەردى يت سول اقشانى –
 ەتتىم،ك كومىپ ارتىعىن الىپ، ساناپ اقشامدى ساتقان سيىرىم سودان. ەكەن بار التىن كوزە ءبىر جەردە وسىنداي –
ول التىندى الماقشى بولىپ، ءبىراز باۋىرساق ءپىسىرىپ س. ەكەن قۋ قاتىنى قوجاناسىردىڭ ايتادى، قاتىنى. دەپ –

 جەرگە بارعان سوڭ قاتىنى:الىپ، قوجاناسىردى ءبىر ەسەككە مىنگىزىپ الىپ، باسىن جەتەكتەپ، ءبىراز 
 اتىپ،ج بارا جەتەكتەتىپ باسىن قوجاناسىرعا ءمىنىپ، ەسەككە دەپ – شارشادىم، جەتەكتە، سەن مىنەيىن، مەن –

 ساقتى قوجاناسىر ........باۋىر باياعى
*** 

التىندى  قوجاناسىر تاڭ قاالدى، اۋادان دا باۋىرساق جاۋادى ەكەن عوي دەپ، كەتە بەرەدى. ءسويتىپ، كورىپ،
 كومگەن جەرگە كەلەدى.

 قوجاناسىردىڭ قاتىنى التىندى االدى. قوجاناسىر قاتىنىنا ايتادى:
 اتشاعاپ بارىپ، قوجاناسىر. الىپتى التىندى قاتىنى دە، دەسە –ن، ايتامى پاتشاعا مەن الساڭ، الما، التىندى سەن –

 .ايتادى بارىپ
 .دەپتى – الدى، تاۋىپ التىن قاتىنىم مەنىم وسىنداي –
ءبىر كۇنى پاتشا قاتىنىمەن ەكەۋىن سۇراپتى. قوجاناسىرعا قاي كۇنى التىندى تاۋىپ الدىڭ دەسە، انەۋكۇنگى اۋادان  

 .تۇر سوعىپ قوجاناسىر دەپ، –باۋىرساق جاۋعان كۇنى تاۋىپ الدىم، 
 قاتىنى ايتادى:

 .ەكەن كەتكەن قۇتىلىپ سۇرالماي، ادانپاتش دەپ، – عوي، ەكەن جاۋادى باۋىرساق دا اۋادان تاقسىر، ويباي، –
*** 

ءبىر كۇنى قوجاناسىر ءبىر كەسەسىن الىپ، جەرماي العالى بازارعا بارىپتى. ءبىر دۇكەنگە كەلىپ، ءبىر قاداق مايىن  
 تارتقىزىپ، كەسەسىنە قۇيسا، ءبىرازىراعى سىيماي قاپتى. ماي ەگەسى:

 دەسە، – قايتەسىڭ؟ مايىڭدى قالعان مىناۋ –
 .ۇستايدى توڭكەرىپ دەپ، – بار، جاعى قۇياتىن دا جاعىندا مىنا –

ماي ەگەسى ونىڭ توگىلگەنىمەن نەسى بار، اقشاسىن العان سوڭ قالعان مايىن انا جاعىنا قۇيىپ جىبەرەدى. قوجاناسىر 
 كەسەنى سول ۇستاعان بويىنشا ۇيىنە بارادى.

 :كورىپ مايىن اكەلگەن قاتىنى. دەيدى – كەلدىم، الىپ ماي قاتىن، –
 :قوجاناسىر سوندا. دەيدى – ما؟ وسى كەلگەنىڭ الىپ بارىپ، ادەيى –
 سويتىپ، مايىنىڭ ءبارى توگىلگەن ەكەن.ء. ۇستايدى شالقايتا كەسەسىن دەپ، – بار، جاعىندا مىنا كوبى ە، –

 . قوجاناسىر اڭگىمەلەرى121
ءبىر كۇنى قوجا ناسرەددەن اس پىسىرۋگە كورشىسىنەن قازان سۇراپ الىپتى دا، اس ءپىسىرىپ بولعان سوڭ ىشىنە  

 ءوزىنىڭ تەمىر ءشومىشىن سالىپ، كورشىسىنە اپارىپ بەرىپتى:
 ىسى:كورش. دەپ – تۋدى، ساۋ-امان قازانىڭ –
 .بەرىپتى قاال ويالپ، ىشىنەن دەپ – قىلدىم، پايدا ءشومىش تەمىر ءبىر –

. جىبەرەدى بەرىپ ايتپاي، ءسوز تاعى كورشىسى. بارادى سۇراي قازانىن كورشىسىنىڭ تاعى ناسرەددەن قوجا –ەكىنشى 
 ادى:ىنە اپارىپ تۇرىپ، ايتكورشىس دا، جارادى قاق ورتاسىنان قازاندى سوڭ بولعان ءپىسىرىپ اسىن ناسرەددەن قوجا

 :كەتىپ شوشىپ كورشىسى. دەپ – كوشتى، دۇنيەگە باقي دۇنيەدەن ءپاني قازانىڭ بەرسىن، قايىرىن الال –
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 .دەيدى – ەدى؟ بە كوشەتىن قازان دۇنيەدەن ءپاني –
 سوندا قوجا ناسرەددەن ايتىپتى:

لىپ ەدىڭ، ەندى قازانىڭ ءولدى دەگەندە نەگە قا الىپ ءشومىشىمدى تەمىر مەنىڭ نانىپ، دەگەندە تۋدى قازان –
 .كەتتى شىعىپ ۇيدەن دەپ، –نانبايسىڭ؟ 

*** 
ءبىر كۇندەرى قوجا ناسرەددەننىڭ بۇزاۋى جامىراپ كەتىپتى. ارتىنان قۋىپ، ۇستاي الماعان سوڭ ءۇيدىڭ قاسىنداعى  

 كولەڭكەدە جاتقان وگىزدى ساباپتى.
 گە ايتقان ءسوزى:كىسى سۇراعان دەپ – سابايسىڭ؟ نەگە –
 .دەپتى – ءبىلسىن؟ ءمانىسىن ەنىڭن بۇزاۋ كىشكەنە سوڭ ۇيرەتپەگەن وگىز ۇلكەن –

*** 
 وياتىپ الىپتى:« تۇرالپ-تۇر»ءبىر كۇنى قوجا ناسرەددەن ءتۇن ىشىندە ۇيىقتاپ جاتقان قاتىنىن  
 .دەپ – كەلدى، ءبايىت كوڭىلىمە –

 قاتىنى ءسوزىن قايىرماي، تۇرىپ، شامىن جاعىپ بەرىپتى. سوندا قولىنا الىپ جازعان ءبايىتى مىناۋ ەكەن.
 سيا، قارا قاعاز، اق –

 .جاتىپتى قايتا دا، جازىپتى دەپ –كوك جاپىراق، قىزىل الما، 
 . قوجاناسىردان ءسوز122

 قوجاناسىر وتە قيال اپەندى كىسى بولعان ەكەن. قوجاناسىر ءبىر كۇنى ۇيدە جاتسا، پاتشا شاقىرىپتى.
 :كەلىپ جىگىتتەر. دەپتى –، مەنىڭ ءتىسىم اۋىرىپ قالدى، قوجاناسىر كەلىپ، تىسىمە ەم قىلسىن –
 :ايتىپتى قوجا. دەپتى – شاقىرادى، پاتشا ءسىزدى ءجۇر، قوجەكە، –
 جىگىتتەر. ايتىپتى جىگىتتەرگە دەپ، – جىبەرسىن، بەرىپ ماي كەروسين ماعان جانە كەلسىن ءوزى پاتشا بارمايمىن، –
 اپاتش. دەدى –ارىپ، پاتشاعا ايتقان ەكەن قوجا كەلمەيمىن دەيدى، ماعان ماي بەرسىن دەپ، ايتىپ جىبەرەدى، ب

 :ايتتى
 ەمەس ماي ونىڭ. بەرىڭدەر بارا الىپ قوجاعا تولتىرىپ، ءسيىپ، بوتەلكەگە ءبىر –

 رجىگىتتە. دەدى –ەكەنىن بىلگەن سوڭ قوجا اشۋالنىپ، ءوزى كەلەدى، ونان سوڭ ءتىسىمدى قاراتىپ االيىن، 
. بەرىپتى قاال ،بەرمەي سىر ءبىلىپ، قوجا تانىپ، جەرىنەن بارعان الىپ. بەرىپتى بارىپ، الىپ قوجاعا ءسيىپ، بوتەلكەگە

 :كۇن ەكىنشى
 دەپ، – كەلىڭدەر، الىپ بايالپ كەلمەسە، عوي، كەلمەدى كەل، شاقىرىپ قوجانى –

پاتشا جىگىت جۇمسادى. قوجا ادامنىڭ كەپكەن ءبىر تەزەگىن ءبىر شۇبەرەككە تاڭىپ الىپ، دايىن بولىپ وتىر ەكەن. 
 جىگىتتەر كەلىپ، قوجانى ەرتىپ، پاتشاعا بارىپتى. پاتشا قول قۋسىرىپ:

-ارىءد ءبىر ماعان. كوردىم قورلىق كورمەگەن اۋىرىپ، ءتىسىم بەرى كەشەلى كەلمەدىڭىز؟ كەشە نەگە قوجەكە، –
 .دەدى –ەكەن. نە دۇنيە بولسا، مەن سىزگە بەرەر ەدىم،  بەرسەڭىز بولسا، بارىڭىز

 قوجا سوندا باعاناعى تەزەكتى ءبىر شۇبەرەككە وراپ، پاتشاعا بەرەدى.
 :باسىپ تىسىنە پاتشا. دەدى – باسىڭىز، تىسىڭىزگە جۇتپاي، ءارى سالىپ، اۋزىڭىزعا مىنانى –
 :بەرەدى جاۋاپ قوجا دەپ، –لدىڭىز؟ ا قايدان مۇنى ءدارى، ساسىق دەگەن نە بۇل قوجا، ءيا، –
 .دەدى – عوي، كۇنجارىسى مايدىڭ سول عوي، بەرىپسىز ماي بوتەلكە ءبىر ماعان كەشە پاتشا –

 پاتشا ورنىنان قارعىپ تۇرىپ، اۋىزدارىن شايىپ:
 دەپ، – بەرەيىن، كەبىس ءبىر ساعان مەن. قىلما ماسقارا مەنى جايىپ، جۇرتقا ءبىراق جوق، امال ساعان قوجا –

 الدىنان جاتسا، ەكەل كوشەدە الىپ، كيىپ اياعىنا كەبىستى. شىعارىپتى ۇيدەن بەرىپ، قوجاعا كەبىس ءبىر باعالى ارتىق
 قولعا ىزدىڭءب تۇسىرەمىز؟ ءقايتىپ قولعا كەبىستى اياعىنداعى قوجانىڭ» اقىلداسىپ، ەكەۋى شىعىپ، قاراقشى ەكى

 ءتۇسىپ، اارتىن قوجانىڭ. قىلدى ارمان بۇالر دەپ، –، «اۋ-بولىپ قاالر ەدىك قارىق ساتىپ، دۇنيەگە ءبىرتاالي تيسە،
 عاشتىڭا بيىك ءبىر جىگىت ەكى شارشاپ، اقىرى،. المادى اال تاۋىپ، ىڭعايىن كەبىستى. بولدى اۋرە كۇن بىرنەشە
 :بولىپ الداماق قوجانى كەلىپ، ەرتىپ الىپ، قوجانى تۇبىنە

 دەپ –باسىنداعى قۇستىڭ باالپانىن الىپ تۇسسەڭىز، ءبىز سىزگە اقشا بەرەر ەدىك،  باقتىڭ مىنا ءسىز قوجەكە، –
 .ويالپتى مۇنى اقىلمەن دەگەن – قاشالىق، الىپ كەبىستى شىققاندا باققا تاستاپ، كەبىستى الداپ،
 سوندا:قوجا 

 دى.تاستاما كەبىستى. جارماستى باققا دەپ، – بەرەيىن، الىپ باالپانىن قۇستىڭ ماقۇل، –
 .دەدى – تاستاڭىز، عوي، كيەسىز تۇسكەندە قايتا تاستاپ، كەبىستى قوجەكە، –
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 قوجا جاۋاپ بەرىپ:
 جىگىتتەر .دەدى – بە؟ بەرمەيمىن كەتە ءارى سودان شىقسا، بۇل بە؟ جۇرەمىن كەلىپ جەرگە وسى تاستايمىن، نەگە –

 اقىرىندا، كەڭەسىپ، كوپ بۇالر دەپ، –ۇسىرەمىز، ت قولعا كايتىپ كەبىستى بۇل قىالمىز، قاالي مۇنى–: قۇرىپ دىمى
 ،«كەتەيىك ىپال دۇنيەسىن ءۇي جانە كەبىسىن مۇنىڭ جەرىنەن جاتقان ۇيىقتاپ. بارالىق ۇرلىققا تۇندە ۇيىنە مۇنىڭ»
. جاتتى تىنىش سەزىپ، قوجا. كىردى ۇرلىققا جىگىت ەكى جەرىنەن جاتقان ۇيىقتاپ قوجا تۇندە اقىلداسىپ، دەپ –

 ىستى جانە ءۇي دۇنيەسىن الىپ، ەكى جىگىت ءجۇرىپ كەتتى.كەب
يگە ۇوشاعىن الىپ، جىگىتتەردىڭ ارتىنان ءجۇرىپ بەرەدى. جىگىتتەر ءبىر -ورنىن، قازان-ارتىنان قوجا ءوزىنىڭ توسەك

 كەلىپ، كىرىپ، جاڭا وتىرعاندا قوجا دا كىرىپ كەلدى. جىگىتتەر ەسى شىعىپ:
 تى. قوجا جاۋاپ بەرىپ:دەپ – قاالي؟ بۇل قوجەكە، –
 :الماي بىلە قىالرىن نە ساسىپ، جىگىتتەر. دەدى – پە؟ كەلمەدىك كوشىپ وسىندا ءبىز –
 يىنەۇ كوشىپ، قايتا. دەدى – بەرەيىك، بارىپ الىپ ۇيىڭىزگە دۇنيەڭىزدى. كەش ءوتتى، ايىپ بىزدەن قوجەكە، –

 .قويدى كەلىپ، الىپ
*** 

قوجا ءبىر كۇنى بازاردان ەكى كەلى ەت الىپ، قولىنا ۇستاپ كەلە جاتسا، ءبىر قاراقۇس قۇيىلىپ كەلىپ، قوجانىڭ 
پتى. جانە باسقا بارىپ وتىرى قولىنداعى ەتتى ءىلىپ، الىپ كەتىپتى. قوجا نە قىالرىن بىلمەي ساسىپ، ءبىر قالقا جەرگە

ادام ەت الىپ كەلە جاتسا، قوجا باعاناعى قۇس قۇساپ، الگى ادامنىڭ قولىنداعى ەتتى جۇلىپ الىپ، قاشا بەرەدى. 
 كىسى ارتىنان قۋىپ:

 :قوجا دەسە، – بەرىڭىز، ەتتى پا؟ زورلىق مۇنىڭىز قاالي، بۇل قوجەكە، –
 بولماسا، بەرەمىن، ساعان دە مەن بەر، الىپ ەتىمدى مەنىڭ ۇستانقاراق. ەكەن وسىنداي ىرىمى جەردىڭ بۇل –

 .دەيدى – قالما، جولىڭنان
*** 

قوجا ءبىر كۇن مەشىتتە ناماز وقىپ، كوپ كىسىلەرمەن قاتارعا تۇرىپ، ەڭكەيە بەرگەندە، قوجانىڭ ارتىنداعى ءبىر 
ۇرتىپ الدىنداعى يمامنىڭ قوجا قۇيرىعىنا ءت جىگىت قالجىڭ قىلىپ، قۇيرىعىنا ءتۇرتىپ قويىپتى. قوجا مۇنى كورىپ،

 جىعىلىپ، ناماز بۇزىلىپ، قوجاعا قاراپ:-جىبەرىپتى. قوجا قايراتتى كىسى بولسا كەرەك، مولدا ءسۇرىنىپ
 .دەپتى – پە؟ كىسىلىك مۇنىڭىز قاالي؟ مۇنىڭ –

 قوجا جاۋاپ بەرىپ:
 تۇرتىپء ءسىزدى دە مەن سوڭ تۇرتكەن بۇل مەنى سۇراڭىز، جىگىتتەن ارتىمداعى مەنىڭ ايتپاڭىز، ماعان مولدەكە، –

 .بەردى جاۋاپ قوجا دەپ –م، قالدى ويالپ دەپ ەكەن وسىنداي ءراسىمى جەردىڭ بۇل. ەدىم
*** 

 قوجا ءبىر كۇنى ءبىر مەشىتكە كىرىپ كەلىپ:
 مىڭ ،بولساڭ بەرەتىن. المايمىن بولسا، كەم التىن ءبىر التىننان مىڭ بەرىپ، التىن مىڭ ماعان قۇداي جاساعان –

 .بەرەدى زارالي قىلىپ، ءمىناجات دەپ، – بەر، التىن
 ءبىر ۇلكەن باي مۇنىڭ زارالپ تۇرعانىن كورىپ: 
 سىكتەنە كورەيىن، سىناپ قىلىپ، كەم التىنىن ءۇش التىننان مىڭ بۇعان ەكەن، كايتەر جوق، ەكەن، مە اۋليە انىق –

 قاراپ ،جىبەرىپ تاستاپ التىندى جەتى توقسان ءدۇز توعىز دەپ، – سىنايىن، ءبىر مۇنى االرمىن، قايتىپ شىعاردا
م كورىنبەگەن سوڭ دەرەۋ التىندى الىپ، ساناپ تۇرىپ ەدى، قاراسا، ءۇش ەشكى قاراپ، جاعىنا-جان قوجا. تۇردى

 التىن كەم. قوجا التىندى جەرگە قويىپ:
 المايمىن ما، قالدى جەتپەي اقشاڭ التىنعا ءۇش نە، ەندى عوي، ەدىم دەپ التىن مىڭ ساعان مەن قۇداي، اي، –

بەرى وتىرىپتى، ءۇش التىن كەلەتىن بولمادى، سوندا -ارى وتىردى، وكپەلەپ دەپ – بەر، تۇگەل بەرسەڭ، مۇنىڭدى،
 قوجا:

 ققىلما كەم التىندى ءۇش مۇنىڭ قۇداي عوي، ويالماپپىن مۇنى مەن ەكەنمىن، جاڭىلعان ەسىمنەن مەن ويباي، –
 پ،دە – االيىن، مۇنى ەكەن، دۇرىس بۇل عوي، ەكەن باعاالعان التىنعا ءۇش دوربانى سىرتىنداعى مىنا سەبەبىن

 نقالتاعا سالىپ الىپ، ءجۇرىپ كەتتى. ەسىكتەن شىعا بەرگەندە باي جارماسىپ:جا
 تاستاپ ەپد سىنايىن جاتقاسىن، جىالپ ءسىز سىناماققا ءسىزدى مەنىكى، التىن – بۇل تاستاڭىز، التىندى قوجا، –

 .دەدى – كەتىڭىز، بەرىپ التىندى. ەدىم
 قوجا قايىرىلىپ قاراپ:
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 قالماي، ارتىنان باي. دەدى –سەنەن بۇل العانىم جوق. مەن قۇدايدان سۇراپ ەدىم،  مەن اقىماقسىڭ، نەتكەن –
 ءالى ەسە،د جاعاالسايىن. ەمەس بەرەتىن تەڭدىك بايعا قاراسا،. كەتتى ءجۇرىپ تاستاپ، يتەرىپ بايدى. بەردى جابىسا

 .قىلدى ارىز بارىپ، قازىعا ساسقانىنان باي. ەمەس كەلەتىن
ىمدى قوجا الىپ كەتتى. قالجىڭ قىلىپ، ويناپ تاستاپ ەدىم. ول قۇدايدان الدىم دەپ، ماعان التىن مىڭ مەنىڭ –

 .دەدى –وندىرمەسەڭىز، بولماس بولدى،  تەڭدىك بەرەتىن ەمەس. سول پۇلدى ءسىز بىردەمە قىلىپ،
 قازى ايتتى:

قوجانى ەرتىپ كەل، ونان سوڭ  امالداپ، ءوزىڭ كىسى، تەنتەك ءبىر ول كەلمەيدى، جىبەرگەنمەن شابار قوجانى –
 .كەلدى قوجاعا سوندا باي. دەدى –سۇرارمىز، 

 – ءجۇرىڭىز، سوعان. شەشەدى قازى داۋىمىزدى ەكەۋمىزدىڭ بەرىڭىز، جاۋاپ بارىپ، الدىنا قازىنىڭ ءسىز قوجا، –
 :بەرىپ جاۋاپ قوجا. دەدى

ات جوق. قازىعا بارعاندا ماعان ۇيات بوالدى، ءبىر  استىمدا جىرتىق، كيىمىم مەنىڭ ءبىراق بارايىن، قازىعا ماقۇل، –
 –ات، ءبىر تون تاپ، سونى كيىپ بارايىن. داۋىمىز بىتكەن سوڭ ات، كيىمىڭدى االرسىڭ. ۋاقىتشا ماعان اۋسىن، 

 پەرتى قازىعا الداپ، كيگىزىپ، تون ءبىر مىنگىزىپ، ات ءبىر قوجاعا سوڭ بولماعان جۇرەتىن سوندا باي. دەدى
 بارعان سوڭ قازى جاۋاپ سۇراپ: .باردى

 .ەدىد – بەرىڭىز، قايتارىپ ەكەن، مۇنىكى التىن قىلماڭىز، زورلىق التىنىنا كىسىنىڭ مىنا ءسىز قوجەكە، –
 قوجا جاۋاپ بەرىپ:

 وڭس ازدان اۋەلى باي بۇل. ەكەن ادام جاالگور ءبىر بۇل. جوق العانىم التىن قولىنان مۇنىڭ مەن قازى، تاقسىر، –
 .دەدى –داعى ات تا، ۇستىڭدەگى تون دا مەندىك دەپ جاال قىالر. بۇل زورلىقشى ادام ەكەن، استىڭ

. دىدەي –باي ويباي سالىپ، استىڭداعى ات پەن ۇستىڭدەگى تون مەندىك ەمەي، كىمدىك؟ ناعىلعان قوجاسىڭ؟ 
 :قاراپ قازىعا سوندا قوجا

 ۇرىپ،ت قارعىپ ورنىنان دەپ، –دەپ وتىرعانىن قاراشى،  مەندىك اتتى مەن تون جاالقورىن، مىنانىڭ بە، كوردىڭ –
 :قاراپ بايعا سوندا قازى. بەردى جۇرە شىعىپ، ەسىكتەن

 .التىنمەنەن ەكەن بار دە بەرمەگىڭ تون-ات وعان جاتىپ، الماي بۇلىڭدى الدىڭعى ەكەنسىڭ، ادام اقىماق –
 قوجادان كەتكەن دۇنيەڭ بولدى.

 .دەدى –دە ساعان قوجا تەڭدىك بەرمەيدى،  اقىرەتتە تۇگىل دۇنيە بۇل –
*** 

يلەپ التى مولدا شاريعات سو-ءبىر كۇنى قوجا ءبىر مەشىتتىڭ مۇناراسىنا شىعىپ وتىرىپتى. مەشىت الدىندا بەس 
 وتىرىپ، ءبىر ادام ءبىر مولدادان سۇراپتى.

 .دەپتى –ما؟  بوال ىشۋگە ەل جاعىنداعى اياق بىلعاسا، بىرەۋ سۋدى ارىقتاعى بۇل تاقسىر، –
 مولدا جاۋاپ بەرىپ:

 .دەپتى – بوالدى، ادال دە ۇكىمى شاريعات دوماالسا، جەتى سۋ ول بىلعاسا، بىرەۋ باسىندا –
قوجا مۇنارانىڭ باسىندا وتىرىپ، تومەن مولداالرعا قاراي شاپتىرىپ جىبەرىپتى. قاراسا، ءبىر ادام مۇنارانىڭ باسىندا 

 دەپ قاراسا، اشىق.تۇر، كوك جاۋدى ما 
. انىمايدىت مولداالر قوجانى. ءتۇسىرىپتى جەرگە قۋىپ، مۇنارادان دەپ، – ەكەن، جىبەرگەن شاپتىرىپ قىزتاالق مىنا –

 :قاراپ قوجاعا
 جابىلىپ، قوجانى قۋىپ، دەپ – بەرەمىز، تاياق وزىڭە بايالپ، اياعىڭدى-قول سەنىڭ ءبىز جىندىمىسىڭ؟ قىزتاالق، –

 .االدى ۇستاپ
 قوجا. سۇراپتى دەپ – «كىم؟ اتىڭ» ۇرىپ، الىپ، ورتاعا قوجانى دەپ، –ىم؟ سەن قايدان كەلدىڭ؟ ك اتىڭ –

 :ايتىپتى مولداالرعا
-قول ۇرىڭدار، مۇنى ەكەن، ءدىنسىز انىق بۇل –: شامدانىپ سوزگە بۇل مولداالر. دەپتى – قۇداي، – اتىم –

 تشاسىنىڭ الدىنا الىپ بارىپ:پا الىپ، بايالپ اياعىن-قول دەپ، – بايالڭدار، اياعىن
. دەيدى – ،«ايقۇد – اتىم» جاعىندا بەر ونىڭ. جىبەردى ءسيىپ كىتابىمىزعا ءبىزدىڭ قىزتاالق مىنا پاتشا، تاقسىر، –

 .دەيدى – كەرەك، تاستاۋ ءولتىرىپ شاۋىپ، ادامدى مۇنداي ۇكىمىندە شاريعات بۇل
 جاۋاپ ڭ،ادامسى نەتكەن دەيسىڭ، «قۇداي –اتىم »ەسىڭ، نەگە سي كىتابىنا نەگە ءبۇيتتىڭ، نەگە –پاتشا سۇراپ: 

 .دەدى – بەر،
 سوندا قوجا:
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 دالا دوماالسا، جەتى بولسا، ارام سۋ مولداالر ءبىراق. راس وتىرعانىم باسىندا مۇنارانىڭ مەن. توقتاڭىز تاقسىر، –
ەتى يگىم كەلىپ، ءبىراق مەنىڭ سىدىگىم جس جىبەردىم، ءسيىپ مەن بولماسا، جالعان ايتۋى وزدەرىنىڭ. دەستى بوالدى

 تۇگىل، جەتپىس دوماالپ ءتۇستى عوي. شاريعات دۇرىس بولسا، مەنىڭ سىدىگىم ادال بولعانى عوي.
جاعىمنان تاالعان يتتەي ەسىمدى شىعاردى. -ەكىنشى، بۇل مولداالردىڭ ءبارى بۇزىق ەكەن. مەنى ۇستاپ الىپ، جان

 اياعىمدى بايالپ، ءسىزدىڭ-ايتقانشا قول« بەرگەنىن»ايتىپ، « قۇدايىن»ەپ، د –، «قۇدايبەرگەناتىم مەنىڭ »
 .دەدى –الدىڭىزعا الىپ كەلدى، 

 پاتشا كۇلىپ، مولداالردان بوساتىپ جىبەردى.
*** 

ءوزى  ىشىنەنقوجاناسىر ءبىر كۇنى بازارعا كەلسە، ءبىر ۇلكەن ادام بويى اينا تۇر ەكەن. قاسىنا كەلسە، اينانىڭ 
 كورىنىپتى. دەرەۋ ايەلىنە كەلىپ:

 بىرء مەن. ەكەن بار بىرەۋ تاعى سياقتى مەن كادىمگى. ەكەن ەكەۋ ەكەن، ەمەس بىرەۋ قوجاناسىر جولداسىم، اي، –
 .دەپتى – قويما، الىپ دەپ، ەكەن مەن قوينىڭا سەن مۇندا كەتكەندە، جاققا

 ايەل ايتىپتى:
 ەپتى. قوجاناسىر ايتىپتى:د – پا؟ جوق كوزىم مەنىڭ تۇرسىڭ؟ سويلەپ نە –
 :عوي ايتىپتى ايەل كەلسە، ەرتىپ ايەلىن دەپ، – كور، سالىستىرىپ ەكەۋمىزدى ءجۇرشى، ويباي، –
 .دەپتى – جاعىندا، ار تۇرمىن دە مەن مىنە،. عوي اينا بۇل –

 قوجا ويالپتى:
عوي، ول سەنى قۇرتسا، ونىڭ  ەكەن بار ايەلى دا ونىڭ سياقتى سەن دەسەم، ەكەن سياقتى مەن انانى ويباي، –

 .دەپتى –ايەلىن مەن قۇرتارمىن، 
*** 

قوجاناسىر ءبىر كۇنى جاس باالسىن الدىنا الىپ وتىرسا، قوجاناسىردىڭ الدىنا ءسيىپ قويىپتى. دەرەۋ قوجاناسىر 
 يتىپتى:باالسىن جەرگە وتىرعىزىپ، باالنىڭ الدىنا قوجاناسىر ءسيىپ جىبەرىپتى. ايەلى ا

 .ايتىپتى قوجاناسىر دەسە، – پە؟ ەمەس ۇيات نە، سىزدىكى باال، –ر، مۇنىڭ قاالي؟ بۇل قوجاناسى –
 – ۇياالمىن؟ نەگە مەن ۇيالمايدى، نەگە بۇل. ءسيدىم دە مەن بە، جەڭىلەمىن وسىدان مەن سيگەندە، ماعان بۇل –

 .دەپتى
*** 

ارتىپ كەلە جاتسا، ەسەك ءبۇلدىرىپتى. دەرەۋ ەسەكتەن ءتۇسىپ، قوجاناسىر ءبىر كۇنى ەسەككە ءمىنىپ، قورجىن 
كەشەگىن شەشىپ، ەسەكتىڭ ۇستىندەگى قورجىن ءجىبىن الىپ، بارلىعىن ءبىر تەڭ قىلىپ، ءوزى جوتاسىنا -كيىم

 كوتەرىلىپ، ەسەكتىڭ ۇستىنە ءمىنىپ الىپتى.
 ەسەك تاعى جۇرمەپتى.

 –گەندە، مەنى سەن كوتەرە المايسىڭ با؟ كوتەر مەن جۇكتى اۋىر بارلىق – قورجىن كەشەك،-كيىم قىزتاالق، –
 .دەپتى
*** 

 قوجاناسىر ءبىر كۇنى بازارعا بارسا، ەل مال ساتىپ جاتىر. ساتقان مالدارىن وتە ماقتاپ جاتقانىن كورىپ، ويالپتى.
ا يتتىرماعان ەكەن. قوجقوجانىڭ ءۇش قىزى بار ەكەن، ۇشەۋى دە بويجەتكەن ەكەن. ەشكىم قوجادان باتىپ، قىزىن ا

 كورىپ، مالداردى ساتقان بازاردا جاڭاعى. ەكەن جۇرەدى دەپ –« مەنىڭ قىزىمدى ەشكىم المادى. مۇنىسى نەسى؟»
 :قاراپ ەلگە جيىلعان قوجاناسىر دەپ، عوي ەكەن ەمەس االتىن ماقتاماسا، نارسەنى ءار
ى، كەڭ قولتىق ادەمى ءسۇتت وزدەرى سەمىز، دە ۇشەۋى سۇلۋ، دە ۇشەۋى بار، قىز ءۇش دە مەن جۇرت، اي، –

 .قويىپتى دا الىپتى ادام ءۇش ۇشەۋىن ەكەن، ءجۇر باتپاي جۇرت. دەپتى –قىزدار االتىندارىڭ بولسا، الىڭدار، 
*** 

ءبىر كۇنى قوجاناسىرعا ايەلى بازاردان ءبىر سيىر ساتىپ الىپ كەل دەسە، بازاردان ءبىر بۇقا ساتىپ الىپ كەلىپتى.  
 ايەلى ايتىپتى:

 دەسە، –ىز بۇقا عوي، مۇنىڭ –
 .دەپتى – بولسىن، ءسۇت باالعا دا، بولسا بۇقا –

 . قوجانىڭ ايدى اسپانعا شىعارۋى123
دەيدى. قۇدىقتان سۋ الىپ، ىشپەك بوالدى. قۇدىققا قاۋعا ساالدى. قاۋعاسى قۇدىقتىڭ ءبىر كۇنى تۇندە قوجا شول 

 بەرى تارتىپ، شىعارا المايدى.-شەگىنە ءىلىنىپ قاالدى. ارى
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 سونان كەيىن قوجا:
 ونانس. كورەدى ساۋلەسىن ايدىڭ وندا. ۇڭىلەدى تۇبىنە قۇدىقتىڭ ەڭكەيىپ، دەپ، – ەكەن؟ بولدى نە بۇعان –

 :سوڭ
 .وياليدى دەپ – عوي، ەكەن قالعان ءىلىنىپ ايعا قاۋعام، ە، –

سويتەدى دە، قۇدىقتىڭ شەڭبەرىنە تابانىن تىرەپ، قاۋعانى بار پارمەنىمەن تارتىپ قاالدى. قاۋعاسى كىلت شىعىپ 
 كەتەدى. قوجا شالقاسىنان قۇاليدى. قۇالپ جاتىپ، قوجا اسپاندا تۇرعان ايدى كورەدى. سوندا ول:

 .دەيدى – اۋ،-شىعاردىم ءبىر اسپانعا ايدى ايتەۋىر، بولسىن، ول بولسىن، ەن ۋھ، –
 . قوجانىڭ ساۋداگەردى ۇتۋى124

شاعاالرىن كيىندىرەيىن دەپ، بازارعا ساتۋعا ۇيدەگى جالعىز سيىرىن جەتەلەپ، جولعا شىعىپتى. جولعا -قوجاناسىر باال
 قوجەكەڭنىڭ ارىق سيىرىن ەشكىم ساۋداالمايدى.ءبىر قونىپ، قوجەكەڭ بازارعا دا جەتىپتى. بازاردا 

 ءبىر كەزدە بازاردا قوجاناسىردىڭ جانىنا ءبىر شاپان قولتىقتاعان ادام كەلەدى. قوجەكەڭ وعان: 
 .دەيدى – تۇرادى؟ نە شاپانىڭ مىنا –

 شاپان يەسى:
 .دەيدى – اۋىستىرايىن، سيىرىڭا مىنا شاپانىمدى –

 بەن جامىلۋعا جەتەر، بۇل ارزان دۇنيە ەكەن دەپ:شاعامىز-قوجاناسىر ىشىنەن باال
لتىقتاپ، ر شاپاندى قوقوجاناسى كەيىن ودان. جىبەرەدى اۋىستىرىپ شاپانعا سيىرىن دەپ، – اۋىستىرايىق، وندا ال، –

 بازاردى ارااليدى. بازاردا بىرەۋ ماالقاي ساتىپ ءجۇر ەكەن دەيدى.
 قوجاناسىر وعان:

 .دەيدى – تۇرادى؟ نە ماالقايىڭ مىنا –
 ماالقاي يەسى:

 .دەيدى – اۋىستىرايىن، شاپانىڭا مىنا ارزان، –
 قوجاناسىر ىشىنەن بۇنى باالالرىم كيەدى ەكەن، ارزان دۇنيە شىعار دەپ:

 .اۋىستىرادى ماالقايعا شاپانىن دەپ، – اۋىستىرايىق، وندا ال، –
ۋ قايتىپ كەلە جاتادى. كۇن ىسسى بولىپ، شولدەپ، بۇالققا سقوجاناسىر ماالقايدى باسىنا كيىپ الىپ، قۋانىپ، ۇيىنە 

ىشۋگە كەلەدى. تەرەڭ بۇالقتان ەڭكەيىپ، سۋ ءىشىپ جاتقاندا، قوجاناسىردىڭ باسىنداعى ماالقايىن جەل ءۇرىپ، سۋعا 
 ءتۇسىرىپ اكەتەدى. ول ونى تەرەڭ سۋدان اال المايدى. قوجاناسىر سۋداعى ماالقايعا قاراپ:

 ۇيىنە قاراي ءارى دەپ، – كەلەرسىڭ، ۇيگە ءوزىڭ سوڭ باسقان تەرىڭدى ەكەن، كەلگەن قالعىڭ سۋدا... ە –
 .جۇرەدى

ءبىراز جۇرگەن سوڭ قوجاناسىردىڭ ارتىنان ءۇش تۇيە جۇگى بار ءبىر نوعاي ساۋداگەر قۋىپ جەتەدى. ول  
قوجاناسىرعا سالەمدەسىپ، قايدان كەلە جاتقانىن سۇرايدى. قوجەكەڭ وعان بازارعا سيىر اپارعانىن، ونى شاپانعا 

ادى. ءىشىپ جاتقاندا جەل ۇرلەپ، بۇالققا تۇسىرگەنىن ايتاۋىستىرعانىن، شاپانىن ماالقايعا اۋىستىرعانىن، ماالقايىن سۋ 
 ساۋداگەر تاڭ قالىپ:

 ەلەك ەتىپ جوق اعىزىپ، سۋعا دا ونى جاساپ، ماالقاي اقىرىندا سيىرىڭدى، جالعىز ايتاسىڭ، نە ايەلىڭە ەندى –
 .دەيدى – جاتىرسىڭ،

 قوجاناسىر كۇلىمدەپ:
 .دەيدى – ايتپايدى، ءسوز دا اۋىز ءبىر ەمگەن، ءسۇت ادال ايەلىم مەنىڭ! اي-تاقسىر وي، –

 ساۋداگەر وزەرلەنىپ:
 ايەلىڭ ەگەر بەرەم، جۇگىمدى تۇيە ءۇش مىنا ايتپاسا، ءسوز اۋىز ءبىر ايەلىڭ وسىدان ەمەس، مۇمكىن ول –

 .دەيدى – بوالسىڭ، تيەۋشى جۇك تۇيەگە ماعان ومىرىڭە ايتسا، ءسوز دەپ، جويدىڭ نەگە سيىرىڭدى
 قوجاناسىر قارقىلداپ:

 پ،ۇسىنى ساۋداگەرگە قولىن دەپ، –يتسا، مەنى ومىرىڭە تۇيەڭە ارت تا ءجۇر، ا ءسوز قارسىلىق اۋىز ءبىر يا، –
 .جاسايدى كەلىسىم

ءبىر كەزدە بۇالر قوجاناسىردىڭ ۇيىنە جاقىندايدى. تۇيەلەردى ءبىر سايعا شوگەرىپ تاستاپ، ەكەۋى قوجاناسىردىڭ  
ى. قوجا ۇيىنە كىرىپ كەتەدى دە، ساۋداگەر سىرتتا كيىز ءۇيدىڭ بەلدەۋىنەن تىڭداپ تۇرادى. ۇيىنە كەلەد

 قوجاناسىردىڭ ايەلى قوجاعا سالەمدەسەدى. ءبىرازدان سوڭ ول قوجاناسىرعا:
 :قوجا. سۇرايدى دەپ – با؟ بازارالدىڭىز مالىڭىزدى يا، –
 .دەيدى – اۋىستىردىم، شاپانعا ءبىر سيىرىمدى –
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 ايەلى:
 ەيدى.د – عوي، كيىم ءۇس ءبىر شاپاندا بولسىن، قايىرلى –

 قوجا:
 .دەيدى – اۋىستىردىم، ماالقايعا ءبىر شاپانىمدى –

 ايەلى:
 :كۇلىمدەپ قوجا الگى ودان. دەيدى – عوي، كيىم باس دا ماالقاي بولسىن، قايىرلى ە، –
 اعىزىپ اسۋع باسىمنان ءۇرىپ، جەل بەرگەندە ەڭكەيە بۇالققا دەپ، ىشەيىن سۋ ەدىم، جاتىر كەلە كيىپ ماالقايدى –

 .دەيدى –تى، اكەت
 ايەلى:

 انساباد دەپ، – بولدى، كەلسەڭ، امان ءوزىڭ ،«ساداقا – قۇالق باستان» پالەدەن كەلگەن باسقا ەكەم،-قوجە ە، –
 .دەيدى باستاپتى قۇيا قىمىزدى

 كىرىپ كەلىپ: سول كەزدە سىرتتا تىڭداپ تۇرعان ساۋداگەر ۇيگە
 .دەيدى –ءسۇت ەمگەن ەكەن، ادال ەكەن،  ادال ايەلىڭ ال، جۇگىڭدى تۇيە ءۇش قوجاناسىر، –

كولەمدەرىن كيىندىرىپ، ءوزى دۇنيەگە -شاعاالرىن، كورشى-قوجاناسىر ساۋداگەردىڭ ءۇش تۇيە جۇگىن الىپ، باال
 مواليىپ قالعان ەكەن دەيدى. 

 
 
 ( 2ى )ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەر 369
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 . الدار كوسەنىڭ اكەسىنەن باتا الۋى.1

 الداردىڭ بىلگىر قۇس تاپقانى
باياعىدا وتكەن زاماندا، حان جانىبەك تۇسىندا قوجىر دەگەن ءبىر كەدەي شال بولىپتى. ءۇش باالسى بولىپتى. 

 جەتەدى. كاسىپ ەتۋدەن قاالدى. اقىرىندا، شال باالالرىن جيناپ الىپ:كۇندەردەن كۇن وتەدى، شالعا كارىلىك 
جاسىم كەلدى، كارىلىك جەتتى. سەندەر بولساڭدار ەرجەتتىڭدەر. مال تاۋىپ، تاماق اسىرايتىن مەنەن ءال كەتتى.  –

نى اسىراڭدار. كانى، مال تابۋ، تاماق ىزدەۋ ەندى سەندەرگە جەتتى. اي، باالالر! كاسىپ ەتىڭدەر، مال تابىڭدار. مە
 .دەيدى –قايسىڭ قانداي كاسىپپەن مەنى اسىرايسىڭدار، ايتا بەرىڭدەر، 

 بەرى ويالنىپ تۇرىپ، باالالرى مىنانى ايتادى:-سوندا ارى
 ۇلكەنى:

 !اتا ەي، ايتتىڭ، دۇرىس –
 ەگىندى سۇيەر كوڭىلىم.
 مۇنىمدا جوق ەش قاتا.

 ەگىنمەن ءوتسىن ءومىرىم.
 ورتانشى:

 :دا تاعى باسقا ەنەگىنن –
 كوڭىلىمدە قوي باقسام.
 –ماعان بەرگەن باعى دا 

 مال دەگەندە زار قاقسام.
 كەنجەسى:

 الداسام، مەن اتا، ەي، –
 بولسا دا، شىن ارباسام.

 جۇرت ىستەيتىن كاسىپ كوپ،
 الداۋدى مەن قاالسام.

 شال باالالرىنىڭ بەرگەن جاۋاپتارىنا ىرزا بوالدى.
 باق، قوي –م . ورتانشىسال ەگىن ىستە، كاسىبىن جەر سەن تۇڭعىشىم، جارىلقاسىن، بەتتەرىڭنەن الال بولسا، والي –

 ەرەكشە رءبى بۇل ىستەيدى، ءبارى كوپتىڭ كاسىپتى باسقا بولسا، الداۋ قاالعانىڭ سەنىڭ – كەنجەم بول، مالشى
 .بەرەدى باتاسىن جايىپ، قول. دەيدى – بول، الدار. جارىلقاسىن الدىڭنان الال دە سەنىڭ. ەكەن كاسىپ
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سودان ۇلكەن باالسى ەگىنشىلىككە تۇسەدى، ورتانشىسى مال باعۋعا كىرىسەدى، كەنجەسى الداۋ جولىنا تۇسەدى. 
 الداۋشىنىڭ تۇراقتى جەرى بار ما؟ ەل كەزىپ، جەر شارالپ، كەتە بەرەدى.

*** 
رىپ، ءبىر جىلدار ءجۇ-تۇن ءجۇرىپ، ايالر-تاپ، كۇنشالدىڭ كەنجە باالسى قولىنا تاياق ۇستاپ، بەلىن بەلبەۋمەن قىس

زاڭعار تاۋعا كەلەدى. نارداي شوككەن زاڭعار تاۋ الدىن بوگەيدى. تاۋدىڭ باسى بۇلتتان اسقان ەكەن. باسىنا دەيىن 
 جالتىر تاس ەكەن. ادامنىڭ اياعى باسا الماس، باسىنا شىعا الماس مۇنداي تاۋ كەزدەسكەنگە الدار قايعىالنادى.

را جاتىرمىن. سونداي تاۋداي تاالپتى ارقاالپ با كەتىپ الداۋعا دا شايتاندى-جىن دا، الالنى دا، ادامدى تاۋىپ، ەبىن –
 .دەيدى –كەلە جاتقاندا، بۇل تاۋ ماعان بۇيىم بوال ما؟ قاالي دا بولسا، وسى تاۋدىڭ باسىنا شىعىپ اسامىن، 

 ،دەگەندە قۇرىدى دىمىم دەگەندە، تالدىم–جاسايدى. ءولدىم قونا جاتىپ، قىستاپ، تاۋدىڭ تاسىن قاشاپ، ساتى
 ر كۇن ازار دەپ، تاۋدىڭ باسىنا شىعادى. باسىنا شىعادى دا، تالىپ، قۇاليدى.ءبى دە كۇندەر

 كەۋدەسىنە ىپ،ءبىل دەپ تاس كىسىنى جاتقان شوقيىپ، قۇس بايعۇز ءبىر –ءبىر ۋاقىتتاردا ەسىن جيىپ، كوزىن اشسا  
 االدى. قوندىرىپ قولىنا بايالپ، ءجىپ اياعىنا. االدى ۇستاي بەرىپ، شاپ. ەكەن وتىر ءمىنىپ

 جارار دەيدى كەرەككە،
 اۋەلگى بايعۇز ولجا عوي.

 جاراماسا كەرەككە
 .بەرەدى جۇرە دەپ، –جىبەرەرمىن قولدا عوي، 

 ءجۇرىپ كەلە جاتسا، تاۋدىڭ ارعى ەتەگىندە جۇمىرتقادان دا اق ءبىر ءۇي وتىر. 
 تاماشا جايالرى،-تاڭ
 قىرلى سايالرى.-ويلى

 تاس باستاۋلى ماڭايى،
 گۇلدەنىپتى باۋرايى.

 مە، ءۇيى دوستىڭ». تۇسەدى تاۋدان دەپ، –، «نە دە بولسا، وسى ۇيگە بارايىن»تاماشا قاالدى، -الدار تاڭ
 بىعىنانجا ءۇيدىڭ كەلىپ، تەپەپ دەپ، – ،«بايقايىن اۋەلى مە؟ ءۇيى ديۋدىڭ مە، ءۇيى ادامنىڭ مە، ءۇيى دۇشپاننىڭ
 :سىعاالسا. سىعااليدى

 ءبىر جىگىت پەن ءبىر ايەل 
 سۇيىسەدى جاقىنداپ.
 كۇيىسەدى ساقىلداپ،
 تەكەشىكتەي باقىلداپ.

 بىرء قاتتى دەپ، «اپتىشاۋ» تۇرىپ،-تۇرىپ ويالنىپ الدار دەپ، – ەكەن، مۇندا تە كاسىپ دا، توي تا، قىزىق –
اندىققا س ىسار تۇرعان الدىنداعى ءتور سەكىرىپ، ءبىر جىگىت. كەتەدى شوشىپ كەلىنشەك پەن جىگىت. تۇشكىرەدى

جايدى -كىرىپ كەتەدى. كەلىنشەك شاشباۋىنداعى اشقىشپەن ساندىقتى ەكى بۇراپ، كىلتتەپ قويادى. الدەكەڭ ءمان
 بىلە قويادى.

 .كەلەدى كىرىپ ۇيگە ەتىپ، جىلت الداكەڭ دەپ، –! اسساالۋماعااليكۋم –
 دەگەندەي، كەلىنشەك قاباعىن ءتۇيىپ، ءبىر قاراپ، ۇندەمەستەن وتىرا بەرەدى.« قايدان كەلدىڭ، پەرى؟»

 الدار ىشىنەن:
 ،كۇلىمدەپ دەپ، – بەرەرمىن، سازايىڭدى دە سەنىڭ ساندىق، سارى دە، سەنىڭ كەلىنشەك، ۇندەمە، ۇندەمەسەڭ، –

 :قاراپ ءبىر الدارعا وتىرعان كۇلىمدەپ كەلىنشەك وتىرعاسىن ءبىراز. بەرەدى وتىرا
 .دەيدى – وتىرسىڭ؟ كۇلىمدەپ نەگە –
 .الدار دەيدى –ساباداعى قىمىزدى كورىپ، كۇلىمدەپ وتىرعانىم عوي،  انا –
 .كەلىنشەك دەيدى –ءىش، كورسەڭ، –
ىڭ ىز ىشەدى. سابانحابارى كەلگەسىن الداكەڭ قاراي ما، قارا سابانىڭ باسىنا مىنەدى. تويعانشا قىم« ىشتىڭ»ء 

قاسىندا تۋراۋلى تۇرعان، ءپىسىرۋلى سارى قازىنى دا بىرگە اتتاندىرادى. قازى مەن قىمىزعا تويىپ الىپ، ءتور الدىنا 
 بارىپ، جانتايا كەتەدى.

 ىبەكج كەلىنشەك وتىرعان قاعىپ قيپاق دەپ، –الداردىڭ كۇلىمدەۋىنەن قورقىپ، بىردەڭەنى ءبىلىپ قويدى ما؟ 
 .المايدى ايتا ەشتەڭە الدارعا سۇالعان ۇستىنە ڭكىلەمنى

الدەكەڭ قازىنى جەگەنگە، قىمىزدى ىشكەنگە، تورگە اۋناعانعا مىسە تۇتپاي، كەلىنشەكپەن قالجىڭداسۋعا كىرىسەدى. 
قالجىڭداسىپ وتىرىپ، بۇل ءبىر ساسىق بايدىڭ ءۇيى ەكەنىن، بايدىڭ باالسى جوق ەكەنىن، كەلىنشەك قىرىق 
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« ەنشى»قاتىنى ەكەنىن ءبىلىپ االدى. ساندىقتا جاتقان جىگىتتىڭ كەلىنشەك شاڭىراعىنا ءمىنىپ كەلگەن ءبىرىنشى 
 ەكەنىن دە سەزەدى.

 وك دەپ،-سيىرالرىن وك
 شوك دەپ،-تۇيەلەرىن شوك

 جىلقىالرىن قۇراۋالپ،
 ەشكى مەن قويدى قۇرايالپ.

 ى كورىپ:كەشكە تامان باي كەلەدى، كەلەدى دە، توردە جاتقان الدارد
 .اقىرادى دەپ –! قۇدايىڭ قاي بۇل جاتقان تورىمدە قۇشاقتاپ، تورعايىن –
 .الدار دەيدى –! قۇدايىڭ مەن – ول –
 قۇداي؟ قاي قۇدايىڭ مەن –
 .قۇداي بايعۇز بىلىپكەل كورىپكەل، – مىناۋىم. قۇداي بالگەر – قۇدايىڭ مەن –

باال تاپتىرام دەپ، الماعان قاتىنى، قاراتپاعان باقسىسى جوق ەكەن. بايدىڭ ءومىر بويى تىلەگەنى ءبىر باال ەكەن. 
 دەگەن ويىنا كەلەدى.« …قۇداي شيپا بەرسە»دەگەنگە رايدان قايتىپ قاالدى. « بالگەرمىن»
 وتىرا ورنىنا بارىپ، جاققا قازان قاراپ، ءبىر كوزىمەن اال دە، دەيدى – بوالرسىڭ، قۋ ءبىر دا، بولساڭ كىم –

 .كەتەدى
 جايىن ايتادى:-اس ءىشىپ، ءبىراز وتىرعاننان كەيىن باي ءمان

اي ەدىم، مال دەگەنىڭ ەسەپسىز بولىپ ەدى. ءبىراق، سونىڭ ءبارى ءبىر باالعا تۇرمادى. ب ساي تۇلىگىم ءتورت –
 اتىندىق وسى توگىپ، مۇلكىمدى–الالدان باال تىلەپ، قىرىق قاتىن الدىم. قىرقىنان دا پايدا بولمادى. اقىرىندا، مال

ندا دا الالدان ءۇمىتىم بار. بالگەرمىن دەيسىڭ. سو. قالدى كەلىپ دا جاسىم. وتىر بولماي ەشتەڭە دا ودان ءبىراق،. الدىم
 .دەيدى –بايعۇزىم كورىپكەل دەيسىڭ. كورىپكەلىڭ نە ايتار ەكەن؟ بالىڭدى اشا كور، جانىم، 

 ۇسىناق دەپ، «سويلە اق» شاقىرىپ، جىنىن. كىرىسەدى ويناۋعا ،بولىپ باقسى اشۋعا، بال الدار دەپ، – جارايدى، –
 .سارنايدى اقىرىپ،

 .تۇسەدى قۋانا باي دەپ، –ىناۋ ناعىز بالگەر ەكەن، م –
 الدار سارناپ ءجۇرىپ، باياعى سارى ساندىقتى اينالدىرا بەرەدى.

 دى؟-قاالي بايىم اي،-ياپىرىم –
 قيىن ەكەن بۇل ءوزى.
 .قارايدى شەرتىپ تىڭدايدى، سالىپ قۇالعىن ۇرادى، ساندىقتى دەپ، –كورىپ ەدىم تااليدى، 

 :ايتادى بالىن اشقان اقىرىندا،. بەرەدى دەي –س جامان ەكەن، ءى بايىم، ە، –
 ىشىندە ساندىق سارى –

 قارا پالە جاتىپتى.
 جىبەك كورپە ۇستىندە
 …قىزىق ىسكە باتىپتى

 قىلمايدى ەكەن قارەكەت
 ىشەدى ەكەن، جەيدى ەكەن

 ارعى زاتىن سۇراساڭ،
 ەكى اياقتى ديۋ دەيدى ەكەن

 .دەيدى –وسى قارا پالە ايەلىڭە باال بىتىرمەيدى ەكەن. وسى پالەنى كوشىرمەسە، بولمايدى ەكەن، 
 سۋالپ، مال تاپقىسى كەلىپ جۇرگەن ءبىر قۋ بولدى عوي، سوندا دا:-باي مۇنىسىنا نانا قويمايدى. الداپ

 ماقىر بەرەرمىن،-اقىرب
 كوپ سۇراسا، كونەرمىن.

 :دا وياليدى ىشىنەن دەپ، –، «كوشىرسە، كوشىرە قويسىنشى
 .دەيدى –جارايدى، كوشىرە قوي،  –
 مۇندايدىڭ» دەگەنگە جاتىر ويناپ باقسى. قايناتتىرادى سۋ الدار دەپ، – كەرەك، سۋ ىستىق ءۇشىن كوشىرۋ مۇنى –

 .تۇرادى كىرىپ ۇيگە سىرتتان تە كەلىنشەك ەتىپ، مىسقىل دەپ، – ،«كورگەنبىز تااليىن
 كەلىنشەك تۇر كۇلىمدەپ،

 كۇلىم جاسارىپ.-كۇلىم
 جىگىت جاتىر سەلكىلدەپ،
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 قايدا بارسىن قاشا الىپ.
 كەلىنشەك تۇر قۋانىپ،

 دەگەن جونىنەن.« ديۋ»
 جىگىت جاتىر قۋارىپ،

 دەگەن جونىنەن.« قۇيۋ»
ءجۇرىپ، كەلىنشەكتىڭ شاشباۋىنداعى كىلتىن كەسىپ االدى. سۇيتەدى دە، ءبىر باقىراش الدار ءۇي ءىشىن اينالىپ 

 ىستىق سۋدى قولىنا الىپ، سارى ساندىققا جۇگىرىپ بارىپ، اۋزىن اشىپ:
 .ساالدى قۇيا باسىنا جىگىتتىڭ سۋدى ىستىق دەپ، –! كوش پەرى، كوش، –

 اتىپ كەتتى ءبىر ادام،
 ءبىر ادىمى ون قادام. 

 كەتتى ۇيىنەن پالە
 اسقان سۇلۋ جىگىت بوپ،

 ءتۇسى كەتتى كەلىننىڭ 
 كوڭىلى مۇزداي سۋىق بوپ.

 سيقىرى قۇرسىن، ماسقارا!
 ولە المايدى ۇياتتان،

 بار ما الجى، جوق شارا
 ابدەن بولدى ءدۇزقارا.

اتىر. كۇلكىسىن جسونىمەن باسى كۇيىپ، جىگىت كەتتى. ءىشى كۇيىپ، كەلىنشەك كەتتى. جۇرەگى ۇشىپ، تالىپ، باي 
 جيا الماي، الدار جاتىر.

 ءبىرازدان كەيىن باي ەسىن جيىپ، ورنىنان تۇرادى. 
ءارى  …، شىراعىم. بالەنى ۇيىمنەن قۋدىڭ. ايتپەسە، ولگەن ەكەنبىز. ەندى الالدان ءۇمىتىم كۇشەيدىراحمەت مىڭ –

ال. سونىمەن بىرگە ول پالەڭنىڭ قايتىپ  ساداقا بولسىن، ءارى ەڭبەگىڭ بولسىن. ايۋ ات دەيتىن اتىم بار. سونى
 .دەيدى –كەلمەسىن كىم ءبىلىپتى. وسى بالگەر قۇسىڭدى ماعان سات. باعاسىن ايت، 

 باي .شالقايادى ءبىراز الدار دەپ، – ساتپايمىن، بايعىزىمدى. ەدى قاراڭ كۇيىم مۇنسىز ەدى، جولداسىم ومىرلىك –
 :اقىرىندا. بولمايدى جالىنىپ

 .بوالدى ساتپاق دەپ، – قيامىن، كوزىن قۇسىمنىڭ عانا ءۇشىن ءسىز –
ىق جىلقىعا ساتىپ العانىمدا يەسى ەكى كۇن وكىنگەن. مەن قىر يەسىنەن مەن قۇسىمدى وسى جوق، وتىرىگى ءبىر –

 .دەيدى –دە وكىنەرمىن، ەلۋ جىلقى بەرىڭىز، 
 دەيدى – بەرەيىن، دە مەن جىلقىڭدى بەرگەن سول جوق، امال. قوي ەمەس از دا قۇنى جىلقىنىڭ. كوپ مۇنىڭ –

 .باي
 .كونبەيدى الدار دەپ، –منەن كەتپەيدى، ەسى ومىرىمدە بەرسەم، قىرىققا تەگىن، ولالھي. بولمايدى جوق، –
 .كونبەيدى باي دەپ، – باعاسى، ولالھي، –

ەۋى كوبەيتىپ ايتقاندا، ءبىر جىل ەكبىرى تەزدىكپەن جەڭىسكەن بە؟ ازايتىپ ايتقاندا، ءبىر جۇما، -ەكى قۋ ءبىرىن
 ساۋداالسىپ، االقان ۇرۋمەن بوالدى. اقىرىندا، الداردىڭ قۋلىعى اسىپ، ەلۋ جىلقى الىپ، بايعىزىن ساتىپ:

 باسىم، بۇل قالدى قاڭعىپ –
 ءىس بولماسا قۇسىما. 

 قوش ايتىسىپ جىاليىن.
 قۇسىمەن جۇما ءبىر دەپ، –جىالماي، نە امال قىاليىن، 

 قارتا جەپ، قىمىز ءىشىپ، تويىنىپ الىپ، جونىنە كەتىپتى.-سقان بوپ، تاعى جاتىپ، قازىقوشتا
 . الداردىڭ قالىڭدىق ايتتىرۋى. قۋدان الدانۋى2

دەپ،  «وسى قۇرعىر ارتىمنان قۋىپ كەلىپ جۇرمەسىن»الدار جامان تورعايدى بايعا ەلۋ اتقا ساتقانىنا ءماز بولىپ، 
 ر تاۋعا كەلەدى. تاۋدىڭ باۋىرىندا تاعى ءبىر ەل كورەدى. ەلگە قاراپ تۇرسا:تەزدەتىپ ءجۇرىپ، تاعى ءبى

 قويالر جاتىر جۋساندا
 تۇيە جاتىر سورتاڭدا.
 جىلقى جاتىر بەتكەيدە

 ەشكى تاستان كەتپەيدى.
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 الدەكەڭ اعىپ جاتقان مالدى كورىپ:
. ورەدىك جىلقىشىنى جۇرگەن شەتىندە جىلقى تۇرسا، قاراپ تارتىپ، ەزۋ دەپ، – ەكەن، بوالر نەسىپ قانداي ەندى –
 .كەلەدى جىلقىشىعا دەپ، – بوالر، كەرەك ءبىلۋ سۇراپ مانىسىن–ءجاي وسىدان الدىمەن ءۇشىن بارۋ ەلگە –

 :تۇرىپ قالجىڭداپ ايتىپ، پۇلدى–ول امانداسىپ، كەلىپ جىلقىشىعا
 جارلىسى ىم،ك بايى كىم؟ جامانى كىم، جاقسىسى كىم؟ حانى كىم، ۇلكەنى اۋىلى؟ كىمنىڭ مىناۋ مالى، كىمنىڭ بۇل –

 .االدى ءبىلىپ سىرىن بارلىق ەلدىڭ جىلقىشىدان قويىپ، سۇراۋ دەپ، – كىم؟
 :سۇراۋىنا جىلقىشىنىڭ دەگەن – كىمسىڭ؟ ءوزىڭ. الدىڭ ءبىلىپ جايىن تاپتەشتەپ،! جانىم اۋ، –
 يھانج جەتەكتەپ، قالىڭمالعا اتتى ەلۋ الماي، تابا قىز ەلىمنەن. ەدىم مىرزاسى بايدىڭ اتاقتى دەگەن ماعلۇمباي –

 .بەرەدى جاۋاپ دەپ، –ن، كەلەمى الماي كەزدەستىرە سۇلۋدى ەش. ەدىم ءجۇر ىزدەپ قىز كەزىپ،
 .بار قىز قورا ءبىر بايىندا پالەن اۋىلدىڭ ءبىزدىڭ بولساڭ، جىگىت جاقتىرماعان قىز ىزدەگەن، قىز –

 تۇرىنە ۇقسار ءتۇرى بار،
 نۇرىنا ۇقسار نۇرى بار.

 تۇرلى قىزى بار،-ءتۇرلى 
 ءار قىزىنىڭ سىرى بار. 

 اسىرەسە، سونىڭ ىشىندە
 جيھاننان اسقان ءبىرى بار،

 جاۋدىراعان كوزى بار،
 تاڭ قالعانداي ءسوزى بار.

 ساعىمدانىپ قۇبىلىپ،
 كوز قاراسى ءسۇزىلىپ.

 –قاراعاندا تۇرارسىڭ 
 ەسىڭ اۋىپ بۇزىلىپ.

 ەزىپ، قىز جاراتپاساڭ دا، وسى قىزعا توقتاالسىڭ.سەن جيھان ك
 .جىلقىشى دەيدى – قىزى، حوردىڭ –بۇل 
دى وسى قىز»دەپ، وتىرىك ايتسا دا، جىلقىشى قىزدى تىم ماقتاپ جىبەرگەنسىن « قىز ىزدەپ ءجۇرمىن»الدار 

 الىپ، سۇراپ ءجونىن بايدىڭ دەپ، –، «كورسەم قايتەدى، جاراتپاسا، قاالرمىن. مەنىڭ نەم كەتىپتى. سوعان بارايىن
ققان ادام ىزدەپ شى قىز دا، شىنىندا ۇمىتىپ، شىققانىن الداۋعا ءوزىنىڭ كوڭىلىندە ىشكى. تارتادى ەلگە كورىنگەن

 سياقتى بوالدى.
 قىزى بار بايدىڭ اۋىلىنىڭ سىرتىنا كەلىپ:

 .ساالدى ايقاي دەپ، –! جولىق –
، قاتىپ قالعان ءبىر شيكى سارى، ەلۋ اتتى جەتەلەپ، ايۋ اتتىڭ ۇستىندە ءوزى بايدىڭ اۋىلى قاراسا، تارامىس سياقتى

 قايقايىپ وتىر.
 .ايتادى دەپ – ،«بولسىن جول»: كەلىپ كىسى. جىبەرەدى كىسى باي دەپ، –شى!ءبىل بارىپ ەكەن، كىم مىناۋىڭ –
 .بار نارسەم ءبىر جۇرگەن كوزدەپ شارالپ، ءجۇزىن جەر. قونامىن قوناقپىن، مەن! بولسىن الەي –

 قۇتقان ءسوزىمدى-قالعان
 قىز ىزدەگەن سىرىمدى.

 اتامىز قازاق مۇراسى
 –قونعاننان سوڭ سۇراشى، 

 كەلتىرمەي، تۇسە قاالدى. بايدىڭ جىبەرگەن كىسىسى جۇگىرىپ، بايعا كەلەدى:« لۇقسات جوققا»دەپ، 
 باي بەرگەندە، دەي – ءسىرا،. …بار قىز اۋزىندا. دەيدى – قونامىن،. اداممىن جۇرگەن شارالپ ءجۇزىن جەر –

 :قالىپ تۇسىنە
بىر قورا قىلىپ، قىزىن وتكىزە الماي وتىرعان ء. ساالدى ايقاي دەپ، –! سالىڭدار كورپە ۇيگە كەلەدى، قوناق ءاي، –

ا ۇيگە دارىن ددەگەندەي، قىز« قاالعانىڭ ءبىلسىن»بايعۇس جۇگىرىپ ءجۇرىپ، الداردى قارسى الىپ، قوناق قىالدى. 
 ءيىرىپ قويادى.

ىشقا ونق–دەگەنشە، الدار قويىن« المعا كەلدى»دەگەندەي، ء« قازاق ەسىكتەن قارادى دەگەنشە، تورگە شىقتى دە»
 كىردى دە، وتىرىكتى شىنداي، شىندى قۇداي ۇرعانداي قىلىپ سوعىپ، بۇكىل اۋىلدى ءيىرىپ، اۋزىنا قاراتىپ االدى.
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 اقتىات». كەلتىرەدى قورىتىندىعا دەگەن –!عوي كوسەم وزعان جۇرتتان شەشەن، جۇيرىك، وزعان ەلدەن مىناۋىڭ –
 دەۋلەرىنە جول قالدىرمايدى.« ماعلۇمبايىڭ قاي باي؟»قىزادى. تاق اتاق دەگەن «ەكەن مىرزاسى بايدىڭ ماعلۇمباي

 دەپ، «جىلقىسىڭ كەتپەگەن يداقا». بوالدى تۇسپەك قۇدا قىزىنا كەنجە ەڭ بايدىڭ الداپ،–سونىمەن الدەكەڭ الداپ
 .تارتادى قالىڭدىققا جەردە سول اتتى ەلۋ
 ىڭدىققا ىرزا بوالدى.قال باي دەپ، – جاتارسىڭ، تولتىرا كەمىسىن قۇتقان-قالعان –
ءبىراق مەنىڭ قىزىم قاشىپ جاتقان جوق قوي. مەنىڭ ءۇش باالم بار ەدى. سول ءۇش باالم جىلقى باعىپ، وتارعا  

كەتكەنىنە جىل بولدى. ءالى جوق. قايدا جۇرگەنىنەن دە حابار جوق. ىزدەتەتىن ادامىم بولماي وتىر. مەنىڭ سەنەن 
وسىن باالالرىم كەلگەسىن، كۇزگە قاراي قىزىمنىڭ تويىن زدەپ، تاۋىپ كەلسەڭ. سى باالالرىمدى سول –سۇرايتىنىم 

 .دەيدى –ىستەپ، قوسامىن، 
 .تاسيدى كوڭىلى دەپ، «االمىن سۇلۋدى كەنجە كۇزگە وسى». مىنەدى اتقا الدار دەپ، – جارايدى، –

كەلىپ، ادامدارمەن كۇندەپ ءجۇرىپ، ايالپ ءجۇرىپ، اقىرىندا، الدار جايىلىپ جاتقان ءبىر كوپ جىلقىعا كەلەدى. 
 سىپ،تانى جەردە سول ايتىپ، مانىسىن–سويلەسىپ قاراعاندا، اتاسىنىڭ باالالرى ەكەنىن بىلەدى. ءوزىنىڭ ءجاي

 .كورىسەدى قۇشاقتاسىپ
بايدىڭ باالالرى بوس نەمەلەر بولسا كەرەك. مىڭداعان جىلقىنىڭ باسىن قايىرىپ، جونگە ساال الماي، ەلگە ايداي 

العان ەكەن. الدار كەلىپ بولىسىپ، جىلقىنى جونگە سالىپ، ەلگە ايداپ كەلەدى. جىلقىسى، باالالرى الماي، جاتىپ ق
 كەلگەنىنە باي قۋانىپ، ات شاپتىرىپ، توي قىالدى.

 كۇندەردە ءبىر كۇنى باي الداردى وڭاشا شىعارىپ الىپ:
 اناعات ەتپەيمىن. قالىڭمالىڭنىڭ كەمىندە كوپ. ونىڭا ق وزىمدە دەگەن جىلقى. بەردىڭ جىلقى ەلۋ قىزىما كەنجە –

 .دەيدى –تولتىر. ات باسىنداي التىن تاپ. ايتپەگەن كۇندە قىزىمدى اال المايسىڭ، 
 ،دەپ – ،«اۋ–الدىما ءبىر كەلتىردى»قۋلىق قىلىپ، بايدى الدادىم دەپ جۇرسە، باي الداردى الداعان ەكەن. الدار: 

 ندا دا:سو. سوعادى ءبىر سانىن
 .دەيدى – بە؟ جەڭىلگەنىم انالداۋد –
 .دەيدى – تابامىن، التىندى باسىنداي ات جارايدى، –
 كەلمەسەڭ، ىپال التىندى ۋاقىتقا وسى ءدال جىلى كەلەر. كۇتەمىن دەيىن ۋاقىتقا وسى جىلى كەلەر. جارايدى تاپساڭ، –

 .دەيدى – بەر، ۇزە كۇدەرىڭدى
ىنداي مىناۋ الداۋعا ات باس-دە، التىندى قايدان االرىن بىلمەيدى. اناۋالدار تۇنىمەن دوڭبەكشىدى. قانشا دوڭبەكشىسە 

 التىننىڭ تاپتىرمايتىنىن بىلەدى. ءسويتىپ جاتىپ، ۇيقىعا كەتەدى.
الدار تاڭەرتەڭ ويانىپ، كوزىن اشسا، داالدا جاتىر. ايناالدا ەل دەگەنىڭنەن ەش نارسە جوق. سويتسە، باي اۋىلى 

ۇرتقا تاستاپ، كوشىپ كەتكەن ەكەن. الدار ىزا بوالدى. ىزاسىنا شىداماي، قازىلعان جەروشاققا تۇننەن تۇرىپ، الداردى ج
ءتۇسىپ، كۇلگە اۋناپ جاتىپ، جىاليدى. ىزا بولعاندا، قىزدان ايرىلىپ قالعانىنا ەمەس، بايدان الدانىپ قالعانىنا ىزا 

 بوالدى.
 كەتەدى.دەگەندەي، قۋدى قۋ ۇرىپ « ۇرىنى قاراقشى ۇراليدى»
 . الدار كوسە3
(I – نۇسقا) 

كى ە-الدار كوسە ءبىر كۇنى كەلە جاتسا، ءبىر جەردەن قۋ جاۋىرىن تاۋىپ الىپ، سۇيەك قايناتىپ وتىرعان بىر
 :قاراپ عاقاتىندار ءسويتىپ،. دەدى –، «مەن ءبىر ايال قىاليىن»قاتىندارعا جولىعىپ، امانداسىپ بولىپ، الدار كوسە: 

 ەپد –ۇداعاي، مەنىڭ ءبىر شيكى ەتىم بار ەدى، سونى قازاندارىڭىزعا سالىپ، ءپىسىرىپ الۋعا مۇمكىن بە؟ ق –
 :قاتىندار. سۇرايدى

 .دەيدى – عوي، اال ءپىسىرىپ سالىپ، ماقۇل، –
 الدار كوسە:

 .دەيدى – قويماسا، جەپ ەتىمدى سۇيەكتەرىڭ –
 –جەيدى دەگەنىڭ. سال، جەسە، بىزدەر ءبىر توقتى تولەيمىز،  سۇيەك ەتتى سۇمدىق؟ نە ول قۇرىسىن، ويباي، –

 .دەيدى
سونسىن الدار كوسە جەڭىن كولەگەيلەپ تۇرىپ، قازانعا قۋ جاۋىرىندى الداپ، سالىپ جىبەرەدى. ءبىرازدان سوڭ 

 پ:دەپ، الىپ قاراسا، قۋ جاۋىرىننىڭ ءوزى دەيدى. الدار كوسە قاتىندارعا قارا« پىسكەن شىعار»بارىپ، 
 .دەيدى – توقتىمدى، ەندى بەر دەپ، قىالت وسىنداي عوي، ەدىم ايتىپ جاڭا ءمىنى، –
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 الدار. جىبەرەدى بەرىپ توقتى ءبىر كوسەگە الدار قاتىندار الماي، تانا سوزدەرىنەن دەپ، – توبا، اي،–قۇداي –
 :ءوزى كوسە

 :، ءبىر بايدىڭ اۋىلىنا كەلەدى. بايعا جولىعىپجاتسا كەلە جەتەلەپ توقتىسىن دەپ، – اۋ،-الدادىم قۇپ قاتىنداردى –
 :باي. سۇرايدى دەپ – با؟ امان شاعاڭىز-باال ەسەن،-امان قاالي، الەيكۋم،-اساالۋما ەكە،-باي ە، –
 :وتىرىپ قاسىپ تىر-تىر قارنىن دەپ، – شۇكىر، قۇداعا –
 .سۇرايدى دەپ – نە؟ توقتىڭ بۇل! بولسىن جول كوسە، الدار ە، –
ي بولسىن، بايەكە، نەسىن سۇرايسىز، كەدەي بولعان سوڭ وسىدا، پالەنشە باي بىلتىر ءبىر توقتىمدى الىپ اال ە، –

 :ايتادى بايعا بولىپ، ءسويتىپ. دەيدى –ەدى. سونى بۇگىن الىپ كەلە جاتىرمىن، 
 .دەيدى – ما؟ بوال قوسۋعا قويىڭىزعا توقتىمدى مەنىڭ –
 .دەيدى – عوي، قوسا ماقۇل، –

 الدار كوسە تۇرىپ:
 .دەيدى – قويماسا، جەپ توقتىمدى قويالرىڭىز –
 جەگەن سول جەسە، جىبەر، ساندالماي قوي،. سۇمدىق نە دەگەنىڭ جەيدى قوي قويدى اي،-كوسە الدار وي، –

 .دەدى – بەرەمىن، ساعان ءبارىن قويدىڭ
الدار كوسە قويالرعا توقتىسىن جىبەرىپ، بايدىڭ ۇيىنە قوناق بولىپ، جاتا بەردى. تۇندە ءبىر ۇيىقتاپ تۇرىپ، بايعا 
بىلدىرمەستەن كوپ قويعا بارىپ، ءوزىنىڭ توقتىسىن ۇستاپ، سويىپ، ون سەمىز بويداق قويدىڭ اۋزىنا جاعادى. 

ن پ، ۇيگە كەلىپ، جاتىپ قالدى. تاڭ اتىپ، كۇن شىققاسىجاعىپ بولىپ، سويعان توقتىسىنىڭ ەتىن يتتەرگە تاستا
تۇرىپ، شاي ءىشىپ بولىپ، بايدى ەرتىپ، قويعا بارسا، الدار كوسەنىڭ توقتىسى جوق. باي والي، بۇالي قاراسا، 

 :تۇرىپ كوسە الدار. قان –ءبىرتاالي قويدىڭ اۋزى 
 ايتىپ لىپءبى وسىنى سوندا عوي، ەدىم ايتىپ اق-كەشە. كەلەدى دا ۋاقىتتا ءار ايتقانىم سورلىنىڭ مەن بايەكە، اي، –

 تۇرىپ، جاعاسىن ۇستاپ: باي. دەيدى – ەدىم،
 الىپ، قوساقتاپ ۇستاپ، قويالردى بولعان قان اۋزى دەپ، – ،«سۇمدىق نە بۇل» دەپ، – اي،-قۇداي وي، –

 بارا كەتىپ قۋانىپ ايداپ، قويالرىن دەپ، اۋ-الدادىم تاعى دا بايدى كوسە الدار. بەردى قىلىپ قوي ون كوسەگە الدار
 ەكەن، سونى كومەمىز دەپ، اپاراتقان ادامدارعا الدار كوسە ايتادى: ولگەن قىزى سۇلۋ بىرەۋدىڭ جاتسا،

 ىزدىق وسى داعى،-ال قويىمدى ون مەنىڭ دا ونان قىلىپ، بەينەت ءبىرتاالي قىالسىڭدار، نە سەندەر قىزدى بۇل –
نا ىنىڭ استىقىر اۋىلدىڭ بوتەن ءبىر كەتىپ، الىپ قىزدى بەرىپ، قويىن ون الداپ، مداردىادا. دەپ – بەرىڭدەر،

اپارىپ، ەكى قوساعاشتىڭ استىنا ەكى ايىر اعاش قويىپ، تۇرەگەلدىرىپ قويادى دا، اۋىلعا بارىپ، اۋىلىنىڭ قىزدارىنا، 
 ايەلدەرىنە ايتىپ:

 اتسا،ج بارا جۇگىرىپ قاتىندار قىزدار،. دەيدى – قويدىم، استىنا ويدىڭ مىنا اكەلىپ، قىز سۇلۋ ەلدەن ءبىر مەن –
 ايەلدەرگە قاراپ: كوسە الدار

 ماڭدار،وينا يتەرىپ، ءتۇرتىپ، سەندەر ونى. ەدى دەپ جاتىر كەلە اۋىرىپ باسىم دا تاعى جاس، ءوزى ايەلىم مەنىڭ –
 ىزدىق ولگەن قىز ءبىر سونسىن قيمىلدامايدى، قىز جاڭاعى بارسا، قىزدار. جىبەرەدى قاتىنداردى قىز،. دەيدى –

 ار كوسەگە بارىپ ايتادى:الد قاشىپ، دە، جىبەرىپتى يتەرىپ
 :ىزعاق وتىرىكتەن سالىپ، تاستاي تاماعىن وتىرعان ءىشىپ كوسە الدار. دەيدى – قالىپتى، ءولىپ قاتىنىڭ –
 ىپ،ءسويت. كەلەدى قايتىپ جىالپ، كورىسىپ، بارىپ قاسىنا باۋىرىمداپ، ويبايالپ، دەپ، – ءولتىردىڭ، سەن –

 :ايتادى ادامدارىنا اۋىلىنىڭ
 ەۋىەك ۇرىسىپ، دەپ، تولەمەيمىز والر. دەيدى –ىمدى تولەپ بەرىڭدەر، سەندەردىڭ قىزدارىڭ ءولتىردى، قاتىن –

 كوسەگە دارال قىزدى جىبەرگەن يتەرىپ جاڭاعى كەسىپ، تەرگەپ-تەرگەپ جاعىن ەكى قازى. بارادى قازىعا شىعىسالماي،
عاسى اۋىلىنا ەرتىپ اكەلىپ، جاڭاعى قىزدى بەرىپ ا قىزدىڭ كوسەنى الدار سوسىن. قىالدى قارار بولىپ، بەرمەكشى
 جىبەرەدى.

 سوندا الدار كوسەنىڭ كوڭىلى تاسىپ، قىز الىپ كەتىپ بارا جاتقانداعى ايتقان ولەڭى:
 توقتى، ءبىر – جاۋىرىنىم قۋ وي، –
 .بويداق ون –ءبىر توقتىم  

 قاتىن، ءولى –ون بويداعىم 
دەپ، ولەڭ ايتىپ، ءبىر قىزدى اۋىلىنا اپارىپ، ولەڭ ايتتىرىپ، توي قىلدىرىپ،  – اۋ، اي،-قاتىن ءتىرى –ءولى قاتىن  

 مۇراتىنا جەتكەن دەيدى بۇرىنعىالردىڭ ايتۋىنشا.
 . الدار كوسە4
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 (نۇسقا –ء)ىى  
الدار كوسە قويدىڭ قۋ جاۋىرىنىمەن بال اشىپ جۇرەدى ەكەن. ءبىر كۇنى قونالقاعا ءبىر اۋىلعا  بۇرىنعى ۋاقىتتا ءبىر

كەلىپ قونادى، قونعان ءۇيىنىڭ قازانىنا بال اشىپ جۇرگەن جاۋىرىنىن ادامعا كورسەتپەي، اپارىپ، سالىپ جىبەرەدى. 
 سول قونىپ وتىرعان ءۇيدىڭ ايەلىنە ايتادى:

 .دەيدى – بەرەرسىز، كوبىگىمەن وزىمە سوڭ پىسكەن. سالدىم ەت مەن قازانىڭىزعا –
ەت پىسكەننەن كەيىن الدار كوسەنىڭ ەتى جوق، جاۋىرىنى بار. الدار كوسە داۋالسىپ، قونعان ۇيىنەن ءبىر قۇيىمشاق 

، قۇيىمشاعىن وراپاالدى. قۇيىمشاقتى الىپ، تاعى ءبىر ەلگە كەلىپ، ءبىر ۇيگە قونادى. الدار كوسەنىڭ قابى بار، قابىنا 
 قونعان ءۇيىنىڭ ەتىنە قوسادى. ءسويتىپ، ءوزى جاتىپ قاالدى. تاڭەرتەڭ تۇرا ساال:

 ازەر ن،كورگە ءبارى جۇرتتىڭ كەشە. قالىپتى قۇيىمشاق اق–جالعىز ەدى، بار ەتىم قاپ ءبىر جوق، ەتىم قاپتاعى –
 عانال جۇمىسشىڭ دا، الماساڭ ءوزىڭ سەنىڭ ر،بە تولەپ بولماسا، بەر، تاۋىپ ەتىمدى نە. ەدىم اكەلىپ كوتەرىپ

 ءۇي ەكەن، ءبىر كىشكەنە توقتى بەرىپ قۇتىالدى. بايشىكەم ءۇيى قونعان. االدى وتىرىپ دەپ، – شىعار،
ەندى الدار كوسە توقتىسىن الىپ، تاعى ءبىر ەلگە كەلەدى. تاعى دا ءبىر ۇيگە قونادى. توقتىسىن ءۇيدىڭ قوي 

بىرگە قامايدى. سونسىن ءوزى جاتىپ قاالدى. ءبىراز ۋاقىت وتكەن سوڭ ورنىنان تۇرىپ، ءوز قوراسىنا قويالرىمەن 
توقتىسىن ءوزى جوق قىالدى. تاڭەرتەڭ ءۇي يەسىمەن توقتىسىن كورەيىن دەپ، قوي ىشىنە كەلەدى. كەلسە، توقتى 

 جوق. سونان جاتىپ، ءۇي يەسىمەن داۋالسادى.
 وعىزت توقتىسىنا ءبىر ايىبىمەن داۋالسىپ، دەپ – ۇرى؟ مە كەلدى ما توقتى جالعىز مەنىڭ تۇگەل، قويىڭ ءوز –

 .االدى قوي
توعىز قويدى ايداپ كەلە جاتقاندا الدىنا ءۇش كىسى كەز كەلەدى. ءبىر كەدەيدىڭ قىزى ءولىپ، سونى قويايىن دەپ 

االدى. ولگەن قىزدى بەرىپ،  كەلە جاتقان كىسى ەكەن. سول جەردە ولگەن قىزدى الدار كوسە توعىز قويىن بەرىپ
توعىز قويدى ايداپ، ءۇش كىسى كەتە بارادى. ولگەن قىزدى الدار كوسە ءتىرى ادامداي كيىندىرىپ، تۇيەسىنە 

دەپ،  «كەلىنشەك كەلە جاتىر»شاعا شۋالپ، -قىرقىن، باال-وڭگەرىپ، ءبىر اۋىلعا كەلە جاتقاندا سول اۋىلدىڭ قىز
قىرقىن كەلە جاتقاندا تۇيەسىنىڭ وركەشىنە ءبىز تىعىپ االدى، تۇيەسى تۋالپ، جىعىلىپ -الدىنان شىعادى. قىزارىپ قىز

 كەتەدى.
 بولىپ لاۋى داۋالسىپ، دەپ، –سەندەردىڭ قىرسىقتارىڭنان تۇيەم ۇركىپ جىعىلىپ، كەلىنشەگىم ءولىپ قالدى،  –

 الىپ دىقىز كوسە الدار. بەرەدى قويا بەرىپ، قىزىن كەدەيدىڭ ءبىر دەپ، – قۇتىاليىق، مۇنان قالدىق، پالەگە ءبىر
 ار كوسەنىڭ قىزعا ايتقان ءسوزى:الد وتىرىپ، كەلىپ جەرگە قوناتىن كەشكە. وتىرادى كەلىپ

 قۇيىمشاق، –قۋ جاۋىرىنىم 
 توقتىشاق، –قۇيىمشاعىم 
 قوي، توعىز –توقتىشاعىم 

 قىز، ءولى –توعىز قويىم 
 .قىز ءتىرى –ءولى قىزىم  

 سارى قىز. اينااليىن،
 .كوسە الدار ەكەن دەگەن –ارقامدى قاسى، ءدارى قىز، 

 . الدار كوسە مەن باي5
(I – نۇسقا ) 

الدار كوسە بايدىڭ قويىن جايىپتى. جايىپ ءجۇرىپ، ءبىر كۇنى شىقپاق بولىپتى. بايدىڭ باالسى جوق ەكەن. قوينىنا 
 كەلىپ:ىستىق ناندى تىعىپ، قويىنا كەتىپ بارا جاتسا، الدار كوسە 

ىپتى. رىسكو قۇشاقتاسىپ دەپ، «قوش» بايعا. كەلىپتى بايعا دەپ، – كەتەيىن، قۇشاقتاسىپ سەنىمەن باي، –
 قوينىنداعى ىستىق نان قوينىن كۇيگىزسە، باي ناندى:

 :كوسە الدار جىبەرسە، القتىرىپ دەپ، – اي،-جەگىر يت –
 .الىپتى جەپ ناندى ارادا سول دەپ، – جەيىن، مەن جەگەنشە، يت –

 –ىڭ اتى شىسىنكى ءورتانشىبىز، – اتى ورتانشىسىنىڭ ءجۋانبىز، –بايدىڭ ءۇش قىزى بار ەكەن. ۇلكەنىنىڭ اتى 
 .ايتىپتى بايعا كوسە الدار. ەكەن سۇلۋ قىزى كىشى اسىرەسە،. ەكەن جىڭىشكەبىز

 .دەيدى – االيىن، تىگىپ ەتىگىمدى. تۇرساڭىز بەرە ءبىزىڭىزدى جىڭىشكە بايەكە، بايەكە، –
 باي:

 :كەلىپ ۇيىنە كوسە الدار. دەيدى – بەرەدى، قاتىن بارساڭ، ۇيگە –
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 ايقاي ايعاب كوسە الدار دەسە، «بەرمەيمىن» قاتىنى. ايتىپتى قاتىنىنا دەپ، –ماعان ال دەدى،  جىڭىشكەبىزدى باي –
 :قاتىنىنا اشۋالنىپ، باي سويتسە،. سالىپتى

 كەلە لىپا جىڭىشكەبىزدى كوسە الدار. جىبەرىپتى بەرىپ كوسەگە الدار جىڭىشكەبىزدى قاتىنى. دەپتى – بەر، –
 ءجۇر ەكەن. الدار كوسە تازعا ايتىپتى. باعىپ قوي تاز ءبىر جاتسا،

 :تاز. دەپتى – بە؟ بەرەيىن جازىپ باسىڭدى تازىم، تازىم، –
 .دەپتى – ماقۇل، –
 :قاپتاپ باسىنا تازدىڭ جىنىن-قارنىن سويىپ، سەركەنى دەپ، – اكەل، سەركەڭدى كوك –
 ىڭ. سول ەشكى ماڭىراعاندا، تازىڭقوياس بايالپ ەشكى ءبىر قاسىڭا. جىلىن ءتۇسىپ، قۇدىققا وسى ەندى سەن –

 جاتسا، ەلەك جىڭىشكەبىزبەن كوسە الدار. قالىپتى كەتىپ قوي سويتسە،. كەتىپتى بايالپ ەشكىنى دەپ، –كەتەدى، 
 .ايتىپتى قارتقا كوسە الدار كەلىپ، سارتقا جۇرسە، ايداپ قوس قارت ءبىر
« رسەن ايداي تۇ»تاماعىڭدى دايارالپ تۇر، ماعان  قاتىنىڭ. شىقتىم ءىشىپ تاماق ۇيىڭنەن سەنىڭ مەن سارت، –

 ىوگىزد ەكى قاداپ، جەرگە كەسىپ، قۇيرىعىن وگىزىنىڭ قالسا، كەتىپ ۇيىنە سەنىپ، سارت. دەپتى –دەدى، 
 .ايقايالپتى سارتقا قويىپ، اپارىپ استىنا بەلدىڭ ءبىر جىڭىشكەبىزبەن

قاياليدى. سارت كەلىپ، قۇيرىقتى تارتسا، الدار كوسە اي دەپ – كەتتى، كىرىپ جەرگە وگىزىڭ سارت، سارتاق –
 دەسە، سارت بولماي، جۇلىپ الىپتى.« جۇلىنادى، تارتپا»
 .جۇلدى دە دەسەم جۇلما انە، –

 قازىپ، تابا الماي، سارت ۇيىنە كەتىپتى.-قازىپ سارت جەردى
 الدار كوسە جىڭىشكەبىزدى، ەكى وگىزدى الىپ، جولىنا ءتۇسىپتى.

 . الدار كوسە مەن باي6
 (نۇسقا –ء)ىى  
ءبىر كۇنى الدار كوسە بايالرعا اشۋالنىپ، والردى مۇقاتۋ ءۇشىن ءبىر بايدىڭ اۋلىنا كەلەدى. كۇن باتىپ كەتكەن  

لسا كەرەك، باي قوزىالردى قويدان بولگەلى جاتىر ەكەن دەيدى. باي كۇرجىڭدەپ، ءبىر سەمىز قويدى مەزگىل بو
 قوزىسىن ەرتىپ، شەتكەرەك كوگەنگە كوگەندەۋگە اپارا جاتىر ەكەن.

كوسەكەڭ ارتىنان بارىپ، قويدىڭ قوزىسىن الىپ، قاال بەرەدى. باي كوگەن باسىنا بارسا، قويدىڭ قوزىسى جوق، 
زدەپ، كەرى جۇگىرىپ كەتەدى. وسى كەزدە قانى قايناپ تۇرعان كوسەكەڭ سەمىز قويدى كوگەننەن بوساتىپ ونى ى

 جىبەرىپ، جەتەكتەي، تاسامەن تايىپ تۇرعان ەكەن دەيدى.
 باي قايتا ورالىپ كەلسە، قويى ورنىندا جوق، كىمنەن كورەرىن بىلمەي، ساقالىن جۇالدى.

ۇش كۇن وتكەن سوڭ الگى بايدىڭ اۋلىنا تاعى بارادى. -سويىپ، ەتىن جەپ، ەكىالدار كوسە قويدى ۇيىنە اكەلىپ 
كەشتە بارعان سوڭ كەتە الماي، كوسە بايدىڭ ۇيىنە تۇنەيدى. ءتۇن ورتاسى اۋعاندا باي شىرت ۇيقىدا جاتقاندا الدار 

 كوسە ايقايالپ، وكىرىپ:
 جاستىعىنىڭ جىبەرىپ، جاعىپ جارىق جان-جالما باي. كەلەدى تۇرا دەپ، – اكەتتى، ۇرىالر التىندى ويباي، –

 :دە تۇگەندەيدى التىندارىن قورجىنداعى استىنداعى
 قايتا توسەگىنە جاتادى. دەپ، – عوي، تۇگەل ءبارى –

التىننىڭ قاي جەردە جاسىرۋلى تۇرعانىن سەزگەن كوسە تاڭ اتۋعا جاقىن بايدىڭ ەسى كەتىپ ۇيىقتاپ جاتقان كەزىندە 
التىنىن جاستىعى استىنان قورجىنىمەن سۋىرىپ الىپ، سىرتقا شىعادى دا، باي ءۇيىنىڭ سىقىرالۋىق ەسىگىن بايدىڭ 

 سىرتىنان بايالپ كەتەدى.
جاققا ىزدەۋ ساالدى. ەشكىم بىلمەيدى. ال بايدىڭ ءوزى دە تۇندە كەلىپ -باي تاڭ اتقان سوڭ التىنىن جوقتاپ، جان

 بىلمەيدى.قونعان قوناقتىڭ كىم ەكەنىن 
كوسەكەڭ بۇل التىندى ورناالستىرىپ، ەكىنشى بايدىڭ اۋلىنا بارعان ەكەن دەيدى. باي بازارعا بارىپ، مال سويىپ، 
ەتىن ساتىپ جاتىر ەكەن دەيدى. الدار كوسە قاساپشى بايدان ەت ساۋداالپ، ءۇش قاداق ەت الماق بوالدى. باي 

اس پىشاقپەن بايدىڭ قولىن كەسىپ االدى. باي تاباندا ەسى اۋىپ، ەتتى شەگىپ، ۇستاتا بەرگەندە، كوسە وتكىر الم
 قۇالپ تۇسەدى. ال، الدار كوسە ءبىر تاساالۋ جەرمەن تايىپ كەتەدى.

الدار كوسە بايدىڭ قولىن قاپشىعىنا سالىپ، سول كۇنى تۇندە ۇيىقتاماستان كەسىلگەن قولدى الىپ، التىنىن العان 
رالنعان باي تاعى دا التىن ۇرالۋعا ۇرىالر كەلەر دەپ، قىزىن كيىز ءۇيىنىڭ كىرە بەرىس بايدىڭ ۇيىنە كەلەدى. التىنى ۇ

بوساعاسىنا كۇزەتشى ەتىپ قويعان ەكەن دەيدى. الدار كوسە دە ىشىنەن كۇزەتشى بوالر دەپ سەزىكتەنىپ، كيىز 
ىلىشىمەن سىنادى. قىز وتكىر قءۇيدىڭ سىقىرالۋىق ەسىگىن از اشىپ، كەسىپ اكەلگەن بايدىڭ قولىن ءۇيدىڭ ىشىنە ۇ

 تۇسەدى. الدار كوسە:« كەسىپ»قولدى 
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 اتىنا مىنە، قاشا جونەلەدى. سىرتتاعى دا، باقىرادى دەپ، – عوي، كەستىڭ قولىمدى بيكەش، ويباي، –
 پقان بولىپ، كەسىلىپ قالعان قولدى تاۋىپ، اكەسىن وياتى-بايدىڭ قىزى جارىق جاعىپ، ءۇيدىڭ كىرە بەرىسىندە قان

كورسەتەدى. باي ەرتەڭ ەلىنە جار شاشىپ، قولى كەسىلگەندى تاۋىپ اكەلگەنگە بايگە جاريااليدى. بايدىڭ 
 شابارماندارى قولى كەسىلگەن ەت ساتقان بايدى تاۋىپ الىپ، اكەلەدى. ول باي:

 اپار، احانع ءجۇرمىن، حالىندە ولەرمەن ءوزىم اكەتتى، كەسىپ قولىمدى بىرەۋ جەرىمنەن تۇرعان ساتىپ ەت ويباي، –
 :يەسى التىن. دەيدى – شەشسىن،

 ايدىب قاساپشى دەپ،–، بەرەم ءوزىم جاۋاپتى حانعا سەنىكى، دە جانە جوق كەسكەن وتىرىك قىزىم سەنسىڭ، ۇرى –
 .دەيدى ەكەن ولتىرگەن

لەڭ نىڭ ايناالسى كىالدار كوسە كۇندەردە ءبىر كۇنى الىستاعى بوتەن ءبىر حاننىڭ ەلىنە بارادى. حاننىڭ ورداسى
 كۇزەتشى، باعۋشىالر ەكەن. كوسە وتىرىك دومبىراشى بولىپ، حاننىڭ ورداسىنا كىرىپ، بايقاتپاي جۇرەدى.

ءتۇن بولعان سوڭ الدار كوسە حاننىڭ التىنىن الىپ، ونى قاپشىققا سالىپ، حاننىڭ ات قوراسىنا اپارىپ، جاسىرىنادى.  
ات قورادان حاننىڭ قارا ارعىماعىن تاۋىپ، ونىڭ ءبىر جاعىن اق بالشىقپەن بوياپ، اعارتادى. ودان كەيىن ارعىماققا 

حان التىنىنىڭ الىنعانىن سەزىپ، كۇزەتشىلەردى شاقىرىپ، قانداي ات مىنە شابادى. كۇزەتشىلەر توقتاتا المايدى. 
 مىنگەن ادام كەتكەنىن سۇرايدى. حان ورداسىنىڭ قاقپاسىنىڭ وڭ جاعىندا تۇرعاندار:

 .دەيدى – كەتتى، كىسى مىنگەن ات قارا –
 قاقپانىڭ سول جاعىنداعى كۇزەتشىلەر:

 .دەيدى – كەتتى، كىسى مىنگەن ات اق –
 تى كەيىپ، ۋازىرلەرىنە:حان قات

 وزدەرى. تۇر ەتىپ مازاق مەنى بولمايدى، ات اق جاعى ءبىر قارا، جاعى ءبىر ولتىرىڭدەر، كۇزەتشىلەردى مىنا –
 .دەيدى – ءجۇر، ۇرالپ

 كوسەكەڭ:
 ەكەن لعانا كەرەگىن التىنعا تويىپ، ەتىنە سويىپ، ارعىماقتى قارا بارىپ، ەلىنە دەپ، – ولجا، تا ات ولجا، دا التىن –

 .دەيدى
 . الدار كوسە مەن دوسى7
ءبىر ساپار الدار كوسەگە ءبىر ساراڭ باي كەلىپ، دوس بولىپتى. سول ۋاقىتتاعى حاننىڭ وتە سۇلۋ قىزى بار ەكەن،  

كورەم دەگەن ادام ءاربىر كورگەنىنە مىڭ ءتىلال بەرىپ، كورەدى ەكەن. الگى ساراڭ باي سول حاننىڭ قىزىن كورۋگە 
 كەتىپ، دوسىنا ايتىپتى: كوڭىلى

 :دوسىنا كوسە الدار. دەپ – كورسەت، قىزىن حاننىڭ ماعان بارىپ، ەرتىپ مەنى –
 ءبىر ەسىزگ مەن ەدى، كورۋشى بەرىپ ءتىلال مىڭ كورگەنىنە ءاربىر ادام كورگەن قىزدى ول كورسەتەيىن، جاقسى، –

 :سۇراپتى دوسىنان. دەپتى – كورسەتەيىن، تيىنسىز
 :باي. دەپتى –ە بەر، مەن كەيىن بەرەيىن، تەڭگ ەكى كازىر ماعان سەن –
 ولداج جاتىپ، كەلە جاققا قىزى حاننىڭ ەكەۋى بەرىپ، تەڭگەنى ەكى دەپ، – بەرەيىن، بەرسەڭ، كەيىن ماقۇل، –

 :ايتتى قويشىعا كوسە الدار. جولىعادى قويشىعا جۇرگەن جايىپ قوي ءبىر
 اكەپ الق ءبىر دەپ، «ماقۇل» باال قويشى دەپ، –بەر،  الق جامان ءبىر ماعان سەن بەرەيىن، تەڭگە ەكى مەن –

 :ايتادى كوسە الدار سوڭ سونان. بەرىپتى
 .دەدى – بەر، توقتى ارىقتاۋ ءبىر ماعان الىپ، دا القتى دە، تەڭگەنى ەكى مىنا سەن قويشى، شىراعىم، –

بولسا، پايدا عوي دەپ، ونى الىپ، ءبىر توقتى اكەپ بەرەدى. ول بايعۇس قويشى وياليدى: تەڭگە دە، الق تا مەنىكى 
 كوسە تاعى ايتتى:

 – ەر،ب ەشكى ءبىر ماعان ال، دا توقتىنى ءھام دا القتى دە، تەڭگەنى مىنە، سەن، بولسىن، بىالي ەندى قاراعىم، –
ى ەشك ءبىر قۋانىپ، تۋعانداي اناسىنان دەپ، عوي كەتەمىن بايىپ السام، ءبارىن قويشى اقىماق ەستىپ، مۇنى. دەپ

الىپ كەلىپ بەردى. اقىرى، وسى الداۋمەن ءبىر ۇلكەن قويىن الىپ، كەتىپ قالدى. ەكەۋى قويدى الىپ، قىزدىڭ 
اۋىلىنىڭ الدىندا ءبىر وزەن بار ەدى، سوعان بارىپ، قوس سالىپ وتىرعان ەكەن. حان قىزىنىڭ كۇڭى سۋعا كەلسە، 

 ەكى ادام وتىر.
 .سۇرادى دەپ –ر؟ وتىرسىڭدا قىلىپ نە ىڭدەر،جۇرس قايدان –

 الدار كوسە ايتتى:
 :ايتادى قىزىنا حاننىڭ بارىپ، قايتىپ كۇڭ. دەپ – ادامبىز، تۇسكەن كوكتەن ءبىز –
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 الدار جاقىنداعاندا كەلىپ، مااليالرىمەن بولىپ، كورمەك بۇالردى قىزى حاننىڭ. دەپ – وتىر، ادامدار سونداي –
 :ايتادى دوسىنا كوسە

 .قالدى كەتىپ تۇرىپ، ءبىراز ول دەپ، – ال، كورىپ جاقسىالپ –
نە »باياعى كۇڭ تاعى ءبىر سۋعا كەلگەندە بۇالردىڭ ءبىر قويدى بالتاالپ جاتقانىن كورەدى. ول كۇڭى بۇالردان 

 .ايتتى قىزىنا حان بارىپ، جۇگىرىپ كۇڭ. دەدى «سويامىز» بۇالر. سۇرادى دەپ –« قىلىپ جاتىرسىڭدار؟
 نىڭحان سوندا. دەدى –ۋدى بىلمەيدى ەكەن، ءبىر قويدى سويامىز دەپ، بالتاالپ جاتىر، سوي قوي ادامدار باياعى –

 سويۋدى ،بارىپ والرعا ايتىپ، كۇڭىنە قىزى حان. الدى كورىپ تاعى بۇالر تۇرعاندا، قىلىپ تاماشا كەلىپ، تاعى قىزى
 كۇڭدى تاعى جىبەردى. قىزى حان سوڭ، بارعان ۇيىنە بۇالر. ۇيرەتەدى جىبەرىپ، كۇڭدى دەپ، ۇيرەت

دەپ. ول كۇڭ كەلسە، وشاق قازىپ، ەتتى وشاققا سالىپ، ۇستىنە سۋ قۇيىپ، « بىلىپ كەل، نە قىلىپ جاتىر ەكەن»ء 
 بەتىنە قازان توڭكەرىپ، وت جاعىپ جاتىر ەكەن، كۇڭ كەلىپ، تاعى سۇرادى:

 :بۇالر جاتىرسىزدار؟ قىلىپ نە –
. كۇڭ قايتىپ بارىپ، حان قىزىنا ايتىپ، والردى ەرتىپ كەلىپ، استىنا وت دەپتى – جاتىرمىز، دەپ پىسىرەيىك –

 جاعىپ، ەتتى قازانعا سالىپ، ءپىسىرۋدى ۇيرەتتى. بۇل كەلگەندە، ءتىپتى، انىقتاپ كورىپ الىپتى.
اعىنا الىپ، ول جاعىنا ءبىر تيگىزىپ، بۇل ج ءبىرازدان كەيىن كۇڭ تاعى قايتىپ اينالىپ كەلسە، بۇالر قازاننان ەتتى 

 قىزىن انح. دەپتى –، «جەگەنىمىز دە وسىنداي»دەسە، « نە قىلىپ وتىرسىزدار؟»ءبىر تيگىزىپ وتىر ەكەن. كۇڭ 
 .ۇيرەتتى جەۋدى تاماق بۇالرعا ەندى اكەلىپ، ەرتىپ

 ،كەلىپ الىپ سارايىنا قىزى حان ،دەپ –، «بۇالر الىس جەردەن كەلگەن مەيمان ەكەن»ەندى كەش بولعان سوڭ، 
وناق قىلىپ، قوندىرىپتى. تۇندە ەكەۋىنە ءبىر وڭاشا تامعا توسەك سالىپ جاتقىزسا، بۇالر اياعىنان وزدەرىن جوعارى ق

« رسىڭدار؟نەعىپ اسىلىپ جاتى»اسىپ، باستارىن تومەن سالبىراتىپ، اسىلىپ تۇر. حان قىزى مەن كۇڭ كەلىپ، بۇالرعا 
ى. سونان سوڭ بۇالرعا قىزداردىڭ جانى اشىپ، كۇڭ الدار دەپت –، «وزىمىزدىڭ جاتىسىمىز وسىنداي»دەسە، ء

پاتشانى قويىندارىنا الىپ جاتىپتى. تۇنىمەن قىزدىڭ قوينىندا جاتىپ، كوڭىلى ءبىتىپ، -كوسەنى، حان قىزى باي
 ەرتەڭىنە اۋىلىنا قايتىپتى.

 كوسە: الدار. سۇراپتى دەپ –، «ەكى تەڭگەمدى بەر»جولدا كەلە جاتىپ، باي الدار كوسەگە: 
 دىپۇلىم كۇندە ۇش–ەكى پاتشا-باي سوڭ سونان. دەپتى – جوق، پۇل جانىمدا ءازىر. تۇر تۇرا بەرەيىن، ماقۇل، –
 :ايتىپتى قاتىنىنا جاتقاندا كەلە تاعى كۇنى ءبىر سوڭ، بەرگەن كەلە دەپ، بەر
« راۋىرىپ جاتى»ەنى سۇراسا، م كەلىپ، ول اۋىرايىن، وتىرىك مەن سۇراپ، پۇلىن جاتىر كەلە دوسىم مەنىڭ اناۋ –

 اۋرۋىنىڭ باي. دەپتى – ،«جاتىر اۋىرىپ»: قاتىنى دەسە، «قايدا؟ دوسىم» كەلىپ، ول. دەپتى –]دەپ ايت[ 
 پكىرى ۇيگە دەپ، – ،«قايتايىن كومىپ جۋىپ، قولىمنان ولسە، كورىپ، دوسىمدى» ءبىلىپ، ەكەنىن وتىرىك

دامعا ۇقساپ، ءبىرازدان كەيىن ولگەن ادامداي بولىپ، كوزىن جۇمىپ جاتىپتى. ا اۋرۋ قاتتى كوسە الدار سوندا. وتىرىپتى
ەنىڭ دەپ، جۋعاندا كوس« سۇيەگىن ءوزىم جۋامىن»سونان سوڭ دوسى ءبىر قازانعا سۋدى قايناتىپ، ابدەن ىسىتىپ، 

نە كىرىپ كەتىپتى. ى ەتىءبىر قابات تەرىسى سىپىرىلىپ، كولدىرەپ قالىپتى. استىنا شەڭگەل سالعان ەكەن، ونىڭ تىكەن
 ، ۇيىنە قايتىپ كەلىپتى.«تىرىلىپ»ءسويتىپ، اقىرەتكە وراپ، اپارىپ، كومىپ قويعان جەرىنەن كوسە ء

 . بايدى الداعان شال8
سى بولعان. التى ەشكى-بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر شال، كەمپىر جانە ءبىر قىزى بولىپتى. بۇالردىڭ مال دەگەندە بەس

ەشكىسىن باعىپ ءجۇرىپ، ۇيىقتاپ قالىپ، قاسقىر شالدىڭ ەشكىلەرىن جاتاق جەرىنە قۋىپ كەتەدى.  ءار كۇنى شال
شال ۇيقىدان تۇرىپ قاراسا، ەشكىلەرى جوق. سونان ىزىنە ءتۇسىپ وتىرىپ، ءبىر ىنگە كەلەدى. شال قاسقىردىڭ ىنگە 

ۇرادى. اۋزىندا قاپتى قولىنا الىپ، اڭدىپ ت اكەلىپ كىرگىزگەنىن بىلەتىن، قاسقىردى ۇستاپ الماقشى بولىپ، ءىننىڭ
ءبىرازدان سوڭ قاسقىر ىننەن شىعا بەرگەن ۋاقىتتا قاسقىردى قاپقا سالىپ الىپ، اۋلىنا قايتادى. ءوز ۇيىنە جەتە الماي، 

ى. دجولدا ءبىر بايدىڭ ۇيىنە كەلىپ، قونادى، ۇيگە كىرگەننەن ارقاسىنداعى قاپتى كەرەگەنىڭ باسىنا ءىلدىرىپ قويا
 .دەپ –« قابىڭىزداعى نە؟»ءبىر ۋاقىتتان كەيىن باي سۇرايدى شالدان 

 شال ايتادى:
 .دەيدى – ەدى، قوشقار كوك ءبىر اسىل تۇقىمى قاپتاعى –

 باي:
 .دەيدى – سات، ماعان قوشقارىڭدى –

 شال:
 .االدى بەرىپ، سۇراعانىن باي. دەيدى – بەرسەڭ، ءتىلدا بالەنشە. ساتايىن جاقسى، –
 دەسە، –ۇنى ەندى قاپتان شىعارىپ، قويعا جىبەرەيىك، م –
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 .دەيدى – كەرەك، جىبەرۋ كەيىن جاتقاننان تەگىس ادام. بولمايدى جىبەرۋگە ءقازىر جوق، –
 ىتوقت «قوشقار كوك» جىبەرگەن قوراعا الگى. جىبەرەدى قوراعا كەيىن جاتقاننان تەگىس ەل دەپ، – ماقۇل، –

ماقتاپ كەتەدى. سونىمەن قاتار بالەنشە ءتىلدانى الىپ، شال دا جوق بوالدى. ەرتەڭگىسىن تا ءبارىن قويالردىڭ مەنەن
تەڭكيىپ، ءولىپ جاتقان. ەندى باي ويالسا، تۇندەگى كوك -باي تۇرىپ، قورانى قاراسا، قويالرىنىڭ كوبى تەڭكيىپ

 قوشقار ەمەس، ول كوك قاسقىر ەكەن. باي، ءسويتىپ، شالدان الدانىپ قالعان.
 الداردىڭ وگىز سەمىرتكەنى. .9

 كەرۋەنباسىن ەكى الداۋى
ءبىر كۇنى الدار ۇلكەن قارا جولمەن ساپار ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، مال ايداعان ۇلكەن ءبىر كەرۋەنگە كەزدەسەدى.  

 الدار جانىنان جورتىپ، ءوتىپ بارا جاتقاندا كەرۋەنباسى:
 .دەيدى – با؟ تاپپايسىڭ مال جۇرگەنشە، بوسقا جىگىتىم، ءاي، –
 .الدار دەيدى – تابايىن، –
 – ؟بە كونەسىڭ وسىعان. وتىر ايداپ جايىپ، قاسىمىزدا سونى. بەرەلىك وگىز ءجۇز ساعان ءبىز بولسا، والي –

 .دەيدى
 .الدار دەيدى – بەرەيىن، سەمىرتىپ ايتقاندارىڭداي وگىزدەرىڭدى. كونەيىن جاقسى، –
ءسويتىپ، كەرۋەننىڭ ءجۇز وگىزىن جايۋعا االدى. وگىزدەرىن كەرۋەندى جاناماالپ ايداپ، بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ  

 وتىرادى.
 ءبىر دەپ، – كەلەدى، الماي جۇرە اۋىرالپ بولماس، بوساتپاسا ءىشىن ايداپ، قاتتى ازىراق جانۋارالردى بۇل –

 كۇندىك جەرگە وزىپ بىرنەشە كەرۋەننەن وتىرىپ، قۋمەن سول .جونەلەدى قۋا ايداپ، تىشقاقتاتا وگىزدەردى كۇن
 كەتەدى.

 ءبىر جەرگە كەلەدى دە: 
 قوراعا ءبىر داالداعى ماڭ وگىزدەردى دە، دەيدى –ەكەنسىڭدەر، كورگەن الداردى العان مالدى بەرگەن جىرىمداپ –

ىسىن ارقايسء اكەلىپ، باتپاققا ۇلكەن ءبىر جولىنداعى جۇرەتىن كەرۋەننىڭ قۇيرىقتارىن دا بارلىعىنىڭ تاستاپ، قاماپ
ءار جەرگە شانشادى. ءوزى باتپاقتىڭ ءبىر شەتىن قازۋعا كىرىسەدى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن كەرۋەنشىلەر كەلەدى. 

 كەلسە، وگىزدەرى جوق. الداردىڭ ءوزى باتپاقتى اينالدىرىپ قازىپ جاتىر.
 .كەرۋەنباسى دەيدى – قايدا؟ وگىزدەر جاتىرسىڭ؟ نەعىپ اۋ، –
ەر تويىنىپ، جۇندەرى تۇلەپ، شولدەگەننەن بوي بەرمەي، مىنا باتپاققا كەلىپ، ءتۇسىپ وگىزد قىالسىڭ؟ نە وي، –

كەتكەنى. باتپاقتىڭ استى سۋ ەمەس پە؟ سول سۋعا تۇمسىقتارى جەتىپ، سۋ ءىشىپ، شىقپاي جاتقانى! قاندارى كەۋىپ 
 .دەيدى –قويدىم،قالعان ەكەن، ءتىپتى، شىعارا الماي 

 .كەرۋەنباسى دەيدى –ۇگىل سايتان دا جوق قوي، ت وگىز باتپاقتا ءقانى، –
 .الدار دەيدى – نە؟ ول بولماسا، وگىز. تۇرعان شىعىپ شوشايىپ بە، كورمەيسىڭ قۇيرىقتارىن انا –
 جاتىرسىڭ؟ قازىپ نەگە جەردى ءوزىڭ بولسىن، ول وگىز ال، –
 شىقپاقشى ەدىم. ايداپ بىرلەپ–بىر قازىپ، باتپاقتى مىنا الماعاسىن شىعا ايداپ وگىزدى –
 تۇسە ەپد – با؟ جاتامىز قالىپ جولدان ءبىز بولعانشا قازىپ باتپاقتى سول! ەرمەگى ەرىككەننىڭ مىناۋىڭ قوي، –

 .االدى ۇستاي قۇيرىقتى ءبىر بارىپ، جۇگىرىپ ەكەن، نەمە ءبىر سەنگەن كۇشىنە قالىپ،
 .جىبەرمەيدى بارىپ، جۇگىرىپ الدار دەپ، –! توقتا ويباي، –
 ال، نەمەنە؟ –
 والقش كوبى سيىردىڭ. كەتەدى ءۇزىلىپ. بوالدى وسال قۇيرىعى سيىردىڭ! كورمە تارتا قۇيرىعىنان ويباي، –

 قۇيرىعىنا عانا جالعىز والر. كەتەدى سۋعا قالماستان ءبىرى الساڭ، ءۇزىپ تارتىپ، قۇيرىعىن بە؟ بىلمەيسىڭ بوالتىنىن
 .دەيدى –ى، قاالد كەتىپ سۋعا ايتپەسە،. تۇر ىلىگىپ

 رىپسۋى قالىپ، تارتىپ قۇيرىقتى ءبىر بارىپ، جۇگىرىپ كەرۋەنباسى دەپ، – ءوزى؟ نە تۇرعانىڭ جەپ بوق –
 .االدى

 .االدى سۋىرىپ تاعى بىرەۋىن ەكىنشى دەپ، – ەدى، بوس قاالي مىناۋىڭ –
شى ان ادامدى ومىرىمدە ءبىرىنبالۋ كۇشتى. ەكەنسىڭ كۇشتى دە وگىزدەن! جارىقتىعىم ەدى، قاالي كۇشىڭ اپىراي، –

 دە وگىز ءبىر كۇشىڭمەن مىنا! كورمە تارتا ەندى ويباي،. ەكەن كەلگەن ساي بايلىعىڭا دە كۇشىڭ –كورۋىم 
 قازساق، الجابى اكەلىپ، ساتىپ كەتپەن تەز بازاردان دا ونان. كەتەدى باتىپ ءۇزىلىپ، قۇيرىعى دە ءبارىنىڭ. قالمايدى

 جۇگىرىپ الدار، دەيدى –ز. اپىراي، كۇشىڭنەن قورقايىن دەدىم. ەندى تارتۋىڭدى قوي، االمى ارشىپ دە ءبارىن
 .ۇستاپ كەرۋەنباسشىنى كەلىپ،
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پ، ماقتانىدەگەنگە كەۋدەسىن كوتەرە تۇسەدى. « وگىزدەي كۇشىڭ بار»كەرۋەنباسى ماقتانشاق ءبىر مىرزا ەكەن. 
 تاعى بىرنەشە قۇيرىقتى جۇلىپ االدى.

 اقىرىندا، مالعا قۇمارلىعى ماقتانشىلىعىن جەڭەدى. تارتۋىن قويادى.
 .قويادى تارتۋىن قۇيرىقتى دەپ، – بوالر، ءجون ارشىعان اكەلىپ، كۇرەك تەز –
 .اراپق جىگىتتەرىنە ۋەنباسىكەر دەيدى– اكەلىڭدەر، ساتىپ كۇرەك بارىپ، تەز بىرەۋىڭ. اقشا سوم ءجۇز مىنە، –
 ءجۇز سومدى كورىپ، الداردىڭ كوزى جايناپ كەتەدى. 
 يرىققۇ وسال. توزبەيدى كوپكە وگىزدەر تۇرعان ءىلىنىپ ۇشىنە قۇيرىقتىڭ. بار ءمان ءبىر اكەلگەندە كۇرەك –

 ەيىند كەشكە قااليدا كەتپەندى. بوالدى كەرەك الۋ قازىپ تەز. كەتەدى ءۇزىلىپ كەيىن كۇننەن ۇش-ەكى پە؟ ەمەس
 .دەيدى –بارۋى كەرەك،  جىگىت جۇيرىك ءبىر بۇعان. كەرەك جەتكىزۋ

بۇگىن كۇرەك جەتكىزۋ قايدا! بازارعا دا جەتە »دەۋشى تابىلمايدى. ءبارى دە « مەن بارام»جىگىتتەردىڭ ىشىنەن 
 .دەيدى –، «المايمىز

 .الدار دەيدى – جۇگىرەيىن، اق-ءوزىم مەن! بولماس-بولماس –
 دەپ، كەرۋەنباسى ءجۇز سومدى الدارعا بەرەدى. –! جەت بۇگىن دا قاالي! اقشا ءما،. جارايدى بولسا، والي –
 ءجۇز سوم قولعا تۇسكەسىن الداردىڭ اياعى اياعىنا جۇقپايدى. قۇيىنداي ۇشىپ جونەلەدى. 
 .ماقتاسادى كەرۋەندەگىلەر دەپ، – بولدى، جوق جەتىپ، ۇشىنە كوز لەزدە! اي-جۇيرىگى شايتاننىڭ –

 الدەكەڭ جۇگىرىپ وتىرىپ، قاماعان وگىزدەرگە كەلىپ، الدىنا سالىپ ايداپ، تايىپ وتىرادى.
 . الداردىڭ تازشانى ەمدەۋى، ءتاۋباعا كەلۋى10

 ىپۇل دەپ وتىرىپ، تورسىعىنداع-وگىزدەردى ايداپ كەلە جاتسا، قوي باققان ءبىر تازشاعا جولىعادى. امانداسىپ، ول
 ايراننان ءىشىپ، ءشولىن قاندىرادى.

 امايىناس قويشىنىڭ وتىرىپ، دەپ «الدايمىن؟ قاالي». الدار ىشىنەن دەيدى –تسەم، كە ايداپ قويىن الداپ، وسىنى –
 ،«اپتىمت جايىڭدى ەندى». بىلەدى ەكەنىن تاز كورىپ، شاشىن تۇرعان شىعىپ سامايىنان ءۇرپيىپ. تۇسەدى كوزى

 .ىشىنەن دەيدى –
 قوي –لدەكەڭ ۇلكەن كەڭەسكە تۇسەدى ا دەپ، – باققانمىن، قوي تاالي دە مەن. قوي ازاپ دەگەن باققان قوي –

 ايقاند ات دەگەن تازشا. بولعانمىن تاز قوتىر سار ءجۇرىپ، ازاپتا شاڭىراقتا، سول، ازابىم ءبىر كورگەن باعۋدان
 .دەيدى – جازعانى، ەمدەپ ەمشىنىڭ ءبىر جارىلعاعىر، ءتاڭىر جۇرگەندە، الماي قۇتىال! جامان

 ، قويشى شاپ ەتە تۇسەدى.دەپ – ەدى، ىستەپ ەم قانداي ول –
 .ايتادى ەمدەگەنىن قاالي ىشىنەن، دە دەيدى –« ەندى قارماققا ءىلىندىڭ بە؟»
 تاز باسىمنىڭ وتىرىپ، كەلىپ. كەلدى ادام ءبىر بار دورباسى موينىندا. ەدىم وتىر جايىپ قويىمدى كۇنى ءبىر –

 . مەن ەم تابا الماي جۇرگەنىمدى ايتتىم.دەيدى – «بە؟ ەمدەتپەيسىڭ عوي، ولەسىڭ سورلى،»: كورىپ ەكەنىن
 .كەتتىم جابىسا دەپ، – ،«ەمدەڭىز». دەدى – بەرەيىن، ەمدەپ اق-مەن نە؟ دەگەن المادى تابا ەم –
 باسىڭدى ىءار تويالىق، ەتىنە ءارى. سوي بىرەۋىن. دەرسىڭ جەدى قاسقىر با، ايايسىڭ قويىن كوپ بايدىڭ ءبىراق، –

 لسو ايايىن، نەسىن قويدىڭ ءبىر. دەدى –، «ءۇشىن قۇيرىعى مەن ءىش مايى كەرەك جازۋ باسىڭدى». جازالىق
 ازىپج تازىمدى تارتىپ، باسىما مايىن ىشكى مەن قۇيرىعى ءارى تويدىق، ەتكە اسىپ، ەتىن ءارى دا، سويدىم جەردە
قوي، … ن ەمدەپ جازدىمءبارى سوالردىڭ ەدى، بار باالالر اۋىلداس تاز باستارى ۇيرەنىپ، ەمشىدەن سول. الدىم

 .كەلەدى تۇرا الدار دەپ، –ويباي، اڭگىمە ايتام دەپ، جولىمنان قالدىم. ەندى جۇرەيىن، 
 .كەتەدى جابىسا تازشا دەپ، – كەت، ەمدەپ دا باسىمدى مەنىڭ اعاتاي، ويباي، –
 .دەيدى – ەمدەيىن، وندا! ايتسايشى بەرى مانادان ەدىڭ؟ با تاز دە سەن اۋ،-ويباي –

تازشا قويدان تاڭداپ ءجۇرىپ، ءبىر سەمىز قويدى ۇستاپ، الىپ كەلىپ، ۇرىپ، سويادى. ەتىن اسادى. ەتكە تويىپ 
 الىپ:

 .دەيدى – ىستە، ەمىڭدى ال، –
 .الدار دەيدى–المايسىڭ، جازا ايتپەسە، ورىندا، شارتىمدى سەن ءبىراق، ىستەيىن، ەمىمدى –
 .تازشا دەيدى – ورىندايمىن، –
ڭ، قۇيرىق پەن شاربى مايدى باسىڭا ورايمىن. سەن ىقتاۋ جەردە ءبىر كۇن، ءبىر ءتۇن قيمىلداماستان، ورىنداسا –

 ڭدى مەن جايا تۇرامىن،كوزىڭدى اشپاستان جاتاسىڭ. سودان كەيىن تازىڭنان تۇك تە قالمايدى. وعان دەيىن قويى
 .دەيدى –
 .تازشا دەيدى – جارايدى، –

 الدار قويشىنىڭ باسىنا قۇيرىق پەن شاربى مايدى وراپ، ءبىر اپانداۋ جەرگە اپارىپ، جاتقىزادى.
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 الىپ، پقوسى وگىزگە ءجۇز دە، سويتەدى. تاستايدى جاتقىزىپ دەپ، – السىن، سورىپ ابدەن ماي. ەتپە قىبىر ال، –
 .بەرەدى جۇرە ايداپ دا قويدى

 قويشى باسىنىڭ تازىن مايعا سورعىزىپ جاتا تۇرسىن، ەندى كەتپەن كۇتىپ قالعان كەرۋەنگە كەلەلىك.
دەپ، كەرۋەنشىلەر ءانى جاتادى، ءمىنى جاتادى. ءبىر كۇن وتەدى، ەكى كۇن وتەدى، « الداردى كەتپەن اكەلەدى»

 ءۇش كۇن وتەدى.
 .دەيدى – بوالر، الداعان قۋ وسى ءاي، –

. دىدەي –« ۇرعان ەكەن!»بىرەۋى بارىپ قاراسا، وگىز تۇگەل دانەڭە جوق، ءبارى دە اشەيىن شانشىلعان قۇيرىق، 
 .مازاقتايدى كەلىپ جاتىپ كەرۋەنباسىن ماقتانعان كۇشىنە جينالىپ، ءبارى ەندى

 .بىرەۋى دەيدى –! كوتەرگەن؟ ناعىپ قۇيرىقتى! كۇش دەگەن نە بۇل اۋ،-اپىر –
 .بىرەۋى ەكىنشى دەيدى –! قوپارىلماعانى بىرگە قاالي باتپاق! دەيسىڭ اي-اپىر –
 .ءۇشىنشىسى دەيدى –اۋ! جەر ناعىپ دىرىلدەمەگەن دەسەيشى! -ىڭايتاس ونى –
 دوماالپ كۇن كوكتەگى تەڭسەلىپ، جەر كەتكەندە، كەلىپ تارتىپ قۇيرىقتى دەپ، «اۋپ»ء! نەسى دىرىلدەمەگەنى –

 .بىرەۋى ەندى دەيدى – پا؟ جوق قالعان ازار بارىپ،
 ەندى دەپ، –…. ى دەيتىن ەدى. وسى سول ءماجۇزىڭسوعاد تاۋعا تاۋدى. ەدى دەيتىن شىعادى ماجۇز-ءاجۇز –

 :تۇرىپ ۇشىپ كەرۋەنباسى جاتقاندا، كەلە كەلەكەلەپ بىرەۋى
 قىلماسام، قۇل باسىپ، تاڭبا قۇيرىعىنا الىپ، تاۋىپ قۋدى سول! دەمەسەڭدەر كورەيىن بىردەڭە ەندى، توقتاتىڭدار –

 رەدى.جەكتى كولىكتەرىن تۇرا دەپ، – جۇرمەيىن، ۇستىندە جەر
 .سىقاقتايدى كەرۋەنشىلەر دەپ، – بار، كۇش ءبىر وسىدا! عوي ايتامىز –

كەرۋەنشىلەر كۇن ءجۇرىپ، ءتۇن ءجۇرىپ، الداردى ىزدەيدى. الداردىڭ كەتكەن جولىمەن كەلە جاتسا، باسىنا شاربى 
 .دەسەدى –، «داۋ دە بولسا، وسى بوالر»وراپ، اپاندا جاتقان بىرەۋگە كەزدەسەدى. ء

 .تۇرمايدى دا وعان قاالدى، تەۋىپ كەلىپ، بىرەۋى. تۇرمايدى قويشى. ايقاياليدى دەپ –ر! تۇ –
 ماي بەتىنە تۇرسىن، بىالي ءولۋى. تازشا ءبىر السا، جۇلىپ مايىن باسىنداعى دەپ، –، «مىناۋ ولگەن ادام ەكەن»

 .العان بولىپ نارتتاي ءسىڭىپ،
 جاتىرسىڭ؟ عىلىپ نە –
 .جاتىرمىن ەمدەلىپ –
 نەدەن؟ –
 .تازىمنان –
 ايتتى؟ كىم دەپ بوالدى ەمدەلۋگە شاربىدان پەن قۇيرىق –
 .ايتتى ادام جۇرگەن جايىپ قوي جاقتارىڭداعى ار –
 ادام؟ جۇرگەن جايىپ قوي قايداعى –
 .جاقتارىڭداعى ار –
 قايسى؟ جاعىڭ ار –
 پا؟ جوق جاتقان قوي جاقتارىڭدا ار ە، –
 .جوق دا شايتان تۇگە، قوي، –
 .كۇلىسەدى كەرۋەنشىلەر دەپ، – ،«قويشى وزىڭ»ء. تۇرادى ۇشىپ تازشا دەپ، –! ءاي قويشى، –

پ، دە« ەندى باي ولتىرەدى»تازشا قاراسا، قوي تۇگىل، دانەڭە دە جوق. الداردىڭ الداپ كەتكەنىن ەندى بىلەدى. 
 ەڭىرەپ، وتىرا كەتەدى.

دى ايداپ كەتتى. سونى قۋىپ، ىزدەپ كەلەمىز. بىزگە ەر، وگىزىمىز ءجۇز الداپ، بىرەۋ. قوي جىالۋىڭدى سەن –
 .كەرۋەنباسى دەيدى –رسىڭ، سەن دە تابا

 .تاز دەيدى – سول، – تاپ ايداعان وگىز ءجۇز ويباي، –
 .دەيدى – ىزدەلىك، ءجۇر،. ەكەن جەردە ءبىر جوعىمىز. ەكەن الداعان دە سەنى قۋ الداعان ءبىزدى بولسا، والي ە، –
 .ىزدەيدى بىرلەسىپ الداردى قوسىلىپ، بۇالرعا تازشا دەپ، – جارايدى، –

كەرۋەنشىلەر مەن تازشا الداردى ايالپ، جىلداپ ىزدەيدى. بارماعان، سۇراستىرماعان جەرلەرى قالمايدى. اقىرىندا، 
 الداردىڭ اۋىلى قايدا ەكەنىن بىلەدى.

 «ەندى نە امال قىلدىم؟»كەرۋەنشىلەر مەن تازشانىڭ تىنباستان ىزدەپ جۇرگەنىن ءبىر كۇنى الدار دا ەسىتەدى. 
 پ، اقىرى، امالىن تابادى. ءبىر كۇنى ەلىندەگى قارياالرىن جيىپ، الدار ساداقا بەرىپ:ويال-دەپ، ويالپ
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 ءجۇرىپ، كەزىپ ەل سونشاما. جوق تاۋىم باسپاعان جوق، جەرىم بارماعان! كاريەلەرى جاقسىالرى، ەلدىڭ ال، –
دا بوالر، جاماندىعىم دا بوالر. ەندى بۇگىنگى كۇن ءتاۋباعا كەلىپ، وتكەندەگىدەن بەزىپ  جاقسىلىعىم ىستەگەن

وتىرمىن. ءومىرىمنىڭ ۇزاق ەمەستىگى وزىمە ايان بولىپ ءجۇر. سول سەبەپتەن سىزدەردەن پاتيقا الۋ ءۇشىن، سونىمەن 
 .دەيدى– بىرگە كوزىمنىڭ تىرىسىندە ءقابىرىمدى تۇرعىزۋ ءۇشىن شاقىرىپ وتىرمىن،

 دەپ، پاتيقا قىلىپ، ساداقا ەتىن جەپ، الداردىڭ ءقابىرىن تۇرعىزىسۋعا كىرىسەدى.« اۋمين»كوپشىلىك ء
 .دەسەدى – ەكەن، كەلگەنى شىن ءتاۋباعا – سالعىزعانى موالسىن وتىرىپ، ءتىرى الداردىڭ –
 . الدار كوسە مەن االشا حان11

االشا دەگەن كىسى حان بولىپ تۇرعاندا، الدار كوسە دەگەن ادام الدايتىن  باياعى االش االش بولعاندا، سول ۋاقىتتاردا
 بىرەۋ بولعان ەكەن. ءبىر كۇنى سول الدار كوسە االشا حانعا كەلىپ ايتىپتى:

 .دەپتى – كەلدىم، دەپ ايتايىن سىزگە بار، ونەرىم ءبىر مەنىم تاقسىر، و، –
 سوندا حان:

 .دەدى –بار؟  ونەرىڭ قانداي بەر، ايتا رۇقسات، –
 كوسە ايتادى:

 ەگىپ، ندىالتى سول مەن بەرسەڭىز، التىن باتپان ءبىر ەگەردە. بار ونەرىم شىعاراتىن ەگىپ التىندى مەن تاقسىر، –
 .دەدى – قىلسام، قىزمەت ءبىر سىزگە

 حان كورىپ، ايتادى:
 .دەدى – قىالمىن؟ نە الماساڭ، شىعارا ەگىپ الىپ، التىندى دە ەگەر –

 كوسە:
 .دەدى – ءولتىرىڭىز، تاقسىر، –

حان ماقۇل كورىپ، مىڭ تىلاللىك التىن بەرەدى. الدار كوسە التىنىن ۇيىنە الىپ كەلەدى. حان الدار كوسەدەن كۇندە 
 .دەپ –حابار الدىرىپ تۇردى، نە قىلىپ جاتىر ەكەن، 

 ەگىن ەگىپ جاتقان كىسى بولىپ حاننىڭ حابارشىالرى كەلگەندە قوس وگىز الىپ، ءبىر تاۋدىڭ بوكتەرىن ايداپ،
 التىندى كوسە وتىرىكتەن ءسويتىپ،. ايتادى ەستىرىپ جاساۋىلدارىنا حان دەپ، –« بىر مىڭ بول!»ەگىپ ءجۇرىپ، ء

 :جىبەرەدى جاساۋىل كوسەگە حان سوڭ بولعان ورىپ ەگىنىن كۇزگى جۇرت ەندى. بولدى ەگىپ
ىڭ ۇيىنە كەلىپ، سويلەس قىلدى. ءۇيىنىڭ ىشىنەن ءبىر ايەلدىڭ كوسەن جاساۋىلدار. دەپ – كەلسىن، الىپ التىندى –

 سا،قارا كەلىپ ۇيىنە كوسەنىڭ ءتۇسىپ، اتتان جاساۋىلدار سوڭ سونان. دەگەن –، «ۇيدە جوق»داۋسى شىعادى، 
 :ايتادى قىز سۇراسا، دەپ كەتتى قايدا كوسە قىزدان بۇل جاساۋىلدار. وتىر قىز سۇلۋ ءبىر ۇيىندە

ىن جوق بولعان سوڭ اعامنىڭ ەككەن التىنىنىڭ ءمانىسى بولماي، حاننان قورىققانىنان التىن ىزدەپ جاۋ بيىل –
 :جاساۋىل سوندا. دەدى – كەتتى، دەپ كەلمەيمىن تاپپاسام كەلەمىن، –كەتىپ، تاپسام 

 .سۇرادى دەپ – بوالسىز؟ كىم ءسىز –
 سوندا قىز تۇرىپ:

. ەدى ءوزى كوسەنىڭ وتىرعان بولىپ «قىز» سونداعى. دەدى – بوالمىن، قارىنداسى كوسەنىڭ سول مەن –
 ءبىر انح. سويلەدى حانعا ءبارىن بىلگەندەرىنىڭ-كورگەن بارىپ، حانعا جاساۋىل ايتىپ، سوزدەردى بۇل جاساۋىلدار

ڭ نىحان. قىلدى بۇيرىق دەپ، – كەلىڭدەر، الىپ قارىنداسىن ۇيىندەگى كوسەنىڭ بارىپ، دەرەۋ بۇيىرىپ، ادامعا
جارلىعىن ەكى قىلمادى، جاساۋىلدار بارىپ، كوسەنىڭ قارىنداسىن الىپ كەلەدى. الىپ كەلگەن سوڭ حان ءوزىنىڭ 

 قىزدارىنىڭ قاسىنا قوسىپ قويدى. حاننىڭ ەكى قىزى بار ەدى.
، ءبىرىنىڭ س ءىشىپويناپ، ءبىر تاباقتان ا-كوسەنىڭ وتىرىك قارىنداسىمەن ۇشەۋ بولدى. ۇشەۋى تاتۋ بولىپ، كۇلىپ

 توسەگىنە ءبىرى جاتىپ، سىرالساتىن بولدى. ءبىر كۇندەرى تۇندە حاننىڭ قىزىنىڭ بىرەۋى تۇرىپ ايتادى:
 ونداس. دەدى – ەدى، بوالر جاقسى كوپ قىلسا، ەركەك بىرەۋىمىزدى ۇشەۋمىزدىڭ قۇدىرەتىمەنەن قۇدايدىڭ وسى –

 :ايتادى تۇرىپ «قارىنداسى» كوسەنىڭ
 .دەدى –ىن، سونى قىلىپ قارايىق، قانداي بوالر ەكەن، بىلەم داۋا ءبىر مەن –

دەپ، ءوتىنىپ قويماعان سوڭ سوندا تۇرىپ كوسەنىڭ قارىنداسى حاننىڭ قىزدارىنا « قىال گورىڭىز»حاننىڭ قىزدارى 
 ايتتى:

 .دەدى – كەلىڭىزدەر، الىپ سۋ اياق ءۇش –
كوسە ءۇش اياق سۋدى قاتار قويىپ، حاننىڭ قىزدارىن باستارىنا حاننىڭ قىزدارى ءۇش اياق سۋدى الىپ كەلدى. 

ورامالدارىن جاپقىزىپ، وتىرعىزىپ قويدى. ءوزى اياقتاردى الدىنا الىپ، بىردەمە وقىپ وتىرعان بولىپ، اۋزىن 
 كۇبىرلەتىپ، دەم سالىپ، حاننىڭ قىزدارىنا ايتادى.
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 .دەدى –ەرىڭىزدەر، ب تىلەي دەپ، – قۇداي، گور، بەرە. قۇداي گور، بەرە قۇداي، بەرەدى –
 گىال سوڭ سونان. بەردى وتىرا تىلەپ دەپ، –، «بەرە گور، قۇداي، بەرە گور»حاننىڭ قىزدارى ايتقانىنا ەرىپ، 

 .ءىشتى دە ۇشەۋى سۋدى
 تىپ،ە شىر «قارىنداسى» كوسەنىڭ سوڭ ۋاقىتتان ءبىراز. جاتتى دە ۇشەۋى دەپ، – ۇيىقتايىق، جاتىپ ەندى –

 :بولىپ ويانعان
 كتىتىلە قۇداي كورسەتىپ، قىزدارىنا حاننىڭ «اسپابىن» بۇتىنداعى دەپ، –ينااليىن، قۇداي! ماعان بەردى، ا –

 .ولدىب كوتەرەتىن تۇنى-كۇنى باتىر كوسە قىزىن ەكى حاننىڭ قاسىنداعى دەپ، – ما، بار توقتاۋ سوڭ بەرگەن
 ءبىر كۇنى حاننىڭ ءبىر جاقسى كورەتىن ءۋازىرى حانعا جاۋشى جىبەردى. 
 وزء ويالنىپ، حان سوڭ ەستىگەن سوزدەردى بۇل جاۋشىالر. دەپ – بەرسىن، ماعان ءبىرىن قىزىنىڭ ەكى حان –

 بيە ورعاج قىلىپ، تويىن كۇن قىرىق ويىن، كۇن وتىز. بولدى بەرمەك «قارىنداسىن» كوسەنىڭ قويىپ، قىزدارىن
تى تويىمەنەن كوسەنىڭ قارىنداسىن ۋازىرگە ۇزاتىپ اتاق ۇلكەن تويىندىرىپ، شاقىرىپ، ءبارىن ەلدىڭ سويدىرىپ،

 حانعا كەلىپ:« قارىنداسى»بەرەتۇعىن بولدى. سول ۋاقىتتاردا كوسەنىڭ 
 بىرەۋى ،بولسىن كەرەڭ ەستىمەيتىن ءسوز قۇالعى بىرەۋىنىڭ. بەرىڭدەر قوسىپ كۇڭ ەكى الدىما مەنىڭ تاقسىر، –

 .دەدى – بولسىن، مىلقاۋ جوق ءتىلى
الدىنا  «قارىنداسىنىڭ»حان بۇل ءسوزىن ماقۇل كورىپ، حالقىنا حابار سالىپ، ايتىلعانداي ەكەۋدى تاۋىپ، كوسەنىڭ 

ونعان قتورت كۇنشىلىك جول ەكەن. جولدا كەلە جاتىپ، -قوسىپ، ۇزاتىپ جىبەرەدى. ءۋازىردىڭ ۇيىنە جەتكەنشە ءۇش
نەرىن باياعى حاننىڭ قىزدارىنا قىالتىن و« قارىنداسى»جەرىنە قاسىنداعى جولداستارى ۇيىقتاعان مەزگىلدە كوسەنىڭ 

ءتىلى جوق كۇڭگە قىالدى. ابدەن تىنىشتىق بەرمەيدى. كۇڭ سورلى ەرتەمەنەن تۇرعاندا قاسىنداعى كەرەڭگە ءوز 
« سىنىڭقارىندا»، شىناشاعىن ءبىر قولىمەن ۇستاپ، كوسەنىڭ قولىنىڭ ساۋساعىن جۇماالقتاپ، بىلەگىن ساپتاپ

، دەپ كورسەتسە، كەرەڭ بىلمەي« مەنى وسىنداي قىلدى»قىلىپ، ونان وزىنە ىستەگەن قيمىلىن « اسپابىنداي»
 قورقادى.

 ۇيىنە رءۋازى. جەتتى كەلىپ ۇيىنە ءۋازىردىڭ ءجۇرىپ، ەتىپ وسىالي. دەدى – ۇرعىزاسىڭ، ءۇستىپ بارعان، ماعان –
 ىر تىلەدى.ۋازىردەن ءۇز« قارىنداسى». سوندا كوسەنىڭ ويالندى قىلماققا جاقىندىق قاسىنا ويناماققا ويىن كىرگىزىپ،

 اپتاعا رءبى. جابىسقان توزاڭ كىرمەنەن باسىمىزعا-ءۇستى ۇرىپ، توپىراق شاڭ، ءجۇرىپ، جول بەرى كۇننەن نەشە –
عا داال ىنىپ،ءم قويساڭىز، ەرتتەتىپ جاقسىالپ ات ەكى تاعى جانە. تازاالنايىن جۋىپ، قوڭىمدى-كىر بەرسەڭىز، سۇرەك

 .دەدى –شىعىپ، كوڭىل كوتەرىپ كەلسەك، ونان سوڭ مەيلىڭىز، 
-اراق تاعى –ۋازىرگە: « قارىنداسى»ءۋازىر بۇل سوزدەرىن ماقۇل الىپ، ەكى ات ەرتتەتىپ قويدى. كوسەنىڭ  

-قاار ادامىنا ءبىر دەرەۋ ءۋازىر. دەدى – وتىرساق، قىلىپ حان كوڭىلىمىزدى ءىشىپ، ەكەن، كەلتىرسەڭىز شاراپ
شاراپ الىپ كەلۋگە بۇيىردى. اراقتى الىپ كەلگەن سوڭ ەكەۋى ابدەن ءىشىپ، ءۋازىردى ابدەن ماس قىلىپ تاستاپ، 

لدى. قايناتىپ، كەتىپ قامۇلىكتەرىن الىپ، ەكى اتقا ارتىپ، ءۋازىردىڭ سورىن -ءۋازىردىڭ ۇيىندەگى بارلىق قازىنا
م مۇلكى جوق. بۇالردى ءوز دۇشپاندارى-ءبىرازدان سوڭ ءۋازىر ماستىعى تارقاپ، ۇيقىدان تۇرسا، قاتىنى، ەكى ات، قازىنا

قىلعاندى دەپ، حالقىنا قاتتى قىسىم قىلىپ، ەش ءبىرىن تابا الماي، اۋرە بوال تۇرسىن. ەندىگى ءسوزدى كوسەنىڭ 
 ىزدەر.ەستىڭ« قارىنداسىنان»

باناعى ەكى اتقا ارتقان زەردى الىپ، قىز بولعان كيىمىن تاستاپ، كادىمگى كوسەنىڭ ءوزى « قارىنداسى»كوسەنىڭ 
 بولىپ، حانعا كەلىپ، ەكى اتتاعى ارتقان زەرىن كورسەتىپ، حانعا ايتادى:

 التىن ىپ،قورق سىزدەن سوڭ قالعان بىتپەي ەدىم، ەگىپ التىندارىڭىزدى بەرگەن بولماي، جاۋىن بيىل تاقسىر، و، –
االپ ءھام قارىنداسىمدى الىپ كەلىپ، ۋازىرىڭىزگە بەرىپسىز. ت ءۇيىمدى جۇرگەندە دەپ كەلتىرسەم تاۋىپ ىزدەپ،

 ەسىن ابدەن حاننىڭ جاڭعىرتىپ، ايقايالپ ورداسىندا حاننىڭ دەپ، –تاقسىر، بۇل قانداي زورلىق، قانداي قورلىق، 
 :ايتادى تۇرىپ حان سوندا. كەتىرەدى

ەس. ىنىڭ بىتپەي قالعانى قۇدايدىڭ ءىسى، ايىپ ەمالت. بەردىم تاۋىپ جەرىن جوق، قىلعانىم قور بولسا، قارىنداسىڭ –
 .دەدى –موينىڭىزداعى التىندارىمدى كەشتىم. الىپ كەلگەن زەرىڭدى ءوزىڭ الىپ، باي بول، 

 بۇل ارادا ءۋازىردىڭ كىسىلەرى كەلىپ، حانعا ايتادى:
، عى قۋعا ءبىزدى كەز قىلدىڭىزقايدا. جوعالدى اتىمىز جارامدى ەكى ەرتتەۋلى قازىنامىز، مەن قارىنداسى ىڭكوسەن –
 ولتىرگەن، ۇرىپ قارىنداسىمدى ايقايالپ، بەتەر دا بۇرىنعىدان ەستىپ، كوسە الدار مۇنى. ايتىپتى سوزدەر كوپ دەپ، –

 تىپتى،ء حان،. الدى مازاسىن حاننىڭ دەپ، تۇرعانى قىلىپ داۋ قارسى دەپ، جوعالدى وتىرىكتەن سىلتاۋراتىپ، سونى
 ىراز ويالنىپ وتىرىپ:ءب سوڭ بولماعان
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 «قۇلدىق» كوسە. دەدى – بول، ءۋازىر الدىمدا مەنىم ءوزىڭ! ال قىزىمدى ءبىر مەنىم ساندىراماي، كوپ كوسە، اۋ، –
. بەرەدى ۇزاتىپ ۋازىرىنە قاشقان قاتىنى حان قىزىن ەكىنشى. بولدى ءۋازىر الدىندا الىپ، قىزىن ءبىر حاننىڭ دەپ،

 دە مۇراتتارىنا جەتىپتى. ءۋازىر دە، كوسە ءسويتىپ،
 . جيرەنشە12
ءبىر كۇنى جيرەنشە حاننىڭ ۇيىندە وتىرعاندا ءبىر ادام حانعا سىيعا ءبىر پىسكەن قازدىڭ ەتىن الىپ كەلگەن ەكەن.  

 سوندا حان جيرەنشەگە:
شەبەرسىڭ جانە ءار نارسەنىڭ بارىنە دە شەبەر شىعارسىڭ، مىنا قازدىڭ ەتىن مەن، حانىم، ەكى سەن سوزگە دە − 

 دەپتى.− حانزادا، ەكى قانىكەي، وزىڭمەن جەتى ادامعا بىردەي قىلىپ ءبولشى، 
 سوندا جيرەنشە ويالنباي، پىشاعىن قىنىنان سۋىرىپ الىپ، اۋەلى قازدىڭ باسىن كەسىپ الىپ:

ى حانعا باست دەپ،–ارى حانسىز، ءارى حالىقتىڭ باسىسىز، بۇل باستى ءسىز تۇرعاندا كىم جەيدى؟ مىنە، ءسىز ء− 
دەپ،  −سىزدەر اتاڭىزدىڭ ءىزىن باسىپ، حان بوالرسىزدار،− بەرىپتى. ەكى اياعىن كەسىپ الىپ، ەكى حانزاداعا: 
 ەكى حانزاداعا بەرەدى. ەكى قاناتىن كەسىپ الىپ:

دەپ، ەكى قاناتىن ەكى قانىكەيگە − بارساڭىزدار، وسى ەكى قاناتپەن ۇشىپ بارارسىزدار، سىزدەر جاتجۇرتقا − 
 بەرەدى. قازدىڭ كوت جاعىن كەسىپ، بايبىشەگە:

 دەپ،− جەيدى؟ كىم تۇرعاندا، ءسىز جايانى بۇل. جاياسى قازدىڭ –ءسىز ءارى حانىمسىز، ءارى بايبىشەسىز، بۇل − 
 .بەرەدى حانىمعا كوتىن
اس جەيتىن حان ەمەسپىن، جايا جەيتىن حانىم ەمەسپىن، اياق جەيتىن حانزادا ەمەسپىن، قانات االتىن قانىكەي مەن ب− 

 دەپ، قازدىڭ بار ەتىن الىپ، ۇيىنە ءجۇرىپ كەتىپتى.− ەمەسپىن، ماعان قازدىڭ ورتاسى دا جارايدى، 
 . جيرەنشە مەن الدار13
(I – نۇسقا ) 

عاسىر. جانىبەك قاراۋىندا بولدى. الدار وتە  10جانىبەك كەزىندە بولدى -كوسە ازەل اۋزىنداعى شىعايباي، الدار 
قيالشىل، سوزگە ۇستا ادام بولدى. ءبىر كەزدە حان مەن ءبيدىڭ قاتا ىستەگەن بيلىگىن تاۋىپ، ەل الدىندا ءبىر ويىن 

 اشاتىن بولدى.
رى: اۋىر سۇراق قويالىق، سۇراقتى تاپسا، ات جانىبەك كوسەنى ەلدەن جويۋعا بيلەرگە اقىلداستى. تاپقان امالدا

 باسىنداي التىن ]بەرەيىك[، تاپپاسا، ەلدەن قۋالىق ]دەپ، ۋادەلەسىپتى[.
دەيدى. كوسەنىڭ قاسىندا ەكى شال سەرىگى بار ەدى، − سوندا وعان قانداي سۇراق قوياسىزدار؟ − جانىبەك : 

. دەيدى − ەكەن، كوسە ءوزى الداردىڭ. ەكەن اق شاشى قارا، – ساقالى ءبىرىنىڭ قارا، شاشى اق، –ءبىرىنىڭ ساقالى 
 :بيلەرى

 وسە نە ءۇشىن كوسە بولدى؟ مۇنى تاپسىن. ەكىنشى:ك: ءبىرىنشى –
كوسەنىڭ ءبىر سەرىگىنىڭ ساقالى اق، شاشى قارا، نە ءۇشىن بۇالي بولدى؟ سونى تاپسىن. ءۇشىنشى: ءبىر سەرىگىنىڭ 

 دەسىپتى. ]مۇنى تاپقان جيرەنشە ەدى[.− ن بۇالي بولدى؟ مۇنى تاپسىن، ساقالى قارا، شاشى اق، نە ءۇشى
 جانىبەك جيرەنشەگە بۇيرىق قىلدى:

 دەدى.− وسى ءۇش ادام ەرتەڭ مەنىڭ الدىمدا جاۋاپ بەرسىن، سونى جەتكىز، − 
ىنداعاندا ورداعا جاق جيرەنشە الگى ەكى شالدى تاۋىپ، كوسەگە قوسىپ، ۇشەۋىن جاياۋ ايداپ، حاننىڭ ورداسىنا اكەلەدى.

 جيرەنشە:
دەپ، − ، «اناۋ اۋىلدا جۇمىسىم بار»دەپ، ءوزى: − اناۋ حاننىڭ ورداسى، حانعا بارىپ، جاۋاپ بەرەسىڭدەر، − 

 ءجۇرىپ كەتتى.
 كوسە شالداردان:

 :شالدار. سۇرايدى دەپ –حان ءبىزدى نەگە شاقىردى، بىلدىڭىزدەر مە؟ − 
 ى. سوندا كوسە:دەپ، جاۋاپ بەرەد− بىلمەدىك، − 
بىلمەسەڭىزدەر، مەن ۇيرەتەيىن. حان بىزدەن اۋىر سۇراق سۇرايدى، تاپساق، ءبىر دوربا التىن بەرەدى; تاپپاساق، − 

 دارعا اسادى، بولماسا، ەلدەن ايدايدى.
 شالدار كوسەدەن:

 دەپ جالىنادى. كوسە:− جانىبەكتىڭ سۇرايتىن سۇراعىن بىزگە ۇيرەت، التىندى سەن ال، − 
 دەدى.− ماقۇل،  −

 كوسە ءبىرىنشى شالعا ۇيرەتەدى:
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مەنىڭ ساقالىم اعارعانى، قايعىم كوپ. ساقالىم قايعىنىڭ قارسى الدىندا تۇردى. شاشىم بوركىممەن قاپتالعاندىقتان، − 
 دەسە، مىناداي دە:− « نە قايعى كوردىڭ؟»ەشنارسە بايقاماي، قارا كۇيىندە تۇرادى. جانىبەك: 

 ۇل تەنتەك، ەكەۋلەدى، ەي، حانىم. قاتىن شايپى،− 
 وتپەس پىشاق، جۇرمەس ات، تورتەۋلەدى، ەي، حانىم.

 دەپتى.− ەر قارتايدى، مال تايدى، التاۋالدى، ەي، حانىم، دەرسىڭ،
مەنىڭ شاشىم انامنان تۋعاندا بىرگە شىعا تۋعان ەمەس پە، بۇل ساقالىم جيىرما − كوسە ەكىنشى شالعا ۇيرەتەدى: 

كەلگەن سوڭ شىقتى ەمەس پە؟ جاسى ۇلكەن شاشىم بۇرىن اعارماي، قايتەدى؟ ەگەر شاشىم جيىرما جاستان جاسقا 
 باستاپ شىققانى قاتە بولسا، ەلىمنەن سۇرا دەرسىڭ.

 بۇل ءۇش جاۋاپكەر جيرەنشەنىڭ شاقىرۋى بويىنشا حانعا كەلدى. جانىبەك:
ءۇش دوربا التىن بەرەم، تاپپاساڭ، ەلدەن شىعاسىڭدار، ۇشەۋىڭنەن سۇراق سۇرايمىن: سۇراقتى دۇرىس تاپساڭ، − 
 دەدى. جانىبەك:− 
 .دەدى –كوسە، بەت الدىڭدا ەرلەردىڭ ساقالى نە مۇرتى جوق، بۇعان نە سەبەپ؟ − 

سەنىڭ ساقالىڭ قارا، شاشىڭ نەگە بۇرىن − دەدى. جانىبەك: − بوكسەم اكەمە، كەۋدەم شەشەمە ۇساعان، − كوسە: 
 .دەدى –قانداي سەبەپ بولدى؟  اعارعان، بۇعان

بۇالر كوسەنىڭ ۇيرەتكەن ءسوزىن ايتىپ، وتىرا بەردى. جانىبەك ۇشەۋىنە ءۇش دوربا التىن تاستادى. كوسە التىندى 
 حان الدىندا ءوز دورباسىنا سالىپ، كوتەرىلىپ، كەتە بەردى.

 ءبىر كەزدە ورداعا جيرەنشە كەلىپ: 
 .اپتىسۇر دەپ –جاۋاپكەرلەر كەلدى مە؟ − 

كەلىپ، جاۋاپ بەرىپ، قۇتىلىپ كەتتى. شالدارعا ءتيىستى التىندى كوسە مەنىڭ الدىمدا ءوز دورباسىنا − جانىبەك: 
 دەيدى. جيرەنشە:− سالىپ، الىپ كەتتى. سوندىقتان كوسەنىڭ ۇيرەتكەنى ءبىلىندى، 

دەپ، − بەن جەڭىپ االيىن، قۋ كوسە، شالدارعا وبال قىلعان ەكەن. ەڭ بولماسا، سول جارىم التىندى سوز− 
 جيرەنشە كوسەنى قۋادى. ۇيلەرىنە جەتكىزبەي قۋىپ جەتىپ، توقتاپ، كوسەدەن سۇراق سۇرادى:

 :كوسە. جيرەنشە دەيدى –جەر ورتاسى قايسى، ەل ورتاسى قايسى؟ قۇدايدىڭ حاق بۇيرىعى قايسى؟ − 
 دەپ، موينىن سوزا بەرىپ، قاراپ:− جاقىن ەدى عوي، -جاپ− 
دەدى. جيرەنشە اتىن بەردى. كوسە اتقا ءمىنىپ، − كە، اتىڭىزعا ءمىنىپ، قاراپ ايتايىن، بويىم جەتپەي تۇر، بايە− 

 اۋالعىراق ءبىر توبەگە شىعىپ، جاۋاپ بەردى. كوسە ايتادى:
جەر ورتاسى وسى ەكەن. ەل ورتاسى دا وسى ەكەن. ءبىزدى ايداعاندا سەن اتتى، ءبىز جاياۋ ەدىك، ەندى مەن − 

دەپ، اتىن ءبىر ۇرىپ، جۇرە بەرىپتى. جيرەنشە − تى، سەن جاياۋ، قۇدايدىڭ حاق بۇيرىعى دەگەنىڭ وسى ەكەن، ات
 جاياۋ قالدى. جيرەنشە:

 .كەلدى حانعا دەپ، − وسى، دە جەرىم ۇيالعان دە، جەرىم جىعىلعان –
 . جيرەنشە مەن الدار14
 (نۇسقا –ء)ىى  

دەگەن ءبىر پىسىق بولعان ەكەن. ەل كۇندەپ، الدار كوسە دەگەن ءبىر قۋ  جيرەنشە حاننىڭ زامانىندا الدار كوسە
شىقتى دەپ، حانعا جامانداپتى. ءبىر كۇنى جيرەنشە حان الدار كوسەنى شاقىرتىپتى. الدار كوسە جاياۋ حانعا كەلىپتى. 

ەم بەرگەن، حان سالەم تەگىندە، الدار كوسەنىڭ جاياۋ جۇرەتىن ادەتى ەكەن. الدار كوسە ۇيگە كىرىپ كەلسە، سال
الىپ، قولىن باسىنا قويىپتى. سوندا الدار كوسە ءتىلىن جاالڭداتىپتى. ول ويتكەندە، حان ءوز قۇالعىن ۇستاپتى، وندا 
الدار كوسە قارنىن ءتۇرتىپتى دە، قولدارىن قۋسىرادى. سوندا حان وعان باسىن يزەپ، يح پا قىلىپ ەدى. الدار كوسە 

 ءبىر باسپاق ءدىلداسىن الىپ، ءجۇرىپ كەتە بەرەدى. سوندا جيىلىپ وتىرعان الەۋمەت:كەرەگەنىڭ باسىنداعى 
 :حان. دەپتى –اي، الگىنىڭ الىپ كەتكەنى نە؟ -قسىرتا –
 .دەدى – ءدىلدا، –
 كەلىپ الىپ ىزءب الىڭىز، قايتىپ ونى قۇرتادى، ءتىپتى، ءسىزدى، سوڭ العان دىلدە ءويتىپ دەپ، پەندەسىڭ! تاقسىر –

 :دە كەلىپتى قۋىپ ادام ءبىر ارتىنان دە، دەدى – بەرەلىك،
 –دەيدى، « وسە جەر ورتاسىن كورسەتىپ بولماسا، العان ءدىلدامدى قايتارامىنك الدار» جىبەردى، حان مەنى –

 :كوسە الدار سوندا. دەپتى
 ناجاعى-جان الىپ، ءمىنىپ ااتق دەپ، – كورسەتەيىن، ءمىنىپ اتىڭا. تۇر بەرە اتىڭدى جاياۋمىن، مەن جارايدى، –

 وسى –پ، باسپاعىن الىپ، استىنا قويىپ، جەر ورتاسى دە – اپەرىڭىزشى، باسپاعىمدى جەردەگى دا، قاراپتى قوقىرايىپ
 :حاننان ەل بارعاندا حانعا قايتىپ بۇل. كەتىپتى ءجۇرىپ دەپ، – بوالدى، جەرىڭ ايرىلعان اتىڭنان سەنىڭ
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 :حان سۇراعاندا[ دەپ – ايت،] ءمانىسىن ءىسپارالرىنىڭ قىلىسقان كوسەنىڭ الدار سەن حان، –
 پ،دە – ،«تىلدەن قىزىل – پالە باسقا» ول. ەدى دەگەنىم قايدان بالە باسقا – كورسەتكەنىم باسىمدى مەن –

 بارىپ، قاقۇرساق ءسوز سۋىق تيگەن قۇالققا كورسەتىپ، قۇرساعىن ول ۇستاعانىمدا، قۇالعىمدى. جاالڭداتتى ءتىلىن
ىپ تىلەگىن بەردىم. التىن ال ونىڭ. ەدى دەگەنى بار تىلەگىم قۋسىرعانى قولىن. قايتاردى جاۋاپ دەپ، – بوالر، مۇز

 .حان دەپتى –كەتتى، 
 . جيرەنشەنىڭ تاعى ءبىر ايتقان ءسوزى15

 حان ءبىر كۇنى:
 گىتكە:دەپ، ءبىر جى− س جاسايىق، وسى جيرەنشەنى نەعىلساق تا، جەڭە المادىق، ەندى وسىنى ءبىر جەڭۋگە ءادى− 
-سەن ەرتەڭ ەرتەرەك ءبىزدىڭ ۇيگە كەلىپ وتىرىپ، جيرەنشە ۇيگە كىرىپ كەلگەندە قاتتى قىلىپ ءبىر وسىر− 

 .دەپتى –دەيىن، سوندا نە دەر ەكەن؟ « ۇستا»داعى ۇيدەن شىعا جونەل. سوندا مەن جيرەنشەگە 
جيرەنشە ۇيگە كىرىپ كەلگەندە وسىرىپ، تۇرا جونەلە بەرگەندە حان ەرتەڭىنە جىگىت حاننىڭ ايتقانىن ىستەپ، 

 دەپتى. جيرەنشە جىگىتپەن جارىسا داالعا شىعىپ، ءبىراز كىدىرىپ، ەسىكتەن قايتا كەلىپتى.− ، «ۇستا»جيرەنشەگە 
 :جيرەنشە دەگەندە –ۇستادىڭ با؟ − حان: 

 استايت الدىنا حاننىڭ بوعىن قۋ كەپكەن ادامنىڭ ءبىر دەپ، − اكەلدىم، ۇستاپ اكەسىن كەتتى، قاشىپ باالسى –
 .بەرىپتى

 سوندا حان ۇيالعانىنان:
 .جىبەرىپتى كۇلىپ دەپ، –داۋا بولماس!  مىناعان –
 جانىبەك، جيرەنشە، كوسە-. از16
 جانىبەك حان سىردىڭ وڭ جاعىندا وتىرادى ەكەن، ءبىر كۇنى سىردىڭ سول جاعىنداعى ەلگە جارلىق قىالدى:-از

حان  دەيدى. ەل− بايتالدارىم قۇلىن تاستاپ جاتىر، ايعىرالرىنىڭ داۋسى مازا بەرمەيدى، ايعىرالرىن قىرسىن! − 
 جارلىعىنان قورقىپ، ساسادى، جىيىلىس قىلىپ، اقىلداسادى. جينالعان جۇرتتىڭ ىشىنەن ءبىر كوسە شىعىپ:

ر تۇيە، ءبىر كەبەجە، شاشى قارا، ساقالى اق ءبىر سەندەر ساسپاڭدار، حاننىڭ جاۋابىن مەن بەرەيىن، ماعان ءبى− 
 .دەدى –شال، ساقالى قارا، شاشى اق ءبىر شال جانە ءبىر سەركە بەرىڭدەر! 

 جۇرت وسى ايتقاندارىن تاۋىپ بەرەدى. سودان كەيىن كوسە حانعا جونەلەدى. حاننىڭ اۋىلىنىڭ شەتىنە كەلىپ:
 اۋىسد تاستاپ، كەيىن كولىگىن كەلگەن ءمىنىپ –. سۇرايدى پدە –حانعا جولىققان كىسى قاالي جولىعادى؟ − 

دەيدى. كوسە ول ايتقاندى ىستەمەي، − دەپ، قول قۋسىرىپ بارادى، !« الديار سالەۋمالەيكىم،» جەردەن ەستيتىن
 تۇيەسىنە مىنگەن بويىمەن قاسىنداعىالرىن الىپ، حاننىڭ ءۇيىنىڭ تۇسىنا بارىپ، ۇشكە دەيىن:

 دەپ داۋىستادى. ىشكىم ۇندەمەدى.− اۋ، -سويلەس− 
دەپ، كەيىن بارىپ ءتۇسىپ، ەكى شالدى ەكى جاعىنا − مىنا شىركىنگە كوك تۇندىك كەلىپ قالعان ەكەن، − 

 وتىرعىزىپ، ءوزى ورتاسىندا شىنتاقتاپ، قيسايىپ جاتادى.
 نىپ:سەركەنى ءتۇسىرىپ، بايالپ، تۇيەسىن شوكتىرىپ قويادى. حان كوسەنىڭ بۇل ىسىنە اشۋال

رىن ن ءتۇوتىرعا كوسەنىڭ كىسىسى جۇمساعان حاننىڭ. جۇمسايدى كىسى دەپ، –انا شالدىڭ باسىن الىڭدار! − 
 كورىپ، حانعا قايتا كەلەدى.

وتىرعان ءتۇرى ءبىر ءتۇرلى قىزىق. ءوزى قۋ كوسە ەكەن، ەكى جاعىندا ەكى قارتى بار، ءبىر سەركە بايالۋلى − 
 دەدى.− اسىندا ءوزى شىنتاقتاپ جاتىر، باسىن شابۋدى اليىق كورمەدىم، تۇر. تۇيەسى شوگەرىلگەن، ورت

 مۇنى ەستىگەن سوڭ حان كوسەنىڭ جاتقان جەرىنە كەلدى. حان جاقىنداپ كەلگەندە كوسە شىنتاقتاپ جاتقان كۇيىندە:
 .دەدى –مالەيكىم، الديار حان! -سالەۋ− 

 ۋا، كوسەم، تۇيە مىنگەنىڭ قاالي؟− حان: 
 قاتەردەن امان قالۋعا سەبەپ بوال ما دەپ وياليمىن.-يە مىنسەم، قىرىمداعىنى كورىپ، قاۋىپتۇ− كوسە: 
 تۇيەگە كەبەجە نەگە تەڭدەيسىڭ؟− حان: 
 تۇيەگە كەبەجە جاراسپاي ما؟− 
 ۋا، كوسەم، سەركە الىپ جۇرگەنىڭ قاالي؟− 
 ە، حانىم، بىلمەيسىڭ بە؟− 
 بىلمەيمىن.− 
 .دەگەن ەركە جاقسىسى ادام سەركە، –قسىسى باال ەكەنسىڭ عوي، مال جا− 
 ۋا، كوسەم، شاشى اق، ساقالى قارا قارتىڭ نە؟− 
 شاش ساقالدان جيىرما بەس جاس ۇلكەن ەمەس پە؟ سوندىقتان ول اعارعان عوي.− 
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 شاشى قارا، ساقالى اق قارتىڭ نە؟− 
 ن.وتىرسا، كەيىگەن، سوندىقتان مۇنىڭ ساقالى اعارعامۇنىڭ اتى شابان، قاتىنى جامان، اتقا مىنسە، تەبىنگەن، ۇيدە − 

 حان ءوزىنىڭ كىسىلەرىنە سىبىرالپ:
مۇنىڭ قولتىعىندا تەسىگى بار شىعار، ءسوز كەۋلەپ، شىعا بەرەدى عوي، بۇنى سۋعا ءتۇسىرىپ، قولتىعىن قارايىق، − 
 دەدى.− 
 ۋا، كوسە، سۋعا تۇسەسىڭ بە؟− 
 تۇسەيىك.− 

 دە كوسە مەن حان كەيىنىرەك قالدى. سوندا حان كوسەگە:وزگە جۇرت سۋعا تۇسكەن
 .دەدى –تۇسپەيسىڭ بە، كوسە؟ − 
 جولىڭدى بەرسەڭ، تۇسەيىن.− 
 تۇيىپء بۋىپ، باالعىن دامبالىنىڭ جەڭىن، كويلەكتىڭ كوسە. ءتۇستى سۋعا ءوزى حان دەپ، –بەرەيىن، ءتۇس! − 

 :حان سوندا. جاتتى
 وسى! عوي ەكەنسىڭ باال حانىم، ءا، –. بىلمەيمىن –دەدى. − نىپ جاتىرسىڭ؟ ۋا، كوسە، نەگە بۋىنىپ، ءتۇيى− 

تاپتاپ، بىزدەرىن ساقتاپ وتىرىپ سىرالسقان، سىرالسىپ وتىرعاندا سۋ تاسىپ، الپىسى  پىشاعىن الپىس بويىندا سۋدىڭ
دا سۋعا كەتكەن، سول ۋاقتا الپىس پىشاق پەن ءبىز ساپتارى تومەن قاراپ، جۇزدەرى، ۇشتەرى جوعارى قاراپ، سۋ 

ۋدان دەدى. حان س− مىن، تۇبىنە ورناپ قالعان. مەن سول پىشاق پەن بىزدەن قورقىپ، بۋىنىپ، ءتۇيىنىپ جاتىر
 دەدى.− مىنانى قىزىالۋىزعا اپارىپ، قوندىرىڭدار، − شىعىپ: 

حاننىڭ كىسىلەرى كوسەنى قىزىل يتتەردىڭ ورتاسىنا اپارىپ، تاستادى. تاڭ اتقانشا قىرىق قىزىل ءيتتى قوينىنا سالىپ 
 م بەردى. سوندا حان:بارعان ساپىسىمەن قىرىپ، ءولتىرىپ تاستادى. تاڭەرتەڭ حانعا كەلىپ، سالە

 ىزداردىقىزىالۋ قۇرىسىن، ەسەنى-امان −: تۇرىپ كىسىسى ءبىر حاننىڭ. دەدى –ەسەن كەلدىڭ بە، كوسەم؟ -امان− 
 .دەدى − كەلىپتى، قىرىپ
 .حان دەدى –ۋا، كوسەم، قايتامىسىڭ؟ − 
 قايتپايمىن. جيرەنشەگە جولىعىپ، قايتامىن.− 
 دەدى.− ەن ونى جىبەرەيىن، جوق، كوسە، جيرەنشەگە قاراما، م− 
 قوي، جىبەرمەيسىڭ!− 
 جىبەرەيىن، ۋا، كوسەم، قىزىالۋىزداردى قىرىپ تاستاعانىڭ قاالي؟− 
ءبىزدىڭ اۋىلدىڭ قويالرىن كۇندە قاسقىر قىرىپ جاتىر، سوعان پايداسى تيمەگەن سوڭ قىزىالۋىزدىڭ كەرەگى − 

 قانشا، قىرماي، قايتەيىن؟!
ءبىزدىڭ اۋىل سىردىڭ بەر جاعىندا، ءسىزدىڭ اۋىل ار جاعىندا. قاسقىرعا نە ايال قىلسىن، قاالي قورعاسىن؟ − حان: 

 :كوسە. دەدى –
 .دەدى –ەندەشە ءبىزدىڭ اۋىلدىڭ ايعىرالرىنىڭ داۋسى سەنىڭ بايتالدارىڭا قايدان ەستىلەدى؟ − 

عا جيرەنشە كەلەدى. كوسەنىڭ كەلگەنىن، ايتقان سوزدەرىن حان ۇندەي المادى. كوسە ءجۇرىپ كەتتى. ارتىنان حان
 دەپ ەدى، حان:− ، «مەن وعان بارايىن»اياق ايتىپ ءوتتى. جيرەنشە: -حان جيرەنشەگە باستان

دەدى. جيرەنشە شىداماي، كوسەنىڭ ارتىنان − ويباي، بارما! كىسىدەن توسىالتىن ەمەس، قۋ كوسە كورىندى، − 
كوسەنى قۋىپ جەتىپ، ارتىنان كەلىپ، سالەم بەرىپ ەدى، كوسە سالەم المادى. سونان سوڭ كەتىپ قالدى. جيرەنشە 

كولدەنەڭنەن كەلىپ، سالەم بەرىپ ەدى جانە قارامادى. قارسى الدىنان شىعىپ، سالەم بەرىپ ەدى، سالەمىن الدى. 
 سويلەسىپ، اماندىققا كەلگەن سوڭ جيرەنشە ايتتى:

 ادىڭ، ءمانىسى نە؟ارتىڭنان سالەم بەردىم، الم− 
 ارتىمنان يت ءۇرۋشى ەدى.− 
 كولدەنەڭنەن بەرگەندە نەگە المادىڭ؟− 
كولدەنەڭنەن قاتىن سويلەۋشى ەدى، ساباز ەردىڭ مىنەزى قارسى كەلىپ سالەم بەرۋ، سوندىقتان الدىمنان بەرگەن − 

 .دەدى –سالەمدى الدىم، 
 قايدا؟ ورتاسى جەر كوسە، ۋا، –جيرەنشە: 

ر ورتاسىن بولجاي الماي كەلەمىن، استىڭداعى اتىڭدى بەرە تۇرساڭ، جەر جە ءمىنىپ، تۇيەگە مەن ۋا، –كوسە: 
 .دەدى –ورتاسىن ءبىلىپ بەرەيىن، 

-جيرەنشە اتتان ءتۇسىپ، اتىن بەردى. كوسە اتقا ءمىنىپ الىپ، تۇيەنى جەتەلەپ، والي ءبىر، بۇالي ءبىر، جورتىپ
 جورتىپ كەلىپ:

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                796 bet 

، بولجاپ كەلىپ قاراساڭ، سەنىڭ تۇرعان جەرىڭ جەر ورتاسى دەگەن كەرە ورتاسى ەل توبە، – ورتاسى جەر –
 .كەتتى ءجۇرىپ تارتىپ، قاراماستان جيرەنشەگە سالىپ، ءبىر ساۋىرعا اتتى دە، دەيدى –ەكەن، 

 لىپ:كە كوسە سول جولىندا ەلىنە قايتىپ كەلە جاتىر، ءبىر اۋىلدىڭ شەتىندە بيە ساۋىپ تۇرعان ءبىر قىزعا
 :قىز سوندا. دەدى ––سودەگەي بيكەش،  كوبەيسىن، ساۋار –
 .دەدى –– ەمەس، اۋزىڭ سەنىڭ تۇزەلەر، تۇرسام، –
 .وتىرىپتى تارتىپ كوسە سالىپ، ءبىر ساۋىرعا اتتى دەپ، –! كەسسىن قۇداي ءتىلىڭدى –
 . حان مەن كەدەي جوالۋشى17

را تۋ-ءبىر كەدەي جوالۋشى كەلىپتى. قاالعا كەلگەن سوڭ ول تۇپالىس جەردەن يەسىز داالمەن بۇحار شاھارىنا 
بارىپ، حاننىڭ ۇيىنە كىرىپتى. حاننىڭ اۋىز ءۇيى سالقىن بولعان سوڭ بۇل جوالۋشى كيىمىن شەشىپ، جايالنىپ، 

ۇيىنە  ڭدەمىن الىپ، ازىعىن جەي باستاپتى. حاننىڭ اۋىز ۇيىندە وتىرعان جەندەتتەر جوالۋشىنى كورىپ، مۇنىڭ حاننى
قۋماڭدار، »بارىپ، كىرگەنىنە قايران قالىپ، ساسقانىنان نە قىالرىن بىلمەي تۇرىپ، اقىرىندا، جوالۋشىنى قۋا باستاپتى. 

دەپ، جوالۋشى بۇالرعا ايتقاندا، جەندەتتەر جوالۋشىعا اشۋ شاقىرىپ ايتىپتى: − ، «دەم العان سوڭ ءوزىم كەتەمىن
تاماق جەپ العان سوڭ، ەكى ساعاتتاي دەم »دەپ. جوالۋشى ايتىپتى: − ، «سەن بۇل ارادا نەعىپ وتىرسىڭ؟»

 دەپ ايتىپتى.− ، «الىپ، ۇيىقتاپ الىپ جونەلەم
 ايعاي حان بۇعان دەپ، –ەي، ادەپسىز كەدەي، كورمەي تۇرسىڭ با، بۇل قوناق ءۇي ەمەس، مەنىڭ سارايىم! − 

 .سالىپتى
 انعاح اسىقپاي، دەپ، –ايتشى، بۇل سارايدا بۇرىن كىم تۇردى؟ بۇل ءۇي سەنىڭ سارايىڭ با، بۇحاردىڭ حانى، − 

 .قايتارىپتى ءسوز جوالۋشى
 دەپ حان ايتقاندا:− مەنىڭ اكەم تۇردى، − 
 دەپ، جوالۋشى ايتىپتى.− بۇرىن، سەنىڭ اكەڭنەن بۇرىن كىم تۇردى؟ − 
 دەپ حان ايتىپتى.− بۇل ۇيدە مەنىڭ ۇلكەن اكەم تۇردى، − 

 :دەگەندە − تۇردى؟ كىم بۇرىن اكەڭنەن ۇلكەن –
 دەپتى.− ول اكەمنىڭ اكەسى تۇردى، − 
 :دەگەندە –سەنەن سوڭ بۇل سارايدا كىم تۇرادى؟ − 
 مەنىڭ باالم تۇرادى.− 
 دەگەندە:− سەنىڭ باالڭنان كەيىن كىم تۇرادى؟ − 
ءھام، قۇداي بۇيىرسا،  مەنىڭ باالمنان سوڭ نەمەرەم، مۇنىڭ باالالرى− دەيدى. − مەنىڭ نەمەرەم تۇرادى، − 

 دەپ، حان جاۋاپ بەرىپتى.− مەنىڭ تۇقىمىمنان بىرەۋ تۇرادى، 
مىنەكەي، بايقاپ قاراشى، بۇل سارايدا ءبىر ادامنان سوڭ ءبىر ادام تۇرادى. سىزدەردىڭ ءبارىڭ دە بۇل سارايدا − 

 تۇرعان قوناقسىزدار. بۇل سارايدا قوناق ۇيىندە تۇرعانداي بولىپ تۇراسىزدار.
 اشۋالنشاق حان ويالنىپ تۇرىپ، ءامىر قىلىپتى:

 .الماپتى سىيدى بەرگەن الىپ، دەم جەپ، تاماعىن جوالۋشى. دەپ –جوالۋشىعا تاماق، سىي بەر! − 
 اد تاعى حان ايتقاندا، حانعا ءسوزىن مۇنىڭ. دەپ − ەمەس، كەرەك سىيالرىڭ بەرگەن ماعان جوالۋشىمىن، مەن –

 .قالىپتى تاڭ
 تازشانىڭ حان بولۋى. 18

ەرتە كەزدە حان بولىپتى. حاننىڭ قىرىق ءۋازىرى بولعان. بۇل قىرىق ءۋازىر حان نە ايتسا، سونى ورىنداپ وتىراتىن 
ان دەدى. قىرىق ءۋازىر تەگىس جينالع« تاپ»وزىنەن -ەدى. ءبىر كۇنى حان شالقاسىنان جاتىپ، ءوزىنىڭ ورداسىندا وز

 دەي –، «قازىر، ءقازىر»سۇراي دا المادى، حاننان قورىققانىنان ء« نە دەپ؟»ستى. بوالتىن. بۇالر دا جامان سا
 .بەرىپتى

 حان:
 .بەردى ءامىر دەپ، – كوزدەڭدەر، جاعىن تابۋ تەز ەتپەڭدەر، ءۇمىت دەپ، كورەيىن جارىق كۇندە تاپپاعان ەگەر –

ۋگە زدەى جاقتان تۇس-تۇس ءمىنىپ، اتقا دەپ، –، «قوي، قاراپ ولمەيىك، ىزدەپ كورەيىك»قىرىق ءۋازىر جينالىپ: 
 اراالدى، تەگىس جەردى جەتەر ات ايتتى، جاتقاندا شالقاسىنان حان –ارەكەتكە كىرىستى. بارلىق تۇسىنگەنى سول 

 لىنەە دەپ، عوي وسى دەگەن ءولدى كەتىپ، سۋعا سالى ءۋازىردىڭ قىرىق. شىقپادى ادام دەگەن «بىلەمىن» ەشبىر
 ىر قورا قوي بار ءبىر قويشى ءجۇر ەكەن.ءب الدىندا كەزدە تايانعان ورداسىنا حاننىڭ. قايتقان
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بۇ دا ادام باالسى عوي، بۇعان دا ايتىپ كورەيىك دەپ، قويشىعا تاياۋ تايانا كەلىپ ايتادى. زارجاق تازشا ەكەن، بۇل 
عىن ننىڭ تاپسىرماسىن ورىنداي الماعاندىبىردەمە بىلەدى دەپ ۇمىتتەنىپ، قۋانىپ، وسىنداي جول ءجۇرىپ جۇرگەندە حا

 باياندايدى.
 تازشا دا قۇالق قويىپ، تىڭداپ تۇرادى.

 .سۇرادى دەپ – ما؟ داالدا جوق ما، ورداسىندا ايتتى، وتىرىپ قايدا حان –
 .ءۋازىر دەدى – ايتتى، وتىرىپ قاراپ اسپانعا الىپ، جيناپ ءبىزدى وتىرىپ، ورداسىندا –
ەن، سونى جوندەيتىن ۇستا تاپ، تەز ۋاقىتتا ەك كەتكەن شىعىپ كۇلدىرەۋىشى ورداسىنىڭ حاننىڭ بولسا، ونداي –

جوندەمەسە، بۇلىنەدى دەپ، سوعان اسىققان ەكەن، تەز بارىپ، حاننىڭ ورداسىنىڭ كۇلدىرەۋىشىن جوندەپ بەرسەڭدەر، 
 .دەدى –ەشقانداي پالە جوق، قۇتىالسىڭدار، 

تەرىن بىلمەي، ەستەرى شىعىپ، االقايالپ، اتقا قامشىنى باسا بەرىپ، ءبىر مەزگىلدە قىرىق ءۋازىر قۋانىپ، نە ىس
 تۋالعان جۇرەكتەرىن باسىپ، تازشادان اقىل سۇرايدى، حاننىڭ الدىنا قاالي قىلىپ بارۋ جونىندە.

ول ەدى. س ويتكەنى، حاننىڭ بەرگەن مەرزىمىنەن اسىپ كەتكەن ەدى، وسى جونىندە حاننىڭ الدىنا بارۋ دا قيىن
 ءۇشىن تازشادان اقىل سۇرادى قىرىق ءۋازىر.

 وسىپ،ق باستارىن بىتكەن ءۋازىر تەگىس سوڭ سونان. كەرەك الۋ تاۋىپ ۇستانى جوندەيتىن كۇلدىرەۋىش الدىمەن –
 تاياۋ. قالمادى تابا ۇستانى – سەبەبىمىز كەشىككەن. وتىنىڭدەر سۇراپ، كەشىرىم حاننان. بارىڭدار الدىنا حاننىڭ
كۇلدىرەۋىشىن سالىپ بەرسىن، ۇلىقسات ەتىڭىز دەپ، حاننان  ورداڭىزدىڭ. تاپتىق جاڭا بولمادى، ۇستا جەردە

 .تازشا دەدى –سۇراڭدار. سونان سوڭ سىزدەرگە ۇلىقسات ەتەدى، 
الدىرماي، ققىرىق ءۋازىر توقتاماستان كەلىپ، حاننىڭ ورداسىنا تۇسەدى. باعاناعى تازشانىڭ ايتقان سوزدەرىنىڭ ءبارىن 

ەڭىرەپ حانعا ايتادى. حان تاۋىپ كەلگەن سوڭ ەشقانداي ءسوز ايتپايدى، تىلەگەن سۇراقتارىن بەرىپ، -جىالپ
 كۇلدىرەۋىشتىڭ سىنعان جەرىن جوندەتۋگە ۇلىقسات ەتتى.

 قىرىق ءۋازىر دەرەۋ ۇستاعا ءامىر بەردى:
 .دەدى – االسىڭ، قاالعانىڭدى اقىسىنا بەر، تىگىپ جوندەپ، ىشىندە ۋاقىت تەز –

باعاناعى قوي باعىپ وتىرعان تازشا ول ورنىندا تۇرعان جوق. قىرىق ۋازىردەن العان ارزان العىستى ارقاالپ، كەشكە 
 تامان اۋىلعا قايتتى، ۋازىرلەرگە قايسى اۋىلدىڭ قويشىسى ەكەنىن ايتقان.

قارسا دا، ەڭ بولماسا، ەتىنە ءبىر ءبۇتىن بۇل قىرىق ءۋازىردىڭ قاتتىلىعى سونداي وزدەرىن ءولىم جازاسىنان قۇت
 اتۇر جايىنشا ءوز تازشا بۇل. ايتقان العىس سوزبەن دەپ، –« راقمەت، باقىتتى بول!»كويلەك بەرمەدى. قۇر 

 .كەلەيىك حانعا قاھارلى وتىرعان سىيعىزىپ قاۋىزىنا تارىنىڭ ءبىر ەلدى تايپا ءبىر. تۇرسىن
اق -جۋساتىپ، ورگىزىپ جۇرگەن قىرىق ءۋازىردىڭ ايتقانىن ىستەمەككە، تەز ۇستا سورلىدا دارمەن بار ما، ەلدى

ءبىتىرىپ، وردانى قايتادان تىگىپ، حاننىڭ وتىرۋىنا تىلەك قىلىپ، قىرىق ءۋازىر حاننىڭ الدىنا باردى. حان وردانىڭ 
دەگىدەي ىڭ ءوزىنىڭ كوڭىلىنشاڭىراعىنىڭ كۇلدىرەۋىشى بۇرىنعىداي بولدى ما دەپ، جاتىپ تا، تۇرىپ تا قارادى. حانن

 بولىپ شىقتى.
ۇستا قىرىق ۋازىردەن االتىنىن الىپ، ءوزىنىڭ جايىنا ءجۇرىپ كەتتى. قىرىق ءۋازىر ءبىز دە بوسايمىز عوي دەپ 
ۇمىتتەنىپ تۇر، ءبىراق حان قانداي جاۋاپ بەرەدى، سونى كۇتىپ، سىلەسى قاتىپ، بۇالر دا ءجۇر. ءبىر مەزگىلدە 

 حان:
 .بەردى ءامىر دەپ، – بەرى، كەل دە ءبارىڭ –

 حان ايتقان سوڭ قاالي شىداپ تۇرسىن، تەز باستارىن ءيىپ، حانعا تاياۋ كەلدى.
 .انح دەدى – ايتىڭدار، قوسپاي وتىرىك دا اۋىز ءبىر ايتتى، كىم دا ونان جوقسىڭدار، تاپقان وزدەرىڭ وسىنى –
 .ۋازىرلەر دەدى – ايتتى، قويشى وتىرعان جايىپ قوي –
 .حان بەردى ءامىر تاعى دەپ، –سىندا، و كەلىڭدەر الىپ قويشىنى سول بولسا، والي –

باس ءۋازىر اياققى ۋازىرگە بارۋعا ءامىر بەردى. كىشى ءۋازىر جارلىقتى العان سوڭ كەشىككەن جوق، باعاناعى ايتىلعان 
 بارا ساال تازشانى ارتىنا مىنگىزدى دە، اال جونەلدى.اۋىلعا قاراي قادام باستى. اۋىل اراسى ونشا قاشىق ەمەس ەدى. 

 .تازشا سۇرايدى دەپ –مەنى قايدا الىپ باراسىز؟ مەنىڭ جازىعىم نە؟  –
 .بولدىق كەرەك حانعا بىلمەيمىن، دە مەن –

 تازشا حاننىڭ قاسىنا باردى. نەندەي سۇراق سۇرايتىنىن كىم بىلەدى؟ حان قىرىق ۋازىرىنە قاراپ:
 .دەدى – ما؟ ايتتى وسى –
 .ءۋازىر قىرىق دەدى –! وسى –
 .نحا دەدى –ن مىنا قىرىق ۋازىرگە حاننىڭ كۇلدىرەۋىشى سىنعان ەكەن دەپ ايتتىڭ با بۇگىن؟ سە تازشا، –
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 .تازشا دەدى – راس، ايتقانىم –
وز قاسقاسىن قۇدايىن ايتىپ، ب قىرىق ۋازىرگە ۇلىقسات بەردى تاراۋعا. قىرىق ءۋازىر ۇلىقساتىنا قۋانىپ، ۇيلەرىنە بارىپ،

 شالدى.
 جوق ە،ب كەلدىڭ ورداعا وسى بۇرىن الدە – دەدى، –ن ءبىلدىڭ كۇلدىرەۋىشتىڭ سىنعانىن، قايدا سەن –تازشادان: 
 ايت، وسپايق وتىرىك اۋىز ءبىر جونىندە وسى. دەپ ەكەن تۇر سىنىپ كۇلدىرەۋىشى حاننىڭ ما، ايتتى بىرەۋ بولماسا،

 .حان دەدى –
 ريبەتاجى ازداعان مەندە ءبىراق. مىناۋ –ىم بولسا تۇرپات ءوزىمنىڭ كەلەيىن؟ قايدان ورداعا بۇل بۇرىن تاقسىر، –
 ەلمەيتىنك قولدان حان، ءوزى: ويالدىم مەن سوڭ دەگەن ايتتى جاتىپ شالقاڭىزدان ءسىز. ايتتىم سۇيەنىپ سوعان. بار

 «تاپ» بولسا، والي. عوي جۇمسايدى جۇمىسقا كەلەتىن قولدان بولسا، دە نە عوي، قينامايدى ادامدى جۇمىسقا
ۇستانى ايتاتىن ەدى بۇرىنعى كەزدە. سول ويىما ءتۇسىپ، وسى حاننىڭ كۇلدىرەۋىشى سىنعان شىعار، ودان  دەپ،

 .تازشا دەدى –باسقا باسقاشا ايتقان بوالر ەدى دەپ، ويالپ ايتتىم، 
. ەكەن لمو تاجىريبەڭ شەشۋ ايتايىن، جۇمباق مەن ساعان عوي، نسىڭەكە شەشكىش جۇمباقتى بولسا، ونداي سەن –

وسىنى شەشەتىن بولساڭ، ساعان مەن جاقسى جاعداي تۋعىزايىن، ءوزىڭدى ءۋازىر دە قويايىن. ەگەر تابا الماساڭ، 
 .حان دەدى –بۇل دۇنيەدەن كوشىرەمىن. سونى ەسىڭنەن شىعارما، 

 كەلەتىنىن ءبىلدىرىپ، ناشاردى قورقىتىپ قويدى. امال قانشا، حانعا قاراپ:حان بۇل جەردە ءوزىنىڭ ءالى 
 «عادىجى تا شالىپ تا، الىپ كەلگەن الى»ء. تازشا دەدى – كورەيىن، شەشىپ بولسا، كەلەتىن ءالىم ايتىڭىز، –

 .كەلدى ولتىرگىسى قىلىپ، كەلەمەج ءبىراز ەتىپ، مازاق تازشانى عوي، دەگەن
 .حان دەدى – شەش، وسىنى – «جابىسقان دا جاۋىزعا جابىسقان، دا جاۋدىعا» –
ءار نارسەنى ءبىر ايتتى شەشە الماعانسىپ. حاننىڭ بەتىنە قارادى. حان ءتۇسىن وزگەرتىپ، قانىن ىشىنە تارتىپ،  

 ءتۇسىن بۇزعان كەزدە:
 دەگەن جارىلقايدى زارەدەيدەن قارعايدى، زارەدەيدەن. تازشا دەدى – ايتادى، ەسىمدى بەرىلگەن زاتقا ءبىر بۇل –

ارىپ، سونىڭ ورنىنا تازشانى قويدى. بۇرىنعى جامان كيىمدەردى شىع ءۋازىردى جاقتىرماعان كوڭىلى حان عوي،
تاستاتىپ، قاتارداعى ۋازىرگە قوستى. بۇل حاننىڭ ىستەگەن جاقسىلىعىن اقتادى، تازشا بولسا دا، اقىل جاعى كەم 

 ، حان نە ايتسا، سونى ورىنداپ وتىردى.«تاۋىپسۋىن »بولعان جوق. حاننىڭ 
قويدى. حان وتە ريزا بولدى. حان بولعان سوڭ نە ىستەمەيدى، باستان « سۇيكىمدى»تازشانىڭ اتىن وزگەرتىپ، 

 اسىپ بارا جاتقان جۇمىس جوق، قارىن توق. حان ەرىگىپ وتىرىپ، قىرىق ءۋازىردى جيناپ الدى.
امى. ق ىڭباسىن قارا ءوزىنىڭ ەمەس، قامى جۇرتتىڭ – وياليتىنى. دەدى – ۋاليمىز،ا اڭ شىعىپ، سەيىلگە ءبارىمىز –

دەپ وتىرعان حان جۇرتتىڭ ءبارى اۋزىنا قارايدى، ەشكىم حاننىڭ ءسوزىن « بۇيىرى شىقسىن»وزىنەن باسقا ەلدىڭ ء
 دەپ، قابىل الدى.« لماقۇ»قيسىق دەمەيدى. وڭ بولسا دا، تەرىس بولسا دا، وڭ بوالدى. قىرىق ءبىر اۋىزدان 

 اڭ شىعىپ، قالماي ءبىرى ءۋازىر قىرىق. حان دەدى – كوتەرەيىك، بوي شىعىپ، اڭعا باستاپ، بۇگىننەن وسى –
 قالعان، ەيبىلم باتقانىن كۇننىڭ تۇسكەندىكتەن قىزىعىنا اڭنىڭ قۋدى، باتقانشا كۇن ادام قۋعان تاڭەرتەڭ. اۋالدى

 .كەلدى تەگىس بارلىعى. سالدى ايعاي كەزدە بايالنعان كوز باتىپ، كۇن حان. ەدى قۋعان جارىلىپ ەكى
 .حان دەدى –، ەلگە جەتە االمىز با؟ قايتايىق –
 .ۋازىرلەر دەدى – عوي، بارامىز قالعاندا جاتىپ ەل. قوي قاشىق قايدام، –
 .حان دەدى – بارايىق، اق-ءبىر ەرتەڭ قونىپ، ەلگە تاياۋداعى بولسا، ونداي –

جاققا كوز جىبەردى. وسى تۇرعان جەردەن قاشىق ەمەس ءبىر اۋىلدى كوردى. سوالي قاراي -قىرعا شىعىپ، جان
 .وتىردى ءجۇرىپ قول باستاعان سۇيكىمدى ارتىنان ونىڭ الدا، –اياڭداپ ءجۇردى. حان باستاعان ءبىر توپ قول 

 .ىرەدىت باسىن اتتىڭ ۇيگە قوڭىر ءبىر ۇلكەن شەتكى حان. كەلدى اۋىلعا تۇرعان كورىنىپ الگى اق،-ۇزاماي كوپ
 .حان دەدى – بار؟ كىم ۇيدە بۇل –
 .شال – يەسى ءۇيدىڭ وسى دەدى –ىز! ءوزىم –
 .حان دەدى – قوناقپىز، – ءبىز –
 .شال دەدى – قونىڭىز، بولساڭ، قوناق –
 االعاد بيكەش، – اتى بار، قىزى وتىرعان بويجەتىپ ءۇيدىڭ وسى. حان دەدى – كەتىڭىزدەر، شىعىپ بىرەۋىڭ –

 اننىڭح ءۇي بۇل. قوندىرماۋ حاندى سول –ساتى ماق ونداعى تانىپ، داۋىسىن حاننىڭ ويتكەنى،. شىقتى جۇگىرىپ
 اپانش ات، حانعا ۇستىنە ونىڭ جەيدى، سويىس قانشاما. كەرەك بولسا شارۋا ورتاشا المايتىن كوتەرە جايىن قوناق
 .بىلەتىن بۇرىننان ەكەنىن جۇمباقشىل حاننىڭ قىز. ءوزى كەتكەنىنىڭ قونىپ ءبىر كەرەك، جابۋ

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                799 bet 

جۇمباعىن شەشەتىن بولساڭىز، ءبىر اۋىز جۇمباقتى شەشەدى. شەشكەن سوڭ قونادى، ەگەر  قونىپ، اۋىلدا ءبىزدىڭ –
 .بيكەش دەيدى –شەشە الماسا، قونبايدى، 

 .حان دەيدى – شەشەيىن، ايت، جۇمباق قانداي –
 .بيكەش دەدى – پە؟ كوپ مايى پە، كوپ ەتى سونىڭ بار، قوزىم ەگىز اسىراعان جاسىمنان –

حان والي ويالندى، بۇالي ويالندى، شەشە المادى. قىز ءوزىنىڭ دەنەسىن جۇمباق قىلىپ ايتتى دەگەن ويىنا دا 
عى وزىنىڭ جانىنداكەلمەگەن. اقىرى، شەشە الماي، حان اتقا قامشىنى باسىپ، شاۋىپ جونەلەدى. اۋىلدان شىعىپ، ء

جولداستارىمەن اقىلداسىپ، بۇنى شەشەتىن سۇيكىمدى، سوعان ادەيى ءبىر ءۋازىردى تاستاپ، وسىنى شەشىپ كەلسىن، 
 .حان تاپسىردى دەپ –
 ۇمىسىج الماعانىمەن شەشە ءوزى بۇيىردى، قاتتى دەپ – سۇيكىمدى، كۇتپەسىن جاقسىلىق الماسا، شەشە ەگەر –

 .جوق
 ءبىر ءۋازىر قالدى، سۇيكىمدىگە ايتپاق بولىپ، كۇتىپ وتىردى. ءبىر مەزگىلدە سۇيكىمدى دە كەلدى. 

حاننىڭ تاپسىرعان تاپسىرماسىن بيكەشكە كەزدەسپەي تۇرىپ، اۋىلدىڭ سىرتىندا ءبىرىن قالدىرماي ايتتى ءۋازىر. 
 سۇيكىمدى تىڭداپ بولىپ:

 .دەدى – ەشەمىن،ش ونى مەن. ورىنداالدى ءقازىر جارايدى، –
سۇيكىمدى باستاعان ءبىر توپ قول قىزدىڭ اۋلىنا قاراي اياڭدادى. تاپ قىزدىڭ ۇيىنە باستاپ الىپ كەلدى جاڭاعى 

 كورگەن ءۋازىر. ءۇيدىڭ سىرتىندا تۇرىپ داۋىس بەردى:
 .سۇيكىمدى دەپ –! قوناقپىز – ءبىز –

 ايتتى.قىز تىسقا شىعىپ، جاڭاعى حانعا ايتقانىن بۇعان دا 
ىن سوزء دەپ، – ەمەسسىز، اۋليە حاننان. المايسىز قونا الماساڭىز، شەشە قوناسىز، شەشسەڭىز، جۇمباقتى وسى –

 قىسقارتا ايتتى.
 سۇيكىمدى قىزدىڭ ءسوزىن تىڭداپ، تاماعىن كەرنەپ، قىزعا:

 ەرەمىزب كۇيەۋگە جەتتى، ەر اۋىلدارى – سەبەبى ايتاتىن جۇمباقتى بۇل قىزدىڭ. سۇرادى دەپ – قانشادا؟ جاسىڭ –
تتان كەلگەن ادام سىر جەتكەنىمدى ەر مەنىڭ سوندىقتان. ەكەن سانايدى دەپ جاسپىن ءوزىن قىز. ەكەن دەيدى

 بىلەدى دەپ، قىزدىڭ ءوزىنىڭ ويالپ شىعارعان جۇمباعى بولسا كەرەك.
 سۇيكىمدىنىڭ سۇراعان سوزىنە جاۋاپ بەردى قىز:

 .جەتتى سەگىزگە ون جاسىم –
 تكەندەجە سەگىزگە ون جاسى: ايتقانى بۇالي مۇنىڭ. سۇيكىمدى دەدى – ەكەن، كەتكەن بولىپ ەت بولسا، ونداي –

دەپ وتىرعانى ءوزىنىڭ ەكى ەمشەگى « ەگىز قوزى»ن ەتى كوپ بوالدى، ءسىڭىر پايدا بوالدى. بۇل قىزدىڭ مايىنا
 بااللىق ى،بوالد شىعۋعا تۇرمىسقا جەتتىڭ، ەر قىزعا –ەدى، ونى سۇيكىمدى ءبىلدى. سۇيكىمدىنىڭ بۇالي ايتقانى 

دان بۇالي جاسپىن دەپ شالقاقتاماي، ەل دە بۇ ءتۇسىندى، جاقسى بۇعان قىز. ەدى دەگەنى – كەتىپسىڭ، شاقتان
 ءبىلىپ ايتقان ەكەن، ءبىر كورگەن ادامدار دا ايتىپ وتىر عوي دەگەن سانا پايدا بولدى.

 قىز ءتۇسىندى دە:
 ولەكب سۇيكىمدىنى بولعاندىقتان كوپ. تاراتتى ۇيگە–ۇي بايالپ، اتتارىن. بەردى ۇلىقسات دەپ، –! زءتۇسىڭى –

 تقاو قۋىرداق، قۋىرىلعان –ادىرلەپ كۇتتى. ول كەزدەگى تاماقتىڭ بارىپ تۇرعان جاقسىسى ق. قوندىردى ۇيگە
 رىپ،ءپىسى اق–تەز. بولدى ىستەمەك قولىمەن ءوز قىز وسىنى سۇيكىمدىگە مىنە،. ەدى بوالتىن كۇلشە كومگەن

جۇلدىز »بەرىپ الدىنا قويعاندا  جانە بەر بارىپ، الىپ مەيمانعا وتاۋداعى كىشى تاعامدى مىناۋ –. شاقىردى جەڭگەسىن
 مانا جاقىنداسپاي، ەركەكپەن ەشقانداي ءوزىنىڭ بۇل. ايتتى جۇمباق تاعى. دەدى –دەپ ايت، « ءجيى، اي ءبۇتىن

 سول. ولدىب بىلدىرمەك ەكەنىن بوس باسىنىڭ ءوزىنىڭ جانە. ەدى بولعانى بىلدىرمەك ارقىلى جەڭگەسى جۇرگەنىن
وراپ، مىنا زاتتاردى جەڭگەسىنە بەردى: ءبىر تارەلكە قۋىرداق، ءبىر ءبۇتىن كۇلشە، ءبىر  سالىپ داستارقانعا ءۇشىن

ى، سول بار ەد« قاينىسى»رگىسىز جاقسى كورەتىن الما بەردى. وسىالردى جەڭگەسى الىپ بارا جاتقاندا، بايىنا بە
 كەز كەلدى.

 جەڭگەسىنە كەزدەسىپ:« ايەلىنە بەرگىسىز»
ەتكىزىپ، ءبىر ءسۇيىپ الدى. قولىنداعى زاتىن « شوپ»پ، بەتىنەن جاقسى كورگەندىكتەن ءدە – باراسىڭ؟ قايدا –

 كورىپ:
 .قاينىسى سۇرادى دەپ – نە؟ مىناۋىڭ –
 .جەڭگەسى دەدى – تاعام، جاتقان بارا الىپ قوناقتارعا كەلگەن وتاۋعا مىناۋ وسىنداي –

 الىپ كورىپ، تاماققا قىزىعىپ:
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. جەدى ءۇزىپ جارىمىن كۇلشەنىڭ جەپ، ءبىرازىن قۋىرداقتىڭ دەپ، –ماعان بال تاتادى،  تاماعىڭ ىستەگەن سەنىڭ –
 .الدى ءسۇيىپ ءبىر تاعى كەتەردە. بەردى قولىنا وراپ، قالعانىن. جەدى جارتىسىن قاق المانىڭ

سونىمەن سۋىعان قۋىرداقتى، جارتى كۇلشەنى، جارىم المانى سۇيكىمدىنىڭ الدىنا قويدى. بيكەشتىڭ ايتقان سوزدەرىن 
 ايتتى.

 .جەڭگەسى دەدى – جوق، داق المادا ءبۇتىن، اي ءجيى، جۇلدىز –
 .مدىسۇيكى دەدى – الداماسىن، مەنى ءۇيتىپ. جارۋلى الما جارتى، اي سيرەك، جۇلدىز: الداماسىن وتىرىك بيكەش –

قايتىپ وتىرىپ بيكەشكە كەلدى. ءوزىنىڭ ەسى شىعىپ جۇرگەنىمەن جانە جەل سوقتى قىلىپ بەرگەن تاعامدى 
 جەگىزگەنىمەن ءىسى جوق.

 لماا جارتى، ايى سيرەك، جۇلدىزى: الداماسىن ايتادى، وتىرىك سەنى. جاتىر اشۋالنىپ قوناق الگى اۋ،–بيكەش –
 .ايتقانىن نە تۇسىنبەپتى جۇمباققا بۇل باياندادى، بيكەشكە دەپ – دەيدى، جارۋلى

ىڭ عوي، مەنى كورىنەۋ ماسقاراالعان ەكەنسىڭ عوي، كىم كەزدەستى جولدا؟ ەكەنس سويعىزعان اي،–ءتاڭىر الدا، –
 .بيكەش باستادى سۇراي دەپ –
 ىنىڭباي زاڭسىز ءوزىنىڭ دەپ، – اي،–بالەم ەدى، جەپ ءبىرازىن كەزدەسىپ، سول شاپتى، تەتەلەسكە قاينىسى –

ننان بولسا دا، زاڭسىزدىق ىستەدى. تاماعى جاقى عوي، بايى زاڭسىز بۇل. ءوزى تا ۇيات ايتۋعا. جاسىردى جەگەنىن
 بولسىن جانە باسقا جاعى دا قۋلىقتىڭ ۇستىندە بولعان سياقتى.

 بىلمەي، ساندالىپ، اقىل ىزدەدى. بيكەش جەڭگەسىنە اشۋالندى، نە ىستەرىن
ەك پ تارتۋ كەرايى تاعى وعان ەرتە تاڭەرتەڭ. دەيدى ماعان كەلمەدى سۇيكىمدى بارايىن، ءوزىم ۇيگە جاتقان سول –

 .بولدى بارماق ءوزى بيكەش دەپ، –قوي، بولمايدى، ءوزىم بارىپ جايعاستىرام، بولمايدى، 
تاۋعا قاراي بيكەش تە قادام باستى. ادامعا كورىنبەي كەلىپ، وتاۋدىڭ ەل ۇيقىعا كىرىسكەندە سۇيكىمدى جاتقان و

 ەسىگىن اشتى. ءتوردىڭ الدىندا جاتقان سۇيكىمدىنىڭ قوينىنا كىردى بيكەش.
 .سۇيكىمدى دەدى – كىمسىڭ؟ –
 .بيكەش دەدى – عوي، مەن –
 .سۇيكىمدى سۇرادى قايتارا دەپ، – كىم؟ مەنىڭ –
 .بيكەش دەدى – كەلدىم، سۇراي كەشىرىم سىزدەن ەتىڭىز، عافۋ بوالمىن، بيكەش مەن –
 .كەلگەنىن جويعالى ۇياتىن ءبىلدى سۇيكىمدى، دەدى – كەشىرىم؟ قانداي –
 انىڭىز،ن –رادا جۇرگەن جەڭگەمنىڭ شااللىعىنان بۇتىڭدى جارتى قىلىپ، ساۋدا بۇزىلدى قىلىپ ايتىپ كەلدى ا –

 اسىل ءارتۇرلى. بيكەش دەدى – تارتقالى، ايىبىمدى كەلدىم، ءوزىم. كەلمەدىڭىز – ەدىم دەپ مە كەلە ساۋمىن،
. ۇزىن ءسوزدىڭ قىسقاسى، بىرەۋى الماق بولدى، ايتتى دا قامىن كەلەشەكتىڭ قابات سونىمەن. سويلەندى سوزدەر

ى ءسوزدى كەرەكت-ەرەكتىبىرەۋى تيمەك بولدى. جاستىقتىڭ ماحابباتىن قۇردى. مۇندايدا تاڭ قانداي قىسقا بوالدى، ك
سويلەسىپ، ءبىراق تا كوپ سوزدەرى بىتپەي قالدى. تاڭ دا بوزارىپ، جارىق بەرە باستادى. تاڭنىڭ ساۋلەسىنەن 
ۇيالدى ما، بولماسا، حالىق كورىپ قاالدى دەپ، سودان يمەندى مە، ايتەۋىر، ەكى جاس امالسىزدان ەكەۋى قوش 

جۇمىسىن ءبىر جان كورگەن جوق، بيكەش مىسىقشا باسىپ، ۇيىنە ەنىپ،  ايتىسىپ، ءبولىندى. بۇالردىڭ ىستەگەن
 ءوزىنىڭ توسەگىنە جاتاردا عانا ءبىلدى ءوزىنىڭ قانداي جاعدايدا بولعانىن.

 .كەتتى يىقتاپۇ ەنىپ، ۇيقىعا بولىپ، جايالنعانداي ءبىر كوڭىلى باسىپ، ارتىن جاستىقتىڭ الىپ، دەمىن دەپ، –! ۋھ –
 قوناقتار دا تۇردى. بۇالر دا اتتارىن ەرتتەپ، جۇرۋگە قام ىستەدى.تاڭ اتتى، 

بيكەش تە ءبىلىپ، سۇيكىمدىمەن كەلەشەك تۇرمىستىڭ جاعدايىن سويلەستى. بۇل ەكى جاس ءسوز بايالدى، بىرەۋى 
 ردى.بەبىرىنە انت -قايىمدىق دەپ، بىر-تيمەك بولدى، بىرەۋى الماق بولدى. ۋادە سونداي قاتتى بولدى، قيامەت

 :حان. كەلدى اۋىلعا جاتقان حان اق–تەز كىدىرمەي
 .باستايدى سۇراي سوڭ اماندىقتان دەپ، – بە؟ شەشتىڭ جۇمباقتى قاالي، –
 .سۇيكىمدى دەدى –ق ەكەن، ات ۇستىندە تۇرىپ شەشتىم، جۇمبا اق–وڭاي –
 .حان سالىندى كورسەقىزارلىعىنا دەپ، – ەكەن؟ با قىز اقىلدى ءوزى جانە ەكەن؟ ءسوز دەگەن نە ول –
 سول دەدى، جەتتى ەر اۋىل ءوزىمدى جانە وتىرعانى دەپ «قوزى ەگىز» ەكەن، ەمشەگى توسىندەگى ءوزىنىڭ –

 .دەدى –ىز مەنەن، ق سۇرادى دەپ پا راس
 مەسە اقىماق ءوزى. دەدىم – كەتىپتى، بولىپ كوپ ەتى كەلىپتى، سەگىزگە ون جاسىڭ راس، جەتكەنىڭ ەر مەن –

 ىلگەندەب قىزىعاتىنىن حان. ايتتى شىنىن ول. سۇيكىمدى دەدى – سوڭ، جەڭىلگەن سىيالدى، جاقسى ءبىزدى ەكەن،
 دى. سۇيكىمدى بارلىق شىنىن ايتتى.ە قايتەر ەدى، ما بوالر ايتقان امال باسقا

 حان از ويالنىپ:
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 .دەدى – ال، قاالعانىڭدى بەر، الىپ ماعان ايەلدىككە سونى ءوتتى، زارى ماعان قىزدىڭ ول –
شاراڭ بولسا، ىستە، دۇنيەدە بۇدان قيىن نە بار، ءوزىنىڭ االيىن دەپ وتىرعان نەكەسىن وزىنەن ايىرىپ، ماعان بەر، 

 مەن االمىن دەگەننەن ارتىق قورلىق جوق شىعار دەيمىن. كوپ ويالنىپ:
 .سۇيكىمدى دەدى – كورەيىن، سويلەسىپ بولسا، تيەتىن بىلەيىن، قايدان –

 .سويلەدى ءسوز وكتەم–حان وكتەم
. بەردى ءامىر دەپ، – كەل، سويلەسىپ جولىنا قىزدىڭ سول مۇلكىمدى–مال بارلىق اياما، قازىنامدى مەنىڭ –

 :سۇيكىمدىگە
 .حان بەردى بۇيرىق دەپ، –تەز حابارىن الىپ كەل،  –

 سۇيكىمدى. امال بار ما؟ اياڭداپ وتىرىپ، بيكەشتىڭ اۋىلىنا قايتىپ كەلدى
حاننىڭ ايتقان سوزدەرىن بيكەشكە اۋزى باتىپ ايتا الماي، قاعازعا جازىپ بەردى بيكەشكە. جازعان حاتتى وقىدى، 

 نىڭو سوندىقتان. بولمايدى ما، بوال تۇرۋعا قارسى وعان وكىم، –بارلىق وقيعانىڭ قاالي بولعانىن ءبىلدى، ول 
 .ويالدى بەرى ويالدى، ارى. بيكەش كەلدى ويعا دەگەن رەككە الۋ قارسى تىڭداپ، دەپ، «قۇپ» ايتقانىن

 .كەلدى اقىلعا مىنانداي اقىرى، دەپ، – تىرناعىنان؟ جاۋىزدىڭ كەرەك قۇتىلۋ ءقايتىپ كەرەك، ىستەۋ نە –
. اقىردىش سۇيكىمدىنى. كەلدى قورىتىندىعا دەگەن – جوق، راحات – جارىق بىزگە ويتپەيىنشە، كەرەك، قۇرتۋ ونى –
 .بيكەش دەدى – بولىپ، مەن بولىپ، سەن كەرەك، ىزدەۋ امالىن قۇرتۋدىڭ مۇنى ەندى بولمايدى، ۇيالۋعا بۇدان –
 كىمدى.سۇي دەدى – قۇرتامىز؟ قاالي ونى بوالدى، اقىل قانداي –
 .بيكەش دەدى –! ءولتىرۋ – سول امالى ونىڭ –
 .سۇيكىمدى دەدى – ما؟ قويا توڭىرەككە بۇل ءبىزدى ەل قالسا، ءبىلىپ –
 .بيكەش دەدى – كورمەيدى، بىزدەن والر سوندا كەرەك، ءولتىرۋ كوزىنشە ەلدىڭ امالمەن –

 .دەدى –، «قوسىاليىن»اقىلعا قوسىلمايمىن دەپ ايتقان جوق، 
 .سۇيكىمدى دەدى –ىراق وعان امال تاپ ءوزىڭ، ءب –
. تيەمىن بولسا، ىستەيتىن سونى قويامىن، لەكتى مىنانداي ءبىراق ايتايىن، دەپ تيەمىن وعان مەن بولسا، ونداي –

 .بيكەش دەدى – جاسامايدى، كوپ ول ءبىراق
 .سۇيكىمدى دەدى – تىلەك؟ قانداي –
 –بەرسىن، جەردە تىرەگى جوق، اسپاننان ىلگەگى جوق، سوندا تيەمىن،  سوعىپ ءۇي اراسىنان جەردىڭ مەن اسپان–

 .دەدى
 دەيدى؟ ەن حان. ايت وسىنى جوق، امال باسقا بۇدان. ولەدى ءبارىبىر، بولسا، ىستەيتىن المايدى، ىستەي وسىنى –

 .بيكەش دەدى – بىلەمىن، ءوزىم ارعىسىن ونان. ايتقىز ماعان سونى
قىز بەن حاننىڭ اراسىندا جۇرگەن ەلشىسى سۇيكىمدى بولدى. قايتىپ حان جاتقان اۋىلعا كەلدى. بيكەشتىڭ قويعان 
تىلەگىن تۇرلەندىرىپ ايتىپ شىقتى، حانعا وڭاي تيگەن جوق. كوپ ويالندى. سوعۋعا بوالر ەدى، ءبىراق ونداي 

 .حان ەدىد –ا، سوعىپ بەرسىن، وعان كۇشىم جەتەدى، ۇستانى مەن قايدان تابامىن، ءوزى ۇستا تاۋىپ بەرەتىن بولس
 ەمد حانعا دەپ، – ءتيسىن، كىمگە ارتىق سىزدەن ورىندالسا، تىلەگى وسى. جوق وتىرعان سۇراپ مال سىزدەن –

 اباتىنت ۇستا. دەيىك سوعامىز بەرسىن، تاۋىپ ۇستا بارايىق، وزىنە قىزدىڭ سول. قينالماڭىز جاعىنا ۇستا. بەردى
 .سۇيكىمدى دەدى – بار، ءتۇرى

جارايدى، بار، جايدى ايت. وسىدان وسى قىزدى ماعان قاتىندىققا الىپ بەرسەڭ، سەنەن جاقسى دوسىم بولماس،  –
 دىمە اقىلداسۋشى ساعان قىسىلعاندا، دا بۇرىن. بوالسىڭ اقىلشى قويامىن، ءۋازىر باس ءوزىڭدى – دە، دەيدى –

 .حان ايتتى تانىمەن-جان شىن بەرىلىپ دەپ، – عوي،
حاننىڭ شىن پىكىرىمەن ايتقانىن بيكەشكە كەلىپ ايتتى. وسىنداي ۇستاسىن تاپسىن. جەر ۇستىندە بولسا، دەپ ايتتى 

 .سۇيكىمدى دەدى –حان، 
 قويالرى وسىرگەن ارناپ وسىعان ول بار، قىزىم دوس مەنىڭ جەردە كۇندىك ون جەردەن وسى بولسا، ونداي –

قايتسە دە ولەدى، ول بىرنەشە اڭعا، قويعا ءتىل ۇيرەتىپ وتىر.  حان سوڭ، كەلگەن ول. بەرەدى ءبىرىن سونىڭ بار،
 .بيكەش دەدى –سوعان حات جازايىن، سونى الىپ، ءوزىڭ بار، 

 .سۇيكىمدى دەدى – بارايىن، جارايدى، –
 ات قاسقا جارامدى اق،–سوقپاي عانما الىپ، مىقتاپ تۇلىگىڭدى–ازىق. دە بارامىن ءوزىم بارماسىن، ادام باسقا –
 .بيكەش دەدى –لىپ، ءجۇرىپ كەت! ا

-يىنو كۇندە دەسىن؟ نە حانعا جاتقان قىلىپ ءسوز باردى–حان ەلگە بارماي، وسى اۋىلدا جۇمىسىم بار دەپ، جوقتى
 اسىباسق بىلەدى، ەكەۋى ەدى، بىلمەۋشى ەشكىم بارىن ءسوزىنىڭ مۇنداي بۇالردىڭ ادام ءبىر جاتقان قىزىقپەن
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جۇرگەن سۇيكىمدى كەلدى. بيكەشتىڭ ءسوزىن تەگىس ايتتى وعان مەن بارايىن دەپ،  بولىپ «جەڭگە». بىلمەيدى
 ءوزىنىڭ ىرزالىعىن ءبىلدىردى سۇيكىمدى. سۇيكىمدىگە ىرزا بولىپ، وسى اۋىلدا باس ءۋازىر دەگەن اتاق بەردى.

 .حان دەدى – بوالدى، يە وسى مۇراعا قالعان ارتىمدا مەنىڭ دوسىم، جان مەنىڭ بۇل –
اتتى  تۇلىكتى ازىق قىل،-يكىمدى، قاراعىم، سەن بۇگىننەن باستاپ ءجۇر، ەرتەرەك وسى جۇمىستى اياقتا. ازىقسۇ –

 مدىنىڭسۇيكى بولدى ويناق قىز اۋىلدا وسى كەلگەنشە ءۋازىر. جۇمسادى ءۋازىردى كىشى دەپ، –دايىنداپ الىپ كەل، 
 بولدى، نە ءتۇرلى ويىندار بولىپ ءوتتى. دايىن ءبارى – شاراپ-اراق. ارناپ انىنابولع ءۋازىر باس

كەشەگى اتقا، ازىققا كەتكەن ءۋازىر دە كەلدى. تاپسىرعان تاپسىرمانى ورىنداپ، سۇيكىمدى كەشىككەن جوق، كەلەسى 
 كۇنى ۇزاق ساپارعا شىعىپ، ءجۇرىپ كەتتى.

بالشىق قۇيعىزىپ، كەرەكتى ماتەريالدارىن سول جايعا كەلتىردى. ەلگە كۇنى  حان دا ەلىنە بارىپ، ءۇي ساالتىن جەرگە
 بۇرىن حابارالپ قويدى. اسپاننان ىلگەگى جوق، جەردەن تىرەگى جوق ءۇي ساالدى ەكەن دەگەن القاپ تاراپ كەتتى.

 كەشتىڭبي. كتىىلى شەتىنە ەل جاڭاعى كۇنى بەسىنشى ون ءجۇرىپ، كۇن ءتورت ون داالمەن جاپان كۇنسىز–ەلسىز
 وردى. ءبىر مەزگىلدە كوپ تۇيەمەن تاعاناق ارتقان ءبىر شالعا جولىقتى.ك ءبارىن ءسوزىنىڭ ايتقان

 .سۇيكىمدى دەدى – ۋالەيكۇمەسساالم، –
 .شال دەدى – ۋاعالەيكۇماسساالم، –

 قىرى،ا ءجۇردى، ءبىر بويى جول كوپ. وتىردى دە ءجۇردى سويلەسپەي بىرىمەن–وسىدان كەيىن سوزگە كەلمەي، بىر
 ويلەسكىسى كەلدى.س سۇيكىمدى كەرەك، نە
 .سۇيكىمدى شالعا دەدى – قايناتايىق، قازان اعاش اتا، –

 بۇل سوزگە تۇسىنبەي، سۇيكىمدىنىڭ بەتىنە قارادى شال. تاعى ءبىراز جەرگە كەلگەن سوڭ:
 قاالي جولدى ۇزىن كەلەدى، ايتىپ نە شىركىن، وسى،». سۇيكىمدى شالعا دەدى – قىسقارتايىق، جول اتا، –

 .قويدى قاراپ شال دەپ، –، «ن دەپ كەلەدى، مۇنشا نە دەگەن اقىماق ادامقىسقارتامى
 عانىنقال قۋراپ جەمەي مال كەلگەنشە، وسىنشاعا ءشوپتىڭ مىناۋ –جولدا كەلە جاتىپ، ءبىر ءتۇپ كودەنى كورىپ: 

ال. دەدى ش« ەكەن بولدى مىلجىڭ قانداي وزى»ء قارادى، نەبەتى سۇيكىمدىنىڭ تاعى. سۇيكىمدى دەدى – قاراشى،
سۇيكىمدى ونىمەن قويعان جوق، تاعى ءبىراز جەرگە كەلگەندە، كوشىپ كەتكەن ءبىر جۇرتقا كەلدى. بۇل وسىندا 

 ءبىر باي بار ەدى، سونىڭ ءۇش باالسى بار ەدى، سونىڭ جۇرتى ەدى.
 دى.سۇيكىم دەدى – ەكەن، بەرگىسىز ادامعا رۋلى ءۇش ءبىراق ەكەن، تۋىسقان ءبىر ۇشەۋى مىناۋ –

 جوق، ناسىاراقاتى بىرىنىڭ–شىنىندا، بۇل ۇشەۋى ءبىر تۋىسقان، ءبىراق قاتىندارى اشۋقور، سونىڭ سالدارىنان ءبىر
 وينامايدى ىرىگىپب باالالرى ۇشەۋىنىڭ. ەكەن سويلەسەدى شىعىپ، سىرتىنا اۋىلدىڭ ۇشەۋى اعايىن بولسا، سويلەسەتىن

قاراپ ايتقان ەكەن. ءۇي اراسىنداعى جاپىرىلماعان شوپتەن بىلگەن  سوعان اراسىندا، ءۇي جوق قاتىناس جانە ەكەن
 ەكەن سۇيكىمدى.

اق، تاعى ءبىر جۇرتقا كەزدەستى. وسىالرمەن قاتار وتىرعان كورشى باي بوالتىن، بۇالر -وسى جۇرتتان كوپ ۇزاماي
ءۇش رۋدان قۇرالعان، سونىڭ جۇرتىن كوردى. مىناۋ ۇشەۋى ءۇش رۋلى ەلدىڭ ادامى ەكەن، ءبىراق ىنتىماعى بىرگە 

 .سۇيكىمدى دەدى –تۋعان ادامنان ارتىق، 
راسىنداعى شوپتەرى جاپىرىلعان ەكەن، باالالر جانە باسقا ادامدار قاتىناسقان ءىزدى كورىپ، ايتقان بۇالردىڭ ءۇي ا

ەدى. بۇالر اۋىلدىڭ سىرتىندا سويلەسپەگەن، قۇر مالدىڭ الدىنان شىعىپ جۇرگەندە سويلەسكەن. سول تاجىريبەگە 
 ،«نقۇتىالمى قاالي بۇدان. ەكەن مىلجىڭ وتە ءوزى يت،–مىناۋ»قاراپ ايتقان ەدى. ءبىراق بۇعان شال تۇسىنبەدى. 

 قيىن ءجۇرۋ باتپاق، ءبىراق جول، جاقىن – ءبىرى: ءبولىندى ەكىگە جول اق–ۇزاماي كوپ. كىردى ويعا دەگەن –
ى بيكەش ايتقان ەدى. جانە دە قۇرعاق جولمەن جۇرگەن جوالۋشى مۇن. ەدى الىس قۇرعاق، – جول ەكىنشى. ەدى

قونباي، ىلگەرى ۇزاپ، قونعان. ال باتپاقتان شىققان جوالۋشى جولدىڭ قوسىلعان جەرىنە كەپ قونعان شارشاپ كەلىپ. 
 – ،«الىس بولسا، دا جاقىن جول مىنا» كورىپ، جولدى باتپاق –سونى كورىپ سۇيكىمدى شالعا بىالي دەدى: 

 دا ەشقايسىن شال. دەدى – ،«جاقىن بولسا، تا الىس الىس، –مىناۋ جول »دەدى. قۇرعاق جولدى كورسەتىپ، 
. ىءجۇرد جولمەن قاشىق سۇيكىمدى. ءتۇستى جولعا باتپاق دەپ، – جۇرەمىن، جولمەن جاقىن –. جوق تۇسىنگەن

ن راي ءجۇردى. سۇيكىمدى تەز جەتۋدىڭ قامىقا قيىنشىلىققا وسى تۇرا، بىلە ادەيى دەپ، قۇتىالمىن مىلجىڭنان شال
ويالدى. سۇيكىمدى شالدان ايرىلعان سوڭ كوپ كەشىككەن جوق. كىشى بەسىندە اۋىلعا كەلدى ەشقانداي قيىنشىلىق 
كورمەي، سۇيكىمدى سۇراستىرىپ وتىرىپ، قىزدىڭ ۇيىنە كەلدى، قىز قابىلداپ، كۇتىپ الدى، شالدان ءالى حابار 

باتىپ، ءار تۇيەنى ءبىر شىعارامىن دەپ، كەشكە ۇرىندى. ەل جاتا بەرگەندە، تۇيە باقىردى. قىز  جوق. شال باتپاققا
 تۇيەسىنىڭ باقىرعان داۋسىن ەستىپ، اكەسى ەكەنىن ءبىلىپ، داالعا شىقتى.
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تىن. جۇرتىنىڭ جايى جانە جولدا قانداي اڭگىمەلەر ەسىتتىڭ دەپ سۇراعان بوال-مۇنىڭ بىلەتىنى كەلگەن جىگىتتەن ەل
-شىركىن .جولىقتىم شالعا جاتقان كەلە ارتىپ توعاناق جاتىپ كەلە جولدا اق-جالعىز بىلمەيمىن، اڭگىمە ەشقانداي –

 دەگەن – ىنبەدى،تۇس ەشقايسىسىنا ايتتىم، مۇنى ايتتىم، ونى اي،-بىلمەگەنى اڭگىمە اۋىز ءبىر جاساپ، سونشالىقتى اي،
، اق بىلگەن بوالتىن. سوندىقتان جاتپاي وتىردى-تاڭباسىن ايتقاننان-تۇسء. ەكەن اكەسى قىزدىڭ وسى ول. بوالتىن

 اكەسىن قاراپ.
 اكەسىنىڭ الدىنان شىعىپ:

 .قىز سۇرادى دەپ – كەشىكتىڭ؟ نەعىپ –
 .جول اق-باتپاق بولدى، قيىن جول –
 .قىز دەدى – ءجۇردىڭ؟ جولمەن ول نەگە –
قاسقا ات جەتەكتەگەن ادام كەز كەلدى. ءوزى مىلجىڭ ەكەن، ءار  ءبىر جولدا وسىنداي ەدىم، جۇرمەيتىن ونىمەن –

نارسەنى ءبىر ايتىپ، باسىمدى قاتىردى. سونان ول قۇرعاق جولمەن جۇرمەك بولدى، باتپاق جولمەن مەن جۇرەيىن، 
 .شال دەدى –
 .قىز سۇرادى دەپ – ءسوز؟ قانداي –
 .شال دەدى –اقىماق، اعاش قازان ءقايتىپ قايناتادى؟  قىلعان نە بۇل. دەدى – قايناتايىق، قازان اعاش ماعان –
 .قىز دەدى – عوي، دەگەنى با اتاسىڭ ناسىباي سىزگە اي،-اكە وي، –
 ۇزاق ۇزىننان تاستايدى كەسىپ ءقايتىپ اقىماق، قىلعان نە. دەدى قىسقارتايىق جول كەلىپ، جەرگە ءبىر ونان –

 .شال دەدى – جولدى؟
انى دۇرىس. جولدى كەسۋ ەمەس، اڭگىمەلەسسە، جول قىسقارادى. سونى ايتادى، جول ايتق جىگىتتىڭ ول اتا، –

 .قىز دەدى –قىسقارتايىق دەپ، 
 جەمەي، الم ونى اي،-شىققانى وسىنشالىق ءشوپتىڭ مىناالر كورىپ، كودەنى توپ ءبىر كەلگەندە، جەرگە ءبىر ونان –

 .شال دەدى –تى، وسى دا دۇرىس پا؟ ۇرىس شوپپەن ايناالداعى. دەدى قاراشى قالعانىن قۋراپ
 دەگەنى قالدى قۋراپ بىلمەي، اڭگىمە اۋىز ءبىر كەلگەنشە، وسىنشاعا. عوي ءسىز ەمەس، ءشوپ ايتقانى ادامنىڭ ول –

 .قىز دەدى – وكىنگەنى، ايتىپ، شاشىڭدى–ساقال ءسىزدى،
ونان ءبىراز ءجۇرىپ، ءوزىمىزدىڭ ەل مەن اۋىل باالالرىنىڭ كوشىپ كەتكەن جۇرتىن كورىپ، اعايىندى ۇشەۋى ءبىر 
تۋىسقان ەكەن. ءبىراق ءۇش رۋلى ەلدەي ەكەن دەدى، ونىڭ نەسى تۋىسقاندى ءوزى ءۇش رۋلى ەلدەي بولعان 

 .شال دەدى –بولسا، 
 ىڭءبىرىن وتىرعاندا، ءبىر سوندىقتان بوالدى، جانجالشىل جامان قاتىندارى وزدەرىنىڭ پە، ەمەس راس ونىسى –

ىرىنە قاتىناسپايدى، ءبىر وينامايدى. سوندىقتان ءۇي اراسىنداعى شوپتەر جاپىرىلماي قاالدى. قاتىناسقان بولسا، ب باالسى
 داالدا سويلەسىپ ونداي بولمايدى. سونى كورىپ ايتقان عوي. ال، اعايىندى ۇشەۋ اۋىلدان شىعىپ، ۇيگە كىرمەي،

وتىرادى. سونداعى جاپىرىلعان ءشوپتى كورىپ، ءۇش رۋدان باس قوسقان ادامشا سويلەسەدى، سوعان قاراپ ايتقانى 
 .قىز دەدى –عوي، 

 ىندىاعاي جاقسى، وسىنداي ىنتىماعى ءبىراق. ەكەن ەل رۋلى ءۇش كورىپ، جۇرتىن اۋىلدىڭ ءۇش قونعان جايالۋعا –
 .دەدى – ەكەن، ادامداي

ادام، سونى كورەدى. بۇل اۋىلداردىڭ  جاتقان شۇبىرىپ قارسىلى–ەرسىلى اراسى اۋىلدىڭ پە، ەمەس راس ونىسى –
 .قىز دەدى –قاتىندارى بىرىمەن ءبىرى وتە بايالنىستى. سونى كورىپ ايتقان عوي، اتا، 

 ،بولسا تا الىس الىس، – جول مىناۋ; الىس بولسا، دا جاقىن جاقىن، – جول مىناۋ. ايىرىلدى ەكى جول ونان –
ەيمىن، الگى الىس دەگەن جولمەن ءوزى كەتتى. سول مىلجىڭنان د عوي ادام جوق ميى باسىندا ءوزى دەپ، جاقىن

 .شال دەدى –ايرىلىپ جۇرەيىن دەپ، جاقىن جولمەن ءجۇرىپ كەتتىم. سول بۇگىن داالعا تۇنەيدى، 
 ەكەن، قانايت دۇرىسىن ول –. دەدى – جوق، كەلگەن بولىپ سۋ سياقتى ءسىز. كەلدى بەسىندە كىشى جىگىت ول –

باتپاق جولمەن ءجۇرىپسىز، اۋرە بولدىڭىز، ونان دا قاشىق، ءبىراق اۋرە بولماي باراتىن مىنا  بولماي، ءوزىڭىز
اينالماس جولمەن ءجۇر دەگەنى ەدى، وعان ءوزىڭىز بولماي كەتكەن ەكەنسىز. ەش وقاسى جوق، ول سونداي اقىلدى 

 .قىز دەدى –ادام. حاننىڭ باس ءۋازىرى، ونى سىياليىق، 
ەدى، ونىڭ ۇستىنە باس ءۋازىر دەگەن سوڭ مۇلدەم زارەسى ۇشىپ كەتتى. تىك تۇرىپ، سۇيكىمدىنى قىزىن سىياليتىن 

 دەگەن« كوپ جاتپا»كۇتتى شال. سۇيكىمدى بىرنەشە كۇندەي جاتتى. ءوزى دە، اتى دا تىنىعىپ قالدى. حان 
 .سۇيكىمدى قىزعا دەدى –، «قايتامىن»بوالتىن، سول ويىنا ءتۇسىپ، 

 .سۇيكىمدى دەدى –، «سوعان جاۋاپ بەر»ن كەلىسىمەن بەرگەن ەدى، بيكەشتىڭ حاتى
 .قىز دەدى – جۇرسەڭىز، كۇنى قاي جازۋلى حاتتا دايىن، دا بارلىعى –
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 ،بولدى الماق سۇيكىمدى. قوستى كوڭىل دە ەكەۋى قىز بۇل. سۇيكىمدى دەدى – جۇرەمىز، باستاپ ەرتەڭنەن –
 دا تيمەك بولدى. ەرتەمەن قولىنا ءبىر بوزتورعايدى الىپ كەلىپ: قىز بويىنشا ءسوزى تاپسىرعان بيكەشتىڭ

 .تورعاي ۇيرەتكەن ءتىل – تورعاي بۇل –. قىز دەدى – ۇستا، – مىناۋ –
ول قويا بەرگەن سوڭ ايتاتىنىن ءوزى ايتادى، سونىڭ قىزىعىنا »سونى بارعان سوڭ قاالي جىبەرۋدىڭ جولىن ايتتى. 

 .حات وسىناۋ دەدى –، «ءۇزىلىپ ولەدىحان قاراپ تۇرىپ، كەڭىردەگى 
 .تتانادىا سۇيكىمدى ايتىسىپ، قوش دەپ، – بارايىن، كەلەسىدە المايمىن، بارا جولى بۇل مەن بەرىڭىز، بيكەشكە –

سول كەلگەن ىزىمەن ءبىر بوزتورعايدى الىپ، سۇيكىمدى دە كەلدى. كەلگەندە الدىمەن بيكەشكە جولىقتى. حاتتى 
 كەلگەن تورعايىن كورسەتتى.بەردى، الىپ 

 بدەنا. «دە جينا ەلدى كەلدىم، الىپ ۇستانى» بار، حانعا باستاپ، ەرتەڭنەن –ەندىگى اقىلدى وزدەرى كەڭەسىپ: 
 ەدىد – بوالدى، ءتامام شارۋاسى حاننىڭ كەيىن سونان. بەرەمىز قويا تورعايدى مىناۋ بارايىن، مەن كەزدە جينالعان
 .بيكەش

ءۇي ساالمىن دەگەن جەرىنە كەلدى. حان دا قاشان كەلەدى دەپ، اسىعا جۇرگەن ادام عوي، و دا  ەرتەڭمەن حاننىڭ
 اق:-كەلىپ تۇر ەكەن. امانداسىپ بولماي

 .حان دەدى – بە؟ كەلدىڭ الىپ ۇستانى –
 .سۇيكىمدى دەدى – قالدى، قونىپ شەتىنە ەل سوڭ شارشاعان كىسى ول كەلدىم، الىپ –

 حانعا ايتتى:
 .سۇيكىمدى دەدى –يناتىڭىز، ول كىسى كەلىسىمەن جۇمىسقا كىرىسەدى، ج ەلىڭىزدى –

 جاققا ۋازىرلەردى شاپقىزىپ، تەزدەپ ەلىن جينادى. حالىق تەگىس جينالعاندا، حان شىعىپ سويلەدى:-دەرەۋ جان
ۋ كەرەك، ويق وسىنى. مادا وياليتىن قامىن حالىقتىڭ بۇل سۇيكىمدى، – مىناۋ بوالتىن حان ارتىمدا ولگەندە مەن –
 :حان. بارادى شىعىپ شىڭعا دا ۇستا كەزدە، بىتىرگەن ءسوزىن حان دەپ، –
 وزتورعايدىب قوينىنداعى دە، ءسۇيتتى سۇيكىمدى. دەدى – بەرىڭدەر، دايىنداپ كەسەكتى-كىرپىشتى تەز بولىڭدار، –

 .بەردى قويا
 پ،دە جاتىر ايعايالپ ۇستا ول دەپ، –، «بىر قىش، ءبىر كەسەك»كوزكورىم جەرگە بارىپ، تورعاي شىرىلدادى. ء

 كەسەگى قانات ءبىرىنىڭ. بىلمەيدى تۇرعانىن قايدا ۇستانىڭ ءبىراق. القتىردى اسپانعا كەسەكتى پەن قىش جەردەگى
 .تاپتى قىرعىن-ىرعىن ءولتىرىپ، ەكىنشىسىن
 قىزىعىنا قاراپ، جاڭا اسپاندا تورعايدىڭ شىرىلداعان داۋىسىن ەستىپ، حان ونان جامان اقىردى.وسىالردىڭ 

 حالقىن اتقانشاب كۇن اتىستىرىپ، وزىنە حالقىن ءوز قىسقاسى، ءسوزدىڭ ۇزىن قويشى، دەپ، – جەتكىز، قىشتى تەز –
 جاعى، رءبى ايقايمەن، جاعى ءبىر كەرەك، نە رى،اقى. بولدى قاراۋمەن اسپانعا دا حان باتقانشا كۇن اتىستىرىپ، وزىنە

 ردەگى ءۇزىلىپ، ءولىپتى.كەڭى حاننىڭ قاراۋمەن
ءۇي سالۋسىز قالدى. ول حاندى قويۋدىڭ الەگىنە ءتۇستى. حان ءوز اجالىنا ءوزى جەتىپ، مارقۇمنىڭ جامباسى  

 دى،ە تازشا باسىندا بۇل. سۇيكىمدى –جەرگە تيەدى. حان ولگەن سوڭ كەشىكپەي ورنىنا حان سايالدى. ول حان 
 .بولدى حان اقىلىمەن قىزدىڭ ەكى

حالقىنا سونداي جايلى. سۇيكىمدى دەگەن اتاقتى اقتاي الدى. بيكەشتى جانە شالدىڭ قىزىن ايەلدىككە الدى. وسى 
 جاندانىپ ءوتىپتى.-حاندىق ءومىر قۇرىپ، مال مالدانىپ، جان-ەكەۋىنىڭ اقىلىمەن بىرنەشە جىل باي

 . تاعى ءبىر تازشا19
وتكەن زاماندا ءبىر تازشا بولىپتى. ونىڭ ءبىر سۇلۋ قاتىنى بولىپتى. زامانىندا حاننىڭ باالسى سول تازشانىڭ قاتىنىنا 
 عاشىق بولىپ ءجۇر ەكەن، ءبىر كۇن تۇندە كەلىپ، قول سالىپتى. قاتىن قوينىنا الماعانىمەن تۇرماي، تازشاعا ايتىپتى:

 :ايتىپتى تازشا. دەپ – سالدى، قول ماعان باالسى حاننىڭ –
جوالۋشى بولىپ كەتەيىن دە، تۇندە قايتىپ كەلىپ اڭدىپ، ەگەر قايتىپ كەلە قويسا،  جاققا ءبىر مەن بولسا، والي –

 ىپ،ال ۇستاپ تازشا. كەلىپتى جانە بولىپ ۇمىتكەر باالسى حاننىڭ اڭداسا، تۇندە دەپ، –ۇستاپ، ولتىرەيىن، 
 ىز:قول سالىپتى. ق قىزىنا كىرىپ، ۇيىنە بايدىڭ ءبىر ارقاالپ، تۇندە ولىمتىگىن سالىپ، ولتىرە بۋىندىرىپ

 .دەپتى – ،«ال قوينىڭا پالەنشەمىن،» باالسى حاننىڭ سۇراسا، دەپ – كىمسىڭ؟ –
 قىز:
 :ىزعاق تازشا سوندا. دەپتى – ايتارمىن، اكەمە بولماسا، قوي، جوعاال شاپشاڭ قايتەيىن، بولساڭ باالسى حاننىڭ –
 سۇعىپ پىشاقتى الماي، شىداي دولدىققا قىز دەسە، –، ەدى قىلۋشى نە ماعان اكەڭ قىاليىن، پالەن اۋزىن اكەڭنىڭ –

 سۇيەپ، قولىمەنەن الدىنا قارسى ولىگىن باالسىنىڭ حاننىڭ ويالپ، سۇمدىقتى وسى اق-باستان و تاز قۋ. الىپتى
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 بىلدىرمەي وزىء تاستاپ، جەرگە سو ولىكتى. كەتىپتى كىرىپ ءتيىپ، ولىمتىككە پىشاعى قىزدىڭ. ەكەن وتىر ۇستاپ
 ا ەپتەپ، ۇيدەن شىعىپ كەتىپتى.عان

تاڭ اتقان سوڭ باي تۇرە كەلسە، ۇيىندە ءبىر ولگەن جىگىت جاتىر، بەتىنە ءۇڭىلىپ قاراسا، حاننىڭ باالسى ەكەنىن 
 الماي، ساسقانىنان ماناعى تازشانى:تانىپ، زارەسى قالماي قورقىپ، نە قىالرىن بىلە 

امالىڭ كوپ تازشا ەدىڭ، وسى پالەدەن ەسەبىن تاۋىپ قۇتقارساڭ،  تۇرمىن، ۇشىراپ ىسكە مۇشكىل ءبىر وسىنداي –
 :تازشا. دەپتى –ات باسىنداي التىن بەرەيىن، 

 ەزىپ،س كۇزەتشىلەر. رىپتىكى قازىناسىنا حاننىڭ ىشىندە ءتۇن ارقاالپ، سالىپ قاپقا ولىكتى دەپ، – جارايدى، –
دە، تازشا ولىكتى ءبىر امالمەنەن ءتىرى ادامداي جۇگىرىسكەن دەپ «ۇستا-ۇستا» سالىپ، ايقاي تۇسىنان-تۇس

تۇرەگەلدىرىپ قويعان ەكەن. ءوزى ەبىن تاۋىپ قۇتىلىپ كەتىپتى. كۇزەتشىلەر قازىنانىڭ ىشىنە كىرسە، تۇرعان ادامدى 
قاراڭعىدا قايدان ءبىلسىن، ۇرى وسى ەكەن دەپ، بىرەۋى شويىن شوقپارمەنەن سالىپ قالسا، كورىپ، ولىك ەكەنىن 

قۇالي كەتىپتى. كۇزەتشىلەر جارىق الىپ كەلىپ قاراسا، تاني كەتىپتى، حاننىڭ ءوزىنىڭ باالسى ەكەن. كۇزەتشى 
 تازشاعا بارىپ: بيشاراالردا نە جان قالسىن، جانى القىمعا كەلىپ، قورقىپ، ءتۇن ىشىندە ماناعى

ۋشى ەدى. وسى بالەدەن ءبىزدى ەسەبىن دە كوپ امالىڭ قالدىق، تاڭعا اتپاس ءبىر وسىنداي شىراعىم، اينااليىن، –
 :تازشا. جىالسىپتى زار دەپ، –تاۋىپ قۇتقارساڭ، پالەندەي دۇنيە بەرەر ەدىك، 

 اعىزىپ، جاس جاعىپ، سۋىن پيازدىڭ نەكوزى ەكى اتىسىمەن تاڭ بەرىپ، ۋادە دەپ، – قۇتقارارمىن، جارايدى، –
 :كەلىپ حانعا ەڭىرەۋمەن قىزارتىپ،

سىر حان، كۇزەتشى قۇلدارىڭ قاتالىقپەنەن زور كۇناكار بولىپتى، سوالردىڭ ءبىر قاسىق قانىن تىلەي تاق اينااليىن، –
 كەلدىم.

 حان، تاقسىر بە، كەشەسىز –
 كەشپەيسىز بە، تاقسىر حان،

 تۇسىنەرسىز ايتقاندى،
 ھەشكىم دە جوق قاس قىلعان.

 قاشاندا ەركە تازشاڭمىن،
 الدىڭا جىالپ باس ۇرعان.

 سوندا حان ءبىراز ويالنىپ تۇرىپ ايتىپتى:
 ۇزەتشىلەردىڭك ءۇشىن سەنىڭ تازشا، بولسا، دە نە شىعار، ۇرالتقان قازىنانى قالىپ، ۇيىقتاپ كۇزەتشىلەر بولسا، ازار –

 .دەپتى – كەشتىم، كۇناسىن
 اپتى:باياند بىاليشا تازشا. دەپتى – بىلەيىن، ەكەن، قىلعان كۇنا قانداي والر ايتشى، ءتۇسىندىرىپ ءبىراق –
 جۇگىرىپ، االس بىلە سەرگەكتىگىمەنەن بيشاراالر كۇزەتشى كىرىپتى، ۇرى ءبىر قازىناڭىزعا تۇندە حانىم، تاقسىر –

 ،شوقپارمەنەن بىرەۋى زامان كورگەن ادامدى تۇرعان كىرىپ ىشىنە قازىنانىڭ ءبىلسىن، قايدان قاراڭعىدا قاماالپ،
موينىنا ارقان سالىپ، بۋىندىرىپ ءولتىرىپتى. ارتىنان جارىق اكەلىپ قاراسا، ول  بىرەۋلەرى ۇرىپ، پىشاقپەنەن بىرەۋى

، ءبىراق رولتىرگەن ادامى، تاقسىر، ءسىزدىڭ باالڭىز بولىپ شىعىپتى، قۇدايدىڭ قوسۋى وسىالي بولسا، نە شارا با
 .دەپتى –جالعىز قازىناڭىزعا نەگە كىرگەنىن ءبىر الالنىڭ ءوزى بىلەدى، -باالڭىزدىڭ ءتۇن ىشىندە جاپادان

 سوندا حان بۇيرىق قىلىپتى:
 اعالىب قىمبات ولىگىن بارىپ، جاساۋىلدارمەن تازشا. دەپ – كورەيىن، كەلىڭدەر، الىپ الدىما ولىگىن باالمنىڭ –

ىپ وتىر اراپق ولىگىنە باالسىنىڭ حان. قويىپتى الدىنا حاننىڭ كەلىپ، الىپ كوتەرىپ وراپ، يىمعابۇ اتالس كىلەمگە،
 ايتىپتى:

 جەردە پالەن .يالنبايدى ونشا كوڭىلىم دەگەنىڭە ءولتىردى كۇزەتشىلەر كىرىپ، قازىناعا ىشىندە ءتۇن باالم مەنىڭ –
 ۇرىپ ركۇزەتشىلە كىرگەن قازىناعا باالمدى ەگەر اشتىرامىن، بال الدىرىڭىز، جىبەرىپ ادام بار، كەمپىر باقسى ءبىر

 ءبىر. دەپ –ىم كەشكەن، ەگەر باسقا ءتۇرلى ۋاقيعادان بولسا، ونى بىلەمىن، كەشكەن كۇناسىن بولسا، ولتىرگەن
 .كەلىپتى الىپ قوبىزىمەن كەمپىردى بارىپ، جاساۋىل

جاتقان كەزدە تازشا دا ونىڭ تاپقىشىن بىلەدى ەكەن، دەرەۋ ءبىر كەمپىر قوبىزدى تارتىپ، جىندارىن شاقىرىپ، ويناپ 
-اساۋ جىلقىنىڭ قۇيرىعىنا ءبىر قاتقان تۋالقتى بايالپ، قويا بەرىپتى. سونىڭ سالدارىنان جىلقىالر ءتۇن ىشىندە تاس

 تالقان بولىپ، ۇركىپ جۇرگەندە، تازشا ءبىر اتقا مىنە شاۋىپ، ايقاي سالىپتى:
 قاات ادام بارلىق باستىعى، – حان زامان ەسىتكەن ايقايدى دەگەن «ءتيدى جاۋ». دەپ – تيدى،ء جاۋ جىلقىعا –

قارۋالرىن الىپ، جىلقىعا قاراي شابا بەرىپتى. ماناعى تازشا شايتانداي ءبىر جاعىمەن جىلت ەتىپ، ۇيگە كىرىپ  مىنە
 كەلىپ، قاراسا، باياعى باقسى كەمپىر ايداي نۇر بەرىپ، ويناپ جۇرگەندەگى ءسوزى مىناۋ:
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 تازشا، ھاي، تازشا، ھاي،-ھاي –
 اتاڭا نالەت، قۋ تازشا،
 رمىن،باسىڭدى قۋداي كەسە

 –قانىڭدى سۋداي شاشارمىن، 
 جان–دەپ ءجۇر ەكەن، قۋ تازشا اڭعارىپتى، بالەنىڭ ءبارى وزىنەن بولعاندىعىن كەمپىر قۇرعىرىڭ بىلگەنىن، جالما

 اياعىن اراتىپ،ق تومەن باسىن ىشىنە ساباسىنىڭ قىمىز تۇرعان تولىپ حاننىڭ اپارىپ، كوتەرىپ سيراعىنان كەمپىردىڭ
 سالىپ جىبەرىپ، تۇنشىقتىرىپ ءولتىرىپ، ءوزى ەشكىمگە كورىنبەستەن ۇيدەن شىعىپ جوعالىپتى. قاراتىپ جوعارى

تاڭ اتقاندا حان قاسىنداعى ادامدارىمەنەن جاۋ كورە الماي، امانشىلىقپەن ۇيىنە قايتىپ كەلىپتى. سوندا حان تۇندەگى 
پىردىڭ لىپتى. ەندى حان قورقىپتى. ويتكەنى، كەمباقسى كەمپىر قايدا دەپ، ىزدەتسە، سابانىڭ ىشىنەن ولىمتىگى تابى

باالالرى وڭشەڭ ءداۋ ەكەن. اشۋالنسا، ءبىر جۇرتتى سواليىمەن ناۋىت قىلۋعا قولدارىنان كەلەتىنىن حان بىلەدى 
 ەكەن. سوندا حان تازشانى شاقىرىپ الىپ ايتىپتى:

بالە قىلماي قويماس. وسىعان نە امال تاۋىپ،  ءبىر كورىپ، بىزدەن باالالرى قۇتقار، ولىگىنەن كەمپىردىڭ مىناۋ –
 ەرەيىن،ب التىن باسىنداي ات ساعان قۇتقارساڭ، ەسەن–بىزدەن كورمەيتىن قىالسىڭ، ەگەر وسى بالەدەن ءبىزدى امان

 :تازشا سوڭ دەگەن –
پ، الدىنا الى كەمپىردى ءمىنىپ، تۇيەگە اساۋىراق ءبىر كيىندىرىپ، ادەمى دەيىن اياعىنا-باس دەپ، – جارايدى، –

قۇشاقتاپ وتىرىپ، جونەلىپتى. كەمپىردىڭ ۇيىنە جاقىنداعان ۋاقىتتا جاس نەمەرەلەرى الدىنان جۇگىرىپ شىعىپ، 
ا دەپ، تۇيەگە جارماسا بەرگەن ۋاقىتتا تازشا قولىن« شەشەكە، حاننىڭ ۇيىنەن الىپ قايتقان مەيىز، ورىگىڭنەن بەر»

سانىنا سۇعىپ الىپتى. تۇيە تۋالپ بارىپ، كەمپىرمەنەن تازشانى جىعىپ  ۇستاپ كەلە جاتقان بىزىمەنەن تۇيەنىڭ
كەتىپتى. كەمپىر باستا شىن ولگەن، تازشا دا ءبىرازعا دەيىن وتىرىك تالعان بولىپ جاتىپتى. كەمپىردىڭ ءداۋ باالالرى 

 ۇيىنەن شىعىپ قاراپ تۇر ەكەن، قاسىنا جۇگىرىپ كەلىپ قاراسا، ەكەۋى دە ءولىپ جاتىر.
اي، شەشەمىز اسارىن اساپ، جاسارىن جاساعان ادام ەدى. ولسە، ءبارىبىر، يمانى جولداس بولسىن، -بارەكەلدى –

 دامدايا بار جانى ىڭىرانىپ، ىڭقىلداپ، تازشا قۋ تۇرعاندا، دەپ –اۋ، -ءبىراق حاننىڭ ادامىنىڭ ولگەنى ۇيات بولدى
كەمپىردىڭ باالالرى جاقسى «. تىرىلىپتى»كوتەرىپ، ء باسىن دەپ، «شۇكىر قۇدايعا» جاتىپ، قوزعاال–قوزعاال

 سىيالپ، قايتارىپتى.
 – ءۇشىنشى بايدى، –وسىنداي امالمەنەن اۋەلى حاننىڭ باالسىن ولتىرگەنى تۋرادا ءوزى قۇتىلىپ، ەكىنشى 

سىنداي ەن وددۇنيە قۇتقارىپ، حاندى ءھام ءوزىن، ءھام تاقىرىپتى ولگەنى كەمپىردىڭ – ءتورتىنشى كۇزەتشىلەردى،
 ءوتىپتى دەپ، ۇلكەندەر اڭگىمە قىلۋشى ەدى.

 . ]تاپقىر تازشا[20
شەشەسى ءولىپ، جەتىم قالىپتى. ءبىر كۇندەرى ول تازشا بازارعا بارىپ، -بۇرىن ءبىر وتكەن زاماندا ءبىر تازشانىڭ اكە

 رىپتى. شال سۇرايدى:اراالپ جۇرسە، ءبىر جەردە مۇڭايىپ وتىرعان ءبىر شالدى كورىپ، قاسىنا كەلىپ وتى
 :بەرىپتى جاۋاپ تازشا سوندا دەپ، – باالسىڭ؟ جۇرگەن قىلىپ نە –
 .دەپ – ءجۇرمىن، دەپ بواليىن باال جوققا باالسى –
 شال كۇن ءبىر. كەلىپتى الىپ ۇيىنە ەرتىپ، تازشانى دەپ، – عوي، بوال باال ماعان ەدى، جوق باالم ەندەشە –

 :ايتىپتى تازشاعا
نگەن داراقتىڭ باسىندا اقسارى دەگەن قۇستىڭ ۇياسى بار، سول ۇيادا قۇستىڭ جۇمىرتقاسى دا بار، سەن كورى اناۋ –

 .دەيدى –بارىپ، قۇسقا بىلدىرمەي، استىنان ءبىر جۇمىرتقاسىن الىپ كەلشى، 
لدىرمەستەن بىدەپ جۇگىرىپ بارىپ، اعاشتىڭ بۇتاقتارىن سىلدىراتپاستان باسىنا شىعىپ، قۇسقا « جارايدى»تازشا 

 ءبىر جۇمىرتقاسىن ۇرالپ الىپ كەلىپ، شال اكەسىنە بەرىپتى. سوندا شال جانە ايتىپتى:
 دەپ، «جارايدى» تازشا. دەپ – قويشى، كەلە سالىپ ۇياسىنا بىلدىرمەستەن قۇسقا اپارىپ، جۇمىرتقانى ەندى –

 :شال سوندا. كەلىپتى سالىپ ۇياعا جۇمىرتقانى بىلدىرمەستەن قۇسقا اپارىپ،
 .دەپتى – ەكەن، كەلەدى قولىڭنان باالم، جارايسىڭ، –
 :دەپتى بىالي شەشەسى–ءبىر كۇنى تازشاعا وگەي اكە 
 دە وزدەرى. بار مايى سارى قارىن ءبىر سوالردىڭ بار، كەمپىر مەن شال ءبىر ۇقساعان بىزگە ۇيدە كورىنگەن اناۋ –

ۇندە جاتقاندا، ەكەۋى سارى مايىن ورتاسىنا الىپ جاتادى. ت قورقىپ، ۇرىدان جانە تاتىرمايدى دە كىسىگە جەمەيدى،
 .دەيدى –باالم، بۇگىن سوندا بارىپ، سوالردىڭ سارى مايىن ۇرالپ الىپ كەلشى، 

دەپ، تۇندە جۇرت ۇيىقتاعان ۋاقىتتا بارىپ، كەمپىرمەنەن شالدىڭ ۇيىنە كىرىپ، ەكەۋىنىڭ ارالىعىنا « جارايدى»تازشا 
 قالىپ، كەمپىر داۋىسىنا سالىپ:كىرىپ، جاتا 
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 «جات ارى»ء سالىپ، داۋىسىنا شالدىڭ ۋاقىتتا ءبىر ءتۇرتىپ، ءبىر شىنتاعىمەنەن شالدى دەپ، – جات، ءارى –
 جوقتاپ، ىمايد اق-ۇزاماي ارتىنشا. جونەلىپتى الىپ مايىن سارى اقىرىندا، ءتۇرتىپ، ءبىر شىنتاعىمەن كەمپىردى دەپ،
 جاسىندا قۇداي ۇرعان ءبىر قۋ تازشا ەكەن. دە ءوزى شالدىڭ. شىعىپتى شال

 ۇرات ورنىنان دەپ، شىعار كەتكەن الىپ سول. ەدى دەپ بار باالسى تاز ءبىر العان اسىراپ شالدىڭ پالەنشە اناۋ –
 كىرە يىنەۇ تازشا الىپ، شەلەك ءبىر قولىنا جەتىپ، بۇرىن ۇيىنە جاعىمەنەن ءبىر كورىنبەي، تازشاعا جۇگىرىپ، ساال

 ندە كەمپىردىڭ داۋىسىنا سالىپ، شەلەكتى تازشانىڭ قولىنا ۇستاتا بەرىپ:بەرگە
 ادام بوتەن تازشا اڭقاۋ دەسە، – قوي، اكەلە سۋ شەلەك ءبىر شەلەكپەن مىناۋ دە، بەر ماعان مايدى شىراعىم، –

ىپ، ى الىپ كەلسۋد شەلەكپەن. بەرىپتى كەتە جۇگىرىپ سۋعا ساال-اال شەلەكتى بەرىپ، مايدى اڭعارماي، ەكەنىن
 دەپ بەرسە، شەشەسى:« ما، سۋ»شەشەسىنە ء

 ءبىلىپ، الدانعانىن تازشا بيشارا دەگەندە – بە؟ دەمەدىم اكەل ماي قوي، جوق دەگەنىم اكەل سۋ ساعان مەن –
 جەتىپ دە مەن ەكەن، كەتكەن الىپ ءوزى مايىن ەدى، دەپ تازشا قۋ ءبىر سياقتى مەن زامانىندا دە يەسى مايدىڭ

عانشا، قايسىمىز باسىم كەلەر ەكەنبىز دەپ، جۇگىرىپ كەتە بەردى. شالدىڭ كوزىنە تۇسپەي، توتەلەپ جۇگىرىپ، بار
 بۇرىن جەتىپ، باسىنا ءبىر اق جاۋلىقتى وراي سالىپ، شالدىڭ الدىنان ايقاي سالدى:

راق جەتىپ، جىلدامى جۇگىرىپ تى،كەت قۋىپ قاسقىر ەشكىلەرىڭدى ەدىڭ، كەتىپ قايدا شال، قۇرعىر، تىلەۋى –
 لەگەنسوي سالىپ داۋىسىنا كەمپىردىڭ تازشا. دەپ –قايىرىپ، ايداپ كەل، بولماسا، قاسقىر قىرىپ كەتەدى عوي، 

. ەرىپتىب جۇرە ىزدەپ ەشكىلەرىن تاستاپ، القتىرىپ دەپ، «مىنە ال،» مايدى، سارى قولىنداعى نانىپ، شال سوزىنە
ى الىپ، ۇيىنە كەلىپتى. ماناعى شال و جاق، بۇ جاققا جۇگىرىپ، ەشكىدەن مايد جىبەرىپ، ايداپ شالدى تازشا قۋ

امان ۇيىندە جاتىر. شال بايعۇس -دەرەك تابا الماي، شارشاپ، ساندالىپ قايتىپ، ۇيىنە كەلىپ قاراسا، ەشكىلەرى اپ
 دەپ ايتىپتى.« قاپ»الدانعانىن ەندى ءبىلىپ، 

 االس تۇرا ەرتە دەپ، –تەپ ەدىم، قارتايعاندا الدىما كەلگەنى عوي، ىس قۋلىقتى ايوسىند ۋاعىمدا جاس دە ءوزىم –
 .ايتىپتى اكەسىنە تازشانىڭ

 سىزتوقتاۋ تازشاڭدى بولماسا، بەر، قايتارىپ مايىمدى ۇرالدى، مايىمدى سارى قارىن ءبىر مەنىڭ تازشاڭ سەنىڭ –
 :شالعا بۇ اكەسى تازشانىڭ سوندا. دەپتى – ولتىرەمىن،

ى كورگەنىم جوق، ەگەر انىق تازشانىڭ ۇرالعانىن بىلگەن بولساڭ، نە قىلساڭ، و قىل، مەن ارا مايىڭد مەن –
 .دەپتى –تۇسپەيمىن، 

مايىن ۇرالتقان شال قولىنا ءبىر وتكىر بالتا الىپ، قالقانداپ جاسىرىنىپ، كوپ قورىمنىڭ ىشىنە بارىپ، ءبىر تەسىلگەن 
رىنىپ جاتىپتى. بۇل شالدىڭ قاتىنى ەش نارسە سەزبەگەن كىسى بولىپ، ماناعى تازشانى ءقابىردىڭ ىشىنە كىرىپ، جاسى

 شاقىرىپ الىپ:
 قۇران دەپ جۇمالىق اپارىپ، ناندى پىسىرگەن مىنا سوعان. ەدى بار موالسى اكەمنىڭ قورىمدا كوپ شىراعىم، –

 .دەپتى – سەنبەيمىن، باالالرعا باسقا سەنەن. عوي كەلە جەپ وتىرىپ، باسىندا وقىپ،
دەپ، ناندى الىپ، كەتە بەرىپتى. موالعا بارىپ، قۇران وقىپ، « ماقۇل»تازشانىڭ قاپەلىمدە ويىندا ەش نارسە جوق، 

ناندى جەپ وتىرعاندا، ءبىر كوردىڭ تەسىگىنەن ءبىر شال ەربەڭدەپ شىعىپ كەلەدى. قولىندا بالتاسى بار. تازشا 
ن شالى ەكەنىن. تازشا وڭايلىقپەن ولە قويسىن با، شالدان بۇرىن قام قىپ، قولىنداعى تانيدى، كادىمگى ويناسىپ جۇرگە

بالتاسىن جۇلىپ الىپ، شالدى قاق باسقا ءبىر سالىپ، ولتىرە سالىپتى. ءسويتىپ، شالدىڭ ولىگىن ءبىر موالنىڭ تەسىگىنە 
 نە ايتىپتى:تىعىپ، كومە سالىپ، اۋىلعا قايتىپ كەلىپ، ماناعى ولگەن شالدىڭ كەمپىرى

 .پتىدە –دىڭ كورىنە قۇران وقىپ، ناندى جەدىم. اكەڭ بايعۇس ۇشپاعى ەكەن، جانى راحاتتا جاتىر ەكەن، اكەڭىز –
ءبىر كۇندەردە بۇل تازشا حاننىڭ قازىناسىنا كىرىپ، ءبىر قۇمىرا ءدىلداسىن ۇرالپتى. ەرتەڭىنە حان ءدىلدا ۇرالنعانىن  

شپاندارىن جيناپ اقىلداسىپتى، ۇرىنى قااليشا تاۋىپ ۇستاۋعا بوالدى دەپ. سوندا ءبىر ءبىلىپ، بارلىق ءۋازىرىن، دانى
 ءۋازىر ايتىپتى:

 كەتسە، پءتۇسى ادام بىلمەگەن قاراڭعىدا قويالىق، تولتىرىپ جەلىم شىرىش، باتاتىن بەلۋاردان الدىنا قازىنانىڭ –
 .دەپتى – ۇستالىق، امالمەن وسىنداي قىلىپ، المايتىن كەتە شىعىپ

حان مەن ءبارى وسى امالدى ماقۇل كورىپ، ايتقانىنداي قىلىپ، دايارالتا بەرىپتى. قۋ تازشا، قااليشا بىلسە دە، بۇل 
 كەڭەستى ءبىلىپ الىپ، كەشكە تامان اكەسىنە ايتىپتى:

 المىز،ا مولىراق اق،بارس ەكەۋمىز ءجۇرىڭىز، دە ءسىز بۇگىن المادىم، اال مول ءدىلدانى بارعاندىعىمنان جالعىز كەشە –
 دەپ – ،«تۇسپەيمىن ارا مەن»: شالعا ۇرالتقان ماي تۇنەۋگى: سەبەبى مۇنىڭ. كەتىپتى اال ەرتىپ شالدى دەپ، –

 تولتىرعان ىمجەل شىرىش بارىپ، سالىپ الدىنا اكەسىن ءسويتىپ،. ەكەن قالعان بولىپ دىق كوڭىلىندە سول عوي، ەدى
 .كەلىپتى ۇيىنە قاشىپ، ءوزى ءتۇسىرىپ، شۇڭقىرعا
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تاڭ اتقاندا حاننىڭ ادامدارى قاراسا، ءبىر ادام جىعىلىپ، شىرىشكە جابىسىپ قالىپتى. حانعا حابار تيگىزسە، حان جۇرتىنا 
 جار شاقىرىپتى:

 ىناتاماشاس كەلىپ، جينالىپ قالماي، بىرەۋى حالىق استىرامىن، دارعا ەرتەڭ ۇستادىم، ۇرىنى ۇرالعان قازىنامدى –
 .دەپ – تۇرسىن، قاراپ

حاننىڭ بۇل ويالعان امالى: دارعا اسىلعان ادامدى كورگەندە، كىمنىڭ كوزىنەن جاس شىقسا، سول ادام مۇنىڭ ءيا 
 سەرىگى، ءيا تۋىسقانى بولسا كەرەك، ونى دا دارعا تارتتىرايىن دەگەن، مۇنى ءبىلىپ، تازشا شەشەسىنە ايتىپتى:

بار، بالكىم، شالدى كورگەنىڭدە كوڭىلىڭ بوساپ،  اال قاتىق شەلەك ءبىر قولىڭا بارعانىڭدا تۇبىنە دار ەرتەڭ –
 سىنجا كوزىڭنىڭ بولىپ، جىعىلعان–ءسۇرىنىپ وتىرىك–كوزىڭنەن جاس شىعار، دارعا جاقىنداپ بارعانىڭدا وپ

 :ايت سەن سوندا. سۇرار تەرگەپ، دەپ، جىاليسىڭ نەگە جاساۋىلدار كورگەندە
ەيىن دەپ، بازاردان ساتىپ العان قاتىعىم]ا[ ءسۇرىنىپ كەتىپ، بەر سوعان ەدى، بار باالم جالعىز العان اسىراپ –

 .دەپتى –توگىلىپ قالدى. سوعان جىاليمىن دەپ ايت، 
ايتقانىنداي، ەرتەڭ كەمپىر جۇرت جيىلعاندا تازشانىڭ ايتقان قالپىمەن بارىپ، الگىدەي تەرگەلگەندە تازشانىڭ ۇيرەتكەن 

، ەكىنشى ويالپ-ۇتىلىپتى. حان مۇنىمەن دە ۇرىنىڭ كىم ەكەنىن انىقتاپ بىلە الماعان سوڭ ويالپجاۋابىن ايتىپ ق
 امالدى ىستەپتى.

حاننىڭ ءبىر باقىراۋىق نارى بار ەكەن. بىرەۋى ۇستاماق تۇگىل، ماڭىنا جاقىن بارعاندا داۋىسىنىڭ بارىنشا باقىرادى 
 ۋشى قويىپتى.ەكەن. سول ناردى داالعا قويدىرىپ، بىرنەشە اڭد

ەگەر نار باقىرسا، اتپەن ۇمتىلىپ، ۇرىنى ۇستاماققا. تازشا مۇنى دا ءبىلىپ، تۇندە قولىنا ءبىر باۋ جوڭىشقانى جەمەككە 
ويالنىپ، ورنىنان تۇرا كەلىپ، جوڭىشقاعا قاراي جۇرسە، تازشا اقىرىنداپ، الىستاي بەرىپ، نار سوڭىنان ەرە بەرىپ، 

بارعان سوڭ، ناردى ۇستاپ اپارىپ، ءبىر توعايدىڭ قالىڭ جەرىنە بايالپ تاستاپتى.  داۋىسى ەستىلمەيتىن جەرگە
 ەرتەڭىنە حاننىڭ جاساۋىلدارى ناردى تابا الماي داعدارىسىپ، حانعا كەلىپ، حابار بەرىپتى.

، ىشىنە كىزىپويالپ، ءۇشىنشى امالدى تاۋىپتى. داالعا ءبىر وتاۋ تىك-حان بۇل امالى دا بۇيىمعا اسپاعان سوڭ ويالپ
 جاقسى توسەكتەر جايدىرىپ، ىشىنە ءوزىنىڭ قىزىن جاتقىزىپ، جۇرتقا جار شاقىرىپتى:

 لىاما ۇرى سول ەگەر: امالى سونداعى. دەپ – بەرەمىن، سوعان كەلسە، ماحابباتى سويلەسىپ، كىم قىزىممەنەن –
كەسىپ الىپ  قولىن قىلىشپەنەن الماس قويعان بەرىپ قولىنا قىز سالسا، قول كەلىپ، قىزىما سۇيەنىپ، كوپتىگىنە

قالسىن. ەرتەڭ شاھار ادامدارىنىڭ قولىن تەگىس كوردىرەمىن، كىمنىڭ قولى كەسىلگەن بولسا، سونى ۇستاتىپ، دارعا 
 .دەگەن –استىرامىن، 

 تى:ۋىستاپقۋ تازشا بۇل امالدى دا سەزىپ، ءتۇن ىشىندە جاتىپ قالعان ءبىر قاساپشىعا بارىپ، تەرەزەسىنەن دا
 .دەپ –قارىنى كەرەك ەدى. تەرەزەدەن بەرە عوي،  قويدىڭ ءبىر حانعا –

قاساپشى حانعا كەرەك دەگەن سوڭ ۇيقىسىن قيماعانمەن، الجى بار ما، ءبىر قارىندى الىپ، تەرەزەدەن قولىن شىعارىپ، 
 ن شاۋىپ ءتۇسىرىپتى.دەگەندە تازشا قولىنداعى الماس قىلىشپەنەن قاساپشىنىڭ قولىن قارىنا« ما، ال»ء

قارىنمەنەن ەكەۋىن اال جونەلەدى. الگى قارىندى سۋعا تولتىرىپ، اۋزىن بايالپ، وڭاشا وتاۋدا جاتقان حاننىڭ قىزىنا 
 دەسە، قىز جىبەرمەيدى.« مەن دارەت سىندىرايىن»كەلىپ، قاسىنا جاتىپ، كوڭىلى ءبىتىپ بولعان سوڭ 

 .دەپ – تۇر، جاتا كورەم، ءتاۋىر سەنى –
 تازشا:

 قويىپ، اتىپۇست قىزعا قولىن كەسىلگەن قاساپشىنىڭ دەپ، –ز، مەنىڭ قولىمدى ۇستاي تۇر، دەسەڭى قاالدى كەتىپ –
 ءسيىپ ءالى سىو» قىز ۋاقىتتا ءبىر. قالىپتى كەتىپ ءوزى اعىزىپ، شىرىلداتىپ سۋدى تەسىپ، جەرىن ءبىر قارىننىڭ
 :ەكەن. ەرتەڭ تۇرا اكەسىنە ايتىپتى قول كەسىلگەن ءبىر جاتقانى ۇستاپ قاراسا، بايقاپ دەپ، – «پا؟ جوق بولعان

 ىڭادامدارىن شاھار قىلىپ، جارلىق حان. دەپ – كەتىپتى، قاشىپ كەسىپ، ءوزى قولىن ءوز ەدىم، ۇستاپ ۇرىنى –
 ايتسا، بىلگەنىن–كورگەن تەرگەلگەندە، كەلىپ الىپ الدىنا حان تابىلىپ، قاساپشى كەسىلگەن قولى تۇگەندەتسە، قولىن
 ىزدىگىنە سەنىپ، قويا بەرىپتى.كۇناس مۇنىڭ حان

ويالپ، ءتورتىنشى امالدى تاۋىپتى. ءبىر كۇن وڭاشا وتاۋدا ءوزى -حان بۇل امالى دا بۇيىمعا اسپاعان سوڭ ويالپ
ا ايەلدىڭ قانىنشجاتىپتى. ەگەر ۇرى كەلە قويسا، ءوزىم ۇستاپ االيىن دەپ. تازشا مۇنى دا ءبىلىپ، ءتۇن ىشىندە تاپ

 بولىپ، حاننىڭ قاسىنا كىرىپ وتىرىپتى. سوندا حان سۇراپتى:« كەلىنشەك»ادەمى كيىمدەرىن كيىنىپ، ءبىر سۇلۋ 
 :بەرىپتى جاۋاپ «كەلىنشەك». دەپ – ايەلسىڭ؟ جۇرگەن قىلىپ نە –
 تيۋگە گەنىمەسۇي. كەلدىم زعاارى سىزگە تاقسىر، سەبەپتى، سو. كەلمەيدى تيگىم ىنىلەرىمە قايىن ەدى، ءولىپ ەرىم –

 مدى اشىقتاپ بەرسەڭىز.باسى
 سۇلۋلىعىنا قىزىعىپ:« كەلىنشەكتىڭ»حان 
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 .دەپتى – تي، ماعان بولسا، والي –
 تۇرەگەلىپ:« قاتىن»
 تۇرعان داالدىن وتاۋ وتىرعاندا، ءسويتىپ. دەپتى – تيەمىن، سىزگە جوق، ارمانىم دەسەڭىز، والي تاقسىر، قۇلدىق، –
 تى:سۇراپ «كەلىنشەك» كورىپ، اعاشتارىن دار
 :ايتىپتى حان. دەپ – نە؟ اعاشتار تۇرعان قايقايىپ مىناۋ تاقسىر، –
 .دەپتى – وسى، دەگەن دار ولتىرەتىن اسىپ ادامداردى كۇنالى –

 بۇرىندارى ەسىتپەگەن، كورمەگەن كىسىدەي بولىپ تاڭىرقاپ:« كەلىنشەك»سوندا 
 .دەپتى –ى اسىپ كورسەتىڭىزشى، مەن ەكەن؟ ولتىرەدى اسىپ قاالي كىسىنى مۇنىڭمەنەن ياپىرماۋ، –

« كتىكەلىنشە»دارعا اسۋدى ىڭعايسىز كورىپ، داردىڭ ارقان تۇزاعىن ءوز موينىنا كيگىزىپ، « كەلىنشەكتى»حان 
 تۇسىندىرمەك ءۇشىن ايتىپتى:

ا جاتقان ارب بۋىنىپ ءوزىم كوتەرىلىپ، جەردەن اياعىم مەنىم ءبىراق، تارت، كۇشىڭمەن بار سەن ۇشىن اناۋ ارقاننىڭ –
 الىپ، لىناقو ۇشىن ارقاننىڭ «كەلىنشەك». دەپتى –كەزدە ارقاندى بوساتىپ قويا بەر، بولماسا، مەن ءولىپ قاالمىن، 

 ءبىر ىنۇش ارقاننىڭ تيمەستەن-تيەر جەرگە ۇشى اياعىنىڭ كەزدە بەرگەن كوتەرىلە جەردەن وكشەسى تارتىڭقىراپ،
 قازىناسىنا كىرىپ، تاعى ءبىر قۇمىرا ءدىلداسىن ۇرالپ كەتىپتى.  حاننىڭ ءوزى قويىپ، بايالپ مىقتاپ اعاشقا

 
 

 ( 3ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 370
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2067 

 
حاندى كورىپ، بوساتىپ الىپ، ورداسىنا ەرتەڭ حاننىڭ ادامدارى داردا اسۋلى ءولى مەن ءتىرىنىڭ اراسىندا تۇرعان 

كىرگىزىپ، تاۋىپتەر جينالىپ، ەمدەپ، ءتىرىلتىپ الىپتى. بۇل حابارالر ۇزىن ەلدىڭ ۇيىرىنە، قىسقا ەلدىڭ قيىرىنا 
 جايىلىپ بولىپتى.

 ەتر بولىمسىزدىعىنان –بۇل حاننىڭ ەلىمەنەن شەكاراالس ءبىر ەلدىڭ حانى دا مىناۋ حانعا ءبىرتاالي كۇلىپتى. 
ى رەتتە قىزىن بازارعا سالىپ، ونىمەنەن تۇرماي، ءوزىن دارعا تارتقىزىپ، ءۇشىنش ۇرالتىپ، نارىن رەت ەكى قازىناسىن،

 نىڭحان ول. دەپ –جۇرتقا ماسقارا بولىپ، ءبۇيتىپ، حان بولعانىنشا، بىرەۋدىڭ قويىن باقسا، بولماي ما ەكەن، 
 :شاقىرىپتى جار جۇرتىنا بولىپ، ىزا ابدەن حان بۇل ەستىپ، سىقاعىن

رتاعا قويىپ، انت ىشەمىن، وسى ىستەردى ىستەگەن ۇرى كىم بولسا دا، كىناسىن كەشەمىن. و پايعامباردى قۇداي، –
ماعان كەلىپ، ءمالىم بولسىن، ءبىراق، ءبىر تاپسىراتىن ءىسىم بار، سونى ورنىنا كەلتىرسە، بۇرىنعى كۇناالرىن ساالۋات 

 .دەپ –قىلىپ، قىزىمدى بەرىپ، كۇيەۋ قىالمىن، 
وزى ۇردىرار، نە دە بولسا، تاۋەكەل قىلىپ -زشا، قايىر، الداسا، قۇداي، پايعامبارعا ءوزىنمۇنى ەستىپ، باياعى تا

 .بولىپتى ءمالىم حانعا كەلىپ، دەپ –كورىنەيىن، 
 سوندا حان:

 دا ىقىزىمد بەرسەڭ، اكەلىپ ماعان قىلىپ پاندە تاۋىپ، امالىن حاندى پالەن ءبىراق كەشەمىن، كۇناڭدى بارلىق –
 .دەپتى –ىن، بەرەم ساعان

 .قىلىپتى بۇيرىق دەپ، –، «جارايدى»تازشا بۇل ايتقان قىزمەتىن قيىنسىنباي، 
سىرتىنا تولتىرا -شاھەردەگى بار ۇستاالردى جيىپ بەر دەپ، اۋەلى ۇستاالرعا ءبىر بيىكتەۋ اربا سوقتىرىپتى. ونىڭ ىشىنە

قىلدىرىپ، ونى قولىنا الىپتى. جانە ءبىر كوك جۇقا تۇنىكەدەن ايدىك ءبىر شوقپار -قوڭىراۋ بايالپتى. جانە جۇپ
سەركەنىڭ تەرىسىن سويدىرىپ، ءجۇن جاعىن سىرتىنا قاراتىپ، ۇستىنە كيىپ، تەرىنىڭ جۇنىنە بىرنەشە قوڭىراۋدى 
تاعى بايالتىپ، ءبىر كورىم سەكىلدى بولىپ، الگى ارباعا ءمىنىپ، تۇنىكەدەن قالقان، شوقپاردى يىنىنە سالىپ، ماناعى 

 نىڭ شارىسىنە كىرىپ، تەكە بولىپ باقىلداپ، قوڭىراۋالرىن داڭعىرالتىپ، ايقاي سالىپتى:حان
 ىلدى،ق بۇيرىق سەندەرگە تاعاال قۇداي بولىپتى، ءزالىم حانى ءشارىنىڭ بۇل پەرىشتەسىمىن، قۇدايدىڭ – مەن –

، سوندا قۇداي تاعاال سەندەرگە رازى بەر سالىپ ارباما بىتەۋ مەنىڭ بايالپ، ۇستاپ قولدارىڭمەن ءوز حانىڭدى ءزالىم
بوالدى، ەگەر ونى قىلماي، حانىڭا بولىسساڭدار، ماعان بۇيرىق قىلدى: بىرەۋىڭدى ءتىرى قالدىرماي، قولىمداعى 

شاڭ قىلىپ، ۇشىرىپ -ءجۇز مىڭ پۇت شوقپارىممەن ءشاھارىڭنىڭ كىرپىشىن، كەسەگىن ۇرىپ ۋاتىپ، توپىراق
 .دەپتى –جىبەرەمىن، 
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قوي، ءوز باسىمىزدىڭ اماندىعى كەرەك، مىناۋ قۇدايدىڭ جىبەرگەن »سوندا ءشاھاردىڭ حالقى مۇنىڭ ايباتىنان قورقىپ، 
 الپايىپ،ج جالىنىپ، بەرىپ، سالىپ ارباعا بىتەۋ بايالپ، ۇستاپ، حانىن دەپ، –، «پالەسىنە قارسى تۇرىپ بولماس

 .جونەلتىپتى
 الىپ كەلىپ، ءوز حانىنا تاپسىرىپتى. تازشا حاندى پەندە قىلعان بويىمەنەن

 سوندا بۇل حان تۇرىپ، حانعا سويلەيدى:
 مداجۇرتى مەنىڭ كۇلمە، بىالي مۇنان جولىقتىڭ؟ كۇيگە مۇنداي عىپ نە ءوزىڭ. ەدىڭ بەرۋشى كۇلە ماعان يە، –

 .دەپتى – بار، ادامدار ونەرلى وسىنداي
رازى بولىپ، ەكەۋى دە قىزدارىن بەرىپ، تازشانى وزدەرىنە ءارى  اقىرىندا، ەكى حاننىڭ ەكەۋى دە تازشانىڭ ونەرىنە

 كۇيەۋ، ءارى اقىلگوي قىلىپ، مۇراتىنا جەتىپتى.
 . كوكتەلپەك، جامانتەلپەك21

 .جامانتەلپەك – باالسى ونىڭ اكەسى، –ول ءبىر زاماندا كوكتەلپەك، جامانتەلپەك دەيتىن ۇرىالر بولىپتى. كوكتەلپەك 
 .جامانتەلپەك دەپتى –ەبەرلىگىڭ قانداي؟ ش ىققاۇرل سەنىڭ اكە، –
 دەپتى – االمىن، سەزدىرمەي جۇمىرتقاسىن استىنان ساۋىسقاننىڭ باسقان ۇيا مەن باالم، سۇرايسىڭ، قاندايىن نە –

 .كوكتەلپەك
كەسىنىڭ ستانىن اكوكتەلپەك تاۋ باسىنداعى ۇيا باسىپ جاتقان ساۋىسقاننىڭ جۇمىرتقاسىن ۇرالۋعا ورمەلەگەندە، باالسى 

 ۇرالپ الىپ قاالدى.
 قايتىپ كەلىپ، كوكتەلپەك باالسىنا:

 :اد باالسى. سويلەيدى ماقتانا دەپ، – الدىم، اال جۇمىرتقاسىن استىنداعى ساۋىسقاننىڭ ۇشىرماستان قاالي، –
كتەلپەك كو دەگەندە، – الدىم، بىلدىرمەي قاالي ستانىڭىزدى ءسىزدىڭ مەن ال راس، ەكەنىڭىز شەبەر وتە ءسىز يا، –

 ءوز بويىنا قاراپ، كيىمىنىڭ جوق ەكەنىن كورىپ، ۇيالىپ:
 .اكەسى دەپتى – جەتتى، جاڭا كوزىم ەكەنىنە ارتىق ەپتىلىگىڭ سەنىڭ باالم، يا، –

*** 
كەتۋگە احاننىڭ اتاقتى ارعىماق اتى بوالدى. اتتى تاس سارايعا اۋزىنا كىلت سالىپ، باعادى. ۇرىالر حاننىڭ اتىن ۇرالپ 

 قانشا اڭدىسا دا، شىعارىپ اكەتە المايدى.
ءبىر كۇنى كوكتەلپەك باالسى جامانتەلپەكتى قىر استىنا قالدىرىپ، ءوزى ات تۇرعان سارايعا كەلىپ، قاقپاسىن اشىپ،  

ىپ سىشكە كىرە بەرگەندە، قاقپانىڭ ىشكى جاعىنا ور قازىپ، ىشىنە جەلىم قۇيىپ قويعان ەكەن. كوكتەلپەك ورعا ءتۇ
 كەتكەندە، جەلىمگە تۇتىلىپ، شىعا المايدى.

اكەسى كەشىككەسىن جامانتەلپەك سارايعا كەلسە، اكەسى ابدەن جەلىمگە ورالىپ، قالجاۋراعان ەكەن. جامانتەلپەك 
شىعارىپ اكەتە المايتىنىنا كوزى جەتكەسىن، اتتى وردان سەكىرتىپ الىپ شىعادى دا، اكەسىنىڭ باسىن كەسىپ، الىپ 

ى. جامانتەلپەك قارا تورى ءتۇستى اتتىڭ ءبىر جاعىن بورمەن بوياپ جانە ءوزىنىڭ دە ءبىر جاعىن باسىنان اياعىنا كەتەد
 تۇنى ءجۇرىپ، ءبىر شەتكە اسىپ كەتەدى.-دەيىن اق بورمەن اعارتادى دا، كۇنى

نۋعا دى. ءبىراق ونى ەشكىم تاەرتەمەن حانعا اتىنىڭ جوعالعانى حابار ەتىلەدى. بارسا، باسى جوق ادامنىڭ ولىگى جاتا
 دا بولمايتىن ەدى.

ەلدەن ىزشىلەردى جيناپ الىپ، ءجۇز قارالى ادام مەن حان ۇرىنى ىزىمەن قۋىپ كەلەدى. الدارىنان ءبىر توپ ەل 
 ادامدارى ۇشىرايدى. والردان سۇراعاندا:

 .دەپتى –يىمدى ادام، ك اق بار ىات اقمونشاق كورگەن ءبىز. ۇقسامايدى جوقتارىڭا سىزدەردىڭ ءبىراق كوردىك، –
 ەكىنشى كورۋشىلەر:

 .دەيدى – بار، كيىمى قارا اتتى، تورى قارا –
 ءۇشىنشى كورگەندەر: 
 .دەيدى – كيىمدى، اق اتتى، اق –
 ءتورتىنشىسى دە سونى ايتادى. 
ى كەر ەلىنە دە، دەيدى – كەرەك، ادام مىنگەن ات تورى قارا بىزگە ەمەس، ول جوعىمىز ءبىزدىڭ سونىمەن –

 قايتادى.
 جامانتەلپەك سول كەتكەننەن كەتىپ وتىرىپ، باسقا حاننىڭ قول استىنا ءوتىپ كەتەدى.

*** 
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حاننىڭ كۇيەۋگە بەرىلمەگەن اسقان سۇلۋ قىزى بار ەكەن. حان ءبىر كۇنى ساۋىن ايتىپ، ۇلكەن توي قىلىپ، تويعا 
مەرگەندەر كەلسىن دەپ، جارلىق ەتەدى حان. جيىنعا جامانتەلپەك جۇيرىك اتى بار، كۇرەسەتىن پالۋانى بار، اتقىش 

 تە كەلەدى.
كىمنىڭ بايگەدەن اتى كەلسە، كۇرەستە جىقسا، بايالنعان التىن قاباقتىڭ اقشاسىن اتىپ تۇسىرگەنگە قىزىمدى -كىمدە

ڭ سۇلۋ حاننى. جيناالدى حالىق ورىنعا بەلگىلەنگەن ماڭىندا ورداسىنىڭ حان. حان دەپتى – سول، –بەرەمىن، بايگە 
قىزىن الۋعا كىمنىڭ كوڭىلى اۋماس، تاالي حاننىڭ، بايدىڭ باالالرى دا، باسقا ەلدىڭ ساڭالقتارى جۇيرىك اتتارىن، 
پالۋان جىگىتتەرىن، اتقىش مەرگەندەرىن اكەلەدى. الدىمەن ات بايگە بوالدى. جامانتەلپەكتىڭ قارا تورى اتى ءبىرىنشى 

 بولىپ كەلەدى.
 ستە ءبىرىنشى بولىپ، جامانتەلپەك جىعادى. اقشانى دا ءبىرىنشى بولىپ، جامانتەلپەك اتىپ تۇسىرەدى.كۇرە

 وتىرعان توپتىڭ ىشىنەن كۇڭكىل كوبەيە باستايدى.
 .والر دەيدى – مە؟ اكەتە قاڭعىپ، جوالۋشى اتتى جالعىز قىزىن حاننىڭ وسى سوندا –

مەن قىزىما وتىز كۇن »حان دا بەلگىسىز اتاعى جوق بىرەۋگە قىز بەرۋدى قوش كورمەيدى. حان ويالدى ىشىنەن 
ويىن، قىرىق كۇن تويىن جاسايمىن. سودان كەيىن عانا قىزدىڭ وتاۋىنا كىرۋىنە بوالدى دەيىن، ودان بۇرىن شىداماي 

 كىرۋگە كۇيەۋگە بىتپەي، تويى ويىن وتاۋعا تۇرعان قىز دە، دەيدى –، «بارسا، كۇيەۋدى دارعا استىرىپ، ولتىرەيىك
 ايتىنىن، ءتارتىپتى بۇزسا، اۋىر جازاعا بۇيىرىالتىنىن جاريااليدى.بولم

 حان شانىمدى كەلىندەرىنە:
 يدارىنا جامانتەلپەكتىڭ بىلدىرمەي، كىرسە، وتاۋىنا قىزدىڭ بۇرىن كۇنىمنەن كەسىمدى مەنىڭ – دەيدى، – ەگەر، –

 .تاپسىرادى دەپ – بەرىڭدەر، حابار ماعان لىپ،ا كەسىپ
 كۇتە شىدامى تاۋسىلدى.-حاننىڭ قىزىنا ارناعان تويى بولىپ جاتتى. جامانتەلپەكتىڭ سروكتى كۇندى كۇتە

 جامانتەلپەك قىز جەڭگەسىن شاقىرتىپ الىپ، بىالي دەدى:
 ەنس بەرەيىن، التىن كوپ ساعان سوندىقتان. ەتەمىن ارمان تىلدەسۋدى اۋزىمنان ءوز كورىنىپ، قالىڭدىعىما مەن –

 .دەيدى –الىپ كەل،  ريزاشىلىعىن قىزدىڭ
 .بوالتىن وسى دە كەلىنى بەرەتىن تاپسىرما حاننىڭ ماناعى ءبىراق. جەڭگەسى دەيدى – ماقۇل، –

تاۋىنا بارىپ، وجەڭگەسى قىزعا بارىپ، كۇيەۋدىڭ سالەمىن ايتتى. قىز ريزالىق ەتتى. سول كۇنى جامانتەلپەك قىزدىڭ 
 حان قىزىمەن بىرگە بولدى.

اق سەزدى. -جامانتەلپەك وتاۋدا قالعىپ كەتكەندە ونىڭ ايدارىن كەسىپ تە اكەتتى. ونى جامانتەلپەك تە ويانىسىمەن
ەندى حان الدىندا جازاالناتىنىنا كوزى جەتكەنسىن جامانتەلپەك حاننىڭ ءوز ۇيىنە ۇرالنىپ كىرىپ، حاننىڭ ايدارىن دا 

 سىپ االدى. حان ونى بىلمەيدى.كە
ەرتەڭگىسىن ءبۇتىن ەلدىڭ ەر ادامىنىڭ ءبىرىن قالدىرماستان حان ورداسىنا جينالۋعا ۋازىرلەرىنە بۇيرىق ەتتى. حالىق 

 جينالىپ بولعاننان كەيىن حان ءسوز سويلەپ، بىالي دەدى:
 ادام ولس بولسا، كەسىلگەن ايدارى كىمنىڭ السىن، كيىمىن باس تۇگەل قالماي، بىرەۋى ازاماتتار ەر تۇرعان وسى –

 .اسىلسىن دارعا
 تۇگەل باس كيىمىن االدى. ايدارى كەسىلگەن جامانتەلپەكتى جەندەتتەر دارعا الىپ تا كەلىپتى.

 .جامانتەلپەك دەپتى – دات، –
 .حان دەپتى – ايت، بولسا، داتىڭ –
 .دەپتى – ەكەنسىز، ءتيىستى اسىلۋعا دە ءوزىڭىز بولسا، اسىالتىن دارعا ادام كەسىلگەن ايدارى تاقسىر، –

، «تىبولمادى، بوساتىڭىز جامانتەلپەك»حان قولىمەن باسىن سيپاپ قالىپ، ءوز ايدارىنىڭ دا كەسىك ەكەنىن ءبىلىپ، 
 .قوسىپتى جامانتەلپەككە قىزىن ەتىپ، ەكى جارلىعىن دەپ، –

 .حاننىڭ ەلىنەن كوشىپ، باسقا حاندىققا بارىپ، ورىن تەبەدىجامانتەلپەك حاننىڭ قىزىنا ۇيلەنىپ، قىزىن العان سوڭ 
كۇن وتەدى، اي وتەدى، جىل وتەدى. ۇيرەنە كەلە، سول حاننىڭ باالسى جامانتەلپەكتىڭ ايەلىمەن اشىنا بوالدى. ونى 

 جامانتەلپەك تە سەزەدى دە، ايەلىنە جامانتەلپەك:
 .دەيدى – بەر، ءپىسىرىپ ازىق جەتكەندەي اپتاعا ءبىر ماعان. وتىرمىن ويالپ شىعۋعا ساپار مەن –

 جان ايەلى دە ازىعىن ءپىسىرىپ بەرىپ:-جالما
 .بارادى قاال جىالپ دەپ، – گور، قايتا بارىپ، امان وڭداعاي، ساپارىڭدى قۇداي –

ەلىنىڭ ايسول كۇنى ەل تەگىس جاتقان مەزگىلدە جامانتەلپەك اينالىپ، ۇيىنە كەلىپ، بىلدىرمەي، كىرىپ قاراسا، 
قاسىندا حاننىڭ باالسى، ەكەۋى دە ۇيىقتاپ قالعان. جىگىتتى بۋىندىرىپ ولتىرەدى دە، ءوزى شىعىپ كەتىپ، تەرەزە 

 قاعادى. ايەلى ويانىپ، قاسىنداعى جىگىتتى قولىمەن قوزعاپ:
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 .دەيدى – قاعادى، تەرەزە بىرەۋ كەت، دا تۇر تەز –
 قوزعالمايدى.

 .جوق جىگىت تۇراتىن جۇلقىاليدى، دەپ – تۇرسايشى، بول، بولدى؟ نە ساعان –
 اقىرادى جامانتەلپەك. امالسىزدان ەسىك اشادى ايەلى. دەپ – ەسىكتى، اش –

 جامانتەلپەك كىرىپ:
 ىاليج تەك ايەلدە، جوق ءۇن. نۇسقايدى جىگىتتى جاتقان ءولىپ پىشىنمەن شوشىعان دەپ، – كىم؟ مىناۋىڭ –

 .بەرەدى
 .دەيدى – جوي، قااليدا. قۇرتادى حان دە مەنى دە، سەنى جويماساڭ، مىنانى –
 .ايەل بەرەدى ەڭىرەي ،[دەپ] –ستەيمىن، اقىلىن سەن ايت، مەن ەندى قۇرىدىم، ى نە ەندى –
 بار، عىقۇدى تەرەڭ سۋاراتىن جىلقى حاننىڭ ارادا وسىناۋ دا ودان. شىقپايدى تۇك جىالعانىڭمەن بوسقا سەن ءاي، –

 .جامانتەلپەك دەيدى – جىبەر، سالىپ دا، بار الىپ ارقاالپ
 ايەل جىگىتتى ارقاالپ، قۇدىققا جونەلگەندە، جامانتەلپەك اتىن ءمىنىپ، قۇدىق باسىندا الدىنان شىعادى.

 ايەل ولىكتى ارقاالپ، ۇيىنە جۇگىرەدى. ۇيىنە بارسا، جامانتەلپەك:
 ايەلى سونىمەن. شىعادى تاعى الدىنان. جۇمسايدى قايتا دەپ، – كەل، سالىپ ارادا تەز كەلدىڭ، الىپ نەگە –

 بارىپ، ون قايتىپ اكەلەدى. ايەلدىڭ ەسى شىعىپ، دىمى قۇريدى. ايەلىنە: ون ارقاالپ، ولەكسەنى
 .سۇرايدى دەپ – ءوزىڭ؟ ۇعامىسىڭ بولعانىڭدى كەز ءۇشىن نە ازاپقا قۇتىلماس وسى –
 قۇتقار. نگۇلدەسى ءۇمىتىڭ ءوسسىن، ۇرپاعىڭ جامانتەلپەك،. بوالدى ورى وپاسىزدىقتىڭ ەرمەگى، ەرىككەندىكتىڭ –

 .ەتەدى ءوتىنىش دەپ، –ان، وسىد مەنى
 .جامانتەلپەك دەيدى – رەتتەيمىن، ءوزىم ەندىگىسىن جارايدى، –

نا حاننىڭ ءۇيىنىڭ سىرتىولگەن حاننىڭ باالسىن ابدەن كيىندىرەدى دە، باسىنا اق سالدەسىن وراپ، تاڭ الدىندا 
 جايناماز جايىپ، اساتاياعىن قاسىنا شانشىپ، قۇبىالعا قاراتىپ، سارتا جۇگىندىرىپ وتىرعىزىپ كەتەدى جامانتەلپەك.

ەرتەمەن تۇرعان حان ءۇي سىرتىندا وتىرعان باالسىن كورىپ، ناماز وقىپ، قۇدايعا قۇلشىلىق ەتىپ وتىر عوي دەيدى 
 كەتەدى.دە، ۇيىنە قايتا كىرىپ 

 ەرتەڭگى شاي ازىرلەنگەننەن كەيىن ءبىر باالنى:
 .حان دەيدى – شاقىر، شايعا اعاڭدى بار، –

 باال:
 .كەلەدى قايتىپ دەپ، – وتىر، جۇمىپ كوزىن. ۇندەمەيدى شاقىرسام، شايعا اعام –

 ەكىنشى بارعان باال:
 .كەلەدى دەپ – قاتپايدى، ءتىل قالدى، جاتىپ ەدىم، قوزعاپ ۇستاپ، يىعىنان دەپ، ءجۇر اعا، –
نىڭ ءولىپ جاتقان ءتۇرىن كورىپ، باالسى بارسا، ءوزى حان دەپ، – ساندىراقتايدى، دەپ نە وڭباعاندار وسى –

 شوشىپ كەتكەن حان ايقايالپ جىبەرەدى.
لىپ، ا جۇرتتى جيناپ-حان جالعىز ۇلىنىڭ قازاعا ۇشىراعانىنا قاتتى قايعىرادى. ات جەتەر جەرگە حابار سالىپ، ەل
 .ەتەدى ارلىقج دەپ، –باقسى، بالگەرلەردى جيناپ، باالسىنىڭ قازاسىنىڭ نەدەن بولعانىن ءبىلىپ، ايتىپ بەرىڭدەر، 

 ءبىراق ەشبىرەۋى دە تابا المايدى. جينالعان كوپ: 
 .بىرەۋ دەيدى – تابادى، شەشەسى حانىنىڭ ەلدىڭ كورشىلەس تاباتىن ونى –

 كەل،كورىپ –ول »حان قوس اتپەن كىسى جىبەرىپ، سونى الدىرادى. كوپشىلىك اراسىندا اڭگىمە بوال باستادى، 
 ردىڭ ىشىندە جامانتەلپەك تە بوالدى.بۇال. دەيدى – ،«تابادى

ى ردەگەن داۋىستار، اتتىڭ شاپقان ءدۇبى« جاۋ، جاۋ»باقسى قوبىزىن الىپ، سارناي باستايدى. سول مەزەتتە سىرتتا 
ەستىلەدى. ۇيدەگى وتىرعان كوپ دۇرلىگە شىعادى. ۇيدە جالعىز كەمپىر قاالدى. جامانتەلپەك كەمپىردى قىمىز قۇيىلعان 

 ساباعا ساالدى دا جىبەرەدى، ءوزى سىرتتاعى كوپكە اراالسىپ كەتەدى.
تىنەن كوپ . ءۇيدىڭ ۇسسىرتتاعى اتتىڭ ءدۇبىرى جامانتەلپەكتىڭ جولداستارى ەكەن، كۇنى بۇرىن سويلەسىپ قويعان

 جىلقىنى قۋىپ وتكەن جىلقىشىالر بولىپ شىعادى.
بۇدان ىزدەيدى. ءبىراق كەمپىر جوق. جاۋ دەگەن حاباردان قورقىپ، -حان ۇيگە كەلسە، باقسى كەمپىر جوق، ودان

 ۇيىنە قاشقان بوالر دەپ جوريدى جۇرت.
ۋگە قوسادى. ساباداعى قىمىزدى قۇيىپ قالعاندا، سابادان حان ايەلدەرىنە، قىزمەتشىلەرىنە، وتىرعاندارعا قىمىز اكەل

 كەمپىردىڭ ەكى اياعى شىعادى. سۋىرىپ السا، باقسى كەمپىردىڭ ءوزى.
 حان ساسادى. وزىنەن دە كۇشتى حاننىڭ شەشەسى، نە ىستەرىن بىلمەيدى. اقىرىندا حان:
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 – ،ەدىم بەرەر دە، تىلەسە نە ادامعا سول مەن بولسا، قۇتقارار تاۋىپ، اقىل مەنى پالەسىنەن كەمپىردىڭ وسى –
 .دەيدى

 .جامانتەلپەك دەيدى – قۇتقارامىن، مەن بولسا، والي –
 .دەيدى –ەكى اساۋ ات الدىرىپ بەر،  اربا، كۇيمەلى ماعان –
 ءبارىن دە سۇراعانىنىڭ دايىن ەتەدى حان. 

كەمپىردى وتىرعىزىپ، قولىنا ۇشى بىزدەي ەتىپ، جامانتەلپەك كۇيمەگە ەكى اساۋ اتتى جەگەدى دە، قاسىنا ولگەن 
 وتكىر تەمىر ۇسكى االدى دا، كەمپىردىڭ اۋىلىنا ءجۇرىپ كەتەدى.

دەپ، جۇگىرەدى. وعان قوسا يتتەر دە شابادى. جامانتەلپەك « اجەم كەلەدى»اۋىلعا جاقىنداعاندا اۋىلدىڭ باالالرى، 
 امانتەلپەكج جاققا، ءبىر –اساۋ اتتار ۇركىپ اال جونەلەدى. كەمپىر  قاداپ قويادى.-تە ەكى اتتىڭ سانىنا ۇسكىنى قاداپ

 .كەتەدى ۇشىپ جاققا ەكىنشى
حاننىڭ اۋىلىنىڭ ادامدارى دا جينالىپ، كەلىپ ۇلگەرەدى. كەلسە، كەمپىر ءولىپ قالعان، جامانتەلپەك ءولىم حالىندە 

 جاتقانىن كورىپ، الىپ بارادى.
 ، اۋىلعا بارادى.«جازىلىپ»ن شەشەسىن جەرلەۋگە بۇيىرادى. جامانتەلپەك قۇداي قازاسى، امالى قانشا، حا

 . ۇرى22
 باياعىدا ءبىر كەدەي ءومىر ءسۇرىپتى. ونىڭ ءۇش باالسى بولىپتى. ءبىر كۇنى كەدەي باالالرىن شاقىرىپ الىپ:

 سىڭدار،جاس ءالى بولساڭدار، سەندەر. ءبىتتى ءالىم قارتايدىم، ەندى اسىرادىم، سەندەردى مەن دەيىن ۋاقىتقا وسى –
 .دەيدى – ەكەنسىڭدەر، كورەر كۇن قاالي

 .ۇلى ورتانشى مەن ۇلى ۇلكەن دەيدى – باعامىز، مالىن بايدىڭ –
 .ۇلىنا كىشى كەدەي دەيدى –سەن شە؟  –

 سوندا كىشى ۇلى تۇرىپ:
 .ەكەن دەگەن – كورەم، كۇن ۇرالپ، مالىن بايدىڭ مەن –

 اشۋالنىپ:ونىڭ بۇل سوزىنە اكەسى 
 .جىبەرەدى قۋىپ ۇيدەن دەپ، – كەت، مەنەن بولساڭ، ۇرى –

باال ۇيىنەن كەتكەن سوڭ جولمەن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، ءبىر اۋىل كوشىپ كەلەدى ەكەن. ول كوشتىڭ ارتىنان 
 قالماي، ءجۇرىپ وتىرادى.

 كەش باتا كوش ءبىر توعايدىڭ جانىنا قونادى. باالنى ەشكىم ەلەمەيدى.
زدە بايدىڭ ءۇيى ەت اسادى. ايەلدەر ۇيگە كىرىپ كەتكەندە قارنى اشقان باال قازانداعى ەتتى قوتارىپ الىپ، ءبىر كە 

 جەگەنىن جەپ، جەمەگەنىن تاستاپ كەتىپ قاالدى.
ول توعايدا تۇنەپ، تاڭەرتەڭ تۇرسا، جۇرت ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. باال ونشاقتى قويدى ايداپ، جۇرە بەرەدى. ءبىر 

ىنان شاڭ كورىنەدى. بۇل كەلە جاتقان قۋعىنشى شىعار دەپ، ول قويدى توعايعا ايداپ جىبەرەدى دە، ءوزى كەزدە ارت
 ماڭايداعى ەسكى تامنىڭ دۋالىنا سۇيەنىپ، تۇرا قاالدى.

 قۋىپ كەلە جاتقان بايدىڭ ءوزى ەكەن.
 .ول دەيدى – بە؟ كورمەدىڭ ەشكىمدى وتكەن ايداپ قوي قاراي بىالي باال، –

 باال تۇرىپ: سوندا
 رمىن،تۇ قورقىپ دەپ مە كەتە قۇالپ دۋال مىنا ەدىم، اكەلەر تاۋىپ مەن. المايسىز تابا ونى ءسىز ءبىراق كوردىم، –
 ى.دەيد –
 .اشۋالنىپ باي دەيدى – ەدى؟ بار نە تۇرعان دۋالدا –
 .باال دەيدى – بوالدى، اقىرزامان قاپتاپ، سۋ توپان دۇنيەنى جەر كەتسە، قۇالپ دۋال بۇل –
 .ەتەدىك قۇتىلىپ ايداپ، قويىن باال شاپقاندا، قايتا باي دەپ، – كەلەيىن، الىپ تىرەۋ ۇيدەن مەن تۇر، تۇرا وندا –

جۇرت تۇگەل بىلەدى. ول تۋرالى حان -كەلە ءبىر ۇرىنىڭ بار ەكەنىن ەل-باال ايالسىمەن كۇن كورە بەرەدى، كەلە
 مەنىڭ شاقىرعانىما كەلەر دەپ ويالپ:ەستىپ، ەگەر ۇرى شىنىمەن ۇرى بولسا، 

 .ساالدى جار دەگەن –! كەلسىن ماعان بولسا، ۇرى كىم-كىمدە –
 ويالپ، اقىرىندا، حانعا بارادى. ەسىكتەن كىرگەن باالعا حان اقىرىپ:-باال ويالپ

 .دەيدى – ەدىڭ؟ ما ۇرى سەن –
 .باال دەيدى – ءيا، –

 حان ايتادى:
 .دەيدى – االم، باسىڭدى الماساڭ، ۇرالي ۇرال، ارعىماعىمدى مەنىڭ قالدىرماي، تۇننەن بۇگىن ەندەشە –
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 .كەتەدى شىعىپ باال دەپ، – تاقسىر، قۇپ، –
قاس قارايا بۇيرىقتى ورىنداۋعا باال كەلسە، حاننىڭ ارعىماعىن قىرىق كۇزەتشى كۇزەتىپ وتىر ەكەن. ۇرى ءتۇن 

ىرىق كۇزەتشى كوز ىلمەيدى. اقىماق كۇزەتشىلەر ءبىر كەزدە ارعىماقتى ورتاسىنا دەيىن جاسىرىنىپ جۇرەدى، ءبىراق ق
سۋاتقا اپارىپ سۋارادى دا، ونان كەيىن قالعان جىلقىالردى ايداپ كەتەدى. كۇزەتسىز قالعان ارعىماقتى باال ءمىنىپ 

 الىپ، جۇرە بەرەدى.
 رما بەرەدى.ەرتەڭىنە باال ارعىماقتى اكەپ، حانعا تاپسىرعاندا، حان ەكىنشى تاپسى

 .دەيدى – ۇرال، سونى بار، التىنىم ساندىق ءبىر –
 كەن.بەرلى ءجۇر ە-كەشكە جاقىن باال بۇيرىقتى ورىنداۋعا كەلسە، حان ساندىعىن قولىنا ۇستاپ الىپ، االڭدا ارلى

دىنا رىپ، الۇرىنىڭ ويىنا ءبىر ايال كەلە قاالدى. موينىن قىزىل بوياۋمەن بويايدى دا، حاننىڭ الدىن اينالىپ با
 شالقاسىنان جاتا قاالدى. جانىنان ءوتىپ بارا جاتقان حان ونى كورەدى دە:

 پ ۇيىنە قايتادى.دە – عوي، ەكەن كەتكەن ءولتىرىپ بىرەۋ اي،-بيشارا قاپ، –
 ۇرى حاننىڭ الدىن ەكىنشى وراپ كەلىپ، تاعى دا شالقاسىنان جاتا قاالدى.

 تاڭدانىپ:حان ۇرىنى ەكىنشى رەت كورگەندە 
 .كەتەدى جەرگە ماناعى سالىپ، قويا ساندىعىن دەپ، – ەكەن؟ ما جاڭاعى ەكەن، ما وسى اي،-اپىر –

 ۇرى ساندىقتى اال جونەلەدى. ەرتەڭىنە حان ۇرىعا ءۇشىنشى تاپسىرما بەرەدى:
 .دەيدى – ۇرال، ءوزىمدى مەنىڭ ەندى –

دەپ، ۇلكەن ساندىقتىڭ ىشىنە ءتۇسىپ، كۇزەتشىلەرىنە  ۇرى كەلسە، حان ۇراليدى ەكەن دەپ ورداعا تىعىلمايمىن
 كۇزەتتىرىپ قويىپتى.

كۇزەتشىلەر بىرىنەن سوڭ ءبىرى كەلىپ، كۇزەتىپ تۇرادى ەكەن. ۇرىعا بىلدىرمەيمىز دەپ، ەڭبەكتەپ بارىپ، 
ڭبەكتەپ، لىپ، ەەڭبەكتەپ قايتادى ەكەن. مۇنىڭ ءبارىن بايقاپ الىپ، ۇرى ءبىر ۋاقىتتا كوپ كۇزەتشىنىڭ ءبىرى بو

 ساندىقتىڭ قاسىنا كەلەدى.
 كەلىسىمەن حان ونى كۇزەتشىلەرىنىڭ ءبىرى ەكەن دەپ:

 .دەيدى – بە؟ كەلەتىن ۇرى الگى –
 .دەيدى –ىن، ءبىراق حاندى ساندىققا سالىپ كوتەرگەن ۇيات شىعار، ارقاما ءمىنىڭىز، تۇرم كەلىپ تاقسىر، –

 ىڭ مۇنداي ونەرىنە ريزا بولىپ، ونى وزىنە ءۋازىر ەتىپ العان ەكەن.بۇل جولى دا جىعىلىپ قالعان حان باالن
 . توعىز توڭقىلداق، ءبىر شىڭقىلداق23

ەرتەدە توعىز توڭقىلداق، ءبىر شىڭقىلداق بولىپتى. توعىز توڭقىلداق ءبىر كۇندە توعىز اربا ىستەيدى، ءبىر شىڭقىلداق 
 ءبىر كۇندە توعىز اربا ىستەيدى.

 شىڭقىلداقتىڭ سىو ىستەيدى، اربا توعىز ءبىر شىڭقىلداق جالعىز ىستەيمىز، اربا توعىز ءبىر توعىزىمىز زءبى ياپىرماي، –
سىندىرىپ تاستادى. شىڭقىلداق ارباسىن جاعىپ، قاپقا سالىپ الىپ  بالتاالپ، ارباسىن دەپ، – قيراتايىق، ارباسىن

 .دەيدى –كەلىپ، ءبىر اۋىلعا كەلدى. سونسىن الگى اۋىل قاپتاعىڭدى كورسەت، 
 ەتسە،ك بولىپ كومىر كورسەتەيىن، ءبىراق –. دەيدى – كەتەدى، بولىپ كومىر كورسەڭدەر، كورسەتپەيمىن، جوق، –

 .دەيدى –دەر، ڭبەرسە كۇمىس مەنەن التىن
 ۇيىنە ونى. االدى كۇمىس مەنەن التىن قاپ ءبىر سونسۇن كومىر، كورسە،. كورەدى دەپ، – بەرەمىز، جارايدى، –

 :ايتتى توڭقىلداق توعىز. كەلدى الىپ
 .دەدى – اكەلدىڭ؟ قايدان بۇنى –
ەرەدى ەكەن دەيدى. سونسۇن ب التىن قاپ ءبىر كومىرگە قاپ ءبىر ەل جاقتاعى مىنا ەكەن، بۇل كومىر جالعاندا –

توعىز توڭقىلداق ارباالرىن قيراتىپ، جاعىپ، قاپقا سالىپ اكەلەدى. التىن مەنەن كۇمىس بەرىپ، كومىر االتىندارىڭ بار 
 .دەيدى –ما؟ 

 .بەرەدى قويا ۇرىپ دەپ، – ءجۇرسىڭ؟ وتتاپ نە ءوزىڭ –
. ە كەلىپ، شىڭقىلداقتىڭ بۇزاۋىن بالتاالپ ءولتىردىنۇيى دەپ، – ولتىرەيىك، بۇزاۋىن شىڭقىلداقتىڭ بالەم، ءاي، –

تاعى دا شىڭقىلداق بۇزاۋىن سويىپ جاتىر ەدى، التى اق باس اتان كەلدى. التى اق باس اتاننىڭ باسىنا قاندى جاعىپ 
 جىبەردى. سونسۇن ءبىر كىسى كەلدى.

 بە؟ كوردىڭ اتاندى باس اق التى ادام، ءاي، –
 التى ىكىس الگى. دەيدى –ءبىر التى قىزىل باس اتانىم كورىنسە، ايداپ جىبەرە سال،  مەنىڭ. جوق كورگەم جوق، –

 دا اعىت. كەلدى ايداپ ۇيگە تۇيەنى شىڭقىلداق. بەردى كەپ ايداپ شىڭقىلداققا ،[دەپ] كوردىك اتاندى باس قىزىل
 :توڭقىلداق توعىز
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 .دەيدى – بەردى؟ كىم تۇيەنى –
 ىلداقتوڭق توعىز. دەيدى –ەن. مىنا جاقتاعى ەل ولگەن بۇزاۋعا تۇيە بەرەدى ەكەن، ەك بۇل بۇزاۋ ولگەن جالعاندا –

 .كەلەدى الىپ اۋىلعا ءبىر سالىپ، ارباعا بالتاالپ، بۇزاۋالرىن
 .دەيدى – ما؟ بار بەرەتىندەرىڭ تۇيە بۇزاۋعا ولگەن ءاي، –
 دەيدى. – ەكەن؟ مە بەرە تۇيە كىسى بۇزاۋعا ولگەن ءجۇرسىڭ؟ ساندالىپ نە –

 قايتىپ تاعى ۇيىنە كەلدى.
ءاي، شىڭقىلداقتىڭ شەشەسىن ءولتىرىپتى. تاعى شىڭقىلداق ولگەن شەشەسىن كيىندىرىپ، تۇيەگە ءمىنىپ، شەشەسىن  

ر دەپ، جۇگىرىپ كەلە جاتى« كەلىنشەك كەلەدى»الدىنا الىپ كەلە جاتىر ەدى ءبىر اۋىلعا، الگى اۋىلدىڭ قىزدارى 
 ەدى.

 ىنانشاب تۇيەنىڭ ەدى، جاتىر كەلە تىڭداماي قىزدار ول. دەپتى –ءارى ءجۇر، تۇيەم جىعىپ كەتەدى،  قىزدار، وي، –
 .قالدى جىعىلىپ «كەلىنشەك» الگى تۋالپ، تۇيە الدى، ءپىسىپ ءبىزىن

 .ايتادى كەلىپ اقساقالدارىنا اۋىلىنىڭ دەپ، – بولمايسىڭ، ايتسا، –
 سونسۇن .دەيدى –ىپ، كەلىنشەگىم ءولىپ قالدى. ماعان قاتىن بەرىڭدەر، ۇركىت تۇيەمدى كەلىپ، قىزدارى اۋىلدىڭ –

 .كەلەدى الىپ ۇيىنە قىزدى ول. بەرىپتى قىز ءبىر ورنىنا اقساقالدار
 سونسۇن توعىز توڭقىلداق سۇرايدى.

 .دەيدى – اكەلدىڭ؟ قايدان قاتىندى سەن –
توڭقىلداق بارىپ، شەشەسىن ءولتىرىپ، ارباعا سالىپ  توعىز ايتىپتى، دەپ – ەكەن، بۇل كەمپىر ولگەن جالعاندا –

 الىپ:
 .دەپتى – ما؟ بار بەرەتىندەرىڭ قىز كەمپىرگە ولگەن ءاي، –
 .دەپتى – ەكەن؟ مە بەرە قىز كىسى كەمپىرگە ولگەن ءجۇرسىڭ؟ ساندالىپ نە –

كە اكەپ، تى ءبىر بايتەرەكشىڭقىلداق كەلىپ، توڭقىلداق توعىز –ۇرىپ جىبەرىپتى. سونسۇن ۇيىنە كەلىپ، ءبارى 
ايداپ  جاعىنا قاراسا، ءبىر كىسى قوي-تاڭىپ تاستايدى. ەندى ورتەيمىز دەپ، وتقا كەتىپتى. سونسۇن شىڭقىلداق جان

 كەلە جاتىر ەكەن، الگى كىسىنى شاقىردى. ول كىسى كەلدى.
پ، ەشىپ جىبەردى. ەكەۋى كەلىش شىڭقىلداقتى. ىدەيد – بواليىق، جولداس ەكەۋمىز جىبەر، شەشىپ جىلدام ءاي، –

سۋدىڭ جاعاسىنا كەلىپ وتىر ەدى، توعىز توڭقىلداق ىزدەپ كەلە جاتىر ەكەن، شىڭقىلداق قاشىپ كەتتى. توعىز 
 توڭقىلداق كەلىپ سۇرادى.

 .دەدى – بە؟ كوردىڭ كىسى ءبىر –
 ا سەكىرىپ، توبەسى عاناسۋع بىرەۋى باعانا. دەدى – كەتتى، ءتۇسىپ ىشىنە سۋدىڭ وسى –. دەدى – كوردىم، –

 كورىنىپ كەتىپ بارا جاتىر ەدى.
 دە ءبارى دەپ، ءجۇر، بارماي ورتاسىنا –. ءتۇستى بىرەۋى دەپ، – ءجۇر، الماي ۇستاي ءوستىپ اناۋ ويباي، –

 .دەيىم وتكىزگەن قۋلىعىن شىڭقىلداق ءسويتىپ،. ءولدى ءتۇسىپ،
 ىلداق. توعىز توڭقىلداق، ءبىر قيق24

بۇرىنعى ۋاقىتتا توعىز توڭقىلداق، ءبىر قيقىلداق بولىپتى. توڭقىلداقتىڭ توعىزىنىڭ توعىز تاناسى، توعىز شەشەسى بار 
ەكەن. ءبىر قيقىلداقتىڭ ءبىر تاناسى، ءبىر شەشەسى بار ەكەن دە، توڭقىلداقتار )قيقىلداققا( ءھارقايسىسى ءوزىنىڭ 

ەكەن. ءبىر كۇنى قيقىلداقتىڭ ەتىگى جىرتىلىپ قالىپتى. قيقىلداق تاناسىن بىر تاناسىن باقتىرىپ جۇرەدى -ءبىر
توڭقىلداقتارعا قوسىپ جىبەرىپتى. توڭقىلداقتار ءبىر كۇن باعادى، ەكى كۇن باعادى. ءبىر كۇنى توڭقىلداقتار اقىلداسىپ، 

 ى.اتپاققا تىعىپ كەتەدقيقىلداقتى قۇرتامىز دەپ، بىرىگىپ الىپ، قيقىلداقتىڭ تاناسىن ءبارى جابىلىپ، ب
كەشكىتۇرىم اۋىلىنا بارسا، ناشار قيقىلداق سورلىنىڭ تاناسى جوق. قيقىلداق جۇگىرىپ كەلىپ، توڭقىلداقتاردان سۇراسا، 

 توڭقىلداقتار:
 .دىدەي – كەتتىك، تىعىپ باتپاققا كەيىن باقپاعاننان ەدىك؟ ما ماالي ساعان ءبىز باعىپ، تاناڭدى سەنىڭ –

قيقىلداق]تىڭ[ توڭقىلداققا كۇشى جەتپەيدى. والر ءداۋ ءھام ۇلكەن، قيقىلداقتىڭ كۇشى جەتپەيدى. قيقىلداق والرعا 
كۇشى جەتپەگەننەن كەيىن بارىپ، تاناسىن سويىپ جاتسا، بەس اق باس اتان كەلە جاتىر ەكەن. بەس اق باس اتاندى. 

 ، ەتىن ارتىپ، اۋىلىنا كەلىپ:قيقىلداق ۇستاپ الىپ، تانانىڭ قانىن باسىنا جاعىپ
 باس اق بەس ولتىرسەڭ، تاناالرىڭدى. ەكەنسىڭدەر وستىرمەيدى تاناالرىڭدى اۋ،-توڭقىلداقتار جارالعان قور ە، –

 تۇگىل، تانا ە،ولتىرس تىعىپ باتپاققا تاناسىن جابىلىپ، ءبارى توڭقىلداقتار قىلسا، اقىماق دەپ، – ەكەن، بوالدى اتان
ىپ، قيقىلداقتى ولتىرەيىن دەپ كەلسە، ۇيىندە شەشەسى وتىر ەكەن. بول ىزا توڭقىلداقتار. جوق دا باسى اتاننىڭ
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شەشەسىن ءولتىرىپ كەتتى، ءبارى جابىلىپ. قيقىلداق تاعى قۇن داۋاليىن دەسە، ءالى جەتپەيدى. ولگەن شەشەسىن 
 وگىزگە مىنگىزىپ، بىرەۋدىڭ قىزىلداعان قىرمانىنا اپارىپ قويادى.

ر ۋاقتا قىرماننىڭ يەسى اشۋالنىپ، قىزىلدى جەپ تۇرعان وگىزدىڭ ۇستىندەگى ولگەن كەمپىردى تىرمامەنەن ءبىر ءبى 
سالسا، جىعىلىپ قاالدى. قيقىلداق جۇگىرىپ كەلىپ، شەشەسىنە قۇن داۋالپ، ءبىرتاالي مال الىپ، اۋىلىنا بارىپ، 

 توڭقىلداقتارعا ايتادى.
 .دەپتى –بوالدى ەكەن،  مال ولتىرسەڭ،. ەكەنسىڭدەر دىولتىرمەي شەشەلەرىڭدى سەندەر –

 توڭقىلداقتار ءبارى دە شەشەسىن ولتىرەدى. مال تۇگىل دانەمە جوق. توڭقىلداقتار:
 بايالپ، ۋزىنا سالىپ، مەسكە ۇلكەن ءبىر الىپ، ۇستاپ قيقىلداقتى دەپ، – اي،–قورلىعىن قيقىلداقتىڭ مىنا قاپ، –

كوپىرگە بارىپ، مەستىڭ اۋزى شەشىلىپ، سول جەردە كوپىرگە  ءبىر بارىپ، اعىپ. جىبەرەدى سالىپ دارياعا ۇلكەن ءبىر
شىعىپ، ولەڭ ايتىپ وتىرادى. وسىندا ولەڭ ايتىپ وتىرسا، ءبىر جىگىت قاينىنا مال ايداپ بارا جاتىر ەكەن، الگى 

 قاينىنا بارا جاتىرعان جىگىت ولەڭ بىلمەيدى ەكەن. قيقىلداققا:
 ا قيقىلداق:سوند. دەپتى – ۇيرەتشى، ولەڭ دا ماعان –
 :تۇرىپ كۇيەۋ سوندا. دەپتى – ەكەن، ولەڭ تولعان ءىشى ەمەس، مەس مەس سارى جاتقان مىناۋ –
 تاپتاس دارياعا بايالپ، اۋزىن سالىپ، مەسكە كۇيەۋدى قيقىلداق. دەپتى – شىعارعىن، جاتقىزىپ ءبىراز مەنى –

 :بارىپ اۋلىنا ايداپ، مالىن كۇيەۋدىڭ جىبەرىپتى،
اۋ، سۋدىڭ تۇبىنە تۇسپەيدى ەكەنسىڭدەر. تۇسسەڭدەر، تولىپ جاتقان مال ەكەن، مەنىم اعاشىم -لداقتارتوڭقى ەي، –

. ەپتىد –بىر باقان الىپ بارساڭدار، مالدى كوپ ايداپ شىعارسىڭدار، -جوق بولىپ، كوپ ايداي المادىم، سەندەر ءبىر
سەرەڭ ەتسە، ءالى ايداي الماي كەلەدى -، باقانى سەرەڭءتۇسىپ بىرەۋى الدىمەنەن بارىپ، دارياعا ءبارى توڭقىلداقتار

 دەسىپ، ءبارى سۋعا ءتۇسىپ، ءولىپتى. قيقىلداق الگى مالمەن بايىپتى.
 . ەجىگەلدى25

 بەرىپتى، قالىڭ ناالسىبا اكەسى. ەكەن ەجىگەلدى –ەرتەدە ءبىر باي بولىپتى، بايدىڭ ءبىر جالعىز باالسى بولىپتى، اتى 
جىبەرىپتى. باالسى بارىپ، قالىڭدىق ويناپتى. ەجىگەلدى ۇيىنە قايتتى. كەلە جاتقاندا ۇرى توناپتى،  قاينىنا باالسىن

جانىندا ەكى كۇمىس تەڭگە قالىپتى. ۇيىنە جاياۋ كەلدى، كەلسە، ەلىن جاۋ شاۋىپ كەتىپتى. ەجىگەلدى كىم ەكەنىن 
ر قوتىر تورى تاي قالىپتى، تايدى الدىنا سالىپ ايداپتى. الدىنان ءۇش كىسى كورىنىپتى. سو بىلمەيدى. جۇرتىندا ءبى

كىسى جاقىنداپتى. ەجىگەلدى ەكى كۇمىس تەڭگەسىن ماناعى قوتىر تايدىڭ قۇيرىعىنىڭ استىنا تىعىپتى. باعاناعى ءۇش 
 لگەن سوڭ ەجىگەلدى تايدى قامشىمەنەنكىسى كەلدى، كەلىپ سويلەستى. ۇشەۋى بايالردىڭ باالالرى ەكەن. والر كە

 سالدى، سوققان سوڭ تاي تىشتى، باعاناعى تەڭگەنى ەجىگەلدى الدى.
 نەگە». دەيدى – ،«ساتپايمىن»: ەجىگەلدى. دەدى –« ە، سەن تايدى سات!»باعاناعى ءۇش كىسى ايتتى: 

. دەدى – «!بەرەيىك سوم ءدۇز ەكى بىز»ء. دەدى – ،«تىشات تەڭگە تايىم كۇنىندە. دەدى – «ساتپايسىڭ؟
 .دەدى –، «بايلىق قىلساڭ، ءۇش ءدۇز تەڭگە بەرسەڭ، ساتامىن»دەدى.  – ،«ساتپايمىن»
. دەدى – اپار، ۇيىڭە –: ايتتى ەجىگەلدى. دەدى –، «مىنانى قايتەمىز؟»ءۇش ءدۇز تەڭگە بەردى، تايدى الدى.  
ا كەلگەندە شىع كۇن! سۋعار ءبىر سونى جاتقاندا كەلە اتىپ ڭتا سۋعار، ورتاسىندا ءتۇن! بايال پىشەنگە جوڭىشقا، –

ءۇيىڭنىڭ ىشىنە اق كيگىز جاي! تايدى الىپ كەلىپ، ىشىنە قويا بەر. قۇيرىعىنان ۇستاپ، قامشىمەنەن ساباساڭ، 
 .دەدى –ءۇيىڭنىڭ ءىشىن كۇمىس تەڭگەگە تولتىرا تىشار، 

ءۇيىنىڭ ىشىنە تورى تاي تەڭگە تىشپادى، بوق تىشادى. ءۇش قارىنداستىڭ اعاسى ىنىلەرىن شاقىردى، والر كەلدى.  
 باردى، والر. دەدى – ،«ىزدەيىك ەجىگەلدىنى. تىشتى بوق تىشپادى، تەڭگە تاي». دەدى –، «ەجىگەلدى الداپتى»

 ايدىڭب. تۇردى اسۋلى ەت قازان قاسىندا ەجىگەلدىنىڭ. سويلەستى جاتىر، كەلە باالالرى بايدىڭ. تاپتى ىزدەدى،
 :باالالرى

 دى:ەجىگەل. دەدى – سات، قازاندى –
 .دەدى – ساتپايمىن، –
 ءوزى سۋ اسىالدى، ءوزى قازانىم بۇل –. دەدى – ،«قاالمىن ءولىپ ءوزىم ساتسام، مۇنى». دەدى – بار؟ نەسى –

 :ايتتى باالالر. پىسەدى ءوزى جاعىالدى، ءوزى وتىن سالىنادى، ءوزى ەت قۇيىالدى،
 الر ايتتىالر:و قازاندى، ساتتى. دەدى – بەرەمىز، تەڭگە ءدۇز ءۇش! سات –
 قايتەمىز؟ مىنانى ەجىگەلدى، –
 .دەدى – اسىالدى، سوڭ كەتكەن الىسقا ءوزىم مەنىڭ اسىلمايدى، كەتپەي، الىسقا ءوزىم مەنىڭ –

 وت جاعىلمادى، ەت سالىنبادى، سۋ قۇيىلمادى.ەجىگەلدى قاشتى. قازان اسىلمايدى، 
 .دەدى – ءبىزدى، الدادى –

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                817 bet 

ىپ كەتتى، ۇستاپ الدى، اپكەلدى، ءبىر سۋدىڭ باسىنا اپكەلدى، قولىن، اياعىن قۋ قۋدى،. دەدى – قۋالىق، –
 اقاالع ۇشەۋى. قورىقتى دەپ – ،«كەتەر ءتۇسىپ سۋعا الىپ، بىزدى»ء. دەدى –، «سۋعا تاستايمىز»بايالدى، 

 .كەتتى
 .دەدى – جات، سەن اپكەلەمىز، اعاشتى – دەدى، – جىبەرەمىز، يتەرىپ اعاشىمەنەن –
ىلعان نە ق»ءبىر كىسى ەجىگەلدىنىڭ قاسىنا كەلدى. ەجىگەلدى جىالدى، ويباي، ويباي سالدى. كەلگەن كىسى:  

 بار بورىگى تۇلكى قارا باسىندا بولعان، بار اتى جورعا قارا استىندا كىسىنىڭ سۇراعان ونى. دەدى –« جانسىڭ؟
بەرى جاقىن كەل! مەن ساعان »كورىپ ايتتى:  ونى ەجىگەلدى. بولعان بار شاپانى ماقپال قارا ۇستىندە بولعان،
 ەنس» ماعان ەكەن، ولگەن پاتشاسى ءشاردىڭ مىنا»: ايتتى ەجىگەلدى. كەلدى جاقىن كىسى. دەدى –« ايتايىن!
 قارا. دەدى – ،«يتەرەمىز سۋعا» بۋدى، اياعىمدى-قول سوڭ سونان. بولمادىم مەن. دەدى – «!بول پاتشا سوعان
 .دەدى – ،«قىالدى؟ نە بولساڭ، پاتشا – دەدى، –اقىلىڭ جوق ەكەن، »ى: ايتت كىسى اتتى جورعا

 ەجىگەلدى ايتتى:
 .دەدى – جارامايمىن، بولۋعا پاتشا –

 قارا جورعا اتتى كىسى ايتتى:
 .دەدى – بواليىن، پاتشا مەن –

 ەجىگەلدى ايتتى:
سى كيىمىن شەشىپ، وعان بەردى. كى اتتى جورعا قارا. شەشتى. دەدى –! مەنى شەش دەسەڭ، بواليىن پاتشا –

 ەجىگەلدى ونى بۋدى، ايتتى:
 ەنىس والر دەسەڭ، بوالمىن پاتشا سەن يتەرگەندە، سۋعا اعاشپەنەن سەنى سوڭ كەلگەن كەلەدى، كىسى قاالدان –

 .كيدى بورىكتى تۇلكى قارا كيدى، شاپاندى ماقپال قارا ءمىندى، اتقا جورعا قارا ەجىگەلدى. دەدى – شەشەدى،
. ەيدىد –، «ەجىگەلدىنى سۋعا يتەرەمىز»جىگەلدى كەتتى، كەتكەن سوڭ ماناعى ۇشەۋ قاالدان اعاش الىپ كەلدى، ە

 :ايتتى سىكى بايالعان. يتەردى كىسىنى بايالعان ءتۇسىپ، اتتان ۇشەۋى
 !بوالمىن پاتشا يتەرمە، مەنى –

 ۇشەۋ ايتتى:
. سەن پاتشا بوالمىن دەسەڭ، سەنى سۋعا جىبەرەيىن، وندا پاتشا الدىڭ الداپ اقشامىزدى قانشا: الدادىڭ مەنى سەن –

 .قايتتى قاالعا ۇشەۋى ەندى جىبەردى، يتەرىپ سۋعا ونى. دەدى –بول! 
 ەجىگەلدى كەلدى. ۇشەۋى ايتتى:كەلدى قاالعا، كەلسە، الدىنان 

 .جىبەردىك سۋعا سەنى ءبىز ەجىگەلدى، ە، –
 ەجىگەلدى ايتتى:

 .دەدى –ەرگەنىڭ ماعان جاقسى بولدى، سۋدىڭ تۇبىندە وسىنداي قارا جورعا ات ەكەن، جىب سۋعا اعاالر، ە، –
 .ۇستادىم مەن ات، جالعىز –

 ۇشەۋ ەجىگەلدىگە ايتتى:
 :ەجىگەلدى. دەدى –! كورسەت بىزگە – دەدى، – اعام، ە، –
اسقا سقا تولتىردى، قونىشىن تتا قوينىن بىرەۋىنىڭ. اكەلدى جەرگە يتەرگەن سۋعا ءوزىن باعاناعى. دەدى –! ءجۇر –

 ۋىنىڭۇشە سوڭ ونان. كەتتى ءتۇسىپ بىرەۋى. دەدى –« سۋعا ءتۇس!»تولتىردى، بەلىنە ءبىر شىبىق بايالدى، 
 .كەتتى ءتۇسىپ سۋعا ەكەۋى. دەدى – ،«ءتۇس سۋعا» بايالپ، شىبىققا ەكەۋىن

ءوزى ەجىگەلدى اتقا ءمىندى، سۋعا ءتۇستى، ارعى جاققا كەتتى، اتتى قايتاردى سۋدان وتكىزىپ، ءوزى جاياۋ كەتتى.  
 ەقازاقتىڭ ۇيىنە كەلدى، سو ۇيدە التى قىز بار ەكەن، التى باستى ءبىر جالماۋىز كەمپىر بار ەكەن. ەجىگەلدى كەل

كەمپىردى قامشىمەنەن سابادى، التى قىزدى سابادى، ۇيىنەن كەمپىرمەنەن بەس قىز قاشىپ كەتتى. ءبىر قىزدى ۇيىندە 
 ەجىگەلدى الىپ قالدى، قاتىن قىلدى. ەجىگەلدى داالعا كەتتى. ءبىر كۇنى ۇيىنە كەمپىر كەلدى. كەمپىر سۇرادى:

 .دەدى – قايتەسىڭ؟ كەلگەندە ەجىگەلدى –
 :قىز ايتتى

 :ايتتى كەمپىر. دەدى – كىرگىزەمىن، ەجىگەلدىنى اشىپ، ەسىك –
 قايتەسىڭ؟ جاتقاندا تۇندە –

 قىز:
 :ايتتى كەمپىر. دەدى –مىن، جاتا قۇشاقتاسىپ –
 .جات قاراپ تەرىس جاتقاندا، تۇندە كىرگىزبە، اشىپ ەسىكتى بۇگىن –

 تەرىس قاراپ جاتتى. ەجىگەلدى ايتتى:ەجىگەلدى ۇيىنە كەلدى، ەسىكتى اشپادى، تۇندە جاتىپ ەدى، 
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 :ايتتى قاتىنى جاتاسىڭ؟ قاراپ تەرىس نەگە قاتىن، –
 :ايتتى ەجىگەلدى. دەدى –ۇيدە جالعىز وتىرامىن، باال مەندە جوق،  مەن كەتەسىڭ، داالعا ءوزىڭ –
 :ايتتى قاتىنى. بەرمەيدى قۇداي بەرمەسە، باالنى –
 .دەدى – جوق، ساۋكەلە مەندە –
 :ايتتى ەجىگەلدى. دەدى –! بەر كەلىپ الىپ ساتىپ مارجان ماعان سونان ساتادى، مارجان الىپ داۋعار ءبىر –
 :ايتتى قاتىن. دەدى – بارمايمىن، جاياۋ –
 اپكەلدى. دەدى – «!اكپەل» ەجىگەلدى. دەدى – ءمىن، سوعان بەرەيىن، اكەپ سونى بار، وگىز اال شەشەمدە –

 .ساتۋعا مارجان كەتتى ءمىندى، وگىزىن وگىزىن،
داۋعار الىپ تۇستىك جەردەن كورەدى ەكەن، كۇندىك جەردەن ەستيدى ەكەن. داۋعار الىپ سەيىلگە شىقتى، باعاناعى 

 ەجىگەلدىنى كوردى. قىرىق نوكەر شاقىردى:
 وگىزىن ،دەسە ساتپايمىن. كەل الىپ وگىزىن ساتسا، ما، ساتار وگىزىن تەڭگەگە ەكى كەلەدى، باال وگىزدى اال اناۋ –
 .دەدى – كەل، الىپ دە ءوزىن دە،
 .دەدى – جەيمىن، ءپىسىرىپ قاقتاپ، ءوزىن االيىن، سويىپ وگىزىن –

ەجىگەلدى دە تۇستىك جەردەن كورەدى ەكەن، كۇندىك جەردەن ەستيدى ەكەن. ەجىگەلدى داۋعار الىپتىڭ ءسوزىن 
 ەسىتتى. ەجىگەلدىگە ەكى كىسى كەلدى.

 .دەدى – سات، وگىزىڭدى –
 .دەدى – نەگە؟ –
 .دەدى – تەڭگەگە، ەكى –
 الدى.ق جاياۋ ەجىگەلدى تەڭگەگە ەكى. الدى وگىزىن كىسى ەكى. دەدى – ساتامىن، –
 ءبىر كەمپىرگە كەلدى، كەمپىرگە ايتتى: 
 ولدى،ب ءتۇن كەلدى، ۇيگە ايداپ، قويىن كەشكە جايدى، قويىن كەمپىر، قىلدى باال. دەدى –! بوالمىن باال ساعان –

 اۋكەلەنىس جايدى، قويىن تۇردى، ەرتەڭ جاتتى، كەلدى، ۇيىنە قايتىپ الدى، ۇرالپ ساۋكەلەسىن كەلىنشەكتىڭ ءبىر
 نا كيدى. داۋعار الىپتىڭ اۋلىنا كەلە جاتىر.باسى

 ونى الىپ كەلە جاتقانىن كوردى، قىرىق نوكەردى شاقىردى.
 «مە؟ پىستى»ء مەن اسپاڭدار، سەندەر ايتايىن، دەپ – ،«اس ەت»: مەن جاتىر، كەلە كەلىنشەك ءبىر اناۋ –

ق قىالمىن، سول قاتىن تۇندە ويبايالسا، زورلى جاتامىن، قوينىندا سونىڭ تۇندە ايتىڭدار، دەپ «جوق» دەگەندە،
 .دەدى –سەندەر كەلمەڭدەر، 

، شى ەكەن دەيدى. ەسەندەستىبولىپ، داۋعار الىپتىڭ ۇيىنە كەلدى، الىپ ونى بىلمەدى، ۇرعا« قاتىن»ەجىگەلدى 
 سويلەستى. الىپ ايتتى:

 –« ەندى قايتسەم ەكەن؟»، بولدى كەش كۇن. اسپادىالر ەت كەتتى، اسقالى نوكەرى. دەدى –! اسىڭدار ەت –
 .دەدى – ،«جوق»: نوكەرى. دەپ – «مە؟ ءپىستى اس»: سۇرادى الىپ. كەلىنشەك دەدى

 ايتتى: كۇن باتتى، ەتتى اكپەلدى، جەدى. ەجىگەلدى
 :الىپ. دەدى – بولدى، ءتۇن –
 :ەجىگەلدى. دەدى – قون، –
عىن شىققان سوڭ ءبىر قىلمىستىنى اسىپ ولتىرەتۇ تىسقارى شىقتى، تىسقارى قوندى،. دەدى –! قونايىن قونسام، –

 اسپا بار ەكەن. داۋعار الىپ ونى كەلىنشەككە كورسەتتى. كەلىنشەك ونى كورىپ ايتتى:
 :ايتتى الىپ داۋعار. دەدى – وينايسىڭ؟ قايتىپ بۇعان –
ى ولتىرەمىن، قويعان كىسىن اسىلىپ سوڭ سونان. دەدى – كەتەدى، اسىلىپ جىبەرسەم، ءتۇرتىپ تاياقپەنەن تەمىر مىنا –
 .دەدى –

 كەلىنشەك ايتتى:
 جىبەردى ءتۇرتىپ ءجۇردى، الىپ. دەدى – تۇرتەيىن، تاياقپەنەن تەمىر! كورەيىن مەن – دەدى، –! ءجۇرشى –

 اياعىنان، ڭالىپتى جۋان كەلىنشەك ەكەن، بار قامشى قولىندا كەلىنشەكتىڭ. كەتتى اسىلىپ الىپ داۋعار. كەلىنشەك
 ن ۇستادى، قامشىمەنەن سابادى، سابادى. داۋعار الىپ، ويباي، ويباي سالدى. كەلىنشەك سۇرادى:قولىنا

 .بوقتادى الىپتى كەلىنشەك ويبايالدى، الىپ. جاتىر ساباپ دەپ، – ەكەن؟ مە تاتي ەتى وگىزىمنىڭ اال –
 داۋعار الىپتىڭ ويباي سالعانىن قىرىق نوكەرى ەسىتتى، الىپ كەلىنشەككە زورلىق قىلىپ جاتىر ەكەن دەپ ويالدى.

ەكى كىسى كەلە جاتىر، -ەندى ەجىگەلدى ۇيىنە قايتتى، قوندى، ەرتە تۇردى، قويىن جايدى، جايىپ تۇرسا، بىر
 تى.امانداس
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 .دەدى – اسساالۋماعااليكۋم، –
 :ەجىگەلدى. بىلمەدى ەكەنىن ەجىگەلدى ەجىگەلدىگە، سويلەستى. دەدى – ۋاليكاماساالم، –
 :ايتتى كىسى. دەدى –باراسىڭدار؟  قايدا –
 قامشىمەنەن ى،كەتت اسىپ اسپاعا الىپتى داۋعار كەلىپ، بولىپ كەلىنشەك سول ەدىك، الىپ ساتىپ وگىز باالدان ءبىر –

 .دەدى – كەتىپتى، ساباپ
 :ايتتى ەجىگەلدى. سۇرادى دەپ – ما؟ بار مىندا دارىگەر ءبىر. جاتىر بولىپ اۋرۋ قاتتى الىپ ەندى –
 مەن ءوزىم دارىگەرمىن، مەن ءوزىم تامىر ۇستاۋشى ەدىم. –

 ەكى كىسى ايتتى:
 :يتتىا سوڭ ۇستاعان. كوردى ۇستاپ تامىرىن كەلدى، الىپقا ءجۇردى، الىپقا ەجىگەلدى! الىپقا – دەدى، –! ءجۇر –
را تىكەن تۇز الىپ قا تاباق ءبىر كەل، الىپ قازىق تەمىر ءتورت كەل، الىپ ماعان ارقان جىبەك قۇالش قىرىق –

 .دەدى –كەل، وتكىر پىشاق الىپ كەل! 
ت تەمىر تور»قىرىق قۇالش جىبەك، ءتورت تەمىر قازىق اكەلدى، ءبىر تاباق تۇز اكپەلدى، وتكىر پىشاق اكپەلدى. ء

 پتى،الى بايالدى الىپتى، كەردى دەدى، – ،«كەر الىپتى» قاقتى، قازىقتى جەرگە. دەدى –، «قازىقتى جەرگە قاق
 ءتورت قازىققا بايالدى. ەجىگەلدى جالشىالرىنا ايتتى:

 .دەدى – كەلمەڭدەر، دا، ويبايالسا الىپ –
 .شىداماس ەمىمە قىلعان مەنىڭ –

جالشىالرى كەتتى. ەجىگەلدى پىشاق الدى، پىشاقپەنەن داۋعار الىپتىڭ تەرىسىن ءتىلدى، تۇزدى قۇيدى، قامشىمەنەن 
 سابادى، سابادى، سۇرادى:

 وكەرن قىرىق. سالدى ويباي ويباي، الىپ داۋعار بوقتادى، بوقتادى، دەپ –وگىزىمنىڭ ەتى ءتاتتى مە ەكەن؟  اال –
 .كەلمەدى سوزىمەنەن ايتقان ەجىگەلدىنىڭ. ەستىدى سالعانىن ويباي

 ەجىگەلدى قاشتى، الدىنان ءبىر تۇيەلى كىسى كەلە جاتىر، كەلىپ امانداستى، سويلەستى. ەجىگەلدى سۇرادى:
 باراسىڭ؟ قايدا –
 :ايتتى ەجىگەلدى. ەدىد – بارامىن، اۋلىنا الىپتىڭ داۋعار –
 .دەدى –! بەر ماعان تۇيەڭدى –
 .دەدى – نەگە؟ –
 .بەرەيىن اپ اقشا الىپتان داۋعار –
 :ايتتى ەجىگەلدى. دەدى – بەرەسىڭ؟ اپ اقشا دەپ نە –
 سىكى باعاناعى. دەدى –دەسەم، اقشا ماعان بەرەدى،  مەنمىن يەسى وگىزدىڭ اال بەرىپ، وتە تۇسىنان اۋلىنىڭ –

 :ايتتى
 .دەدى – االمىن، ايتىپ ءوزىم مەن ونى –

 تۇيەلى كىسى اۋىلدىڭ تۇسىنا كەلدى، ايتتى:
 .دەدى –! مەنمىن يەسى وگىزدىڭ اال –
 .دەدى –! مەنمىن اسقان اسپاعا –
 .مەنمىن سالعان تۇزدى ءتىلىپ، جونىڭا –
 ن مەنمىن. داۋعار الىپ ايتتى:سوققا قامشىمەنەن –
 .سۇرادىالر السا، ۇستاپ كىسىنى، سو ۇستادى. ۇستاڭىز كىسىنى سو –
 :ايتتى كىسى تۇيەلى. دەدىالر – ۇيرەتتى؟ كىم سەنى سوزگە ول –
 :سۇرادى الىپ. ۇيرەتتى باال باراتۇعىن قاشىپ ءبىر –
 .دەدى – كەتتى؟ قايدا باال سو –
 .دەدى –دى، بارا كەتىپ تامان قاالعا –

جەتتى باالعا، باال قاالعا جەتكەن ەكەن. باال قۋعان كىسىنى كوردى، ءبىر ەندى ەكى كىسى ەجىگەلدىنى قۋدى، قۋىپ 
 جامان ۇيگە كىرىپ كەتتى. كىرىپ كەلسە، ءبىر تاز باال بار ەكەن، ديىرمەن تارتىپ تۇرادى ەكەن. ەجىگەلدى ايتتى:

 .دەدى –دىڭ بە؟ ءبىل ەشتەمە –. دەدى –! تازىم وي، –
 .دەدى –! جوق –
. دەدى – كەلەدى، كىسى ەكى دەپ، كەرەك باسى تازدىڭ قالىپ، جىرتىلىپ تورى قارشىعاسىنىڭ الىپتىڭ داۋعار –
 تىپتار ديىرمەن جاعىپ، ۇندى بەتىنە ەجىگەلدى باعاناعى. كىردى ۇيگە جامان دە، كەلدى كىسى ەكى. قاشتى تاز

 دى:سۇرا كىسى ەكى الگى. وتىردى
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 ساقاۋ دەدى، – «!م! م» دەپ، – ،«تانىر داۋسىمنان سويلەسەم،» ەجىگەلدى. دەدى – كەتتى؟ قايدا باال –
 وتىر، وعىپس باسىن تاقتايعا باال تاز ءبىر كەلسە، ۇيگە ءبىر شىعىپ شىقتى، دەدى، ەكەن كەتكەن كىسى ەكى بولدى،
 :سۇرادى دە كەلدى كىسى قاناتىپ، قىلىپتى اال قىزىل

 :ايتتى باال. دەدى –ە قىلدىڭ؟ ن –
 :ايتتى كىسى. دەدى – جارامايدى، تورعا باسىم –
 .دەدى – ۇيرەتتى؟ كىم ونى –
 .دەدى – ۇيرەتتى، سونى باال، ءبىر الگى –
 :ايتتى باال. دەدى – قايدا؟ باال ول –
 :ايتتى كىسى ەكى. دەدى – كەتتىم، قاشىپ مەن قالعان، تارتىپ ديىرمەن –
 ەجىگەلدى ەكەن. كىسى سول –

قايتىپ كەلسە، ەجىگەلدى قاشىپ، كەتىپ قالىپتى. داۋعار الىپتىڭ ۇيىنە كىسى قايتىپتى. الىپقا باعاناعى ۇيگە قايتتى، 
 ايتتى:

 .دەدى – المادىق، ۇستاي –
 داۋعار الىپ قاعاز سىزدى:

ردى. پەگەن ءبىر قاالعا بارىپ، تۇجەت حات ەجىگەلدى. دەدى – ۇستاسىن، بولسا، كىسى اتتى ەجىگەلدى قاالعا-قاال –
كەمپىردىڭ ۇيىندە تۇردى، باال بوالمىن دەپ تۇردى. كەمپىردىڭ باالسى جوق ەكەن، كەمپىر ەجىگەلدىنى باال ءبىر 

 قىلىپ الدى.
ەرتەڭ ەجىگەلدى قويىن جايىپ كەتتى. سول قاالعا تاعى دا حات كەلدى. سول قاالنىڭ بيلەرى، حاندارى كەڭەس 

 قىلدى.
 ولس السا، كىم اقشانى سول –. دەدى – جۇرگىزەلىك، دە ءبارىن كىسىنىڭ – دەدى، –شەگە اقشا توگەلىك، كو –
 .دەدى – ۇستالىق، سونى ەجىگەلدى، –

كوشەگە اقشا سالدى، كىسىنىڭ ءبارىن جۇرگىزدى. ەجىگەلدى ءجۇردى، تابانىنا جەلىم جاعىپ الىپ، كوشەدەگى اقشانىڭ 
 .. ەجىگەلدى كوپ كىسىنىڭ ىشىندە ءجۇر ەكەنءبارىن تۇگەستى، ءبىر تەرەكتىڭ تۇبىنە اپارىپ، اقشاسىن تاستادى

 قاالنىڭ بيلەرى، حاندارى كەڭەس قىلدى.
. ەتتىجەتەل. دەدى – االلىق، ۇستاپ العاندا، سونى جۇرگىزەلىك، ارتىپ، قازىنا تۇيەگە ءبىر. كورىنبەدى بىزگە –

 كەلدى.جىگەلدى تۇيە جەتەكتەگەن باالعا الىپ ە الىپ، اراق توپ ءۇش ءبىر تامان كەشكە
 .دەدى – شولدەدىڭ، – دەدى، – ءىش، –
ءىشتى، ءىشىپ ماس بولىپ، جىعىلىپ قالدى. تۇيەنى الىپ، ەجىگەلدى كەتىپ قالدى. ۇيىنە اكەلدى تۇيەنى. سويدى،  

سويىپ شەشەسىنە بەردى. ءتۇن بولعان سوڭ تەرەكتىڭ تۇبىنە كەلدى، اقشاسىن الىپ وتىر ەدى. حاننىڭ ءۋازىرى 
 لدىنى كورىپ، ۇستاپ الدى، تەرەككە بايالپ تاستادى. ءۋازىردىڭ ءوزى حانعا كەتتى. حانعا بارىپ ايتتى:كەلىپ، ەجىگە

 .دەدى – قويدىم، بايالپ تەرەككە ۇستاپ، ەجىگەلدىنى –
 ەجىگەلدى تاڭۋلى تۇر. ءبىر قاتىن سۋعا كەلە جاتىر، ەكى شەلەگى بار.

 .كەلدى قاتىن. دەدى –! كەل بەرى – دەدى، –تىن! قا اي، –
 .دەدى – تۇرعان، تاڭۋلى – سۇرادى، قاتىن – جانسىڭ؟ ناعىلعان –
 .دەيدى – ەدىم، الىپ ۇستاپ سونى ەكەن، بار ويناسى قاتىنىمنىڭ –
 .دەيدى – ەكەن؟ كىم ول –
 مەنى دەپ، –، «اتىنىڭدى االمىنق مەن» ءۋازىر سوڭ العان ەدىم، الىپ ۇستاپ–. دەيدى – ەكەن، ءۋازىر –

 .قويدى تاڭىپ تەرەككە
 ءجۇر دەپ ىناالي قاتىن ۇستىمە مەنىڭ ايتىپ، وتىرىك ەكەنسىڭ، ەجىگەلدى سەن الدىرامىن، باسىڭدى ايتىپ، حانعا –

 .دەيدى – ەكەن،
 ول قاتىن ەجىگەلدىنى شەشىپ قويا بەرگەن. شەلەگىن تاستاپ، قاتىن حانعا باردى.

 ىنام قاتىنىمەن ەكەن، بەيشارا ءبىر –. دەدى – بەردىم، قويا شەشىپ كىسىنى و –. دەدى –باڭىز، نان بۇعان –
 .بەردىم وياق مەن. وتىر ايتىپ وتىرىك شاعىستىرىپ، سىزگە دەپ، االيىن قاتىنىن ءولتىرىپ، ەكەن، ويناس قارا ءجۇزى

 ەجىگەلدى ۇيىنە باردى، شەشەسىنە:
 ى،جيد ەلىن قىلدى، كەڭەس حان. كەتتى جايىپ قويىن ەرتەڭ. دەدى –پ بەر، ەسى ارقان قۇالش قىرىق ءبىر –

 :ايتتى كىسىگە
 .قۇيامىن اقشا تومەن باسىنان كىسىگە اكەلگەن تاۋىپ ەتىن تۇيەنىڭ –
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 ءبىر كەمپىر: 
 .دەدى – اكەلەمىن، تاۋىپ مەن –

 ەجىگەلدىنىڭ ۇيىنە كەمپىر كەلدى.
 .دەدى – ما؟ بار مايى تۇيەنىڭ ءبىر –
 .شىقتى الدىنان ەجىگەلدى. دەدى – كەرەك، سوعان بار، قوتىرى باسىنىڭ باالمنىڭ –
 .دەدى – كەلەسىڭ؟ قايدان كەمپىر، –
 :ايتتى ەجىگەلدى. دەدى – ەدى، بار قوتىرى باسىنىڭ باالمنىڭ اكەلەمىن، مايىن تۇيەنىڭ شەشەڭنەن –
 .دەدى – بەرەيىن، ساعان باسىن تۇيەنىڭ –
 .ءجۇر ۇيگە –

 اكەلدى، ءولتىردى، ءبىر قولىن كەسىپ الدى، ءتۇن بولدى.كەمپىردى ۇيىنە 
 ءبىز رءبى الدى، سۋ تولتىرىپ الدى، قۋىعىن تۇيەنىڭ. دەدى – بارامىن، سوعان ەكەن، بار قىزى جالعىز حاننىڭ –

ۇيدىڭ ن ءابات ارقانمەق جەتى بولدى، ءۇيى قابات جەتى. ۇيىنە قىزىنىڭ حاننىڭ كەلدى الدى، قولىن كەمپىردىڭ الدى،
– مەن». دەدى –، «سەن ەجىگەلدى ەكەنسىڭ»توبەسىنەن ءتۇستى. قىزىنىڭ قاسىنا كەلدى، قىز ۇستاپ الدى. 

 .دەدى – ،«الدىرامىن باسىڭدى ايتىپ، اكەمە». دەدى – ،«ەجىگەلدى
 .جاتقىز قوينىڭا ماعان بۇگىن الدىر، باسىمدى ايتىپ، اكەڭە –

 قىز:
 .دەدى – جات، –

 پقاشى سەن»: ايتتى قىز. دەدى –، «سيگىم كەلدى»ەجىگەلدى قىزدىڭ قوينىنا جاتتى، تاڭ اتىپ كەلەدى. 
 ۇستاتتى، قولىن كەمپىردىڭ. «!تۇر ۇستاپ قولىمنان دەسەڭ، قاشادى»: دەدى ەجىگەلدى. دەدى – ،«كەتەسىڭ
 .كەتتى قاشىپ الدى، شانشىپ بىزبەن قۋىقتى

ىن جۋدى، قول-تارتىپ قالدى قولىنان، تارتىپ قالسا، قۇر قول كەلدى. تۇردى، بەتىقىز ايتتى، « بۋرتاش بولعان»
 اكەسى اشۋالندى.«. ەجىگەلدى كەلىپ، مەنىمەن ويناپ كەتتى»اكەسىنە باردى، ايتتى اكەسىنە: 

ى. قاعاز كۇلگەنىن ءبىر باسقا حان ەستىد-حان قۇسا بولدى. تۇيەسىن ۇرالتقانىن، اقشاسىن ۇرالتقانىن، قىزىمەن ويناپ
 –، «اقشاسىن ۇرالتقانشا، تۇيەسىن ۇرالتقانشا، قىزىن ويناتقانشا، دامبال باۋىنا بۋىنىپ ءولسىن»سىزدى، جىبەردى: 

 :ايتتى الىپ، جيىپ ىنەل اشۋالندى، حان. جىبەردى باۋ دامبال. دەپ
ن، لسا، قىزىمدى بەرەمىبو دە كىم كىسىگە كەلگەن قىلىپ وزىمدەي حاندى سول قىلدى، زورلىق ماعان حان ءبىر –
 .كەلدى حانعا ەجىگەلدى. دەدى –
. دەدى – بەرەمىسىڭ؟ قىزىڭدى – دەدى – اكەلەمىن، ساعان حاندى سول – دەدى، – ەجىگەلدىمىن، – مەن –
 :ايتتى ەجىگەلدى سوڭ ايتقاننان. ايتتى حان – ،«بەرەمىن»
ەجىگەلدى ءبىر ابدىرا الدى، ارقاالپ كەتتى. باردى،  بەردى، اتىپ. دەدى – بەر، اتىپ ساۋىسقان اال الپىس ماعان –

حاندىكىنە باردى. حان قاتىنىمەن شاي ءىشىپ وتىر ەكەن. ەجىگەلدى الپىس ساۋىسقاننىڭ تەرىسىن تايتەرى قىلىپ 
جاالڭاش »كيگەن ەكەن، ۇيگە كىرسە، حان مەنەن قاتىنى شوشىپ تۇرعان. ەجىگەلدى ابدىرانىڭ اۋزىن اشتى، 

دى. قاتىنى مەن حان قورقىپ، ءتۇستى. ەجىگەلدى ابدىرانىڭ اۋزىن جاپتى، ارقاالپ قايتتى، حاننىڭ ەد –، «ءتۇس
 ۇيىنە اكپەلدى.

 :ايتتى حان – بە؟ اكەلدىڭ –
 :جىالدى ەكەۋى. تۇرەگەلدى حان مەن قاتىن جاالڭاش اشتى، اۋزىن ابدىرانىڭ. دەدى – اكەلدىم، –
 .دەدى – بولدى؟ نە –
 .دەدى –رەيىل ەكەنىن، نە ەكەنىن بىلمەيمىز دەدى، ابدىراعا ءتۇس دەگەنىن بىلەمىز، ازى بىلمەيمىن، –

 حان ايتتى:
 !ءولسىن بۋىنىپ –

 دامبالدىڭ باۋىن وزىنە قايتا بەردى. حان قايتتى ۇيىنە، ءۇش كۇننەن سوڭ ءولدى. ەجىگەلدى حاننىڭ قىزىن الدى.
 اسى. مومىنباي مەنەن جەتى قاراقشىالردىڭ حيكاي26

اسىر، ق-ەرتەدە ءبىر مومىنباي دەگەن كىسى بار ەكەن. بۇل مومىنباي اسقان جۋاس، وتىرىك سويلەمەيتىن، ءقارىپ
جەسىرگە راقىمدى، جاقسى ادام ەكەن. سول سەبەپتى قۇداي تاعاال بۇل مومىنبايعا اياماي ۇلكەن داۋلەت بەرىپ، -جەتىم

اسىنىڭ قيسابى جوق ۇلكەن باي ەكەن. ول زاماندا بارا جاتقاننىڭ كۇمىس قازىن-مۇنىڭ ءتورت تۇلىك مالىنىڭ، التىن
اتانعان  قارلىق، زالىمدىقپەنەن جەتى قاراقشى-بالتاسىن، كەلە جاتقاننىڭ كەتپەنىن الىپ، ءدۇنيانى قۇرتقان ءھام ۇرلىق

 ءبىر جەتى قۋ بار ەكەن.
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ھەشبىر كاسىپ قىلمايدى، قۇر مالىن باققاننان وزى سويلەسەدى. مومىنباي -كۇندەردە ءبىر كۇن بۇ قاراقشىالر ءوزدى
باسقا. سويتسە دە، ونىڭ داۋلەتى كۇننەن كۇنگە ارتا بەرەدى. ءبىز قانشا ازاپتانىپ، تىرىسساق تا، قۇدايىم ءبىزدىڭ 

 داۋلەتىمىزدى ارتتىرمايدى.
 دى.دەسە – قىاليىق، ولجا داۋلەتىن قۇرتىپ، مومىنبايدى وسى امالداپ، تا، قىلساق نە قوي، –

ىالر اق قاراقش-ۇش جىلدىڭ ىشىندە-وسىاليشا ۋاعدا قىلىسىپ، ءجونى كەلسە، الداپ، ءجونى كەلمەسە، ۇرالپ، ەكى
 مومىنبايدىڭ قيساپسىز داۋلەتىن قور قىپ، ءتامام قىالدى.

لىپ، تىن قىجارالرى، اعايىندارى ءھام مۇنىڭ مالىن باعىپ، قىزمە-مومىنباي داۋلەتتەن ايرىلعان سوڭ بۇرىنعى دوس
پ، الدىنا بىتىراپ كەتەدى. ءسويتى-كۇنىن كورىپ وتىرعان كورشىلەرى مۇنىڭ قىلعان جاقسىلىعىن ۇمىتىپ، الدى

مومىنباي مىرزا دەپ ءدۇنياعا داڭقى شىققان، ءدۇنياعا مالى سىيماعان باي جەتى قاراقشىنىڭ ارقاسىندا قيساپسىز 
ردان ايرىلىپ، قارا الشىق تىگىپ، جالعىز ءۇي قاالدى. الشىقتىڭ ءىشى جا-تۋعاننان، دوس-داۋلەتتەن ايرىلىپ، اعايىن

 ۇنك ءبىر كۇندەردە. ەسەك كوك –اق -تولعان جاس باال، كەمپىرى بولسا، اۋرۋ، ءتورت تۇلىك مالدان قالعان جالعىز
 ن ويالپ:الىءح ىكۇندەگ بۇ ءوزىنىڭ ءھام ويالپ، قوشەمەتىن قىلعان جۇرتتىڭ ويالپ، داۋلەتىن بۇرىنعى مومىنباي

 بولىپ اقاپ بەك دەپ، – عوي، ەكەنسىڭ كورسەتەدى كوتىن بىردە بەتىن، بىردە پەندەگە اي،-شىركىن دۇنيە، اي، –
 :وياليدى دا، وتىرادى

 بار سوزىء قازاقتىڭ دەگەن جوق ايىبى قىلعاننىڭ قىلعانعا. جەتتىم ارقاسىندا قاراقشىالردىڭ جەتى حالعا بۇ مەن –
 قاراقشىالرعا ءبىر ءىس كورسەتسەم قايتەدى؟ بۇ دە مەن ەدى،

تورت كۇمىس تەڭگەنى قالتاسىنا سالىپ، كوك ەسەگىنە -مومىنباي وسىاليشا وي قىالدى دا، ساندىعىندا جاتقان ءۇش
 ءمىنىپ، جەتى قاراقشىالردىڭ اۋلىنا قاراپ جۇرەدى. اۋىلعا جاقىنداپ كەلگەندە قالتاسىنداعى باياعى كۇمىس تەڭگەلەردى

ەسەگىنىڭ كوتەنىنە تىعادى. سونان سوڭ اۋىلدىڭ جەلكەسىندە، توبەنىڭ باسىندا تاماشا قىلىپ وتىرعان قاراقشىالرعا 
 كەلىپ:

 :قاراقشىالر. بەرەدى سالەم دەپ، – اساالمماعالەيكۋم، –
 .دەدى – باراسىڭ؟ جاققا قاي بولسىن، جول با؟ امان باسىڭ-مال مومىنباي، اسساالم، ۋاعااليكىم –

 مومىنباي ايتتى:
 ڭدارالدى جيىپ وزدەرىڭ ءبارىن مالدىڭ سۇرايسىڭدار، نەسىن دەپ، با امان مالىڭ امان، باسىمىز قۇدايعا، شۇكىر –

 والرب نارسە ءبىر جارالردان-دوس باياعى سوڭ بولماعان اۋقاتىم ھەش دا قىالتىن قورەك شاعام-باال ەندى مىنە،. عوي
 .دەدى –ن، جاتىرمى بارا اۋىلعا اناۋ دەپ ما

 نداعىقولى شىققان اال ۇيدەن ءھام. بەردى جۇرە جونىنە مومىنباي دەپ، –« قوش بولىڭدار!»بۇ سوزدەردى ايتتى دا: 
 جيىپ ۇيرىعىنق ەسەك باتقانىنان جانىنا ءبىزدىڭ. الدى شانشىپ ساۋىرىنا ەسەگىن بايقاتپاي، قاراقشىالرعا بىزبەنەن

ىڭ ءبىرازى كوتىنەن ءتۇسىپ قالدى. تاعى ءبىر شانشىپ قالىپ ەدى، تاعى ءبىر تەڭگەلەرد كۇمىس باياعى ەدى، قالىپ
 تەڭگە ءتۇستى.

 ولىپ،ب بايقاماعان مومىنباي. قالدى ءتۇسىپ دە ءبارى –تورت كۇمىس تەڭگە -ءسويتىپ، ەسەكتىڭ كوتىندەگى ءۇش 
قانىن كورىپ، بۇنى كەرەمەت دەپ، تاڭ اق تەڭگە كۇمىس كوتىنەن ەسەكتىڭ قاراقشىالر. بەرەدى جۇرە قاراماي، ارتىنا

. ەدىد –، «بۇنى عاجاپ ءىس، مۇنىڭ ءمانىسىن بىلۋگە كەرەك»قالىسىپ تۇردى دا، قاراقشىنىڭ بىرەۋى ايتادى، 
 .سۇرايدى ءھام كەلەدى ۇيىنە مومىنبايدىڭ اتتانىپ، ءبارى ەرتەڭىنە دەپ، ماقۇل بۇتىندەرى

سىپ كەتە بەرگەندە ەسەگىڭنىڭ كوتىنەن قانشا كۇمىس تەڭگە قۇالپ ايتى قوش بىزبەنەن سەن كەشە مومىنباي، –
 .دەدى –قالدى. مۇنىڭ ءمانىسى قاالي، جاسىرماي، راسىن ايتشى، 

 مومىنباي ايتتى:
 ەمپىر،ك ارقاسىندا ەسەكتىڭ وسى ايتەۋىر، ەسەك، كوك جالعىز – وسى قالعانى مالىمنان كوپ قيساپسىز باياعى –

 رپاا تىشادى، تەڭگە كۇمىس كۇنى جەگەن سۇلى –ماي تۇرادى. بۇل ەسەكتىڭ ونەرى سول بول جاالڭاش-اش باالم
 .تىشادى ءتىلال[ كۇنى] جەگەن

قاراقشىالر مۇنى ەستىپ، تاڭ قالىسىپ، شەتكە شىعىپ، ءماسليحات قىالدى. بۇل جالعىز ەسەگىن ۇرالپ العانىمىز ەندى 
اق -سا دا، اقشا بەرىپ، بۇل ەسەكتى ساتىپ االلىق، بەرگەن اقشامىزدى تەزقۇدايعا دا ماقۇل بولماس. قانشا بول

 :كەلىپ مومىنبايعا دەپ، –ءوندىرىپ االمىز عوي، 
 :مومىنباي. دەيدى – سات، بىزگە ەسەگىڭدى بۇل باي، –
 سەكتىە بەرىپ، ءتىلال كوپ قويماي، دە، دەسە – ساتپايمىن، ەسەگىمدى جالعىز تۇرعان قىلىپ اۋقات شاعام-باال –

الىپ، قاراقشىالر اۋلىنا قايتادى. ەرتەسىنە ەسەكتى ارپاعا ابدەن تويعىزىپ، مۇنىڭ ونەرىن كورەلىك دەپ، قاراقشىالر 
التىن  ەكەۋى ەسەكتىڭ كوتىنەن شىققان-ءبارى جيىلىپ، ەسەكتى جىعادى، ءتورت اياعىن قاتتى قىلىپ باياليدى. بىر
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دى دا، قالعاندارى قولدارىنا بىرەر اعاش توقپاق الىپ، ەسەكتىڭ ءىشىن توقپاقتاي شاشىلماسىن دەپ، قاپ توسەپ تۇرا
بارت تىشادى. قاراقشىالر التىن شىعىپ جاتىر دەپ، ونان سايىن قاتتى -باستايدى. ارپاعا تويعان ەسەك توقپاقتان بارت

راپ، قاپ دەپ، قاپتى الىپ، ىشىنە قاتوقپاقتايدى. ميلليونشا ەسەكتى توقپاقتاپ، ەندى ءبىراز التىن شىققان شىعار 
 الىسىپ،ق تاڭ قاراقشى دەپ، –« بۇ قاالي؟»تولعان بوق، بوقتى قولدارىمەنەن اراالپ قاراسا، جالعىز دا ءتىلال جوق. 

 الداعانىن دىڭمومىنباي كورىپ، مۇنى. قالىپتى ءولىپ ەسەك دەسە، تۇرعىزايىق شەشىپ، اياعىن ەسەكتىڭ تۇرىپ،-تۇرىپ
 شۋالنىپ،ا قاتتى دەسىپ، –، «، ءبىزدى اقىماق قىلعان ەكەن. ورىندى جازاسىن بەرسە بوالدىمومىنباي قاپ،» ءبىلىپ،

 كەلە بۇالردىڭ مومىنباي. جۇرەدى قاراپ ۇيىنە مومىنبايدىڭ ءمىنىپ، اتقا دە ءبارى قاراقشىالر ەرتەڭىنە. بوالدى ىزا
عان پ العان كوپ ءتىلالنىڭ قۋانىشىمەن سويساتى ەسەك كۇنى الدىڭعى كىرىپ، ۇيگە جۇگىرىپ، دە، كورەدى جاتقانىن

 قويدىڭ ىشەگىنە ]قان[ تولتىرادى دا، كەمپىرىنىڭ موينىنىڭ ايناالسىنا بايالپ، ايتادى:
 باالعاتتاپ، تاپ،بوق الىپ، پىشاق قولىما مەن. قاش شىعا جاعىنان ءبىر ەسىكتىڭ سەن بەرگەندە كىرە ۇيگە قاراقشىالر –

بارىپ، جىعىلعان بول، مەن سەنى پىشاقپەنەن باۋىزداعان بوالرمىن. موينىڭداعى -بارىپ قاشىپ، سەن. قۋارمىن سەنى
ىشەكتەن قان اعار، سەن قورىلداپ، ولگەن بول دا قال. ءبىرازدان سوڭ مەن ىشەك قاپتاعان قارت سىرنايىمدى 

تى ۇيىقتاپ ويباي، قات»ەن س تەبەرمىن، باسىڭا دەپ، –، «نە قىلىپ جاتىرسىڭ، تۇر»تارتىپ، سەنى كەلىپ: -تارتىپ
 .دەيدى – كەل، تۇرا ۇشىپ ،[دەپ] –، «قالىپپىن عوي

ول ەكى ارادا قاراقشىالر كەلىپ، اتتارىن بايالپ، ۇيگە كىرە بەرگەندە كەمپىر ەسىكتىڭ ەكىنشى جاعىنان شىعا قاشادى. 
ىپ، جىعىالدى. بار-رتىنان قۋا شىعادى. كەمپىر قاشىپ بارىپباالعاتتاپ، كەمپىردى ا-مومىنباي اشۋالنعان بولىپ، بوقتاپ

دى. جىبەرە« باۋىزداپ»مومىنباي ارتىنان جەتىپ بارىپ، قولىنداعى پىشاعىمەنەن جىعىلىپ جاتقان كەمپىردى 
مومىنباي ۇيگە قايتىپ كەلىپ، اشۋالنعان بولىپ «. ولىپ قاالدى»كەمپىردىڭ تاماعىنان قان اعىپ، قورىلداپ، ء

 ادى. قاراقشىالر مۇنى كورىپ، مومىنبايمەن سويلەسۋگە باتا الماي، وتىرادى.وتىر
-ءبىرازدان سوڭ مومىنباي اشۋى تارقاعانداي بولىپ، كەرەگەنىڭ باسىندا تۇرعان قارت سىبىزعىنى الىپ، تارتىپ 

 .تەبەدى باسىنا دەپ، –، «نە قىلىپ جاتىرسىڭ، تۇر؟»كەمپىردى « ولىپ جاتقان»تارتىپ، ء
 .كەلەدى تۇرا ۇشىپ دەپ، –، «اي، قاتتى ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەنمىن عوي-ويباي»، «تىرىلىپ»كەمپىر ء

 قاراقشىالر مۇنى كورىپ، تاڭ قالىسىپ:
 :ايتتى مومىنباي. سۇرايدى دەپ – ءىس؟ عاجاپ نە بۇ مومىنباي، –
ەن پ، ولگوينا-ويناپ كۇيدى ءتۇرلى ءھار قاسيەتى، سىبىزعىنىڭ قارا مىناۋ ءبارى جوق، ءىس عاجاپ ھەش مۇندا –

 .دەيدى –كىسىنى باسىنا تەپسەڭ، ۇشىپ تۇرا كەلەدى، 
 قاراقشىالر بۇعان تاڭ قالىسىپ:

 :مومىنباي. جابىسادى دەپ، – ساتشى، بىزگە سىبىزعىڭدى وسى باي، –
 مدىسىبىزعى دە، دەربەرسەڭ قانشا مە؟ كوپسىندىڭدەر ماعان دا سىبىزعىنى جالعىز قالعان ميراس بابامنان-اتا –

 ساتىپ ىنىسىبىزع قارا بەرىپ، ءتىلال كوپ ەسەپسىز اقىرىندا، قويماي، جابىسىپ قاراقشىالر دە، دەسە –ايمىن، ساتپ
 .قايتادى اۋىلدارىنا الىپ،

اۋىلدارىنا كەلسە، ءبارىنىڭ دە قاتىندارى اۋىل قىدىرىپ كەتكەن ەكەن. بۇالر قاتىندارىنا قاتتى اشۋالنىپ، بارعان 
جەرلەرىندە تاۋىپ الىپ، ءبارى دە قاتىنىن باۋىزداپ تاستايدى، سوسىن سىبىزعىنى تارتىپ، ءتىرىلتىپ االمىز دەپ. 

كەلىپ، ءولىپ جاتقان قاتىنىن باسقا تەبەدى. قاتىن تۇرمايدى.  تارتىپ-ءبىرازدان سوڭ بىرەۋى سىبىزعىنى تارتىپ
ەكىنشىسى كەلىپ، قاتىنىن باسقا تەبەدى، تۇرمايدى. ءۇشىنشىسى كەلىپ، تەبەدى، و دا تۇرمايدى. ءسويتىپ، جەتەۋى 

ى اشۋالنىپ، ان قاتتدە قاتىنىن ءولتىرىپ االدى. مۇنى كورىپ، مومىنبايدىڭ تاعى الداعانىنا كوزى جەتىپ، قاراقشىالر جام
 .قىلىسادى ۋاعدا دەپ، –، «بۇل مومىنبايدى ءتىرى قويمايىق»ىزا بولىپ، 

 بۇل ەكى ارادا مومىنباي كەمپىرىنە ايتادى:
جەتى قاراقشىالرعا مەن قولىمنان كەلگەنىمدى قىلدىم، ەندى والر ماعان مەيلىنشە وشىكتى. ءوشىن الماي قويماس.  –

ك ورنىمدى الىپ، اناۋ ۇلكەن جولدىڭ ۇستىندەگى قارا موالعا بارىپ، جاتايىن. كەش تۇلىگىمدى، توسە-مەن ازىق
لدى، تورت كۇن بو-ۇش»سايىن ۇيگە كەلىپ جۇرەرمىن. اگار قاراقشىالر مەنى سۇراپ كەلسە، سەن جىالعان بولىپ، ء

 ايمومىنب ۇيرەتىپ، پىرگەكەم دەپ، –، «قۇدايدان قازا جەتىپ، ءدۇنيادان قايتتى، موالسى اناۋ تۇرعان دەگەيسىڭ
 سوڭ ۇنانم. الدى جاتىپ كىرىپ، ىشىنە موالنىڭ قارا ۇستىندەگى جول باياعى الىپ، ورنىن توسەك تۇلىگىن،-ازىق
نەشە كۇن وتكەننەن كەيىن قاراقشىالر مومىنبايدىڭ ۇيىنە كەلسە، قارا كيىپ، شاشىن جايىپ، بەتىن جىرتىپ، جىالپ، بىر

 كەمپىردى كورەدى.داۋىس قىلىپ وتىرعان 
 :ايتادى بايبىشە. سۇرايدى دەپ – بولدى؟ نە بايبىشە، اي، –
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ۇن تورت ك-ىرىندا، قوينىمداعى بايىمدى الدى. ءۇشاق. الدى قازىنامدى سانسىز مالىمدى، سانسىز اۋەلى قۇدايىم، –
 – ال،مو قارا ۇستىندەگى ىڭجولد ۇلكەن اناۋ، –بولدى قۇدايدان قازا جەتىپ، مومىنباي ءدۇنيادان قايتتى. موالسى 

 .دەيدى
 مۇنى ەستىپ قاراقشىالر:

 وكىنىپ، اۋىلدارىنا قايتادى. كوپ دەسىپ، – اۋ،-قالدىق الماي اال ءوشىمىزدى تىرىسىندە اي،-بارەكەلدى ءاي، –
ەلە ككۇمىس ولجا الىپ، ۇيلەرىنە قايتىپ -كۇندەردە ءبىر كۇن جەتى قاراقشىالر ءبىر كەرۋەن تاالپ، كوپ التىن
 جاتىپ، ناق مومىنبايدىڭ موالسىنا كەلەدى. قاراقشىنىڭ بىرەۋى ايتادى:

 لماقۇ مۇنى بۇتىندەرى. دەيدى –ايتەدى؟ ق الساق، ءبولىپ ولجامىزدى كىرىپ، موالسىنا مومىنبايدىڭ مىناۋ –
 وسەگىنت ادامداي ءتىرى مومىنباي كىرسە، موالعا الىپ، كۇمىستى-التىن قاپ-قاپ ءتۇسىپ، اتتارىنان دە ءبارى كورىپ،
 :دىويالي قاراقشىالر كورىپ، مۇنى. تۇر ەت پىسكەن تاباق-تاباق قىمىز، سابا ءبىر جاعىندا باس جاتىر، جايىپ

، مىناۋ مومىنباي يماندى بولىپ، ۇشپاققا كىرگەن ەكەن. قاراشى، كورىنەن شىعىپ، ءتىرى كىسىدەي ياپىرماي –
. ولىسەدىب ولجاالرىن وتىرىپ، اقىرىندا، تۇرىپ، قالىسىپ تاڭ دەپ، –ڭ مىناۋ، توسەكتە جاتقانىن، ەت، قىمىز دەگەنى

االمىن دەپ، بىرەۋى ايتىپ، جوق، مۇنى سەن  مەن ءبولىمدى مىنا قويىپ، ءۇيىپ ءبولىپ، جەتىگە كۇمىستى-التىن
 شۋ اياماي شىعادى. سول ۋاقىتتا جاتقان مومىنباي:-وزى ولجاعا تاالسىپ، ۋ-المايسىڭ، مەن االمىن دەپ، ءوزدى

 .كەلەدى تۇرا ۇشىپ ورنىنان دەپ، – مەنىكى، دە ءبارى مۇنىڭ المايسىڭ، دا ھەشقايسىسىڭ –
ارتىنا -جۇگىرە شىعىپ، اتتارىنا ءمىنىپ، الدى-عىپ كەتىپ، موالدان جۇگىرەمۇنى كورىپ قاراقشىالردىڭ ەسى شى

 كۇمىستى جيىپ الىپ، ۇيىنە اپارىپ بەرەدى.-قاراماي، اۋىلدارىنا قاراي قاشادى. بۇالر كەتكەن سوڭ مومىنباي التىن
 وزى سويلەسەدى.-قاراقشىالر اۋلىنا كەلىپ، ەستەرىن جيىپ العان سوڭ ءوزدى

تىرىسىندە بىزگە قانشا قورلىقتى كورسەتىپ ەدى، ەندى ولگەندە دە تەك جاتپاي، قانشا ولجامىزدى  مومىنباي بۇ –
 :ايتادى تۇرىپ بىرەۋى سوندا. دەسەدى –الىپ قالدى. مۇنان نە قىلىپ ءوشىمىزدى االمىز؟ 

دىڭ ءمىنىپ، مومىنباي اتتارىنا كورىپ، ماقۇل مۇنى دە ءبارى. دەدى – تىشايىق، باسىنا موالسىنىڭ بولماسا ھەش –
موالسىنا قاراي جۇرەدى. مومىنباي بۇالردىڭ كەلە جاتقانىن كورىپ، ءھام نە ويمەنەن كەلە جاتقانىن سەزىپ، موالنىڭ 
ىشىندە جانىپ تۇرعان وتقا ءبىر ىستىك تەمىردى سالىپ قىزدىرادى. ول ەكى ارادا قاراقشىنىڭ بىرەۋى موالنىڭ باسىنا 

باي دەپ، تىشا بەرگەندە، موالنىڭ ىشىنەن مومىن« ما، بالەم، ساعان»ندەگى تەسىككە كوتىن قويىپ، ءشىعىپ، توبەسى
 قىزارعان ىستىك تەمىردى كوتىنە تىعىپ االدى.

 قاراقشى:
 .قاشادى تۇسە موالدان باسىپ، قولىمەن كوتىن دەپ، – ۇردى، ارۋاعى ءيتتىڭ اي،-ويباي –

ەدى، مومىنباي ونىڭ دا كوتىنە ىستىق تەمىر تىقتى. ءسويتىپ، باتىرسىنىپ، ەكىنشى قاراقشى باتىرسىنىپ كەلىپ 
ءوشىمىزدى االمىز دەپ، جەتى قاراقشىنىڭ جەتەۋى دە كوتىنە ىستىك تەمىر كىرگىزىپ الدى. سونان سوڭ بۇالر جامان 

ىپ الىپ، اي نارسەلەرىن جيىزا بولىپ، نە قىالرىن بىلمەي، اقىماق بولىپ، اۋلىنا قايتادى. بۇالر كەتكەن سوڭ مومىنب
ەلگە جايىلىپ،  اق-ۇيىنە كەلىپ، باياعىداي شارۋاسىن قىلىپ تۇرا بەرەدى. مومىنباي ءولىپ، ءتىرىلىپتى دەگەن حابار تەز
 اقىرىندا، حاننىڭ قۇالعىنا ءتيىپتى. حان مۇنى ەستىپ، قايران قالىپ، مومىنبايدى شاقىرتىپ االدى.

 .دەيدى –ەدىم، سەن قااليشا ءتىرىلدىڭ؟  ەستىپ ەپد ءولدى سەنى مومىنباي، اي، –
 مومىنباي ايتادى:

 قۇلىم ەتىج قازىنام، مالىم، قانشا باالالرىم، جەتىم قاتىن، جەسىر ارتىمدا ەدى، راس ولگەنىم مەنىم حانىم، تاقسىر، –
پ الىپ، ولىسىءب مالدارىن كورسەتىپ، زومبىلىق-زورلىق تىڭداماي، ءسوزىن جەتىمدەردىڭ قۇلدارىم سول. ەدى قالىپ

قاشىپ كەتىپتى. جەتىمدەر مۇنداي قورلىق كورىپ، قۇدايعا شىن ىقىالسىمەن جىالعان سوڭ جاساعان يەم سول 
 .دەدى –جەتىمدەرگە راقىمى ءتۇسىپ، مەنى ءتىرىلتتى، 

 حان مۇنى ەستىپ، تاڭ قالىپ ءھام قۇلداردىڭ قىلعان ىسىنە قاتتى اشۋالنىپ:
 :مومىنباي. دەدى –ىڭنىڭ وسى كۇندە قايدا ەكەنىن بىلەسىڭ بە؟ قۇلدار ول نسە مومىنبايىم، –
 شىنىقاراق جەتى جىبەرىپ، جاساۋىل دەرەۋ حان. كورسەتەدى قاراقشىنى جەتى باياعى دەپ، – تاقسىر، بىلەمىن، –

 :العىزىپ
 .ۇرىستى جامان دەپ، – قىلدىڭدار؟ زورلىق جەتىمدەرگە نەگە ءسىز –

 ايتادى:قاراقشىالر 
 .دەدى –ىر، ءبىز ھەشكىمگە زورلىق قىلعانىمىز جوق. ءھام ھەشقاشان قۇل بولعان ەمەسپىز، تاقس –

 سوندا مومىنباي ايتادى:
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 تاڭبا ابۇالرد دا اگار. ەدى بار تاڭباسى قۇلدارىمنىڭ مەنىڭ شىعارمىن، تۇرعان جاڭىلىپ جاڭىلسام، تاقسىر، مەن، –
 دەدى. حان سۇرادى: – بولعانى، اسر جاڭىلعانىم مەنىڭ بولسا، جوق

 :ايتتى مومىنباي. دەدى – ەدى؟ بار بەلگىسى قانداي قۇلدارىڭنىڭ سەنىڭ –
 الردىقاراقشى دەرەۋ حان. دەدى – ەدى، بار تاڭباسى كوتتەرىندە سالعان تەمىرمەنەن ىستىك قۇلدارىمنىڭ مەنىڭ –

ان سوڭ حان مومىنبايدىڭ ءسوزى راس مۇن. ەكەن بار تاڭباسى ايتقان مومىنباي كوتتەرىندە قاراسا، شەشىندىرىپ
 جانىمەنەن مومىنبايعا بۇيىرىپ بەرەدى.-ەكەن دەپ، جەتى قاراقشىنى مالى

 ءسويتىپ، مومىنباي دۇشپاندارىن قۇل قىلىپ الىپ، باياعىدان ارتىق داۋلەتتى، قادىرمان بولىپ، ءدۇنيادان ءوتتى. 
 ن ەكەن.قالعا وسىدان ماقال دەگەن «قورلىق –ۇرلىقتىڭ ءتۇبى »
 . ۇر، توقپاق27

بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر شال مەن كەمپىر بولىپتى. شال مەن كەمپىر كەدەي بولىپتى. شال مەن كەمپىر تۇزاق 
قويىپ، كۇنىن كورەدى ەكەن. ءبىر كۇنى شال كەلىپ، تۇزاعىنا قاراسا، تۇزاعىنا ءبىر قاز ءتۇسىپ قالىپتى. شال كەلىپ، 

 ى تۇزاقتان بوساتىپ الىپ، باۋىزدايىن دەسە، قاز شالعا ايتىپتى.قازد
 .دەيدى – ال، كەيىن جىلدان ءبىر سونى سۇراساڭ، نە مەنەن بوسات، سەن مەنى –

 شال:
 :شال. ۇرسادى شالدى قاتىنى ايتسا، جاڭاعىنى كەلىپ، ۇيىنە. جىبەرەدى قازدى دەپ، – ماقۇل، –
جۇرە بەرەدى. ءبىر جىل وتەدى. شال قازعا بارماقشى  تىڭداماي، ءسوزىن دەپ، – بىلەسىڭ؟ نەنى سەن قوي، –

 بوالدى. شال قازدىڭ ۇيىنە قاراپ جۇرەدى. ءبىر جەرگە كەلسە، وڭكەي تۇيە جايىلىپ ءجۇر ەكەن. كەلىپ، تۇيەشىدەن:
 دەسە، – تۇيەسى؟ كىمنىڭ بۇل –
 .دەيدى – تۇيەسى، بايدىڭ قازى – بۇل –

 كەتەدى. ءبىر جەرگە كەلسە، كوپ قوي جايىلىپ ءجۇر ەكەن. شال كەلىپ: شال ويالنىپ، ءجۇرىپ
 :قويشى. سۇرايدى قويشىدان دەپ، – قويى؟ كىمنىڭ بۇل –
 .دەدى – قويى، بايدىڭ قازى – بۇل –

 شال جاڭاعى باالدان:
 .دەيدى – بار؟ نەسى باسقا بۇدان بايدىڭ قازى شىراعىم، –

 باال شالعا ايتادى:
 .دەيدى –بار،  نارسەسى جاقسى ءۇش بايدىڭ قازى –
 ىق،» ەسەك، – بىرەۋى تاعى. شىعادى ءپىسىپ تاماق ءارتۇرلى دەسە، «قازانىم پىس،»ء قازان، – بىرەۋى –

 دامداردىا دەسە، «توقپاق ۇر، توقپاعىم، ۇر،» توقپاق، – بىرەۋى ەندى تىشادى، التىن دەسە، «تىش التىن ەسەگىم،
 .دەيدى – بەرەدى، ۇرا

 شال:
ءجۇرىپ كەتەدى. قازى باي كۇتىپ االدى. شال قازى بايدان ءپىس قازانىن سۇرايدى. قازى باي  دەپ، – ماقۇل، –

 بەرەدى. شال الىپ، ۇيىنە كەلە جاتسا، ءبىر جەردە اسىق ويناپ جاتىر ەكەن بالدار شالعا:
 :الدارعاب جاتىپ، بارا كىرىپ ۇيگە. تۇسەدى اسقا شال. دەيدى – ءتۇس، اسقا اتا، –
 – ،«قازانىم پىس،»ء سوڭ كەتكەننەن كىرىپ شال. دەيدى –دەمەڭدەر! « پىس، قازانىم، ءپىس»ء شىراعىم، –

 الىپ نەۇيى قازاندى شىعىپ، شال. قويادى الىپ ايىرباستاپ قازاندى بالدار. قالىپتى ءپىسىپ تاماق ءارتۇرلى دەسە،
 زى بايدىڭ ۇيىنە كەلەدى:قا الىپ، قازاندى شال. شىقپايدى ەشنارسە دەسە، «قازانىم پىس،»ء بارىپ،

 ەشنارسە دەسە، «قازانىم پىس،»ء الىپ، قازاندى باي قازى. دەيدى – شىقپايدى، ەشنارسە بۇدان باي، قازى –
 .شىقپايدى

قازى باي قازاندى الىپ قالىپ، ەسەكتى بەرىپ جىبەرەدى. شال ەسەكتى الىپ، ۇيىنە قايتادى. جولدا كەلە جاتسا، 
 بالدار شالعا:

 :اتىپج بارا كىرىپ ۇيگە شال. تۇسەدى ەسەكتەن بولىپ، تۇسپەكشى اسقا شال. دەيدى –سقا ءتۇسىڭىز، ا اتا، –
 .دەيدى – دەمە، «تىش التىن ەسەگىم، ىق،» شىراعىم، –

 بالدار:
 :بالدار سوڭ كەتكەن كىرىپ ۇيگە شال. دەيدى – ماقۇل، –
ى. لدار ەسەكتى ايىرباستاپ، ورنىنا باسقا ەسەك قويادبا. تىشتى التىن ەسەك دەسە، – ،«تىش التىن ەسەگىم، ىق،» –

 شال ەسەكتى الىپ، ۇيىنە قايتادى. كەمپىر:
 :شال. دەيدى – ما؟ وسى كەلگەنىڭ الىپ بارىپ، قازعا –
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 :ەسەككە شال. قاالدى قۋانىپ كەمپىر. دەيدى – تىشادى، التىن ەسەك بۇل –
 تىشپايدى. شال ەسەكتى الىپ، قازى بايعا كەلەدى. نارسە ەش ەسەك دەسە، – تىش، التىن ەسەگىم، ىق، –
 .دەيدى – تۇسپەيدى، نارسە ەش ەسەكتەن –

 دەسە، ەش نارسە تىشپايدى.« ىق، ەسەگىم، التىن تىش»قازى باي ەسەكتى الىپ، 
ى جەردە تاعى دا بالدار اسىق الىپ كەلە جاتسا، جاڭاع« ۇر، توقپاقتى»بەرەدى. شال « ۇر، توقپاقتى»باي شالعا 

 ويناپ جاتىر ەكەن.
 بالدار شالعا:

 :جاتىپ بارا كىرىپ ۇيگە. تۇسەدى اسقا شال. دەيدى – ءتۇس، اسقا اتا، –
 :بالدار سوڭ كەتكەن كىرىپ ۇيگە شال. دەيدى – دەمەڭدەر، «توقپاق ۇر،» شىراعىم، –
 .دەيدى – توقپاق، سور توقپاعىم، ۇر، –

 بالداردىڭ ءارقايسىسىن ءبىر ۇرادى. بالدار توقپاققا جالىنادى.توقپاق 
 ويادى،ق ەستىپ جاتىپ، كەلە شىعىپ شال. دەيدى – بەرەيىن، «ەسەگىڭدى ىق،» ،«قازانىڭدى پىس،»ء ويباي، –

 :كەلىپ شال
 :بالدار. دەيدى – بە؟ بەرەسىڭ «ەسەكتى ىق،» ،«قازاندى پىس،»ء –
، «پىس، قازاندى»قويعىزادى. بالدار ء «توقپاقتى ۇر،» شال. دەيدى – بەرەمىز، اكەلىپ – دەپ، – ماقۇل، –
دى. الىپ، ۇيىنە كەلە« ۇر، توقپاقتى»، «ىق، ەسەكتى»، «پىس، قازاندى»اكەلىپ بەرەدى. شال ء« ىق، ەسەكتى»

 .جەتەدى ماقساتىنا–ءسويتىپ، مۇرات
 . جارعاق جالشى28

ۋاقىت تايانعان سوڭ، ماۋسىمدى كۇنگە جالشى ىزدەستىرە ءتۇشپارا قىستاعىنا دۋداباي دەگەن باي پىشەن شاباتىن 
 بارادى. جارعاق جالشى وعان كەزدىگە كەتەدى. دۋداباي:

 .دەيدى – كىم؟ اتىڭ شىراعىم، –
 .دەيدى – جارعاق، – اتىم –

رە بەرەدى. ەكىنشى دەپ، جۇ« جارعاق دەگەن اتى جامان ەكەن، جارىتىپ، ەشتەڭە تىندىرماس»دۋداباي ىشىنەن 
كوشەدە جارعاق باسقا كەيىپپەن تاعى كەزىگەدى. دۋداباي اتىن سۇراپ بىلەدى دە، تاعى تارتا بەرەدى. ءۇشىنشى 

 كوشەدە باسقا ءپىشىندى بوپ، جارعاق تاعى كەزدەسەدى. دۋداباي:
 ىوسىن شىعار، ۇدايدانق جارىلقاۋ-جارىتۋ عوي، بەردى بوال جارعاق دە ۇشەۋى اتى جالشىنىڭ كەزدەسكەن ءۇش –

 سەدى دە، ۇيىنە الىپ كەلەدى.كەلى دەپ – االيىنشى،
كەلىسىمدى جاسى جەتىپ قالعان قاالمقاس دەگەن ءبىر -پىشەنگە شىققانشا بىرەر جەتى وتەدى. ودان بايدىڭ كەپ

جالشىنىڭ ەتى ءتىرى بولماسا دا، ول ۇنايدى عوي. قاالمقاس تا جارعاق -قىزى بار ەكەن. جارعاق جالشىعا بولسا
 جىگىت ەكەنىن تانىپ، بايالسپاسا دا، تىلدەسەدى. ەبى تابىلسا، الىپ قاشۋمەن تاعدىرى شەشىلەتىن بوالدى.

دۋداباي ءتوس قاقتاتتىرادى. سۇيرەتپەگە ايران قۇيدىرادى. پىشەن باسىنا كەتەدى. پىشەن باسىنا ايراندى الىپ بارىپتى 
ىتىپ، قالدىرىپتى. دۋدەكەڭ جارعاق جالشىنى قاقتاعان توسكە جۇمساپ جىبەرەدى. دا، قاقتاعان ءتوستى ۇيىندە ۇم

جارعاق ءۇيدى سىرتتاپ كەلىپ، اقىرىن تىڭداسا، دۋدەكەڭنىڭ قاتىنى تامىر سارتىمەن اۋىز جاالسىپ وتىر ەكەن. قىزى 
نىمەن . قوسى دۋدەكەڭ پىشەسۋعا( كەتكەن بولسا كەرەك، سارت قاتىندى كەشكە قوسىنا شاقىرادى-ءبىر جاققا )وتىن
 قاناتتاس بوالدى.

 .قاتىن دەيدى –زدىڭ قوستى قايدان تابام؟ ءسى –
 رعاقجا. كەتەدى سارت. دەيدى – تاباسىڭ، بارىپ، سونىمەن. كەتەم سالىپ شۇباتا جوڭقانى ىزىمە جۇرگەن مەن –

 تاتتىء ەت، پىسكەن قاتىن ەڭكەيگەسىن كۇن. كەلەدى قايتا دا، ساالدى قاراي قوسىنا ءوز جوڭقانى قىلعان شۇبا
لىپ، جاڭاعى جولمەن جۇرە بەرەدى. بايدىڭ قوسىنا كەلەدى. باي ازىق اكەلگەن ەكەن دەپ قالسا، ا ايران ۇيىتقان

 دەپ، قاشا جونەلەدى.« سۇمدىعىمدى سەزدى باي»قاتىن ەكى كوزى شاراسىنان شىعىپ، ساسادى. سارت كورىپ، 
 ا مىنگىزىپ، ءوزى شابان اتقا مىنە جونەلەدى. قىزدى وزدىرىپ جىبەرىپ:جارعاق قىزدى جۇيرىك اتىن

 .دەيدى – بارادى، قاشىپ الىپ بىرەۋ قاالمقاستى بايەكە، بايەكە، –
 .باي دەيدى –! قۋساڭشى –
 .جارعاق دەيدى – شابان، اتىم –
 .باي دەيدى – ءمىن، اتىما مەنىڭ –
 .بەرەدى تارتا ءارى سونان جەتىپ، قۋىپ قىزدى شاۋىپ، بوپ قۇيىن ساال مىنە دەپ، – جارايدى، –
 . شايتانداردىڭ الدارعا كەز كەلۋى. شايتانمەن سوعىسۋ29
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 الدار جەروشاققا اۋناپ، ۇيىقتاپ قالعان ەكەن، ءبىر ۋاقىتتا ويانىپ، كوزىن اشسا:
 ەلبەكتەيدى اقىرىن،
 ەلەستەيدى اقىرىن

 ءدال ءوزىنىڭ ۇستىندە 
 …ءدال كورگەندەي تۇسىندە 

 دەپ، كوزىن قايتا جۇما قويادى.« شايتان دەگەندەرىڭ وسى ەكەن»بىردەڭەلەردىڭ جۇرگەنىن سەزەدى. 
 تۇلەن تۇرتپەك تۇلەنبەك،

 ءبىزدىڭ قازاق تىلىندە. 
 بالە ۇستىنە بالە ونبەك

 ءبىر بالەگە ىلىنبە. 
 ان بار.ەسكىلەردىڭ ايتۋىنشا، تۇلەن، قۇالن دەيتىن ەكى شايت

 وسى شايتاندار ەبىلىستەن باتا الىپ، ادەيى قازاقتى الداۋعا شىعىپتى.
 دەگەندەگى تۇلەن وسى تۇلەن بولسا كەرەك.« تۇلەن ءتۇرتتى»

 سەكەكتەسىپ جەلىسىپ،
 قاپ تاۋىنان قاداڭداپ.

 تۇرلەرىنە كەلىسىپ،
 جەتىپ كەپتى جاالڭداپ.

قۇالن ءپىسۋلى دامگە تاپ كەلىپ، قارق بولىپ قالىپتى. سودان بەرى -تۇلەنقازاقتىڭ ول ۋاقىتتا نادان ۋاقىتى عوي، 
 ەزدەسەرك قايدان ازىق قۇتقان–قالعان»دەگەندى قازاق جاقسى بىلەتىن بولسا كەرەك. « ارباۋ، تۇلەن ءتۇرتۋ-الداۋ»

 .شىعادى نۇستىنە الداردىڭ جاتقان اۋناپ جەروشاقتا قۇالن مەن تۇلەن ءجۇرىپ، جورتىپ دەپ، – ،«ەكەن
 قاالدى. تۇرا قۇالن مەن تۇلەن دەپ، – بوالر، قازاق وسى. ەكەن جامان جاتىسى –
 .دەسەدى – كەرەك، بولۋ ادام ولگەن بۇل. عوي ەدى تۇسپەيتىن جەروشاققا ولمەسە، قازاق –
 دەپ، – ،«بىلەيىك تىرىسىن–ولى»ء 

 ساعىم بولىپ كۇلتىلدەپ،
 كولەڭكەسى بۇلكىلدەپ

 ۇستىندەالدەكەڭنىڭ 
 ەلەستەيدى ويناقتاپ،

 جاس بوتاداي تايراقتاپ...
السا دا، باسقا نە س»الدەكەڭ شايتاندارعا جولىققانىن ءبىلىپ، ولگەن كىسى بولىپ، تىرپ ەتپەستەن جاتا بەرەدى. 

 .پەيدىەت بىلق دا، ويناقتاسا ۇستىندە دا، قىتىقتاسا دا، ايقايالسا شايتاندار دەپ، –، «وسىالي جاتىپ كورەيىن
 كەۋى كەڭەسەدى.ە قالىپ، وتىرا شارشاپ، شايتاندار اقىرىندا،. دەيدى – ەكەن، قازاق ولگەن بۇل –
 .دەيدى – ىستەيمىز؟ نە مۇنى –
 ەيدىد – ەكەن، بوالدى جولداس ءدال بىزگە الساق، ءتىرىلتىپ مۇنى. ەكەن قازاق ءبىر جوق كورى جوق، كەبىنى –

 .بىرەۋى
قويىسادى. ءبىراق، الداردى نەمەن تىرىلتەتىنىن بىلمەي، ءبىراز وتىرىسادى. اقىرىندا، بىرەۋى  وسىعان ەكەۋى دە قول

 ايتادى:
 اكەل، قازى ەكەن قازاق –

 قازى اكەلسەڭ، تازا اكەل.
 سۋسىنسىز تاعى تۇرمايدى،
 قىمىزى بولسا، قوسا اكەل.

 ءبىراق، .ىشىنەن الدار دەيدى –! االرسىڭ! قوي ققويما اال جەڭىل قازىمەن قىمىزبەن، مەنى! قۋلىقتارىن بۇالردىڭ –
ەتسەم، تەز ءتىرىلىپ ك»دە تۇرا المايدى. اۋزى قازىعا قاراپ، اشىال بەرەدى. ۋادەسىن بۇل يىسكەتكەندە، اكەلىپ قازىنى

 .بەرەدى جاتا جۇمىپ كوزىن تۇرماي، ورنىنان بولعانشا تويىپ قىمىزعا قازىعا، الدار دەپ، –، «بەرمەي قويا ما
« گەنىنەتىرىل»لداردىڭ ا شايتاندار. تۇرادى ورنىنان اشىپ، كوزىن بولىپ، «تىرىلگەن» عانا العاسىن تويىپ ابدەن

 قۋانىپ، تۇرا ساال بيلەدى.
 .مازاقتايدى تۇرىپ جاتىپ – ،«دەپ ازاپ ءبىر تاماعى» دەپ، –، «اي، قازاق، قازاق»
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-دەيدى. شايتاندار ءجونىن ايتادى. الدار جاتىپ« كىمسىڭدەر؟» الدار بىلمەگەنسىپ، شايتانداردىڭ ءجونىن سۇرايدى،
 تۇرىپ، بالە ساالدى:

ەر تىنىش جاتقان مەنى نەگە تىرىلتتىڭدەر؟ بۇل دۇنيەنىڭ ازابىنان جاڭا عانا قۇتىلىپ، جانىم راقات تاۋىپ سەند –
بەيمىن. مەن بۇل دۇنيەدە كورىنىپ جاتقاندا. مەن بۇل دۇنيەدەن ازار قۇتىلىپ ەدىم. جوق، سەندەردىڭ بۇالرىڭا كون

جۇرە المايمىن، تىرىلتكەن سەندەر، ايىپ سەندەردە. مەنى وزدەرىڭنىڭ پىشىندەرىڭە ەنگىزەسىڭ، ايتپەسە، بۇلىك 
 .دەيدى –ساالمىن، 

 بىرىمەن اقىلداسىپ:-شايتاندار بىر
 شىنىمىزدىءپى بوالرسىڭ، جولداس بىزگە. وزىمىزدەن ايىپ. جوق امال ەندى. ەدى عانا ازدىرۋ ىستەيتىنىمىز ءبىزدىڭ –

ن تەڭگەلەرى بوالدى ەكەن. بىرەۋىن الدارعا بەرەدى. الدار ونى ساالتى استىنا ءتىل دە، سويتەدى. دەيدى – بەرەلىك،
ءتىلىنىڭ استىنا سالىپ، و دا شايتان كەيىپىنە كىرەدى. وتىرىك بولسا، جانى شىقسىن! شايتاننىڭ ءتىلى استىندا تەڭگە 

دى ەكەن; ونى قولعا ءتۇسىرىپ، ءۇش كۇنگە دەيىن بەرمەگەن ادام بايدى ەكەن دەگەن قازاق اڭگىمەسى، وسى بوال
 الداردىڭ تاجىريبەسىنەن الىنعان نارسە بولسا كەرەك.

سونىمەن الدار شايتان بولىپ االدى. ۇشەۋى بىرىگىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. اي جۇرەدى، جىل جۇرەدى. ءبىر جەرلەرگە 
 ۇشەۋى دە شارشايدى. دەم الىپ وتىرىپ، قۇالن ايتادى:كەلگەندە 

كەزەك موينىمىزعا -ىمىز بىرگە شارشاعانشا ءبىرىمىزدى ءبىرىمىز كەزەكءبار. بولدىق شارشايتىن جۇرە-جۇرە –
 .دەيدى –مىنگىزسەك، 

 الدار مەن تۇلەن ماقۇل كورەدى.
 .قۇالن دەيدى – مىنەمىز؟ قايسىمىز الدىمەن –
دىمەن لا. جوق قالعان قالى باساتىن العا اياعىمنىڭ كەرەك، بولۋ سوندىقتان. عوي بولدىم شايتان عانا جاڭا مەن –

 .وتىرىپ الدار دەيدى –مەن مىنەيىن، 
 .ەكەۋى انا دەيدى – جارايدى، –
 .وتىرىپ تۇلەن دەيدى – كەرەك، بەلگىلەۋ ۋاقىت مۇنى، كەرەك مىنگىزۋىمىز ۋاقىت قانشا –
ڭ ولەڭدەرى ەد سەندەر. بولعانى مىنگىزسەڭدەر بىتكەنشە سول ايتايىن، ولەڭ مەن نە؟ كەرەگى بەلگىلەۋدىڭ ۋاقىت –

 .الدار دەيدى –تاۋسىلعانشا مىنەرسىڭدەر، 
 تۇلەن مەن قۇالن مۇنى دا ماقۇل دەيدى. سونىمەن الدار ەكى شايتاننىڭ موينىنا مىنەدى. ىڭىرسىپ:

 .كىرىسەدى ايتۋعا ولەڭىن دەگەن – …ءايدىم ءالي ەكەن ءاالالي ءاالالي، –
« االاليى»دەپ، ءارى جۇرەدى، بەرى جۇرەدى. ءبىراق، الداردىڭ ء« الداردىڭ ولەڭى ءبىر تاۋسىالر»شايتاندار 

 تاۋسىلمايدى. تاقي شارشاعاسىن:
 .سۇرايدى دەپ– بىتەدى؟ قاشان ءاالاليىڭ سەنىڭ وسى –
 .دەيدى – بەرىڭدەر، جۇرە. بار تاعى ىمدەگەن ءايدىم ءاري بىتسە، ءاالاليىم –

ل ايتىپ، الدار ەكى شايتانعا ءبىر جى« اري ءايدايدى»مەن ء« االالي»وتىرىك ايتسا، جۇرتتىڭ جانى شىقسىن، وسى ء
 مىنەدى دەگەن ءسوز بار.

ىڭ دەپ، سۇيەنە كەتەدى. اعاشت« ۋھ»جۇرىپ، ەكى شايتان ولەر بولعاسىن، ءبىر اعاشتىڭ تۇبىنە كەلىپ، -ءجۇرىپ 
ءىشى قۋىس ەكەن. شايتانداردىڭ سالماعىنا شىداي الماي، اعاش ءبىر جاعىنا قۇالي كەتەدى. اعاشتىڭ قۋىسىنا تىعىلعان 

 ات باسىنداي التىن بار ەكەن.
 كورىنىپ قاالدى. اعاش قۇالعاندا، سول

 .االدى باسىپ استىنا التىندى تۇلەن دەپ، – بولدى، ولجا ءبىر مىناۋ –
ەگەن د« وسى التىندى قاالي االم؟»ات باسىنداي التىندى كورگەندە الداردىڭ ەسىنە باياعى قالىڭدىعى تۇسەدى. 

 ويعا كەلەدى.
 وعان ەڭشايتەك ءبىراق،. تارتادى وزىنە التىندى پ،دە – كورەيىنشى، قانە، ءوزى؟ نەمەنە جالتىلداعانىڭ ءبىر وسى –

 :قويمايدى بەرە
 التىندى بۇل. عوي بار سالتى دەگەن «ۇلكەندىكى جاسى – جول»: قازاقتىڭ. بوالدى دەگەن التىن بۇل –

 .دىتۇسە تىعا استىنا دەپ، –، سول الۋ كەرەك. ايتپەسە، بەرە المايمىن! بولساق ۇلكەن قايسىمىز ۇشەۋمىزدىڭ
شايتاننىڭ قۋلىققا شاپقانىن الدار ءبىلىپ قويادى. جاسقا كەتكەندە تۇلەننەن )تۇلەن تۇرتۋدەن( بۇرىن جارالعان ەشكىم 

 .ىشىنەن دەيدى –« قۋلىعىڭا قۋلىق، بالەم!»جوق. 
 .الدار دەيدى –جاس ساناسا قويالىق،  ال،. ەكەن دۇرىس مۇنىڭ جارايدى، –

 تۇلەن تۇرىپ:
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 .بوالر مەنىكى التىن. قويماس بوال ۇلكەندەرىڭ مەنەن –
 جاتقاندا، تۋىپ جاڭا –

 قاراپ ەدىم اسپانعا:
 كەم ەمەس بىلەمىن،-ارتىق
 االقانداي كولەمى.-جەر

 اق قانا بەل ەدى.-ءبىر 
 .دەيدى –توقىمداي عانا جەر ەدى، 

 قۇالن تۇرىپ:
 بىلگەن؟ كىم ەكەنىڭدى كىشى سەنىڭ. بولدىڭ كىشى كوپ مەنەن سەن ويبوي، –
 :ىراسى تۋعاندا مەن –

 بەينەلەنىپ اراسى،
 جارالماعان جەر مەن كوك،

 .دەيدى –شايتان، ادام مۇلدەم جوق، 
ىنە بىر-تاڭ بولىپ، بىر-وسى ءسوزدى قۇالن ايتىپ بوال بەرگەندە، الدار وكىرىپ قويا بەرەدى. ەكى شايتان اڭ

 قارايدى.
 جەرگە باسىن ،«باۋىرىمداپ وي،» سوڭ، بەرىدەن–ىار ءتىپتى،. وكىرەدى جامان ونان دەسە، – نە؟ ونىڭ –

 :شايتاندار. جىاليدى سوعىپ،
 .دەسەدى – وتىر، جىالپ بولعاسىن جاس بولعاسىن، المايتىن اال التىندى بۇل –
 ايتقاندا، ۋاقىتىڭدى تۋعان سەن قۇالن، –لدار كەمسەڭدەپ. ا دەيدى –! قۇرىسىن التىنىڭ. ەمەس والي جوق، –

 .كەتتى اشىلىپ اۋزى كۇيىكتىڭ ىشتەگى
 تۋعاندا، سەن ءدال –

 ۇلكەن ءبىر توي بولىپ ەدى.
 اتقا شاۋىپ جۇرگەندە

 كەنجە باالم ءولىپ ەدى.
 ىرىپ قويا بەرەدى.وك تاعى دەپ، –كوپتەن كومەسكىلەنىپ جۇرگەن ۇلكەن قايعىم ەدى. ەسكە تۇسىردىڭدەر، 

جۇباتادى. جۇباتقاندا، ارينە، قۇر كوڭىل ايتىپ ەمەس، التىن بەرىپ، تۇلەن مەن قۇالن الدارعا كوڭىل ايتىپ، ازار 
جۇباتادى. قۇر كوڭىل ايتقانعا جۇبانىپ، الدار قۇتىرىنىپ كەتتى دەيسىڭ بە؟ شىن كوڭىلىمەن جىالپ وتىرعاسىن 

 دەپ وياليدى.« ايتقانى راس ەكەن»شايتاندار 
ىر جامباسىما ءب»ن بەرمەي كەتكەن بايدىڭ اۋلىنا تارتادى: الدار شايتان جولداستارىن ەرتىپ، باياعى وزىنە قىزى

 دەگەندى ويىنا االدى.« كەلسەڭ
 كۇن جۇرەدى، ءتۇن جۇرەدى. ءبارى دە شارشايدى. ءبىر قىستاۋعا كەلىپ، دەم الىپ وتىرىپ، تۇلەن اڭگىمە باستايدى:

تاۋىسپاي، سورىمىزدى قايناتتى. ون « ىمىناري ءايد»كۇنى شارشاعاندا، الداردى موينىمىزعا مىنگىزدىك. ول ء اناۋ –
 .دەيدى –كۇن، ون ءتۇن ارقاالساق تا، ءاري ءايدىمىن بىتىرە المادىق. ءبىزدى ارقااليتىن جول ەندى الداردىكى، 

ولەڭدى ايتىپ بىتىرگەنشە ءمىنۋ بوالتىن. مەنىڭ وندا  شارتىمىز قويعان سونداعى بوالدى؟ مەنىكى قااليشا جوق، –
 .لدارا كەلەدى تۇرا ۇشىپ دەپ، –تپەگەن بوالتىن. شىنىن ايتقاندا، مىنەتىن كەزەك ءالى دە مەنىكى، ولەڭىم بى

. سالىققويى شارت قايتادان. ۇمىتالىق دە مىنگەنىڭدى رەت ءبىر سەنىڭ دا، شارتتى بۇرىنعى! قوي ويباي، قوي، –
 .تۇلەن دەيدى –ول شارتتى ورىنداعانىمىز مىنەلىك، س

، «كەنبۇل قۋ نەنى شارت قىالر ە»تۇلەننىڭ ءبىر قۋلىققا تۇرتكىسى كەلىپ تۇرعانىن الداردىڭ ءىشى سەزە قاالدى. 
 :ويالنىپ ازىراق كۇدىكتەنىپ، دەپ –
 .دەيدى – جارايدى، –
 قويامىز؟ شارت نە ال، –
 .تۇلەن دەيدى –لسىن: كادىمگىدەي توبەلەسەلىك. سول توبەلەستە جەڭگەنىمىز مىنەلىك، بو مىناۋ شارتىمىز قوياتىن –
 :ەيىنك ويالعاننان ءبىراز دا سوندا. ىشىنەن الدار وياليدى دەپ – ەكەن، كەلگەن العىسى ءوشىن مەنەن تۇلەن مىنا –
 .دەيدى – كوندىم، شارتىڭا بۇل. ەكەن ادىلدىك مۇنىڭ –

 ىمدىكور قازاققا بۇل! عوي نەمە مىنەتىن الداپ موينىما مەنىڭ». تۇسەدى سەكىرىپ–كىرىپتۇلەن قۋانعاننان سە
 .ىشىنەن دەيدى – ،«كورسەتەيىن

 .الدار دەيدى – سوعىسامىز؟ قارۋمەن قانداي ال، –
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 .تۇلەن دەيدى –ايت، قاالعانىڭدى. بەردىم وزىڭە تاڭداۋىن –
 .الدار دەيدى –ىن. وعان قاالي قارايسىڭ؟ بولس قۇرىق مەن قامشى قارۋىمىز بولسا، والي –
 .ماقۇل بەك –
. دىمال ءوزىم قامشىنى. بەردىم ساعان قۇرىقتى. ۇلكەن جولىڭ سەنىڭ. مول شايتاندىعىڭ گورى مەنەن سەنىڭ –

 .الدار دەيدى – بە؟ كوندىڭ بۇعان
 .ىشىنەن دەيدى –، «ءوزى ەكەن جىندىسى ەڭ قازاقتىڭ ناعىز مىناۋ» قۋانىپ، تۇلەن دەيدى – جاقسى، وتە –
 شىندەى قىستاۋدىڭ وسى اق،-شىقپاي سىرتقا. الدىم قامشىنى مىنا مەن ال، قۇرىعىڭدى انا. جارايدى بولسا، والي –

 .الدار دەيدى – جۇرەر، قالىپ كورىپ مىرەۋ-بىرەۋ. سوعىسالىق
 .دا بۇعان تۇلەن دەيدى – ماقۇل، –
 ى ءۇيىرىپ.قامشىن الدار دەيدى – كەل، بولسا، والي –

قىستاۋدىڭ ىشىندە ۇزىن قۇرىقپەن تۇلەن قايرات قىال اال ما؟ الداردى ەڭ بولماسا، ءبىر دە ۇرا المايدى. الدار ون 
 .ساالدى سويىپ قىلىپ، شيەدەي قىزىل–ەكى تاسپا دويىرمەن تۇلەندى قىپ

 يقاي ساالدى.تۇلەن دويىردىڭ زاردابىنا شىداي الماي، ءولىم حالىنە جەتكەن ۋاقىتتا ا
 .دەيدى – االيىن، مەن قامشىنى ال، سەن قۇرىقتى. ايىرباستالىق قارۋدى ەكەۋىمىز ەندى …تۇر تۇرا ويباي، –
! ايىنتانىت اكەڭدى بەرشى، ماعان ەندى. ەدىڭ قايناتىپ زىعىرىمدى بولىپ، ۇزىن قۇرىعىڭ. ەكەن ماقۇل دا ونىڭ –
 .الدار دەيدى –
 .ىزاالنىپ ىشىنەن تۇلەن دەيدى –ىر بەرەر ەدىم! ءب ەسەڭدى بەرسەڭ، قامشىنى ەگەر –

 الدار قامشىنى تۇلەنگە بەرەدى دە، قۇرىقتى ءوزى االدى.
 ساق،سوعىس شىعىپ، اۋاعا تازا ەندى. ەمەس بوالتىن الۋعا دەم ءتىپتى،. كەتتى بۇرقىراپ شاڭداعى ءۇيدىڭ وسى –

 .تۇلەنگە دەيدى – ەدى، بوالر جاقسى
 تۇلەن. دەيدى – جاقسى، وتە –
 سور ڭوزى–وزىڭە قىزىعىمدى، كورەرسىڭ ەندى. ەدىم الماپ ۇرا ءتىپتى، قىلىپ، تارلىق ءىشى قىستاۋدىڭ جاڭا –

 .ىشىنەن دا تاعى وياليدى دەپ – عوي، الدىڭ تىلەپ
ق شوالەكەۋى كەڭ اۋالعا شىعىپ، سوعىسادى. ۇزىن قۇرىقپەن الدار تۇلەندى بۇرىنعىدان جامان سويىپ ساالدى. 

 قامشىنى ماڭىنا دا جوالتپايدى. الداردان ءبىر ەمەس، ەكى رەت الدانعانىن تۇلەن جاقسى تۇسىنەدى.
 تىجاراقات تۇرسىن، بىالي ءمىنۋ الدارعا. كەتەدى قۇالي دەپ، – قويدىم، ەندى ەكەنسىڭ، قۋ قۇرتقان جۇرتتى –

 .قۇتىالدى ازار ءوزى الداردان قىلىپ، دالەل بولعانىن
 بۇدان االدارع دەپ، –مىنىپ السا، ەندى عۇمىر باقيعا مويىننان تۇسپەس. وسىدان اۋالق بواليىن، ء ءبىر سۇم بۇل –

 .بوالدى قوزعامايتىن ماسەلەسىن ءمىنۋ بىالي
ءبىراز كۇن تىنىعىپ جاتىپ، تاعى دا جولعا شىعادى. بىرنەشە كۇن جول جۇرگەننەن كەيىن باياعى بايدىڭ اۋلىنا  

 كەلەدى.
ىڭ اۋلىنا كەلىپ، بايدىڭ اق بوز ۇيىنە كىرسە، قىزدىڭ شەشەسى، قىز، تاعى ءبىر جىگىت جاتىر ەكەن. جىگىت بايد

 قىزدىڭ قوينىندا جاتىر.
 جىگىت جاتىر قورىلداپ،
 باي قىزىنىڭ قوينىندا.

 دانەمە جوق ويىندا
 ەكى قولى موينىندا.

 ىڭ ۇستىنە ءمىنىپ الىپ، ويناقتايدى. قۇالنجىگىتت الدار دەپ، – كورسەتەيىن، قىزىقتى ءبىر ساعان بالەم، ءاي، –
مەن تۇلەن ەكى جاعىندا وتىرىپ الىپ، جىگىتتى بۇيىرىنەن قىتىقتايدى. شايتانداردىڭ قىتىقتاۋىنا، الداردىڭ ويناقتاۋىنا 

 جىگىتتىڭ حالى شىداماي، ءولىپ كەتەدى.
پ ن قىز ويانىپ قاراسا، جىگىت ءولىپ قالعان. قىز شوشىجىگىت كورشىلەس ءبىر حاننىڭ باالسى ەكەن. ءبىرازدان كەيى

 .دەيدى –، «بىر بالەگە قالدىق»كەتىپ، شەشەسىن وياتادى. ء
 ءبىل، ءوزىڭ جالعىز بىلسەڭ، –

 شاشىلماسىن داالعا.
 نە قىلساڭ دا، ءوزىڭ قىل،

 –ولىقپايىق بالەگە، 
 الىستاعى ءبىر قىردىڭ ۇستىنە اپارىپ تاستايدى.دەپ، كەمپىر مەن قىز جىگىتتى قاراڭعى تۇندە داالعا سۇيرەپ، 
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 .دەيدى – بولسىن، اۋالق بىزدەن بالەسى دەسىن، كەتتى ءولتىرىپ بىرەۋ باسقا –
 ەرتەڭىنە حاننىڭ جىلقىشىسى جىلقى ايداپ كەلە جاتىپ، قىردىڭ باسىندا ءولىپ جاتقان ادامدى كورەدى.

 رحابا اۋلىنا دەپ، –االر، ونان دا اۋالق بواليىن،  اجىراتىپ كىم مەنى جاپسا، بالە بىرەۋ قاالر، ماعان بالەسى –
 ن،ەتكەسى حابار كەلىپ، ەلگە. قورقادى دا سالۋعا كوز ەكەنىنە قانداي ادامنىڭ جاتقان ءولىپ. شابادى تۇرا ەتۋگە
 :ەتەدى بۇيرىق حان

 –كىم ەكەن؟  جۇرگەن ءولتىرىپ ەكەن؟ كىم جۇرگەن ءولىپ توڭىرەگىندە اۋلىمنىڭ مەنىڭ بىلىڭدەر، بارىپ –
 تاقاي حانعا كەلگەندەر. باالسى حاننىڭ – جاتقان ءولىپ كەلسە، شاۋىپ شابارماندارى قازىالرى، حاننىڭ. دەيدى
 .بولمايدى امالدارى ايتپاسقا قىسقاسىن حان ءبىراق،. قورقادى ەستىرتۋگە حانعا. شابادى

م، ەسىل مالىم، قازىنا مۇلكى»دال قىالدى. جەر باۋىرالپ جاتىپ االدى. -حان ەستىگەسىن وكىرىپ جىالپ، بەتىن دال
 جىرشىنى. جۇباتادى ايتادى، كوڭىل بيلەر-قازى. قىالدى زار دەپ،–« بايتاق حاندىعىم ەندى كىمگە قاالدى؟

 .سويلەتەدى
 تۇياعى ءبۇتىن تۇلپار جوق،

 سۇڭقار جوق،قاناتى ءبۇتىن 
 جاپىراعى ءبۇتىن اعاش جوق،
 باۋىرى ءبۇتىن االش جوق،

 ادام بار ما شاراسىز،
 ءبىر الداعا تاالسسىز. 

 باالڭىزدىڭ قازاسى.
 ادامزاتتىڭ مۇراسى.

 ولمەي كەتكەن بار ما ەكەن
 بۇرىنعىدان سۇراشى.

 قاراعاي ەكسە، تال شىقپاس
 ورماعاندا قان شىقپاس

 اجالسىزدان جان شىقپاس
 ۇستاماسا مال شىقپاس

 تيمەگەندە جان شىقپاس،
 نە كورمەيدى وسى باس;

 اقىلىڭىزعا اقىلداس
 .جاس –وسىالي دەيدى كارى 

تۇسەدى. قازى بيلەرگە، بيلەر قازىالرعا قارايدى. ءبىراق، « كىم ولتىردىگە»ءبىرازدان سوڭ حان جىالۋىن قويىپ:  
 ەش نارسە ايتا المايدى.

ارىڭدى دارعا اسامىن، ءب ايتپەسە،! بەرىڭدەر تاۋىپ ادامدى ولتىرگەن دەيىن ەرتەڭگە – قاز كوكتەن قاز، جەردەن –
 :ىرەۋىب قۋالۋ اقىرىندا،. بولمايدى تابارى ءبىراق،. ساسادى بيلەر-قازى مىنگەسىن قاھارىنا حان. حان اقىرادى دەپ –
 ەزىرەكت سوندا اشتىرساق، بال جيناپ، سوالردى. كوپ بالگەر-باقسى بىلىپكەل كورىپكەل، ىشىندە ەل! تاقسىر –

 .دەيدى –ر؟ بوال قاالي وسى. ەدىك تابار
 .دەيدى – تابىڭدار، تەز بالگەرلەرىڭدى سول ءبىراق. بوالدى كونۋگە دا بۇعان –

سىن ىبالگەر ىزدەيدى. باقسىسىن دا، بالگەرىن دە، قۇماالقش-كەستەڭىن شىعارىپ، باقسى-قازى مەن بيلەر ەلدىڭ استان
 دا حانعا ايدايدى. حان ورداسى جىن ورداسىنا ايناالدى. باقسىالردىڭ ساندىراق سارىنىنا توالدى.

 سوعىپ قىلىشتى-ۇرىپ
 بويالتادى ىشىنە.

 جىرى، ءسىرا، تىم كۇشتى،
 قان جۇقپايدى ۇشىنە.
 تەسىلمەيدى تەرىسى

 سۋىرىپ السا، بىتەدى.
 اۋىرماي ىشتەن وتەدى،
 ءىسى.وزگەدەن ارتىق بۇل 

 سەلك ەتەدى كۇبىرلەپ،
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 مىنە، جىن دەپ مىڭگىرلەپ.
 بىرلەپ.-اۋسارالنىپ بىر

 ەلىكتىرەر شەبەرلەپ.
 باتپان دەيدى ينەنى،

 جىندارىنىڭ ءالى جوق.
 باقسى جىندى بىلەدى
 بىلمەسىنە حالى جوق.
 قارا قوڭىر كورىنسە،
 بۇقا دەيدى زورلىعى.
 جىنىن جىبەر ۇيرەنسە،
 ادەي قىلعان زورلىعى

 قوبىز، دومبىرا، اسامەن
 باقسى بىرگە سارنايدى.

 كۇلكى تاماشامەن-ويىن
 قىز بەن جىگىت جينايدى.

 تەمىر جاالپ قىزارتىپ.
 تۇكسيتىپ ءوزىن سازارتىپ.

 قولدارىن سىلتەر ۇزارتىپ
 جىندارىن ماقتاپ، تازارتىپ.

 قۇماالقشى، جاۋىرىنشى،
 جايشى مەنەن تامىرشى.

 باقسىالر كوپ الىنشە
 ءبارى جەڭگە ءامىرشى. 

 قارا تاستى قاق جارار،
 وي دەيدى تاس قيرات.-ءدۇز 

 جەر مەن كوكتەن ءبىر قارار
 بۇعان تۇرماس جىن شىداپ.

 جىندار قاشىپ جوعاالر،
 وي دەيدى جارعىشى-ءدۇز 

 باقسىنىڭ ءتىلىن قۇپ االر
 جىنداردى قاعىپ العىشى.
 وتقا كوسىپ قۇر قولىن
 سىلتەسە، قولى تىلەدى.

 تاڭ قالعانداي ءبىر پورىم
 جالعىز باقسى بىلەدى.

 جابىقتى قولى تىڭداماس.
 سىلتەسە قولىن جەڭگە ماس.

 تۇرلى جىنى بار-ءتۇرلى 
 تۇرلى اتى بار.-ءتۇرلى 
 تۇرلى زاتى بار.-ءتۇرلى 

 جىندىدان جىندى جىن قۋار
 زىركىلدەيدى بۋرا جىن
 كىسىنەيدى ايعىر جىن.

 كۇجىلدەيدى بۇقا جىن.
 باقىلدايدى تەكە جىن.

 سوعىپ كەتەر پەرى جىن.

 قۇياڭ دەيدى كارى جىن.
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 پاديشا جىن، كەمپىر جىن.
 .جىن –ايتا بەرسەم، ءبارى 

 جۇرت بۇزىالر وتىرىك ءۇشىن
 وتىرىكشىنىڭ وتىرىگى شىن

 ءالى شايتان، ءالى جىن، 
 ءالى وتىرىك، ءالى شىن 
 ءبىرى وتىرىك، ءبىرى شىن 

 وتىرىگى شىن.شىنى وتىرىك، 
بىرىنەن ءبىرى وتكەن، ءارتۇرلى نارسەنى قارۋ ەتكەن باقسىالر جىندارىن شاقىرىپ، ءۇيدى باسىنا كوتەرىپ، ويناپ 

 جونەلەدى.
 تەمىردى قىزعان. اراالسادى دا شايتاندار مەن الدار بۇالرعا دەپ، – كەرەك، كورسەتۋ تاماشا ءبىر دا بۇالرعا –

 لدەرىنتى. جىبەرەدى باسىپ شىنداپ تەمىردى بۇالر بەرگەندە، جاقىنداتا تىلدەرىنە تەمىردى باقسىالر جااليتىن
باي سالىپ، قوبىزىن القتىرىپ، والر جونەلەدى. قارنىنا پىشاق تىعاتىن باقسىالر قارىندارىنا پىشاق وي كۇيدىرىپ،

وق قۇر كورسەتەتىن تاماشا ونەرى ج تىققاندا، پىشاقتى شىنداپ باسىپ قالىپ، قارنى جارىلىپ، والر جونەلەدى. جۇرتقا
بىرىنە قاعىستىرىپ، باستارىن جارىپ، والردى قۋادى. قۇر سارناۋدىڭ باقسىسى -سەكەكتىڭ باقسىالرى بولسا، والردى بىر

بولسا، جىن شاقىرىپ، سارناپ وتىرعاندا، قاراۋعا بولمايتىن پىشىنمەن والردىڭ كوزدەرىنە كورىنىپ، جۇرەكتەرىن 
دى تايدىرادى. اقىر اياعىندا، باقسى اتاۋلىدان جان قالمايدى. ءار جەردە دوماالعان قوبىز، سايماندارى ۇشىرىپ، والر
 عانا قاالدى.

باقسى بىتكەننىڭ ءبارى قاشىپ كەتكەندە، قارا كوسەۋدى قوبىز قىلعان ءبىر كەمپىر قاشپايدى. حان ورداسىندا كوپ 
ايتاندار مۇنى دا قۋعا ءارتۇرلى ارەكەت ىستەيدى. ءبىراق والرىنا اق قاالدى. الدار مەن ش-باقسىدان جالعىز سول

 كەمپىر قايعىرمايدى.
 ۇزىن ەمەس ارباڭدار،

 شابان ەمەس بورباڭدار.
 جۇگىرە باسىپ، جورعاڭدار.
 تايپاال باسىپ، شويناڭدار.

 سۋىق.-دىم ءپىشىنى سۇپ
 جۋىق.-جالماۋىزعا جۇپ

 قارعا تۇمسىق مۇرىنى،
 –جۋىق،  كەلە المايتىن جان

، «سويلە»دەگەن، قۇداي اتقان، كەنەپ شالبارى بۇتىنا قاتقان، ءبىر قۋ مىستان ەكەن. اۋزىنان كوبىگى بۇرقىلداپ، 
 :شاشىپ وت كوزىنەن جۇلقىالپ، كوسەۋىن دەپ، –
 .قويمايدى سارناپ دەپ، –! قۇالن مەن تۇلەن اي،! الدار ءاي، –

سەزەدى. سەزەدى دە، كەمپىردىڭ كوزىن جوعالتۋدىڭ امالىن ىستەيدى. مىستان كەمپىردىڭ سىردى اشقانىن الدار 
 اال وتىرا ردەجە ءبىر قازاق كورگەن ديۋدى. قاالدى ەنە پىشىنىنە پەرىنىڭ–ىپ، ديۋجىبەر اقىلداسىپ قۇالنمەن–تۇلەن

 دەۇي كەمپىر. جونەلەدى قاشا ۇشىپ، ۇرەيلەرى ،«ساداقا باس تۇگە بايتال» جۇرت، وتىرعان قورشاپ ايناال – ما
ارا پكەن كەمپىر جۇگىرىپ، حاننىڭ قكە قانى دەپ، ويناقتايمىن. جوق ادام ءبىر ۇيدە قاراسا، ايناالسىنا. قاالدى جالعىز

 جاعىنان رتا جاتقاندا، دەپ ىشەم جىبەرىپ، پىسىپ–ساباسىنا بارادى. يىنىنەن كەلىپ، اشىپ تۇرعان سابانى ءپىسىپ
 انىنج دەپ، «ق-ر-ر-قور» تۇنشىعىپ، كەمپىر. قويادى تىعا باسىن ساباعا كوتەرىپ، اياعىنان ەكى كەلىپ، الدار

 .تاپسىرادى جاننەمگە
. ەتەدىك جوندەرىنە بولىپ، شات قۇالن–سىرالرىن اشىپ قوياتىن كەمپىردى ساباعا تىعىپ ءولتىرىپ، الدار، تۇلەن

 ىپ،توقتات كوڭىلدەرىن قويماعاسىن قۋا ەشكىم ارتتارىنان جۇرت كەتكەن قاشىپ باياعى وتكەسىن ۋاقىت كوپ
 ىرسە، كەمپىر جوق.ك ۇيگە. كىرەدى ۇيگە اقىرىندا، جاقىنداپ، ورداعا بىرتىندەپ

 .المايدى تابا كەمپىردى ىزدەپ،. دەسەدى – كەتتى؟ قايدا سيقىرشى ول ويباي، –
. وتىرادى ىپجينالىس ورداسىنا حان دەسىپ، – ىستەيمىز؟ نە ەندى. المادىق بىلە ءولتىرۋشىنى تا، ويناتساق باقسى –

 .سۇرايدى قىمىز حان كەيىن ءبىرازدان
 قىمىز قۇيۋعا بارعان كەلىنشەك سابانى ۇستاي بەرىپ:

 .جونەلەدى قاشا ۇيدەن دەپ، –! كوتەك –
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. اقىرىندا، رايدىبىرىنە قا-جۇرت بۇعان تاڭ قالىسادى. كەلىنشەكتىڭ كوتەگىنە، قاشا جونەلۋ سەبەبىنە تۇسىنبەي، بىر
 حاننىڭ ءبىر قازىسىنىڭ سابادان شىعىپ تۇرعان ەكى اياققا كوزى ءتۇسىپ:

 بۇ دا تۇرا جونەلەدى. دەپ، –! پەرى-پەرى –
جۇرتتىڭ ءبارى ەلەۋرەپ، ساباعا قارايدى. سابادان شىعىپ تۇرعان ەكى اياقتى كورىپ، ءبىر قاتارى قاشا جونەلەدى، 

 بىلمەي، تۇرىپ قاالدى. باتىرالۋ بىرەۋى جۇگىرىپ بارىپ، كەمپىردى سۋىرىپ االدى.قاشپاسىن -ءبىر قاتارى قاشۋ
 دەيدى تۇرعان جۇرت. –! كەمپىر سيقىرشى ويباي، –

حان بۇرىن باالسىنا قايعىرسا، ەندى باالسىنىڭ كۇيىگىن ۇمىتىپ كەتىپ، كەمپىردىڭ قايعىسىنا تۇسەدى. بەتىن باسىپ، 
داۋدەي جەتى باالسىنىڭ قىلىشى كوز الدىندا وينايدى. باسىنىڭ ەندى -ردىڭ داۋدەيەڭىرەپ، وتىرا كەتەدى. كەمپى

 كەتكەنىن بىلەدى.
م! مەنىڭ باسىم ەندى جۇتىلدى عوي. كەمپىردى شاقىرىپ اكەلىپ، ءولتىرىپ الدىم. كەمپىر ءوزى ءولدى جۇرتى ەۋ، –

كەسپەي، والر تىنبايدى. ەندى نە ىستەيمىن؟  دەگەنگە مۇنىڭ جەتى ءداۋ باالسى تىرىدە نانبايدى. مەنىڭ باسىمدى
 .دەيدى –قازىالرىم، نە اقىل ايتاسىڭدار؟ 

ىرىپ، ءبارى ايالنى ويالست-قازىالر اقىل ويالسادى. ءىسىنىڭ قيىن ەكەنىن ءبىلىپ، باستارىن شايقاسادى. ءارتۇرلى امال
 مۇلگۋگە كەتەدى.

 . شايتان مەن الداردىڭ ايتىسقان سىرى30
 .اڭگىمەلەسەدى وتىرىپ، الىپ دەم. االدى دەم كەلىپ، جەرگە ءبىر ءجۇرىپ، جورتىپ ۇشەۋى –ن، الدار تۇلەن، قۇال

 انداردانشايت الدار دەيدى –بىزدەي جان بولسايشى! ەش نارسەدەن قورىقپايمىز، دەگەنىمىزدى ىستەيمىز،  دۇنيەدە –
 .كەپ ۇرالعىسى سىر
 ىنشىدەن،ەك. ساقتاسىن قامشىسىنان قازاقتىڭ قۇداي بىرىنشىدەن، نە؟ قورىقپايمىزىڭ نارسەدەن ەش. كورمە ايتا –

ى كورسەك، كورىنىم جەردەن قاشىپ جۇرەمىز. كاپىردىڭ بەتىن اۋالق بۇالرد. ساقتاسىن تىكەنىنەن جەردىڭ ينەدەي
 .وتىرىپ قۇالن مەن تۇلەن دەيدى –قىلسىن! 

 .الدار ىشىنەن دەيدى – سابازدارىم، جارايدى، –
 .الدارعا وتىرىپ شايتاندار دەيدى – با؟ قورىقپايسىڭ دە نارسەدەن ەش سەن الدە –
 .تۇسەدى ىرشىپ الدار دەپ، –ە؟ ن قورىقپايدىڭ! ويباي كورمە، ايتا –
 قورقاسىڭ؟ نەدەن –
 .قورقامىن دا ايتۋعا ويباي، –
 نەسى؟ قورىققانى ايتۋدان قوي، –
 دەگەننەن قىمىز تورسىقتاعى قارا كەيىن ودان دەگەننەن، ماي قارىنداعان سياقتى كىرپى دەگەننەن، قازى يرەڭدەگەن –

 ىل دەپ، سوالر بار دەگەن جەردەن كۇندىك جەر اۋالق جۇرەمىن.ق اۋالق بەتتەرىن كاپىردىڭ. قورقامىن جامان
 .ىشىنەن شايتاندار دەيدى – بىلدىك، سىرىڭدى دە سەنىڭ جارايسىڭ، –
 ءبىراز وتىرىپ، دەم العاننان كەيىن شايتاندار تۇرىپ، جۇرەيىك دەسە، الدار تۇرمايدى. 
 .دەيدى – جۇرمەيمىن، مەن –
 نەگە؟ –
 قازاق ءالى. سانامايسىڭدار وزدەرىڭدەي مەنى. ارقااليسىڭدار كەزەك–قاپ بار. ەكەۋىڭ كەزەك اال ءبىر ورتامىزدا –

 ستەرى الدار دەيدى – بولمايمىن، جولداس سەندەرگە سوندىقتان. اندارىڭقورالع مەنى بۇالرىڭ. دەيسىڭدەر قوي
 .قاراپ

 .سويلەسەدى سىبىرالسىپ. قاراسادى بىرى–شايتاندار بىرىنە
 تى وعان بەرىپ قويۋ دا قاتەر.قاپ اال –
 .عوي اۋماەسەر ءبىر دەيسىڭ؟ قىالر نە ە، –
 !قويسا ءبىلىپ سىرىن دەگەنمەن –
 .دەسەدى – ءجۇرسىن، دا ارقاالسىن. عوي الدى تىلەپ وزى–وزىنە سورلى. بەرەلىك. ەدى بىلەتىن قايدان ە، –
 –گەنىڭ وسى اال قاپ بولسا، ءما! ارقاالي عوي، وكپەلە. ەدىك اياسىپ سەنى ءبىز. ءوزىڭ العان تىلەپ سورلى، –

 .بەرەدى الدارعا قاپتى اال دەپ،
دەپ، قاپتى اۋىرسىنعان بولىپ، ەپتەپ ارتتا قاال بەرەدى. اال قاپتىڭ « قۇداي بەردى»اال قاپتى ارقاالعاسىن الدار 

ىشىنە دۇنيەنىڭ جيازى سياتىنىن الدار بىلەدى. ءبىر بايدىڭ بۇكىل جيازىن سول قاپتىڭ ىشىنە سالىپ جىبەرگەنىن 
 الدار بىردە كوزى شالىپ قالعان.
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ىنە شىنە كىرىپ كەتەدى. تىكەننىڭ ەڭ قالىڭ دەگەن جەرالدار قاپتى اۋىرالعانسىپ ارتتا كەلە جاتىپ، كوپ تىكەننىڭ ى
ارتىنا قاراسا،  شايتاندار بارىپ، ءجۇرىپ جەر ءبىراز. االدى جاتىپ دەپ، –، «جاتار بولساڭ، جان الدار»كەلىپ: 

. جوق الدار بەرەر جاۋاپ وعان ءبىراق،. شاقىرادى دەپ، –« الدار!»الدار جوق. اداسىپ قالدى ما دەپ، ايقاياليدى. 
 .بەرەدى جاتا ول دەپ، –،«اقىماقتى ارقااليتىن قاپ ەكەنسىڭ، تاپقان»

ىنىڭ كورەدى. قاسىنا كەلەيىن دەسە، ايناالس الداردى جاتقان باسىپ استىنا قاپتى ءجۇرىپ، كەزىپ بۇالي–شايتاندار والي
 .ەمەس جوالرلىق. تىكەن –ءبارى 

 .ۇندەمەيدى الدار. ايقاياليدى دەپ – قايدا؟ مىقتىسىنعانىڭ با؟ قالعانىڭ شارشاپ! الدار اۋ، –
ڭ الداردى ۇندەمەيدى، الدار ءبىراق،. ايقايالسادى جارىپ، جەر داۋىستارى. دەسەدى – بوالر، قالعان ۇيىقتاپ بۇل –

لدار االداعانىن، الداپ، اال قاپتى العانىن شايتاندار ەندى سەزەدى. الداردى الداۋعا ءارتۇرلى قايال جاسايدى. ءبىراق، 
 وعان بولمايدى.

 .قۇالن دەيدى – ىستەيمىز؟ نە ەندى –
 .تۇلەن دەيدى – شىعامىز، ايداپ اكەلىپ، مايدى مەن قازى ەندى. ەكەن تۇرتكەن تۇلەن مۇنى –

 سويتەدى دە، ەكەۋى ءبىر اۋىلدىڭ مايىن، قازىسىن، قىمىزىن جيناپ كەلىپ، الدارعا القتىرادى.
 .االدى ءۇيىپ قاسىنا قىمىزدى قازى، ماي، القتىرعان ءتۇسىپ، سەكىرىپ الدار دەپ، – گور، ساقتاي الال، –
ردىڭ سەكىرگەنىن كورىپ. سويتەدى الدا بىرى-بىرىنە شايتان ەكى دەيدى – قوزعالدى، ورنىنان ءتۇس، القتىرا –

جىلدىق  ءسويتىپ، الدار ەكىدە، القتىرا تۇسەدى. القتىرعان سايىن الدار سەكىرىپ ءتۇسىپ، ايناالسىنا جيناي بەرەدى. 
 ازىق جيناپ االدى.

 .االدى جاتىپ شايتاندار دەپ، – كەتسەك، ولتىرمەي سەنى جەردەن وسى! بالەم ءاي، –
 وتىرىك. االدى جاتىپ دا الدار ءىشىپ، قىمىزدى كۇيسەپ، قازىنى مايدى، دەپ، –تىڭدار، جا بالەم، جاتىڭدار، –

 ىرعايداي، مويىندارى. جاتىپتى جىل ەكى شايتاندار اڭدىپ، الداردى قاراعاندا، ايتۋىنا جۇرتتىڭ شىقسىن، جانى بولسا،
ندا، اپ سەمىرىپ، كۇبىدەي بولىپتى. اقىرىسان كۇن بولسا، الدار. ءبىتىپتى توزىپ-ازىپ بولىپ، تورعايداي بيتتەرى

 ەكى شايتان:
 ەندى الدانباستان دا تاعى ەكەن، الدار دەسە الدار. بوالر قويماعان بىلمەي اتىن مۇنىڭ قازاق بۇل دەپ الدار –

 .كەتەدى ءجۇرىپ دەپ، – كەتەلىك، جونىمىزگە
 . بىلتىر ۇردى31

باياعى وتكەن زاماندا تالقانباي دەيتىن جۇمىسكەر باسقا قيىن ىستە كاسىبى جوق بولعان سوڭ توعايدان بورەنە كەسىپ 
اق توعاي بار ەكەن. ءبىر توعايىنا كەشكە -توعاي دەگەندە ەكىالىپ بارىپ، ساتىپ، كۇن كورەدى ەكەن. ول ەلدە 

تامان ادام كىرە قويسا، جىندار قىتىقتاپ، ءولتىرىپ كەتەتىن ادەتى بار ەكەن. كوپ جۇمىسكەرلەر ول توعايعا بارماي، 
 ەكىنشى توعايىنان وتىن االتىن بولدى.

پ، وتىن االتىن توعايىنا كەلىپ، بورەنە كەسىپ ءجۇرى ءبىر كۇنى تالقانباي تۇستەن كەيىن بورەنە كەسۋگە كۇندەگى 
جىنى بار توعايعا دا كىرىپ كەتەدى. تالقانباي بۇل توعايدا جىن بارىن بىلسە دە، كۇندىز تيمەيتىندىگىنە سەنىپ، 

اقىتتا ۋ وتىنىن اال بەرەدى. ابدەن وتىننىڭ قىزىعىنا تۇسكەن تالقانباي كۇننىڭ كەش بولعانىن دا بىلمەي قاالدى. ءبىر
-قاراسا، كەش بولىپ تا قالعانىن كورەدى. تەزدەپ وتىنىن ارباعا سالىپ جاتقان كەزدە توعايدىڭ ىشىنەن تىرناعى ۇپ

 ۇزىن، ءتىسى اقسيعان ءبىر ادام تالقانبايعا كەلە جاتىپ، اقاقاالپ كەلىپ:
 :تالقانباي. دەيدى – قىتىقتاسايىق، كەل، –
 :نجى. دەيدى – جىبەرسەڭ، سالىسىپ ارباعا بورەنەلەرىمدى مىناۋ مەنىڭ ەنس قىتىقتاسارمىن، مەن جارايدى، –
 .دەيدى – جارايدى، –

تالقانباي ءبىر بورەنەنىڭ ءبىر جاعىن جىنعا كوتەرتىپ، ءبىر جاعىن ءوزى كوتەرەدى. جىنعا بەرگەن جاعى جارىق 
پ بورەنەنىڭ اراسىندا قالىپ قويىپ، باقىرىبوالدى، جارىق ەمەس ءوزى ۇستاپ تۇرعان جاعىنان قىسسا، جىننىڭ قولى 

جاتادى. باقىرىپ جاتقان ۋاقىتتا بورەنە ارقانىن الىپ بارىپ، ەكى قولىن بايالپ، ابدەن مەيىرى قانعانشا ۇرىپ، اپ 
 كەلىپ، ءبىر ۇلكەن تەرەككە بايالپ قويادى. ءوزى بورەنەسىن ارباسىنا سالىپ، كەتىپ بارا جاتقان كەزدە جىن ايقايالپ،

 جالىنىپ:
 تىپاي دا تۋىسقاندارىما-تۋعان دا، اعاالرىما. بولمايىن ءتيۋشى باالسىنا مۇسىلمان مەن بوسات، مەنى اي،-اعاجان –

تىڭدى تىم بولماسا، اعاتاي، ا»القانباي ۇندەمەستەن كەتە بەرەدى. جىن جالىنىپ، ت. ايقاياليدى – دەپ، تيمە قويايىن،
-يجىال جىن. بەرەدى كەتە دە، دەيدى – ،«بىلتىر – اتىم» جاسىرىپ، اتىن تالقانباي. دەيدى –، «ايتىپ كەت

 :كەلىپ اعاالرى ەستىپ، داۋىسىن جىننىڭ. بەرەدى قاال جىالي،
 :جىن. دەيدى –ۇرىپ كەتتى؟  كىم بايالدى؟ كىم سەنى ەي، –
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 :اعاالرى. تۇسەدى جىالي دەپ، – بىلتىر، كەتتى، ۇرىپ بىلتىر ويباي، –
 قىلىپ، قجۇدىرى ۇستىنە جىعىلعان دەپ، – ەكەنسىڭ، اداسقان ەسىڭنەن سەن ەكەن، ما ايتا بيىل ۇرعاندى بىلتىر –

ءوزىنىڭ قۋلىعىمەنەن ءبىر ولىمنەن قۇتىلعان  جۇمىسكەر ءبىر ءسويتىپ،. كەتەدى الىپ شەشىپ، ۇرىپ، جامان ونان
 ەكەن.

 . قويشى مەن شايتان32
رىعى كەلتە زاماندا ءبىر قويشى بايعا كوپ جىلدار بويى قوي باعىپ، ەشبىر اقى ەرتە، ەرتە زاماندا، ەشكى قۇي-ەرتە

اال الماعان سوڭ بايدىڭ قورلىعىنان ولەتىن بولعان سوڭ ءبىر كۇنى تۇندە قويدىڭ ىشىندە قورىپ جاتىپ، ەلىنە 
، تابا ىزدەيدى، ءبىراق قاشىپ كەتەدى. ونى ەشكىم بىلمەيدى. ەرتەڭىنە ونى تەك جوقتاپ قويادى. ارتىنان از ۋاقىت

 المايدى.
قويشى سول كەتكەننەن ءبىر ايلىق جەردەگى ەلىنە بەت الىپ، ءجۇرىپ وتىرادى. بىرنەشە كۇندەر جۇرگەن سوڭ ءبىر 

 اۋىلدىڭ شەتىنە كەلىپ، ءتۇن بولعان سوڭ شەتتەگى ءبىر كىشكەنە ۇيگە قونايىن دەپ، كىرەدى.
 تۇرادى ەكەن دەيدى. ءۇيى ءارى تار، ءارى كىشكەنتاي بوالدى.ۇيگە كىرسە، ۇيدە قارت پەن كەمپىر 

 :كۇرسىنىپ شال. سۇرايدى ۇلىقسات قويشى دەپ، – ما؟ بوال قونۋعا كەلەمىن، الىستان وتە اتا، –
جازى -، ءوزىمىز شاق وتىرمىز. بۇدان باسقا ءبىر كەڭ ءۇيىم بار ەدى، وندا كازىر شايتاندار بار. قىسىتار ءۇيىمىز –

سودان شىقپايدى، جازدا پىشەنىمىزدى تاۋىپ بەرەدى، قىزمەتىمدى بىتىرەدى، ال، قىستا قارىمدى كۇرەيدى. كۇندە 
 .دەيدى –يگە قوناسىڭ عوي، شىراعىم، ۇ ءبىر باسقا ەندى. االدى مازامدى دەپ، –، «قىزمەت تاۋىپ بەر»

 قويشى ءبىر قىزىعىن كورگىسى كەلىپ:
 ندەگە بار شايتان قارت. دەيدى – بولعانمىن، جولداس شايتانمەن رەت تاالي جاتايىن، مەن ۇيىڭە ول ەكە،-اتا –

 .كىرگىزەدى قويشىنى ۇيىنە
 جاعىنان قويشىنى كيدىرمەلەپ:-جان قويشى كىرىپ، ءۇيدىڭ تورىنە ورناالسىپ جاتا بەرگەندە شايتاندار

 :بەرىپ بۇيرىق بارلىعىنا قويشى. بەرمەيدى مازا دەپ، – بەر، قىزمەت بەر، قىزمەت –
 ايناال قازدار، جۇزگەن وندا كول، الدى ءۇيدىڭ تۇرعىزىڭدار، ءۇي ۇلكەن ءبىر الدىنان تەرەزەنىڭ اتقانشا تاڭ –

 .دەيدى – تۇرسىن، ءوسىپ اعاش
اق، قويشىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداپ تاستاپ، مازا بەرمەيدى. قويشى مازاسىن اال -ءتۇن ورتاسى بولمايشايتاندار 

 بەرگەن سوڭ بارلىق شايتانداردى جيناپ:
. ەيدىد – قالىڭدار، جاتا ۇندەمەي دە، كىرىڭدەر بولىپ قوي ىشىنە پەشتىڭ مىنا بولىپ، قوي بارلىعىڭ كانە، –

ن سوڭ پەشتىڭ اۋزىن دا، تۇرباسىن دا ۇلكەن تاسپەن قويشى بىتەپ قويادى. شايتاندار كىرگە ىشىنە پەشتىڭ شايتاندار
 شىعا الماي:

 .كىرىسەدى ۇيقىعا دەپ، – كەزدەسەرمىز، ءبىر باققانىڭدا قوي قاشان سەن توقتا، –
 تاڭ اتقان سوڭ قويشى شالمەن قوشتاسىپ، جولعا شىعادى.

شەشەسى قۋانىپ، توي جاسايدى. ءبىراق كەدەيلىك، -ۋعان ەلىنە كەلەدى. اكەقويشى بىرنەشە كۇندەر جول ءجۇرىپ، ت
قويشى سول جەردەگى ءبىر بايدىڭ قويىن قىستا داالعا باعىپ شىعۋعا ەكى قوزىلى قوي، ءبىر قايىس ەتىك، ءبىر 

 شەكپەن كيىمگە جالدانادى.
 ۇرسە، باياعى بەكىتىپ كەتكەن شايتاندارىكۇندەردە ءبىر كۇنى قويشى قويالردى قار استىنداعى تەبىندە جايىپ ج

كەلىپ، قويشىمەن امانداسا باستايدى. قويشى ءبىر قۇشاق قامىستى الىپ جىبەرىپ، ورتەي باستايدى. شايتاندار قورقىپ 
 كەتىپ:

 :قويشى. دەيدى – جاتىرسىڭ؟ ىستەپ نە ويباي، –
 .دەيدى –، ىرمىنجات دەپ ورتەيىن دەپ، بەرمەيدى تاۋىپ التىندارىڭدى سەندەردى –

 زارەسى كەتكەن شايتاندار:
 .دەيدى ەكەن جالىنعان دەپ – بەرەيىك، اكەلىپ التىندارىڭىزدى ءقازىر ولتىرمە، ويباي، –

قويشى وتتى سوندىرە قويادى. كوپ كەشىكپەي، شايتاندار دا التىندى الىپ كەلىپ، قويشىعا تابىس ەتەدى. قويشى 
 ايتىسىپ، قاال بەرەدى.التىندى الىپ، شايتاندارعا قوش 

قويشى التىندى داالداعى ءبىر يەسىز ۇيگە ساقتاپ، بايعا جۇدىرىقتايىن اكەلىپ كورسەتەدى. ومىرىندە التىن كورمەگەن 
 باي قويشىعا:

 :قويشى. دەيدى – سات، التىنىڭدى ماعان –
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گىدەن كوبىرەك التىن اۋەل كۇنى ەكىنشى. االدى التىندى بەرىپ، قويىن باي. دەيدى – ال، قويعا ءجۇز ءتورت –
اكەلىپ، بايعا تاعى كورسەتەدى. باي ونى دا قويشىمەن كەلىسىپ، جالعىز ارعىماعىنا االدى. ءۇشىنشى كۇنى قويشى 

 ءبىر تورسىق التىن اكەلىپ، بايعا كورسەتەدى.
 باي ول التىندى جالعىز قىزىنا ساتىپ الىپ، قويشىنى ءوز الدىنا وتاۋ ەتەدى.

ءبىر كۇنى قىس ءوتىپ، جاز دا شىعادى. قويشى بايدان تيەسىلى قويالرىن، زاتتارىن الىپ، قالعان التىنى، كۇندەردە 
التىنعا العان قويالرىن الىپ، ءوز الدىنا ءۇي بولىپ، شارۋاشىلىق قۇرادى. ۇرەيى ۇشقان باي قويشىدان قورقىپ، 

 ىرگەسىن اۋالقتاي بەرەدى.
 . شال شياز33

ىر ۇلكەن تەڭىزدىڭ جاعاسىندا كەمپىر مەن شال تۇرىپتى. بۇالردىڭ مال دەگەندە ءبىر ساۋلى بۇرىنعى زاماندا ءب
ەشكىسى ءھام ءبىر بالىق ۇستايتىن اۋى بولىپتى. شالدىڭ اتى شياز ەكەن. شال اۋمەن بالىق ۇستاپ جۇرگەندە، كەمپىر 

تتا بولعان ەكەن. كەمپىر، شال ءار ۋاقى ەشكىنى باعىپ ءجۇرىپتى. ەشكىنىڭ ءسۇتى مەن بالىق بۇالردىڭ بار قورەگى
ءبىر تۇلكىدەن قورلىق كورىپ ءجۇرىپتى. شال شياز قاالي تەڭىزدەن اۋ سالىپ، بالىقتى سۋىرىپ السا، سۋدىڭ جاعاسىنا 
تۇلكى كەلىپ، مۇنىڭ بالىعىن تارتىپ جەۋشى ەدى. تۇلكى وزىنەن كۇشتىرەك بولعان سوڭ شال شياز مۇنى جەڭە 

شالدىڭ، ءبىر وزگە بوتاكوز دەگەن بەك كۇشتى، مىنەزى جامان الىپ -. تۇلكىدەن باسقا كەمپىرالماي ءجۇرىپتى
دۇشپانى بولىپتى. بوتاكوز الىپ شال شيازدىڭ ءۇيىنىڭ قاسىنداعى ءبىر ۇڭگىردە تۇرىپ، كىسىنىڭ ەتىن جەپ تۇرۋشى 

ى ايماقتان باالالردى ءھام كەمپىر، شالداردەدى. ساقتاپ قويعان كىسىنىڭ ەتى تاۋسىلعاندا، بوتاكوز الىپ قاسىنداعى 
 جيىپ اكەتەدى ەكەن.

 بۇل الىپتان ءبىر ايالمەن قۇتىلۋعا شال شياز ءوزىنىڭ كەمپىرىنە ايتادى:
 قورقا زدەنبوتاكو ءاردايىم. بولىس ماعان سويۋعا ەشكىنى ەدىم، دەپ شاقىرايىن قوناققا الىپتى بوتاكوز كەمپىرىم، –

سااليىن دەپ تۇرمىن. جالعىز ەشكىسىن قيماسا دا، كەمپىر بايعۇس شالدىڭ ايتقانىنان  سوعىس مۇنىمەن مەن بەرگەنشە،
ن ءھام ميىن قارنى-پارەن جىعىپ سويىپتى. شال ەشكىنىڭ ىشەك-شىقپاپتى. كەمپىر، شال ءۇش كۇندە ەشكىسىن ارەڭ

 شال شياز بوتاكوزدى قوناققا شاقىرعان ساز بالشىققا كومىپ، ۇستىنە كەبۋ توپىراق جاۋىپ قويىپتى. مۇنان سوڭ
 ەكەن. ول مۇنىڭ ۇيىنە كەلىپتى. ءۇيدىڭ تۇسىندا بوتاكوزدى ەشكىنىڭ ەتىمەن سىيالپ بولعان سوڭ شال شياز:

 .دەپتى – شىعارايىق، ميىن سوڭ ودان قارنىن،-ىشەك جەردىڭ اۋەلى ءۇشىن سالىستىرماق كۇش –
-جەردى تەپكەندە، بەلۋارىنا شەيىن جەرگە كىرىپتى. سۇيتسە دە، جەردىڭ ىشەكبوتاكوز اشۋ شاقىرىپ، بار مەيلىنشە 

 قارنىن شىعارا الماپتى.
 ۋارىنابەل تەۋىپ، جەردى تۇرىپ، ۇستىندە بالشىقتىڭ ساز شياز شال دەپ، – كورەيىن، قيمىلداپ مەن قانەكي، –

 ڭ قالىپتى.تا-اڭ الىپ كۇشىنە مۇنىڭ العاندا، سۋىرىپ قارنىن-ىشەك ەشكىنىڭ ەنىپ، بالشىققا شەيىن
 ەپكەندە،ت جەردى اشۋالنىپ، جامان دا بۇرىنعىسىنان بوتاكوز ايتقاندا، شياز دەپ، – شىعارايىق، ميىن جەردىڭ ەندى –

 الىپتاي پ،تەۋى جەردى شياز شال سوندا. الماپتى شىعارا ميىن جەردىڭ دە، سۇيتسە. ەنىپتى جوعارى بەلۋارىنان جەرگە
 ن ەشكىنىڭ ميىن سۋىرىپ الىپتى.بالشىقتا ساز ەنىپ، جەرگە بولىپ

 .دەپ – با؟ رازىسىڭ كۇشىمە مەنىڭ بوتاكوز،. ميى جەردىڭ مىنەكي، –
 .ايتتى الىپ بۇعان دەپ، – جۇلىسايىق، اعاش كەل،. كۇشتىسىڭ سەن راس، –
پ، ارىقوپ تامىرىمەن اعاشتى ەمەن ءبىر بارىپ، جۇگىرىپ بوتاكوز. قايتاردى جاۋاپ شياز شال دەپ، – جارايدى، –

 جەتى تاۋدان اسىرىپ، القتىرىپ جىبەردى. شال شياز ءبىر ۇلكەن ەمەندى قۇشاقتاپ تۇرىپ ايتتى:
 مۇنداي. دەپ – شىقپاسىن، كوزىڭ كۇن، بۇزىلماسىن، اۋزىڭ اي، ال،. كورسەتەمىن كۇشىمدى مەن بۇگىن –

 دى.سۇراي جىعىلىپ، اعىنااي شالدىڭ كەلىپ، جۇگىرىپ بوتاكوز قورقىپ، سوزدەردەن
 – ،«عوي ادام كۇشتى ءبىر شياز شال» الىپ بوتاكوز. دەپ – جارااليسىڭ، كۇندى مەن اي القتىرما، ەمەندى –

 :شياز. دەپتى – ،«بواليىق دوس ولگەنشە-ولە ەكەۋمىز كەل،» ويالپ، دەپ
 .دەيدى – كەل، قوناققا ماعان ارادا جاقىن دا تاعى سەن. بواليىق بولساق، دوس جارايدى، –

 بوتاكوز ۇيىنە كەتكەندە شال شياز قىلعان ايالسىنا قۋانىپ، قاتىنىنا ايتادى:
 اتقاندا،ج كەلە الىپ. ىستەمەيمىن قورلىق مۇنداي بۇعان جولى بۇل. شاقىردىم قوناققا دا تاعى الىپتى كەمپىرىم، –

 .دەيدى – باستا، وياتا مەنى ەنگەندە ۇيگە ول جاتايىن، ۇيىقتاپ وتىرىك مەن
 پارەڭ سىيىپ، باسى شاڭىراقتان-شالدىڭ ۇيىنە ارەڭ-نە قادار ۋاقىت وتكەن سوڭ بوتاكوز قوناققا كەلىپ، كەمپىر

 شىعىپ وتىردى. كەمپىر شالدى وياتتى:
 :ايتتى شال. دەپ – سىياليمىز؟ نەمەن مۇنى. كەلدى قوناققا دوستىڭ ساعان شالىم، –
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ن. سونى جيىپ، اس. ەگەردە بۇل از دەسەك، وسى وتىرعان قالعا ءتوس الىپتان سوڭعى ،قالعان باس الىپتان باسقى –
 .قاشىپتى كوتەرە ءۇيىن كەمپىردىڭ مەن شال قورقىپ، بوتاكوز سوزدەن مۇنداي. دەپ –الىپتىڭ ءوزىن اس، 

 كەلدى:بوتاكوز الىپ كوزى قاراعان جاققا قاشىپ بارا جاتقاندا بۇعان جولدا ءبىر تۇلكى كەز 
باراسىڭ، بوتاكوز؟ سەن دە بىرەۋدەن قورقادى ەكەنسىڭ. ماعان ايتشى، باسىڭا نە كۇن  جاققا قاي قايدان، سەن –

 .دەپ –تۋدى؟ مەن ساعان ءبىر قىزمەت قىاليىن، 
 نشيازدا شال بارىپ، قايدا قااليشا، قاراعىم، ايتشى،. ەكەن بار ادامدار كۇشتى دە مەنەن تۇلكى، قاراعىم، وي، –

 .ايتتى بوتاكوز دەپ، –، عوي ولتىرەدى ول مەنى قۇتىالم؟
 ەيىن،بەر جەڭىپ ونى مەن. ەدىم تۇرعان جەپ تارتىپ، بالىعىن ۋاقىتتا ءار ونىڭ مەن جوق، كۇشى شيازدىڭ شال –
 .ايتتى تۇلكى بۇعان دەپ، –
 .ايتتى الىپ دەپ، – بولماسسىڭ، پار وعان سەن قوي، تۇلكىشىم، قوي، –
ۇرساڭ، مەنىڭ قۇيرىعىمنان مىقتاپ ۇستا، مەن الداپ بارا جاتقانداي بولسام، ت نانباي ماعان ەگەردە ايتپايمىن، بەكەر –

 بارۋعا العاش مەن كەمپىر ەرىپ، تۇلكىمەن الىپ بوتاكوز. ايتتى تۇلكى دەپ، –ماعان نە قىلساڭ دا، ىقتيار سەنىكى، 
 ايتتى: بۇالردى كوردى. شال ءجۇرىپ، جيىپ مۇنىسىن-ونى ۇيىنىڭء قالعان سىنىپ شال مەن كەمپىر. قايتتى قايتادان

 – اليىن،سا وتقا ونى مەن ۇستا، بە؟ اكەلدىڭ الداپ بوتاكوزدى تۇلكىشەگىم، قاراعىم، سەنى، جارىلقاسىن ءتاڭىر –
 :قورقىپ جامان بەك بوتاكوز دەگەندە،

عاندا، قوي ءبىر جەرگە الىپ، قۇيرىعىنان مۇنى دەپ، – عوي، ءجۇر بەرگەلى ۇستاپ قولىنا شالدىڭ مەنى تۇلكى –
 تۇلكى ءولىپ كەتتى، بوتاكوز جەتى جىلدا قوس اتپەن بارا المايتىن جەرگە قاشىپ كەتتى.

 وسىاليشا كەمپىر مەن شال بوتاكوز الىپتان ءھام تۇلكىدەن قۇتىلىپتى.
 . ءۇش اعايىندى جىگىت34
ءبىر كەلدىباي ورازبايۇلى دەگەن بايدىڭ ءۇش ۇلى بار ەكەن. ۇلكەن ۇلىنىڭ اتى ءۇش ۆەرشوك دەگەن، ورتانشى  

 تاسى،ا بۇالردىڭ كىم قاشان،. ەكەن دەگەن ۆەرشوك ءبىر –ۇلىنىڭ اتى ەكى ۆەرشوك دەگەن، ءۇشىنشى ۇلىنىڭ اتى 
 پۇلدارىن العان ساتىپ مالدارىن، قاراعان وزىنە ءبۇتىل كەيىن كەلگەننەن حالگە ولەر جەتىپ، كارىلىككە اق،-ءتىپتى
 نا كومىپ قويىپ، ءوزىنىڭ باالالرىن شاقىرىپ الىپ ايتادى:قاسى كولدىڭ ءبىر داالعا،

 دە گەرە مەزگىلدە، سو تيەدى، بىرەۋىڭە سەندەردىڭ بايلىعىم مەنىڭ ولەمىن، مەن ىشىندە ۋاقىت تەز باالالرىم، –
دا كورشىلەس زقاسىمى»: مىناۋ ناسيحاتىم مەنىم. عانا العاندارىڭا ناسيحاتىن سوڭعى ەڭ اتاالرىڭنىڭ جاتقان دەپ ولەيىن

بولىپ وتىرعان مىرزا تۇلكىنباي ۇلىمەنەن ءۇش جىلعا شەيىن ەش ءبىر قاتىناسپاڭدار. بۇ ادامنىڭ ءوزى عۇمىرىنشا 
 وڭس ولگەن اكەسى. كەتكەن ءولىپ شال ايتىپ، دەپ –، «جامان ادام. ماعان زااللىنان باسقا نارسەسى بولعان جوق

ەپ، قاراماعان جەر قويماي، ەشبىر تابا الماي، اقىرى، ناشارلىقپەنەن كۇندەرىن ىزد قاراسىپ، پۇلدارىن قالعان باالالرى
وتكىزە باستاعان ەكەن. سوندا ءبىر كۇنى والردىڭ ۇيىنە مىرزا تۇلكىنباي ۇلى كىرىپ، ۇلكەن ۇلى ءۇش ۆەرشوككە 

 ايتادى:
نى جيىستىرىپ الىپ، شارۋاڭدى مۇ-ونى بارىپ، ءسويتىپ بالكىم، بەرەمىن، اقى تۇر، كەلىپ باعۋعا مال ماعان –

 ەتكەنك ايتىپ اكەمنىڭ بولمايمىن، قىزمەتكەر ساعان جوق،»: ايتادى ۇلى ۇلكەن سوندا. دەيدى –تۇزەتىپ االرسىڭ، 
. دەيدى – ،«قىلماپسىڭ نارسە باسقا جاماندىقتان ءاردايىم وعان ڭ،ەكەنسى تۇرعان جامان ونىمەنەن سەن بار، وسيەتى

قاالي ويالندىڭ با، ماعان قىزمەتكەر »كەلەسى كۇنى تاعى كەلىپ، ءۇش ۆەرشوكتان سۇرايدى:  قالىپ، كەتىپ مىرزا
 قىزمەتكەر ساعان مەن بەرىڭىز، جۇرە مىرزا، جوق،»: ايتادى ۇلى ۇلكەن سوندا. دەپ –« بولىپ تۇرۋدى؟

ىم ك»ۇلى ويالنادى،  ۇلكەن سوڭ كەتكەن قايتىپ ۇيىنە ءتۇيىپ، قاباعىن مىرزا سوندا. دەيدى – ،«بولمايمىن
 ءۇش ىكۇن كەلەسى. دەپ –، «بىلەدى، اكەمنىڭ بايلىعى ماعان تيە مە، تيمەي مە، ونان بەرى اشتان ءولىپ قاالرمىن

 اقىما ىن،باعاي مالىڭدى سەنىڭ ال، مەنى»: ايتادى كەلىپ، ۇيىنە ۇلىنىڭ تۇلكىنباي مىرزا باسىپ، جۇگىرە ۆەرشوك
ەندى ماعان قىزمەتكەردىڭ، »ك سۇرايدى. سوندا مىرزا كۇلىمسىرەپ ايتادى: ۆەرشو ءۇش دەپ، – «بەرەسىڭ؟ نە

 دا ماعان»: سۇرايدى كورشىسىنەن ۆەرشوك ءۇش سوندا. دەيدى –، «ءتىپتى، كەرەگى جوق، بىرەۋدى الىپ قويدىم
بىراق االيىن، ء قىزمەتكەرلىككە سەنى مەن جارايدى،»: ايتادى ۇلى تۇلكىنباي مىرزا سوندا. دەپ – ،«بەر ىنور ءبىر

ۋادەمەن، نە بۇيىرسام، سونى قىالسىن، ماعان اشۋالنباستان. ەگەر دە ءۇش مارتەبە اشۋالنساڭ، مەن سەنى ۇرىپ 
 بولماي، دا جۇما ءبىر جۇرگەنىنە كونىپ، ۆەرشوك ءۇش مۇنىسىنا. دەيدى –« ولتىرەمىن، بۇعان كونەمىسىڭ؟

 كۆەرشو ءۇش سوندا دەپ، –، «بار، سيىر ساۋ»بايى بۇيىرادى:  جۇرگەن. اشۋالنادى مارتەبە ءۇش يەسىنە جۇرگەن
 :ايتادى قايتارىپ جاۋاپ

 جوق، نىمكىرگە ساۋعا سيىر جالدانعانمىن، باعۋعا مالىڭدى مەن بەرسىن، قىال قاتىندار ءىسى، قاتىن ساۋماق سيىر –
 :بۇيىرادى دا تاعى باي سوندا. دەيدى –

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                839 bet 

 يدى. سوندا ءۇش ۆەرشوك ايتادى:دە – جاعۋعا، وتقا جي تەزەك بار، –
. دەيدى – سوڭ، بولعان جۇمىس ءتيىستى وزدەرىنە جيسىن قاتىن ءىسى، قاتىندار ەمەس، ءىسىم مەنىڭ جيۋ تەزەك –

 اۋاپج ۆەرشوك ءۇش. دەيدى – ،«قادا تۇيمەسىن بەشمەتىمنىڭ مەنىڭ بار،»: ايتادى دا تاعى يەسى جۇرگەن سوندا
ابادى، قاشان، كىم مەن قاتىن بولعان مەزگىلىمدە قاتىن ءىسىن قىلسام كەرەك، ەركەك ت الدەنەنى مىرزا»: بەرەدى

 كەيىن مۇنان. ولتىرەدى ۇرىپ باالسىن ۇلكەن ۇلىنىڭ ورازباي كەلدىباي مىرزا كەيىن، دەگەننەن –، «جۇمىسى ەمەس
 .كەلدى جالدانعالى قىزمەتكەرلىككە ۇلىنا تۇلكىنباي مىرزا باالسى ورتانشى ونىڭ

 – ،«مەنىڭ اعام سەندە قىزمەتكەر بولىپ ءجۇر عوي، سونداي قىزمەتكەرلىككە مەنى دە ال»ەكى ۆەرشوك ايتادى: 
 اشۋالنساڭ، ماعان مارتەبە ەكى دە ەگەر. كەلمە قارسى ەشبىر ماعان بىراق»ء: ايتادى كۇلىمسىرەپ مىرزا دەگەندە

دى. سوندا ەكى ۆەرشوك ايتقان ۋادەسىنە كونىپ، دەي – «كونەمىسىڭ؟ ۋادەگە وسىنداي ولتىرەمىن، ۇرىپ سەنى
 نە ءۇشىن»كەرىسىپ اشۋالنىسادى: -جۇرگەنىنە ءبىر جۇما بولماي، جۇرگىزگەن بايىمەنەن جاتادى دا، ۇرىسىپ

 ارسىق. دەپ – ،«دەيدى قىل ويۋدى ويۋ ءارتۇرلى كيىزگە مەنەن ءيىرۋ ءجىپ –قاتىنداردىڭ قىالتىن جۇمىستارى 
 – ىنىسىء كىشى ەڭ بىلمەي، بىرىن–ونى دا ۇرىپ ولتىرەدى، مۇنداي بولعان وقيعاالردىڭ بىردە كەيىن كەلگەننەن

 ىپ،ءجۇر مىرزادا شىعار، جۇرگەن تويىپ كۇندە وسى اعاالرىم مەنىڭ»: وياليدى سوڭ بولعان اش ءوزى ۆەرشوك ءبىر
ي دەپ ويال« ەتكەرلىككە جالدانايىنقىزم وعان دە مەن عوي، ادام باي مىرزا جەسىپ، ەتتەرىن قوي ءىشىپ، قىمىز

جارايدى، مەن سەنى االيىن، ءبىراق نە قىل دەسەم، سونى »سالىپ، بارىپ، مىرزادان ورىن سۇرايدى. سوندا ايتادى: 
 – «قىالسىڭ. ەگەر دە ءبىر مارتەبە ماعان اشۋالنساڭ، سەنى ۇرىپ ولتىرەمىن، وسىعان كونەسىڭ بە، ءبىر ۆەرشوك؟

نە جۇمىسىڭ بولسا دا، قىالمىن، ءبىراق سەن ماعان اشۋالنباساڭ، ەگەر دە »ر ۆەرشوك ايتادى: ءبى سوندا. دەيدى
 تۇرعان جالداپ سوندا. دەيدى –، «سەن ءوزىڭ ءبىر مارتەبە اشۋالنساڭ، مەن سەنىڭ ءوزىڭدى ۇرىپ ولتىرەمىن

 – دەپ، –، «ءىسىم بۇيىرا بەرۋ مەنىڭ ەمەس، قىزمەتكەر مەن اشۋالنامىن، نەگە مەن»: ايتادى كۇلىمسىرەپ مىرزا
 ايىپج ىستىققا بويى كۇنى بارىپ، ايداپ جايعالى قويالرىن كۇنى ءبىر ۆەرشوك ءبىر سوندا. دەيدى – ،«جارايدى»

: يتادىا سالىپ كورە سۋارىلماعانىن قويالرىنىڭ مىرزا سوندا كەلەدى، ايداپ ۇيىنە تامان كەشكە سۋارماستان ءجۇرىپ،
 مۇنان. دەيدى –، «رىڭدى سۋارساڭ بولماي ما، ايداپ بارىپ، قويالرىڭدى سۋارىپ كەلقويال سەن ۆەرشوك،»

 ۋعاس قويالرىن الىپ، تاڭداپ جەرىن بار جارى بيىك تەرەڭ ەڭ سۋدىڭ بارىپ، ايداپ سۋعا قويالردى ۆەرشوك كەيىن
تىپ بارا بىرى ءتۇسىپ، سۋعا كەء ۇستىنە ءبىرىنىڭ قالىپ، تۇسە-تۇسە سۋعا سالىپ، كورە سۋدى قويالر بەرەدى، قويا

اق قويدى ۇيىنە ايداپ -جاتقاندا پىسقىرعاندارى الدەقايدا جاڭعىرىعىپ ەستىلەدى. اقىرى، بەس ءجۇز قويدان ون
كەلگەن سوڭ، قىزمەتكەرى ۆەرشوككە مىرزا اشۋالنادى. سوندا ۋادەسى بويىنشا بايدىڭ باسىن الىپ، قىزىن قاتىندىققا 

 تاعان مەزگىلدە كەلەسى جىلى مالدارى ءولىپ قالىپ، ۆەرشوك مۇلدە كەدەي بولىپ قالدى.الىپ، جاقسى تۇرا باس
 مىنە، كەلدىباي ورازبايۇلىنىڭ بايلىعى ەشكىمگە قالمادى، باالالرى اكەسىنىڭ وسيەتىن تۇتپاعاندارى سەبەپتى.

 . ءۇش سىلقىم35
-قىمشىرپى باسىن سىندىرماي، ءومىردى ىلعي سىلسەركەباي دەگەن بايدىڭ تىرشىلىگىنىڭ ارقاسىندا ءۇش ۇل بىردەي 

سەرىلىكپەن بىركەلكى وتكەرىپ بارا جاتادى. كۇندەردىڭ كۇنىندە سەركەباي جاسى جەتىپ، ءومىرى بىتۋگە 
االسىن كومەيى ساۋ ۋاعىندا ءۇش ب-اقىلى ءبۇتىن، تىل-تايانعاندىعىن توڭىرەكتەپ كەلگەن سىرقاۋلىقتان سەزەدى. ەس

شەۋىڭ مۇلكىمدى ۇ-الىپ، قوشتاسادى. باالالرىنا مىنانداي وسيەت ايتادى: ءبىرىنشى وسيەتىم: مال قاسىنا شاقىرىپ
 التىن ەككەس ءۇش بۇرىشىنا ءۇش ءۇيىمنىڭ وسى –ءبولىپ الىڭدار، تاالسپاڭدار، تارتىسپاڭدار; ەكىنشى وسيەتىم 

. التىندى تاۋىپ الىپ، قورەكتەنىڭدەر سول سوڭ تاۋىسقان جەپ-ىشىپ مۇلىكتەرىڭدى-مال العان ءبولىپ تىقتىم،
 دە شەۋىڭەۇ ىزدەستىرسەڭدەر، ەسىگىن كىسى ءۇشىن كورۋ كۇن الىپ، تاۋىسىپ التىندى ول –ءۇشىنشى وسيەتىم 

 .دەيدى – كورمەڭدەر، جالدانا كىسىگە ءبىر كەلگەن ساقالداۋ قاۋ مۇرىندى، زور – ايتقانىم
جەلىنەدى. التىن قازىلىپ الىنادى، ول دا ءىشىپ بولىندى. ەڭ -ىشىپمۇلكى بولىنەدى، ول -سەركەباي ولەدى، مال

 الدىمەن، ۇلكەننىڭ قورەگى تاۋسىالدى، ول كاسىپ ىزدەپ، قاڭعىپ كەتەدى. ادىراق كوز، قاۋ ساقال ادام جولىعادى.
 جىگىتسىڭ؟ ەتكەن نە ە، –
 .جىگىتپىن جۇرگەن ىزدەپ كاسىپ –
 .جالدان ماعان –
 نە؟ ىءتۇر جۇمىسىڭىزدىڭ –
 .تازااليسىڭ بوعىن ەسەگىمنىڭ جالعىز –
 باسقا؟ ونان –
 .ىستەمەيسىڭ دە دانەڭە باسقا ونان –
 .ماقۇل –
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 .الدىرام باسىمدى ءوزىم رەنجىسەم، مەن ەسەككە ەگەر. االمىن باسىڭدى رەنجىتسەڭ، ەسەگىمدى ءبىراق، –
 .توقتاسادى دەپ – بوالدى، –

تىشا بەرەدى. ابدەن زىقىسىن شىعارعان سوڭ كەيىگەن ەكەن، قاۋ ساقال الگىنىڭ قاۋ ساقالدىڭ ەسەگى، ءامىر جوق، 
 باسىن الىپ تاستايدى.

 ونان ورتانشى سىلقىم كەزىگىپ، ول دا وسىعان جالدانىپ، ەسەككە ول دا قىنجىلىپ، ونىڭ دا باسى الىنادى.
ىعىنداپ قى سيراعىن شاۋىپ الىپ، كوتەنىن تءۇشىنشى سىلقىم تاعى جالدانادى. ول ەسەك زىقىسىن اال بەرگەن سوڭ ارت 

 قويادى. قاۋ ساقال كورىپ، ساسىپ قاپ:
 :سىلقىم ءۇشىنشى دەگەندە، – نە؟ بۇل –
 ناققو ءبىر ۇيىنە ونىڭ كەشكە. كەتەدى ءجۇرىپ بۇرىلىپ ساقال قاۋ. دەيدى – جاتىر، قۇلىنداپ ەسەگىڭىز –

 :جالشىسىنا. كەلەدى
 .ساقال قاۋ دەيدى –سيراعىنا دەيىن ءۇيىتىپ سال، تويىندىرىپ اتتاندىرايىق، –باقاي سوي، قوي قوناققا مىنا –
 ءولتىرىپ، باالسىن ءۇش دەگەن سيراق باقاي، قوي، ساقالدىڭ قاۋ سول دە، كەتەدى شىعىپ دەپ – ماقۇل، –

ىعىپ، سىرتقا ش سوڭ كەشەۋلەگەن قازى وتىرىپ، اڭگىمەلەسىپ كوپ قوناعىمەن ساقال قاۋ. بەرەدى اسا ساپ، قازانعا
 جەروشاق باسىنا بارسا، قازاننىڭ ءىشى تولى ادام ەتى.

 .دەيدى – نە؟ مۇنىڭ –
 :ەنەتتەنك قىنجىلماعانسىپ والرعا شال. دەيدى – عوي، ورىنداعانىم قىلماي، ەكى ءامىرىڭىزدى ايتقان ءوزىڭىز سول –
 .دەيدى – ۇيىقتايسىڭ؟ قاالي تۇندە سەن –
-ازىق ق،باۋىرسا ساندىققا ءبىر ۇلكەن ساال بارا قاتىنىنا ساقال قاۋ. جالشى دەيدى –، ۇيىقتايىم اشىپ كوزىمدى –

. جاتادى ىپءتۇس ىشىنە ساندىق سول دە، سەزەدى مۇنىسىن والردىڭ جالشى. ايناالدى قاشۋعا تۇندە سالدىرىپ، تۇلىك
ر مەن ەتىپ، ءسيىپ جىبەرەدى. كەمپىك قىسىپ دارەتى جالشى. قاشادى تۇندە اال كوتەرىپ، ساندىقتى كەمپىر مەن شال

دەپ، ءتۇزۋ تامشىعا اۋىزدارىن توسىپ، جاالسادى. سۋ جاعاسىنا كەلىپ، « مىنا ازىقتىڭ مايى اعىپ بارادى»شال 
 تىنشىپ، تاماقتانۋعا ساندىقتى اشىپ جىبەرسە، جالشى شىعا كەلەدى.

 الشى،ج –ا ايالنادى، توسەكتى تاق جار باسىنا ساالدى. سۋ جاققا شال ۇندەمەيدى، تاماقتانادى. كەش باتادى، جاتۋع
 ساال كەمپىردى ورنىنا ءوز جالشى كەتكەندە ۇيقىعا كوزى. جاتادى كەمپىر جاعىنا مىنا ونىڭ ساقال، قاۋ – ورتاسىنا
سا، ويات نقاتىنى تاڭەرتەڭ. جىبەرەدى باتىرىپ سۋعا قۇالتىپ، جاردان كەمپىرىن باي تۇندە اال ورتاسى، ءتۇن. قويادى

 جالشى بولىپ شىعادى.
 .جىعىلىپتى ساقال قاۋ اياعىنا جالشىنىڭ دەپ، – باس، مىنە، الساڭ، شىراعىم، ايتشى، امالىن –
 . باقسى شال36
ءبىر شاھاردا ءبىر كەدەي شال بولىپتى. شالدىڭ ايەلى سونداي سۇلۋ بوالدى ەكەن. ءبىر كۇنى ءبىر بايدىڭ قىز  

ۇزاتقان تويى بولىپ، سوعان بارادى. الگى شالدىڭ ايەلى بارسا، وزىنەن باسقا ايەلدىڭ ءبارى دە جوعارى وتىر. جالعىز 
 شالعا ەلىپ،ك ۇيىنە سوڭ تارقاعان توي وتىرىپ، بولىپ يتقۇسا ىشىنەن ايەل. ايەلى شالدىڭ –تومەن وتىرعان وسى 

 :ساسىپ شال سورلى. دەيدى – ،«كەتەمىن سەنەن مەن»
 .سۇرايدى دەپ –ىڭ؟ كەتكەنىڭ نە؟ تۇرس دەپ نە ءوزىڭ... ەي –

 سوندا قاتىنى تۇرىپ:
 سەنىڭ ق،ارتى دا قاتىنى باقسىنىڭ ايەلى، دا بايالردىڭ جوعارى، ءبارى قاتىنىنىڭ ەلدىڭ مەنەن كەدەيسىڭ، سەن –

 .دەيدى – تيەمىن، ادامعا باسقا سەنەن مەن. كەلمەيدى نارسە ھەش قولىڭنان ءوزىڭنىڭ مىناۋ، ءتۇرىڭ
 سوندا شال تۇرىپ:

. والدىب بولماقشى باقسى وتىرىك ويالنىپ، جەردە سول دەپ، – تابايىن، امال ءبىر مەن كەتپە، سەن قاتىن، ەي، –
 .اتانادى باقسى ەلگە تاۋىپ، ايال ءجۇرىپ، ءسويتىپ ويناپ، ۇستاپ، تامىرىن ەلدىڭ بولىپ، باقسى

 كەلىپ،. داما جينالعان تىسى–ءبىر كۇنى شال ءبىر اۋىلدان باقسى بولىپ، سۋدى ۇرلەپ، كەلە جاتسا، قاالنىڭ ءىشى 
 :كىسىدەن ءبىر
 سالىپ، سۇراۋ سوعان جوعالدى، كۇمىسى ارتقان ەسەكپەن ەكى بۇگىن حاننىڭ» سۇراسا، دەپ، – نە؟ بۇل –

 .دەيدى – ،«جاتىر جيناپ بالگەردى-باقسى
 شال:

 شىپ كەتىپ وتىرادى.قا دەپ، – بىلمەيمىن، تۇك شاقىرسا،. شاقىرار مەنى ويباي، –
دەگەندە وسىندا ءبىر باقسى شال « كىم قالدى؟»حان ەلدىڭ ءبارىن جيناپ، ەشكىم تابا الماعان سوڭ سۇراۋ ەتتى. 

 .ەتەدى جارلىق حان. ماقتايدى دەپ –، «شالدى تاپتىق»الدى دەپ، قاالنىڭ بيلەرى، ادامدارى ق
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ەلسە، شال جوق، قايدا كەتتى دەپ قاتىنىنان سۇراسا، قاتىنى ك ۇيىنە ىزدەپ، دەپ، – تابىڭدار، دا، بولسا قايدا –
جاتسا، ءبىر سۋدىڭ جاعاسىنداعى كوپ دەيدى. شال باقسى باعاناعى قاشقاننان شاردەن شىعىپ بارا « بىلمەيمىن»

اعاش بار ەكەن، سوعان قاراي جۇرەدى. كەلە جاتسا، ءبىر ءۇش ادام الدىنان كەلە جاتادى. باقسى شالدى كورەدى. 
 ول ۇشەۋى ۇرى ەكەن، الگى ەسەكتى التىنمەن سوالر الىپ ۇرالعان ەكەن.

. مىنا باقسى ءبىلىپ كەلە جاتىر ءبىزدى. ءقازىر تابادى مىنا شال سوالي بارا جاتقان سوڭ ۇشەۋى قورقىپ، اقىلداسادى
دا، حانعا الىپ بارادى. ونان سوڭ حان باسىمىزدى االدى، ونان دا وزىنە جالىنىپ، ەسەكپەن بۇلدى بەرىپ، ءبىزدى 

 ەنىم ءوزى بۇالر قورقىپ، شال. شىعادى ۇشەۋى الدىنان شالدىڭ دە، دەيدى –ايتپا دەپ، نارسە بەرىپ قايىرايىق، 
 ءبىزدى ،دە قايتسەم انە،» ۇرى ءۇشىنشى وندا. قاشادى بۇرىلىپ، قيسايىپ دەپ، جۇرەدى قارسى نەگە تونار، ۇستاپ،

 دەپ، –، «ڭ جاڭاعى ءسوزىمىزدى ەستىپ، كەتىپ بارادى، اياعىنا جىعىلىپ، الىپ كەلەيىكءبىزدى دەپ، اپارامىن حانعا
 :اپارىپ الىپ، ۇستاپ شالدى بارىپ، جۇگىرىپ

 ە،كورم ايتا حانعا – دەپ، – ال، ءبىز، قاقپايىق قولىڭدى دا، الساڭ نە ءوزىڭ جۇگى، ەسەگى، حاننىڭ ءمىنى، –
 :شال. جالىنادى دەپ، – بەر، اپارىپ

 دىم،ە كەلىپ دەپ، اقىلداسايىن وزدەرىڭمەن. ايتپايىن دەپ الدى سەندەر حانعا تۇرسىن، جەردە بۇل بولسا، والي –
 شال دەپ، – مەن، دەيىن قالىپتى جاتىپ اۋىپ، جۇگى. كەتىڭدەر اۋدارىپ جۇگىن. بەرىڭدەر جۇرە وزدەرىڭ

ەن ادامدار تانىپ كەلىپ، حانعا الىپ بارادى. بارىپ، جۇرگ ىزدەپ الدىنان بارسا، قاالعا تارتىپ، قايتا بىلدىرمەي،
 سارناپ وتىرىپ، وكىرىپ، ءبىر مەزگىلدە ايتادى:« باقسى»
 ازىر حان. جاتىر جەرىندە ايتقان جىبەرسە، كىسى ەكى دەپ، – جاتىر، اۋىپ جۇگى ىشىندە اعاشتىڭ وسىنداي –

 .كورەدى ارتىق بارىنەن ادامىنىڭ ەل باقسىنى بولىپ،
ءبىر كۇنى حاننىڭ سارايىنان التىن جوعاالدى. بۇنى حاننىڭ قىرىق ءۋازىرى االدى. حان تاعى شالدى شاقىرتىپ  

 االدى.
 .دەيدى – تاپ، باقسىم، ال، –

 شال نە دەرىن بىلمەي، وتىرىپ قاالدى.
 حان:

 .دەيدى – االم، باسىڭدى تاپپاساڭ، ەگەر –
 .سۇرايدى مۇرسات كۇن قىرىق دەپ، –، «ولسەم، ەڭ بولماسا، قىرىق كۇن ءومىر وتكىزىپ قااليىن»قورقىپ، 

 سوڭ نقايتقا ۇيىنە شال. ساسادى ەستىپ، ءۋازىر قىرىق مۇنى. دەيدى – بەرەيىن، اكەلىپ تاۋىپ شەيىن سوعان –
 ءوزى يشاراب دەپ، قاالرمىز جاڭىلىپ وسى كۇندى قىرىق بىلمەي، قايتەرىن كەلىپ، ۇيىنە شال. جىبەرىسەدى كىسى
تە بىلمەيدى، ءبىر اعاشتى قىرىق كەرتىپ االدى. مۇنى الگى ۋازىرلەردىڭ جولىعىپ كەلۋگە جىبەرگەن ادامى  ەسەپ

 ادى. بارىپ، اناالرعا ايتادى.كورىپ تۇر
 بۇالر[ الپ،وي دەپ] – دەگەنى، ولتىرتەرمىن كەرتتىرىپ، وسىالي قىرقىڭدى الدى، كەرتىپ قىرىق اعاشتى وسىالي –

ى جىبەرەدى. كەلىپ، شالدىڭ تەرەزەسىنەن قاراپ تۇرسا، شال الگى اعاشتىڭ ءبىر كەرتكەنىن ءۋازىرد ءبىر ەرتەڭ
 جونىپ تاستايدى.

 كورىپ، ءۋازىر ەسى كەتىپ، قورقىپ، اناالرعا كەلىپ ايتادى:مۇنى 
عاشتىڭ ا الگى دەپ، بولدى جوق كىسى ءبىر ايرىلىپ، سەندەردەن ءبىلىپ، دا بارعانىمدى مەنىڭ اياعى ەڭ ويباي، –

 .دەيدى –ءبىرىن جونىپ قويدى، 
 ەن. شال وتىرىپ قاتىنىنا:ەرتەڭ ەكى ءۋازىر كەلىپ قارايدى. كەلسە، شال تاعى اعاشتى ۇستاپ وتىر ەك

 .ساالدى ايعاي دەپ، – قاتىن، –
 قاتىنى:

الگى  كورىپ، مۇنى. جونادى سىزىقتى ەكى دەپ، – ەكەن، ەكەۋ بۇگىنمەن ەدى، نەشەۋ كەشە وسى، نەمەنە –
 ۋازىرلەر قايتىپ بارىپ:

 ەلىپ،ك شالعا دەپ، – تىرىسايىق، قالۋعا الىپ امان باسىمىزدى جالىنىپ، بارىپ، دا ونان تابادى، شال ول قوي، –
 ەدىك، كومىپ ،تىعىپ بەيىتكە كوپ اناۋ. بەر وزىنە التىنىن حاننىڭ مىنا ولتىرتپە، قالدىر، امان ءوزىمىزدى – بارلىعىن

 كورسەتەدى. جالىنادى. ۋازىرلەردى قايتارىپ، حانعا كەلىپ: اپارىپ دەپ، –
 كىسى حان نداسو. دەدى – كەتتى، تىعىپ ىشىنە بەيىتتىڭ كوپ انا العىز، دە، جىبەر كىسى ەكى تاقسىر، تاپتىم، –

 .سۇرايدى جىبەرىپ،
 :تۇرىپ شال سوندا. دەيدى – بە؟ ءبىلدىڭ الىپتى، كىم –
 :شال. دەيدى – ،«جارايدى» سويلەمەي، ەكى حان. دەيدى – ايتام، بەرسەڭ، تىلەگىمدى –
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 .دەيدى – ءۋازىرىڭىز، قىرىق –
 حان:

 .قويادى دەپ، – بەردىم، سۇراعانىڭدى سەنىڭ قويايىن، اق-ولتىرمەي ەندى جارايدى، –
ءبىر كۇنى شال حاننىڭ ۇيىنە كەلىپ، سويلەسىپ وتىرعاندا، حان داالعا شىعىپ كەتەدى. حان شىعىپ دارەتتە وتىرسا،  

 ءبىر شوالق قاناتىنىڭ جارتىسى سىنىق شەگىرتكە حاننىڭ الدىنا كەلىپ قونادى.
ەكى رەت باسىپ قالىپ، ەكەۋىن دە ۇستاي الماي، ۇشىنشىدە ۇستاپ الىپ، قولىنا قىسىپ، ۇستاپ  حان قولىمەن

 كەلىپ، ۇيگە كىرىپ، شالعا كەلىپ:
 ۋايىمعا ،قورقىپ بىلمەي، دەرىن نە ساسادى، شال. دەيدى –ى تاپشى، وسىن بولساڭ، تاپقىش بار، نە قولىمدا وسى –

 :دەيدى بىالي ءتۇسىپ،
 .دەيدى – تۇتىلدىم، – اق-سول سورىڭ ۇشىنشىدە قۇتىلدىم، سەكىرگەنىمدە ەكى قۇتىلدىم، سەكىرگەندە ءبىر –

 سوندا حان:
 دى. شالدىڭ ايتقانى شەگىرتكە ەمەس، ءوزىبەرە تاستاي شەگىرتكەنى دەپ، – ەدىڭ، تاپقىش قاالي شىركىن، پاي، –

قاالي تابارىن بىلمەي ايتقان ءسوزى شەگىرتكەگە تۋرا  ەدى، ءوزىنىڭ الدىڭعى ەكى جوقتى تاۋىپ، كەيىنگى مىنانى
 كەلىپ، قوسىلىپ قالعانى. ءسويتىپ، شال امان قۇتىلىپتى. سودان قانشا سىي الىپ، ولىمنەن قۇتىلعان ەكەن.

 . ەرىكسىز بالگەر37
جاس  ىعىپ، ءبىرىلگەرگى زاماندا ءبىر شال بار ەدى. ونىڭ ءبىر جاس قاتىنى بار ەدى. ول قاتىننىڭ ويى شالدان ش

جىگىتكە تيمەكشى ەدى. ءبىر كۇندەرى شال قاتىنىمەنەن مونشاعا بارادى. مونشادا وزدەرىنىڭ ۇستىنە قاتىق جاعىپ، 
پاتشانىڭ بالگەرىنىڭ قاتىنى كەلەدى، مونشادا ادام بولسا، »جاالڭاشتانىپ وتىرعان ۋاقىتتا ءبىر جىگىت كەلىپ، 

 ۇيگە. شىعادى ايداپ مونشادان جۋىندىرماستان بويىنشا سۇرتكەن قاتىق بۇالردى ءسويتىپ،. دەيدى –، «شىقسىن
 :ايتادى شالعا قاتىن بولعاننان ىزا سوڭ كەلگەن

اتشاعا بالگەر بول. بولماسا، سەنەن شىعىپ، پاتشانىڭ پ ۇيرەنىپ، بال سەن ەكەن، زور بالگەرى پاتشانىڭ دۇنيەدە –
 بولىپ، رانقاي سوزىنە بۇل قاتىنىنىڭ. ەكەن بىلمەيدى ەش بۇرىن اشۋدى بال قارت بۇ. دەيدى –بالگەرىنە تيەمىن، 

سكى ە نعاقورجى ءبىر قىلىپ، اق جاعىن ءبىر قارا، – جاعىن ءبىر قىزىل، – جاعىن ءبىر جونىپ، اعاشتى ءبىر امالسىز
 ىالگ نارسەسىن جوعالعان ھاركىمنىڭ دەپ، – ،«بالگەرمىن –مەن »جازۋى بار قاعازداردى سالىپ، بازارعا كەلىپ، 

 ابىالتۇنت نارسەسى الگىنىڭ سالسا، ايتا سوزدەردى كەلگەن كوڭىلىنە قاراپ، سوعان تاستاپ، اعاشتى قىرلى ءتورت
دەگەن ءسوز « پالەندەي قارت ادام بالگەر ەكەن»عى ادامدارعا باسىندا بازار ادەتپەنەن وسى كۇن بىرنەشە. بوالدى

ۋاقىتتا پاتشانىڭ ءبىر جەرگە جىبەرگەن ادامدارى ول جەردەن كوپ پۇل الىپ كەلە جاتىپ، جۇرتقا جايىالدى. سول 
ءبىر قاشىرعا ارتقان التىندى قاشىرىمەنەن جوعالتىپ كەلدى. قاي جەردە قالعانىن بىلمەيدى. بۇل ىسكە پاتشا بارشا 

 تى.ىتتا ءبىر ادام كەلىپ، پاتشاعا ايتىپبالگەردى جيىپ، بال اشتىرادى. بۇالردىڭ ەشقايسىسى تابا المايدى. سول ۋاق
 الگى بەرىپ،جى جاساۋىل پاتشا. دەپ – دەيدى، كەتپەيدى قاتە ەشبىر ايتقانى شىعىپتى، بالگەر شال ءبىر جاقىندا –

 :ايتىپتى شالعا الدىرىپ، شالدى
 االمىن.نىڭ ءبىر قاشىرىم جۇگىمەن جوعالدى، سوعان بال اشىپ، تاپقىن. تاپپاساڭ، باسىڭدى مە –

شال بايعۇس قورىققاننان ءتورت قىرلى اعاشىن الىپ، اق كيىزدىڭ ۇستىنە دوماالتىپ تاستاپ، اعاشقا قاراپ، ءبىراز 
 وتىرىپ، باسىن كوتەرىپ، جاساۋىلداردان سۇرايدى:

 ى جولدا توقتاپ پا ەدىڭدەر؟كۇن جەتەتىن شاھارعا –
 جاساۋىل ايتادى:

 شال بۇل وندا. دەيدى – ەدىك، وتىرىپ ءبىراز وتتاتىپ، جايىپ، قاشىردى شارباققا جوڭىشقالى ۇستىندە جول –
 پاۋى جۇگى اۋناپ، بەرى كەشەدەن شىعار، كەتكەن ءوتىپ شارباققا بوتەن وتتاپ، قاشىر جوعالعان ول وياليدى،

 ونى كوڭىلىنە دەمەۋ قىلىپ، شال پاتشاعا ايتادى:س شىعار، قالعان
 لىپا جىبەرىڭىز، ادام تۇر، ءتۇسىپ باۋىرىنا جۇگى شارباققا ءبىر جاعىندا ار شارباقتىڭ جايىلعان كۇنگى سول –

 .ىكەلد الىپ تاۋىپ ەكەن، تۇرعان ءتۇسىپ باۋىرىنا جۇگى جەردە ايتقان جىبەرسە، ادام پاتشا. دەپ – كەلسىن،
پاتشا الگى شالعا كوپ نارسە بەرىپ، قىرىق بالگەرىنىڭ ىشىنە قوسىپ قويادى. ءبىر ۋاقىتتا پاتشانىڭ قازىناسىنا ۇرىالر 

، ءتىلالنى بال اشىپ»كىرىپ، ءبىر قاپ ءتىلالسىن الىپ كەتىپتى. پاتشا قىرىق بالگەرلەرىنىڭ ءبارىن شاقىرىپ، 
 .قىالدى جارلىق دەپ، –، «تابىڭدار

 ۇنك قىرىق پاتشادان شال بالگەر باياعى ورتاسىنان والردىڭ. دەيدى –ر، ءبارىڭدى قىرامىن، پاساڭداتاپ اگار –
 .سۇرايدى رۇقسات
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 ساتىپ ناۋقاتى كۇندىك قىرىق بازاردان شال الگى. دەيدى – قىر، ءبارىمىزدى الماساق، تابا ىشىندە كۇننىڭ قىرىق –
 تىنىنا ايتادى:قا. كەلدى ۇيىنە الىپ، ساتىپ ورىك قىرىق جانە االدى

 پاتشا. ڭجەتتى تىلەگىڭە ەندى. ەدى بار ويىڭ دەگەن تيسەم جىگىتكە جاس ءبىر ولسەم، مەن كوڭىلىڭدە سەنىڭ –
 زورلىعىڭنان ڭسەنى بىلمەيمىن، اشۋدى بال ءبىراۋىز مەن. بولدى ولتىرەتىن تابىلماسا، ءتىلال ىشىندە كۇننىڭ قىرىق
 ۇبات،ج كۇلىپ،–يىن، قىرىق كۇنگە شەيىن مەنىم كوڭىلىمدى كوپ ويناپبوال رازى ساعان مەن ەندى ەدى، بولىپ

 .دەپتى –
ىر بالگەر جاڭادان ءب»بۇل پاتشانىڭ قازىناسىن ۇرالعان قىرىق قاراقشى ەدى. باستىعى ءبىر شوالق ادام ەدى. ەسىتتى 

نىڭ باستىعى قىرىق قاراقشى سوڭ ولعانب كەش. دەپ –، «شىعىپتى، قىرىق كۇننىڭ ىشىندە ۇرىالردى تاپپاق بولىپتى
 ءبىر ادامىن جىبەرىپتى.

 ەكەن؟ وتىر قىلىپ ءىس نە كەل، بايقاپ[ نى]مولدا بالگەر بارىپ، –
ول ادام سىرتتان كەلىپ، تىڭداپ وتىرعاندا شال ورنىنان تۇرا كەلىپ، ورىكتىڭ بىرەۋىن قولىنا الىپ، جەمەك بولىپ، 

 قاتىنىنا ايتادى: 
 
 
 ( 4ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 371
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 ءبىزدىڭ كەلگەنىمدى، ءوزىمنىڭ تىڭداۋشى تۇرىپ سوندا. دەيدى – كەلدى، ءبىرى ەدى، قىرىق قاتىن، ەي، –

 .ايتادى بارىپ جولداستارىنا قاشىپ، دەپ، – ەكەن، بىلگەن ەكەنىمىزدى قىرىق
. دەپ –ڭ ءبىرى كەلدى دەدى. وزىنە بارىپ جالىنباساق، مۇنان قۇتىلىپ بولماس، ۇرىنى قىرىق بارىسىمەنەن مەن –

 :ايتادى باستىعى
 ارسىن،ب قوسىلىپ بىرەۋ ساعان ەرتەڭ. شىعارسىڭ جورىعان وزىڭە سەن ايتقانىن باسقانى ول ەدىڭ، قورقاق سەن –
تۇرىپ، ورىكتىڭ جانە بىرەۋىن الىپ،  ورنىنان شال وتىرعانىندا تىڭداپ بارىپ، بولىپ ەكەۋ ەرتەڭىنە. دەيدى –

 قاتىنىنا قاراپ ايتادى:
 قاشىپ جانە دەپ «ايتتى بىزدى»ء ۇرى ەكى ەستىپ، مۇنى. دەيدى – كەلدى، ەكەۋى ەدى، قىرىق قاتىن، اي، –

 .ايتادى جولداستارىنا بارىپ،
ءۇشىنشى كۇنى شوالق باستىعى ەكى ادام ەرتىپ، ءوزى كەلىپ بايقاسا، بۇ شال جانە ءبىر ورىكتى قولىنا السا، ول  

 ورىكتىڭ جارتىسىن قۇرت جەگەن ەكەن. قاتىنىنا ايتتى:
 مۇنى. ىايتاد جەگەنىن قۇرت ورىكتىڭ دەپ، – كەلدى، مايىبى جانە. كەلدى ۇشەۋى قىرىقتىڭ بۇگىن قاتىن، ەي، –

 :ەستىپ ۇرىالر
دەن شوالق باستىعى قوسىنا ءبىر ادام جىبەرىپ، جەر سو دەپ، – تاپتى، دەيىن شوالعىمىزعا ايتتى، ءوزىمىزدى ناق –

 ءبىر قالتا ءتىلال الدىرىپ، شالدىڭ ەسىگىنە كەلىپ، سويلەس قىلدى. شال ەسىكتەن قاراپ:
 .دەيدى – كىمسىڭدەر؟ –

 بۇالر ايتادى:
لالدان ءبىر ىءت ۇرالعان، ءتىلالسىن پاتشانىڭ ەدىك قاراقشى قىرىق بىزدەر عوي، تۇرسىز ءبىلىپ ءوزىڭىز تاقسىر، –

 كەڭشىلىك ەوزدەرىمىزگ الىپ، تارتۋىمىز، قالتا ءبىر –تەڭگە شىققان جوق. بالەن جەرگە موالنىڭ ىشىنە قويدىق. مىناۋ 
 .وتىنەمىز دەپ ايتپاڭىز پاتشاعا بەرىپ،

 ەستىپ، ماقتانىپ، والرعا ايتادى:شال بۇالردىڭ ءسوزىن 
ى ءبىلىپ ەدىم، وزدەرىڭ جارامدى جىگىت بولعان سوڭ اياپ، العاندارىڭد قازىنانى سەندەردىڭ كۇنى سول مەن –

وزدەرى كەلىپ ايتار دەپ، قىرىق كۇن ماۋلەت العانىمنىڭ ءمانىسى سول ەدى. قالتاداعى ءتىلالالرىڭدى قويىپ، 
 .دەيدى –وزدەرىڭ كەتە بەرىڭدەر، 

 ەرتەڭگى كۇن شال تۇرىپ، ۇرىالر ايتقان موالعا بارىپ، ءتىلالنى كورىپ، ونان پاتشاعا بارىپ، ءمالىم قىالدى.
 شىندەى موالنىڭ جەردە پالەن ءتىلال تابىلمادى، ەكەن، كەتكەن جەرگە ۇزاق ۇرىالر تاپتىم، ءتىلالڭىزدى تاقسىر، –

 .دەيدى – الدىرىڭىز، جىبەرىپ، ادامىڭىزدى سەنىشتى تۇر،
پاتشا كىسى جىبەرىپ ەدى، ايتقانىنداي، موالنىڭ ىشىنەن ءتىلالنى تاۋىپ الىپ كەلدى. ەندى پاتشا باياعى قىرىق 
بالگەردىڭ باستىعىن شاقىرىپ كەلىپ، قىرىق تاياق ۇرىپ، قۋىپ جىبەردى. شالعا جارلىق بەرىپ، قىرىق بالگەرگە 

 ە بارىپ، قاتىنىنا ايتادى:باستىق قىالدى. ونان سوڭ شال ۇيىن
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پ، جارلىق بەردى. مۇنان بىالي ولەرىمىزدى قىلى باسى بالگەر پاتشا مەنى. بولدى كوڭىلىڭدەگى سەنىڭ ەندى –
 .دەيدى –قۇداي ءبىلسىن، ءازىر ءبىز ۇلكەن بولدىق، ەندى مونشاعا بارا بەر، 

اتىق ءسۇرتىپ، جۋىنىپ وتىرىپ، وياليدى. قانداي كۇندەردە ءبىر كۇندە بالگەر شال مونشاعا بارىپ، تۇال بويىنا ق
 قىلسام، پاتشادان قۇتىالر ەكەنمىن.

تۇر، ءوزىمدى جىندى قىلىپ، وسى قالىبىممەنەن بارىپ، پاتشانىڭ جاعاسىنا جابىسىپ، سۇيرەسەم، مەنى جىندى  تۇرا –
 االڭاشج تىرداي مونشادان شال ەپ،د –بولىپتى دەپ، ايداپ جىبەرسە كەرەك. سوالي قىلىپ، قۇتىلماسام، امال جوق، 

 ڭ كەلە جاتقانىن كورىپ، پاتشانىڭ ورداسىنداعى جاساۋىلدارشالدى باسى بالگەر جاالڭاش. جۇگىرەدى ورداسىنا پاتشانىڭ
تاڭ بولىپ تۇرعاندا ەسىكتىڭ الدىنداعى كولەڭكەدە وتىرعان پاتشانىڭ جاعاسىنان الىپ، سۇيرەي بەرەدى. پاتشا -اڭ

ساسىپ، شالدان قۇتىال الماي، سۇيرەتىلە بەرەدى. بالگەر شال پاتشانى اشىق جەرگە الىپ شىققان كەزدە قورقىپ، 
پاتشا وتىرعان اشىق كولەڭكە بىردەن قۇالپتى. الگى جىندىلىق قىلىپ، پاتشادان قۇتىالمىن با دەگەن شال مۇنى 

 :سۇراپتى اتشاپ بالگەردەن شال سوڭ تىنشىعان بولىپ، جاي–كورىپ، كوڭىلىنە ماقتاۋ كىرىپ، جىندىلىقتى قويىپ، اي
 .ايتىپتى شال دەپ، – ءبىلدىڭ؟ قايدان مۇنى –
ەن مونشادا وتىرعاندا ءسىز پاتشا تۋراسىندا بال اشىپ كورسەم، ءسىزدىڭ وتىرعان توبەڭىز قۇاليىن دەپ تۇر م –

ڭاش، ۇياتىمدى ۇمىتىپ جۇگىرىپ، ەكەن. سونان كيىمىمدى كيگەنشە كەشىگىپ قاالدى ەكەنمىن دەپ، تىرداي جاال
 ءسىزدى ورنىڭىزدان سۇيرەپ جۇرگەنىمنىڭ ءمانىسى سول ەدى.

ەندى پاتشا بۇ شالعا بۇرىنعىدان دا ىقىالس قىلىپ، كوپ نارسەلەر بەرىپ، ءھار ۋاقىت ءوز الدىنان شىعارمايتۇن 
 بولىپتى.

 قسا،شى داالعا وتىرعالى تۇزگە پاتشا كۇن ءبىر كۇندەردە. دەپ – جوق، كورگەنىم ءومىرى بالگەردى سەندەي مەن –
مىن دەپ، قولىمەن باسسا، شەگىرتكە سەكىرىپ تۇسەدى. جانە ۇستاي شەگىرتكەنى. كورەدى شەگىرتكەنى اقساق ءبىر

ۇستايمىن دەسە جانە سەكىرىپ تۇسەدى. ءۇشىنشى مارتابا شەگىرتكەنى ۇستاپ االدى دا، وياليدى: تۇرا تۇر، بالگەردەن 
 .سۇرايدى كەلىپ شالدان دە، دەيدى –ىن، قولدا نە بار ەكەنىن بىلەر مە ەكەن، سۇراي

 تاڭ بولىپ، نە ايتارىن بىلمەي، ەندى پاتشاعا تۇتىلدىم دەپ، ءوز تۋراسىندا ايتادى.-شال اڭ
 ۇتىلدىڭت ۇشىنشىدە قۇتىلدىڭ، –ءوزىن اقساعان شەگىرتكە قىلىپ، ءبىر سەكىردىڭ قۇتىلدىڭ، ەكى سەكىردىڭ  

 يتادى:اتشاعا اپ سوڭ مۇنان. كورسەتەدى شەگىرتكەنى اشىپ، االقانىن دەپ، – ،«ءبىلدىڭ شالىم، بالى،»ء دەگەندە،
 .دەدى – بار، ارىزىم ءبىر ايتاتۇن وڭاشادا وزىڭىزگە تاقسىر، –

 پاتشا ادامداردىڭ بارلىعىن شىعارىپ جىبەرىپ، شالعا ايتادى.
 .دەيدى – ايتىڭىز، بار، ارىزىڭ نە –

 سوندا شال ايتادى:
 بارىنء وتكەننىڭ اياق–باستان دەپ، – بالگەرمىن، سوڭ تۇسكەن ءىس باسىما ەدىم، ەمەس بالگەر مەن تاقسىر، –

 :پاتشاعا. ناندىرادى كوڭىلىن پاتشانىڭ ايتىپ،
 «جاق ۇدايق – اققا» پاتشا سوڭ دەگەن – ءبىلىڭىز، ءوزىڭىز دا، قىلساڭىز نە شالىڭىزدى قىزمەتكەر مەن تاقسىر، –

 ەپ، ءبىر ەلدىڭ بەرەتىند باعامىن ولگەنشە ءسىزدى. ەكەن باستاعان جولعا جاقسى ءسىزدى ءوزى قۇدايدىڭ دەگەن
 .دەيدى –، «سونى جەپ، بايعۇس، اق پەيىل شالىم، جاتا بەر»قارجى]سى[ن بەرىپتى دە، 

 . باقا38
« ەنى مەس»بولىپتى. ول شال ەش ۋاقىتتا دا ءبىر ادامعا باياعىدا باقا دەگەن قوي اۋزىنان ءشوپ المايتىن ءبىر شال 

 دەگەن ءسوز ايتپاپتى.
ونىڭ ۇستىنە قىدىرۋ دەگەندى، كوپكە قوسىلۋ دەگەندى بىلمەپتى. وسى مىنەزىنە قاراي باقانى جۇرت كەلەمەجدەپ، 

 اعىلىپتى.دەگەن ات ت« اۋليە»دەپ اتاپتى. وسىدان بىالي قاراي باقا دەگەن ات ۇمىتىلىپ، « اۋليە»
باقا ءبىر كۇنى كوپتىڭ ارتىنا ەرىپ، قاال شىعىپ، قاالدان قايتىپ كەلە جاتقاندا، نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، كوپپەن بىرگە 

االشىن الداپ، ق-جولداعى ءبىر ۇيگە قونۋعا مۇقتاجدى بولىپتى. سوالردىڭ قونعان ۇيىنە ەل قىدىرىپ، قازاقتىڭ قاتىن
 ءبىر باقالشى ساۋداگەر نوعاي قونادى. ساۋدا ىستەپ، مال تاۋىپ جۇرگەن

قونعان ۇيلەرى ءبىر داۋكەس بايدىڭ ءۇيى بولسا كەرەك. قاسىنداعى جولداستارى باقانى مازاقتاپ، اۋليە دەپ اتاپ 
 وتىرعاندا، ەسىك جاقتا وتىرعان ءبىر شالعا ءۇيدىڭ يەسى دە كوڭىل اۋدارا قويمايدى.

 اتتانايىن دەپ جاتقاندا، باقالشى نوعاي:تاڭ اتادى. ءشاي ءىشىپ، جۇرت 
تا تابىلعانشا وسىندا بوالسىڭدار، تابىلماسا، ما. ەمەس ۇرى –. ساالدى الەك دەپ، – ۇرالندى، ماتام تاي ءبىر –

 .جىبەرمەيدى بۇالردى دەپ، –تولەيسىڭدەر. سەندەردەن باسقا االر ادامنىڭ ءجونى جوق، 
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ندە، قاسىنداعى جولداستارى باقانى كۋالىككە ۇستاپ بەرىپ، كەتكىسى كەلەدى. ءارى كەرىسىپ، بەرى كەرىسىپ كەلگە 
 سويتەدى دە:

ءبىزدىڭ جولداسىمىز، كورىپكەل اۋليە، كىم السا دا، ۇرى كىسىنى تاۋىپ بەرەدى. تابا الماسا، ۇرىنى  وتىرعان مىناۋ –
 .دەيدى –جاسىرعانى. وسى كىسىنىڭ ءتۇپ ەتەگىنەن ۇستاپ، ايرىلماڭىزدار، 

 باقا ىرشىپ تۇسەدى.
 –يلىق ەشبىر ونەرىم جوق، وندا مەنىڭ. قىالدى مازاق مەنى دەپ، «اۋليە». ايتادى قالجىڭعا بۇالر ەكە،-باي –

 .دەيدى
 باي وتىرىپ:

 قسات،ۇلى باسقاالرىڭا. بىزدىكى – اتى استىنداعى بەرمەسە، تاۋىپ بەرەر، تاۋىپ ۇرىمدى بولسا، اۋليە جارايدى، –
 .دەيدى –

 باقا ءارى ويباياليدى، بەرى ويباياليدى. قيسايعان باي بولمايدى. اقىرىندا:
 پ، جانجال ساالدى.دە – سەن، – العان ماتانى –
 جولداس ءتۇن ءبىر ەم، دەپ بولماسام جولداس ادامدارىنا اڭدىعان ءىز زاماننىڭ وسى اق-جاسىمنان! اي-قۇداي ءاي، –

 االق بوگەلىپ، جولىنان ايرىلىپ، جولداستارىنان بولىپ، تۇتقىن باقا دەپ، – مىناۋ، – پايدام كورگەن بولعاندا،
 .بەرەدى

 باي كەشكە دەيىن باقانى اۋرەلەيدى.
 :ايتادى ءسوزىن ولەردەگى سىلەنىپ،-قارعانىپ باقا. دەيدى – تولەيسىڭ، تاپپاساڭ، تاباسىڭ، جوقتى –
 :سوڭ بەرىدەن-ارى ءتىنتىپ،. بولمايدى دە، دەسە – جوق، كورگەنىم دا ماتانى ەمەسپىن، دە اۋليە –
 شىالپ تا االدى.قام باي دەپ، – ەكەنسىڭ، نەمە كەزەرگەن تۇسىنبەيتىن، سوزگە –

 مانىسىن ايتۋمەن قۇتىلمايتىنىن ءبىلىپ، قۇتىلۋدىڭ باسقا جولىن ويالستىرادى.-باقا وكىنىشپەن، ءسوزدىڭ ءجاي
 اقىرىندا:

 سوعان اتقانشا تاڭ. بەرىڭدەر وڭاشا ماعان ءۇيدى بولەك ءبىر كەشكە. تابايىن ماتانى ۇرالنعان مەن. جارايدى –
 .دەيدى –رتىنا بايالپ قويىڭدار. تاڭ اتقاسىن جوقتىڭ ىزىنەن حابار ەتەم، ا ءۇيدىڭ اتىمدى. تۇنەيمىن

 باي:
 .ساالدى ىشىنە باقانى كەشكە وڭاشاالپ، ءۇيدى ءبىر دەپ، – جارايدى، –

باقا والي ءبىر، بۇالي ءبىر توڭبەكشىپ جاتىپ، تۇنىمەن ءوزىن الەككە سالعان حالىقتى دا، قۇدايدى دا قارعاۋمەن 
اۋ دەگەن كەزدە سىرتقا شىعادى. شىقسا، اتى بايالۋلى تۇر ەكەن. ءبىراق بايدا باقانىڭ -بوالدى. تاڭ قاراڭعىسى بولدى
توقىم -توقىم بولعان با، ەر-قويعان ەكەن. كەدەي سورلىدا دۇرىس ەرتوقىمىن تىعىپ -قۋلىعىنداي قۋلىق جوق پا، ەر

 بىرەۋدىكى ەكەن.
 توقىمدى ىزدەي باستايدى.-رە دەپ، – بوالر، ۇيات كەتسەم، تاستاپ –

انا جەردى ءبىر، مىنا جەردى ءبىر قاراپ ءجۇرىپ، ءۇيدىڭ جىرتىعىنان شامنىڭ ساۋلەسى كەلىپ تۇرعان ءبىر ءۇيدىڭ 
كۇبىر داۋىس شىعادى. تىڭداپ تۇرسا، سويلەسىپ جاتقان ايەل مەن ەركەك -ەلەدى. كەلسە، ىشىنەن كۇبىرجەلكەسىنە ك

 ەكەن.
 ەگىەرك دەيدى –انا اۋليە دەگەنى شىن اۋليە بولىپ، اشىلىپ قالسا، نە بەتىمىزدى ايتامىز؟  اۋ،-ۇرىم قۇداي، –

 .تۇرىپ
 جىرتىپ دەيسۇيەم ءبىر شەتىنەن قاراشى، مىنا نەسى؟ ايتقانى جوقتى دەيسىڭ، اۋليە ءقايبىر ول! ءارى قويشى ءاي، –

 .ايەل دەيدى – قاالي؟ بە، ساتەن ءوزى ەدىم، الىپ
 يسىڭ؟دە قانشا –
 .بۇزىلماعان ءبىرتاالي، –
 ما؟ الماي تاۋىپ مىرەۋ-بىرەۋ جەرىڭنەن تىققان ونى –
 ...دەيسىڭ قازار كىم ءتۇبىن اعاشتىڭ تۇبىندەگى تاستىڭ شۇقىر دەيسىڭ؟ تابار كىم اي،-قۇداي اي، –
 توقىم ىزدەگەن باقا قۋانىپ كەتىپ:-ەر
 .كەلەدى قايتا ۇيگە دەپ، – جارايدى، –
 .كەتەدى ۇيقىعا تىنىش دەپ، –ارعا بالەدەن امان قۇتىلدىم، ساپ ءبىر –

 ىپتى.سالماقتى بولىپ قالەرتەڭىنە باي باقانىڭ بەتىنە قاراسا، كەشەگى باقا ەمەس. باقانىڭ كوڭىلى جاي، مىنەزى 
 .ىشىنەن وياليدى دەپ – ەدى، جۇرمەگەي بولىپ بىردەڭەسى دا، شىنىندا اتقاننىڭ، قۇداي وسى –
 ءشاي ءىشىپ، جايالنىپ بولعاننان كەيىن: 
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 .دەيدى –! سويلە بىلگەنىڭنەن-كورگەن! اۋليەم ال، –
 باقا نازدانىپ، ازىراق وتىرىپ:

 .دەيدى – جينا، قالدىرماي دەيىن قاالشتارىنا-قاتىن اۋىلدىڭ وسى –
 اۋىل ادامدارى جينالىپ بولعاننان كەيىن:

شتاردىڭ ىستەپ جۇرگەن ىستەرى بوالر. وتىرعان ادامداردان سۇراستىرىپ قاال-قاتىن. بوالر قويماعان كەتە الىسقا ماتا –
 .سالماقتى باقا دەيدى –كورىڭىز، بالكىم، وزدەرى دە موينىنا االر، 

 :وتىرىپ باي. قاراسادى بىرى–جۇرت بىرىنە
 ى.دەيد – ايتىڭدار، اق-وزدەرىڭ بولسا، العاندارىڭ ويناپ ءسوزىن، اۋليە عوي وتىرسىڭدار ەستىپ –

 جۇرت بىرىنەن سوڭ ءبىرى:
 جاستاۋ بىرء ىشىندە سونىڭ. ايتادى دەگەندى – كورسەتسىن، يگىلىگىن قارامىزدىڭ وندى-بەس. ساقتاسىن قۇداي –

 .ىشىنەن وياليدى دەپ – اۋ،-قاتىنسىڭ سەن ءاي،: باقا. بەرەدى االقتاي باقاعا قىزاراقتاپ، قاتىن
 .باقاعا باي دەيدى –قارعانىپ وتىر. ەندى نە ايتاسىڭ؟  جۇرت مىنا! عوي وتىرسىڭ كورىپ اۋليە، –

 باقا ازىراق ۇندەمەي وتىرىپ:
. كەرەك بولۋ تاس شۇقىر ءبىر ماڭىندا اۋىل وسى... ايتايىن اق-ءوزىم جەرىن جاتقان ماتانىڭ بولسا، والي جارايدى، –

 بىالر. ءبىراق ءبىر سۇيەمدەيى جىرتىلىپتا ماتا قازسا، ءتۇبىن سونىڭ. كەرەك بولۋ اعاش جالعىز جانىندا تاس سول
 .دەيدى –الىنعان بوالر، 

بارىپ، قازسا، ايتقانىنداي، ماتا شىعا كەلەدى.  مۇنداي حاباردى ەستىگەن جۇرت وتىرا ما، شۋالسىپ، تۇرا جۇگىرىسەدى.
 ونىڭ ۇستىنە ءبىر سۇيەمدەي جەرى جىرتىلعان بوالدى.

 جۇرت جاعاسىن ۇستاپ، تاڭ قالىسادى.
 .دەسەدى –مىناۋ ناعىز كورىپكەلدىڭ ءوزى ەكەن،  –

ى اعى جاس قاتىننىڭ ءجۇزماتانى الىپ، جۇرت باي ۇيىنە كەلەدى. اۋليەنىڭ ايتقانى ءدال بولعانىن ايتىسادى. باي
 قۋارىپ كەتكەنىن باقا كوز جىبەرىپ بايقايدى:

 .ىشىنەن دا تاعى وياليدى دەپ – اۋ،-سەنسىڭ وسى ءاي، –
 جۇرت ءبىراز شۋالسقاننان كەيىن مانادان بەرى ماتا ءوز اۋىلىنىڭ ىشىنەن شىققانعا تۇنجىراپ وتىرعان باي:

 .ەيدىد – بەر، ايتىپ كىسىنى ۇرالعان ەندى. جاقسى مۇنىڭ ءتۇستىڭ، ءدال ۇستىنەن جوقتىڭ! اۋليەم جارايدى، –
 باقا ءبىراز كىدىرىپ وتىرىپ:

مىز، مىرەۋدى ۇيالتىپ قايتە-ن ءىسى بوالر. ار جاعىن قازباالپ، بىرەۋىستەگە شاعاالردىڭ–باال. عوي تابىلدى جوق –
 .دەيدى –
 قاي ڭءوزىنى بايدىڭ وسى. كەكەتىپ باي دەيدى – با؟ وتىرسىڭ قىلىپ اۋليەلىك قويىپ، تىعىپ ءوزىڭ الدە –

 .كەتەدى كەيىپ سوزگە بۇل باقا وتىرعان ءمۇدىرىپ دەپ كەتەم شىعىپ جاعىنان
 ەرىپ،كوت باسىن ەپتەپ باقا دەپ، –ارايدى. ءبىراق... وزىڭىزگە ۇيات كەلىپ قالىپ جۇرمەسىن... ج بولسا، والي –

 .قارايدى جەرگە تايسالىپ، كوزى ايەلدىڭ. قارايدى ايەلگە ءدۇدامالدى ماناعى
 .باقا ىشىنەن دەيدى – ەكەن، ءوزى ءدال –
 لىپ، جىگىت اعاسى بولعان ءبىر كىسى:ءبو ءسوزىن باقانىڭ جاتقاندا كەلە دەپ –... العان ماتانى –
 .ۇسەدىت ەتە كۇڭك دەپ، – جۇرگەن، قويىپ تىعىپ ەرەگەسىپ، نوعايعا مىنا ەكەن، كەلىنىڭىز ۇيدەگى ءبىزدىڭ –

تاپ، پىش-بىرى پىش-بايدىڭ بەتى كولدەي بولىپ، تومەن قارايدى. مانادان بەرى االقتاپ وتىرعان جۇرت بىرىنە
 تەرىس قاراپ، كۇلە باستايدى.

 ماتانى ۇرالعان بايدىڭ ءىنىسىنىڭ ايەلى ەكەن.
 ءىى 
 سوالي ;ءسويتىپتى سويتىپتى،»ء. ەكەن ءجۇر ايتىپ ويالپ دەپ، ايتام ويناپ جۇرت ەكەن، اۋليە كورىپكەل باقا –

ۋگە بىرە دەنبىرەۋ كوپىرتە قوسىپ، وتىرىگىن. جايىالدى بارىنە جۇرتتىڭ بىالي وسىدان القاپ دەگەن – ،«بولىپتى
. قوي دەگەن ات شىنداپ تاعىالدى« اۋليە»ايتىلىپ، باقانى ناعىز قۇدايعا قول تاپسىرىپ كەلگەن قىلىپ، شىعارادى. 

مىرەۋ ۇرالسا دا، جۇرت باقاعا شاباتىن بوالدى. جۇرتتىڭ القابىن، -ۇزاۋ باس ءجىبى ۇرالنسا دا، بىرەۋۇرالنسا دا، ب
نانىمىن پايداالنىپ، كۇنىن وياليتىن باقا سياقتى ادامدار ما، باقا بارىنە دە ۇرسىپ، جاۋاپ بەرىپ، قۋىپ جىبەرىپ 

 اقا توسىننان تاعىلعان اتاقتان قاشىپ قۇتىال المايدى.جۇرەدى. كەي ادامدار اۋليە دەگەن اتاققا قۇشتار بولسا، ب
كۇندەردە ءبىر كۇنى ازۋى التى قارىس ەل بيلەگەن ءبىر ءبيدىڭ جانىنان ارتىق كورەتىن، ءوزى ءبىر تۇلىككە 

 تۇنى ىزدەپ، تابا المايدى.-باعااليتىن جاقسى نارى جوعاالدى. ناردى كۇنى

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                847 bet 

 ماۋىلىمەن-اۋىل. جەتەم تۇبىنە كەتپەسە، تاستاپ ماڭىنا ءۇيىمنىڭ اكەلىپ، ىشىندە كۇن ءبىر كىسى العان ناردى –
دى نام تۇبىنە جىبەرسە دە، ءبارىبىر، ول نارزان ايداتام قوقانعا قىلىپ، كۇڭ قاتىنىن قىلىپ، قۇل ەركەگىن. شابامىن

 .بىلىنبەيدى تۇزى-ءىز ناردىڭ دا، تاراتسا جارلىق دەپ، –تاپپاي قويمايمىن، 
 بالگەر ىزدەستىرەدى. اقىرىندا:-ا، ناردىڭ ءوز بەتىمەن تابىلۋىنان كۇدەر ۇزگەسىن باقسىاقىرىند

 ناعىز كورىپكەل ءبىر اۋليە بار دەگەنمەن باقاعا قوس ات شاپتىرادى.
 .بەرەدى بۇيرىق دەپ، – كەل، ايداپ ساباپ، كەلمەسە،. كەل الىپ كەلسە، –
دەپ، باقا ەرگىسى كەلمەگەن ەكەن، تۋ سىرتتان تيگەن ەكى قامشىنىڭ « الەن-بالەن»ءبيدىڭ جىبەرگەن كىسىلەرىنە  

 زاردابىنان:
 .دەيدى – بارايىن، بارسام، –

 :بي تۇسپەستەن–باقا ءبيدىڭ ۇيىنە كەلەدى. كەلىسىمەن اتتان تۇسەر
 .دەيدى – االم، ىباسىڭد تاپپاساڭ، تاباسىڭ، تۇيەمدى! سوالي دا سوالي –
 وسقاب مەنى بولسىن؟ قايدان مەندە اۋليەلىك عوي، القابى جۇرگەن شاشىپ ەتىپ، كەلەمەج ەلدىڭ! اي-ەكە-بي –

 .دەيدى – قىسپاڭىز،
 ىرلىعىم كەم بولعانى ما؟ بي تۇرا قامشىنىڭ استىنا االدى.اۋ مەنىڭ باقالشىدان باس شاقشا قاڭعىرعان –

 باقا قورىققانىنان:
 .دەيدى – تابايىن، تۇيەڭىزدى. قۇلدىق تاقسىر، قۇلدىق، –
 .باسادى اشۋىن بي دەپ، – ايتسايشى، سونى بەرى مانادان وتتاعانىڭشا! باسە ە، –

 باقا باياعىسىنداي تۇنەۋگە وڭاشا ءۇي سۇرايدى. اتتىڭ ءۇي ارتىنا بايالنۋىن تىلەيدى.
 .ساالدى ۇيگە وڭاشا باقانى ازىرلەپ، ءبارىن تىگىپ، ءۇيىن بي دەپ، – جارايدى، –
 انبيەلەردى-ۋليەا تۇنىمەن باقا دەپ، –! قۇرىسىن ادامدار شىعارعان اۋليەلىكتى! قۇرىسىن اۋليەلىگىڭ بولعان ءبۇيتىپ –

 :قارعاپ
 دەگەن ءولدى مازاعىنان ەل پە؟ ەمەس وسى ازابىم! ازاپ –اقتىڭ ءتۇبى ماز! بوالر وسى جەرىم ولگەن ەندى –

 .شىعادى جىالپ قورالنىپ، دەپ، – پە؟ ەمەس وسى
 اۋ دەگەن كەزدە ەپتەپ ۇيدەن شىعادى. اڭدىپ تۇرعان ادام جوققا ۇقسايدى.-تاڭ قاراڭعىسى بولدى

 جوق. اتى بايالۋداعى كەلسە، ارتىنا ءۇي دەپ، – اۋ،-بولعان جولىم –
 جارلىنىڭ با؟ ڭسالدى اۋىز اتىما جالعىز مەنىڭ ەندى جالماۋىز قويماعان كەتپەنىن كەلەاتقاننىڭ بالتاسىن، باراتقاننىڭ –

 .جىبەرەدى جىالپ دەپ، – با؟ الدىڭ تولەۋگە اتىن جالعىز
 .وتىرادى تايىپ باقاكەڭ دەپ، «ساداعا –باس »ءبىراق، امال قايسى، اتتان ايىرىلسا دا،  

اراسىنا كەپ، اداسىپ كەتەدى. جول جىعىلىپ، قاشىپ كەلە جاتىپ، قالىڭ قامىس -قۋعان بوالر ما ەكەن دەپ، تۇرىپ
قاراستىرىپ ءجۇرىپ، قامىستىڭ ورتاسىنداعى بالشىققا كەزدەسەدى. بالشىققا تەڭكيىپ، باتىپ جاتقان ءبىر نارسەنى 

 كورەدى. جاقىنداپ كەلىپ قاراسا، بالشىققا باتىپ ولگەن ءبىر قارا نار ەكەن.
 ىڭءبيد سىيماي، قوينىنا قۋانىشى تۇرىپ، ويالنىپ ءبىراز دەپ، – اۋ،-نارى سونىڭ وسى بولسا، دە ءداۋ ءاي، –

 .قاالدى ۇيىقتاپ جاۋىپ، بۇرىنعىشا ەسىكتى بىلدىرمەستەن كەلىپ، قايتىپ. قايتادى قايتا اۋىلىنا
 ەرتەڭىنە ساسكە ۋاقىتتا تۇرىپ، كوڭىلدەنە، ەشبىر ۋايىم جوق، ءبيدىڭ الدىنا كەلەدى.

 .بي دەيدى – با؟ تاپتىڭ ال، –
 .باقا دەيدى – ەكەن، كەتكەن ساپارعا الىس. ەكەن قيىن تابىلۋى نارىڭىزدىڭ –
 .بي سۇرايدى دەپ – پە؟ ءولىپ –
 .دەيدى – ءولىپتى، –

 بي سول جەردە وتىرىپ، بوزداپ تۇرىپ جىاليدى.
 .دەيدى –، ەدى مالىم باالعان تۇلىككە –
 .باقا ىشىنەن دەيدى – اي،-يت اي، قۇنىققان، دەپ مال –
 .بي اقىرادى دەپ، – قىالم، جوق دا، باتسا جەرگە دا، ۇشسا اسپانعا. ايت ەكەنىن كىم ولتىرگەن –

 باقا تۇرىپ:
ل ايتىپ، قا كوڭىبا دەپ، – ما؟ بار شارا ىسىنە الالنىڭ. بولىپتى الالدان. بولماپتى ەشكىمنەن اجالى نارىڭىزدىڭ –

 ناردىڭ جاتقان جەرىن ايتىپتى.
ايتقان جەرىنە بارىپ قاراسا، ايتقانىنداي، بالشىققا باتىپ ولگەن، سول نار ەكەن. ءسويتىپ، باقا بۇل بي ات شاپتىرىپ، 

 بالەدەن دە قۇتىلىپتى.
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ىڭ امانىندا ىنە قايتىپتى. باسەل باقا دەپ، –! قۇرىسىن ەلىڭ نانعان بۇعان! قۇرىسىن اۋليەلىگىڭ بولعان ءبۇيتىپ –
 ەندى اۋليەلىك قۇرماسقا انت ەتتى.

 ءىىى 
 مۇنداي حابار ەلدە جاتقان باي قىرىم مەن قىتايعا جەتىپتى. اۋليە دەگەن اتاق جۇرتتىڭ بارىنە جەتىپتى.

ۇرىنعى ب دەپ، – بەرىپتى، ايتىپ بۇلجىتپاستان. ەكەن كورىپكەل ناعىز جارىقتىق. بولىپتى سوالي دا سوالي –
بۇرىنعى ما، باقانىڭ اۋليەلىگىن كوككە جەتكىزىپتى. ەلدەگى وتىرىكشى قۋالر ويدان قيىستىرىپ، باقانىڭ باسقا ءتۇرلى 

 دە ىستەگەن كەرەمەت اۋليەلىكتەرىن ايتىپ، قيىستىرا بەرىپتى.
 دەگەن حاباردى حاننىڭ ءبىر اۋمەسەر باالسى ەستىپتى.« كورىپكەل اۋليە»
 :جەندەتىن جەتى دەپ، –اي ادامعا قايدان كەلىپ ءجۇر؟ مەن ونىڭ اۋليەلىگىن كورسەتەيىن، دون اۋليەلىك –
 .پتىشاپتىرى باقاعا بەرىپ، بۇيرىق دەپ، – كەل، الىپ سۇيەگىن بولسا، ءولى. كەل الىپ ءوزىن بولسا، ءتىرى –

 جەتى جەندەتكە باقا:
 ەپ، دالەل ايتقىسى كەلگەن ەكەن.د – بارمايمىن،. مازاعى وسەگى، ەلدىڭ. ەمەسپىن اۋليە –
 الىپ ا،د بولساڭ ءتىرى دا، بولساڭ ءولى سەنى – مىندەت ءبىزدىڭ. ايت باالسىنا حان. ايتپا بىزگە ونىڭدى سەن –

 .كەتەدى الىپ بايالپ، قۇيرىعىنا ات جونداپ،-جونداپ بەرى-ارى دەپ، – بارۋ،
ەرىككەن حان باالسى اۋليەنى الىپ كەلە جاتقانىن كورىپ، اتقا ءمىنىپ، الدىنان شىعادى. جولدا كەلە جاتىپ، تىرباڭداپ، 
كولگە قاشىپ بارا جاتقان ءبىر باقاعا كەزدەسىپ، اتتان تۇسە قالىپ، قامشىنىڭ استىنا اال باستايدى. باقانى ءبىر ۇرادى، 

ەيدى ى تۇماعىمەن بۇركباقان ولگەن. اسادى تىراڭ ءتيىپ، بارىپ ۇشىنشىدە. دىتيمەي –قامشى تيمەيدى، ەكى ۇرادى 
 دە، اۋليەنىڭ كەلۋىن كۇتەدى.

 اتتىڭ قۇيرىعىندا جەتەكتەلىپ كەلگەن اۋليەنى كەلىسىمەن جاعاسىنان الىپ:
 نالدايتى. كەلدى ەندى جەرىڭ ولەتىن. بولدىڭ اق-قورالپ اتىن اۋليەنىڭ الداپ، جۇرتتى دەپ اۋليەمىن سەن –

 اۋليەلىگىڭمەن –ىڭ استىندا نە بار؟ تاپساڭ، جانىڭنىڭ قالعانى، تاپپاساڭ تۇماقت مىنا! ايت تەز. ەمەسپىن مەن كىسىڭ
 .دەيدى – جۇالمىن، وڭەشىڭدى بىرگە

 – ىم،شىراع قيناما، مەنى. كەلەمەجى جۇرتتىڭ اشەيىن. جوق تە تۇك دەگەننەن اۋليەلىك مەندە! شىراعىم دۇرىس، –
 .ەگىلىپ جاس كوزىنەن باقا دەيدى،

نانىڭ استىندا نە بارىن ايت! ايتپاساڭ دا، ولەسىڭ. استىندا نە بارىن تابا الماساڭ دا، ولەسىڭ، مى! قوي ءسوزىڭدى –
 .جىبەرەدى تارتىپ-تارتىپ باالسى حاننىڭ دەپ، –

 سوققى باتقاسىن امال بار ما؟
 –كەنى مە؟ جەت اجالىڭنىڭ ەندى اقىرىندا، ولمەدىڭ، – باردىڭ بىالي ولمەدىڭ، – باردىڭ بۇالي! اي-باقا ءاي، –

 يتىپا باقانى استىنداعى تۇماق باالسى حان مۇنى ايتسا، جونىندە ءوزى باقا. كەتەدى وتىرا جىالپ جۇرەلەپ، دەپ،
 :دەپ ەكەن وتىر

 ەكەنىن اقاب استىنداعى تۇماق. كەشىرىڭىز ونىمدى ەدىم، كەلتىرىپ شەك سىزگە مەن. ەكەنسىڭ اۋليە ناعىز اپىراي، –
لسىن، مەنىڭ ەكى ۇرعانىمدا ولتىرە الماي، ءۇشىنشى ۇرعانىمدا ولتىرگەنىمدى قاالي ءبىلىپ بو بىلگەن بىلگەنىڭىز

 .دەپتى –قويدىڭىز؟ 
 باقا جوق جەردەن اجالدان قۇتىلىپ، امان قالعانىنا قۋانىپ:

 .بەرەدى جاۋاپ دەپ، – عوي، بىلىنەدى ءوزى ەكىنشىسى بىلگەسىن ءبىرىن شىراعىم، –
 دەپ، جاعاسىن ۇستاپتى.« كورىپكەل، اۋليە»ءسويتىپ، مۇنى ەستىگەن ەل تاعى دا  
 .قايتىپتى ۇيىنە باقا دەپ، –! قۇرىسىن تۇقىمى اۋليەلىگىڭنىڭ مۇنداي –
 . بىلگىش39

 عاالرىنىڭا ونى. ەكەن بار اتى ارىق جالعىز ،كەدەي – كىشىسى باي، –باياعىدا ءۇش اعايىندى بولىپتى. ۇلكەن ەكەۋى 
يسا، اعاالرى ءوز مالدارىن ايايدى، سول بايعۇستىڭ جالعىز شوالعىن مىنگىزدىرەدى ەكەن. بۇ قو قوسىپ جىلقىسىنا

 بايعۇس اعاالرىنىڭ بۇ قىلىعىن بىلەدى ەكەن. اعاالرى ونى ءبىلىپ، ]ۇندەمەيتىندىگىنىڭ[ ىنىشەگىنە اشۋالنادى ەكەن.
ءبىر كۇنى حاننىڭ قازىناسىنان التىنى جوعالىپتى. سوندا حان جاساۋىلدارىن شاپتىرىپ، ەلىنەن بىلگىش ىزدەتىپتى.  

 سوندا الگىنىڭ ەكى اعاسى جاساۋىلعا:
. قويادى بىلە ق،قويسا ءمىنىپ سونى بار، اتى جىلقىسى، قوسقان بىزگە بار، ءىنىمىز بىلگىش ءبىر وسىندا ءبىزدىڭ –

، سۋ ەڭىرەتىپ، حانعا ايداپ بولماي دە، دەسە «بىلمەيمىن» سورلىنى الگى جاساۋىل. دەپتى – بار، الىپ سونى
 بارادى.

 سوندا حان:
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 .دەپتى – تاپ، الدى، كىم التىنىمدى مەنىم بىلگىش، اي، –
 تۇنى جىالپ جۇرسە، ءبىر كىسى كەلىپ:-بۇ بيشارا كۇنى

 التىن ىڭ،ايتاس سەن التىندى. ايتپايسىڭ مەنى حانعا. ەدىم مەن العان التىن. ەكەنسىڭ سەن بىلگىش بيشارا، ءاي، –
 .دەپتى –اناۋ سايدا، 

 بۇل حانعا كەلىپ ايتسا، حان:
 .دەيدى – بولدى، تابىلسا، التىنىم. جوق كەرەگى ۇرىنىڭ ماعان –

. حان تاعى ارعىماعى جوعالىپتىبۇل التىنىن الىپ كەلىپ بەرەدى. بۇ بايعۇس ۇيىنە كەلىپ جاتسا، سول ءتۇنى حاننىڭ 
 حانعا كەلەدى. تاعى سىقتاي–بىلگىشكە شاپتىرادى. ول جىالپ

 حان:
 .دەيدى – تاپ، جوعالدى، ارعىماعىم بىلگىشىم، اي، –

 :كەلىپ ادام ءبىر وتىرسا، دەپ –، «ەندى ولگەنىم وسى عوي»بۇ بيشارا 
 يىن،بەرە پۇل كوپ ارعىماقتان ايتپاساڭ، حانعا – دەپ، – ەدىم، مەن العان اتتى ەكەنسىڭ، سەن بىلگىشىم اي، –
 .دەيدى –قورادا تۇر،  اناۋ ارعىماق – دەپ، –

 بۇ ارعىماقتى الىپ كەلىپ، بەرىپ، حان بۇ شىن اۋليە ەكەن دەپ، مۇنى جانىنا وتىرعىزىپ قويادى.
تايىن تكە قونىپ ەدى. ونى حان ۇسپاتشانىڭ جانىندا وتىرىپ، بۇ ۇيىقتاپ كەتەدى. سول مەزگىلدە حانعا ءبىر شەگىر

 دەپ، ەكى رەت وقتالىپ، اال الماي، ءۇشىنشى ۇمتىلعاندا ۇستادى. جانىنداعى بىلگىشتى وياتىپ:
 .دەيدى – تاپ، بولدى، ءىس ءبىر بالىم، اي، –

 دەپ وتىرىپ، حانعا:« ەندى ءولدىم»بۇل 
 وقتالىپ، ەتر ەكى» حان دەسە، – تاقسىر، ءبىلىڭىز، ءوزىڭىز ەندى. تۇتىلدىم ءۇشىنشىسىن قۇتىلدىم، تاۋىپ ەكى –

 –، «بۇل شىن كەمەڭگەر، بىلگىش ەكەن»دەگەنى ەكەن. «شەگىرتكەنى ۇستادىڭىز ۇشىنشىسىندە المادىڭ، ۇستاي
 .الىپتى قىلىپ ءۋازىر وزىنە دەپ،

 . باتپان شال40
ارعىل وگىزى بولعان. شال كۇن سايىن شالدىڭ ءۇش سيىرى، ءبىر ت-شال بولعان ەكەن. ول كەمپىر-ەرتەدە كەمپىر

تارعىل وگىزبەن سيىردى باعىپ جۇرەدى. ءبىر كۇن باعىپ وتىرىپ، جەر شۇقىسا، جەر استىنان جەتى تىشقاننىڭ 
باالسى شىعىپ، سونى ءولتىرىپ، تارعىل وگىزگە ءمىنىپ، كەمپىرگە كەلىپ، مەن ەندى كوشەگە قاعاز جاپسىرامىن، 

 .باتىر باتپان –مەن 
 دەپ، كوشەگە قاعاز جاپسىرادى.« بىرىنە سوققان باتىرمىن-ربى»

كۇندەردەن كۇن وتكەندە ءبىر پاتشانىڭ ات باسىنداي التىنى جوعالىپ، سونى بارىلەرى تابا الماعان سوڭ، باتپاندى 
 الدىرتادى.

 باتپان باتىر كەلگەن سوڭ ايتادى:
 .دەپتى – بولسىن، تاعامدار ءارتۇرلى ىشىندە بەر، سالىپ ءۇي ارادان مىناۋ ماعان –

ىن، مەن]ى[ مەن تابا المايم»بىرىنە سوققان باتىر بارىپ، ايتەۋىر، -ايتقانىنىڭ ءبارىن حان جاسادى. باتپان باتىر، بىر
 .اۋىرادى ءىشى جەپ،-جەپ دەپ، –، «حان ولتىرەدى. ودان دا مىنا تۇرعان تاعامعا تويىپ االيىن

 باقىرىپ شىعادى. بۇل التىندى الۋشىالردىڭ اتى ءىشىماي بوالدى ەكەن.دەپ، « اي-ىشىم»ءتۇنى بويى شال ء 
 :ايتادى جىعىلىپ اياعىنا قورقىپ، دەپ، –دىڭ اتىمىزدى تاپتى، ءبىز بۇل –
 – اراسىندا، ڭتەرەكتى الدىنداعى ەسىگىنىڭ التىنى كور، قۇتقارا حاننان ءبىزدى. ەدىك ءبىز ۇرالعان التىنىن حاننىڭ –

 .كەتتى دا، ايتتى دەپ
 باتپان تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرىپ، حانعا كەلىپ، التىنىن تاۋىپ بەرىپ، قايتپاقشى بولدى.

 حان بۇعان قىرىق سيىر، وتىز قوي بەردى. بۇل ونى الماستان، تارعىل وگىزگە ءمىنىپ قايتتى.
ەن باتپانعا كەلەدى. جىلداردان جىل وتكەندە جىل]ى[ مەكەنىنە جەتكەندە، حاننىڭ قىزى جوعاالدى. تاعى ۇيرەنگ

 باتپان بارادى. بارا جاتقاندا كەمپىرگە ايتادى:
 .دەيدى –قۇتىلدىم، ەندى تۇتىلدىم،  العاشقىدا –

تاعى باياعىسىنداي جەكە ۇيگە كىردى. ءتۇن ورتاسىنان تۇرىپ اپ، العاشقىدا قۇتىلدىم، ەندى تۇتىلدىم دەپ قاقسايدى. 
 بەرۋشى ءۇش ادامنىڭ بىرەۋىنىڭ اتى تۇتىلدىم ەكەن. ماناعى حاننىڭ قىزىن قالماققا شىعارىپ

 ىنا جىعىلىپ ايتادى:اياع ،[دەپ] – بولماس، قوي، –
 .دەپ – اكەتكەن، قالماقتار جەردە پالەندەي –

 ەرتەڭىندە شال حانعا كەلىپ ايتادى:
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 الماقق الىستا سونداي. بەر ارقان جىبەك كەز قىرىق جىگىت، قىرىق جانە –. دەپ – بەر، ارعىماق قارا ءبىر ماعان –
 .دەيدى – قىزىڭدى، ەكەن اكەتكەن

حان الگى ايتقاننىڭ ءبارىن بەرىپ، جونەلتەدى. اتقا مىنبەگەن سورلى ارعىماقتان قۇالپ قاال جازداپ، قىرىق جىگىتتى 
ىرىق كەتتى. قدەپ، بايالتىپ جونەلدى. باتپاننىڭ قاراسى دا كورىنبەي « كۇشىم تاسىدى»وزى -شاقىرىپ، ءوزىن

جىگىت قورىققانىنان جۇگىرىپ كەلەدى. باتپان قالماققا جاقىنداپ قالدى. الدىندا ءبىر اۋەدەن جەرگە تىرەلگەن بايتەرەك 
تۇر. بۇل سوعان اتىنىڭ باسىن تىرەپ، قايتۋعا ويالعان. ات بايتەرەكتى قاعىپ جىبەرگەندە، بايتەرەك تۇبىمەن قوپارىال 

عى ۇزەڭگىگە ءىلىنىپ، سونىمەن قالماقتاردى قىردى. قىرىق جىگىت كەلدى. ەكى جىگىتتىڭ قۇالدى. ءبىراق ءبىر جا
بىرەۋىن سۇيىنشىگە جىبەردى. بىرەۋىن قىرىق سيىر، وتىز قويىن بەرگەندە، العان جوقپىن، ەندى حان ماعان قىزىن 

پ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن بەرەيىن دەپ، ]جاتىر دەپ ونى[ جىبەرگەن. اقىرىندا، حان قىزىن بەرىپ، شال الى
 تويىن ىستەپ، باتپان باتىر جەتى ەبەلى سوققان مۇراتىنا جەتكەن.

 . بارىس، تارىس41
بۇرىن ءبىر زاماندا ءبىر باردام ادام بوالدى، مالى كوپ، باالسى جوق بوالدى. سول كەزدە ول كىسىنىڭ اعاسىنىڭ 

االدى. وعان جاالۋ دەپ ات قويادى. كوڭىلىمە جاالۋ بولسىن  باالسى كوپ بوالدى. اعاسىنىڭ ءبىر باالسىن اسىراپ
دەپ، ءسويتىپ جۇرگەندە، ءوز قاتىنى ءبىر ۇل تابادى. باي قۋانىپ، ءوز باالسىنىڭ اتىن دەمەۋ قويادى. سونىمەن 

والدى. ب ەكى باال ەرجەتىپ، جىگىت بوالدى. بايدى قۇداي اتىپ، بۇرىنعى باالنى قويىپ، ءوز باالسىنا بىرەۋگە قۇدا
ءبىر جىلى قۇداسى جەر اۋىپ، كوشىپ كەتتى. الىس جەرگە كەتەدى. سول زاماندا باالسى ون ەكى جاسقا كەلەدى. 
اسىراپ العان باالسى ون بەستە بوالدى. باي ۇلكەن باالسىن كىشى باالسىنا جولداس قىپ، قاينىنا جىبەرەدى. ارادا 

پ تابادى. سىرتىنان سۇراپ، اۋىلعا جاقىن قالعاندا، ۇلكەن اعاسى جىل ءجۇرىپ، بىرنەشە كۇندە قايىن جۇرتىن ىزدە
 ىنىسىنە ايتادى:

 قاتىن ساعان ىستەپ، تۋعاندىعىن وزىنەن اكەڭ سەنىڭ. سەنىكى – جول جولداستىق. مەنىكى –لىك جول كۇيەۋ –
 بارىپ، سەن. بەر ماعان ۇكىنى باسىڭداعى. بول جولداس ماعان سەن. كونبەيمىن وعان ەندى مەن. بولدى اپەرمەك
 .دەيدى – بەر، حابار دەپ كەلدى كۇيەۋ

 .بەرەدى ۇكىنى باسىنداعى قورقىپ، باال. دەيدى –ماساڭ، ولەسىڭ، ال ءتىل. كونەسىڭ الساڭ، ءتىل –
 .كەلەدى اۋىلعا شاۋىپ، دەپ، «كەلدى كۇيەۋ» سونىمەن. بەرەدى قاسام دەپ، – ايتپايمىن، ەشكىمگە –
 تتەپ،قۇرمە كۇيەۋدى جيىلىپ، ءبارى اۋىلدىڭ. بەرەدى ايتىپ جونىن-ءاتى دەپ، – كەلدى، باالسى بايدىڭ پالەن –
 ش بولعان سوڭ قىزبەن ويناپ، قىزىق كورەدى. اعانى قۇداي اتتى، كەلىنمەن بىرگە جاتتى. سول ۋاقتا سول اۋىلعا:كە
 .ايتتى سۇمدىقتى ءبىر دەپ، – بولما، جاقىن سويلەپ، جاقسى باالممەن بولعان جولداس مەنىڭ مىنا –
 ەستىپ، ءسوزدى بۇل. جاماندايدى دەپ، –ى، اجىرايد ەلدەن ەرى ەردەن، قاتىن بولساڭدار، سىرالس باالمەن بۇل –

 ياعىبا بەرىپ، جيىپ بۇزاۋدى بارلىق اۋىلداعى دەپ، «بولماس ءجۇرىپ قاراپ» باال بۇل. بارمايدى قاسىنا ەشكىم
 دامىل جۋساپ،. جەمەيدى ءشوپ جايىلىپ،. جۇرمەيدى جونگە ايداسا، بۇزاۋ جاس. باقتىرادى باالعا دەگەن دەمەۋ

 ۋ باالنىڭ ادام سيپاتى قالمادى.دەمە. كورمەيدى
ءبىر كۇنى باال جىالپ وتىرسا، قالىڭ جامعىر جاۋادى. دەمەۋ باال قايدا بارارىن بىلمەي، ءبىر بورسىقتىڭ ىنىنە كىرەدى.  

ننەن شىعىپ، بۇزاۋعا كەلەدى. بۇل جەردە ءبىر سالدەسى بار ادامدى كورەدى. سالدەلى ادام جاۋىن وتكەن سوڭ ى
 باالعا جاۋاپ بەرەدى.

 بەرەيىن، تىلەگىڭدى نە. ايت سەبەبىن بولمادىڭ، سۋ ناعىپ سەن بولعاندا سۋ ءبارى جەردىڭ جاۋىپ، كۇن شىراعىم، –
 :ايتادى باال دەگەندە، –
 ەم،دەس تۇر جاتىپ، دەسەم، جات بۇزاۋدى وسى. كەتپەيدى ويىمنان قورلىعىم كورگەن. سۇرامايمىن دا جان دا، مال –

 .ۇيرەتتى دۇعا باالعا ەكەن، ادام قايالكەر وقىمىستى، وتە ادام سالدەلى ول. دەيدى –رىڭىز، بە عىپ تۇراتىن
 .ۇيرەتتى دەپ – تۇرەكەلەدى، دەسەڭ، تارىس. قاالدى جاتىپ دەسەڭ، بارىس بۇزاۋعا باالم، –

 باال ايتتى:
 ەپ،د –تساڭ، قىراۋ تۇسپەيدى، جا قىستاپ. بار ءىن ءبىر جەردە ءبىر انا – ايتايىن سەبەبىن جاۋماعان جاۋىن –

 .قاالدى كەتىپ
دەپ قويىپ ەدى، بارلىق بۇزاۋ « بارىس»باال قۋانىپ، ەرتەسىنە بۇزاۋدى ايداپ كەلەدى. ءبىر شۇقىر جەرگە 

. دەپ، تۇرعىزىپ الىپ، ۇيگە باردى« تارىس»جاتىپ قالدى. باال جاتىپ، ۇيقىسى قانىپ، كەشكە تامان قيمىلداماي، 
قاتىن دا بۇزاۋدى بايالپ الدى. كۇندىز باال قوريدى، تۇندە قاتىن باياليدى. )سەنىڭ پالەڭنەن بۇزاۋ قالدى.( دەمەۋ 

 باال ءبىر كۇنى وي وياليدى:

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                851 bet 

 زورلىق وزىمە ونەرىمدى بۇل دا ونان قينامايىن، جانىن جاس سياقتى ءوزىم ؟نە جازىعى ماعان بۇزاۋدىڭ بۇل –
قايتەر ەكەن دەپ، تۇندە كەلىپ، اڭدىپ تۇرىپ، قىز، كۇيەۋ جاقىنداسقان  سوعان دەپ، – ىستەيىن، اعاما قىلعان

دەپ قويىپ ەدى، قىز، كۇيەۋ اجىراماي قاالدى. تۇنىمەن جاتىپ، قايعىعا باتىپ، سونىمەن تاڭ « بارىس»ۋاقىتتا 
 اتادى. تاڭ اتقان سوڭ قىز شەشەسى قىزى كەلمەگەن سوڭ كىشى كەلىنىنە ايتادى:

. ىرەدىك وتاۋعا كەلىپ، كەلىن سوڭ دەگەن –شى، قىز ءالى جوق، ۇيىقتاپ قالدى ما، وياتىپ كەل، بار كەلىن، اۋ، –
 باال ۋدەمە تۇرىپ، سىرتىندا سوندا. تارتادى يىعىنان كۇيەۋدىڭ كەپ، كەلىن. كورەدى كۇيەۋدى قىز، جاتقان ويناپ

 بىرىن تانىسادى.-ءبىر جەڭگە-قىز. جابىسادى كۇيەۋگە قولى كەلىننىڭ. ايتادى تاعى «بارىستى»
 سونىمەن كىشى كەلىن كەشىگىپ كەلمەگەن. كەمپىر ۇلكەن كەلىنىن شاقىرىپ الىپ:

 ،بارشى سەن. جوق حابار دا ودان ەدىم، جىبەرىپ كەلىندى كىشى باعانا. جوق قىز كەتكەن تۇندە كەلىن، اي، –
توپار، -وتاۋعا كىرەدى. قاراسا، قىز، كۇيەۋ وپار كەلىپ، كەلىن ۇلكەن سوڭ دەگەن – بوالر، بولعان بالە ءبىر بۇالرعا

 كىشى كەلىن يىقتان ۇستاپ وتىر. مۇنى كورىپ، ۇلكەن كەلىن ۇرىستى:
 تىسىمەن پ،شىمشى بەتىن ءوز دەپ، – تىلىڭگىرلەر، بەتىڭ بەتسىزدىك، دەگەن نە كىسىسىڭ، دەگەن نە ۇيالماعان –

ىپ دەپ قوي« بارىس»قىپ جۇرگەندە دەمەۋ باال تاعى كەپ، جۇل الىپ، جاعادان كەلىندى كىشى قىمىرتىپ، ەرنىن
ەدى، قاتىننىڭ ءبىر قولى بەتىنە جابىستى. ءبىر قولى كىشى كەلىننىڭ جاعاسىنا جابىستى، ءسويتىپ، ءتورت ادام بولىپ، 

ارلىق اۋىل ببىردەن حابارالنىپ، -كۇيەۋ باتىر ءبىرىن ءمىنىپ، ەكەۋىن جەتەلەپ، جاتا بەرگەن ەكەن. سونىمەن بىردەن
جيىلىپ، ءبىر كەرەمەت بولعان ەكەن دەپ، ءبىر مولدا بار ەكەن، ءوزى وتە وقىمىستى، سونى شاقىرىپ كەل دەپ، 

 باناعى دەمەۋ باالنى جىبەرەدى. دەمەۋ باال جۇگىرىپ، مولدانىڭ اۋلىنا كەلىپ:
سە، ىپ، سىزگە جىبەردى. ءجونى كەلقاش ءتۇسى ساسىپ، قاتتى ەكەن، قالعان ناۋقاستانىپ باالالرى بايدىڭ پالەن –

باراسىز، جاقسىالپ دەمدى ساالسىز. تاڭ ۇشىعىن تارقىراتىپ، كۇن ۇشىعىن كۇركىرەتىپ، ءساتى كەلسە، جازاسىز. 
 لدانىمو ەكەن، بار ەسەگى ۇرعاشى ءبىر كۇلدىرىپ، مولدانى دەپ، –باالالرى جازىلسا، ءبىر توعىز بۇگىن االسىز، 

 ە جاتىر ەكەن.كەل مىنگىزىپ، سوعان
 مولدەكەم جولدا كەلە جاتىپ، ءبىر اعىن سۋدى كورەدى. مولدا:

 باال ءسوزدى بۇل. بەرەدى جاۋاپ دەپ، – االم، دارەت ءتۇسىپ، عوي، بار سايتانى كورەيىن، سۋىن سىردىڭ مەن –
دىق . دەمەۋ باال ءبىر سۇمالىسىپ ەسەكپەن تۇرادى باال تانىپ، دارەتپەنەن جامىلىپ، شاپانىن مولدا. كورەدى ماقۇل دا

دەپ قويعان ەكەن، مولدانىڭ قولى قالدى ناسىبايىنا جابىسىپ. مولدانىڭ مۇنى كورىپ، سۇرى « بارىس»ويالپ، 
 كەتتى. قانشالىق قۇتىلماققا قايال ەتتى. ءبىر بالە عازيز باسقا بولعاننان سوڭ. باالعا سوندا تۇرىپ جاۋاپ ەتتى.

 مولدا ايتادى:
 اال، مىنا سۇمدىق قارا. دەم سالسام دا، بولمايدى. بۇعان تاپقىن داۋا.ب قاراعىم، –

 سوندا باال ايتادى:
. ابامىنت مەن اق،-ىزدەمەي الىستان داۋاسىن مۇنىڭ. عوي ەكەن جوق اقىلىڭ دا، بولسا كوپ عىلىمىڭ مولدەكە، اي، –

 وتىنە اۋزىڭىزدى تيگىزىپ تۇرىپ، قاتتىك ەسەگىڭىزدىڭ ءوزىڭىزدىڭ مىنا. بوالدى كوپ ەلدە ءبىزدىڭ ءىس مۇنداي
 .دەيدى –اق بوسانىپ كەتەدى، -ۇرلەپ جىبەرسەڭىز، بۇل قولىڭىز دەمدە

دەپ، اۋزىن تيگىزىپ، ۇرلەپ « ەم بوال كور»مولدا مۇنى قابىل كوردى. باال ەسەكتى تارتا بەرەدى. مولدەكەم 
انى، تانى(، ءسات مولدانىڭ اۋزى ەسەكتىڭ كوتىنە دەگەن دۇعاسىن ايتىپ )ت« بارىس»كورەدى. دەمەۋ باال باياعى 

جابىسادى. مۇنى كورىپ، مولدادان سۇر كەتتى. مولدا مەن ەسەكتى جەتەلەپ، اۋىلعا باال جەتتى. مۇنى كورىپ، بارلىق 
، دەپ – دان،باال دە ءبارى بالەكەتتىڭ بۇل –جۇرت تاماشا ەتتى. مۇندايلىق سۇمدىقتى كورىپ، ەلىنىڭ تاپقان اقىلى 

، اياق وتكەن سىردىڭ ءبارىن ايتىپ، اقىرى، جۇرتتى قيماي-باالعا جابىلىپ، باالعا جالىنىپ، سىرىن سۇراپ، باال باستان
 دەپ، ءبارىن دە بوساتىپ قويا بەرىپ، ءوز قاتىنىن ءوزى الىپ، ەندى قايتىپ الىپتى.« تارىس، تارىس»
 . زىپ42

قوقاندىق ساۋداگەر ساۋداگەرشىلىك ىستەپ، تاشكەنتكە كەلەدى. ارينە،  بۇرىنعى وتكەن زاماندا، ءدىن مۇسىلمان اماندا
ول ۋاقىتتاردا ساۋداگەرلەردىڭ ساۋداگەرشىلىك ىستەپ، بىرنەشە كۇندەر، بىرنەشە ايالر جول جۇرەتىنى اركىمگە بولسا 

ياقتى ءىرى ن ءوزى سدەمەكشى، تاشكەنتتە« ەردىڭ سىرىن ەر بىلەر، كىمنىڭ سىرىن كىم بىلەر»دا، بەلگىلى شىعار. 
ساۋداگەرمەن تانىسىپ، سىرالس بوالدى. بىرنەشە كۇندەر بىرگە جول ءجۇرىپ، ءبىرىنىڭ سىرىنا ءبىرى ابدەن تانىس 

جەكجات بولماقشى بوالدى. تاشكەندىك ساۋداگەردىڭ قىزى، -بوالدى. اقىرىندا، بىرىمەن ءبىرى سۇيەكتەس قۇدا
كەندىك ساۋداگەر قوقاندىق ساۋداگەرگە قىزىن ايەلدىككە بەرمەكشى بوالدى. قوقاندىق ساۋداگەردىڭ باالسى بار. تاش
 وسىنداي مەيىرماندىقپەن ەلىنە قايتادى.
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ايالردان ايالر، جىلداردان جىلدار وتەدى. تاشكەنتتىك ساۋداگەردىڭ قىزى بوي جەتەدى. ول ۋاقىتتا قىزى باالدان ەرتە 
ەتتى، كەلىنى ەرج»ساۋداگەر قوقاندىق ساۋداگەرگە حابار جىبەردى: ەرجەتەتىن قۇسايدى. سوندىقتان تاشكەنتتىك 

ۇزاماي  ەگەسى»دەيدى. حابارشى كەلىپ، حابارىن ايتقاندا، − ، «كەلىپ اكەتسىن، بولماسا، بىرەۋمەن كەتىپ قاالدى
 دەيدى. حابارشى ءوز سوزىمەن قايتىپ كەتەدى.− ، «بارادى، جىبەرەمىن

دى، كەڭەسەدى. كۇيەۋدى قالىڭدىعىن الىپ كەلۋىنە اتتاندىرماقشى بوالدى. كۇيەۋ قوقاندىق ەلىن جيادى، ويالسا
 جاستاۋ جانە ]جالعىز[ جىبەرۋگە قورقىپ، قاسىنا مىقتى جىگىت قوسىپ، ەكەۋىن اتتاندىرادى.

 ڭەكەۋى جولعا شىقتى. جولمەن ءجۇرىپ كەلەدى، باراتىن جول قاشىق. كۇن ىستىق، جوالۋشىالر ات ۇستىندە كۇننى
ام، بۇدان مەن بولس»ىستىعىنا بالقىپ كەلەدى. كەنەتتەن كۇيەۋ جولداستىڭ ويىنا مىناداي ءبىر قيال ەلەستەيدى: 

 دە يىمىمك دا، اتىم بولسا، مەنىڭ شە؟ مەنىڭ. جاقسى دە كيىمى دا، اتى بۇنىڭ دا سوندا. باال –مىقتىمىن. ال، بۇل 
ەي بىرنەشە سۇراقتارمەن قيالداردى كوزىنىڭ الدىنان ەلەستەتەدى. دەگەند «كەرەك؟ ەتۋ نە كەرەك؟ ىستەۋ نە. جامان

 قايتكەنمەن، بۇعان امال تابۋ كەرەك...
دەپ، دارەت ۇشتاعالى كۇيەۋدەن كەيىن قاالدى. اتىنىڭ − تاپتىم! تاپتىم! مەن بۇعان مىنانداي امال ىستەيىن، − 

پ وتىرىپ، كۇيەۋدىڭ الدىنان وراپ ءوتىپ، كورىنبەي، باسىن بۇرىپ، جىلعا، سايعا قاراي تارتادى. جىڭعىلمەن ورلە
وزا جونەلەدى. كەنەتتەن جول جاعاسىنان ەسكى موالعا كەزدەسەدى. كۇيەۋ جولداس اتى مەن كيىمىن كورىنبەيتىن 
تاسادا قالدىرىپ، ءوزى جاالڭاش ەسكى موالنىڭ اۋزىن اشىپ، كىرىپ جاتادى. كۇيەۋدە ەشقانداي بوتەن وي جوق. 

 تىر. كۇيەۋ ەسكى موالنىڭ ماڭايىنان وتە بەرگەندە، ەسكى موالنىڭ ىشىنەن ءبىر جاالڭاش شىعىپ:كەلە جا
ەي، پاتشازادا! ەي، مىرزا! سەن مىنانى تىڭدا! سەن استىڭداعى اتىڭ مەن كيىمىڭدى جولداسىڭا بەر. سەن ونىڭ − 

كۇيەۋ بولسىن. بارعاندا دا سوالي ايت. اتىن ءمىنىپ، كيىمىن كي. سويتكىن دە، سەن وعان كۇيەۋ جولداس بول، ول 
دەپ، قايتادان موالعا كىرىپ، − ەگەر دە مۇنى ورىنداماساڭ، قايتاردا، ءبارىبىر، بۇيەردەن سەنى امان وتكىزبەيمىن، 

 جوق بوالدى.
جاس كۇيەۋ قورقادى، ىالج جوق، ءجۇرىپ كەلە جاتقان جولىمەن جۇرە بەرەدى. بۇل ءوتىپ كەتكەننەن كەيىن 

 ڭاش كۇيەۋ جولداس قايتىپ بارىپ، اتىنا ءمىنىپ، كيىمىن كيەدى. جولداسىنىڭ سوڭىنان قۋىپ جەتەدى.جاال
ن سە»كۇيەۋ، مەن عاجايىپ ءىس كوردىم. جول جاعاسىنداعى ەسكى موالدان جاالڭاش ادام شىعىپ، بىالي دەدى: − 

، «كۇيەۋ بولسىن دەپ، جوق بولدى اتىڭدى، كيىمىڭدى قاسىڭداعى جولداسىڭا بەر. سەن كۇيەۋ جولداس بول، ول
 دەيدى.− 
سەن مەنىڭ اتىمدى ءمىن، كيىمىمدى كي. مەن كۇيەۋ جولداس بواليىن، سەن كۇيەۋ بولعىن )ساۋداگەر بۇرىن − 

 كۇيەۋىن كورمەگەن(.
 جوق، مەن كۇيەۋ بولمايمىن.− 
ت ڭ پىكىرىنەن ءوزى قايتسىن با، اقايتا ايتادى. ءوزىنى-دەپ، جاس باال قورىققانىنان قايتا− كۇيەۋ بولىڭىز، − 

 )بۇرىنعى كۇيەۋ جولداس( قاشان جەتكەنشە اسىعادى.« كۇيەۋ»پەن كيىمدەرىن اۋىستىرادى. كەۋلى ورىندالعان 
كۇندەردەن كۇندەر وتكەندە، بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، ازعانا ەمەس، مول ءجۇرىپ، تاشكەنت شاھارىنا جەتەدى. 

رسى االدى. كۇيەۋدىڭ وزىنە ارناپ، اق وتاۋ تىگەدى. كۇيەۋ مەن قىزدى وتاۋعا شىعارادى. قۇتتى قوناقتى قۋانىشپەن قا
قوس جاس تاماشاسىن ىستەپ، قىزىققا باتىپ، جاتا بەرەدى. كۇيەۋ جولداستان اڭگىمە ەستيىك: ول ەلدىڭ ەسكى 

وقسان ءبىرىنشى كۇنى ت سالتى كۇيەۋ جولداسقا توقسان سيىردى ءۇش كۇن باقتىرادى ەكەن. سول توقسان سيىردى
سيىردى ازانعى ۋاقىتتا بوساتقانشا، ءتۇس ۋاقتى، كەشكە بايالعانشا، ءتۇن جارىمى بوالدى. باال جىاليدى، سىقتايدى. 

 ىالج جوق، ەكىنشى كۇنى تاعى دا وسىنداي حالمەن بوساتىپ، كەڭ القاپقا جاتىپ كەلەدى.
تقان. كوزى جىالۋدان بۇالۋ بولىپ، ىسكەن. سيىرالرىن ورىسكە قولىندا تاياق، جاالڭ اياق، بۇتتارىن شەڭگەل جىر

جىالي جول ۇستىندە وتىرادى. قۇدايعا، ارۋاققا جالبارىنادى، جالىنادى. قۇداي ونىڭ تىلەۋىن قوش -ايداپ، جىالي
 كورگەندەي، جوالۋشى اق اتتى، اق ساقالدى، اق سالدەلى، اق كيىمدى جوالۋشىنى كەزىكتىرەدى.

 ، ناعىپ جىالپ وتىرسىڭ؟ھە، باالم− 
 ھە، اتا، ءتىپتى، سۇراما، مەنىڭ باسىما تۇسكەن ءىستى ادام باالسىنىڭ باسىنا قۇداي بەرمەسىن.− 
 جوق، شىراعىم، ءجونىڭدى ايتقىن.− 
دەپ، باسىنان وتكەن وقيعانى، اۋلىنان شىققاننان باستاپ، − جارايدى، اتاجان، ايتايىن، باسىمنان وتكەن وقيعانى، − 

 دال وسى مامەنتكە دەيىن ايتىپ، تۇسىندىرەدى.ء
 دەسەڭ، شەشىلەتىن بولسىن، بۇدان« تاق»دەسەڭ، بايالنىپ، « زىپ»والي بولسا، جارايدى، شىراعىم. سيىرىڭ − 

رۋاعى بابانىڭ ا-دەپ، اق ساقالىن ءبىر سيپاپ، ءجۇرىپ كەتەدى )بۇل اتا− بىالي ءىسىڭدى قۇداي وڭعارسىن، الال، 
 ەدى(.
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نىڭ كەۋلى بۇرىنعىدان گورى دۇرىس، ءبىر دەم العانداي بولىپ قاالدى. كەش جاقىندايدى. سيىرىن ايداپ قايتادى. باال
ورنىنا بارىپ، بايالنادى. ارتىنان تىنىش ۇيقىعا كىرىسەدى. تاڭ -دەگەندە توقسان سيىر ورنى« زىپ»اۋىلعا كەلەدى. 

ە قاراي جايىلىپ، جۇرە بەرەدى. سيىردى ايداپ تاستاپ، دەگەندە توقسان سيىر شەشىلىپ، ورىسك« تاق»اتادى. 
قايتىپ كەلىپ، اق وتاۋدىڭ جاپسارىنا جاسىرىنادى. تاڭ اتقان مەزگىلىندە كۇيەۋ مەن قىز شومىلۋعا كىرىسەدى. قىز 

دەيدى. قىزدىڭ قولى « زىپ»جاالڭاش تۇرىپ بارىپ، قۇمعاننىڭ تۇتقاسىنان ۇستاپ، كوتەرە بەرەيىن دەگەندە 
 −، «سەنى نە قۇداي ۇردى، قالجىڭداماي، تەز الىپ كەلسەي»عاننىڭ تۇتقاسىنا، قۇمعان جەرگە جابىسادى. قۇم

 دەيدى ]كۇيەۋ[.
 دەيدى.− اي، جابىسىپ قالدىم، -ۋيباي− 
 دەيدى. بۇ دا جابىسادى.« زىپ»دەپ، بارىپ، ۇستاي بەرگەندە تاعى دا − كانە، − 

بار، اناالر ۇيىقتاپ قالعان قۇسايدى، تۇندىگىن اشىپ »دىگى اشىلماعان. كۇن شىعا باي قاراسا، اق وتاۋدىڭ تۇن
دەپ بارىپ، « قۇداي ۇردى»دەپ، ساۋداگەر توقالىن جىبەرەدى. توقال كەلىپ، جاپسارىنان قاراپ، − ، «كەل

 دەيدى. بۇ دا جابىسادى.« زىپ»تۇندىكتىڭ باۋىن قازىقتان شەشە بەرەيىن دەگەندە 
« زىپ»ت العالى قۇمعان الىپ، تىسقا شىعادى. قولىنا سۋ قۇيىپ، استىن جۋا بەرەيىن دەگەندە باي )ساۋداگەر( دارە

دەيدى. ءبىر قولى استىنا، ءبىر قولى قۇمعاندى قويعان جەرگە جابىسادى. ءبىر بالەنىڭ بولعانىن بىلەدى. بايبىشەسىن 
 شاقىرادى. بايبىشەسىنە تۇسىندىرەدى.

ىلسە، پالەن جەردە باسى ءمۇيىز، كوتى كيىز كەمپىر بار، سول بىلەر، سونى بارىپ، ب ءبىر بالەنى بۇل بايبىشە، –
دەپ، جىبەرەدى. بايبىشە كەتەدى، باال سوڭىنان باقىالپ تۇرادى. بايبىشەنىڭ الدىنان تەرەڭ سۋ − شاقىرىپ كەل، 

« زىپ»ە قويىپ، وتە بەرگەندكەزدەسەدى. وتۋگە قيىن. مۇمكىندىك بولماعاندىقتان، شەشىنىپ، كيىمدەرىن توبەسىنە 
دەيدى. قولى كيىمىنە، كيىمى توبەسىنە جابىسىپ قاالدى. ەندى بارۋعا مۇمكىن ەمەس، قايتىپ كەلەدى. ونى الىپ 

 كەلۋ ءۇشىن ەشكىم بولماي، سيىرشى باالنى شاقىرىپ الىپ، سونى جىبەرمەكشى بوالدى.
 شاقىرتقان سوڭ باال كەلەدى.

 كوتى كيىز، باسى ءمۇيىز كەمپىر بار، سونى شاقىرىپ كەلگىن. شىراعىم، پالەندەي جەردە− 
 بارسام، بارايىن. استىما ۇرعاشى ەسەك تاۋىپ بەر، ءمىنىپ بارايىن.− 

امال قانشا، تاۋىپ بەرەدى. باال ءمىنىپ الىپ، جۇمساعان جاعىنا كەتەدى. بارىپ، باسى ءمۇيىز، كوتى كيىز كەمپىرگە 
 ايتادى. كەمپىر:ساۋداگەردىڭ ايتقان سالەمىن 

دەپ، ەكەۋى ەسەككە مىنگەسىپ، جول تارتادى. جولدا كەالتىپ، كەمپىردىڭ دارەت ۇشتاعىسى − ماقۇل، بارايىن، − 
 كەلەدى. ەسەكتەن ءتۇسىپ، دارەت ۇستايدى. باالعا تازا كەسەك تاۋىپ بەرۋىن تاپسىرادى. باال:

پىر دەيدى. كەم− ەگىس جەرىمەن سۇرتە قويىڭىز،سونىڭ ت− دەپ، باس سۇيەك تاۋىپ، − كەسەك تابىلمادى، − 
 دەيدى. باس سۇيەگى كەمپىردىڭ كوتىنە جابىسادى. كەمپىر جالىنادى.« زىپ»الىپ، سۇرتە بەرگەندە 

 .دەيدى − قۇتقار، بالەڭنەن مىنا بەرەيىن، ايتقانىڭدى –
شا، كەمپىر ەسەكتىڭ كوتىن جاالي قان امال جوق، ىالج. دەيدى − جاال، ءبىر كوتىن ەسەكتىڭ مىنا قۇتقارايىن، –

 دەيدى. كەمپىردىڭ ءتىلى ەسەكتىڭ كوتىنە جابىسادى.« زىپ»بەرگەندە 
مىنا كارتينانى قاراڭىز: ەسەكتىڭ كوتىنە كەمپىردىڭ ءتىلى، كەمپىردىڭ كوتىنە سۇيەك جابىسقان. باال ەسەكتىڭ ۇستىنە 

ردىڭ كوتىندەگى سۇيەكتىڭ قىزارعان جەرىن كورىپ، ءمىنىپ، جول تارتادى. جولمەن كەتىپ بارا جاتقاندا كەمپى
شىقلىق ەتەدى. ارى ۇرلەدى، بەرى ۇرلەدى. اقىرى، شىداي الماي، سۇيەككە كەلىپ، قونىپ، -]ساۋىسقان[ شىقلىق

دەيدى. ەندىگى قىزىقتى قاراڭىز: ەسەكتىڭ ۇستىندە باال، ەسەكتىڭ كوتىنە « زىپ»قىزارعان جەردى شوقي بەرگەندە 
ڭ ءتىلى جابىسقان، كەمپىردىڭ كوتىنە سۇيەك جابىسقان، سۇيەككە ساۋىسقان جابىسقان. وسىنداي كارتينامەن كەمپىردى

باال اۋىلمەن اۋىلدى اراالپ جۇرەدى. مۇنى كورگەن حالىق ابدەن قىزىققا باتادى. اقىرىندا، ساۋداگەردىڭ الدىنا 
 ، ولەدى. زىپ وسىمەن اياقتايدى.كەلەدى. ساۋداگەر مۇنداي ىزاعا شىداي الماي، ءىشى جارىلىپ

 . ەكى دوس سوقىردىڭ جايىنان43
بىرىنەن ايرىلماي، كۇننەن كۇن ەكەۋى دوس بولىپتى. ءھار ادام -بۇرىنعى زامانداردا ەكى سوقىر جولداس بولىپ، بىر

ى بىرەۋىسىز ىعبىرىمىزگە تەڭدەسپىز عوي دەپ. سول بەيشاراالردىڭ دوست-تەڭ تەڭىمەن، تەزەك قابىمەن، ەكەۋمىز بىر
ءبىرى تاماق جەمەستەي بولىپ، جانىن دا، ءتانىن دە ورتاعا سالىپ، قول ۇستاسىپ، اۋقات قىلىپ ءجۇرىپتى. ءبىزدىڭ 
بۇرىنعى ەڭ ۇلكەن اتامىز ادامعا دۇشپان بولعان ءبىر شايتان اتتى بىرەۋ بار دەيدى عوي، سول وسى ەكى سوقىردىڭ 

ەپ، ەكەۋىن اجىراتۋدىڭ شاراسىنا كىرىسىپتى. بۇعان اجىراتۋ ايالسىن تابا الماي، ۇيىمداسىپ، اۋقات قىلعانىن دا كۇند
 نە قىالرىن بىلمەي تۇرعاندا ءبىر ادام:

 .سۇراپتى دەپ – سىلەيىپ؟ تۇرسىڭ ناعىپ –
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 ورىمس ەندى. ەدىم الىپ كەپىلىن بۇزۋدىڭ دوستىعىن سوقىردىڭ ەكى وسى. جوق تۇرعام جەتىسىپ مەن ويباي، –
 .دەيدى –سونى بۇزۋدىڭ اقىلىن تابا الماي تۇرمىن،  قۇرىپ،

 – «!جولداسىڭا ما،»ء بىرەۋىن سوقىردىڭ ەكى دەپ، – بەرەم، اجىراتىپ وڭاي بوقتان ونى مەن ما؟ سول وي، –
 .ۇرادى ءبىر دەپ،

 .ۇردى ءبىر دەپ، – ۋف، قۇداي، ءما، –
 ى ەكى سوقىردىڭ بىرەۋى:الگ سوڭ سودان. بەردى وتە ۇرىپ، ءبىر دەپ، – وزىڭە، ءما، –
 پ،دە – اۋ،-بەردى نارسە كوپ جارىلقاعىر، ءتاڭىر عوي، ەكەن ادام قۇدايكور ءبىر اۋ،-بولدى جاقسى اي،-دوستىم –
 :دوستاسى. سۇرايدى دەپ – مە؟ نارسە باسقا جوق، ما، اقشا بەرگەنى دوستىم، –
 .دەيدى –ۇرىپ، ءولتىرىپ كەتە جازدادى عوي،  ءوزىمدى اۋەلى تۇرماق، بەرمەك. جوق بەرگەن تە تۇك ويباي، –
 با؟ ايتاسىڭ قالجىڭداپ جوق، پا؟ راس قويشى، –
 ولىمق ەدى، كەتىپ قويىپ ءبىر باسىما ەكى، قولىما ەكى. قالدىم دەپ ولەيىن تۇرماق قالجىڭداماق ءوزىم ويباي، –

 بىرء ەندى. دەيدى –رمان كەيىتپەشى، ا ونان دە سەن تۇرعاندا كەيىپ جانىم اينالىپ، قاڭعىپ باسىم سىرقىراپ،
 :سوقىر

 ورمەسەك كوزىم بە؟ ۇستەيسىڭ دە سەن جۇرسەم، دەپ الدانىشىم بار قۋانىشىم، كوڭىل كوزقاراشىعىم، مەن ويبۇي، –
 سەن دە ءبارىن بولسا، كەرەك وتىرسىڭ؟ ايتىپ بارىپ اۋزىڭ شىداپ، بەتىڭ ءقايتىپ تۇرعاندا، ەستىپ قۇالعىم دە،
 .دەيدى –اق شىنىن ايت، ءبىر. ال
 ۇالقق ەستىپ، قۇالق ويباي،». جوق بەرگەن جوق، بەرگەن تۇك با؟ تۇرسىڭ سەنبەي اق،-شىنىمەن ويپىرماي، –

 .جوق جامان كۇنشىلىكتەن جوق، زامان ىنتىماقتاي. كەتەدى اجىراسىپ جانجالداسىپ، ەكەۋى «ەستىدىمەن
 . ەكى ەرىنشەك44
ءبىر ۋاقىتتا يتاياق دەگەن كارى شال بولعان ەكەن ءھام مۇنىڭ شۇيكە دەگەن كەمپىرى بولىپتى. بۇالردىڭ ءبىر  

 جالعىز سيىرى بار ەكەن. بۇل سيىردىڭ كارىلىگى يەلەرىنىڭ كارىلىگىندەي ەكەن.
 قاڭتاردىڭ شاقىرالپ تۇرعان اياز كۇنى:

 شا دەپ جاۋاپ بەردى:بۇالي بۇعان كەمپىر. قىلدى ىقبۇير كەمپىرىنە شال دەپ، – سال، ءشوپ سيىرعا –
 ءشوپ سيىرعا كۇرەپ، قار ۇستىنەن ءشوپتىڭ كۇنى سۋىق مۇنداي. بەر ءوزىڭ تىلەسەڭ، دە ەگەر ارمان، كەت –

 جاس ۇرعانت ۇلپىلدەپ كەلتىرۋگە باجاي ورنىنا بۇيرىعىڭدى سەنىڭ. بە بىلمەيسىڭ سەن ازاپتانبايمىن، سالىپ،
 :ايتتى شال. دەيدى – عوي، ەمەسپىن

مەن  ولگەنىڭشە-بارماعاندا، مەن بارام با؟ الال تاعاال مەنەن مۇحامەد پايعامبارىمنىڭ بۇيىرعانى بويىنشا ولە سەن –
 كەۋىە اقىرىندا،. تاالستى كوپ ەكەۋى قورقىپ، ايازدان شىعۋعا. دەيدى –نەگە بۇيىرسام، سوعان كونسەڭ كەرەك، 

 :قىلدى ۋاعدا دەپ، بۇاليشا
. يالدىو سويلەتۋگە امالمەنەن شالدى كەمپىر. دەيدى –ەنىمىز سيىرعا ءشوپ سااليىق، سويلەگ بۇرىن قاي ەگەردە –

 :بارىپ ادامعا قۋ كۇلدىرگىش ءبىر كەمپىر سەبەپتەن بۇل
 :كەلىپ شالعا ادام كۇلدىرگىش بۇل. دەيدى – بەر، سويلەتىپ شالىمدى مەنىڭ –
 .ۇندەمەيدى. دەيدى – يتەكە، اساالمالەيكۇم، –
 .ۇندەمەدى دا تاعى. دەيدى –ۇندەمەيسىڭ، ناۋقاسسىڭ با؟  نەگە سەن –
 المايدى قىال دانەڭە بۇيتىپ»ء دا، تۇردى كۇلدىرگىش. جوق ءۇن. دەيدى – پا؟ جوق ما، بار ءتىلىڭ سەنىڭ –

 .دەيدى «وياليىن نارسە ءبىر وزگە ەكەنمىن،
اياعىنان سۇيرەپ، شاشىنان تارتىپ، قۇالعىنان جۇلقي باستادى. بۇل قىلعان امالى دا كۇلدىرگىش يتاياقتى شىمشىالپ، 

تۇككە جاراماعان سوڭ ۇستارانى الىپ، شالدىڭ قۇرعاق شاشىن كۇشىنىڭ پارمەنىنشە قىرا باستادى. شالدىڭ جانىنا 
 باتسا دا، مىقتانىپ، تىمسىرايىپ وتىرا بەردى.

اق قىلىپ، اۋزىنىڭ بارىنە قارا ساتپ-شىمەي، ساقالى مەن قاسىن الىپ تاستاپ، بەتكۇلدىرگىشتىڭ كوڭىلى بۇعان دا كون
 كۇيە جاعىپ قويدى. يتاياق سوندا دا ۇندەمەي، جالپيىپ وتىرا بەردى.

 كۇلدىرگىش كورشىسىنىڭ ۇيىندە جاسىرىنىپ وتىرعان كەمپىرگە جۇگىرىپ بارىپ ايتتى:
 .دەيدى – وتىر، كۇتىپ شالىڭ بوالدى، دا بارساڭ ەندى. ءبىتتى ءبارى جۇمىستىڭ شۇيكە، ەي، –

 شۇيكە قۋانعاننان:
 رگەندە،كى ۇيىنە. جۇگىردى بايپاڭداپ قاراتا ۇيىنە دەپ، – عوي، بەرەدى شالىم بەرمەيمىن، مەن ءشوپتى سيىرعا –

 وزعالماستانق عانا ءبىراز تاڭقالعاننان شۇيكە. كەتتى شوشىپ كورىپ، ءپىشىنىن وتىرعان جەكسۇرىندانىپ شالىنىڭ
 مارەڭ قاتتى سويلەپ جىبەرىپ ايتتى:-ارەڭ اياعىندا تۇرىپ،
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 .دەيدى – بولعان؟ نە ساعان نۇرى، كوزىمنىڭ تويمايتۇعىن كوزىم شىراعىم، قاراعىم، يتەكەم، شالىم، سۇيىكتى، –
 يتەكە ورنىنان ۇشىپ تۇرىپ، قۋانعاننان قاتتى ايعاي سالىپ:

 .دەيدى – ساالسىڭ، سەن ءشوپتى سيىرعا ەندى شۇيكەشىم، –
 . قالتاقباستىڭ قيالى45
 ءبىر قالتاقباس ادام جالعىز جۇمىرتقا تاۋىپ الىپتى. الىپ، االقانىندا اياالپ وتىرىپ ويالپتى. 
 قاشىپ، وقتىمت. قوسسام قويىنا بايدىڭ توقتىمدى بەرسە، توقتى ول. تارتسام بيكەشىنە بايدىڭ جۇمىرتقانى بۇل –

 ام قاشىپ، بۇزاۋالسا. بۇزاۋلى سيىرعا بايتال السام. بايتالىم ايعىرعاتايىنش السام، تايىنشا قويعا ى[ىل]قوز ا،قوزداس جاز
شىعىپ، قۇلىنداسا. قۇلىندى بيەگە تايالق السام. تايالعىم قايىپ، بوتاالسا. بوتام تاعى تايالق بولسا. تايالعىمدى 

 بەرسە. قالىڭدىق ويناپ، قاينىما بارسام. جەلەكتى جەڭگەلەرىم:تايبوالتقا بەرسەم. تايبوالت تاناكوز قىزىن 
. سىلساا موينىما بالدىزدارىم جاتقان كەلە ساپ ءتۇيىن ەندى ەمەشەگى. ەنگىزسە وتاۋىنا جەزدەكەلەپ، ءجۇرىڭىز، –

 .قاراماسام دە بىرىنە ونىڭ سالسا، قيقۋىن قىزدار قىرۋار
دى نسا. تۇندىك جابىلسا. كارىس كورپە، ءشايى شىمىلدىقتىڭ ىشىندە شالبارتۇندە ءتوستىڭ قاسقاسىن جەپ، توسەك سالى

 دا، شارىقتى دا شەشىپ تاستاسام. جەڭگەتايدان جەرىگى قانعان جەڭەشەلەرىم جەتەلەپ، قالىڭدىعىمدى اكەلسە. ونى:
 رسبى ءتۇسىپ، جەرگە جۇمىرتقا االقانداعى ءتۇسىپ، ەتە قالتاق باسى دەگەندە، –... السام ۇستاي دەپ، –! اپ –

 .قاپتى جارىلىپ ەتىپ
 . راحىمنىڭ باي بولماعانى46

بۇرىنعى زاماندا ءۇش سارت بولىپتى. بۇالر ءاپيىن تارتىپ، بوزا ىشكەننەن باسقا تۇك بىلمەيدى ەكەن. ءبىر ۋاقىتتا 
. ويالندى دەپ –قشا تابامىز، بۇالردىڭ ءاپيىنى دە، بوزاسى دا، ءھام جارتى تيىن اقشاسى دا قالماپتى. بۇالر قااليشا ا

 يالسا دا، ەشبىر ويىنىڭ قيسىنى كەلمەدى.و امال قانشا
 ۇالرب. ەدى وتىرار ۇندەمەي دا تاعى قويىپ، كۇرسىنىپ ساندا-اندا سارتتار دەپ، –! بوزا ءاپيىن، ۋاي، اقشا، ۋاي، –

 تۇرىپ ارادا ولس. ەكەن بارادى ءوتىپ قويىپ، قاتىقتى شەلەك ۇلكەن باسىنا قاتىن ءبىر جاندارىنان وتىرعاندا ءبۇيتىپ
 قاتىن ايتتى:

 اراسىنان ڭبۇالردى. دەيدى – بەرەيىن، اقشا تيىن بەس جيىرما بەرسەڭدەر، جەتكىزىپ ۇيگە قاتىقتى مىنا بىرەۋىڭ –
 :سارت دەگەن راحىم ءبىر
 .دەيدى – بەرەيىن، جەتكىزىپ مەن –

 قويىپ، قاتىننىڭ ارتىنان بىرگە ءجۇرىپ وتىردى. بۇالر قىمبات باعالى ءارتۇرلىشەلەكتەگى قاتىقتى الىپ، راحىم باسىنا 
 پۇلدارى جايناپ تۇرعان الپكەنىڭ الدىنان ءوتتى.

 وزى ايتتى:-راحىم الپكە مەنەن پۇلدى كورىپ، وزىنە
 ولعانت ساندىعى وسىالردىڭ دا، قىلسا نە ەكەن؟ تابادى قايدان پۇلداردى مۇنشا تۇرعىزىپ، الپكە قااليشا ادامدار –

 ۋدا قىلسام جامان بولماس ەدى. ەندى اقشانى قايدان تاۋىپ االمىن؟سا ءھام دە مەن شىعار، اقشا
 جولدا كەلە جاتقاندا بۇعان ءبىر نۇرعالي دەگەن جولداسى جولىقتى. بۇل جولداسى ساۋدا قىلىپ بايىعان ەكەن.

 .سۇرادى مۇنان راحىم دەپ، – بايىدىڭ؟ سەن قااليشا نۇرەكە، دوستىم، –
 .ىدەيد –ىن جاقسى امالىن بىلەسىڭ بە، ەگەر سەن بىلسەڭ، ماعان ايتقىن، تاباتۇع اقشانى سەن بالكىم، –
 .ولدىمب اۋقاتتى ەندى ەدىم، كەدەي مەن بۇرىن ما، بار ەسىڭدە سەنىڭ. دۇر-ءساۋدا دۇرىسىراعى بايىماقتىڭ سوالي، –
 بە؟ مۇمكىن قىلۋعا ساۋدا تيىنعا بەس جيىرما –
 ىراق ءوزىڭ اقىلدى بولساڭ، بولعانى.ءب. مۇمكىندۇر بولماسىن، مۇمكىن نەگە –
 .بەرگەنىڭە اقىل ايتىپ، وسيەت مۇنداي سۇيىكتىم،. بولسىن رازى الال دوستىم، جارىلقاسىن، تاڭىر–ء 

 راحىم نە بولسا دا، ەندى ءبىر ساۋدا قىاليىن دەپ ويالندى.
ر يىن الىپ، بازارعا بارامىن، ءبىت بەس جيىرما مەن بۇگىن. عوي بوالمىن كوپەس مەن ەندى. اقىل جاقسى مىنىكي، –

 جاشىك ءاپيىن، ءبىر قۇمىرا بوزا ساتىپ االمىن، ءھام ءوزىم بولەك ساۋدا قىالمىن.
 داعىقىر پ،الى ساتىپ ورىك قاداق بىرنەشە دا ونان. قۇرىسىن ءجۇزى جوق، كەرەگى بوزانىڭ مەنەن ءاپيىن ۋاي، –

نان كەيىن ءبىر پۇت ءجۇن االمىن، ءبىر پۇت ءجۇندى جيىرما بەس ساتقان ورىكتى. ساتامىن بارىپ، الىپ قازاقتارعا
مالعا  تەرسەك، ءولى-تەڭگەگە ساتامىن. جيىرما بەس تەڭگەگە ءارتۇرلى باقال بۇيىمدى ساتىپ االمىن. بۇالردى تەرى

ڭگەگە ساتامىن. بۇل اقشانى ءارتۇرلى پۇل ساتىپ الىپ، ساۋدا قىالمىن، ءھام ساتامىن، پۇلداردى ءجۇز جيىرما بەس تە
اق اتاقتى باي بوالمىن. قاالنىڭ بارشاسىنا ماگازين، الپكە تۇرعىزامىن. پۇلدارىمدى ارزان ساتقان -ءبىر جىل وتپەستەن

. قايىرشىالردىڭ ءھام بارشاالرى سوڭ بارشا پۇل االتۇعىن ادامدار ماعان كەلەدى. مىنەكي، سونداي ارزاندىق بوالدى
 ەپ،د –، «الديار، راحىم، بارشامىزدى اسىراۋشىمىز»جىبەك كيىپ جۇرەدى. بارشا حااليىقتار مەنى قۇرمەت ەتىپ، 
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 ىندەيۇي پاتشانىڭ قىلىپ، بولماعانداي قاراي بەرمەن جاراتىلعاننان دۇنيە مەن سوڭ مۇنان. تۇرادى ايتىپ قۇلدىق
ننان، ىڭگى تاقتايالرىن ساف التىۇست تاستان، اسىل تاقتايالرىن توبە قوالدان، كەرەگەسىن ءۇيدىڭ. تۇرعىزامىن ءۇي

شاتىرىن تازا كۇمىستەن تۇرعىزامىن. ءۇيىمنىڭ الدىنا جاقۇتتان دىڭگەك ورناتامىن. دىڭگەكتىڭ باسىنا نەشە ءتۇرلى 
ىڭ ىشىندەگى بولمەلەردى سونداي قىمبات باعالى قۇبىلىپ، جارقىراعان وگىزدىڭ باسىنداي الماس تاس قويامىن. ءۇيد

نارسەلەر ءھام گۇلدەرمەنەن بوياپ قويارمىن. كەلگەن كىسىلەر بىزدەر جۇماقتامىز با، جەردەمىز بە دەپ ايتارالر. مەن 
دەپ، بيحۋل بولىپ قاالر. « حور قىزدارى ەكەن»وزىمە سونداي ادەمى قىزداردى تاڭداپ االرمىن. كورگەن ادامدار 

 ۇنان سوڭ پارسىنىڭ پاتشاسىنا قوناققا بارارمىن. ەگەر دە پارسىنىڭ پاتشاسى:م
 سۇراسا، ساۋال دەپ – كەلدىڭ؟ جۇمىسقا نە –
 .دەرمىن – كەلدىم، ايتتىرعالى قىزىڭىزدى ءسىزدىڭ پاديشاعىم، تاقسىر، –

 مۇنداي دەگەن سوڭ پاتشانىڭ اشۋى كەلەر.
ەدەگى دۇني مەن بولسا، پاتشا ۇلى بوالر، نە. بارايىن تۇسۋگە قۇدا كىدىرمەستەن بولسىن، سو بولسا، نە ۋاي، –

 اسقان بايمىن.
 وزىنەن اشۋالنىپ، قىزۋالنىپ كەتتى.-راحىم وسىالي دەپ، سويلەپ كەلە جاتىپ، وز

 :ايتارمىن مەن كوتەرسە، قىلىشىن اشۋالنىپ، پاتشا دە ەگەر –
 ەنىڭم پاتشا كەتكەندە، جالتارتىپ باسىمدى مەن ءھام دەپ – ەمەس، الما االتۇعىن جۇلىپ اعاشتان باسىم مەنىڭ –
 سەكىرگەندە، ەڭكەيتىپ قاراي تومەن باسىن راحىم دەپ، –سىمدى شابا الماي قاالر. مەن مۇنداي قىالرمىن، با

 .شىقتى پارشاسى-كۇل ءتۇسىپ، جەرگە قاتىعىمەن شەلەگى باسىنداعى
 . الدا اكپار47

ءبىر الدا اكپار دەگەن جاڭىلىسقىش ادام بولعان ەكەن. ونىڭ ءبىر قاتىنىنان باسقا ەش نارسەسى جوق بۇرىنعى زاماندا 
 ەكەن. ءبىر كۇنى قاتىنى الدا اكپارعا:

 :قاتىنى دەسە، كەلەيىن الىپ قانشا اكپار الدا. دەپتى – كەل، الىپ ەت بازاردان –
 .دەپتى – كەل، الىپ ەت پانسەر-دانسەر –

، «انسەرپانسەر، دانسەر، پ-دانسەر»پانسەر ەسىمنەن شىقپاسىن دەپ، -التاسىن قولىنا ۇستاپ الىپ، دانسەرالدا اكپار ق
 بايدىڭ .شىعىپتى ۇستىنەن ادامدارىنىڭ بايدىڭ ءبىر جاتقان دەپ كوتەرەيىن قىرمانىن جاتىپ، بارا كەتىپ دەپ، –

 .رىپتىۇ ولگەنشە الىپ، ۇستاپ ادامدارى بايدىڭ سوندا. قويماپتى «پانسەرىن-دانسەر» تا، بارىپ قاسىنا ادامدارىنىڭ
 اراب كەتىپ دەپ، – ،«بەرەكە شاشقا بەرەكە، شاشقا». دەپتى –، «شاشقا بەرەكە»دەسە،  – دەيىن؟ نە ەندى –

 «بەرەكە شاشقا» جاتىپ، بارا ءوتىپ جانىنان. ەكەن وتىر ازاپتانىپ جۇلىپ، ىسكەكپەن شاشىن باسىنىڭ تاز ءبىر جاتسا،
 .ۇرىپتى ولگەنشە الىپ، ۇستاپ تاز جاتسا، بارا كەتىپ دەپ،

 :تاز سۇراسا، دەپ –ىن؟ دەي نە ەندى –
 .دەپتى – قىرىل، قالماي ءبىرىڭ –
 ءجۇرىپ دەپ، – ،«قىرىل ءبارىڭ قالماي، ءبىرىڭ قىرىل، ءبارىڭ قالماي، بىرىڭ»ء دەپ، – بولماسا، ماقۇل، –

 .كەتىپتى
ومىپ ۇرت كج ءولىپ، باالسى بايدىڭ ءبىر جەردە ءبىر جاتسا، بارا كەتىپ دەپ – قىرىل، ءبارىڭ قالماي، ءبىرىڭ –

 نداسو. بەرىپتى دەي –، «بىرىڭ قالماي، ءبارىڭ قىرىل»جاتىر ەكەن. قاسىنا بارىپ، كومگەنىن كورە تۇرىپ، ء
 .ۇرىپتى ابدەن الىپ، ۇستاپ جابىلىپ، ءبارى دەپ، – «دەيدى؟ نە باالسى... اۋىزى اتاڭنىڭ مىنا» ادامدار جاڭاعى

 :سۇراسا اكپار الدا دەپ، – دەيىن؟ نە ەندى –
 .دەپتى – دە، اي-باۋىرىم اي،-باۋىرىم –

دەپ بارا جاتسا، ءبىر باي جاڭعىز باالسىنىڭ تويىن قىلىپ جاتقان ەكەن. ءبىر جانىنان الدا « اي-باۋىرىم»الدا اكپار 
 دەي بەرىپتى. باي: «اي-اي، باۋىرىم-باۋىرىم»اكپار دە بارىپ، 

ايالپ -عىن كورەمىن دەپ قۋانىشتى توي قىلىپ جاتسام، باۋىرىمقىزى باالمنىڭ جاڭعىز دەيدى؟ نە نالەت اتاڭا مىناۋ –
 .ۇرعىزىپتى ولگەنشە جىگىتتەرىنە دەپ، –كەلەدى، 

 :ايتتى باي. سۇراپتى سونى اكپار الدا دەپ، – دەيىن؟ نە ەندى –
 .دەپتى – جۇرىڭدەر، قىلىپ كەرنەي قولىڭدى ءبىر سىرناي، قولىڭدى ءبىر –
الدا اكپار ءبىر قولىن سىرناي، ءبىر قولىن كەرنەي قىلىپ، كەتىپ بارا جاتسا، الدىنان  دەپ، – بولماسا، ماقۇل، –

 ءبىر قاز پىر ەتىپ، ۇشتى دا كەتىپتى.
رعان جەرىنەن قازدى ۇشىرىپ ءبىر بايعۇس مەرگەن نەشە كۇننەن بەرى اڭدىپ ءجۇرىپ، جاڭا اتايىن دەپ تۇ 

 جىبەرگەنىنە مەرگەننىڭ اشۋى كەلىپ، سوپىنى ولگەنشە ۇرىپتى.
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 سۇراسا، سوپى دەپ – قىاليىن؟ نە ەندى –
 .دەپتى – بە؟ جۇرمەيسىڭ بۇعىپ –
 بايعۇس ىنشىەگ. كەتىپتى كىرىپ قاۋىنىنا ەگىنشىنىڭ ءبىر جاتىپ، بارا كەتىپ بۇقپاالپ دەپ، – بولماسا، ماقۇل، –

 پ، ولگەنشە ۇرىپتى.الى ۇستاپ. ەكەن وتىر اڭدىپ بۇگىن ۇرالتىپ، قاۋىندارىن بەرى كۇننەن نەشە
 سۇراسا، سوپى دەپ – جۇرەيىن؟ قايدان ەندى –
 .دەپتى – بە؟ جۇرمەيسىڭ كوتەرىپ باسىڭدى بولماساڭ، ۇرى –
 وكىرەگىنەك ءبوزىن ءبوزشىنىڭ وتىرعان توقىپ ءبوز جاتىپ، بارا كوتەرىپ اسپانعا باسىن دەپ، – بولماسا، ماقۇل، –

 ۇستاپ الىپ، ولگەنشە ۇرىپتى. ءبوزشى. كەتىپتى ءۇزىپ الىپ، سالىپ
 :ءبوزشى. سۇراپتى سوپى دەپ – جۇرەيىن؟ قىلىپ قانداي ەندى –
 .دەپتى – ءجۇر، قاراپ جەرگە –
 ىنەنەس پانسەر-دانسەر ايتقان ايەلدىڭ بارىپ، قاسىنا قاساپتىڭ وتىرىپ، ءجۇرىپ قاراپ جەرگە دەپ، – ماقۇل، –

 ادامدار: جەردەگى سول. بەرىپتى قاراي جەرگە شىعىپ،
 ءجۇرىپ، قاراپ شۇقىالپ اياعىمەن جەردى دا والر دەپ، – شىعار، قويعان جوعالتىپ اقشاسىن بايعۇس بۇل –

 .كەتىپتى كىرىپ بالشىققا اياعى بىرەۋىنىڭ
 كەتتى، ىرىپك بالشىق پانسەر-دانسەر ىشىنە كەبىسىمنىڭ نالەت، اتاسىنا دە ءوزىنىڭ نالەت، اتاسىنا دا اقشاسىنىڭ –
پانسەر ەت الىپ، ۇيىنە قاراي ءجۇرىپ -دەپ، قاساپقا بارىپ، دانسەر« تاپتىڭ، تاپتىڭ»گەندە الدا اكپار سوپى دە –

يناس ەكەن. ءبىر جاس جىگىتپەن و كەتىپتى. سوپى ۇيىنە بارعانشا كەش بولىپ، ءتۇن جارىمنان اۋىپ قالىپتى. قاتىنى
« كىمسىڭ؟»ويناس بايىمەن ەكەۋى ويناپ جاتقان ەكەن. سوپى ەكەنىن تانىپ، تانىسا دا، ەسىكتى اشقىسى كەلمەي، 

 :سوپى. دەپتى –
 :قاتىنى. دەپتى – عوي، مەن –
 مەنمىن،» بىلمەي، دەرىن نە شىعىپ، ەسىنەن اتى دەسە، ايتايىن اتىن سوپى. دەپتى – ايت، اتىڭدى كىم؟ مەنىڭ –

 .بەرىپتى دەي – ،«مەنمىن
 ەسىكتى اشپاپتى. دەپ، – اشپايمىن، ايتپاساڭ، اتىڭدى –

سوپى اقىر اشپايتىنىن ءبىلىپ، قاسىندا ءبىر مەشىت بار ەكەن، سوعان كىرىپ جاتىپتى، تاڭ اتقان كەزدە مەشىتتىڭ 
 «الدا اكپار، الدا اكپار»مولداسى ازان ايتقالى كەلەدى. دارەت الىپ، باسىنا سالدەسىن وراپ الىپ، ەرتەڭگى نامازعا 

 يىنەۇ الىپ، ەرتىپ مولدانى دەپ، –، «ىڭ، مەنىم اتىمدى ءبىلدىڭسەن اۋليە ەكەنس»دەگەن كەزدە مولدانى ۇستاپ، 
 :قاتىنىنا بارىپ، ۇيىنە. بارادى

 :ايتادى سوپىعا قاتىنى. اسادى ەتتى دەپ، «ماقۇل» قاتىنى. دەيدى – كەتسىن، جەپ مولدا اس، ەتتى –
 .دەيدى – كەلىڭىز، الىپ ارشا تاۋدان بارىپ، ءسىز پىسەدى، ەت ءازىر –
. بەرەدى اياليم قايراقتى تاس ۇلكەن ءبىر قاتىنى سوپىنىڭ كەتكەسىن سوپى. كەتەدى تاۋعا سوپى دەپ، – جاقسى، –

 :سۇرايدى مولداسى مەشىتتىڭ
 :ايتادى قاتىن. دەپ – قىالسىڭ؟ نە مۇنى –
ەمەي تۇرا قاشادى. قاتىن ۇند مولدا. دەيدى – تىعادى، كوتىنە ادامنىڭ كەلگەن ۇيگە قۇرىسىن، ادەتى سوپىڭىزدىڭ –

 قاال بەرەدى. ءبىر ۋاقىتتا سوپى كەلەدى.
 :ايتادى قاتىنى. سۇرايدى دەپ – مە؟ ءپىستى ەت –
 :ادىايت قاتىنىنا سوپى. دەيدى – كەتتى، الىپ قويماستان دەيىن سورپاسىنا ادامىڭ كەلگەن ەرتىپ جاڭاعى –
 وپىس. بەرەدى نان ءبىر قاتىنى. دەپ –تىرىپ جەپ قااليىن، با ءبىر سورپاسىنا بولماسا، تىم بەر، نان ءبىر –

 .ايقاياليدى ارقاسىنان سوپى. جاتىر بارا مولداسى مەشىتتىڭ قاراسا، جاتىپ، كەلە جۇگىرىپ
 قايراق تاس كوتىمە مەنىڭ قاشادى، بەتەر ونان مولداسى مەشىتتىڭ دەپ، – االيىن، باتىرىپ ءبىر بولماسا، تىم –

 كەۋىە بايى ويناس قاتىنىمەن ۇيىندە. كەتەدى قۋىپ بىرى-ءبىرىن ەكەۋى بويىمەن سول. دەپ – دەيدى، تىعامىن
 .قويادى جەپ ەتتى

 ءسويتىپ، اڭقاۋ سوپىنى قاتىنى ءبىر الداعان ەكەن دەيدى. 
 . مىتبايدىڭ قىلىعى48

ىنىڭ رەك، قاتتا ءبىر ۋاقىتتاردا ءوزاتى مىتباي دەگەن ءبىر ۇمىتشاق كىسى بولىپتى. ءوزى بارعانشا مومىن بولسا كە
دە اتىن ۇمىتىپ قاالدى ەكەن. جانە ونىڭ ۇستىنە قۇداي قوسقان قوساعى قۋالۋ بولىپ، بايى مومىن بولعان سەبەپتى 

كۇلەدى -سولدى ءجۇرىپ، كوڭىلى سۇيگەن جىگىتتەرىمەن ويناپ-ايەلىنىڭ كوڭىلى مومىنعا تولماعاندىقتان، وڭدى

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                858 bet 

ر كۇن ايەلدىڭ جاقسى كورەر ادامى ويناۋعا كەزەگى كەپ، بايىن ءبىر جاققا جىبەرۋگە امال ەكەن. كۇندەردە ءبى
 جاساپ، بايىن توركىنىنە جۇمسايدى. جىبەرگەن جۇمىسى:

 مدەشەشە تاتىمادى، تۇزى رەت ءبىر. كەتتى بولىپ كوپ رەت ءبىر بىلمەدىم، سالۋدى قانشا تۇزىن كوجەنىڭ –
 .جىبەرىپتى دەپ –ىپ كەل، ال سەن بارىپ، بار، ولشەۋى تۇزدىڭ

 بيشارا مىتباي ەش نارسەدەن حابارى جوق اڭقاۋلىقپەن سالىپ وتىرىپ، قاينىنا كەلەدى، قايتارىندا قايىندارى:
 .ايتادى جۇمىسىن كەلگەن مىتباي سۇراعاندا، قىزمەتىن دەپ، – ەدىڭ؟ كەلگەن جۇمىسقا نە كۇيەۋجان، –
 پمازاقتا بۇعان قايىندارى. دەپ –دەپ جىبەرگەن ەدى، « لىپ كەلا ولشەۋىشىن تۇزدىڭ» قىزىڭىز وسىنداي –

 :ايتادى ەنەسى قايىن شىعارىپ، جولعا قىلىپ، كەلەمەج ءبىراز كۇلىپ،
 قازان ىس،ۋ ءبىر بولسا، تولىق قازان. سالىنادى تۇز قاراي سۋىنا قازاننىڭ. بولمايدى ولشەۋىشى تۇزدىڭ شىراعىم، –

 .جىبەرەدى قايتارىپ كۇيەۋىن ايتىپ، سالەم قىزىنا دەپ، –سالىنۋى كەرەك،  تۇز ۋىس جارتى بولسا، جارتى
 قاالر مىتىپۇ سەبەبى،. ەدى قيىن جەتكىزۋ بىرەۋگە ءسوزىن بىرەۋدىڭ ءمالىم، وزىنە قايعى، –مىتبايدىڭ ۇمىتشاعى 

دى دەگەن« رتى ۋىسجا ۋىس، بىر»ء اۋزىندا دەپ، قاالمىن ۇمىتىپ ءسوزدى دەگەن «ۋىس جارتى ۋىس، بىر»ء. ەدى
قايتا ايتىپ كەلە جاتقاندا، ءبىر قىرمان الىپ جاتقانداردىڭ ۇستىنەن شىعادى. قازاق عۇرپىنشا قىرمان ءسۇزىپ -قايتا

ى بىر ۋىس، جارت»دەگەندى ايتۋشى ەدى. مىتباي سورلى ەرنىنە ء« قىرمان تاسىسىن»جاتقان جەرگە كەلگەندە، 
 ىتبايدىڭ بۇل سوزىنە اشۋالنىپ، مىتبايدى ۇستاپ الىپ:دەپ كەلگەن سوڭ م« ۋىس

 اباپ،س مىقتاپ ابدەن دەپ، – دەيسىڭ، «شىقسىن ۋىس بىر»ء سەن جاتساق، ءسۇزىپ قىرمان ءبىز ءباتشاعار، –
 جارتى ،ۋىس بىر»ء باياعى ءىسىپ، كوزى-باسى جەگەن تاياق اۋىر. جىبەرەدى كورسەتىپ كورمەگەنىن سوعىپ،-ۇرىپ
 ۇمىتىپ قالىپ، تۇندە ەل جاتقاندا ۇيىنە كەلەدى. دە ءسوزدى دەگەن «ۋىس

 ۇيىنە كەلسە، قاتىنى جاقسى كورەر كىسىسىمەن ەسىكتى مىقتاپ بەكىتىپ، ءبىر توسەكتە جاتقان ەدى. مىتباي ايقايالپ:
 يقايىنانا كەنىنە بايى ءوزىنىڭ كەلگەن بۇل قاتىنى. وياتىپتى قاتىنىن دەپ، – كەلدىم، مەن اش، ەسىك قاتىن، –

 بىلسە دە، ايارلىقپەن:
 :قالىپ ۇمىتىپ اتىن ءوزىنىڭ سورلى مىتباي سۇراعاندا، دەپ – ءوزىڭ؟ كىمسىڭ –
 .المايدى ايتا نارسە ەش باسقا دەگەننەن – مەن، مەن، مەن، –

 قايتا داۋىسىن تانىماعان بولىپ:
ەيمىن. مەن، مەن دەگەن قوناق كىرگىزب ادامدى تانىماعان. شىعارسىڭ ۇرى سەن بىلەدى، كىم دەيسىڭ، مەن مەن، –

 ىكتىەس سىلتەپ، ءجونىن مەشىتتىڭ دەپ، –مەشىتكە بارىپ جاتاتىن، انا جەردە مەشىت بار، سوعان بارىپ، جات، 
 .اشپايدى

ەلسە، مولدا كاقىرىن ءجۇرىپ، مەشىتكە كەلەدى. -مىتباي نە قىالرىن بىلمەي، سالى سۋعا كەتكەندەي بولىپ، اقىرىن
 دا:
 دەپ، اتىن سۇراسا، اتىن ايتا الماي، – كىمسىڭ؟ –
 .المايدى ايتا بويىنشا ۇمىتقان اتىن دەپ، – مەن، مەن، مەن، مەن، –

 مولدا دا داۋىسىنان تانىپ:
 دەگەندە، – با؟ مىتبايسىڭ سەن –
پ، تىرىاش ەسىكتى ايتىپ، اتىن قاتىنىنا بارىپ، جۇگىرىپ قايتادان ۇيىنە قۋانىپ، دەپ – اي،-مولدەكەجان ەي، –

 دى.اق قاتىنى جولداسىن جونەلتىپ، جىبەرىپ قويعان ە-ۇيىنە كىرىپ، توسەگىنە جاتادى. مىتباي مەشىتكە كەتىسىمەن
ەرتەڭىنە تاڭ اتقان سوڭ مىتباي مولدانىڭ تۇندە اتىن ايتىپ بەرگەنى ەسىنە ءتۇسىپ، مۇنى ءبىر جاقسىلىقتان ساناپ، 

 جالعىز اسىم ەتىن اسىپ، مولدانى ۇيىنە قوناققا شاقىرادى. مولدا كەلگەننەن كەيىن ەت شاال پىسكەن، ايەلىنە: ۇيىندەگى
 الىنشى،ق ەكى-بىر اۋىلدا ءوزى بۇيىرىپ، دەپ – قوي، ءپىسىرىپ كۇلشە جەۋگە باتىرىپ مايىنا سورپانىڭ بۇل –

 دەپ، –ىپ كەتسىن، تات ءدام بولىپ، تاباقتاس ولدامەنەنم دا والر كەلەيىن، شاقىرىپ اقساقالداردى دەگەن تولىنشى
 .كەتتى شىعىپ ۇيدەن

مىتباي ۇيدەن شىعىسىمەن قاتىن سورپانىڭ بەتىن قالقىپ الىپ، ءبىر ۇلكەن قايراقتى مايالي بەرىپتى. مولدا بۇل 
 قاتىننان:تاڭ قالىپ، نە ءۇشىن قايراقتى مايالپ وتىرعانىنا اقىلى جەتپەي، اقىرىن -جۇمىسقا اڭ

 دەپ سۇرايدى. سوندا قاتىن ايتادى: – وتىرسىز؟ دەپ قىاليىن نە –
 تتى،كە بۇيىرىپ دەپ قوي مايالپ قايراقتى وسى ماعان مىتباي ەكەن، كۇن قايناعان سورىڭىز بۇگىن مولدەكە، –

 قالماي رەيىۇ سوڭ ەسىتكەن مۇنى مولدا. دەيدى – تىقپاقشى، كوتىڭە سەنىڭ قايراقتى وسى كەلىپ، جينالىپ ءبارى
عىپ، مەشىتكە قاراي قاشا بەرەدى. مولدا ەت جەپ، سورپا ىشكەن راقاتتان بەزەدى. قاتىن شى ۇيدەن تەز قورقىپ،

 مولدا كەتكەن سوڭ سورپانى توگىپ، ەتتى ءتۇسىرىپ، ساندىققا سالىپ قويادى.
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ىنىنان تتا قازان تۇر، مولدا جوق. مىتباي قاتءبىراز ۋاقىتتان كەيىن مىتباي ماناعى ايتقان كىسىلەرىن ەرتىپ كەلسە، و 
 سۇراسا، قاتىنى ايتادى:

 پىشاققا ايىنم سورپانىڭ ءىشىپ، سورپاسىن جەپ، ەتتى اسىعىپ، مولدا سوڭ كەلمەگەن وتىردى، كۇتىپ قانشا سەنى –
 .دەيدى – كەتتى، الىپ دەپ جاعامىن
دۋشار بولىپ، باياعى كومىپ قوي دەگەن كۇلشە ەسىنە ءتۇسىپ، « ايعا-اتتەگەن»دەپ، « ەت بۇيىرمادى»مىتباي 

كۇلشەسىن سۇرايدى. ايەلى ءپىسىرىپ قويعان ەكەن، كۇلشەسىن مىتبايدىڭ قولىنا بەردى. مىتباي كۇلشەنى، ەڭ 
 كەتىپ ،نانى كۇلشە قولىندا ،[دەپ] –ەپ قااليىن، بولماسا، مولدا الىپ كەتكەن سورپاسىنا، مايىنا ءبىر باتىرىپ، ج

شىندا مولدا كەتىپ بارا جاتىر ەكەن، جاقىنداپ كەلىپ، مولداعا ۇ كوزدىڭ قاراسا، شىعىپ. قۋادى مولدانى قالعان
 مىتباي ايقاياليدى:

 ءبىر ايقايى ىتبايدىڭم مولداعا. دەپ – قااليىن، الىپ باتىرىپ ءبىر نانىمدى مايىنا ازعانا مولدەكە، مولدەكەسى، –
 .ەستىلەدى بولىپ ءتۇرلى

تىرىپ الىپ قااليىن. مولدا اسىققان سايىن اسقىنىپ، قاشىپ بارا با ءبىر نانىمدى كۇلشە كىدىر، عانا از مولدەكە، –
 جاتىر. ءبىر سۇرلەۋ جەرگە ات سيگەن ەكەن، سوعان جىعىالدى. مىتباي مولدا جىعىلعان اتتىڭ سىدىگىنە كەلىپ، مولدا

جىعىلعاندا الىپ بارا جاتقان مايى وسى اراعا توگىلگەن ەكەن دەپ، قولىنداعى نانىن سورداعى سىدىككە باتىرىپ، 
 جەپ، ۇيىنە قايتادى. نانىن سورداعى سىدىككە باتىرىپ، جەپ وتىرىپ:

 .كەيىپتى دەپ – قىلىپتى، اششى تاعى تۇزىن ەتتىڭ پىسكەن قاتىن –
 . ]ساۋداگەر[49
رتتار شايتاندى قاالي ۇستاپ االمىز دەپ كەڭەس قىلىپتى. بۇالردىڭ اراسىنان اقىمەت دەگەن ءبىر سارت ءبىر كۇنى سا 

جاقىن ارادا شايتاندى ءوز كوزىممەن كوردىم دەپ، ءمالىم قىالدى. سوندا تىڭداپ وتىرعان سارتتار ورىندارىنان 
 سەكىرىپ تۇرا كەلىپ ايتتى:

 .دەپتى – كور، قىال جاردەم سالۋعا زىندانعا تۇتىپ، ندىشايتا بىزدەرگە الال، ەتۋشى راقىم –
ۇتۋعا جاردەم قىلساڭ، ساعان ءبىز كوپ التىن، ينعام سىي قىالرمىز. تاعى ت شايتاندى بىزگە سەن دا اگار اقىمەت، –

 .دەيدى –دا مۇنىڭ ءۇشىن الال تاعاال ساعان جانناتتان ءبىر ياقشى ورىن ۋارار، 
 سوندا اقىمەت ايتتى:

دە جالعان  ءبىر حۇدامەن اي ءبىر از تىڭالڭىزدار، قۇپ ءسوزىمدى مەنىڭ جولداسالرىم، ۋاي مۇسىلماندار، ۋاي، –
 .دەدى –كافتى سويلەمەسپىن، 

 .دەدى – قىاليىن، بايان ءتامام سىزدەرگە مەن قىلىڭىزدار، سابىر اعاالرىم، –
 استاعانت كەسىپ قۇيرىعىن ەشەگىمنىڭ سول. ەدىم جاتقان كەلە ءمىنىپ ەشەگىمە كوك ءوزىمنىڭ مەن كۇنى ءبىر –

 ى ءۇشىن.تاستاعان تاپتاپ باقشاسىن راقىمنىڭ كورشىم ەدىم،
 .سالدى ايقاي ساۋداگەرلەر وزگە دەپ، – بىلەمىز، بىلەمىز، –
 تۇرىپ، يتىپسالپا قۇالعىن ەشەگىم جانۋار اقىلدى ۋاقىتتا ءبىر. كەتىپپىن قالعىپ جاتىپ، كەلە ءمىنىپ ەشەگىمە –

ەرى ق ولسە دە، ىلگاندا. باستادىم سوعا قيناپ، جانىن ەشەگىمنىڭ مەن سوڭ مۇنان ارينە،. قالدى تۇرا تىكىرەيىپ
 ءبىر قادام باسپاستان الدىعا باعىپ، تۇرىپ الدى.

اقىلدى جانۋاردىڭ ءبىر بالەنى باعىپ تۇرعانىن، سەزگەنىن، اڭالپ ءبىلدىم. مۇنان سوڭ كوزىمدى جۇمىپ، ءۇش 
 دەپ، دەم سالىپ، الدىما قارادىم.« جىن، شايتان العىن قاشسىن»مارتەبە دۇعا وقىپ، ءۇش مارتەبە 

 ۋا، الال ساقتاسىن، زارەم ۇشىپ كەتتى. –
 وتىرعان سارتتار:

 .دەدى – ساقتاسىن، الال دە بىزدەردى ءھام –
 .تۇرىپتى تەرەك ۇلكەن ءبىر الدىمدا قاراسام، الدىما بىلمەيمىن، بولعانىن پايدا قايدان –
 كەن.ە ءوزى شايتاننىڭ ەمەس، تەرەك دەگەنىم تەرەك! الال جاراتۋشى بارشامىزدى ۋاي، –
 پا؟ راس –
 – ەكەن، دوڭگەلەك ءھام ۇلكەن كوزدەرى قايقى، مۇرنى ەكەن، ەمەس زور ونشا شايتان. راس اعاالرىم، راس، –

 .دەدى
 .ءۋاسۋاسىنان العىنىڭ-شايتان ءبىزدى كور قۇتقارا الال، الال، –
بولسا دا، شايتان قوزعالماستان  انداق. باستادىم وقي سۇرەسىن ءالحامنىڭ مەن سوڭ مۇنان جولداستارىم، جار ۋاي، –

ماعان قاراپ، باعىپ وتىرا بەردى. بۇ شايتان العىن دۇعادان ءھام قورىقپايدى ەكەن. سول شايتان العىنان اجالىم 
 جەتكەن ەكەن دەپ ويالدىم. شۇنداق بولسا دا، راقىمى كوپ الال تاعاال بىزدەي عاسي كۇناھار قۇلىنا عاپۋ ويالدى.
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ەگىم قاتتى باقىرىپ قويعان ەدى، شايتان قورىققانىنان شىداي الماي، اعاشتىڭ باسىنان قۇالپ ءتۇسىپ، ءبىر ۋاقىتتا ەش 
ارەڭ بارىپ، تەرەكتىڭ اناداي جانىندا تۇرعان تاستىڭ ۇڭگىرىنە تىعىلدى. مەن، ارينە، قۋانعانىمنان ەشەگىمنەن -ارەڭ

ان بولسا دا، اقىلدى جانۋاردان ەدى. ونىڭ اقىلدى ءتۇسىپ، دەم الماستان ۇيگە قاشىپ كەلدىم. ەشەك ءھام حايۋ
 ەكەنىنە ھەش تاالس جوق. ەشەگىمنىڭ ءوزى ءۇيدى تانىپ كەلدى.

 با؟ اڭدادىڭىز جاسىرىنعانىن قايدا شايتاننىڭ ەندى قارداشالرىم، مىنەكەي، –
سەگىن ىلىپ، مۇنىڭ كوك ەساۋداگەر شايتاننىڭ جاسىرىندى دەگەن ورنىنا بارماقشى بولدى. بۇالر اقىمەتتى باسشى ق

 دە بىرگە اال ءجۇردى. ساۋداگەرلەر:
 .اقىلداستى كوپ دەپ، – شىعامىز؟ الىپ قايتىپ شايتاندى –
 .سالدى ايقاي ساۋداگەر ءبىر ارادا سول دەپ، –! اعاالر ۋاي، –
 مۇنىڭ. دەدى –ك، كەرە تاشالرعا ءدىلدا التىن ۇڭگىرگە دەسەڭدەر، شىقسىن شايتاندى. قورقادى التىننان شايتان –

. شىقپادى ۇڭگىردەن سوندا شايتان. تاستادى ىشىنە ۇڭگىردىڭ كەلىپ، التىن، بىرنەشە كورىپ، ماقۇل ءسوزىن ايتقان
 :سالدى ايقاي بىرەۋى تۇرىپ سوندا

وردى. ك ماقۇل دا ايتقانىن مۇنىڭ. دەدى – قورقادى، سۋدان قايناعان. قورىقپايدى التىننان شايتان قارداشالر، ۋاي، –
 ۇڭگىرگە ىستىق سۋ قۇيا باستادى. شايتان سوندا دا كورىنبەدى. سوندا تۇرىپ ءۇشىنشى بىرەۋى ايقاي سالدى.

 .دەدى – شىقسىن، الىپ شايتاندى ۇڭگىردەن ءتۇسىپ، ءوزى اقىمەتتىڭ –
 –سىرەيىك، نداپ تۇاقىرى ۇڭگىرگە تۇرىپ، ۇستاپ ءوزىمىز ۇشىن ءبىر ارقاننىڭ بايالپ، ارقان مىقتى بەلىنە مۇنىڭ –

 :ايتتى اقىمەت. دەدى
 ەپد بەرەيىن تۇتىپ تىرىدەي مەنى جىندارىڭمەنەن قولىنا العىنىڭ شايتان اعاالرىم، ۋاي، قارداشالرىم، ۋاي، –

 .دەدى – اياڭىزدار، باالالرىمدى-قاتىن ارتىمدا مەنىڭ اياڭىزدار، مەنى تۇرمىسىڭدار؟
لىنا تۇتىپ، ۆارعا ويالمايمىز. اگار دا سەنىمەن بىرگە سەنىڭ اقىلدى قو مالعۇن شايتان سەنى اقىمەت، جوق، –

ەشەگىڭدى ءھام بىرگە تۇسىرەلىك. ەشەگىڭ سەنى شايتانعا كىرىپتار قىلمايدى. سەنىڭ ەشەگىڭ شايتاندى كورگەندە 
ۋاقىتتا سەن بەكەر قاراپ تۇرما، باقىرىپ، تاعى دا باقىرىپ قويسا، قورىققانىنان باھۋاش بوالر. باھۋاش بولعان 

. دەدى –شايتاننىڭ شاشىنان مەحكار تۇتىپ الىپ، كۇشىڭنىڭ بارىنشا ايعاي سالعىن. سوندا سەنى شىعارىپ االمىز، 
 .سالدى ىرگەۇڭگ پەن ەسەك اقىمەتتى بولماستان ساۋداگەردىڭلەر دا، تىرىسسا قانشا دا، جالىنسا قانشا اقىمەت بايعۇس

ىشىندەگى تاسقا سوعىلىپ، بار كۇشىمەن قاتتى باقىردى. اقىمەتتىڭ باسى ەكى تاستىڭ اراسىندا ەسەك ۇڭگىردىڭ 
قىسىلىپ قالدى. بايعۇس اقىمەت باسىن شىعارىپ الۋعا قانشاما تىرىسسا دا، شىعارىپ اال المادى. جاردەم سۇراپ، 

 اڭعارماستان ايقاي سالدى.
، ارقاندى تارتا باستادى. ەسەككە بايالعان ارقان ءۇزىلىپ كەتتى. ساۋداگەرلەر شايتاندى ۇستاعان عوي دەپ ويالپ

اقىمەتكە بايالعان ارقان مىقتى ەدى. اقىمەتتىڭ دەنەسىن ۇڭگىردەن الىپ شىقتى، باسى تاستىڭ اراسىندا قىسىلىپ قالدى. 
 ەسەك پەن اقىمەتتىڭ باسىنىڭ جوق بولعانىنا ساۋداگەرلەر تاڭ قالدى.

 .دەدى – شىعار، انجۇتق شايتان ەسەكتى –
 .بولدى تاڭ-اڭ دەپ، – كەتكەن؟ قايدا باسى اقىمەتتىڭ –

 ساۋداگەرلەردىڭ جارتىسى ايتتى:
 :ايتتى جارتىسى. دەدى – جوق، بۇرىننان باسى ونىڭ –
 .دەدى – شىعار، العان جۇلىپ شايتان باسىن –

 باالالرىنان سۇراماقشى بولدى.جوعىن ونىڭ -اقىرىندا، ساۋداگەرلەر اقىمەتتىڭ باسىنىڭ بار
 ساۋداگەرلەر اقىمەتتىڭ دەنەسىن اقىمەتتىڭ ۇيىنە الىپ كەتىپ:

 .دەدى – ما؟ بار كالالسى ءداداڭنىڭ –
 باالالرى:

 .بەردى جاۋاپ دەپ، – بىلمەيمىز، –
 .دەدى – سۇراڭىز، انامىزدان بىلەدى، انامىز –
 .سۇرادى قاتىنىنان اقىمەتتىڭ دەپ، – ەدى؟ ما بار كالالسى ەرىڭنىڭ –
 .بەردى جاۋاپ قاتىنى دەپ، –جوق ەكەنىن مەن بىلمەيمىن، -ىڭ بارباسىن –
 .دەدى – ەدىم، كورگەن ساقالىن تۇرعاندا توسەكتەن ەرتەمەنەن ءبىراق –
 . سارتتاردىڭ تۋراسىنان ايتىلعان حيكايا50
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ءشۇرشىتپاي دەگەن كەدەي قازاق ءبىر مانسۇر دەگەن سارتقا اشۋالنىپ، بۇدان ءوش الماقشى بولىپ ءجۇرىپتى.  
ى دەگەن ەك« سوالي»، «بىلەمىن»مارەڭ دەگەندە -ءشۇرشىتپاي بايعىز دەگەن قۇستى ۇستاپ الىپ، بۇعان ارەڭ

 ءسوزدى ۇيرەتتى.
دەيتىن بولىپ، اگار دا قۇيرىعىنان تارتسا، « بىلەمىن»، بايعىز اگار دا ءشۇرشىتپاي بايعىزدىڭ قاناتىنان تارتسا

 دەپ سويلەيتىن بولدى.« سوالي»
ءشۇرشىتپاي بايعىزدى الىپ، پايداكۇنەم سارت تۇراتىن شاھارعا كەلدى. سارتتىڭ ۇيىنە جاقىنداعاندا تەرەزەسىنە قاراسا،  

ىراتىن ۇيىندە مانسۇردىڭ جاس قاتىنى ءبىر جاس ەركەكتەرى وتىراتىن ۇيىندە ەشكىم جوق ەكەن. ۇرعاشىالرى وت
 جىگىتپەن ويناپ وتىر ەكەن.

 .سالدى ايقاي ءشۇرشىتپاي دەپ، –! جاتىر كەلە مانسۇر –
 مانسۇردىڭ قاتىنى مەن جىگىت ورىندارىنان سەكىرىپ تۇرەكەلىپ، نە قىالرىن بىلمەي، ساسقانىنان قورقىپ، ءشۇرشىتپايعا:

 ردايتى»: جىگىتكە الىپ، بەرگەنىن ءشۇرشىتپاي. بەردى ءدىلدا ۋىس قوس الىنىپ،ج دەپ – قۇتقار، ءبىزدى –
 شۇرشىتپايدىڭء ايتپاستان، ءسوز ءبىر جىگىت. قىلدى بۇيرىق دەپ، –، «ساندىقتىڭ ارتىنا جاسىرىن شەشىنىپ، جاالڭاش

 .قىلدى بۇيرىعىنشا
ءبىراز ۋاقىت وتكەن سوڭ الپكەدەن مانسۇردىڭ ءوزى كەلدى. قاتىنىنىڭ ۇيىندە وتىرعانىن كورىپ، ءشۇرشىتپايدى  

 ۇرا جازدادى.
 ىلدى.ق بۇيرىق دەپ، –! كەت شىق، ۇيدەن –
 .سالدى ايقاي[ شۇرشىتپاي]ء دەپ، –! تۇر توقتاي –
 .دەدى – كەلدىم، قۇتقارعالى سەنى شايتاننان جاتقان جاسىرىنىپ ۇيىڭدە ورتەگەلى ءۇيىڭدى سەنىڭ –
 .سالدى ايقاي مانسۇر دەپ، – قازاق، جەكسۇرىن ايتاسىڭ، جالعان –
ىمدا ءبىر بىلگىش قۇس بار. بۇل قۇس ءوتىپ كەتكەن، قول مەنىڭ. ادام سونداي مەن بىلمەيمىن، مەن قااليشا –

 .دەدى –بوالتىن نارسەنىڭ ءبارىن بىلەدى. بۇل قۇس سارتتاردىڭ بارىنەن دە اقىلدى، 
 .دەدى – جاماندايسىڭ؟ تۇقىمىمىزدى ءبىزدىڭ قازاق، ادەپسىز سەن، قااليشا –
 ەركىممەن ءوز مەن دەسەڭ، نەگە –. دەدى –مىن عوي، اقىلدى دا سارتتاردان مەن دا، بولماسا ونداي بايعىز دە اگار –

 .دەدى – تۇقىمىسىڭدار، قۇلدىڭ ساتىلعان يتكە سارى كىمسىڭدەر، سەندەر قازاقپىن، جۇرگەن
مانسۇر ءشۇرشىتپايدى قۋااليىن دەپ ۇمتىلعاندا، ءشۇرشىتپاي بايعىزدىڭ قۇيرىعىنان تارتىپ قالىپ ەدى، بايعىز 

 ايقاي سالدى.دەپ، قاتتى « سوالي»
 توناپ اياماستان قازاقتى قىردا جىل قانشا. ەكەن سويلەيدى ادامشا تا قۇس كەرەمەت، دەگەن نە بۇ قۇداۋاندا، –

 ءمانىسىن، مۇنىڭ –. ايتتى مانسۇر دەپ، – كورمەدىم، ءھام ەستىمەدىم سويلەگەنىن ادامشا قۇستىڭ ءجۇرىپ،
 .دەدى – ەتكىل، بايان ماعان ءشۇرشىتپاي،

 مەنسۇلەي پاتشا ءتامام زەرەكتىگىمەن كوپ، اقىلى ءوزىنىڭ قۇس، دەگەن بايعىز بۇل –ءمانىسى سول  مۇنىڭ –
 دانىشپان ماقۇلىقتان بارشا دەگەندە تۇرعىزامىن[ ۇي]ء سۇيەگىنەن قۇستاردىڭ قاتىنىنا بولعاندا پاتشا پايعامبارىمىز

 اتىلعان قۇل دەيسىڭ بە؟س يتكە سارى بابامىز-اتا ءبىزدىڭ. ايتقان ەكەنىن راس بايعىز
 .سالدى ايقاي دەپ، –، «سوالي»ءشۇرشىتپاي بايعىزدىڭ قۇيرىعىنان تارتىپ قويىپ ەدى، بايعىز  
 .ءشۇرشىتپاي دەدى – پا؟ راس قااليسىڭ، ەندى – –
 .دەدى – ۇيرەنىپسىڭ، اقىل كوپ بايعىزدان ەكەنسىڭ، ەمەس ءشۇرشىتپاي بۇرىنعى سەن –
 .دەدى –ۇيىڭدە قوناقتا دانىشپان قۇس پەن يەسى وتىرعانىنا قۋانساڭ، جارايدى،  سەنىڭ. كوتەرىلمە سەن –
 .قىلدى ءوتىنىش مانسۇر دەپ، – كەشىرگىن، ايىبىمدى مەنىڭ. بولدىم ايىپتى ساعان بايعىز، –
 –، بواللىق دوس ەكەۋمىز ەندى قىلمالىق، كەك قاتامىزدى بولعان ارامىزدا ءبىزدىڭ ءشۇرشىتپاي، سەن، ءھام –

 ولىپ،ب رازى بايعىزعا مانسۇر. دەدى «سوالي» بايعىز قويعاندا، تارتىپ قۇيرىعىنان بايعىزدى ءشۇرشىتپاي. دەدى
 .قويدى شىعارىپ ۇستىنە ديۋاننىڭ جوعارى بايعىزدى

 ءشۇرشىتپاي ايتتى: 
ۇنىڭ دىسىن جاراتقان جوق. ماقىل كورى بايعىزدان دا سوندا جاراتتى، بارشاسىن ماقۇلىقتىڭ تاعاال الال مانسۇر، ەي، –

 .دەدى –راس ەكەنى ونىڭ سۇلەيمەن پايعامباردى اقىلمەن جەڭگەنىنەن بىلىنەدى، 
 .ەدىد – بىلەدى، دا ويالعانىن پەندەلەردىڭ كىنالى بىزدەي. بىلەدى ءبارىن جەردەگىنىڭ كوكتەگى، بايعىز –
دەپ، مانسۇر بايعىزدان سۇرادى. ءشۇرشىتپاي  – بە؟ ىڭبىلەس جاتقانىن جاسىرىنىپ شايتاننىڭ ۇيىمدە مەنىڭ –

 دەپ، جاۋاپ بەردى. مانسۇر ءشۇرشىتپايدان سۇرادى.« بىلەمىن»بايعىزدىڭ قاناتىنان تارتىپ قويىپ ەدى، 
 .دەدى – بەرەيىن، ءدىلدا ءجۇز بىرنەشە قۋاالساڭ، شايتانىن ەكەۋىڭ قۇسىڭمەن دە اگار –
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 ءشۇرشىتپاي بۇعان ىقتيار بولىپ، الىپساتارعا: 
 بايعىزدىڭ ءشۇرشىتپاي. كەلدى الىپ سۋدى ايتقانىنداي. قىلدى بۇيرىق دەپ، – كەل، الىپ سۋ ىستىق شەلەك ءبىر –

 :قويىپ تارتىپ قاناتىنان
 :بايعىز. دەدى – بە؟ بىلەسىڭ ەكەن، ما بار شايتان ۇيدە بۇل –
 .بەردى جاۋاپ دەپ، – بىلەمىن، –
 :بايعىز. ىقويد تارتىپ قۇيرىعىنان بايعىزدىڭ ءشۇرشىتپاي سۇراپ، دەپ –ما؟  جاتىر ارتىندا ساندىقتىڭ شايتان –
 .بەردى جاۋاپ دەپ، – سوالي، –
 .سالدى ويباي مانسۇر دەپ، –! كور قۇتقارا شايتاننان مەنى ءشۇرشىتپاي، ۋاي، –
ءشۇرشىتپاي ساندىقتىڭ ارتىنا جاسىرىنىپ جاتقان جىگىتتىڭ ۇستىنە ىستىق سۋ قۇيىپ جىبەردى. جىگىت ساندىقتىڭ  

ارتىنان سەكىرىپ شىعىپ، تۇرا قاشتى. مانسۇر قاشقان جىگىتتى شايتان ەكەن دەپ، ءشۇرشىتپايعا كوپ ءتاڭىرى 
 جارىلقاسىن ايتتى.

 .سۇرادى دەپ – شىعار، بىلەتىن سىجاق جايىن ساۋدا قۇسىڭ سەنىڭ بالكىم، –
، . ءوسىمدى قااليشا كوبىرەك االتىن امالىن دا جاقسى بىلەدىبىلەدى جاقسى ارتىقشا قيساپتى-ەسەپ بايعىز سوالي، –
 :ءشۇرشىتپايدان مانسۇر. دەدى –
 .ساتتى ءدىلداعا مىڭ بەس ءشۇرشىتپاي. سۇرادى دەپ – سات، ءدىلداعا مىڭ بەس بايعىزىڭدى –
بوالمىن عوي دەپ  باي دا قارىنبايدان ەندى ساۋداگەر دەپ، – عوي، الدىم ساتىپ ارزانعا بايعىزدى دانىشپان –

 قۋاندى.
 بايعىزدى الىپ بارىپ، الپكەسىنە وتىرعىزىپ قويىپ:

 دەپ عوي بەرەمىن وسىمگە كوپ قازاقتارعا اقشاسىن تۇسكەن. قىلدى بۇيرىق دەپ، – سات، ءبارىن بۇلدىڭ –
ەن ادامدار گە كەلگالپكە دەپ االمىز ساتىپ بۇل. قالدى كەتىپ ءوزى وتىرعىزىپ، بايعىزدى جالعىز الپكەسىنە. ويالدى

الپكەدە ەشكىم دە جوق بولعان سوڭ ساۋداگەردىڭ بار بۇلىن الىپ، اقشاسىن ۇرالپ، الىپ كەتتى. كەشكە جاقىن 
ا ۋاندى. بۇلداردان تۇسكەن اقشاالردىڭ قانشاسىن قازاققمانسۇر الپكەسىنە كەلىپ، بۇلدارىنىڭ جوق بولعانىنا قاتتى ق

 نشا سۇراسا دا، بايعىز ۇندەمەستەن، مەلشيىپ وتىرىپ الىپتى.قا مانسۇر دەپ، –وسىمگە بەردىڭ؟ 
 . شال مەن ءولىم51

ىپ بارۋعا لبيشارا شال ورمانداعى اعاشتان ءبىر ارقا شوپشەك وتىن الىپ، ۇيىنە قايتتى. شال شارشادى، وتىندى ۇيىنە ا
 شاماسى كەلمەي، شال ارقاسىنداعى وتىندى جەرگە تاستاپ، ايتتى:

 .دەدى –مۇنداي ءومىر بەرگەنشە، ماعان ءولىم بەرسەيشى،  قۇدايىم، ە، –
 ءولىم شالعا كەلىپ، سويلەدى: 
 شال؟ شاقىردىڭ، مەنى ءۇشىن نە –

 شال ولىمنەن قورقىپ ايتتى:
 …ەدىم شاقىرىپ دەپ، مە بەرەر جاردەم كوتەرۋگە وتىندى مىناۋ ماعان –
 . ]حالىقتىڭ كوز جاسى[52
ءبىر حان وتە قاتتى اۋىرىپ، اۋرۋىنا ەم سۇراۋ ءۇشىن ەلىن جينايدى. جينالعان جۇرت سىرقاتىنىڭ نە ەكەنىن  

 سۇرايدى. حان:
 .دەپتى – المايمىن، ۇيىقتاي جوق، تيىشىم دە تۇندە دە، كۇندىز توقتامايدى، اسىم ىشكەن –

عان جۋان پ، جاي جاتىپ البارىمتاال تايانعانىن–حاننىڭ ءوزى ەلىنە تىزەسى باتقان، قاتال، مەيىرىمسىز، ەلدىڭ تاپقان
 قارىن مەس ەكەن.

 جينالعان كوپتىڭ ىشىنەن بىرەۋ:
 ولەسىڭ، امان،ج بەتى سىرقاتىڭنىڭ ورىنداماساڭ، جازىالسىڭ، ورىنداساڭ، ايتقانداي مەن تاپتىم، ەمىن سىرقاتىڭنىڭ –
 .دەيدى –

 حان ورىندايتىندىعىن ايتقان سوڭ الگى ادام:
ۇرت، كوزىنەن جاس اعىپ تۇرعان ادامنىڭ كوز جاسىن ال جانە ول ادامنىڭ كوزىنەن ءس دەنەڭدى جاسىمەن كوزدىڭ –

 .دەيدى –جاس نەگە توگىلەدى ەكەن، ونى سۇراپ، جازىپ الىپ وتىر، 
 حانشا:

 :شال ءبىر دەگەندە – ەكەن؟ ما تابىالر جاس كوپ سونشا –
 .دەپتى –ەرلىك تابىالر، جەت دا شومىلۋىڭا تۇرسىن، ءسۇرتۋ جاي دەنەڭە جاسى كوز حانەكە، –
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سودان كەيىن حان كوزىنەن جاس اعىپ تۇرعان ءبىر شالدى شاقىرتىپ، كوز جاسىن االدى دا، نەلىكتەن كوزىنەن جاس 
 اعاتىنىن سۇرايدى. شال:

 ى،اعاد بوپ سەل جاسىم. تامادى قان كوزىم ەكى جىالي-جىالي. تاالدى ءھام تاپقانىمدى دى،قانا حان ەڭبەگىمدى –
 .دەيدى –تاعى حان االدى، ەندى وزىمە نە قاالدى؟  ونى

 حان ۇندەمەي، جازىپ الىپ، تاعى بىرنەشە ادامنان جاس االدى. سونىڭ ىشىندە ءبىر ايەل:
 ءتۇن مەن كۇن تاپپاي، دامىل كۇڭى، – ءوزىم قۇلى، – كۇيەۋىم اقپاسىن؟ قاالي جاسىم سوڭ تاپقان زيان حاننان –

 .دەپتى –، سوقىر بولدىق ەندى، مىنە، الماي كوتەرە باس جىالۋدان
 حان تاعى جىالپ جۇرگەن ءبىر باالعا كەزدەسەدى. كوزىنىڭ جاسىن ]الىپ[ جانە نەگە جىالعانىن سۇرايدى.

 باال:
 ەلدى. الماقسىڭ تابا ەم دەرتىڭە الماقسىڭ، تاعى جاسىن كوزىم باالعا؟ جاس تارتتىرسا زار ما، بوال حان ادىلەتتى –

اساڭ، جەبىرلىگىڭ قويماساڭ، دەرتىڭە ەم تابىلماس، وزىڭە ەل باعىنباس، كوزدىڭ جاسىن جەتەرلىك تويم جەۋدەن
 .دەپتى –كوردىڭ، ادىلەتتىلىكتى ويالساڭ، 

اردىڭ كوز جاسىن سۇراپ االدى، قايسىسىنان سۇراسا دا، كوز جاسىنىڭ كول ءسويتىپ، حان بىرنەشە جۇزدەگەن ادامد 
 دەگەن« كوزدىڭ جاسىمەن دەنەڭدى ءسۇرت»بولۋ سەبەبى حاننىڭ ءوزىنىڭ جاۋىزدىعىنان ەكەنىن كورەدى دە، 

وز ىسىنە ء دەپ ايتىلعان ەم ەكەندىگىن ءتۇسىنىپ، حان« وز جاۋىزدىعىن ءوز قۇالعىمەن ەستىسىن»ادامنىڭ ايتقانى ء
 ءوزى وتە ۇيالدى دەيدى.

 . كوزىن ءوزى جەسىن53
ءبىر شالدىڭ سوڭعى العان جاس ايەلى بولىپتى. شال مەن جاس ايەل قاناعاتتانىپ قاالي ءجۇرسىن، ونىڭ دا ءبىر  

 ،كەتىپ جۇرەتىن سياقتى. شالدىڭ ەشكىلەرى بوالدى ەكەن، ەشكىلەرىن باعىپ-جىگىتى بوالدى ەكەن. جىگىتى كەلىپ
تۇسكە جاقىن ۇيىنە كەلسە، باياعى جىگىت جۇك اراسىندا جاسىرىنىپ جاتىر ەكەن. ايەل شالعا كەلگەن سوڭ تۇننەن 
قالعان ءبىر ەشكىنىڭ باسىن بەرە قويىپتى. شال باستى اينالدىرىپ جەپ، ءمۇجىپ وتىرسا كەرەك، شالدىڭ ءۇش جاسار 

 قالىپ: باالسى جۇك اراسىندا وتىرعان جىگىتتىڭ كوزىن كورىپ
، «وزىن ءوزى جەسىنك اتاڭ قارىسقىر، جاعىڭ ۇندەمە،» باالنى قاتىن دەپ، – اي،-كوزىن اي،-كوزىن! اتا! اتا –
 ەمەيۇند دەپ، – عوي، ايتادى كوزىن باستىڭ قولىنداعى باالنى قارت. جىبەرىپتى كەلىپ قاعىپ باالنى دەپ، –

 .دەگەن كەرەك بولۋى اڭگىمە شىققان وسىندايدان دەگەن «تابار قاتىن قاپيادا». قالۋلى
 . قاتىنداردىڭ امالى54

 باياعىندا ەكى قاتىن وتىرىپ، سىرىمىزدى ايتىسساق، سەن وسى ...مەن نە قىلدىم دەسەدى. سوندا بىرەۋى تۇرىپ:
. ءجۇردى ىپايت ءسوز ماعان جىگىت ءبىر. بوالتىن دومبىراشى كۇيەۋىم. ەدى كەزىم كەلىنشەك تۇسكەندە العاش مەنىم –

الىپ، جاتپاقشى كەلىپ ق بايىم مەزگىلى ورتاسى ءتۇن جاتقاندا، كىرىپ جىگىت الگى كەتىپ، جىلقىعا كۇيەۋىم كۇنى ءبىر
بولدى. ءوزى ات جارىس قىلىپ جاتىر ەكەن. ەندى قايتەرىمدى بىلمەي، ساسىپ قالدىم دا، دومبىرانى جۇلىپ الىپ، 

 كۇيەۋىمە بەرىپ:
 .دەدىم – با؟ تارتاسىز كوزىڭىزبەن جوق، بە، شەرتەسىز كوڭىلىڭىزبەن ءسىز دومبىرانى وسى –

 كۇيەۋىم:
 .دەدى –بىرانى كىسى كوزبەن شەرتە مە ەكەن، كوڭىلمەن شەرتەدى، دوم اقىماقتارىم، وي، –

 مەن:
 ىگىتج انا سوندا. قويدىم باسا كوزىن دەپ، – قاراشى، شەرتىپ كوڭىلىڭمەن قانە؟ تارتقانىڭ اي-كوڭىلمەن يە، –

 .دەدى – وسى، قىلعانىم مەنىڭ. كەتتى شىعىپ
 سوندا ەكىنشى بىرەۋى ايتادى:

ءجۇرۋشى ەدى. ءبىر كۇنى كۇيەۋىم « بەرىپ»كۇنىم، ءبىر بايدىڭ باالسى ءسوز ايتتى،  كەلىنشەك دە مەنىم –
جوالۋشى كەتتى. سول ءتۇنى بايدىڭ باالسى كەلىپ، توسەگىمدە جاتىر ەدى، كۇيەۋىم كەلدى دە، الگى جىگىتتى 

تۇن تى ارقاالپ الىپ، ءبۋىندىرىپ، ءوزى كەتىپ قالدى. مەن قايتەرىمدى بىلمەي، ساسىپ تۇردىم دا، ولگەن جىگىت
 :اتىنىق. دەدىم –، «ارى جات، جاتامىن»ىشىندە ءوزىنىڭ ۇيىنە الىپ بارىپ، ءوزىنىڭ داۋىسىنا سالىپ، قاتىنىنا ء

 .دەدى – بارساڭشى، سونىڭا قىالسىڭ، نە مەنى. عوي الدىڭ تاۋىپ جار جاقسى مەنەن يە، –
جىگىتتى داالعا الىپ شىعىپ، ارقانمەن اعاشقا اسىپ، ءوزىم  دەپ، – قىاليىن،... ويتسەڭ، جانمىن، وكپەلەگەن مەن –

ۇيگە قايتىپ كەلىپ، ەنەمدى )كۇيەۋىمنىڭ شەشەسىن( بۋىندىرىپ ءولتىردىم دە، قوينىما سالىپ قويىپ، ءوزىم جاتا 
 بەردىم.
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ممەن جامان سوزى ۋىزا ءبىر بايىما ءوز قاتىن انا جىالپ، دەپ قويدىم ءولتىرىپ شەشەسىن ءوز كۇيەۋىم ەرتەسىنە –
 .دەپتى –رەنجىتىپ، ءولتىردىم دەپ، جىالسىپ جاتتى. مەنىڭ قىلعانىم وسى، 

 . ءۇش كەلىنشەكتىڭ سىر ايتىسقانى55
ۇراسىپتى. بىرىنەن سىر س-ءبىر كۇنى ءۇش كەلىنشەك سۋ الۋعا شەلەك الىپ، سۋعا بارادى. سۋدىڭ باسىندا ۇشەۋى بىر 

 تى:سوندا ءبىرىنشى كەلىنشەك ايتىپ
 ءبىر عوي، بار وسى... اۋ-كەلىنشەك ءوتتى، قىلىق جاقپاستىق مىنانداي مەنەن تيگەندە كۇيەۋىمە كۇنگى وسى مەن –

-كۇندە سول .ەدى بولۋشى قۇرداسى جاقىن جاقسى، ءبىر كۇيەۋىمنىڭ سوڭ وتكەن اي بىرنەشە كەيىن تيگەننەن كۇنى
ەدىم. ءبىراق تا ءتۇننىڭ « بەرىپ»ر كۇنى قارا باسىپ، ءبى سونان. بەردى اال مازامدى دەپ، «بەر» كەلىپ، كۇندە

ءىشى ماساحانا قۇرۋلى ەدى. سونداي تار جەردە تاماشاالپ جاتقاندا، كۇيەۋىم ەسىك قاقتى. جاڭاعى قۇرداسى، 
 تۇسپەگىر، قايدا تىعىالرىن بىلمەي، ساسقانىنان ول ماعان:

 .اشتىم ەسىكتى دە، دەدىم –، «پ ەتپە، جاتا بەرتىر»: ايتتىم مەن كەزدە سول. دەدى – ءقايتتىم؟ ەندى –
قولىنا دومبىراسىن الىپ، كۇيەۋىم دە كەلدى. ول كىرمەستەن تۇرىپ، كورپەشە سالىپ، جەرگە جاتا قويدىم. شامدى 

 جاقتىم دا، كورپەشەگە وتىرعىزىپ:
 ەدىم.د – تارتشى، كۇيىڭدى سول سەن. دەيدى كۇيشى جورعاداي اقىن، اسقان سەنى جۇرت وسى –
 سوندا. ىوتىرد كۇيلەتىپ كۇيدى الىپ، دومبىرانى ول. ءتۇستىم اسىال دەپ، – وتىرمىن، قۇمارتىپ ەستۋگە سونى –

 :مەن
 ،بايعۇس ول،. دەدىم – قاراماي، پەرنەسىنە دومبىرانىڭ تارتشى، جۇمىپ كوزىڭدى بولساڭ، كۇيشى سەن وسى –

، «وي، سەنىڭ كوزىڭ اشىق وتىر»ستادى. ەپتەپ ەلىكتەتىپ، با تارتا جۇمىپ، كوزىن بولماي، ءىسى نارسەمەن ەش
 ىبەرىپ،ج شىعارىپ جىگىتتى قۇرداس ماساحاناداعى باياعى كەزدە سول. جۇمدى قاتتى كوزىن سايىن ونان ول. دەدىم –

 :دا وتىردىم كەلىپ قايتا قاسىنا ءوزىم
 ەرىپ قويدىم.كوت دەپ، – ەكەنسىڭ، ماقتارلىقتاي جۇرت! راقمەت اي،-اقىنىم وي، –

 سونان كەيىن:
. دىمبول ىستەمەيتىن جۇمىس جامان جاسىرىن بەرى سونان. جاتتىق ءسويتىپ، دەپ، – جاتايىق، جەتەر، ەندى –

 .كەلىنشەككە ەكىنشى دەدى – ايت، سەن ەندى. ەدى وسى كۇيەۋىم سونداعى
 ەكىنشى كەلىنشەك:

ىڭ وسى كۇيەۋىم العاندا اكەمنىڭ الدىنا شارت قويعان ەدى. مەن باستا. ايتايىن دە مەن كەلسە، ماعان كەزەك ەندى –
ىستەيتىن بولسا، وندا وزىڭە قايتىپ بەرىپ، ءوزىڭنىڭ باسىڭدى االم دەگەن بوالتىن. سونان « ۇرلىق»ەگەر قىزىڭ 

اسقا س ەدى. بكەيىن اكەم الگى بايدىڭ باالسىنا بەرگەن بوالتىن. ءبىراق تا مەنىڭ قاالپ جۇرگەن كىسىم ول ەمە
دەپ، قويماعان سوڭ ءبىر كۇنى قوينىما « بەر، بەر»ەدى. كۇيەۋگە تيگەننەن كەيىن سول جىگىتىم كۇندە كەلىپ، 

اال قويدىم. سول زاماتىندا كۇيەۋىم دە كەلىپ قالىپ، قاپىدا جاڭاعى جىگىتتى پىشاقتاپ ءولتىرىپ، اكەمە بىلدىرۋگە 
 پ ۇزاماي اتاما بارىپ، ارىز ايتتىم.ءمىنىپ كەتتى. مەن قورقايىن دەدىم. كو

 ايتەت،ك جىبەرسەڭ ەنەمدى كىشى. وتىرمىن قورقىپ دەسەم، جاتايىن جوق، كەلگەن كەتكەنىنەن تۇستە باالڭ اتا، –
 (.قويعانمىن كومىپ جىگىتتى ولگەن الدىندا بۇنىڭ. )دەدىم –
. ۇلى ۇيقىعا كەتە بەرگەندە، باياعى جاتتىق بىرگە ەكەۋمىز كەلىپ، ۇيگە. دەدى – عوي، بارا سەن اي،-قاتىن ءاي، –

 كۇيەۋىمنىڭ پىشاعىن وسىعان سالدىم دا، ءولتىرىپ، جاتا بەردىم. ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەم.
 مەن اكەم جانە كۇيەۋىم قاراسام،. الدى جۇلىپ كورپەنى دەپ، – ەمەي؟ ۇرلىق نە مىناۋ مىنىكەي، نانباساڭ، –

 .تۇر قاراپ تۇرىپ، كەلىپ. شەشەم
 سول كەزدە مەن دە ۇندەمەي تۇردىم دا:

 – با؟ ڭقاتاالستى ءجۇرىپ قاراپ نە؟ سالعانىڭ پىشاق ەنەمە كەلىپ، تۇندە نەمەنە؟ اقىماقپىسىڭ، جىندىمىسىڭ، –
 .نانبادى قالىپ، ساسىپ كۇيەۋىم دەگەندە

 .دەدىم – سۇرايىق، اتامنان نانباساڭ، –
 .دەدى – اق،-ماقۇل ءيا، –

تونىمەن -سۇراستىرا قاراعاندا، مەنىكى دۇرىس بولىپ، اكەمدى ايىپتى قىلماي، ءوزىنىڭ ايىپتى ەكەنىن موينىنا الىپ، ات
 .كەلىنشەككە ءۇشىنشى دەدى –شاپان جاپتى. سونان بەرى مەن دە قويدىم. ال ەندى اڭگىمەڭدى سەن باستا، 

 .نايتايى وقيعامدى وتكەن باسىمنان دە مەن ەندەشە، ال، –
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كۇيەۋىمە ايتتىرىپ قويعان ەكەن. بۇل ءوزى كوپ مالدى شىعىن ەتكەن بوالتىن. سونان  وسى كەزىمدە قىز مەنى –
كۇيەۋگە ەندى تيەيىن دەپ تۇرعاندا، ادام قيماس، سۇيىسكەندە مەيىرى قانبايتىن ءبىر قۇرداسىم ادامگەرشىلىگىمدى 

 الىپ قويعان بوالتىن.
ادامگەرشىلىگىڭ جوق »سوڭ قالىڭدىق ويناۋعا كەلىپ، قاسىما جاتىپ بايقاعاندا تورت كۇن وتكەن -سونان ءۇش

ويالنىپ، ەندى قايتكەنمەن -دەپ، تاستاعان بوالتىن. ءسويتىپ، ول كۇدەر ءۇزىپ كەتكەن. سونان ويالنىپ« ەكەن
 وسىعان ءتيۋىم كەرەك قوي دەپ، مىناداي وي تاپتىم.

 كۇلگەن جىگىتىمە ايتتىم:-باياعى ويناپ
اۋىپ سايمانىمەن، اتىمەن ت-. سوندىقتان سەن ماعان باتىردىڭ بارلىق كيىمىمەن قۇرالقالدىم جولىمنان ءۇشىن سەن –

بەر دەدىم. ول، بايعۇس، كوپ كەشىكپەي، تاۋىپ بەردى. سونان مەن باتىرشا كيىنىپ، قالقاندى، نايزانى، ساداقتى 
 ندا تۇرىپ ايقايالپ:دايىنداپ، اتقا ءمىنىپ، كۇيەۋىمنىڭ ءۇيىنىڭ سىرتى

 .دەدىم –اۋ؟ -ربا كىم –
 .دەدى –، «وزىمىز بار»سول كەزدە بايبىشەسى شىعىپ: ء

. كىرگىزدى ۇيىنە دا، الدى كوتەرىپ اتىمنان دەپ، – ،«قاراعىم عوي، تۇسە اتتان» دەگەندە، – قايدا؟ باي –
 :باي سوڭ سونان

 .دەدى – بوالسىڭ؟ باتىرى ەلدىڭ قاي باالسى، كىمنىڭ رۋ، قاي قاراعىم، ۋا، –
اقساقال، پالەن دەگەن رۋ، پالەنشە دەگەن بايدىڭ باالسىمىن، سول ەلدەن كەشە اڭ اۋالۋعا شىعىپ ەدىم. بۇل  يە، –

 ەل قايسىسى بوالدى؟
 .دەدى – ەلى، بايدىڭ دەگەن پالەنشە يە، –

 ىرعاندا:ما سۋ قۇيدى. تاماقتى جەپ بولىپ وتسول ۋاقىتتا تاماق تا ءپىسىپ قاپتى، باياعى مەنى تاستاعان كۇيەۋىم قولى
 :مەن. دەدى – سالسىن، شىعارىپ بولساڭ، جۇرەتىن جول. باالم مەنىڭ – مىناۋ قاراعىم، يا، –
 :يتتىا جىگىت سوندا. كەتتىك قاشىقتاپ اۋىلدان ءجۇرىپ، جەر ءبىراز ءمىنىپ، اتقا سوڭ سونان. دەدىم – ماقۇل، –
 .دەدى – باتىر؟ پا، ۇلىقسات ماعان ەندى –
 .تاقاپ نايزامدى دەدىم –اتىڭنان ءتۇس،  ءقازىر جوق، –
 .ءتۇستى اتتان ول. دەدىم – ولەسىڭ، تۇسپەسەڭ، –
 .تۇردى شەشپەي ستانىن كويلەك، ءبىراق شەشىندى، ول. شەشىن ەندى –
 .دەدىم – ،«ولتىرەم ەندى» بولىپ، جاالڭاشتاپ تىرداي كەرەك، نە. دەدىم – شەش، دا ستاندى دە، كويلەكتى –
اۋ، ايەل دە العانىم جوق ەدى. ەندى -ي، نە جازىعىم بار ەدى؟ بۇل دۇنيەدە قىزىق ءومىر سۇرە المادىما-عام-اعا –

اۋ. نە سۇراساڭ، سونى بەرەر ەدىم. شىبىنداي جانىمدى قالدىرساڭ. نە تىلەيسىڭ، نە سۇرايسىڭ؟ -قىرشىن كەتەمىن
 .دەدى –
 نى.بولعا بەرسەڭ سونى. ەمەس كەرەك دا مالىڭ ماعان سەنىڭ –
 .قالدىر جانىمدى – اق-جالعىز بەرەيىن، ءبارىن سۇرايسىڭ، نە –
 .دەدىم – بەر، «ارتىڭدى» بولسا، والي ماقۇل، –
 .باستادى ەڭكەيە دەپ، – ءما، اعا، ويباي، –

 سول ۋاقىتتا ساۋىتتى شەشىپ، قالقاندى تاستاپ، قىز بولىپ كيىنىپ الىپ:
ەسىڭ بە؟ سەنى ەركەك دەيدى، ءارى بايدىڭ باالسى دەيدى. مەن بولسام، بىل كىممىن، مەن. تۇرەگەل اقىماق، ءاي، –

 بەردىڭ عوي.« ارتىڭدى»اق، سەن نەمە -دەپ، قورالپ تاستاپ ەدىڭ. جالىنباي« ايەل»ايەلمىن. 
 .دەدىم –ىماقسىڭ، ەدىم. سەنىكى نە؟ سەن ەرس« بەرىپ»ال، مەنىڭ دە جان قيماس ادامىم بولعان سوڭ، 

 سونى تىلەسە، نە اكەڭ. قوي اق–دۇرىس ەكەن. قاتەلىك مەنەن ەكەن. ەندى سەن ەلگە جايماي سەنىكى ءيا، –
 .دەدى – بواليىق، جولداس ومىرلىك ەكەۋمىز ءسويتىپ،. بەرەيىن

 ،بولىپ اياقتاپ ءسوزىن دەپ، –سونان بەرى مەن دە ۇرلىق ىستەمەيتىن بولدىم. سونداعى كۇيەۋىم وسى ەدى، 
 لەرىنە تاراستى.ۇي الىپ، سۋىن ۇشەۋى

 . ءۇش ايەلدىڭ اڭگىمەسى56
 ءۇش ايەل سۋعا بارىپ كەڭەسكەندە نە دەسىپتى؟ ءبىرىنشى ايەل ايتادى: 
 جىگىت سەرى ءوزى. ەدى باالسى شارۋانىڭ ءالدى ءوزى. بەردى جىگىتكە ءبىر مەنى اكەم كەزدە جەتكەن ەر مەن –

 ەپ،د قورعايمىز جەرىن ەلىن،. ەدى اكەتەر شاۋىپ، بىرى–رىنءبى قالماق پەن قازاق كەزدە ول. ەدى دومبىراشى. ەدى
 باسقا مەن قويساڭشى، جاستىقتى بۇل. ەدى ەرىم مەنىڭ ءبىرى وسىنىڭ. ەدى بولۋشى ۇستىندە ات تەگىس ازامات

ڭ مىرزامنى. ەكەم ۇيىقتاعان دە مەن. قالىپتى ۇيىقتاپ جاتىپ، قوينىمدا كەلىپ، كىسىم ول. بولدىم اۋەيى جىگىتپەن
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اتىنان ءتۇسىپ، اتىن بەلدەۋگە بايالعان دىبىستان وياندىم دا، جاتسام، توسەگىنە جاتۋعا كەلەر دەپ، اتىپ تۇرا كەپ، 
ەسىك اشىپ، تۇندىكتى سىردىم. جىگىتتى قىمتاپ، جاۋىپ تاستاعانمىن. مىرزا ۇيگە كىرىپ كەلىپ، جۇكتىڭ ۇستىندەگى 

 شەرتىپ جىبەردى. مەن ايتتىم:-ومبىراسىن الىپ، شەرتىپد
 :وتىرىپ مىرزام. دەدىم – ما؟ تارتا كوڭىلمەن ما، تارتا كوزىمەن ادام دومبىرانى وسى مىرزا، –
 .دەدى – تارتادى، كوڭىلمەن –
 .دەدىم – تارتار، كوزبەن مەن –
ەي، قانەك» عوي، كەلەدى اڭعال ەر. دەدىم – تارتشى، باياليىن، كوزىڭدى مەن بولسا، تارتاتىن كوڭىلمەن ەگەر –

 «زايعىربو» كۇيشىم سوندا. بەردىم قولىنا دومبىراسىن دا، بايالدىم كوزدى مەن. وتىردى قاسقايىپ دەپ، –، «بايال
 جوق ىمساسقان وسىنداي. كەتتى شىعىپ جىگىت. بەردىم الداندىرا سۇراپ، ءمانىسىن سونىڭ مەن. تارتتى كۇي دەپ،
 دەدى. – قۇتىلعانمىن، زورعا جىگىتتەن امالداپ،. شىعار

 ەكىنشى ايەل:
 جاقسى اسا. بەردى ايەلدىككە ازاماتقا ءبىر دەپ، تەڭ وزىڭە مەنى اكەم. ەدىم قىزى شارۋانىڭ ءالدى داعى-مەن –

 كيىكتىڭ ءبىر. شىقتى ساياحاتقا ەرتىپ، قاسىنا مەنى كۇنى ءبىر. ەدى مەرگەن اسقان ادامنان كۇيەۋىم سۇردىك، عۇمىر
 كەلدى دە: جەرىنە اتۋ. ەكەن تۇر تەكەسى

 .دەدى – ايتشى، اتايىن، جەرىنەن قاي وسىنىڭ –
 – ،«ءبىلسىن ماشۇعىڭ» رەت ءۇش دە مەن اتتى، رەت ءۇش. دەدىم –، «ماشۇعىڭ ءبىلسىن»مەن تۇردىم دا 

 .دەدىم
 .كەتتى تاستاپ مەنى مۇلكىممەن–مال وكپەلەپ، ماعان دەپ، – قايىردىڭ، ءسوزىمدى سىيالمادىڭ، مەنى سەن –

ۇننەن باستاپ مەن ءبىر ءالدى جىگىتتى قولىما ۇستاپ، ءبىر جاڭا تۋعان بۇزاۋىم بار ەدى، وسىنى اياعىن ك سول
بايالپ، موينىنا سالىپ جىبەرىپ، تاۋدىڭ باسىنا كۇنىنە ءۇش رەت شىعارتۋشى ەم. باسقا جۇمىسقا قوسپايمىن، تولىق 

بەرىپ وتىردىم. بۇزاۋىم تايىنشا بولدى، ودان ورلەپ، بەس جاسقا جەتتى. جىگىتىم بۇرىنعى عادەتىنشە ەڭبەگىن 
 ارقاالپ، كۇنىنە ءۇش رەت تاۋ باسىنا اپارىپ، قايتىپ كەلەر ەدى.

ءبىر كۇنى شاھاردا ۇلىق مەيرام بولىپ، بايگە ات شاۋىپ، بالۋان كۇرەسىن جامبى اتىپ، ات ۇستىنەن سايىسىپ،  
 اۋدارىسۋدا اركىم ءوز بىلگەنىن مايدانعا كورسەتىپ جاتتى. سوندا مەن تۇرىپ:

. اكەلەدى اتوپق ايتادانق شىعارىپ، ارقاالپ باسىنا تاۋ تۇرعان مىنا وگىزىمدى جاستاعى بەس جىگىتىم مىنا مەنىڭ –
 .ەدى ءبىرى الۋشىنىڭ بايگە اتىپ، جامبى ەرىم مەنىڭ

 .ءتۇستى ەتە ساپ كەلىپ، ماعان دەپ، – ماقتانبا، ءويتىپ –
مەن ەركەكشە كيىنگەم، مەنى تانىمايدى، سول جەردە تۇرىپ ەكەۋمىز سەرتتەستىك. سەرتىمىز بىالي ەدى. ول كىسى 

سونى ورىندايمىن. ول مەنىكىن ورىنداماق بولدى. حالىق الدىندا ۋاعداعا كىرىسىپ، ماعان ءبىر مىندەت بەرمەك، 
جىگىتىمە يشارا ەتكەندە، وگىزدى الىپ ۇرىپ، اياعىن بايالپ، جونىنا سالىپ جىبەرىپ، تاۋدىڭ باسىنا ارقاالپ بارىپ، 

 تىلەگىڭدى ايت دەگەندە: قايتادان الىپ كەلدى. وگىزدى بوساتتى، حالىق شۋىلدادى مەرگەنشى ۇتىلدى دەپ،
 سىزء دەپ، – ،«سىيالمادىڭ مەنى». دەدىم – ،«ءبىلسىن ماشىعىڭىز» دەگەندە اتامىن جەرىنەن قاي كيىكتىڭ –

. مەن سونان بەرى سۇراساڭ، كۇنىنە ءۇش رەت ارقاالتتىم. بيىل بەس جىل بوالدى. وسى دەگەن ماشىق تاستادىڭىز،
 ەتە شۋ اۋىزدان ءبىر كوپ جيىلعان. دەدىم –ايتادان قوسىلۋىڭىزدى سۇرايمىن، ماعان قويعان كىناڭىزدى كەشىرىپ، ق

 .دەدى – جولداسىم، دەيىن ۋاقىتقا وسى. الدى قايتادان ەتىپ، قابىل مىرزام. ءتۇستى
 ءۇشىنشى قاتىن: 
 وزء كەزدە سول. ايتتىردى مىرزا ءبىر مەنى. ەدىم ساسۋلى كۇنىمدە جاس ءوزىم. ەدىم قىزى بايدىڭ ءبىر دە مەن –

 دايلىقسون دە كۇمىسكە جانە. ەدى بوالر دەۋگە ساالدى جان تەمىرگە قارا بولدى، ۇستا اسقان جاعىنان ءبىر ەلىمىزدە
ن. وسىنىڭ شەبەرلىگىنە قىزىعىپ، دوس بولىپ قالدىم. سول كەزدەردە كۇيەۋىم ەتەتى كوڭىل مەنەن جىگىت ول. ەدى

ەسىك كورە كەلدى، جەڭگەلەرىم مەنى اپاردى. كۇيەۋمەن ويناپ، كۇلدىك. كۇيەۋ ۇيىنە بارعان سوڭ مەنىڭ اكەمە 
اندىعى شى بولعباس حالىققا –كىسى جىبەردى. باالسىن باسقا ادامعا بەرە بەرسىن دەپ، سەبەبى مەنىڭ جۇمىسىم 

 سوندايلىق ەدى. مەن ساسىپ، ۇستاعا كەلدىم دە:
 – ىستە، بەلدىك ءبىر جۇرگىزىپ، كۇمىسپەن-التىن كاپكازداپ قاراال ماعان –

 ]دەدىم[.
 نەشە ءتۇرلى ناقىشپەن ءبىر پىشاق ىستەدى. ونى كاپكازدادى، بۇالردىڭ

سۇلۋلىعى ادام تاڭىرقاعانداي ەدى. استىما سۇلۋ قارا ات ءمىنىپ، ۇستىمە قارا قۇلىن جارعاق كيىپ، باسىما تۇلكى 
تىماق كيىپ، جانىما جولداس ەرتىپ، الگى مىرزانىڭ اۋلىنا جاقىن جەرگە كەلىپ قوندىم. استىرتىن مىرزا ۇيدە مە 
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ن گورى بۇرىنىراق ءمىنىپ، تاۋ باسىنان قاراپ وتىردىم. ءبىر دەپ سۇراسام، ەرتەڭ باتىسقا اتقا مىنەدى ەكەن، ودا
كەزدە مىرزا دا شىقتى. مىرزانى وتكىزىپ، كولدەنەڭدەپ كەلە، امانداسىپ تۇرىستىق. ءجون سۇراسىپ بولعان سوڭ 

ن. ىباراتىن بەتىمىز ءبىر ەدى. ءجۇرىپ كەلەمىز، جول بويىندا مىرزا تۇرىپ، كەزدىكتى سۇرادى تىرناق كەسۋ ءۇش
 سۋىرىپ ۇستاتا بەردىم. تىرناعىن الىپ بولىپ، وزىمە بەردى. مىرزا:

 ڭىزدىقولى دە، دەسەڭىز االم نە دۇنيەلىكتەن بولدىق، دوس قيامەتتىك قۇشاقتاسىپ، بەر، بەلدىگىڭدى وسى –
 .دەدى – قاقپايمىن،

 مەن تۇرىپ:
 ارزان، – بەرسەڭىز قولقام االتىن سىزدەن مەنىڭ تۋرالى بۇل ءبىراق ال، دەسەڭ االم. عوي دۇنيە شىركىن، –

 :تۇرىپ جىگىت سوندا. دەدىم –ات، قىمب بەرمەسەڭىز،
 ەونەرىن وسىنداي عوي، باالسى ادام ىستەگەن وسىنى مىرزا ەندەشە. دەدى – اياماسپىن، نارسە ەش سەنەن ەي، –

 ىنسۇرايت مەنەن ەندى ال،» بۋىنىپ، جىگىت ەدىم، تاستاپ شەشىپ دەپ، – الساڭىز، مىنەكەي، الداندىم، دە مەن
ول جەردە مەن اتتان ءتۇسىپ، ەركەك كيىمدەرىمدى وزگەرتىپ، ايەل باال كيىمدەرىمدى س. دەدى – ،«ايت قولقاڭدى

 كيدىم، ءوزىنىڭ قالىڭدىعى ەكەنىمدى تانىپ، توقتاپ قالدى دا:
 .دەدى – بەردىم، –
 رىمە سول جولداسىم كۇنگى وسى. الدى جاراسىپ قايتادان مەنى كەشىرىپ، قاتامدى دەپ، – كەشىرەم، قاتەڭدى –

 .دەدى –شاعام دا بار، -. باالەدى
 قويماس – بەرسە پەن بەرمەس –. السا 57

 دەپ، يوال سەبەبى ايتىلۋ اتى ونىڭ. بولىپتى قۋ ەكى دەگەن قويماس–بەرسە بەرمەس،–باياعى وتكەن زاماندا السا
س ول قويما–بەرسە. قويعان بەرمەس–السا ونى ءۇشىن سول ەكەن، بەرمەيدى تۇك زاتىن العان كىسىدەن ءبىر

بىرەۋگە ءبىر زات بەرسە، الماي قويمايدى ەكەن. سول ءۇشىن اتى سوالي بولىپتى. ەكەۋىنىڭ دە دابىسى جەر جۇزىنە 
 جانارىن زكو بولىپ، بارماق قويماس-بەرسە سوعان ەستىپ، بەرمەستى–جايىلىپتى. ءبىر كۇنى باعادات شارىندە السا

 قتىرادى.سو كەزدىك ساپتى التىن ءتۇرلى ەتىپ، تارتارلىق
–لساا ءجۇرىپ، جول كۇن بىرنەشە الىپ، سونى دەپ، – بەرەيىن، سۇراسا، كورسەتەيىن، قونعاندا، ۇيىنە بارىپ، –

 ورسەتەك سالىپ، جايىپ كەزدىكتى ءتۇرلى سوڭ بولعان جەپ-ىشىپ تاماق. قونادى كەلىپ، ىزدەپ ۇيىنە بەرمەستىڭ
 تاڭ اتتى. شاي ءىشىپ وتىرىپ، ايەلىنە ايتىپتى: ەرتەڭىنە. قويدى سۇراماي كورىپ،-كورىپ. باستايدى

 .دەدى – اكەلەيىن، ساتىپ سيىر ءبىر كەلسە، ءجونى بارىپ، بازارعا بۇگىن مەن ءاي، –
ر سيىردى ساتىپ االتىن بولدى. سوندا ون تيىنى سونىمەن بازارعا باردى، الگى قوناعى دا باردى. بارىپ، بازاردان ءبى

 جاعىنا قاراسا، تۇندە ۇيىنە قونعان قوناعى تۇر ەكەن.-جەتپەي قالدى. جان
 .دەدى – ما؟ بار تيىنىڭ ون ءاي، –
 تىرعانداو دەپ ىشەيىن تاماقتى كەشكە. كەلدى ۇيىنە الىپ، سيىردى سونىمەن. سالدى بەرە اكەپ دەپ، – بار، بار، –

 :قويماس–بەرسە
 .كەلدى كىرىپ ،[دەپ] – اساالۋمالەيكىم، –
 ورىن بەردى. دەپ، – كەل، كەل، –
 .دەدى – ما؟ بار تيىنىڭ ون العان الگى جۇرەمىن، مەن ال، –
 .دەدى – ەدى، جوق ءقازىر اي،-ويباي –
 .كەتتى شىعىپ دەپ، – االم، تابىلعاندا قينالماڭىز، و، –

 بەرگەندە:ەرتەڭگىسىن شايدى الدىنا اال 
 .كەلدى كىرىپ دەپ، – اساالۋمالەيكىم، –
 :ول بولعاندا ءىشىپ شايدى. دەدى –ق، شى جوعارى كەل، كەل، –
 .دەدى – ايت، بۇيىمىڭدى –
 .دەدى – ما؟ بار تيىنىڭ ون العان ءوزىڭ – بۇيىم اۋ،-بوي-و –
 .دەدى – ەدى، جوق اي،-باي-و –
 كەلەا شايدى ايەلى بولدى، ءتۇس. قالدى كەتىپ دە، دەدى – االرمىن، كۇنى تابىلعان قينالماڭىز، ءسىز ونشا و، –

 پ قاراسا، جۇگىرىپ كەلەدى ەكەن. ونى كورىپ، ايەلى كۇيەۋىنە اشۋالندى.جاتى
 .دەپ – ءىشتى، تاماعىن سومنىڭ ءجۇز تۇگەل تيىن ون وتە اي ءبىر وسى ساعان، بولدى نە –
 دەپ، – ،بەر جىالي قاناتىپ، بەتىڭدى كيىپ، قارا جايىپ، شاشىڭدى سەن. ولەيىن وتىرىك مەن بولسا، والي ءاي، –

 قالدى.« ولىپ»ككە قۇالپ، سەرەيىپ، ءتوسە
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 .وتىر جىالپ قاتىنى. كەلدى كىرىپ ۇيگە دەپ، – اساالۋمالەيكىم، –
 .سۇرادى دەپ – بولدى؟ نە وي، –
 ...كەتكەنىن دۇنيەدەن كۇيەۋىم عوي، تۇرسىڭ كورىپ –
ۋدى ءوزى وت جاعىپ، س شاۋگىم ءبىر شەشىپ، كيىمىن دەپ، – دا، جۋايىن تازاالپ، اق-ءوزىم بولسا، والي و، –

 پقۇيى سۋدى قايناعان دەپ، –، «بەسمىلدا، وڭ جاق يىعىنان باستايىن»قايناتىپ اكەلدى دە، شەشىندىرىپ، 
 :اقىرىن سوندا. قالدى ەتە تىرجىڭ جىبەرگەندە،

 .قالدى ەتە سىبىر قۇالعىنا دەپ، – ما؟ بار تيىن ون ءاي، –
 تاعى قۇيسا، تاعى دا تىرجىڭ ەتە قالدى.

 تە ىپكۇي دەنەسى بار ايتاسىڭ، نەسىن. بولدى تا جۋىپ. قۇالعىنا ەتتى سىبىر دەپ، –اي، ون تيىن بار ما؟ ء –
 پكوتەرى دەپ قويايىن اقىمعا اپارىپ،. باردى تە كوتەرىپ موالعا اۋىلدان جيناپ، ەل وراپ، شۇبەرەككە اق. بولدى
 :جاتىپ قويىپ

ە، ساعان ون تيىن كەرەك پە؟ ون تيىندى بەرەسىڭ بە، جوق پا؟ پ كەرەك جان ال، – قۇالعىنا، دەدى – ءاي، –
 .دەدى –بەرمەسەڭ، ال ەندى كومەمىز. ولسەڭ دە ءولدىڭ، ولمەسەڭ دە ءولدىڭ، 

 .دەدى – كومبە، مەنى. ۇمىتپايىن ەتكەنىڭدى جاقسىلىق ولگەنشە اعاتاي، ءاي، –
 .دەدى – بەرەيىن، تيىنىڭدى ون كەلسىن، قاتىن –

 ونان سوڭ كوردەن شىعىپ:
 .كەتتى قايتىپ ەل. دەدى – كومەم، اق-ءوزىم كومۋىن بەرىڭىزدەر، قايتا سىزدەر ال، –

 قاتىنى كەلدى، سوندا ون تيىندى الدى:
 .قايتتى قويماس-بەرسە دەپ، – بول، ساۋ امان قوش، –

وسى حابار ەلگە جايىلىپ، ەلدەن العان قارىزىن تۇگەلدەي قايىرىپ بەرىپتى دەيدى. سونان باستاپ بەرەگەن اتقا يە 
 بولدى.

 . قاڭباق شال58
قاڭباق شالدىڭ جەڭىلدىگى سونداي، جەل بولعان كۇنى ۇشارىن جەل، قونارىن ساي بىلەدى ەكەن. ءبىر سايعا كەلىپ، 

 باتىر كەڭەسەدى، ەكەۋى دوستاسپاق بولۋ ءۇشىن ەڭ اۋەلى كۇشتەرىن سىناسادى.قونىپ جاتسا، ءبىر 
 .شال دەيدى –جەردىڭ ميىن شىعارام،  تەپكەندە، مەن –
 .باتىر دەيدى – تەپشى، قانە، –
 .ىەتكىزەد بىرس قالىپ، باسىپ جۇمىرتقاسىن ءۇش قۇستىڭ قويعان كومىپ جەرگە بۇرىننان دەپ، – ماقۇل، –
 .دەيدى – با؟ شىعاردىم ميىن جەردىڭ مىنە، –
 قتىرسا، كوزكورىم جەرگە بارىپ تۇسەدى.ال باتىر. شال باتىرعا دەيدى – القتىرشى، تاس قانە، سەن، –
 ۇيقىعا بولىپ، كەش. جىبەرەدى القتىرىپ تاستى. شال دەيدى – تۇسەدى، ارەڭ ۋاقىت وسى ەرتەڭ القتىرسام، مەن –

 ءوزى ،كەتىپ كەپ قويىپ تۇرىپ، دالدەپ ماڭدايعا باتىردى تاسپەن مالتا تۇرىپ، شال الدىندا ورتاسى ءتۇن. كەتەدى
 . باتىر شوشىپ ويانسا، شال جاتىپ:قاالدى جاتا

 .دەيدى – تۇسكەن، كەپ جاڭا عوي، تاسىم مەنىڭ كەشەگى –
 باتىر شالدى قوناققا شاقىرادى.

 .شال دەيدى – تويامىن، سويساڭ، قوي ءجۇز مەن –
، ىپسوي قويىن بىرەر. دەيدى – شاقىرام، عانا ءۇشىن تاتۋ ءدام ەمەس، ءۇشىن تويدىرۋ. جوق قوي ءجۇز مەندە –

 تاماقتانىپ الىپ، جاتارعا تايانعاندا:
 .بەرەدى سالدىرىپ سىرتقا توسەكتى كورىپ، ماقۇل ونىسىن باتىر. شال دەيدى – جاتام، سىرتقا مەن –

 ءوزى تىڭ تىڭدايدى. باتىر:شال ەل جاتقاسىن ورنىنا تاس قويىپ، 
پ، ن قايراپ الىپ بارىپ، كەرگىتىپ وتىرىقىلىشى دەپ، – ولتىرەيىن، دا ونان. قويماس جەتپەي شال وسى تۇبىمە –

ءبىر سالعاندا، قىلىشى سىنىپ كەتەدى. باتىر جايعاپ سالعان بوالرمىن دەپ، ۇيىنە جايالنىپ جەتكەن كەزدە شال 
 ى ورنىنا جاتا قاالدى.تاستى القتىرىپ تاستاپ، ءوز

 ەرتەڭىندە تاڭەرتەڭ استى ىشۋگە باتىرمەن داستارقاندا بوالدى.
 .دەيدى –، قاالي تۇنەپ شىقتىڭ؟ قوناعىم –
 .دەيدى – بولدى، بەرگەندەي شاعا ماسا ارقامدى –

ۇرسا، جايالنىپ ورنىنان تەرتەڭىندە تاعى دا ءوز ورنىنا تومار قويا قويادى. قايناعان سۋمەن بىرىستىردىم دەپ، باتىر 
 امان.-شال اپ

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                869 bet 

 .[باتىر سۇرايدى] دەپ – با؟ ۇيىقتادىڭ جاقسى قوناعىم، –
 اماسىش اپارۋعا كوتەرىپ ونى شالدىڭ. بەرەدى التىن باسىنداي ات باتىر. شال دەيدى –جاڭبىر سەبەلەڭكىرەدى،  –

 :سەزدىرمەي ونىسىن. جوق
 .دەيدى – كەلەرسىز، اال بارعانىڭىزدا سول ونىڭىزدى تاتىڭىز، ءدام ۇيدەن ءبىزدىڭ دە ءسىز –
 جىرت–ۇيرەتىپ قويادى. باتىر كەلەدى. امانداسادى. ءبارى جىم-ءوزى ۇيىنە بۇرىن كەلىپ، قاتىنىنا اقىلىن ۇيرەتىپ 

 :وتىرىپ شال. وتىرادى
 .دەيدى – اس، قازان قوناعىڭا قاتىن، –
 .قاتىن دەيدى – اسايىن؟ نەمدى جوق، ەت –
 اق-دەۋى –! اس ءوزىن باتىردىڭ مىنا بولماسا، ەكەۋى ول اس، باسىن قويدىڭ قىزىل اس، سانىن قويدىڭ راقا –

 مۇڭ ەكەن، باتىر قاشا كەپ جونەلەدى.
 . ءسالىم بايباتشا مەن راحىم بايباتشاالردىڭ قاالي شۇرەگەي ەتىنەن قۇر قالعانى59
ءبىر كۇنى ءسالىم بايباتشا مەنەن راحىم بايباتشا اڭ اۋالۋعا شىعىپتى. بۇالردىڭ قاسىندا قۇسشى بولعان ءبىر بوقباسار  

 دەگەن قازاعى بار ەكەن. بۇالر قۇستىڭ ەتىن جەيمىز عوي دەپ، جول ازىق الماپتى.
ا شەيىن اۋالپ ءجۇرىپ، ءبىر جالعىز اڭ اۋالپ جۇرگەندە، بۇالرعا ەشنارسە كەز كەلمەپتى. ەرتەدەن بەرى نامازىن

شۇرەگەي اتىپ الىپتى. بۇالر كوپ ءجۇرىپ شارشاعان سوڭ ءبىر جەرگە كەلىپ، دەم الماققا توقتاپتى. اسىرەسە، قارنى 
وتقا »اشقان سوڭ اتىپ العان ۇيرەكتىڭ ەتىن اسىپ جەمەككە ويالنىپ، بوقباسارعا ۇيرەكتىڭ ەتىن ىستىككە شانشىپ، 

 ەشكەيم بولماي، قوش كوڭىلى ونشا بوقباسار. جاتىپتى الۋعا دەم بايباتشاالر. قىلىپتى بۇيرىق پ،دە –، «قاقتا
عىن تاستاماس دەپ، ۇيرەكتى جايعاستىرا باستاپتى. قاشان جاپىرا ءبىر ۇيرەكتىڭ ماعان بولماسا، تىم بايباتشاالر،

نە ەكەن، ۇيرەك بەك كىشكە»قىنجىلىپ، بۇاليشا دەپتى: بوقباسار ۇيرەكتىڭ ءجۇنىن جۇلىپ بولعاندا، بايباتشاالر 
ازاق ق بوقباسار. ايتپايدى ءسوز ءبىر دەپ، – ،«بەرەمىز دا بوقباسارعا[ ال]»[. دەپتى –، ]«ەكەۋمىزدى تويعىزباس

 بولسا دا، قۋ قازاق ەدى. بايباتشاالردىڭ نە ويالعانىن كۇنى بۇرىن ءبىلىپ، والرعا ايتتى:
 ويماي،ت قارىندارىڭ جەگەندەرىڭمەن مۇنى. تويمايسىزدار ەكەۋىڭىز ءسىز بايباتشاالر، شكەنتاي،كى بەك شۇرەگەي –

ەنىڭ ويىمشا، ەكەۋلەرىڭ بىردەي اش بولعانشا، م. اعار سىلەكەيلەرىڭ تامسانىپ، بەكەر الىپ، ءدامىن اۋىزدارىڭنىڭ
 ماقۇل نايتقانى بوقباساردىڭ بايباتشاالر. دەيدى –ونان دا شۇرەگەيدى بىرەۋلەرىڭ جەپ، بىرەۋلەرىڭ اش بولىڭدار، 

 بىالي ،تۇرىپ بوقباسار سوندا. كونبەدى قالۋعا اش دە ەكەۋلەرى قيماي، بىرى-بىرىنە ەتىن شۇرەگەيدىڭ دە، كورسە
 دى:دەي
 پىسىرگەنگە ،قاقتاپ مەن ۇيرەكتى قاشان. ۇيىقتاڭىزدار جاتىپ اۋەلى. تاالسپاڭدار بەكەر ەكەۋلەرىڭ ءسىز بايباتشاالر، –

 اقۇلم ايتقانىن بوقباساردىڭ بايباتشاالر. دەيدى – جەرسىڭدەر، ۇيرەكتى كورگەندەرىڭ ءتۇس جاقسى قاي شەيىن
 :كورىپ

 رىنشاپاندا وزدەرى دا، ماقتايدى بوقباساردى دەپ، –عانىڭا ءبالى، راقمەت، قىل بيلىك ادىلەتتىكپەنەن مۇنداي –
 بارا اشىپ ارنىق جاعىنان، ءبىر ۇيىقتاسىن، قايتىپ. )ۇيىقتامادى جاتقانمەنەن بۇالر. جاتتى ۇيىقتاۋعا جامىلىپ، ايقارا

قانداي »پ، .( وتىرىك ۇيىقتاعان بولىتۇرسا قىزىقتىرىپ ءيىسى شۇرەگەيدىڭ قاقتاعان ىستىككە جاعىنان، ءبىر جاتسا،
 تىكتەنىس بىلدىرمەستەن بايباتشاالرعا بوقباسار ارادا سول. جاتتى دەپ –، «جاقسى ءتۇستى ويالپ ايتساق ەكەن

. قالدى اپۇيىقت بۇركەنىپ، باسىنا شەكپەنىن ەسكى سوڭ مۇنان. قويدى جەپ وتىرىپ، جايىمەنەن الىپ، شۇرەگەيدى
 ڭدىپا ءبىرى ارتىنان ءبىرىنىڭ ەكەۋى سول، –االردىڭ ەكەۋى دە قاتار وياندى. )سەبەبى بايباتش سوڭ ءبىرازدان
 اتقانىنج بوسقا سورايىپ ىستىكتىڭ) باستادى ايتا تۇستەرىن كورگەن بۇعان وياتىپ، بوقباساردى.( ەدى جاتقان

 :ايتتى ءسالىم(. اڭعارمادى
ەلەردى وراپپىن، اقبوز اتقا ءمىنىپ، اسپانعا ۇشىپپىن. اسپاندا پەرىشت باسىما شالمانى اق كيىپپىن، شاپان اق ۇستىمە مەن –

راسۋلمەنەن سويلەسىپپىن. ماعان وندا سونداي قىزىق، سونداي تاماشا بولعان ەدى. نە قىلىپ -كورىپ، مۇحاممەد
 :ايتتى راحىم. دەيدى –جىلدام ويانعانىما وكىنەمىن، 

ولىپپىن، ۇجماقتاردىڭ جەمىستەرىن اساپپىن، كاۋسار شاراپ ءىشىپپىن، ب ۇجماقتا كيىپ، كيىمدەر اق ءھام دە مەن –
 ۇجماقتاردىڭ باقتارىندا حور قىزدارىمەنەن بىرگە سەرۋەن ەتىپ ءجۇرىپپىن. اقىرىندا، راحىم ايتتى:

 تىڭداپ تۇستەرىن ايتقان راحىمنىڭ مەنەن ءسالىم. دەيدى – ويانعانىما، تەز سونداي وكىنەمىن ءھام دە مەن –
 وتىرىپ، بوقباسار ايتتى:

 .دەيدى – راس، ءبارى ايتقاندارىڭىز سىزدەردىڭ بايباتشاالرىم، سوالي، –
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 ۋا، سويلەسىپ، پايعامبارمەنەن مۇحاممەت بىرەۋىڭ. كوردىم سىزدەردى تۇسىمدە كەتسەم، ۇيىقتاپ مەن جاڭا –
ويالدىم، بۇالر كوكتەگى تاماشاالردى  مەن سەبەپتەن بۇل. ەكەنسىڭدەر تۇر سويلەسىپ قىزدارىمەنەن حور بىرەۋىڭ

 .دەيدى –تاستاپ، قايتىپ كەلمەس دەپ، مەن شۇرەگەيدى جەپ قويدىم، 
مۇنان سوڭ بايباتشاالر سورايىپ تۇرعان ىستىككە قاراپ، كورىپ، بوقباساردىڭ كورگەن ءتۇسىنىڭ دۇرىس ەكەنىنە 

م كوڭىلىنە كۇدىك العان ەدى. قانشا ايتقانىمەنەن، ءسالىتاڭعالىستى. راحىم شۇرەگەيدىڭ نە سەبەپتى جوق بولعانىنا 
كوپتى كورگەن اقىلدى ەمەس پە، تۇستە كورگەن وڭدە بولۋعا دا مۇمكىن دەپ، بوقباساردىڭ ايتقانىن ماقۇل كوردى. 

 نءسالىم ءوزىنىڭ ءسوزىن راسقا شىعارماق ءۇشىن ءبىر كۇنى تۇندە ءوزىنىڭ ەسەگىن كۇزەتكەندە كورگەن حيكاياسى
 سويلەدى.

 كەتكەن پويانى قاشان. تۇتتىم قولىنان ۇرىنى جاتقان كەلە دەپ ۇراليىن ەسەگىمدى تۇسىمدە كەتىپ، قالعىپ مەن –
 :بايباتشاالر سوڭ مۇنان. كوردىم وتىرعانىمدى تۇتىپ قۇيرىعىن ەسەگىمنىڭ قولىممەنەن ەكى ەدىم،

 ءبىر ىنقولدار سەنىپ، دەپ –ىندە جەگەن شىعار، تۇس. شىعار جوق جەگەن ادەيى قىلىپ، قاس ۇيرەكتى بوقباسار –
 .بەرىپتى جۇرە اۋالپ، اڭدارىن سىلتەپ،

 . جاقسىلىق، جاماندىق جولداس بولعان60
 (نۇسقا –ء)ى  

بۇرىنعى زاماندا جاقسىلىق پەن جاماندىق جولداس بولىپتى. ەكەۋىنىڭ دە ات، تونى، ازىعى بولىپتى. ەكەۋى 
 ءجۇرىپتى. جول جۇرگەندە، جاقسىلىقتىڭ ازىعى تاۋسىلىپتى. جاماندىق ايتىپتى:جاقسىلىقتىڭ ازىعىمەن 

 .دەپتى – قايتەسىڭ؟ ەندى تاۋسىلدى، ازىعىڭ جاقسىلىعىم، –
 .دەپتى –! ءبىل ءوزىڭ جاماندىعىم، –
 تاعى زىقا جەپتى، ءبولىپ ەكەۋى ەتىن سويىپ، اتىن جاقسىلىقتىڭ. دەيدى – سويايىق، اتىڭدى بىلسەم، ءوزىم –

 تاۋسىلىپتى.
 .دەدى – تاۋسىلدى، ەتى اتىڭنىڭ قايتەسىڭ، ەندى جاقسىلىعىم، –
 .دەپتى – ءبىلىڭىز، ءوزىڭىز بولسا، دە ءالى جاماندىعىم، –
 جەيمىسىڭ؟ بەرەيىن، وزىڭە ءپىسىرىپ، قۇالعىڭدى ءبىر جاقسىلىعىم، بىلسەم، ءوزىم –
 ءبىر كۇنگە ازىق بولدى. جاماندىق ايتتى: كەستى، قۇالعىن ءبىر. دەپتى – جاماندىعىم، جەيمىن، –
 .دەپتى – بەرەيىن، اسىپ دا تاعى كۇنگە ءبىر قۇالعىڭدى ءبىر –
 .دەپتى – قايتەيىن؟ ەندى جاقسىلىعىم، تاۋسىلدى، ازىق دا تاعى –
 .دەپتى – ءبىل، ءوزىڭ جاماندىعىم، بولسا، دە ءالى –
 دا تاعى وزىنك ءبىر. دەپتى –ءبىر كۇنگە ازىق قىلىپ بەرەيىن،  ويىپ، كوزىڭدى ءبىر بىلسەم، ءوزىم جاقسىلىعىم، –

 .بەردى قىلىپ ازىق كۇنگە ءبىر ويىپ،
جاقسىلىقتىڭ ات، تونى، ازىعى، قۇالعى، كوزى ءبىتتى. جاماندىق جاقسىلىقتىڭ ازىعىن بىرگە جەپ، تۇگەسىپ، تۇگەستى. 

 بەرمەدى. جاقسىلىقتىڭ ازىعى تاۋسىلعان سوڭ، جاماندىق ازىعىن
 ورتءت كەسىپ، قۇالعىڭدى ويىپ، كوزىڭدى ەكى – دەدى، – جەدىك، سويىپ اتىڭدى – دەدى، – جاقسىلىعىم، –

 .دەدى – بەردىم، ازىق كۇن
 .دەدى – كەتەمىن، تاستاپ سەنى جاقسىلىق، جوق، كوزىڭ جوق، قۇالعىڭ ەندى قايتەسىڭ؟ ەندى جاقسىلىعىم، –
 ايدىڭتوع قارا قالىڭ جاماندىق. دەدى –الىڭ قارا توعايدىڭ ىشىنە تاستا، ق ءبىر كەتسەڭ، تاستاپ جاماندىعىم، –

 .كەتتى تاستاپ اكەلىپ، جاقسىلىقتى ىشىنە
 .كەڭەسەدى ۇشەۋى –توعايدىڭ ىشىندە جاقسىلىق وتىرسا، ءبىر جولبارىس، ءبىر تۇلكى، ءبىر قاسقىر 

 قاسقىر ايتادى:
 .دەدى –وعايدا نە ىستەپ جۇرەسىڭ؟ ت سىڭ،شىقپاي توعايدان وسى سەن جولبارىسىم، –
 دىپاڭ سونى مەن. بەرەدى قۇالق قۇالقسىزعا بەرەدى، كوز كوزسىزگە – دەدى، – بار، بايتەرەك ەكى توعايدا بۇ –

 !قاسقىرىم – دەدى، – جۇرەمىن،
 جولبارىس ايتتى:

 .دەدى – جۇرەسىڭ؟ نەعىلىپ شىقپايسىڭ، جەردەن وسى قاسقىرىم، سەن، –
ءبىر مىڭ قويلى باي بار، ول بايدىڭ ءبىر قارا توبەتى بار، وسى قارا توبەتتىڭ سۇيەگى ولگەن كىسىگە  جەردە مىنا –

 .ءجۇرمىن دەپ االيىن سونى – دەدى، – مەن، –. دەدى –جان بەرەدى، 
 قاسقىر ايتتى:

 .دەدى – ءجۇرسىڭ؟ قىلىپ نە شىقپايسىڭ، تۇبىنەن وبانىڭ قارا سەن تۇلكىم، سەن، –
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 .دەدى – ءجۇرمىن، اڭدىپ سونى – دەدى، –انىڭ تۇبىندە ات باسىنداي التىن بار، وب قارا –
باعاناعى جاقسىلىق ۇشەۋىنىڭ ءسوزىن ەستىدى، توعايدىڭ ءىشىن اراالدى، اراالپ جۇرگەندە، ەكى بايتەرەك قولىنا 

اناعى يدان جاقسىلىق شىقتى، باعءتۇستى. كوزىن ۇيكەدى، كوزى ءبىتتى، قۇالعىن ۇيكەپ، ەكى قۇالق ءبىتتى. توعا
قارا وبانىڭ تۇبىنە كەلدى، تۇلكىنىڭ قاراپ جۇرگەن ات باسىنداي التىندى الدى. ات باسىنداي التىندى الىپ، مىڭ 

 قويلى بايدىكىنە كەلدى.
 .دەدى – ساتامىسىڭ؟ توبەتىڭدى قارا – دەدى، – باي، –
 .دەدى – بەرەسىڭ؟ نە –
 دى.دە – بەرەيىن، التىن باسىنداي ات –
 ەتەلەپ،ج توبەتتى قارا الدى، بەرىپ التىن باسىنداي ات توبەتتى قارا. دەدى –! ال بەرسەڭ، التىن باسىنداي ات –

 قارا اقتى،ج وت شاقتى، جاقسىلىق شاقپاعىن. ءولتىردى ۇرىپ كەلىپ، جەرگە ءبىر توبەتتى قارا. شىقتى الىپ داالعا
الدى، سۇيەگىن جاقسىلىق الدى، سۇيەگىن الىپ، ءتۇيدى. سۇيەگىن ق سۇيەگى توبەتتىڭ قارا قۇر ورتەدى، توبەتتى

 اپ، اق قىلىپ ءتۇيدى، ءتۇيىپ، ەكى شونتايعا سالىپ الدى، ءجۇرىپ، ءبىر حاندىكىنە كەلدى.
 .دەدى – ادامسىڭ؟ جۇرگەن نەعىپ –
 .دەدى – ءجۇرمىن، دەپ بواليىن قىز قىزسىزعا ءجۇرمىن، دەپ بواليىن ۇل ۇلسىزعا –

 حاننىڭ حانشاسى ايتتى:
 .دەدى – جاتىر، اۋىرىپ حان جوق، ۇلىم مەنىڭ! بول ۇل ماعان – دەدى، – بولساڭ، ۇل ۇلسىزعا –
 .دەدى – ساعان، بواليىن ۇل –

ۇل بولدى، ۇل بولىپ، جىلقىعا كەتتى. كەشكە جاقسىلىق جىلقىدان كەلسە، حان ءولىپ كالىپتى. حانشا جىالپ وتىر 
 .دەدى –، «جىالما»ەكەن. جاقسىلىق جىلقىدان كەپ، 

 نەنسۇيەگى توبەتتىڭ قارا. بەرەدى جان كىسىگە ولگەن سۇيەگى توبەتتىڭ قارا باعاناعى. دەدى – تىرىلەر، –
 الىپس اۋزىنا حاننىڭ بارىپ، حانشا. دەپ – «!سال اۋزىنا حاننىڭ اپارىپ،» بەردى، كىشكەنە حانشاعا جاقسىلىق

 .تۇرەگەلدى دەپ –، «نكەتكەنمى ۇيىقتاپ قاتتى» حان ەدى،
سى ماعان جاقسىلىق قىلعان كى»جۇرتىن الىپ، -جۇرتىن جيدى. جاقسىلىق حانشاعا ايتتى. حان ەلى-ەرتەڭ حان ەلى

 .كەتتى جىلقىعا جاقسىلىق دەپ، – ،«ايتپا مەنى» سۇراسا، دەپ –« بار ما؟
 جۇرتىنان:-ەرتەڭ حان ەلى

 سۇرادى. دەپ – ما؟ بار كىسى قىلعان جاقسىلىق ماعان –
 .كەتتى تارقاپ جۇرتى-ەلى. دەدى – جوق، قىلعان جاقسىلىق ەشكىم –
 :ايتتى حانشا. دەدى – قالدى؟ كىم ەندى –
 قالدى، ولس اق-ءبىر جىلقىدا. ەدىم الىپ قىلىپ باال جىگىتتى ءبىر مەن جاتقاندا، اۋىرىپ سەن – دەدى، – حانىم، –

 .دەدى – سونى، شاقىر
 حان جاقسىلىقتى شاقىرتىپ الدى.

 .دەدى – با؟ قىلدىڭ جاقسىلىق ماعان سەن –
 .دەدى – جوق، قىلعانىم جاقسىلىق كوپ سىزگە مەن –
 ىقتاپۇي قاتتى» ءسىز. سالدى اۋزىڭىزعا ءسىزدىڭ اپارىپ، حانشا ەدىم، بەرىپ ءدارى اق حانشاعا كىشكەنە ءبىر –

 .دەدى –لىق قىلعانىم جوق، جاقسى باسقا سونان مەن. تۇرەگەلدىڭىز دەپ – ،«ەكەنمىن كەتكەن
 :ايتتى حانشا. سۇرادى حان – با؟ شىن بەرگەنى ءدارى حانشا، –
 جوق، كوزى دەسە كۇن جوق، اۋزى دەسە اي. بەردى جاقسىلىققا تاعىن التىن ءتۇستى، تاعىنان التىن حان. شىن –

 .ەكەن بار قىزى سۇلۋ ءبىر
 مالىن ،جارىپ قاق قىلدان قارا بەردى، قىزىن جالعىز. دەدى – بەرەيىن، ساعان قىزىمدى قىلساڭ، جاقسىلىق ماعان –

 .ءجۇردى بايىپ جاقسىلىق. الدى قىلىپ كۇيەۋ بەردى،
 كۇندە جىلقىدا جۇرسە، باياعى جولداس بولعان جاماندىق جولداسى كەز كەلەدى.جاقسىلىق ءبىر 

 .دەدى – بولدىڭ؟ ادام قىلىپ نە سەن جاقسىلىق، –
 .ايتتى شىنىن جاقسىلىق دەپ، –تىپ، ءجۇردىم، ءسوي ءسويتىپ، مەن –

 جاماندىق ايتتى:
 .دەدى – ەكەنمىن، ما بوالر ادام سەندەي دە مەن تاستاشى، اپارىپ ىشىنە توعايدىڭ قارا قالىڭ مەنى جاقسىلىعىم، –
بوالسىڭ،  مادا دە سەن. كەتەيىن تاستاپ ىشىنە توعايدىڭ سەنى الىپ، قۇالعىڭدى ەكى كوزىڭدى، ەكى سەنىڭ مەن –
 .دەدى –
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 ستاشى،تا اپارىپ دە مەنى توعايعا بولعان ادام ءوزىڭ تاستاپ، كەسىپ قۇالعىمدى ەكى ويىپ، كوزىمدى ەكى مەنىڭ –
 .دەدى –

 جاقسىلىق اپارىپ، توعايدىڭ ىشىنە جاماندىقتى تاستادى.
 ءبىر جەردە جاماندىقتى تاۋىپ ءجۇرىپ، قاراپ قارادى، ءىشىن توعايدىڭ ۇشەۋى –تۇلكى مەنەن قاسقىر، جولبارىس 

 الدى، جەپ قويدى ۇشەۋى.
 .قويدى جەپ ونى ۇشەۋى دەپ، – ن،ەكە وسى دەگەن «جاماندىق – جاماندىققا جاقسىلىق، – جاقسىلىققا» –
 . جاقسىلىق پەن جاماندىق61
 (نۇسقا –ء)ىى  

بۇرىنعى وتكەن زاماندا جاقسىلىق، جاماندىق دەگەن كىسىلەر بولىپتى. ءبىر كۇنى جاماندىق جول ءجۇرىپ كەلە 
 ماندىق تۇرىپ:سوندا جا جاتسا، ارتىنان ءبىر اتتى كىسى جەتىپتى. ەكەۋى سۇراسىپ، قايدا بارا جاتقانىن ءبىلىسىپتى.

 .دەپتى – كەت، مىنگەستىرە ارتىڭا مەنى سەن جاقسىلىق، –
 جاقسىلىق:

بارىپ، اتتى بايالپ، جاياۋ كەتە بەرەرسىڭ. مەن جەتىپ،  جەرگە ءبىراز دە، ءمىن اتقا مىنا ءقازىر سەن بولسا، والي –
ەك، باراتىن جەرىمىزگە جەتەيىك. ەكەۋىمىز مىنگەسس اتپەن ءبىراز جەر ءجۇرىپ، ساعان تاعى بايالپ كەتەرمىن. ءسويتىپ،

 .دەپتى –اتقا قيىن سوعار، 
 سونسىن جاماندىق:

جولدا ابدەن شارشاپتى. جاماندىق اتىنا ءمىنىپ الىپ،  جاقسىلىق. بەرىپتى كەتە ءمىنىپ، اتقا دەپ، – جارار، –
جاقسىلىقتى ەسىنە الماستان كەتە بەرىپتى. جاقسىلىق شارشاپ، تالىپ، كەشكە جاقىن ءبىر كۇركەگە كەلەدى. ىشىنە 

 كىرسە، جان جوق. ءبىراق ورتادا ۇلكەن قازان اسۋلى تۇر ەكەن.
 ا،د تاتادى ءدام باتىرىپ، ۇشىن شىنتاعىنىڭ دەپ، –ام تاتايىن، ءد تاماق، قىلعان نە تۇرعان قايناپ ايداالدا –

 .جاتادى شىعىپ توبەسىنە كۇركەنىڭ
 :سالىپ كورە تاماقتى تۇلكى. كىرىپتى كۇركەگە كەلىپ، ۇشەۋى –ءبىر ۋاقىتتا قاسقىر، تۇلكى، ارىستان  
 ارىستان ەكەۋى: مەن قاسقىر. ساالدى ويباي دەپ، – ءىشىپتى، بىرەۋ تاماقتان مىنا ويباي، –
 گەاڭگىمە ءىشىپ، تاماق وتىرىپ، ۇشەۋى كەيىگەسىن دەپ – جەر؟ بۇل مە جەر كەلەتىن ادام ەدى، جەۋشى كىم –

 .ايتىسادى بىلگەندەرىن-كورگەن تۇلكى قاسقىر، ارىستان،. كىرىسەدى
 پ:ندا تۇلكى تۇرىسو. تۇلكىگە قاسقىر مەن ارىستان دەيدى – ءبىلدىڭ؟ ەستىپ نە كوردىڭ، نە سەن تۇلكى، –
 ءبىر نداورتاسى قىستاۋدىڭ جامان قاسىنداعى قىستاۋىنىڭ بايدىڭ بالەنشە. كوردىم التىن ءبىر جەردەن ءبىر مەن –

 .دەيدى – كەلەمىن، قاراپ قاراۋىلداپ كۇندە التىندى قۇمىرا ءبىر استىندا جەردىڭ سۇيەم
 سوندا قاسقىر تۇرىپ:

 ايدىڭب سول –ڭ اراسىندا ۇلكەن اال توقتىنى قاراۋىلداپ كەلەمىن. سەبەبى قويىنى بايدىڭ پالەنشە كۇندە مەن –
 مەن ءبىراق. بىلمەيدى ەشكىم ەمىن ونىڭ دە جانە جازىلمايدى دا، قىلسا ەم بار، قىزى بويجەتكەن جاتقان اۋىرىپ

ار . تاعى ول باي ججازىالدى قاقسا، وكپەسىمەن سويىپ، توقتىنى اال. توقتى اال – جازاتىن قىزدى ول بىلەمىن،
 مەشكى ءالى ەمىن ونىڭ. دەپ –، «كىم وسى قىزىمدى جازسا، سوعان وسى قىزىمدى بەرەمىن-كىمدە»سالدىرعان 

 .دەيدى – دا، المايدى ايتا تاۋىپ. جوق ايتقان تاۋىپ
 ارىستانعا كەزەك كەلگەسىن ارىستان تۇرىپ:

ىن جەپ كەلەمىن. ول باي مەنى ەشۋاقىتتا ۇستاي بىرەۋ جىلقىسىنىڭ بايدىڭ تۇگەنشە بارىپ، تۇندە دە مەن –
المايدى. جانە مەنى ونىڭ ەشبىر جىلقىسى قۋىپ جەتە المايدى. جەتەتىن ءبىر اق تاي بار. ول تاي پالەن توعايداعى 

كىم -جىلقىنىڭ ىشىندە، سو تايدان باسقاسىنان مەن قۇتىلىپ كەتە بەرەمىن. جانە ول بايدىڭ جار سالعانى بار، كىمدە
 ەپ،د –مەنىڭ جىلقىمدى جەپ جۇرگەن ارىستاندى ۇستاپ بەرسە، سوعان ءبىر ءۇيىر جىلقىمدى بەرەمىن دەگەن، 

 .كەتەدى جۇمىستارىنا تۇرىپ، ازاننان ۇيىقتاپ، تاۋىسىپ، اڭگىمەلەرىن
ۇرمەتتەپ، انسىن قجاقسىلىق بارلىق اڭگىمەنى ەستىپ الىپ، دۋانا قۇساپ، بايدىكىنە كىرەدى. باي قالەندەر ادام بولع

 :قاراپ قىزعا ناۋقاس جاقسىلىق دەپ، –، «جوعارى شىعىڭىز»
 :يبا. دەيدى – سويمادىڭ؟ توقتىنى اال شەيىن ۋاقىتقا وسى نەعىپ عوي، قيناپسىڭدار ەمدەتپەي، باالنى –
 :جاقسىلىق. دەيدى – ساستىق، ءبىز تاپتىڭىز، ءسىز الجىن تاقسىرىم، –
 دىقويشىالر دەرەۋ باي. دەيدى –اال توقتىنى، سونىڭ وكپەسىندە مۇنىڭ اۋرۋى،  ۇلكەن اناۋ اكەل بولسا، والي –

 باعاناعى پ،ءسويتى. االدى ءوزى جازىپ، قىزدى قاعىپ، وكپەسىمەن توقتىنىڭ جاقسىلىق. الدىرادى توقتىنى جىبەرىپ،
 .كەلەدى قىستاۋعا جامان
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التىن شىعادى، ونى الىپ، ارىستاننىڭ ايتقان جەرىنە بارادى.  قورانىڭ ورتاسىنان ءبىر سۇيەمدەي قازسا، ءبىر قۇمىرا
 بارسا، باي ءالى ارىستاندى ۇستاعان جوق ەكەن. سوندا بايعا جاقسىلىق ايتىپتى:

 .دەپ – بەرەسىڭ؟ نە ماعان سەن بەرسەم، ۇستاپ ارىستاندى سول مەن –
 باي ايتادى:

 دەپ. – ىن،بەرەم جىلقى ءۇيىر ءبىر ساعان بەرسەڭ، ۇستاپ ەگەر –
 جاقسىلىق:

 ارىستان .تۇرىپتى كۇتىپ ارىستاندى الىپ، ۇستاپ تايدى اال ىشىندەگى جىلقىالرىنىڭ توعايداعى دەپ، – جارار، –
 بايدىڭ ىعىپ،ج ۇرىپ ارىستاندى جەتىپ، قۋىپ تايمەن اال الگى جاقسىلىق بەرگەندە، قاشا الىپ، جىلقىنى ءبىر كەلىپ،

 ن باي بوپتى.ۇلكە الىپ، جىلقىسىن ءۇيىر ءبىر
باسىندا دىم جوق، قايىرشى، دۋانا -نەشە اي، نەشە جىلدار وتكەندە ءبىر كۇنى جاماندىق كەلىپتى. قاراسا، ءۇستى

 سەكىلدى بولىپ كەلىپ، جاقسىلىقتى كورىپ:
 ەنس. قىل ادام مەنى سەن ەندى. ۇشىرادىم كۇيگە مۇنداي دەپ، قىالمىن جاماندىق ساعان مەن جاقسىلىق،! ويباي –

 .دەيدى –مۇلىكتەردى قاياقتان تاپتىڭ؟ -بۇل مال
 سوندا جاقسىلىق:

 ءوزىنىڭ دەپ، – قىاليىن، جاقسىلىق ساعان مەن قىلعانمەن، جاماندىق سەن عوي، ادامزاتسىڭ بولسا، دە نە –
 .ايتىپتى ۋاقيعاسىن كورگەن

سۋلى قازان بار، ونىڭ ىشىندەگى ا ىشىندە ونىڭ بار، كۇركە توبەدەگى پالەن بارعاسىن ءقازىر سەن ءسويتىپ، –
ەتتەن جەمە، تەك شىنتاعىڭدى باتىرىپ، ءدامىن كور دە، كۇركەنىڭ ۇستىنە شىعىپ، جات. سوندا تۇلكى، قاسقىر، 
ارىستان كەلەدى. ءسويتىپ، والر اڭگىمە قىالدى، سوالردان ەسىتكەن سوزدەرىڭدى ىستەسەڭ، سەن دە وسىنداي باي 

 .دەپتى –بوالسىڭ، 
 سوسىن جاماندىق:

 :الماي شىداي كەتىپ، قىزىعىپ كوزى ەت، توال قازان قاراسا،. بارىپتى كۇركەگە باياعى دەپ، – جارايدى، –
. لىپتىا ۇرتتاپ التى-بەس دا سورپاسىنان اقىرىندا، دەپ، – جەيىنشى، ومىرتقاسىن جەيىنشى، جىلىگىن مىناۋ –

 .جاتىپتى شىعىپ توبەسىنە كۇركەنىڭ ءسويتىپ،
 :سالىپ كورە تاماقتى تۇلكى. كەپتى كىرىپ ۇشەۋى –ءبىر ۋاقىتتا تۇلكى، ارىستان، قاسقىر  
 سونسىن. ىدەپت – ءىشىپتى، بىرەۋ. جوق سورپاسى... جوق ومىرتقاسى... جوق جىلىگى توقپاق ەتتىڭ مىنا ويباي، –

 :تۇرىپ قاسقىر ارىستان،
 دەپتى. سوندا تۇلكى: – ەدى؟ مە كەلۋشى ادام جەرگە بۇل سونى، ەدى جەۋشى كىم –
 :تۇرىپ وڭس ءبىرازدان. قالىپتى جاتا دەپ، – كورەيىنشى،[ دەگەنى تۇستى] ءتۇستى وسى مەن بار، بالە ءبىر جوق، –
 .دەپتى – ۇقسايدى، بارعا بالە ءبىر سوندا. شىعايىقشى باسىنا تامنىڭ وسى –

جاتىر. ۇشەۋى ورتاعا الىپ تۇرىپ، جاماندىقتى جەپ، ىڭقايىپ بۇل ءسوزىن اناالر دا ماقۇل كورىپ، شىقسا، جاماندىق 
-يت ماقساتىنا جەتىپتى. جاماندىق جاماندىعىمەن-تويىپ االدى. ءسويتىپ، جاقسىلىق جاقسىلىعىمەن باي بولىپ، مۇرات

 قۇسقا جەم بولىپ قالىپتى.
 . راس ءھام قيسىق62

ىمى سىڭلىلى ەكى قىز بولىپتى. ۇلكەنىنىڭ ەس-باياعى زاماندا قانشا ۋاقىت وتكەنىن بىلمەيمىز، قازاق جەرىندە ءاپالى
 ۋىلدانا ءبىر بولماي، قاراجاتى كورۋگە كۇن. ەكەن كەدەي بەك قىزدار بۇل. قيسىق –راس، كىشىسىنىڭ ەسىمى − 
 الماقتىس كوركەم، راس. ەدى بەرۋشى قايىر بۇالرعا كەلگەنشە شاماسى قازاقتار. ءجۇرىپتى سۇراپ قايىر اۋىلعا ءبىر
ءھام ادال ءجۇرىپ، تىنىش ءجۇرۋشى ەدى. سونىسىنا قاراي قازاقتار مۇنى جاقسى كورۋشى ەدى. راستىڭ ءسىڭلىسى  ەدى

ىنەزىنە داي مقيسىق تىنىشسىز، ۇرىسقاق، قۋ بولىپتى. ءھام وڭاي جاتقان نارسە بولسا، ۇرالپ اكەتۋشى ەدى. مۇن
 قاراي قازاقتار مۇنى جەك كورۋشى ەدى.

بۇل ەكەۋى كوپ زارۋشىلىك كورىستى. عۇمىرالرىندا شاتتىق ەتىپ، باق كورە المادى. عۇمىرالرى مۇندايمەنەن ءوتتى، 
ا، دارتى قانداي بوالرى بەلگىسىز. كۇندەردە ءبىر كۇن بۇل ەكەۋى اۋىلدان الىسىراق بارىپ، كەڭەس قۇرىستى. اقىرىن

ويالسىپ، وزگە تاراپقا بارىسىپ، باعىن سىناسپاقشى بولدى. ءار اۋىلدان ىرىمشىك، قۇرت جيىپ الىپ، ەكەۋى -ويالسىپ
دە اقىرىنداپ، جولعا ءتۇستى. بۇالر دامىل الماي، كوپ ءجۇردى. جەل جوق، سالقىن سوقپاي، اۋا اينالىپ، جەرگە 

قا جانۋار قامىس-نارسە كورىنبەدى. مۇنداي ىستىق ۋاقىتتا جانجاققا قاراعان، ەش-تۇسكەندەي ىستىق بولدى. جان
 قورعاالۋشى ەدى. وسىعان قاراعاندا بۇل ەكى مىسكىننىڭ ساپارى بەك قيىن بولدى.
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كۇن باتىپ بارا جاتقاندا، بۇل جوالۋشىالر تۇركىستان جەرىندە تەمىر دەگەن وزەننىڭ جاعاسىنا كەلدى. بۇل ۋاقىتتا 
ن كۇننىڭ ساۋلەسى جەردىڭ جۇزىنەن شىققانداي بولىپ كوگەرگەن اسپانمەن شاشىراپ، ءبىر نۇرلى القىزىل بولىپ باتقا

جۇلدىزعا ۇقسادى. بۇل جۇلدىزدىڭ القىزىل نۇرى جەردىڭ بەتىنە جايىال جاتىپ، كۇمىستەي جارقىراتتى داالنىڭ 
 ماقتىڭ ءبارىن. ءتۇس ۋاقىتىندا ىستىقسارعايعان ءشوبىن، قامىستاردى، وزەننىڭ جاعاالرىن ءھام كورىنىپ تۇرعان اي

جاققا قاراي شۋ كوتەرىلدى. كۇن -باسىلدى. اۋا بۇرىنعىسىنداي ەمەس، جەل دە باسىلدى. وزەننىڭ بويىنان جان
ى. شۋعا توال باستادى. الىسىراق بالىقشى دەگەن قۇس شاقىرد-ىسىعاندا قالعىعانداي بولعان داال سالقىن تۇسكەن سوڭ ۋ

قان قۇلىن كىسىنەدى. ءارتۇرلى دىبىس شىقتى. سيىرالر موڭىرەپ، قوي ماڭىراپ، بۇالردان جوعارى جىلقىدان اداس
 اسپاندا بۇركىت اينالىپ ءجۇردى.

ىمىرت باتا باستادى. جاقىن اراداعى اۋىلدان وت شىقتى. قازاقتاردىڭ ۇرعاشىالرى سالما دەگەن تاماعىن پىسىرە باستادى. 
ماقتارىن جەسە باستادى. مىسكىن راس بەك جامان شارشاپ، ۇيىقتاعىسى كەلىپ وتىر ەكى قىز جەرگە وتىرىسىپ، تا

ازىق سالعان دورباڭ اۋىر شىعار، ساعان جەڭىل بولۋعا اۋەلى »ەدى ءسىڭلىسى قيسىق جانى اشىعانداي بولىپ ايتتى: 
سىقتىڭ جوق، ءسىڭلىسى قي راستىڭ كوڭىلىندە دانەمە«. سەنىڭ ازىعىڭدى جەيىك، ودان سوڭ مەنىڭ ازىعىمدى جەرمىز

ەكى كۇن وتكەن سوڭ راستىڭ ازىعى ءبىتتى. بۇالر قوناتىن جەرگە كەلدى. ازىعى تاۋسىلعان -ايتقانىنا كوندى. بىر
سەن اقىماقسىڭ با، ءوز ازىعىڭدى »سوڭ راس سىڭلىسىنەن ازىق سۇراپ ەدى، قيسىق مۇنى مازاق قىلىپ، كۇلدى. 

تاڭ بولىپ، قيسىقتىڭ نەگە كۇلگەنىن -دەيدى. راس بۇل سوزگە اڭ− « جەپ قويىپ، ەندى ساعان نە كەرەك؟
مەنىڭ ازىعىمدى بىرگە جەپ، تۇگەسىپ ەدىڭ. ەگەر دە مەنىڭ ازىعىم تاۋسىلسا، سەن ماعان »بىلمەي، وعان ايتتى: 

ان سوڭ والي ەمەس، مەن مۇنداي ءىس ىستەمەن، ازىعىم تاۋسىلع»دەيدى. − ، «قاراسامىن دەپ، ۋادە بەرىپ ەدىڭ
دەپ، قيسىق جاۋاپ بەردى. راس قانشا سۇراسا دا، قيسىقتان ءبىر ءۇزىم نان اال الماي، قارنى − ، «مەن قايتەمىن؟

 اشىپ، جىالپ، ۇيىقتاپ قالدى.
كەلەر كۇنى ەكەۋى جولعا ءتۇسىپ، راس اشتىقتان ارەڭ اياعىن باستى جانە كۇن بەك ىستىق ەدى. اش بەيشارا مۇنداي 

 شا ءجۇرسىن؟ ميداي داالدا ىستىقتان قىزعان پەشتەي بولدى.ىستىقتا قاالي
سارعايعان قىر قونشى شوپتەر ساباعىن ءيميتىپ، باستارىن جەرگە سالبىراتىپ تۇر. جەردەن سالقىن ءھام دىم سورعاننان، 

داي بولىپ ر مۇنكۇننىڭ قىزعانىنان قۇم دا قارايىپ كەتتى. اپپاق بولعان قاقتار ءارتۇرلى تۇسكە ءتۇستى. بۇل قاقتا
تىنىش ەدى. جاندى نارسەلەر كۇيىپ -جالتىراعان، كوز جۇمباي، تىك قاراۋعا الج جوق بولدى. وسى ۋاقىتتا داال تىپ

اق ەكى مىسكىن -تۇرعان كۇننەن قاشىپ، ءار جەرگە كەتتى. كوشكەن ەل جوق، جۇرگەن كەرۋەن جوق، جالعىز
ان راس بيشارا كۇشى كەتىپ، دارمەنسىز بولىپ، جەرگە جىعىلدى. ايەلدەن باسقا، قۇم باسقان جول. ءبىر قيمىلداع

جاققا قاراسا، ەشنارسە جوق، ميداي داالدان باسقا. بۇل بەك سۋساپ ەدى. سۋسىن ىشەيىن دەسە، جاقىن ارادا -جان
، پقۇدىق تا ءھام بۇالق تا جوق. پاقىرالر، راس بەك قاباعات شولدەدى. اۋزى كەۋىپ، راس سىڭلىسىنەن جالىنى

جالپايىپ، ءبىر كەسەك قۇرت سۇرادى. قۇداي ساقتاسىن، قيسىق مۇنىڭ ءسوزىن ەستىمەي، ەش قايرىلىسپادى. ءبىراق 
دەپ، قيسىق ايتتى. راس، پاقىر − ، «ەگەر ماعان ەكى كوزىڭدى ويدىرساڭ، سوندا ساعان قۇرت بەرەمىن»ايتتى: 

 «مەن كوزسىز قايتىپ كۇن كورەمىن؟»قۇرت سۇرادى.  مۇنداي سوزدەن بەك سەسكەندى ءھام زارالنىپ، سىڭلىسىنەن
سەن كوزسىز بولساڭ، مەن سەنى ورىستارعا اپارامىن، والر بىزگە كوپ قايىر بەرەدى. بۇل جەردەن ءبىز »دەپ. − 

دەيدى. راس ۋھلەپ، كۇرسىنىپ، قۇداي تاعاالعا ءمىناجات ايتىپ، قيسىقتىڭ ايتقانىنا كوندى. − ، «باي بولىپ كەتەمىز
جالعىز تاستادى ءوز جونىنە جۇرە بەرىپ. -يسىق مۇنىڭ ەكى كوزىن ويىپ الىپ ءھام بۇعان قاراسپاي، داالعا جاپاق

ەكى كوزىنىڭ ورنىنان قان كەتىپ، راس قانسىراپ، تالىپ قالدى. ءبىرقادار ۋاقىتتا تۇردى، پاقىر كوپ قينالدى 
ىڭ ءبارى قاراڭعى بولدى، سوزىمە نانار بولساڭ. ءبارى كوزىنىڭ جاراسىنان. كوزسىز بولعان بەيشاراعا جەر دۇنيەن

 دەپ، ءسىڭلىسىن شاقىردى. مۇنىڭ− ، «ميداي داالعا تاستاما!»ەسكە ءتۇسىپ، راس بەك قاتتى جىالدى زار تۇتىپ. 
داۋسىن كىم ەستيدى؟ قيسىق الدەقاشان بەزىپ كەتكەن. مۇنداي باسقا تۇسكەن پالەدەن قۇتىلماسىن ءبىلىپ، راس 

دەپ. قۇداي تاعاال مۇنىڭ دۇعاسىن ەستىپ، بۇركىت سۇگىرەتىندە قىپ − ، «ماعان ءولىم بەر»عا دۇعا قىلدى الال
 اي، مۇسىلمان، ساعان نە بولدى؟ ماعان ءبارىن»بۇعان پەرىشتەنى جىبەردى. پەرىشتە مۇنىڭ قاسىنا كەلىپ ايتتى: ء

ڭ مۇنداي ايتقان جىلى ءسوزىن ەستىپ، راس ءوز احۋالىن پەرىشتەنى«. ايت، مەنى ساعان مۇحاممەت پايعامبار جىبەردى
دەپ، بۇركىت بۇعان ءبىر − ، «كوپ جىالما، جىالۋدى قۇداي سۇيمەيدى. سەن باقىتتى بوالرسىڭ»ماعلۇم ەتتى. 

تورسىق ولگەندى تىرىلتەتىن سۋ بەردى كوزىن جۋعا. راس مۇنىڭ ايتقانىنىڭ بارشاسىن ىستەپ ەدى، كوزى بۇرىنعىداي 
ساالمات بولدى. بۇركىت ۇشىپ كەتىپ، نەداۋىر زاماندا ءبىر تورسىق قىمىز، شەلپەك ءھام قۇرت اكەلىپ بەردى.  ساۋ

راس اكەلگەن تاماقتى اساپ، قىمىزدى ءىشىپ، قاتتى ۇيىقتاپ قالدى. كەلەر كۇنى ۇيقىسىنان ويانسا، كۇن شىققان 
ن، جاعاالرى سەكسەۋىل ءھام قامىسقا تولىپ جاتقان. بۇل ەكەن. كەشەگى جولسىز جەردە ايناداي جالتىراپ بۇالق اققا

ۇيىقتاپ جاتقان قىزعا قالىڭ قامىستىڭ ءھام سەكسەۋىلدىڭ كولەڭكەسى تۇسكەن ەكەن. مۇنىڭ جانىندا ءبىر شۇڭقىردىڭ 
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ر ىقاسىندا بۇركىت وتىر ەدى. راس مۇنىڭ جانىنا كەلىپ، شۇڭقىرعا قارادى. مىنەكي، بۇعان داۋلەت ورنادى. شۇڭق
ا دەپ، راسق− ، «مۇنىڭ بارشاسى سەنىكى»تولعان التىن ەكەن. شۇڭقىرعا قاراپ، ءوز كوزىنە سەنبەي تۇردى. 

بۇركىت ايتتى. راس بەك شاتتىقپەن كوپ ويالماي، التىندى قاپشىعىنا ساال باستادى ءھام ازىعىنان ازىراق جەپ، جولعا 
ول كورسەتىپ. بۇركىتپەنەن جولداس بولىپ، راس ءبىر ءتۇستى. مۇنىڭ الدىندا بۇركىت ۇشىپ وتىردى بۇعان ج

بەت قيسىق ەكەۋى جولىعىسا كەتتى. قيسىق راستى كورىپ -ورىستىڭ قاالسىنا كەلدى. كوشەدە كەلە جاتىپ، بەتپە
− ، «مەنى تانىماي تۇرمىسىڭ؟»بەك قايران قالدى. بۇنى، عاجايىپ، كوزى جوق ەدى، كوزى ساۋ ءھام ءتىرى. 

− ، «سەنى تانىپ تۇرمىن. قااليشا سەن ميداي داالدان جول تاۋىپ، مۇندا كەلدىڭ؟»ن ايتتى. دەپ، راس بۇعا
دەپ، قيسىق سۇرادى ءتىلىن شولجاڭداتىپ، اۋزى اراق ساسىپ. راس جاۋاپ بەردى ەشنارسەنى تاستاماي، ءبارىن ايتتى 

تتى. دەپ، قيسىق راسقا اي− ، «بولىپ بەرسەنىڭ اقشاڭ بار ەكەن، ماعان ء»جانە التىن تاۋىپ العانىن دا جاسىرماي. 
جۋاس، اقكوڭىلدى راس ارام ويالمايتىن، ەشكىمگە زيان ويالمايتىن. قيسىق اقشا سۇراعان سوڭ تاۋىپ العان التىننىڭ 
جارتىسىن ءبولىپ بەردى. ءوز تيەسىن الىپ، قيسىق بارشا اقشاسىن اراققا ۇستادى. راس بۇدان بىالي مۇنى كورە 

-ىق قولىنداعى ءھام ۇستىندەگى نارسەسىن اراققا سالىپ، كاباكتان شىقپادى. مۇنداي بىالپىت ءجۇرىسالمادى. قيس
تۇرىس قيسىقتى اۋرۋعا شالىندىردى ءھام ول كاباكتان كاباككا قاڭعىرىپ ءجۇرىپ، ءبىر كاباكتىڭ استىندا وپات بولدى. 

ءبىرى جاقپادى مۇنىڭ كوڭىلىنە. اقىرىندا، ءوزىنىڭ  راس كوپ تاراپقا بارىپ، ءارتۇرلى قاالالردى كوردى. بۇالردىڭ
 وسكەن جەرىنە كەلدى. -تۋىپ
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، پبۇل ءوز جەرىندە كوپ عۇمىر كەشتى. كەدەي مىسكىندەرگە قاراستى. بارشا قازاقتار راستى قادىرلەپ، قۇرمەتتە
جاقسى كورىستى. ادال تۇرعان سوڭ مۇنىڭ ءىسى الالعا جاقتى. ول تابارىك مۇنى قۇدىرەتىمەنەن اسپانعا شىعاردى. 

 بۇل راس اسپاندا وسى ۋاقىتقا شەيىن ادال بولعان، ادىلشىلىك تۇتقان كىسىلەرگە ءوزىنىڭ مارحاباتىن كورسەتەدى.
 . الدار كوسە مەن مولدا63

 ار كوسە مولداالردى مۇقاتۋعا شىعادى. ول ءوز ۇيىنەن كەتەردە ايەلىنە:كۇندەردە ءبىر كۇن الد
 .كەلەرمىن شاقىرىپ مولدانى مەن جينا، جاقسىالپ ءۇيدى –

 دا نداو ايتارمىن، رەت ەكىنشى بەر، جاتا قوزعالماي توسەكتەن سەن دەرمىن، –، «شاي قاينات، ايەل»كەلىسىمەن: 
ايالپ، ب ستىناا تاماعىڭ قۋىقتى تولتىرىپ، قانىن تاۋىقتىڭ سەن باۋىزدارمىن، پىشاقپەن وتكىر سەنى مەن الما، ءتىل

 جات. مەن ودان سوڭ:
 ەنم سوڭ سودان! تىرىلمە وقىسا، بىردەمە مولدا. دەرمىن – ،«وقى وقۋىڭدى. كەتتى ءولىپ ايەلىم مولدەكە،» –

 كەل، تۇرا ۇشىپ دەپ، – ،«ەكەنمىن كەتكەن ۇيىقتاپ قاتتى» سەن سىبىرالرمىن، تۇتىكپەن قۇالعىڭا كەلىپ، ءوزىم
 .دەيدى –

 ايەلى ماقۇلداپ:
 .ەكەن قالعان دەپ، –ارايدى، ج –

كوسەكەڭ تۇتىگىن جانىنا سالىپ، ءبىر قۋ مولدانىڭ ۇيىنە كەلەدى. مولدا كەلسە، زۋالتىپ ءدىن كىتاپتارىن وقىپ 
 جاتىر ەكەن دەيدى. الدار كوسەنى كورىپ، مولدا:

لدانىڭ قاسىنا وتىرا مو سالەمدەسىپ، كوسە الدار. تۇسەدى شوشي دەپ، – كەلدى؟ قايدان زۇلىم مىنا وپىرىم، –
 كەتەدى.

 الدار كوسە ءبىراز وتىرعان سوڭ:
 بولىپ، رازى مولدا. دەيدى – قايتىڭىز، جەپ قوناقاسى بارىپ، ۇيگە ءبىزدىڭ كوتەرىپ، كوڭىل ەكە،-مولدا –
 .كەلەدى ۇيىنە كوسەنىڭ ،ەرىپ بۇعان دەپ، «قۇپ»

الدار كوسە ۇيىنە قوناق كەلگەن سوڭ قۇستاي ۇشىپ، كورپە تاستاپ، مولدا]نى[ تورگە شىعارادى. ودان كەيىن ول 
 ايەلىنە:

 .دەيدى – اس، ەت قاينات، شاي ازىرلە، اس كەلدى، قوناق تۇر، بايبىشە، –
رەت بۇل ءسوزىن تاعى قايتاالپ ايتادى. ايەلى تىڭداماستان ايەلى جاۋاپ قايىرماي، جاتا بەرەدى. الدار كوسە ەكىنشى 

ان جىبەردى. ايەلى تاماعىن« باۋىزداپ»]جاتا[ بەرگەن ەكەن دەيدى. الدار كوسە قاتتى اشۋالنىپ، پىشاقپەن ايەلىن 
 «.ولەدى»اعىپ، « قان»
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 الدار كوسە مولداعا قاراپ، جىالمسىراپ:
 .دەيدى – قارا، ءتىرىلتىپ وقىپ، بىردەمە ۇستىندە، اشۋ الدىم ءولتىرىپ ايەلىمدى ەكە،-مولدا –

 مولدا:«. تىرىلمەيدى»مولدا كىتابىن الىپ جىبەرىپ، ءارى وقيدى، بەرى وقيدى. ءبىراق ايەل 
 .دەيدى – كەرەك، جەرلەۋ قيىن، ءتىرىلتۋ ەندى ەكەن، قالعان كەتىپ جۇماققا شىعىپ، جانى –

، «تىرىلىپ»الىپ جىبەرىپ، ايەلىنىڭ قۇالعىنا سىبىرالعان بوالدى. ايەلى تاباندا ءكوسە كەيىپ كەتىپ، جانىنان تۇتىگىن 
 ۇشىپ تۇرىپ:

 ىءتۇس ۇشىپ، زارەسى مولدانىڭ. قارانادى جاعىنا-جان اشادى، كوزىن دەپ – ەكەنمىن، كەتكەن ۇيىقتاپ قاتتى –
 .كەتەدى وزگەرىپ

ايەلى تاماق ازىرلەپ، مولدانى قوناق ەتەدى. مولدا  سودان كەيىن ءۇي ءىشىن قايتا رەتكە كەلتىرىپ، كوسەنىڭ
 بۇالردىڭ قوناقاسىنا رازى بولىپ، ۇيىنە كەتۋگە جيناالدى دا، كوسەگە قاراپ:

 .دەيدى – سات، ماعان تۇتىگىڭىزدى مىنا دا، الساڭىز نە ءسىز كوسەكە، –
 كوسە كۇلىمدەپ:

 .دەيدى – بەرەيىن، التىنعا جۇدىرىقتاي بولماس، قوي، زات قىمبات وتە ءوزى بۇنىڭ –
 مولدا:

 ىن بەرەجاق بولىپ، تۇتىكتى االدى.الت جۇدىرىقتاي دەپ، – بولسىن، دەگەنىڭ جارايدى، –
 الدار كوسە مولداعا ەرىپ بارىپ، التىنىن الىپ، ءوز جايىنا كەتەدى.

 ە:بواليىن دەپ، ايەلىنكۇندەردە ءبىر كۇنى مولدا بۇل تۇتىگىنىڭ قاسيەتىن كورەيىن، ءارى حانعا جاعىنىشتى 
قوزعالماستان توسەگىڭدە جاتا بەر، مەن سەنى  سەن دەرمىن، «ازىرلە اس» ساعان كەلەيىن، شاقىرىپ حاندى مەن –

پىشاقپەن شالىپ جىبەرەيىن دە، مىنا قاسيەتتى كىسى تىرىلتكىش تۇتىكپەن ءتىرىلتىپ االيىن، ال، حاننان سوڭىنان 
 .ەيدىد –سانسىز سىيلىق االمىز عوي، 

 ايەلى شوشىپ كەتىپ:
 :وزەرلەتىپ مولدا. دەيدى – عوي، كەتەم ءولىپ وپىرماي، –
 .دەيدى –مەن وتىرىك ايتام با؟ مىنا تۇتىكپەن تىرىلتەم،  –

 ايەلى شاراسىز كونەدى.
 مولدا حاندى شاقىرىپ كەلەدى. حان ۇيگە كىرىپ وتىرعان سوڭ ءۇي ىشىندە توسەكتە جاتقان ايەلدى كورىپ:

 .دەيدى – ما؟ اۋىرا بايبىشەڭ نە، لبۇ –
 مولدا ايەلىنە:

 پ،ءولتىرى ايەلىن ۇستىندە اشۋ مولدا. االدى جاتىپ تابانداپ ايەلى. دەيدى – ەت، قوناق حاندى مىنا تۇر، تەز –
 ءارى ،ءۇشىن ولتىرگەنى ايەلىن مولدانى ۋازىرلەرىنە كەيىن حان. تىرىلمەيدى ايەل ولگەن. اۋرەلەيدى تۇتىگىمەن

 .ورىندايدى جارلىعىن حان ۋازىرلەرى. بۇيىرادى ءولتىرۋدى ءۇشىن الداعانى حاندى
 الدار كوسە مولدادان سوالي ءوش الىپتى.

 . ناماز64
ەرتەدە قازاق نامازدى، ناماز وقۋدى بىلمەيدى ەكەن. تەك ناماز دەگەن بوالدى دەپ ەسىتەدى ەكەن، سونى ۇيرەنسەك 

 دەپ، اڭىز قىلىسادى ەكەن.
ەردە ءبىر كۇن اۋىلعا ءبىر تاتار ساۋداگەر كەلەدى. ول اۋىلدىڭ اقساقالى ايجارىقتىڭ ۇيىنە قونادى. قوناق جاتاردا كۇند

 نامازىن وقيدى. قوناق نامازىن وقىپ بولعان سوڭ ايجارىق:« قۇتپا»
 .سۇرايدى دەپ – ىرىم؟ نە مۇنىڭ قوناعىم، قۇتتى –

 سەزىپ، مۇنى ءبىر قىزىق ەتەيىن دەپ وياليدى. سۇيتەدى دە:تاتار ايجارىقتىڭ نامازدى بىلمەيتىنىن 
 يدى.دە – ناماز، – بۇل اقساقال، –
 ماسا،بول بەر، قۇرتتاي نامازىڭنان وسى قوناعىم، قۇتتى. ەدى ناماز وسى ىزدەگەنىمىز ءبىزدىڭ بارەكەلدى، ءاپ، –

 .تۇسەدى ەتە شاپ ايجارىق دەپ، – ايت، ءجونىن بوالدى، الۋعا قايدان
سە جوق، سونان ساتىپ نار كوپ نامازدان بازاردا. سياقتى قاالتىن جەتپەي جولىما ەدى، شامالى نامازىم مەنىڭ –

 .ايتادى جايىن قوناق دەپ، –الۋىڭىزعا بوالدى، 
 ۇرتج. جايىالدى حابار دەگەن مىس–ەرتەڭىنە ساۋداگەر ەرتە تۇرىپ، ساپار شەگەدى. اۋىلعا ايجارىق ناماز تاۋىپتى

تادان جيناپ، ور مال اقىلداسىپ، جۇرت كەيىن سونان. ايتادى ايتقانىن قوناقتىڭ والرعا ايجارىق كەلىپ، جينالىپ
 ايجارىقتى بازارعا اتتاندىرادى:

 .دەيدى – اكەل، ساتىپ ناماز اقشاسىنا سونىڭ ساتىپ، مالدى –
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قۇمىراعا قاماپ، بال اراسىن ۋىستاپ تۇرعان  ايجارىق بازارعا كەلىپ، مالىن بۇلداپ، ناماز ىزدەيدى. ىزدەپ ءجۇرىپ،
 ءبىر تاتارعا كەزدەسەدى:

 نە؟ مۇنىڭ –
 .ناماز –
 با؟ ساتاسىڭ –
 .ساتام –

 ايجارىق نامازدى ساتىپ االدى. سۇيتەدى دە، تاتاردان:
 .تۇسىندىرەدى تاتار. سۇرايدى دەپ – ۇيرەنەمىز؟ قاالي مۇنى –
 نانسو جاالڭاشتا، تىرداي تاالپتىالردى تۇمشاال، مىقتاپ ءۇيدى جينا، ۇيگە ءبىر دەگەندەردى ۇيرەنەمىن ناماز –

 .دەيدى –ن اش. سوندا ناماز دۋىلداپ شىعىپ، بويالرىڭا داريدى، اۋزى قۇمىرانىڭ كەيىن
ۇيدى ءجاقسى ادامدارىن ءبىر ۇيگە جينايدى، -ايجارىق اۋىلعا كەلىپ، تاتاردىڭ ايتقانىن ىستەيدى: اۋىلدىڭ بارلىق يگى

ابدەن تۇمشااليدى، جينالعان جۇرتتى تىر جاالڭاش ەتىپ شەشىندىرەدى، سونان كەيىن اۋزىن اشىپ، بال اراسىن 
 قوزعاپ، ۇركىتىپ جىبەرەدى.

 بال اراسى بىجىلداپ ۇشىپ، جۇرتتى شاعادى. دەنەسى دۋىلداعان جۇرت اۋەلدە:
 تۋالپ، ،شىڭعىرىپ قۇلىنداي الماي، شىداي كەيىن. دىدەسە – ەكەن، داريدى اشىتىپ دۋىلداتىپ، بويعا جارىقتىق، –

بەتىمەن قاشادى. سوندا ايجارىق ءۇيدىڭ ەرگەنەگىن موينىنا -، بەتبۇزىپ ءۇيدى اقىرىندا،. جۇگىرىسەدى توپىر-وپىر
 ءىلىپ، قاشادى. بال اراسى قاشقان جۇرتتى قۋىپ، ءار جاققا تاراپ كەتەدى.

بىرىن ىزدەيدى. سوندا بىرەۋ كورشى اۋىلدان كەلگەن بىرەۋدەن -، قايدا دەپ، ءبىرالدەنە ۋاقىتتا ەل ەسىن جيناپ، كىم
 ايجارىقتى سۇرايدى. ول:

 موينىندا، ەرگەنەگى –
 ەكى ناماز سوڭىندا،

 ءوزى حاقتىڭ جولىندا 
 –اناۋ قىردان اسىپ كەتىپ بارا جاتىر، 

 دەيدى. ايجارىقتىڭ اۋلى نامازدى وسىالي ۇيرەنىپتى.
 مولدانىڭ توباسى. 65

ەرتەدە ءبىر مولدا ەسەگىمەن كەلە جاتىپ، ەسكى قىستاۋعا كەز بولىپتى. كەلسە، ەشبىر قىبىرالعان جان جوق. تەك 
اراسىمەن ءوتىپ، كوگالداۋ جەرگە كەلىپ، -قونىپ، شىقىلىق قاققان قۇستاردى كورەدى. جاعاالي قورانىڭ ارا-ۇشىپ

االدى. ەسەگى وتتاپ جاتادى، ءوزى سۋدىڭ باسىنا كەلىپ، دارەت الىپ تۇسەدى. ءتۇسىپ، ەسەگىنىڭ اۋىزدىعىن 
 ىسىنىڭك شاقىرعان –وتىرادى. بۇل مولدانىڭ بەت الىسى توپار بويىندا بىرەۋ شاقىرعان ەكەن، شاقىرعان سەبەبى 

 :مولداعا سودان. ەكەن مەنسىنبەيدى باالسىن ول بوالدى، ايەلى سۇلۋ باالسىنىڭ ءبىر
 ەگىپ،ش جول ەتىپ، قابىل شاقىرۋىن مولدا سونىمەن. ەكەن شاقىرعان دەپ، – بەر، اينالدىرىپ اسىنب وقىپ، دۋا –

ەكەن. دارەتىن الىپ بولىپ، مولدا بەسىن وقۋعا كىرىسەدى. ەسەگى وتتاپ تۇرادى، سودان توسكەيگە  جاتقان كەلە
قاراي بەتىن تۇزەپ، نامازىن وقۋعا كىرىسەدى، اۋەلى ازان ايتىپ االدى، ەكى قۇالعىن ۇستاپ، ازانىن ايتىپ بولعان 

ەكى ەڭكەيە بەرگەندە، -ە باسىن قويىپ، بىرساجدەگ. قىالدى باتا جايىپ، قولىن ،[دەپ] –، «الالۋ اكبار»سوڭ 
ارتىنان بىرەۋ كەلىپ، ءتۇرتىپ قاالدى. ءبىراق مولال ءپىسمىلالسىن ايتۋمەن نامازىن وقىپ، تۇرا بەرەدى. الگى تۇرتكى 

تىق شقايتا مولدانىڭ ارقاسىنان جىبىرالتا تۇسەدى. مولدا قارايىن دەسە، نامازى بۇزىالتىن، قارامايىن دەسە، تيى-قايتا
 بەرمەي بارادى. ءبىر مەزگىلدە:

 ادامزات ءبىر جاالڭاش دۋدىراعان، شاشى قاراسا،. تۇسەدى جەرگە اناداي سەكىرىپ، دەپ – ءبىسمىلال، ھ،-اھ –
 :اقىرادى بارىپ، جەرگە قادامداي شاقتى جيىرما مولدا. ەكەن بىرەۋ بار پيعىلى

 .دەپ –كىمسىڭ، ايت ءجونىڭدى،  با، ادامسىڭ شايتانبىسىڭ،. ايت ءجونىڭدى كىمسىڭ، –
 توبىلعى ساپ قامشىسىن بۇكتەپ تۇرادى:

 :وتىرىپ جۇرەسىنەن باسىپ، بەتىن ادام جاالڭاش. دەيدى – پا؟ جوق با، ايتاسىڭ –
 .دەيدى – كىمسىڭ؟ سەن –
اشادى. تۇرا ق ءمىنىپ، قارعىپ ەسەككە ادام جاالڭاش بەرگەندە، دەي – قۋشى، ال، قايتەسىڭ، ەكەنىمدى كىم مەنىڭ –

مولدا تۇرا قۋادى، ءبىراق جەتە الماي، ەڭكىلدەپ، جىالمسىراپ، شارشاپ، وكپەسى ءوشىپ، ءبىر تاسقا كەلىپ وتىرادى. 
 الگى جاالڭاش ادام تاۋ اسىپ، كەتە بەرەدى.
 مولدا تەگى بۇرقىراپ، قاتتى ويالي باستادى:
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ە قايدان بارامىن دەپ ەدىم، اجالىم با، بەينەتىم بە، كيت ەكەن؟ كىم كەلگەن ايداپ جەرگە وسى مەنى ياپىرماي، –
اۋ... بۇل قاالي بوالدى، قايدا بارامىن، ەل بولسا، الىستا، و جەردەن ءبىر -مەنى وسى جەرگە ءبىر قاتەر ايداپ كەلدى

دا ولم. ەلەستەيدى نارسەلەر كەرەمەت ءتۇرلى الدىنا كوز. وتىرادى ويالنىپ ۋاقىت ءبىراز دەپ، –تۇستىك جەر، 
 قورقادى.

 .قىڭسىاليدى وزى-وزىنەن دەپ، – قايتەم، ەندى بولدى، ءىس ايقىن بۇل ەكەم، ولەدى بۇگىن مەن ياپىرماي، –
. استايدىت شارشاتىپ قاتتى وتە ءوزىن جۇگىرگەنى قاتتى الگى شولدەيدى، مولدا وتىرعاندا ورتاسىندا تۇڭعيىق وسى
اينالىپ، كوزى قاراۋىتىپ، قۇالۋعا ايناالدى. سول مەزگىلدە اۋزىنان  باسى بەرگەندە، تۇرەكەلە ۇشىپ دەپ، «اۋىپ»

 قاپ قىلىپ شىعارادى.-ءپىسمىلداسىن قاپ
، جۇرتى، بايدىڭ ۇيىندە شاريعات ايتىپ-ىشى، ەلى-مولدا سۋ ىشپەك تۇگىل، جانىمەن قايعى بوالدى. كوز الدىنا ءۇي

 .ەلەستەيدى كوزىنە مولدانىڭ ءبارى –ى قىدىراتىنى اۋىلد-قىمىز ىشەتىنى، ەسەگىنە ءمىنىپ الىپ، اۋىل
 پ،ۇشى لۇپىلدەپ، جۇرەگى. باسادى جۇرەگىن قولىمەن ەكى مولدا دەپ، – بە؟ وتكەنىڭ ءدۇنيا، يا،... ءدۇنيا يا، –

 ىستىقتىعى ىڭكۇنن. جيادى ەسىن وتىرىپ، ءبىراز سۇيەۋمەن تاسقا باسىن قۇرىپ، ءالى. وتىرادى قورقاقتىقتا ءبىرتۇرلى
اۋە اينالىپ جەرگە تۇسكەندەي، سودان مولدا قوراعا قاراي ءون بويىنان تەر اعىپ، كەلە جاتادى. اۋزى كەزەرىپ، 
شولدەگەننەن ءسوز ايتۋعا شاماسى كەلمەي، قورانىڭ كولەڭكەسىنە كەلە جىعىالدى. سول جەردە شارشاعاندىعىنان مولدا 

 ۇيقىعا كىرىسەدى.
دە ەسەگى ءبىر تەڭىزدىڭ ىشىندە ءجۇزىپ، تەڭىزدىڭ ار جاعىنا ءوتىپ بارا جاتادى. ال مولدانىڭ ۇيىقتاپ جاتسا، تۇسىن

ءوزى جامان قالىڭ تىكەننىڭ ىشىندە جاالڭاش تۇردى، سودان الگى ءتۇستى كورىپ جاتىپ، شوشىپ ويانادى، ويانسا، 
رەپ تىقىر بىلىنبەيدى. كۇن ەپتەپ سىركى جاعىنا قارايدى، ەشتەڭە-ءتۇن بولعان، اي كوزگە تۇرتسە، كورگىسىز، جان

 اتاج بۇركەنىپ، شاپانىن ايتىپ، دەپ –، «استاپىرالال»ساندا، -جاۋىپ تۇرادى، كۇن كۇركىرەپ تۇرادى، مولدا اندا
 .بەرەدى

 قىزىل ءتارىزدى. باسىن كوتەرىپ قاراسا،-جارىق، قىپ-ءبىر مەزگىلدە كوزىن اشىپ قاراسا، كۇن اشىلعان، ايناال جاپ 
قورانىڭ كۇنباتىس جاعىندا داۋىلداتىپ جانعان وت كوزىنە تۇسەدى. باسىن كوتەرىپ، وتقا كوزىن تىگىپ وتىرادى. 

اپ قويادى. سيپ-اۋزىن سيپاالپ، ەسىنەپ وتىرادى. ءماسىنىڭ قايىسىن تارتىپ، االقانىمەن سىالپ-ەكى قولىمەن بەت
ق جيەكتەپ قالعان ەكەن، كىشكەنە جۇرەگىنە قۋانىش ەنگەندەي سودان ورنىنان تۇرا كەلىپ قاراسا، تاڭ دا بوزارىپ، ا

بوالدى. سودان ءبىراز قايىرا جاتىپ، تاڭ اتقانشا كوزى ءىلىنىپ كەتەدى. ۇيىقتاپ جاتسا، تاعى ءتۇس كورەدى. 
تۇسىندە ەسەگىنە ءمىنىپ، ۇيىنە كەلىپ، وتىر ەكەن. ءبىراق شەكەسىن بىرەۋ جارىپ كەتەدى. ءسويتىپ جاتىپ، 

 وشىنىپ ويانادى، ويانسا، كۇن ساسكە بولىپ قالعان ەكەن.ش
 :كەرىلىپ دەپ – ۋ،-ۋ –
. وقيدى ناماز ءسويتىپ،. االدى دارەت دەمىمەن جان-جالما دەپ، – عوي، ەكەن كەتكەن ءوتىپ ناماز اۋ،-ويباي –

اعىندا گەن جكەل كەشەگى ءوزىنىڭ جۇرسە، قاراي جاققا تاۋ اينالىپ، بۇرىشىن قورانىڭ سوڭ بولعان وقىپ نامازىن
ەلۋ ادامى بار، قونىپ جاتادى. سول جەردە مولدا ءبىر -ەسەگى جايىلعان جەرگە قالىڭ مالى بار ءبىر ءۇي، قىرىق

 توقىممەن جايىلىپ تۇرادى.-جامان ويعا باتادى. الگى ءۇيدىڭ ارتىندا وڭاشاالۋ جەردە ءبىر ات ەر
ۇيدىڭ سىرت جاعىمەن اينالىپ بارىپ، اتتى مىنە قاشادى. ء مولدا پ،دە – قاشايىن، ءمىنىپ، وسىنى دا، بولسا نە –

دەگەن شۋ شىعا قاالدى. تارسىلداتا مولدا شاۋىپ كەتىپ بارا جاتىر. اتى ءسۇرىنىپ، مولدا « اتتان»ىشىنەن -ۇي
 اتىمەن قۇالپ، سول جەردە قازا تابادى. ولەر الدىندا:

 شەگەدى. ساپار دۇنيەگە ول دەپ، – توبا، شايتان جاالڭاش، ءوزى –
 . الپىس سيىرلى مولدا66
ءبىر مولدانىڭ الپىس سيىرى بولىپتى. قاسىنداعى كورشى جىگىتتىڭ ءبىر كەرەمەت، تۇقىمى جاقسى ءبىر سيىرى  

بولىپتى. مولدا بۇل سيىرعا وتە قىزىعادى دا جۇرەدى ەكەن. مولدا وياليدى: وسى جىگىتتىڭ سيىرىن نەندەي ادىسپەن 
 ويالي، مىناۋ ءادىستى تابادى.-پ السام ەكەن دەپ، وياليءتۇسىرى

 قولىنا كىتابىن الىپ، ايعايالپ، جىگىتكە ەستىرىپ مىناۋ ءسوزدى ايتىپ، زارالنىپ وتىرادى.
 ەرسە، كىم ءبىر دە ەگەر –

 مولداعا ءبىر سيىر بەرسە،
ا ە ەستىرىپ سوعادى دجىگىتك دە تەڭەر دە، بۇگىن دەپ، –الال تاعاال ول كىمساناعا الپىس سيىر ءناسىپ ەتەر، 

قويادى. جىگىت وياليدى: وسى مولدا شىن ايتاتىن بوالر، بۇعان بۇل ءبىر سيىردى بەرەيىن، الال ماعان الپىس سيىر 
 :ايەلى اقىلداسسا، ايەلىنە كەتىپ، ويالپ دەپ –بەرسە، ءبىر كۇندە بايىپ كەتپەيمىن بە؟ 
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ءتىلىن الماي، سيىرعا ءجىپ تاعىپ اكەلىپ، مولداعا بەرەدى.  ايەلىنىڭ جىگىت دە، دەسە – بەرمە، سالىپ ويباي، –
 مولدا دۇعا قىلىپ، بەتىن سيپاپ:

 جاقسى الگى سوڭ بولعان دەگەنى مولدا. دەيدى– بەرەدى، سيىر الپىس سيىرىمداي مەنىڭ ساعان تاعاال الال –
ەمدە تۇرىپ، وتە كوركەيىپ ج كۇن بىرنەشە رسيى. جەمدەيدى دەپ كوركەيتەمىن قويىپ، قوراعا بىتەۋ سيىردى

مولدانىڭ  سەكىرىپ،-سەمىرەدى. ءبىر كۇندەردە سيىر قاتەلىكپەن ەسىگى اشىق قالعاندىقتان، قورادان شىعىپ، ويناپ
الپىس سيىرىنا قوسىلىپ، ءىشى پىسىپ قالعان سيىر انا سيىرمەن ءبىر، مىنا سيىرمەن ءبىر ءسۇزىسىپ ءجۇرىپ، قورادان 

، باسقا سيىرالردىڭ ءبارى دە بۇل سيىرعا ىلەسىپ، بارلىعى جىگىتتىڭ ۇيىنە كەلەدى. جىگىت بارلىق سيىردىڭ شىعىپ
 بارلىعىن قوراسىنا قاماپ، سۇراي كەلگەن مولداعا دا بەرمەيدى. مولدا:

 .بارادى قازىعا ەكەۋى بولىپ، بارماق جىگىت. دەيدى – تىڭداتايىق، ارىزىمىزدى بارىپ، قازىعا ەندەشە –
 :ايتادى قازى سوندا. مولدا دەيدى –ءبىر كىشكەنە اڭگىمەمىز بار ەدى،  ارامىزدا –
 ،بارىپ ديۋانحاناعا ەكەۋىڭدى سونان. كەلىڭىز ۇيىمە ءوز مەنىڭ ەرتە ەرتەڭ دە ەكەۋىڭ بولدى، كەش بۇگىن –

 . ەرتەڭجاتادى كەلىپ، قايتىپ ۇيلەرىنە دەپ، «بوالدى جاقسى،» بۇالر. دەيدى – تىڭدارمىن، اڭگىمەلەرىڭدى
دەپ، اسىعىپ، قازىنىڭ ۇيىنە كەلسە، قازىنىڭ ەسىگى اشىق، ۇيىندە ادام « ەرتە تۇرىپ، كەتىپ قالعان بوالر»جىگىت 

جوق. كىرىپ قالعاسىن، شىعىپ كەتۋدى ورىنسىز كورىپ، يەسىز ۇيدە ناعىپ جۇرگەن ادامسىز دەپ ايتادى عوي 
 رىپ جاتادى.دەيدى دە، ساكىنىڭ استىنا كى

ءىس بىالي ەكەن: قازى ەرتە تۇرىپ، كەتىپ قالىپتى. قازىنىڭ ايەلى قولىنا قۇمانىن الىپ، دارەتكە شىعىپ كەتكەن  
ەكەن. ايەل ۇيىنە كەلىپ، شىالپشىن الىپ، دارەت الۋعا ازىرلەنگەندە مولدا دا كەلىپ جەتەدى. مولدامەن قازىنىڭ ايەلى 

 ن سوڭ، مولدا قازىنىڭ ايەلىنە ايتادى:اڭگىمەلەسىپ، امانداسىپ وتىرعا
 .دەيدى – نارسە؟ نە تۇرعان كورىنىپ استىنان كويلەگىڭىزدىڭ ءسىزدىڭ –

 ايەل تومەن قاراپ كۇلەدى دە:
 :تۇرىپ مولدا. دەيدى – عوي، ءىنى كىشكەنتاي ءبىر شۇڭقىرالرىنىڭ جاھاننام بە، بىلمەيسىز –
دى. سونى سول ىنگە كىرگىزۋگە بوالر ما ەكەن؟ ە بار تۇلكىسى اسىراندى جاھاننامنىڭ ءبىر بىزدە بولسا، والي –
. االدى ءبىتىرىپ امالدارىن بۇزىق بۇل جەردە سول بۇالر ءسويتىپ،. دەيدى «بولماس؟ نەگە»: ايەل دەسە، –

 ولىپ،ب كاۋجىمدەپ ايەلىن قاجىنىڭ مولدا. جاتادى كەشىرىپ كوزدەن ءبارىن مۇنىڭ جاتىپ، استىندا ساكى جىگىت
كەتەدى. ايەل تازارىپ كەلۋگە باسقا ۇيىنە كەتكەن سوڭ جىگىت تە ساكى استىنان ادامعا كورىنبەي  ارتىنان قازىنىڭ

شىعادى دا، بۇ دا مولدانىڭ ارتىنان كەتەدى. بۇل كەلسە، مولدا جاڭا عانا ديۋانحانانىڭ اۋالسىنا كىرگەن ەكەن. 
 جىگىت تە جەتەدى. جىگىت مولداعا:

س سيىرىن مەنەن نەگە داۋاليسىڭ؟ قۇدايدان قورىقپايسىڭ با؟ ايتىستى قوي، ەگەر الپى بەرگەن قۇدايدىڭ! ەمولدەك –
داۋ قۋام دەسەڭ، مەن قازىنىڭ ۇيىندەگى جاھاننام شۇڭقىرىنىڭ ىنىنە اسىراندى تۇلكىڭدى جىبەرگەنىڭدى ايتارمىن، 

 .دەيدى –
 مولدا:

 ىپ،كەش باز سيىرالردان دەپ، –بولسىن،  وزىڭدىكى دا سيىر ءبىر ،دا سيىر الپىس ءجا،. قوي شىراعىم، قوي، –
 :تە جىگىت كەتكەندە، كىرىپ ديۋانحاناعا مولدا دەپ، ،«ايتايىن دەپ – جاراستىق، ءوزىمىز ءوزدى بىز»ء

 .كەتىپتى قايتىپ قاراي ۇيىنە دەپ، – شۇكىر، بەرگەنىڭە قۇداي، ءيا، –
 . مولدا مەن سەركە67
ءبىر كۇنى ايجارىقتىڭ ۇيىنە قابا ساقالدى ءبىر مولدا كەلىپ قونىپتى. اس جەپ بولعان سوڭ مولدا اندەتىپ، قۇران  

وقي باستاپتى. قۇران وقىپ وتىرعاندا مولدانىڭ بەتىنە قاراپ وتىرىپ، كەڭكىلدەپ، جىالپ قويا بەرىپتى. قۇران وقىپ 
 بولعان سوڭ مولدا ايجارىقتان سۇراپتى:

 .دەپتى –عان شىعارسىز؟ جىال بالقىپ، بويىڭىز اۋەزىنە قۇران ە،ايەك –
 ايجارىق كوزىنىڭ جاسىن ءسۇرتىپ وتىرىپ، ايتىپتى:

 رۋشىءجۇ باستاپ قويدى ىلعي ەتىپ، سەلك-سەلك ساقالى جانۋار. ءولدى سەركەم ءبىر كۇنى اناۋ. مولدەكە جوق، –
 .دەپتى –ىالدىم، ج سوعان ءتۇستى، ەسىمە سەركەم سول سوڭ كورگەن ساقالىڭىزدى قابا جەلكىلدەگەن ءسىزدىڭ. ەدى
 . ءتورت ۇرى68

 ەكەن سقاعاناقبا –ەرتەدە ءبىر ءتورت ۇرى ادام مال، جىلقى ۇرالپ الۋعا جوالۋشى بولىپ شىعىپتى. بىرەۋىنىڭ اتى 
 ەشتەڭە دارىناقول. ەكەن تۇز اتى ءتورتىنشىسىنىڭ قىلكەڭىردەك، – بىرەۋىنىكى تاعى شيبۇت، – بىرەۋىنىكى جانە

ى، ءجۇرىپ، بىرەۋدىڭ ءبىر ەشكىسىن ۇستاپ الىپ، ءبىر بۇالقتىڭ بويىنا كەلىپ، سول جەردە اقىر سوڭ، تۇسپەگەن
 تۇستەنىپ، الگىنى سويىپ، تاماق قىلۋعا اسىپتى. شيبۇت تۇرەگەلىپ، قاعاناقباسقا ايتادى:
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تەردى ىپ، شەكبار قاعاناقباس. دەپ – عوي، كەلە جۋىپ اپارىپ، سۋعا قارنىمەنەن شەكتەرىن توق مايلى مىنا سەن –
جۋىپ وتىرسا، ونىڭ باسىنا، بەتىنە شىبىن، ماسا قونىپ، قاپتاپ، تىنىشىن العان سوڭ، قاعاناقباس ىزا بولىپ، قولىمەنەن 

ردەك ىماساالردى قۋامىن دەپ، باسىنا سالىپ قالعان ەكەن دە، باسى جارىلىپ، ءولىپ قاالدى. سونان سوڭ قىلكەڭ
 شيبۇتقا ايتادى:

 بارىپ تشيبۇ. دەيدى –نەعىپ كەشىگىپ قالدى، سەن بارىپ، وعان بولىسىپ، جىلدام ونى اكەل!  شىركىن، الگى، –
 :قالىپ تاڭ كورىپ، جاتقانىن ءولىپ جارىلىپ، باسى قاعاناقباستىڭ قاراسا،

 ەتىپ،ك ءۇزىلىپ اياعى ەكى ەكەن، قالعان سالىپ قولىمەن ەكى سانىن ەكى دەپ، – ولگەن؟ نەعىپ بۇل اپىراي، –
 عىلىپ، ول دا ولەدى. ءبىرازدان سوڭ تۇز قىلكەڭىردەككە ايتادى:جى
 الردىڭو بارىپ، قىلكەڭىردەك. دەيدى – عوي، كەلە الىپ شاقىرىپ، بارىپ، سەن كەشىكتى، بولىپ نە الگىلەر –

 ەپد «ەھ» قاتتى وڭەشىن دەپ، «ولگەن؟ نەعىپ بۇالر ويباي،» قالىپ، تاماشا-تاڭ كورىپ، جاتقاندارىن ءولىپ
 تارتقان ەكەن، كەڭىردەگى ءۇزىلىپ كەتىپ، ول دا سول جەردە ولەدى. بۇل ۋاقىتتا جولداستارى كەلمەگەن سوڭ:

 پ،كورى جاتقاندارىن ءولىپ جولداستارىنىڭ قاراسىن، بەتىمەن نە. بارادى ءوزى تۇز دەپ، – بولدى؟ نە بۇالرعا –
اپ تۇرسا، سول مەزگىلدە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ كەتىپ، تۇز قار الماي، قيمىلداي قالىپ، تاڭ بىلمەي، ايتارىن دەپ نە

 سول جەردە ەرىپ كەتەدى. ءسويتىپ، اسقان تاماقتارى بىرەۋىنە دە بۇيىرماپتى.
 اقىر بىرەۋدىڭ ادال اقىسى ارامزاالرعا بۇيىرماق پا ەدى؟

 بورباي. قاعاناقباس، قىلكەڭىردەك، شي69
ۋى جولداس ەكەن. ءبىر كۇنى بۇالر ءبىر توقتى ۇرالپ، ساتىپتى. توقتىنى ۇشە –قاعاناقباس، قىلكەڭىردەك، شيبورباي 

بۇتارالپ، ەتىن قازانعا سااليىن دەپ جاتىپ، قاعاناقباسقا قارىندى تىسقا اپ شىققاندا قارا شىبىندار قارىنعا دا، 
ەپتى. باسىنداعى شىبىندى قاعامىن دەپ، قاعاناقباس قاقاس قولىن سىلتەپ، باسىن قاعاناقباستىڭ باسىنا دا قاپتاي ۇيمەل

 ۇرىپ الىپتى. پياال توبەسى ويىلىپ، شارانا شەكەسى شارت كەتىپتى. جۇمىرتقاداي جۇقا باس جارىلىپ، جان بەرىپتى.
 ى كورە سالىپ:قاعاناقباس قااليشا كەشىكتى دەپ، شيبورباي شىعا كەلسە، ءولىپ جاتقان قاعاناقباست

دەپ، ەكى قولىمەن سانىن سالىپ قالعاندا، شيدەي بوربايى شىرت ەتىپ، ول دا مۇردەم − اي!-اي، اتتەگەن− 
 كەتىپتى. مۇنىڭ داۋسىمەن قىلكەڭىردەك جۇگىرە شىعىپ، ءولىپ جاتقان ەكى جولداسىن كورىپ:

 .كەتىپتى ءۇزىلىپ الماي، قىلعىنا كەڭىردەگى قىل دەگەندە –اي! -ويباي! باۋىرىم− 
 . ەكى قاراقشىنىڭ باس قوسۋى70

مومىن  «كاسىبى»وتكەن الىپ قاشتى، جۇلىپ كەتتى زاماندا ەكى قاراقشى بولىپتى. بۇل ەكەۋىنىڭ ىستەيتىن 
شارۋاالردىڭ مالىن ۇرالپ، سونىمەن كۇن كورگەن. اۋىل اراسىنىڭ مازاسىن الىپ بىتەدى. بىلە قالعانداي بولسا، بۇالرعا 

رىنشە جازانىڭ اۋىرىن بەرىپ، تىرناقتاپ جيناعاندى ەتەكتەپ توگەتىن بولدى. دەرەۋ سەزسە بولعانى، قىرداعى وزدە
« زعاسويىسىمى»دەيدى، « شىعۋىم»دەيدى، « ايىپ»اتاپ االتىن بولدى. -مالىن تاالپ االدى، قويشى، العاندا اتاپ

 دەيدى، وسى سياقتى ەتىپ، بارلىق مال دا ءجۇدا بولدى.
 ىر كۇنى بۇل ەكەۋى كەڭەسىپ:ءب 
ۋىل اراسىن ۇرالمايىق. قۋدى كوبەيتپەيىك، كەسىپ الىپ قالعان سوڭ قوسۋ دا قيىن عوي. ا مۇنداي بۇالي بۇدان –

 .قاراقشى ەكى دەدى –مۇنىڭ ورنىنا الىستان ۇراليىق. كوز كورمەس، قۇالق ەستىمەس جەردەن، 
 دەپ، –يدى، ۇندەمە دا، جاتسا ۇرالپ باسقانى والر سوڭ بولعان انام وزدەرى بولماس، قارسى دا اعايىندار وعان –

 بۇل اۋىل. ىشىقت ساپارعا ۇزاق. ساتتى ەشكىگە ونشاقتى قارانى ەكى-بىر قالعان بار قولداعى قورىتىپ، اقىلدى وسى
 .قالىپتى والر قۋانىسىپ، دەپ، قۇتىلدىق ەكەۋىنەن

ونشاقتى ەشكى بۇل ەكەۋىنىڭ جول ازىعى ەدى، اۋىلدان ءبىر كۇندىك جەرگە شىققان سوڭ ءبىر ەشكى سويدى، 
ءبىرازىن جەپ، قالعان ەشكىلەردىڭ ۇستىنە تاڭىپ قويادى، وزدەرى بەس ەشكىنىڭ ماڭىمەن ءجۇرىپ وتىرادى. وزدەرى 

تاۋسىلدى. ايتەۋىر، ەل شەتىنە كەلىپ قالدى. ەلسىزبەن ءجۇرىپ وتىرىپ، ءبىر جارىم اي جول جۇرەدى. ەشكى دە 
جاپان داالدا قالماي، وسى ەلدى كورگەنىنە وزدەرى دە قۋانىستى. بۇل ەكەۋى ازداپ كەڭەسەدى، وسى ەلدەن ءتۇسىپ، 

دۇنيە الىپ قايتالىق، سوالي بولعان سوڭ بىرىمىزگە ءبىرىمىز دىبىستاۋ ءۇشىن بۇرىنعى اتىمىزدى اتامايىق، -مال
 .دەيدى –ات قويىپ االيىق،  جاڭادان

رىنە وزدەرى ات قويادى. سونىمەن قاتار وزدە دەپ، – بولسىن، جولدىم – اتىم مەنىڭ مايقاپ، – اتىڭ سەنىڭ ال –
كەلەشەكتە وزدەرىنىڭ ىستەيتىن جۇمىستارىن ءبولىپ الدى. مايقاپ قوراعا كىرىپ، مال الىپ شىعاتىن بولدى. جولدىم 

 التىن الىپ شىعاتىن بولدى.ۇيگە كىرىپ، دۇنيە، 
ەكەۋى اراالپ ءجۇرىپ، ەلدىڭ كوزىنە كورىنبەيتىن تاسا جەر تاۋىپ الىپ، وسى جەرگە دەم الماق بولدى. جانە مالدى 
دا وسى جەرگە جيناماق بولىپ، ءبىر جاردىڭ قۋىسىن ءۇي قىلىپ الدى. تۇندە وت جاقپايدى. كۇندىز جاعىپ، 
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اۋىلدىڭ سىرتىنا كەلدى. ەل ۇيىقتاعان مەزگىلدە مايقاپ قوراعا كىرىپ، ءبىر سەمىز  كۇنەلتەتىن بولدى. كەشكە تامان
-قويدى الىپ شىقتى. باسقا ەشتەڭە الماي، وزدەرىنىڭ بەكىنەتىن جەرلەرىنە كەلدى. الىپ كەلگەن قويدى كوپ ۇزاتپاي

ەتى  سىرىپ جەدى. ءبىر قويدىڭاق، ەرتەمەن سويىپ جايعاستىرىپ، اشىعىپ قالعان ەكەن، كۇلدى كومەش قىلىپ، ءپى
اق كۇنگە جەتتى. كەشەگىدەي ەمەس، تىنىعىپ قالعان ەكەن، ەكەۋى ەرتەڭىمەن اۋىلدى -نە بولسىن ەكەۋىنە؟ ەكى

كەلىنشەكتەر -اق مال كۇزەتكەن قىز-تورۋعا كەلدى. بۇل ەلدە ۇرى بولماسا كەرەك. مال يەسىز جاتادى، جاڭعىز
جۇرگەن ەشبىر ادامدى كورە المادى. بۇل كۇنى قورادان تاڭداپ ءجۇرىپ، ەكى قويدى ويناپ ءجۇر. باسقا مالعا قاراپ 

الىپ شىقتى مايقاپ. جولدىم دا قاراپ جاتقان جوق قوي، ءبىراز قۇرت پەن ماي، ەكى شاپان، ءتورت كويلەك، قويشى 
« تاعى تىنايىق ەكى كۇن-بىر»قىزدىڭ بىلەزىگىنە دەيىن الىپ شىعىپتى. بۇل ساپار وسىمەن قايتىپ، مەكەنگە كەلدى. 

 دەگەن اقىلعا توقتادى.
وسى مەكەندە تابانداعان بەس كۇن جاتتى، التىنشى كۇنى قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، ەستەرى شىعىپ، قايدا پاناالرعا جەر 

ارى بتابا المادى، وتە قيىن بولدى، كۇن ءبىر كۇن، ءبىر ءتۇن جاۋدى. داالدا ەشقانداي نارسە سۋ بولماي قالمادى، ء
سۋ بولدى. وسى جاۋىننىڭ سالدارىنان وت تا ءسوندى، جاۋىنداعى وتتىق تا سۋ ءتيىپ، وت الماي قالدى. ەكى كۇن، 

 ەكى ءتۇن اش وتىردى.
ەل دە بۇالردىڭ ۇرى ەكەنىن ايتپاي تانىپ تۇر، ۇستاپ االدى، ونان سوڭ قۇتىلۋ قيىن بوالدى. بارمايىن دەسە، 

 .مايقاپ دەدى –، «ۇيتىپ ولمەيىك، سەن بارىپ، وت الىپ شىق ۇيدەنقوي، ءب»اشتان ولەتىن بولدى، 
 .جولدىم دەدى –دا مال دا الىپ كەلەيىك، قايتار بارايىق، ەكەۋمىز جارايدى، –

اق ۇيدەن وت شىعادى. ول ۇيدە كۇلكى ويناعان قىزداردىڭ داۋسى ەستىلەدى. -ەلدىڭ ءبارى جاتىپ قالعان، ءبىر
 مەگەاڭگى ەكەۋى. دەپ بوالدى قاالي عوي، بار شىلدەحانا بولماسا، نە ويىنى، قىز ۇيدە بۇل –بۇل ەكەۋى وياليدى 

 .كىرىسەدى
 .دەيدى –ي، نە دە بولسا، بارايىق اۋىلعا، قو –

اۋىلدىڭ تورىنە كىرىپ، مايقاپ قويدان قوي تاڭدادى، تاپ ءوزىنىڭ اكەسىنىڭ ەنشىگە بەرگەن قويداي توپ قويدى 
 شىعىپ كەتتى.قوساقتاپ ايداپ، 

جولدىم دا وت شىققان ۇيگە تايانىپ، ول جەرىنەن، بۇل جەرىنەن سىعاالپ ءجۇر. ابدەن انىقتاپ قاراسا، قىز ويناق 
 تا جوق، قۇر قىزداردىڭ باستاڭعى ىستەپ وتىرعان وتاۋ ءۇيى ەكەن.

ردى. ىقسام دەگەن ويعا كىجال باقىرمەن بىرەۋى قۋىرداقتى قۋىرىپ وتىر. جولدىم وسى قۋىرداقتى جانە وت الىپ ش
قۋىرداقتى كورگەندە شىداپ تۇرا المادى. ەكى كۇننەن بەرى قارنى اشقان ساباز ۇيگە كىرسەم دەگەن ويدى مىقتى 

 ساقتادى.
 قتىبالشى زور الدىنداعى ەسىكتىڭ دەپ، – المايدى، قاراي بەتىمە ەشقانداي بارايىن، وزگەرتىپ ءتۇسىمدى وي، –

 ويباي،» :كورىپ قىزدار وتىرعان الدىنداعى ءتوردىڭ. باردى كىرىپ ۇيگە كيىپ، اينالدىرىپ بوركىن جاعىپ، بەتىنە
 جابىرالپ، قيسايا كەتىپتى. قۋىرداق قۋىرىپ وتىرعان كەلىنشەك ارتىنا بۇرىلىپ قاراپ: دەپ، – ،«كوتەك

 .بەرىپتى تاستاي باقىردى قولىنداعى دەپ، – اي،-ءتاڭىر ويباي، –
 قىسىپ، ىناقولتىع بوركىن ەكى قىزداردىڭ جاتقان قيسايىپ سالىپ، شاالنى ۇش–الىپ، ۇستىنە ەكىجولدىم باقىردى 

ەسەن شىعىپ، ءوزىنىڭ سۋ بوركىن وتقا جاۋىپ، قىزداردىڭ بوركىن باسىنا كيىپ، قاتتى -، ۇيدەن امانءوشىرىپ وتتى
يدى. اۋىلدان كوپ جەرگە شىعىپ، ازداپ اياڭعا سالىپ، ءجۇرىپ كەتتى. اي سونداي قاراڭعى، كوزگە تۇرتسە، بىلمە

 دارقىز جوق، ەشتەڭە. دەپ –، «ما نەمەنە بار قۋعىنشى» –دەم الىپ، قۋىرداقتى جەپ، اۋىل جاققا قۇالق سالدى 
 :ايعايالپ اتاپ، اتىن جىگىتتەرىن اۋىلىنىڭ وزدەرىنىڭ دەپ، جىلقىشى

 .ەدى جاتقان كورىپ وزدەرىنەن دەپ، –! قۇرىسىن قۋىرداعى جە، اق-سەن بەر، بوركىمدى –
جولدىم قۋىرداققا تويىپ، ەندى وتتى سوندىرمەي، الىپ بارايىن دەگەن ويعا كىردى. ىزدەپ بارىپ، ءوزى مەكەندەگەن 

 جەرىنە كەلدى.
 .قىلدى دابىل دەپ، –! مايقاپ –
 .مايقاپ بەردى جاۋاپ دەپ، – ءوزىم، مەن –

قويدى سويىپ، اشقان قارىندى تاڭ اتقان سوڭ تويدىردى. جولدىم وتتى قاالي الىپ قاشقانىن باياندادى. تويىپ 
قونى بار جىلقى مەن تۇيەنى الىپ، -دەپ، ەكى كۇن ءتوزىپ، جال –، «قوي، ەندى جاتا بەرمەيىك»بولعان سوڭ: 

تى. بۇل الىپ قايتقان مالدارى وزدەرىنىڭ ۇستاۋىنا ءبىر سىپىرا جاسادى، تاۋىپ الىپ، ون كۇننەن كەيىن ەلىنە قايت
ەكى جىلعا تولىق جەتەرلىك ەدى. جيىرما كۇن دەگەندە ءوزىنىڭ شىققان ەلىنە قايتىپ ورالدى. بۇل جازدىڭ ايى 

 ەدى.
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 اق ازايتىپ الدى. بۇرىننان وتەي الماي جۇرگەن بورىشىن وتەدى جانە-ۇرى سورلىدا بەرەكە بار ما؟ وسى مالدى تەز
ەل جاقسىالرىنا ات مىنگىزدى. كەيىننەن شىعا قالسا، ءسوزىمدى سويلەسىن دەپ. ەشكىم كەلگەن دە جوق، وسى مالدار 

 ۋىزا الدى، – مىناۋ پايداالنامىز، ءوزىمىز مالدى اكەلگەن ەندىگى –تاستاي باتىپ، سۋداي ءسىڭدى. بۇالر اياللى 
 .ەدى كىرگەن وي دەگەن – بەرەيىك، باستىرىققا

رى، ويىنان شىقتى، ەكى ايدا مال دا ادا بولدى. ەكى ات قالدى، وسىنى ەشكىگە ساتىپ، تاعى ەشكى ايداماق اقى
 بولدى.

جيىرما شامالى ەشكىنى ايداپ، باياعى نان جەگەن جاعىنا اياڭدادى. جايالۋعا كەلگەن ەل، بۇل ەكى قاراقشى كەلۋىن 
 ەسەپكە الماي، كورگەن« مىرزا»بوالتىن، ونى بۇل ەكى  اق، وزدەرى كۇزدىگۇنى قايتىپ كوشىپ كەتكەن-توسپاي

جەردە اۋىل بار دەپ، ازىعىن شاماالپ الىپ شىعىپتى. الىپ شىققان ەشكى تاۋسىلىپ قالىپتى. ەشبىر ەل تابا المادى. 
والي ويالپ، بىالي ويالپ، اقىرى، ەلدىڭ كوشكەن ىزىمەن ءجۇردى. جولدىڭ قيىنشىلىعىن كوردى. بۇل ەكەۋى 

ەگەن قۇرت، قۇمىرسقا قالمادى. اشتىق، ءبىر جاعىنان، جاياۋلىق تاعى بار، وتە جول ازابىن كوردى. ءولدىم، جەم
قاتتى قۋاندى. اۋىلعا باراتىن بۇل جازعانداردا « مىرزا»تالدىم دەگەندە ەل قاراسىن كوردى. مۇنىڭ وزىنە بۇل ەكى 

 بەت بار ما؟ كورىنىپ تۇرعان اۋىلعا بارا المادى.
تان كورىپ، سوعان قارىندارى تويىپ، ءماز بولدى. كۇن دە بۇالرعا ەرەگەسكەندەي جۋىردا باتپاي قويدى. الىس

اسىققاندا قانداي ءبىر كۇننىڭ ءوزى ءبىر جىلدان كەم تيمەدى. بۇالر اسىققان ەكەن دەپ، كۇن دە تەز باتا قويمادى، 
 ۋاعىندا بارىپ باتتى.

 بۇالي تورۋىلداپ ەدى، ەشقانداي-بۇلكىلدەپ اۋىلدىڭ سىرتىنا كەلدى. والياق مۇڭ ەكەن، ەكەۋى -كۇننىڭ باتىسى
نارسەنى قولعا تۇسىرە المادى. وزدەرى سوندايلىق باي دا اۋىل بولماي شىقتى. ەگىن سالىپ وتىرعان جاتاق بولسا 

داي ۇزەتشى بار. ەشقانكەرەك. ساۋىمدىق سيىردان باسقا ەشقانداي مال كورىنبەدى. ونى والر العىزا قوياتىن ەمەس. ك
كوز ىلمەي، ءتورت كۇزەتشى وتىردى. ونىمەن بىرگە اۋىل بىتكەننىڭ يتتەرى جاتپاي، ءبىز قاي جاققا شاپساق، سوالي 
قاراپ ءۇردى دە تۇردى. نە امال ىستەۋ كەرەك؟ والي جۇگىردىك، بىالي جۇگىردىك. قولىنا سىنىق مال دا تۇسىرە 

ەكەۋى ءبىر تاساعا كەلدى. تاڭ اتقان سوڭ مۇنى كۇندىز اڭديىق دەگەن اقىلعا  المادى مايقاپ. دىڭكەسى قۇرىپ،
كەلدى. اۋىلدىڭ سىرتىنان باسپاالپ، قاراپ وتىردى. ەشقانداي شاشاۋ مال شىقپادى. سيىردى جۇمىسشىالر ورتاسىنا 

اشتى.  ا؟ قارىن ەندى جامانايداپ بارىپ، ساۋىپ وتىردى. بۇزاۋ اۋىلدىڭ ماڭايىنان شىقپادى. بۇرىنعى اشتىق اشتىق پ
 مىناۋ اۋىلدى كورگەن سوڭ جانە جايىلىپ جاتقان سيىردى كورگەن سوڭ، قارىندارى وتە شۇرىلدادى.

 .مايقاپ دەدى –ن قالعان جوق، مەنە تاپپاساڭ، امالىن سەن –
 .مجولدى دەدى – كورەمىز، بارىپ تاعى اۋىلعا سوڭ سونان باتسىن، كۇن االمىن؟ ىستەي نە مەن باتپاي، كۇن –

اۋىلدىڭ سىرتىنان باسپاالپ، كورىپ وتىر. قاي جاعىنان كىرۋ كەرەك ەكەن؟ ءبىر جالعىز ءۇي تۇر. وندا مال دا 
. جولدىمعا بەردى اقىل مايقاپ دەپ، –جوق، ءوزى اناۋ اۋىلدان ءبىرتاالي جەر. سول ۇيگە بارۋ كەرەك كەشكە، 

 :جولدىم
 .بەردى جاۋاپ ،دەپ – كورەرمىز، ۋاعىندا جارايدى، –

 كۇن باتىپ، ەل جاتقان مەزگىلدە بۇالر دا اۋىلدىڭ سىرتىنا كەلدى. تۇندەگى قالپى، ءتورت كۇزەتشى وتىر.
. ەلدىك ۇيگە جالعىز وتىرىپ، جاعاالپ دەپ، –المايمىز. ءوزىمىز وتىرىپ قاالرمىز،  اال ەشتەڭە اۋىلدان بۇل قوي، –

 بۇالي سالىپ، والي قۇالعىن. شىقپادى دا داۋسى ادامنىڭ سويلەگەن ۇرمەيدى، تە يت تىرىس،-تىم ءۇي بۇل كەلسە،
 :سالىپ

 .مايقاپ دەدى – كەرەك، كىرۋ ەندى ەكەن، ۇيىقتاعان –
. ىقالد تۇرىپ مايقاپ قالپىندا سول. جونەلدى باسىپ قادام ۇيگە قاراپ، جاققا-جان دەپ، – كىرەيىن، جارايدى، –

 .مايقاپ دەدى – ،«قالما كەشىگىپ ءوزىڭ شىق، الىپ كۇبىسىمەن كوجەسىن» – سول تاپسىرعانى جولدىمعا
 .جولدىم دەدى – كەشىكپەيىن، جارايدى، –

 جوق مەشكى باسقا. جاتىر ايەل اق–ەسىگى دە سوندايلىق وڭاي ەكەن. كىدىرمەستەن ءۇيدى اراالپ بايقاپ ەدى، ءبىر
. دىجاعاال جاقتى شي ەندى سالىپ، قاپقا زاتتاردى كەرەكتى اراالپ، ءۇيدى ءوزى ساسپاي،-اسپاي ءبىلىپ، ەكەنىن
مە تابا ەەشت باسقا كوجەدەن كۇبى ءبىر قويعان ىستەپ دەپ جۇمىسشىالرعا ەرتەڭ – سول بولعانى دەگەننەن تاماق

سىك ەالمادى. كۇبىسىمەن الىپ شىعۋعا كۇبىنى كوتەرە الماي، شەلەككە قۇيىپ االيىن دەپ، شەلەك ىزدەپ جۇرگەندە 
 جاققا باقىالۋ جىبەردى.-اشىلدى. كىرپىكشەشەندەي جيىرىلىپ جاتىپ، جان

جاعىنا قاراماستان، تاقتايدا ۇيىقتاپ جاتقان ايەلدىڭ جانىنا جاتتى. ويالپتى ءوزىنىڭ بايى ەكەن عوي، -كەلگەن ادام جان
 ي جولدىم دا وتىرىپتى.قارا-ۇستاپ االر ما ەكەن دەپ قاۋىپتەنىپ، قۇالعىن تاقتاي جاققا سالىپ، قاراي

 .ايەل دەدى – المادىم، جاتا االڭداپ، ءوزىم جالعىز كەلمەدىڭ، نەعىپ بەرى كۇننەن ەكى –
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 .جىگىت دەدى –لمادىم، ا كەلە قورقىپ دەپ، عوي ۇيدە بىلەيىن، قايدان –
 ءجۇر، كەلىپ بىالي بۇدان بولماق، شاماسىنداي اي ءبىر جاعىندا بارعان سول. بولدى كۇن ەكى كەتكەلى ول –

 .ايەل دەدى – جانىم،
 ەندەس جانىم مەنىڭ. قاالمىن بىلمەي دە ءوزىم بولعانىمدى نە تۇسكەندە ويىما سەن جۇرەمىن، كەلىپ جارايدى، –

 دەپ، ايەلدىڭ بەتىنەن ءشوپ ەتىپ، ءبىر ءسۇيىپ الدى جىگىت. – شىبىن، عوي،
ماحابباتتىق جۇمىستارىن جۇرگىزە باستادى. مۇنى -وزدەرىنشە عاشىقتىقوسىنداي عاشىق بولىپ جۇرگەن ەكى ازامات 

 كورىپ وتىرعان جولدىمنىڭ ويىنان اشتىق شىعىپ، نە ىستەرىن بىلمەي، اۋزىنان سىلەكەيى اعىپ، تامسانا بەرىپتى.
ىقتاماي ، ۇيبۇل ەكەۋى قۇمارلىق جۇمىسى بىتكەننەن كەيىن ۇزاق سونار الداعى كۇندى قاالي وتكىزەتىنىن ايتىپ

 جاتىپتى.
ۇيدە قانداي قىزىقتىڭ بولىپ جاتقانىنان شارۋاسى جوق، الگى بارلىق تاماقتىڭ ءتاتتىسىن ءوزى ءىشىپ، راقاتتانىپ 

 جاتىر عوي دەپ، قارنى اشىپ، مازاسى كەتىپ، مايقاپ تۇردى.
 .اياڭدادى قاراي ەۇيگ مايقاپ دەپ، – ما؟ جاتىر الماي كوتەرە الدە تايانايىن، ۇيگە دە مەن قوي، –

 بۇالردىڭ بارلىق اڭگىمەسىن ەستىپ:
 تىردىو ويالنىپ دەپ، – ما؟ قايتا جوق، ما، بوال وسىندا اتقانشا تاڭ بۇل عوي، ەكەن بايى زاڭسىز مىنانىڭ مىناۋ –

 ىم.جولد
. ەتتىك ويعا ۇزاق دەپ، – شەيىن، ەرتەڭگە عوي ولەمىز اشىپ، قارنىمىز ءبىزدىڭ بولسا، اتقانشا تاڭ بۇل ەگەر –

 :بايىنا زاڭسىز ءوزىنىڭ ايەل قويدى سۇراق مىناداي كەزدە وسى
 .ايەل دەدى – بە؟ كورەسىڭ جاقسى شىن مەنى سەن –
 ك.ەركە دەدى – سەنى، كورەمىن جاقسى دا جانىمنان –
 .ايەل دەدى – وتىرعىزشى، دۇزگە بارىپ، كوتەرىپ داالعا. كەلدى وتىرعىم دۇزگە مەنىڭ بولسا، ونداي –

تاپ وسى كەزدە مايقاپ تا جەتكەن ەدى. بۇل سورلى ۇيدەگى قىزىقتى بىلمەيدى. كوڭىلى كوجەدە وتىرعان، كوتەرە 
 ىلداعانسار دەپ، –« جولدىم، جولدىم، توكپە، كۇبىنى مەن الىپ كەلەيىن بە؟»الماي كەلە جاتقان كۇبى ەكەن دەپ: 

 .قالىپ دەپ ەكەن كوجە ەستىپ، سۋدى
دىرىقتىڭ ۇستىنە تاستاپ جىبەرىپ، جىگىت تۇرا قاشتى. ويبايدى سالۋعا شاماسى كەلمەي، ىڭقىلداپ، ايەل ايەلدى تابال

 دە قۇيىمشاعى سىنىپ، قوزعاال الماي قالىپتى.
جوقتى -ايەلدىڭ مۇنداي بولىپ قالعانى ەكەۋىنە جامان بولماپتى. قارنى تويعانشا كوجەنى ءىشىپ، ۇيدەگى بارلى

-ەرەك. امانەل ەستىگەن بولسا ك« كاسىبىن»باقىر ءوز جايىنشا قايتىپ كەتىپتى. بۇل ەكەۋىنىڭ  دۇنيەنى الىپ، ەكى
 ەسەن مال الىپ، ەلىنە قايتىپتى.

ەندى قۇيىمشاعى سىنىپ جاتقان ايەلگە كەلەيىك. ەرتەڭمەن سۋسىن االيىن دەپ، جىگىتتەر كەلسە، ەنەدەن تۋماي 
 ايەلدى كورەدى. قاشىقتان تۇرىپ:جاالڭاش ەسىكتىڭ الدىندا جىالپ وتىرعان 

 .جىگىتتەر سالىپتى ايعاي دەپ، – بولدى؟ نە ساعان –
 – ءبىر ايەل كەلسىن، بەرەتىن الىپ كيىمىمدى ۇيدە كەلمەسەڭدەر، سەندەر المايمىن، قوزعاال ءبىراق ساۋ، دەنىم –

 نەۇستى سۇراقتىڭ دەپ، «بولدى؟ نە». جيناالدى تەگىس شاعاسى-باال اۋىلدىڭ بەرىپ، حابار اۋىلعا ايەل دەپ،
 .قويادى سۇراق

 ۇيدەن كويلەگىن الىپ كەلىپ بەرەدى. ءوزىن ايەلدەر كيىندىرەدى. تاعى سۇراي باستايدى:
 .حالىق جينالعان دەيدى – ساعان؟ بولدى نە –
 ەدىم، الىپق بۇلقىنىپ ويانىپ،. ۇشتى الىپ جوعارى الىپ، كوتەرىپ مەنى پەرىشتە ەكى ەكەنمىن، قالعان ۇيىقتاپ –

 .دەدى – قالدىم، بىلمەي شىققانىن قاالي داۋسىم. وكىندى ەكەۋى سيپاپ، ماڭدايىمنان. كەتتىم ءتۇسىپ قولىنان
جينالعان حالىق تاڭ قالدى. بۇل تەگىن ادام ەمەس، قۇدايدىڭ قاالعان، سۇيگەن قۇلى دەپ، باعىندى. تۇندەگى 

ىن، بۇالردىڭ اۋليەسى ءتۇن بولعاندا، جاڭعىز ويناس ىستەيتىن اۋليە جۇرت قايدان ءبىلس« جۇمىسىن»ىستەگەن 
ڭ جاقتان حالىق كەلىپ، وسى ايەلدى-بولسا كەرەك. سول وتىرعان اۋىل قوشەمەت قىلىپ باعىپتى، ونى ەستىپ، جان

تۇس ندا ءۇيىنە تۇنەيتىندى شىعاردى. باال تاپپاي جۇرگەن ايەلدەر كوبىرەك تۇنەيتىندى شىعاردى. مۇندا جاتقا
كورەدى، ويالپ جۇرگەنى تۇندە تۇسىنە ەنەدى، وسى اۋليەنىڭ قاسيەتىنەن بولدى دەپ، ونان جامان ماداقتايتىندى 

 شىعاردى. وسى ايتىلعان اۋليەنى اۋىلدان بولەك الىپ باعىپتى، الدىنا دارەتسىز ادام كىرمەيتىن بولدى.
 سۇراقتار دەگەن اليىقتى كىم. دەپتى –تىن ادام قويايىق، سول توڭىرەكتەگى ەل بولىپ جينالىپ، وسى ادامدى كۇتە

 :شاقىرىپ سونى ەدى، مىناۋ بايى زاڭسىز ءوزىنىڭ. تۋىپتى
 با؟ قاشسىن جازعان ول. دەپتى – كۇت، ايەلدى مىنا سەن –
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 پ،وقى نامازدارىن قۋسىرىپ، قولدارىن سويىپ، قويىن. بەرىپتى ريزالىعىن ءوزىنىڭ دەپ، –دى، بوال ماقۇل، –
 .كەلدى اۋليەگە الىپ، دارەتتەرىن

 ىنىڭءوز دەپ، – كەلدىك، الىپ ادامدى پىرادار ءبىر مىناۋ كۇتۋشىگە-باعىپ ءسىزدى تۇتىپ، ءپىر ءبىز ءسىزدى –
 .كورسەتىپتى بايىن جاسىرىن

 .بىلدىرەدى ريزالىعىن دەپ، –الر، قۇداي دەگەن ادام ەكەن، باعۋعا جارايدى، بو دۇرىس –
 ەنم بەرىڭدەر، الىپ ايەل ەرىمە مەنىڭ سوندىقتان قوسپايدى، ۇيىقتاۋدى ءبىر ەركەكپەن بۇالي بۇدان ماعان –

 .ايەل دەدى – ريزامىن،
« اۋليە»حالىق نە بولسا، سوعان تابىنىپ، ماقۇل دەپ، قابىل الىپتى. قۇدايدىڭ ايتۋى بويىنشا ىستەيدى عوي، تازا 

 جامان تابىناتىندى شىعاردى.ەكەن دەپ، بۇرىنعىنىڭ ۇستىنە ونان 
سورلى بەيشارا، حالىقتىڭ ايتقانىنان شىعا الماي، امالسىزدان ايەلىنەن ايرىلدى. جاڭادان جوندەۋ ايەل الدى، ونىسىنا 

 اسا كوڭىلى تولمايدى، قالعان ءومىردى وسىمەن وتكىزدى اڭقاۋ سورلى.
عان سوڭ بول« اۋليە»ى دا جازىلدى، ويدا جوق جەردەن ايەل ءوزىنىڭ قاالعان بايىنا قوسىلدى، قۇيىمشاقتىڭ سىنعان

جاڭاعى جىگىت كۇندىز كۇتۋشى، تۇندە بايى بولىپ ۇيلەنىپ، قوينىندا جاتىپ، قىزمەتىن اتقاردى. بۇل ەكى باقىر 
 كوپ ۋاقىت ءومىر ءسۇردى، امالمەن ويداعى مۇراتقا جەتتى.

 . ]ۇرىنىڭ قولى[71
 لەر:ءبىر حاننىڭ قولى اۋىرىپ، دارىگەر 
. راسۇ قول وڭ ءبىر جيناپ، جۇرتىڭدى كەلمەسە، قالعىڭ قولسىز ال،. كەرەك كەسۋ جازىلمايدى، قولىڭ ەندى –

 جۇرتىن حان. دەيدى – قويارمىز، ساال ورنىنا كەسىپ، قولىڭدى وڭ اۋرۋ وندا بولسا، بەرۋشى قولىن وڭ ەگەر
 :ايتىپ ايتقانىن دارىگەرلەردىڭ جيناپ،

 .دەيدى – بەر، قولىڭدى وڭ ەتىپ، جاردەم بىرەۋىڭ –
 حان ەلىنە ءقادىرلى، ەلىن جاقسى ۇستاعان ادام ەكەن، جينالعان حالىق قول تاۋىپ بەرمەك بوپ تاراالدى.

 حان:
. سول ەلدە ءبىر ۇرى ادام بار ەكەن. ول ءومىرى ەڭبەك دەيدى – ەدىم، بەرەر دۇنيەمدى جارتى بەرۋشىگە قول –

 سالىنىپ، تەك ۇرلىقپەن كۇنەلتەدى ەكەن. حانعا ۋادە بەرگەن حالىق الگى ۇرىنى شاقىرتىپ الىپ:ەتپەي، جالقاۋلىققا 
 ىناحاندىع بولۋى كەمتار ونىڭ. ەدى حان جاقسى ەلىمىزگە. وتىر قالعالى قولسىز اۋىرىپ، قولى حانىمىزدىڭ –

كەمىستىك كەلتىرەر. دارىگەرلەردىڭ ايتۋى بويىنشا، ونىڭ اۋرۋ وڭ قولىن كەسىپ تاستاپ، بەرۋشى بولسا، باسقا 
بىرەۋدىڭ وڭ قولى دا جارايدى ەكەن. ال، سەن بولسا دا، قولىڭدى ەڭبەككە پايداالنىپ جۇرگەن جوقسىڭ، قۇر 

حان ساعان جاتىپ ىشۋىڭە ومىرىڭە جەتەر مۇلىك  ۇرلىقپەن ەلگە جەكسۇرىن بولدىڭ. سەن ول قولىڭدى حانعا بەر،
 :قىزىعىپ مالعا ىشەر جاتىپ ۇرى. دەيدى –بەرەدى، 

 .دەيدى – ەم، بەرەر السا، الماس، قولىمدى مەنىڭ قوي، اق قولى ونىڭ قارا، ءتۇرى قولىمنىڭ مەنىڭ ءبىراق، –
 بۇل تۋرالى حانعا حابارالعان سوڭ حان:

 ىپ،ءسويت. االدى قولىن ۇرىنىڭ بەرىپ، مال كوپ دەپ، –ايمىن، سۇراعانىن بەرەمىن، قارام قاراسىنا-اق تەرىنىڭ –
 .بوالدى قولدى حان

ءبىر كەزدەرى حان قوناققا بارىپ كەلسە، ايەلى ونىڭ شەشكەن كيىمىنىڭ قالتاسىنان الگى شاقىرعان ءۇيدىڭ ۇستەلىندە  
العام جوق، سول »دەسە، حان: « قايدان الدىڭ؟» تۇيەك زاتتاردى تاۋىپ االتىن بوالدى. حانعا-كورگەن ۇساق

 .دەيدى –، «ءۇيدىڭ باالالرى سالعان شىعار
دەگەن وسەك دۇڭك ەتە تۇسەدى. حان دا، حانىم دا « حان ۇرلىق قىالتىن بولدى»كۇندەردە ءبىر كۇندەرى، 

الدە حان شىن ۇراليتىن بولدى ما، شىنىندا، جۇرتتىڭ جوعالتقانى وسىنىڭ »نامىستانادى. سونسوڭ حانشا وياليدى: 
 قىتتاۋا سول. بوالدى وتىراتىن باقىالپ ارىپ،ب بىرگە بارسا، قايدا حان دەپ، –، «قالتاسىنان شىعىپ ءجۇر عوي

 ۇرگەنىنج سالىپ قالتاسىنا وڭ الىپ، بىردەڭەنى ىلعي تۇرماي، تىنىش قولىنىڭ وڭ دە ۇيىندە ءوز دە، جەردە بارعان
تاۋىپ العان زاتتاردى ]دا[ حاننىڭ وڭ قالتاسىنان العان بوالتىن. سونسوڭ حانشا حانعا  حانشا العاشقىدا. كورەدى

 تى:ايت
 قولىڭمەن وڭ ەم، وتىر جاعىڭدا وڭ مەن. كوردىم كوزىممەن ءوز. ەكەن راس وسەگى جۇرتتىڭ حانزادا، جانىم، ە، –

داعى قول ورامالىمدى دا ۇرالپ، قالتاڭا قالتام سول مەنىڭ ءتىپتى،. سالدىڭ قالتاڭا ۇرالپ، نارسە جاعىڭنان-جان
 ىشىندەگى دارەجەڭنەن ايىرىلدىڭ.سالدىڭ. مۇنىڭ نە، تەگى، قيالي شىعارسىڭ. ەل 

 حان بۇعان تاڭ قالدى.
 .دەدى – قىاليىن؟ ۇرى نەگە داۋلەتىممەن وسىنشا. شىعار اۋىسقان ەسىڭ –
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ءبىراق حانشا ناندىرىپ ايتقاننان كەيىن ويالنىپ وتىرىپ، وڭ قولىنىڭ ءوز قولى ەمەس ەكەندىگى ەسىنە ءتۇسىپ،  
 حالىقتى جيناپ:

 دانجىل بەس-تورت ەندى ەم، كورىپ جىل قىرىق قۇرمەتتەرىڭدى ۇلى سەندەردىڭ حالقىم، قۇرمەتتى مەنىڭ ە، –
 لسو تىلەگىم سەندەردەن ەندى. ايتتى دە ايەلىم ءسوزدى بۇل. ەستىدىم دە دەگەندەرىڭدى «ۇرى – حان» بەرى

 .دەيدى – بار؟ ايىرماشىلىق نە قاراڭدار، قولىمدى ەكى مەنىڭ مىنا –
 جۇرت قاراپ:

 .ايتادى سوزدەر سياقتى دەگەن – اق، – قولىڭ سول قارا، – قولىڭ وڭ. قىسقا – ءبىرى ۇزىن، – ءبىرى –
 حان:

 سى ەكى قول ەكەۋىو اۋەلى ەمەس، دۇرىس بۇل. ايتتىڭدار قىسقاسىن-ۇزىن قاراسىن،-اق قولدىڭ سەندەر جوق، –
 ولس. دەدى –دە مەنىكى مە، وسىنى ايتىڭدار جانە وڭ قولدى قانداي ادامنان الدىڭدار، سونى جاسىرماي ايتىڭدار، 

 :جۇرت جەردە
 !اۋ-ەدى قول العان بىرەۋدەن قولىڭىز وڭ ول ويباي، –
 !عوي ەدى ۇرى قاراق شۋلى اتى بەرگەن ونى ويباي، –
 .دەيدى –ما ەدى، سول ۇرىنىڭ قولى سىزگە ۇيات كەلتىرگەن ەكەن عوي،  قىلۋشى ۇرلىق حان باسە، –

 «ۇرىدان قول سۇراما، بۇعىدان جول سۇراما»بۇدان كەيىن حان ءوزىنىڭ وڭ قولىن سول قولىمەن جۇلىپ االدى دا، 
وسىدان  لدەگەن ماقا« ۇرى قول ءبىر باس تۇرسىن، ەكى باسقا سىيىمسىز»دەگەن وسى دەپ، القتىرىپ تاستايدى. 

 قالعان ەكەن.
 . قىرىق اقىماق72

بىزدەن بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر باي بولىپتى. باي وتە ساراڭ ەكەن. ءبىر مالى ولسە، ءيا جوعالسا، تاماق ىشپەي، 
جەر باۋىرالپ، جىالۋمەن بوالدى ەكەن. بايدىڭ قىرىق باالسى بولىپتى. باي ساراڭدىعىنان باالالرىنىڭ الدى قىرىقتان 
اسقانشا قاتىن اپەرمەپتى. توڭىرەگىندەگى ەل بايدى دا، قىرىققا كەلگەنشە قاتىنسىز جۇرگەن باالالرىن دا مازاق 

 قىلىسىپتى. بايدىڭ قىرىق ۇلى بۇل مازاققا شىداي الماي:
 ڭە. تىجەپ كورىنگەندى كوزدەرىنە. كەتىپتى قاڭعىرىپ دەپ، –جاقسى، جەگەنىمىز تەرىپ قوڭىز ءجۇرىپ، قاالدا –

ساباپ، -كىشىسى ءبىر تاسباقا تاۋىپ الىپ، اعاالرىنا بەرمەي، جەپتى. اعاالرى ونى ءبىلىپ قويىپ، كىشى ءىنىسىن ساباپ
قۋىپ جىبەرىپتى. كىشى ءىنىسى جالعىز ءوزى كەلە جاتىپ، ءبىر تاستىڭ ۇستىندە قونىپ وتىرعان ۇلكەن قۇستى 

 ۇستىڭ سيراعىنان ۇستاي الىپتى.كورىپتى. قۇستى كورگەن سوڭ اقىرىن بۇعىپ بارىپ، ق
قۇس ونى الىپ ۇشىپ تاۋدىڭ ەڭ باسىنا، ءبىر ۇڭگىرگە اپارىپ تاستاپتى. الگى ۇڭگىردىڭ ىشىندە ۇلكەن ساندىق 
بار ەكەن. ساندىقتىڭ ءىشى تولعان التىن ەكەن. باال قالتاسىنا ەپتەپ سالىپ الىپتى دا، ساندىقتى قايتا جاۋىپ، ماقتانۋ 

 تىز توعىز اعاالرىن ىزدەپتى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، اعاالرىن تاۋىپ، التىندى كورسەتىپتى. اعاالرى:ءۇشىن باياعى و
 .دەپتى – الدىڭ؟ قايدان مۇنى –
 تولعان ءىشى سونىڭ. ەكەن بار ساندىق ءبىر ۇڭگىردە. ەكەن بار ۇڭگىر ءبىر باسىندا تاۋدىڭ ۇلكەن سوناۋ مۇنى –

 ى.دەپت – الدىم، سودان. ەكەن التىن
 .تاڭدانا اعاسى ەكىنشى سۇراپتى دەپ – باردىڭ؟ قاالي وعان سەن –
 اپارىپ لسو ەدىم، ۇستاپ سيراعىنان سونىڭ ەكەن، وتىر باسىندا تاستىڭ قۇس ءبىر سوڭ بولىنگەن سەندەردەن –

 .تاستادى
 .اعاسى ءبىر ءۇشىنشى دەپتى – با؟ تاباسىڭ قۇستى سول ويباي، –
 ماساتتانىپ. ءىنىسى دەپتى – تابامىن، –

 قىرقى دا بىردەي باياعى قۇس وتىرعان تاسقا كەلگەن ەكەن، قۇس ورنىندا وتىر.
باياعى ادەتىنشە كىشى باال قۇستىڭ سيراعىنان ۇستاپتى. قالعاندارى ءبىرىنىڭ سيراعىنان ءبىرى ۇستاپتى. قۇس ءبارىن 

 رىپ، ايقاي سالىپتى:الىپ ۇشىپ، تاۋعا جاقىنداپ قالعاندا ەڭ تومەندەگى ۇلكەنى تۇ
 ەكەن؟ قانداي اۋزى ساندىقتىڭ ەي، –
 اعىناناي قۇستىڭ دەپ، بەرەم[ تە]كورسە جايىپ، قولىن ەكى باال كىشى دەپ، – ەكەن، مىناداي اۋزى ساندىقتىڭ –

 .ءولىپتى قۇالپ دا قىرقى ءسويتىپ،. ايىرىلىپتى
 . باقسى73
ءبىر كۇنى ءبىر ادامنىڭ اقشاسى جوعالىپتى. تابىلماعاسىن نە قىالرىن بىلە الماي، بال اشتىرۋعا باقسىنى شاقىرىپتى.  

 باقسى كەلىپ، توڭىرەگىندەگى قوڭسىالرىن جيىپ الىپ، بىالي دەپ ءسوز ايتادى.
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 كىم شانىاق ۋاقىتتا سول يمىن،وينا شاقىرىپ، جىنىمدى مەن. وتىرىڭىزدار اياق جاالڭ شەشىپ، كيىمىڭىزدى اياق –
ن شاقىرىپ بەرلى سارناپ، جىنى-الن بولىپ كەلىپ، سول كىسىنىڭ اياعىن شاعادى، باقسى ارلىجى جىنىم مەنىڭ ۇرالسا،

دەگەندە ءبىر جىگىت سەكىرىپ تۇسكەن ەكەن. جۇرت جابىال بارىپ، الگى جىگىتتى « ال، اياعىڭدى شاقتى»وتىرىپ، 
 ا قويىپتى.ۇستاپ، ۇرلىعىن موينىن

 سەزىكتى سەكىرەدى دەگەن وسىدان قالعان ەكەن.
 . ساراڭنىڭ سازايى74

ىلگەرى وتكەن زاماندا تاشكەنت پەن قوقان ارالىعىنداعى شاتقال تاۋ بوكتەرىندە پاركەنت، زاركەنت دەگەن قىستاقتا 
دى سالماپتى. بويىندا الدىنا ەشكىمءىشىقارا دەگەن باي بولىپتى. ول وتە ساراڭ بولىپتى. ساراڭدىقتا شىرشىق پەن سىر 

 كۇندەردىڭ كۇنىندە ءبىر قويشىسىنىڭ قۇرىپ قويعان تۇزاعىنا جالعىز باال تۇلكى تۇسكەن ەكەن.
 التىنبەلدەگى ىپ،ال تۇلكىنى باي. الىپتى تارتىپ باي ءىشىقارا قويشىدان دەپ، – تۇلكىسى، جەرىمنىڭ مەنىڭ تۇلكى –

 پ:ىڭ تەرىسىن كورسەتىتۇلكىن باال قولىنداعى باي ءىشىقارا. بارىپتى قىرعىزدارعا ءۇي ازعانا تىگەتىن تىماق
 :دا قاراپتى ءبىر تاڭىرقاي تىماقشى. دەپتى – بەر، تىگىپ تىماق ءبىر ماعان وسىدان –
 .بەرىپتى كەلىسىم دەپ، – ماقۇل، –
 :باي ءىشىقارا كۇماندانعان قويعانىنا كەلىسە بىردەن بەرۋگە تىگىپ تىماق شەبەردىڭ تىگىنشى –
 الىپ، ىپقايت تەرىسىن تۇلكىنىڭ باال دا، ويالپتى دەپ –ق شىعار ما ەكەن؟ تىما ەكى ەمەس، تىماق ءبىر تۇلكىم –

 :كورسەتىپ تەرىسىن تۇلكىنىڭ شەبەرگە تىگەتىن تىماق. اپارىپتى شەبەرگە اۋلىنداعى سوقاق
 :اراپق تاڭىرقاي دە تىگىنشى بۇل. دەپتى – بەر، تىگىپ تىماق اليىقتاپ، وزىمە تەرىسىن تۇلكىنىڭ مىنا –
 تىگىپ ىماقت كەپ، كەلىسىمگە بىردەن» ءىشىقارا كۇماندانعان دا بۇعان. سالىپتى دەي –دى، تاستاپ كەتىڭىز، بوال –

. الىپتى قايتارىپ دا ودان تەرىسىن تۇلكىنىڭ باال – دە، دەپتى – ،«بوالر جەتەتىن تىماققا ەكى كەلدى، بەرگىسى
نا قاراي جول تارتىپتى. اۋىل اراالپ، قونا جاتىپ، ەكىنشى اۋىلى سامسەرەك قونىستانعان بوپ كوپشىلىك قازاقتار باي

 كۇن ارەڭ دەگەندە سامسەرەككە جەتىپتى.
يشىسى اسامسەرەكتەگى قالىڭ قازاق اراسىندا بارماعىنان جەز ويماق تۇسپەگەن، ينەنىڭ كوزىنەن قىل وتكىزگەن، ق

 تەرى تۇگىل قاڭىلتىر كەسكەن اتاقتى ءبىر تىگىنشى شەبەر ۇستاعا كەلىپ:
 ىلكىپس بۇراپ،. ءوتتى سۋسىپ اراسىنان ساۋساعىنىڭ جاالپ، االقانىن شەبەردىڭ تاالي تەرىسى تۇلكىنىڭ مىنا –

 گىنبۇ. بولدىم تىلەۋمەن تىلەۋىن دە مەن دەپ، ەدى يگى تۇسسە قولىنا شەبەردىڭ وزىڭدەي. كوردى دە يلەۋىن
ازىن ۇناتپاي، ەكى كۇن ءجۇرىپ، ءۇش كۇن دەگەندە ساعان ءبىر شەبەرلەردىڭ. بولدى كۇن التى اتتانعالى اۋىلىمنان

 باالسىنىڭ ىتۇلك قولىمەن ءوز ابايالپ، باي. دەپتى –جەتتىم. مىنا تۇلكى تەرىسىنەن ءۇش تىماق ەتىپ تىگىپ بەر، 
 .سالىپتى قولىنا شەبەردىڭ تەرىسىن

 شىنەنى دەپ، –، «ساراڭنىڭ ساراڭى، قۋدىڭ سۇمى، سۇمنىڭ سۇمپايىسى سەن بوالرسىڭ»سامسەرەكتىڭ شەبەرى: 
 :دا ويالپتى

 نسەنە كەگىن بەيشاراالردىڭ كورگەن زورلىق زارالعان، سىقتاعان، جىالعان، تارتتىرىپ، سازايىڭدى سەنىڭ –
 .قارعانىپتى دەپ، – قۇرىسىن، اتىم تىگىنشى قايتارماسام،

 .قالىپتى الىپ دەپ، – بىتىرەيىن، كۇندە ءۇش ۇشەۋىن ماقۇل، –
ادا ءۇش كۇن وتكەننەن كەيىن ءىشىقارا باي تىگىنشى شەبەردىڭ ۇيىنە كەلىپ، ءپىشىلىپ تىگىلگەن تىماقتاردى ار –

تىماقتارى جاس قىزداردىڭ كورىپ، ەسى اۋىپ قاال جازداپتى. ءوز باسىنا مولجالداپ ]بولجاپ دەگەنى[ تىكتىرگەن 
ىنىڭ بيىنە مىس جوق، ءوز زامان-قۋىرشاعىنا اليىق ولشەپ تىگىلگەندەي بولىپتى دا قالىپتى. ساراڭ ءىشىقارا باي ءىس

بارىپ، جۇگىنىپتى. بيلەر شابارمان، جاساۋىلدارىن جىبەرىپ، سامسەرەكتىڭ شەبەر تىگىنشىسىن ايداپ اكەلىپتى. بيلەر 
 اق:-رىپ وتىرمايقاراسىن تەكسە-اقتى

 ر:شەبە. دەپتى – تولەيسىڭ، اقشاسىن تىماعىنىڭ ءۇش بايەكەڭنىڭ مىنا –
 .ءوتىنىپتى دەپ – سۇراساڭىزشى، جايىن-ءمان ءىستىڭ بولعان بىالي! بيەكە تاقسىر، –
 !عوي ايتا جايىن-ءمان ءىستىڭ بولعان يا، –
 ەرىسىنەنت تۇلكىنىڭ باال. دەدى بەر تىگىپ تىماق ءۇش اكەلىپ، تەرىسىن تۇلكىنىڭ باال ءبىر بايەكەڭ ءىشىقارا –

جەتىپ تۇرعان تۇرعان بوالر. مەن ولشەپ، پىشە كەلىپ، باي ۇزاتىالتىن قىزدارىنىڭ  كوزىڭىز شىقپايتىنىن تىماق ءۇش
 پ،رىوتى بويى كۇن ءۇش دەپ، –بوالشاق ۇلدارى مەن قىزدارىنا قۋىرشاقتى دا كازىردەن دايىنداپ بەرەتىن شىعار، 

 ەرسەڭىز.بەك اقىمدى ءوندىرىپ بەڭ كۇندىك ءۇش بايدان مىنا ءوتىنىشىم، سىزدەن مەنىڭ. تىكتىم تىماق شاق قۋىرشاققا
بيلەر الجسىز بىتىمگە كەلىپ، تىگىنشى شەبەردىڭ ءۇش كۇندىك ەڭبەك اقىسىن ءوندىرىپ بەرىپتى. ءسويتىپ، ءىشىقارا 

 ساراڭ باي سازايىن تارتقان ەكەن.
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 اقىلسىزدىڭ سازايى. 75
قاالي »ۇنى ت-بۇرىنعى وتكەن زاماندا ەڭبەكتى سۇيمەيتىن، ەرىنشەك ءبىر جالقاۋ جىگىت بولىپتى. ول جالقاۋ كۇنى

دەپ، ارماندايدى ەكەن. كۇندەردىڭ بىرىندە ول ءبىر دانىشپان ادامعا جولىعىپ، ارمانىن، ويىن « ەتسەم باي بوالمىن؟
 ولجا ىزدەگەن ەرىنشەك جىگىتكە بىالي دەپ كەڭەس بەرىپتى.ايتىپتى. الگى دانىشپان وڭاي 

كەرەك. بەرەكە دەگەن تاۋعا باراسىڭ، ول جەردە مول بايلىق بار، كەرەگىنشە  ەتۋى ەڭبەك كوپ ءۇشىن بولۋ باي –
ە داالسىڭ. تەك قانا اقىلىڭدى ىستەتە ءبىل، اقىل بولماعان جەردە بايلىق تا جوق. ەڭبەك ەتپەگەن جىگىتكە ەسە 

 بولمايدى.
« ەكال، جولىن تاپتىم عوي، ەندى باي بولىپ كەتسەم كەر»دانىشپاننىڭ وسى كەڭەسىنىڭ بايىبىنا جەتپەگەن جىگىت 

دەپ، بەرەكە تاۋىن ىزدەپ، ساپارعا شىعىپتى. ميداي داال، شولىركەگەن سۋسىز ءشول داالنى كەزىپ ءجۇرىپ، داال 
 سويقانى ءبىر قاسقىرعا جولىعىپتى.

 .قاسەكەڭ سۇراپتى دەپ – باراسىڭ؟ قايدا! بولسىن جولىڭ جىگىتىم، ال، –
 مي كوك رقاسقى ەستىگەن مۇنى. بەرىپتى جاۋاپ دەپ –ىرمىن. بايلىق، داۋلەت الىپ قايتام، جات بارا تاۋىنا بەرەكە –

 جۇرگەنىم مامەنساندال جورتىپ، جەلە تۇنى-كۇنى. ەتىپتى ءوتىنىش قاراپ، سۇزىلە ەتكەندەي مەيىربانشىلىق جىگىتكە
تاپپاي، جورتامىن. سول بەرەكە تاۋىنا  تۇك كۇندەپ ون اپتا، قالسا، بولماي اۋىم كەزدەسپەي، مىناۋ-اناۋ. مىناۋ

 مەنىڭ تىلەگىمدى ايتىپ كورشى. مەنىڭ دە نەسىبەمە اليىقتى يەلەرى بار ما ەكەن؟
 جىگىت:

 شاشى-ساقال جۇرگەن داالدا ءشول قاراۋىتقان، جۇزى-بەتى پ،كۇيى كۇنگە. قالماپتى جولىنان دە، دەپتى – ماقۇل، –
 جىگىتتەن: ول. كەزدەسىپتى شالعا ءبىر اعارعان

 .سۇراپتى ءجون دەپ، –! بولسىن جول –
 ەرىنشەك جىگىت ارمانى مەن ماقساتىن ايتىپ، تىشقان اڭدىعان مىسىقتاي تىڭداپ تۇر. سول كەزدە الگى كاريە شال:

 جايىن-ءمان سونىڭ. بەرمەيدى ءونىم ءجوندى جەتپەگەندەي كۇتىمى ەدى، بار باۋىم ءجۇزىم ءبىراز جاقتا انا باالم، –
 .دەپتى –ۇراپ، بىلە كەلشى، بەرەكە تاۋىنان، س
 جۇرىپ،ء ءبىراز ەندى. بەرىپتى تارتا قاراي جاعىنا العان بەت جاساپ، ۋادە بەرەتىندەي قولىنان ءوز قارتقا جىگىت –

 .بوالدى تاپ كەزدەيسوق ۋازىرلەرگە مەن پاتشا جۇرگەن اۋالپ اڭ سوڭ اسقان قىر ۇش-ەكى
شارقىن تانىپ، بەرەكە تاۋىنا بەتتەپ بارا جاتقانىن بايقاپ، شاماالعانىنان كەيىن وعان قارسى -پاتشا ول جىگىتتىڭ شاما

 تۇرا قاپ:
. جۇرء كەتىپ زايا بوسقا، توعىزى وقتىڭ ون ءاربىر اتقان ءجۇرىپ اڭدا مەنىڭ. ءسوزىمدى مىنا تىڭدا، جىگىتىم، –

-دەپ، جاۋاپ بەرىپتى. ول الىس« ماقۇل»ستان ويالنبا دا وعان جىگىت. دەپتى – كەلشى، بىلە سەبەبىن سونىڭ
ۇزاق كۇن مەن ءتۇن كەشىپ، ارىپ اش بوپ، شارشاپ، شالدىعىپ، ابدەن بولدىردىم -الىس جول ءجۇرىپ، ۇزاق

بارىپتى. ءبىراق ول تاۋدا ءۇمىت ەتكەن بايلىقتى دا، داۋلەتتى دە تابا الماپتى. اداسقان دەگەندە بەرەكە تاۋىنا جەتىپ 
 جاس باالشا ەڭىرەپ تۇرىپ، تاعى دا ىلگەرىلەي ءتۇسىپتى.

 وياندايق مەرتىككەن بەلى قۋىسىندا تاستىڭ قارا ءبىر ۇلكەن جاتقان توڭكەرىلىپ بوكتەرىندە تاۋىنىڭ بەرەكە –
 اپشاڭدايش اعىپ، سىلەكەيى اۋزىنان دەپ، – ،«شىعارمىن تاباتىن ەندى». كورىپتى قارتتى ءبىر وتىرعان بۇكشيىپ
 الەك تە جوق:-الدىڭ قاسىنا بارىپ، سالەمش باسىپ،

 دەي – ،جاتىر بارا بولىپ قيىن دە كورىسىم كۇن تۇگىل بايلىق ەدىم، كەلىپ ىزدەپ بايلىق تاۋعا بۇل مەن اتا، –
 ىشپان،دان ءبىر ول. بەرىپتى ايتىپ سوزدەرىن پاتشانىڭ جانە قاسقىردىڭ مەن باعبان جولىققان جولدا – كەلىپ،

دەگەندەي، قاڭعىباس، « ەرىنشەكتىڭ ەتەگى تولماس، جالقاۋدىڭ جان راقاتى بولماس»ەكەن.  قارت كورەگەن
وق، سەن دايىن تۇرعان نەسىبە جەرىنشەك جىگىتتىڭ سۇراۋالرىنا بايسالدى تۇردە انىقتاپ جاۋاپ بەرىپتى. قاسقىرعا 

قۇساپ قاڭعىرىپ جۇرگەنگە كەز كەلىپ، كۇشى جەتكەنىن باس سالىپ، ۇستاپ، جەي بەرسىن دەگەن كورىنەدى. 
باعبان قاريانىڭ ءجۇزىم باۋىنىڭ ىشىنە ءتورت قۇمىرا التىن كومىلگەن ەكەن. سوعان مەنمەنسىگەن باعبان سوڭعى 

ن سوڭ ءجۇزىم بۇتاقتارى بەتالدى بويالپ ءوسىپ كەتىپتى دە، ءونىم بەرمەي كەزدە جۇزىمدەرىن جوندەپ كۇتپەگە
قويىپتى. وعان سونى ايت. اقىلعا جۇگىنسىن، ماستانباي، مەنمەنسىنبەي، ەڭبەككە جۇگىنسىن. ال، پاتشاعا كەلسەك، 

كوز  تۇرمىس قۇرسا،ونىڭ ەركەك كيىمىندە جۇرگەن بويجەتكەن قىز باالسى بار ەكەن. ول ەرتەرەك كۇيەۋگە تيسە، 
جارىپ، بوسانسا، ۇل بوالدى. قىزىنان تۋعان باال اۋى جۇرگىش، تاماشا مەرگەن، اتقان وعى اينىماي، قاتەسىز ءدال 
تيەتىن مەرگەن بوالدى. ەندى تۇسىنگەن شىعارسىڭ! بۇل بەرەكە تاۋىنداعى بايلىقتى ەڭبەك پەن اقىل ارقىلى تاباسىڭ. 

 .شال دەپتى –لدىڭدا، سەنىڭ بايلىق پەن باقىتىڭ ا
 جىگىت:
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 ۇرەج دەپ، –دە ىزدەپ تابامىن،  قايتسەم ونى ەكەن، تابىالدى ول بولسا، الدىمدا بايلىق باقىت، پەن ەڭبەك –
 ءسوزىن لدىڭشا دانىشپان پاتشاعا جاتىپ، كەلە قايتىپ. جوق ول شەشكەن ءمانىن ءسوزدىڭ پاراساتپەن اقىل. بەرىپتى
 :ول. ەكەن قىز ءوزى پاتشانىڭ ەكەن، ايتقان

 –ال، جۇپتاسايىق،  ايەلدىككە مەنى سەن. سەزبەسىن باسقاالر بىلەيىك، عانا ەكەۋمىز مەن سەنى سىردى بۇل –
 الدىمدا ارمانىم ۇلكەن باقىتىم، ىزدەگەن مەنىڭ جوق،»[ جايىپ] االقان قۇرى بولماي، دا وعان جىگىت. دەپتى
 ۇگەلت بۇلجىتپاي، اڭگىمەسىن ەسىتكەن كەزدەسىپ، باعبانعا سوڭ ونان. بەرىپتى جۇرە قاڭعىرىپ دەپ، – ،«ەكەن

 :باعبان وعان. ايتىپتى
الم! ءجون ەكەن! ءجۇر، التىنداردى قازىپ االيىق، مەنىڭ ۇلىم بولىپ، قاال عوي. بويجەتكەن ءبىر با بارەكەلدە، –

 .دەپتى –قىزىم بار، سونى ساعان قوسايىن، 
 ىلگەرىلەي تارتىپ، جول دا تاعى جىگىت سورلى اۋعان كوڭىلى دۇنيەگە دەپ، – ەكەن، الدىمدا بايلىق جوق، –

ا تاپ بولىپتى. جىگىت اڭقىلداپ، اشىق اۋىزدىق جاساپ، دانىشپاننىڭ ءسوزىن ايتا قاسقىرع سوڭىندا ەڭ. ءتۇسىپتى
 اق:-باستاعان ەكەن، اشىعىپ وتىرعان قاسەكەڭ جاۋاپتاسپاي

 اسب جىگىتتى جالقاۋ ەرىنشەك، اڭقاۋ، اقىلسىز، دەپ، – ەكەنسىڭ، سەن ازىرشە جەتەتىن كۇشىم كەلىپ، كەز –
 ل قانعا بوياپ، مال سويعان قاساپشا بورشاالپ، جەي باستاپتى.قىزى ەتىپ، جۇلما-جۇلما سالىپ،

 اقىلسىزدىڭ اجالى وسىمەن تىنىپتى.
 . شىقبەرمەس شىعايباي مەن الدار كوسە76

ەپ اتالعان د« شىق بەرمەس»شىقبەرمەس شىعايباي دەگەن باي بولىپتى. اتى ءوزىنىڭ ساراڭدىعىنان باياعىدا ءبىر 
ەكەن. سول زاماندا جيرەنشە دەگەن شەشەن بوالدى ەكەن. جانە دە الدار كوسە دەگەن قۋ بوالدى ەكەن. سول الدار 

 كوسە مەن جيرەنشە ەكەۋى باستەسەدى. جيرەنشە ايتادى:
 .دەدى – بەرەيىن، قاالعانىڭدى ىشسەڭ، تاماق ۇيىنەن شىعايبايدىڭ سول ە،كوس الدار سەن، –

سول شىقبەرمەس بايعا الدار كوسە جونەلەدى. ءبىر كۇنى ۇيىنە جاقىنداپ كەلىپ قاراسا، ءۇيدى اينالدىرا قامىس 
تاماعىن  وتىرعانىن،توسەپ قويعان ەكەن. اگار بىرەۋ كەلە جاتسا، ءبىلىپ، سىلدىرالعانىنان قىلىپ وتىرعانى، جەپ 

 جيىپ قويادى ەكەن.
اقىرىن جيىپ، ۇيگە، ءسويتىپ، امالداپ جەتىپ، تەسىكتەن قاراپ تۇرا قالسا، -ەسىك الدىنداعى قامىستى اقىرىن

 ءۇيىتىپ باس ءوزى بايدىڭ يلەپ، قامىر قىزى سيراق، –بايبىشەسى شىعايبايدىڭ قاز جۇلىپ وتىرادى ەكەن، كۇڭى 
 قويا ىپتىع استارىنا قولىنداعىالردى ءبارى كەلسە، كىرىپ ۇيگە كوسە الدار الىپ، كورىپ ونىس. دەيدى ەكەن وتىر

 .قويىپتى
 ءسويتىپ، باي الدار كوسەدەن ءجون سۇرايدى. 
 .دەيدى – ءبىلدىڭ؟ نە كوردىڭ، نە كەلەسىڭ؟ قايدان كوسەم، الدار بولسىن، جول –

 وندا الدار كوسە ايتادى:
 سوندا .نانبايدى باي وعان. دەدى – المادىم، جەتە قۋىپ كورىپ، جىالن ءبىر جاتقانىمدا كەلە جاققا وسى كۇنى بۇ –

 .ىشەدى انت كوسە الدار
 راستىعىنا:

 استىنداعى ىڭنىڭقىز جانشىالدى قازىققا. باستاي استىڭداعى ءوزىڭنىڭ جۋاندىعى قازداي، استىنداعى بايبىشەنىڭ وسى –
 ارىنءب بۇل سوڭ بەرگەننەن انت دەپ، – تۋاليىن، وي، سيراقتاي، استىنداعى كۇڭنىڭ ەنى جىالننىڭ قامىرداي،
 عا سالىپ جاتىپ، بايدىڭ ايتقانى:قازان دە ءبارىن الگىلەردىڭ دەپ، ەكەن كورگەن

 ىبەرىپ،ج ەكەۋىن بوساعاعا ەكى تاستاپ، شەشىپ ەتىگىن ەكى كوسە الدار سوندا. دەدى – اي، بەس قازانىم، ءپىس، –
 :ايتقانى

 .دەدى – كيەيىن، جىلى كەلەر تەرىسىن شاباننىڭ كەر. اي ون كوتىم، وتىر، –
بىرى اڭدىپ، وتىرىك ۇيىقتاعان بولىپ، جاتىپ، ءۇي يەلەرى -سونان سوڭ ءۇي يەلەرى دە، الدار كوسە دە ءبىرىن

ىپ، قازانعا لعانىن تىعشىن ۇيىقتاپ قاالدى. ونى ءبىلىپ، الدار كوسە قازاننىڭ ىشىندەگى ەتىن تويعانىنشا جەپ، قا
تۋراپ سالىپ قويىپ، مۇنى بىلسە، ماعان قاستىق قىالر دەپ، بايدىڭ -كۇڭنىڭ ەسكى تەرى بەلدەمشەسىن تۋراپ

قوراسىنا بارىپ، بايدىڭ قاسقا اتىنا بوق جاعىپ، جوعالتىپ، ءوز اتىن ماڭدايىنا بور جاعىپ، قاسقا قىلىپ، ءسويتىپ، 
 ۇيىقتاپ قاالدى.
قورباڭ ەتىپ، ءۇيىنىڭ ءىشىن وياتىپ، قازانىن ءتۇسىرىپ، جەپ قاراسا، ەت ەمەس، -ويانىپ، قورباڭونان سوڭ باي 

بەلدەمشە ەكەنىن ءبىلىپ، بەك اشۋالنىپ، مۇنىڭ كەم بولماسا، اتىن جارىپ، يت قىلىپ االيىن دەپ ويالپ، داالعا 
 پ:شىعىپ، بارىپ، ءوز اتىن جارىپ تاستاپ، تاڭەرتەڭ الدار كوسەنى وياتى
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 .دەدى – قالىپتى، ءولىپ كىرىپ، قازىق ىشىنە اتىڭنىڭ –
 سوندا الدار كوسە ايتادى:

 قاراسا، پشىعى داالعا سوڭ دەگەن –عار. اگار بور قاسقا بولسا، مەنىكى بوالر، شى سەنىكى بولسا، قاسقا بوق اگار –
 .ەكەن ولتىرگەن اتىن ءوز
 :تۇرىپ ءسويتىپ. بولدى كەتەتىن قويعا دەپ، – قۇتىالمىن، قايتىپ مۇنان ياپىرماي، –
. بىراليدىسى دەپ، –، «ىپ، بەرشىعار نان پەش»[: نا]قاتىنى دەپ، جەيىن داالعا بارىپ، الىپ نانىمدى بولماسا، تىم –

 .بوالدى كورىسكەن قۇشاقتاپ، كەلىپ، جۇگىرىپ ۋاقىتتا تىققان قوينىنا نانىن ءبىلىپ، كوسە الدار ونى
 ءتوسىن كۇيدىرگەننەن سوڭ:ىستىق نان بايدىڭ 

نان ىڭ ارتىون. ارتىنان قويدىڭ بەرەدى جۇرە تاستاپ، القتىرىپ دەپ، – جەشى، سەن ناندى وسى ۇرعان، انت اي، –
 الدار كوسە كەلىپ:

 .دەدى – االيىن، تىگىپ ەتىگىمدى الىپ، ءبىزىڭدى –
 ،«بەردى ماعان بىزبەلدىكتى» بارعاندا جەرگە جەتپەس-جەتەر داۋىس باي. بەرەدى جۇرە باي دەپ، – جارايدى، –
 پ ايتادى:ايعايال بايعا بولماسا، بايبىشە وعان. ەكەن بىزبەلدىك – اتى قىزىنىڭ بايدىڭ. دەدى –
 سويتىپ،ء. دەپتى – ،«قۇرعىرعا جىبەر بەرىپ، بەرىپ،» ەسىتپەي، جوندەپ باي دەپ، – بەرمەيدى، بىزبەلدىكتى –

 .بەرەدى كەتە ءجۇرىپ مىنگىزىپ، ارتىنا قىزدى كوسە الدار
 ءسويتىپ، باستەسكەن جيرەنشە شەشەنگە كەلدى. جيرەنشە ايتتى: 
 .دەدى –دى ايامايمىن، سۇراعانىڭ نە الداساڭ، مەنى سەن –
 .دەدى – جەتكىز، ارمانىما مەنى –
 ەكەلگەند جەرگە ءبىر. جاياۋ – كوسە الدار بار، اتى جيرەنشەنىڭ. بەردى كەتە ءجۇرىپ ەكەۋى دەپ، – جارايدى، –

 :ايتادى وكىنىپ قالىپ، تۇرا كوسە الدار
 ويىندا شەجيرەن وندا. دەدى –ى. ەندى قايتەيىن؟ قالىپت ۇيدە قابىم اال الدايتۇعىن كىسى مەنىڭ اي،-اتتەگەن وي، –

 :جوق ھەشنارسە
 .بەرەدى اتىن دەپ، – قوي، كەلە الىپ قابىڭدى بارىپ، ءمىنىپ ارعىماعىم، قارا مەنىڭ مىنەكەي، –

 جيرەنشەنىڭ اتىنا الدەكەڭ ءمىنىپ الىپ:
دەپ، جۇرە بەرەدى. جيرەنشە « وسى – قاالعانىم» تاستاپ، جاياۋ جيرەنشەنى ايداالدا دەپ، – وسى، الداعان –

 جۇگىرىپ، اۋلىنا بارىپ، قاتىنىنا ايتادى، ءوزىن ءسويتىپ الداپ كەتكەنىن الدار كوسەنىڭ.
ەسىكتى قولىنا اال سالىپ، جۇگىرىپ، الدار كوسەنىڭ الدىنان شىعادى. ءسويتىپ، ەكەۋى ءبىر وزەن قاتىنى ءبىر بوس ب

 سۋعا كەلە جاتىپ، جاياۋ وتپەكشى بولعان سوڭ الدار كوسە:
 :ايتادى قاتىن. دەدى – وتكىزەيىن، مەن بەسىگىڭدى، كەل اپ –
 .دەدى – قىالدى، ىعىر جولدا جىالپ، ويانىپ، باال ايتپەسە،. وتكىزەمىن ءوزىم مەن جوق، –

سوعان الدار كوسە يالنادى دا، اتىنان ءتۇسىپ، قاتىنعا بەرەدى. قاتىن اتقا ءمىنىپ، بەسىكتى الدىنا الىپ، سۋعا ءتۇسىپ 
 كەتەدى. سۋدىڭ ورتاسىنا بارعان سوڭ بەسىكتى سۋعا تاستاپ جىبەرىپ تۇرىپ ايتادى:

 – ڭ،الدارسى مەنى شىققاندا ساقالىڭ-مۇرت ەكەنسىڭ، جاس ءالى لەم،با دەگەن، وسى توسقان ءبىر اسقانعا ءبىر –
 .بەرىپتى جۇرە دەپ،

 . ايشانىڭ الدار كوسەمەن كەزدەسۋى77
 الداردىڭ اتى شىققان الداۋشى ەدى،
 الداۋعا الدار جانىن جالداۋشى ەدى.

 ەكى اۋىز سوزگە كەلسە،-الدارمەن بىر
 الدانباي ەشبىر ادام قالماۋشى ەدى.

 مۇرت جوق،-كەلسە دە، جاسى ەلۋگە ساقال
 جاسى ۇلكەن دەگەنگە ەشكىم نانباۋشى ەدى.

 كورمەگە مۇاليىمدەي ءبىر جاس جىگىت
 سويلەسە، الدىنا جان سالماۋشى ەدى.

 يەگى جاس باالنىڭ وكشەسىندەي،
 ءاجىمسىز بەتىن كىرشىك شالماۋشى ەدى. 

 «الدار كوسە»سول ءۇشىن اتانىپ ەد 
 مەنەن الدەنەشە.اركىمدى الداۋ
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 جۇز تانىستىعى بولماعانمەن،-جۇزبە
 ادام جوق بىلمەيتۇعىن الدار دەسە.

 العالى الدار ءبىر كۇن جولعا شىقتى،
 اق االرمىن دەپ، الال بەرسە،-اركىمدى

 جۇلقىنىپ جىن قاققانداي جاياۋ كەلەد،
 قارسىالپ قاشىر مىنگەن شال كەلەدى.
 جارقىلداپ التىن تونى ءتۇرى وزگەشە
 پاتشالىق بەلگىسى جوق توننان باسقا.

 نەمەنە ءشاۋدىر شالدى الداماسقا
 ءشاۋدىر حاننان التىن تون الدى دەپ، 

 ەستىگەن الدەقاشان الدار قاسقا
 كوتەرىپ، ەكى قولىن كوككە سەرمەپ،

 تولتىرىپ تۇرا قالدى كوزىن جاسقا.
 ەكەن، ءشاۋدىر سەنىڭ اتىڭ اتا، ەي، –

 ا، ءتىلىم تاسقا.ايشا اتتى قىزىڭ بار م
 ۇستىڭە ءبىر پالەكەت ءتونىپ تۇر عوي،

 بولمادى سەندەردى اياپ جىالماسقا.
 بەردى سەرمەي قولىن ەكى دەپ، –، «پوش-پوش»

 اڭقاۋ شال بۇل ايتقانعا قاتتى سەندى.
 پەرى جاڭا باقسى، باال ەدىم مەن –

 مىنەكي، ارۋاقتارىم سونى كوردى.
 ەكەن،پالەكەت ۇستىڭدەگى تونىڭدا 

 .دەدى –تەزىرەك تونىڭدى، اتا، شەشكىن، 
 باسىڭنان اينالدىرىپ، االستايىن،

 پالەكەت ءانى كەلدى، ءمىنى كەلدى.
 ءشاۋدىر شال توندى شەشىپ تاستادى دا، 

 ارتىنا تەز جونەلدى.-قاراماي الدى
 الدار قۋ التىن توندى كيىپ الدى،

 ءماز بولىپ، الدادىم دەپ ءشاۋدىر شالدى. 
 دى جول سورابى تۋرا باستاپ،الدار

 اۋلىنا ءشاۋدىر شالدىڭ الىپ باردى.
 كورگەندەر ءشاۋدىر شالدىڭ تونىن تانىپ،

 تاڭ قالدى.-اڭ دەپ، – قاالي؟ بۇل ياپىرماۋ، –
 بۇرىلدى قاراشا ۇيگە الدار كوسە،

 سۇلۋ قىز شىعىپ تۇر ەد ءبىر جارامدى.
 الدەكەڭ ۇيگە كىرىپ وتىرعان سوڭ

 اياق كوزىن سالدى.-باستاناق ايشا 
 باال؟ قىز با، امانسىڭ –الدار: 
 بوزباال؟ ەسەنبىسىڭ، –ايشا: 
 باال؟ قىز قايدا، اكەڭ –الدار: 
 پ، تويعا كەتتى.كيى تونىن اكەم –ايشا: 
 .بەر بولسا، تاماعىڭ كەلەدى، اشىپ قارنىم –الدار: 
 .اششى بولسا، دە ءتاتتى ءتاتتى، بار، تاماعىم ءبىر –ايشا: 

 ءبىر تاماعىم بار، اششى، اششى دا بولسا، ءتاتتى. 
 قايسىسىن بەرەيىن؟

 .بەر تاماعىڭدى ءتاتتى –الدار: 
 .دەدى –، «اششى تاماعىڭدى بەرشى»ايشا ءبىر تاباق ۇن اكەلىپ، الدىنا قويادى. الدار ۇندى قىزعا قايتىپ بەرىپ: 
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 ايشا ءبىر تاباق تۇز الىپ كەپ، الدىنا قويادى.
ار ءتۇسىندى، قىز اقىلدى قىز ەكەن، تۇزسىز تاماق ءتاتتى بولعانىمەن، ءدامسىز، تۇزدى تاماق اششى بولعانىمەن، الد

 ءدامدى دەگەنى عوي دەپ ۇعىندى.
 ايشاعا تامسانا قاراپ:

 .دەدى – ءوسىردىڭ؟ قاالي ونى ەكەن، ادەمى شاشىڭ باال، قىز –
 ايشا:

 ارىسق ءبىر جاققانىمدا ءبىر ەزىپ، سۋعا ىستىق بار، ءدارىسى اق مىسقال التى بەرگەن اكەلىپ قاالدان اكەمنىڭ –
 .وسەدى

 الدار قيبىجىقتاپ، سۇراعىسى كەلىپ وتىرعانىن ايشا سەزدى دە، پاڭدانا ءتۇستى، سىر بەرمەدى.
 الدار:

 كورسەتشى؟ ەكەن، ءدارى قانداي ول –
 ايشا:

 قۇستىڭ توتى جاققاندا ونى مەن. بولمايدى ورسەتۋگەك كىسىگە كورىنگەن ونى مايى، ءدارىنىڭ تامىر ول –
 .وسىرەدى شاش قارا-قاپ جەرىنە تيگەن كەتسە، ءتيىپ االقانىما بايقاۋسىزدا جاعام، ەپتەپ عانا قاۋىرسىنىمەن

 ءومىرى الداۋمەن وتكەن الدار كوسە تاپ وسى جەردە ءوزى دە ءبىر الداندى. ايشاعا قيىلىپ: 
 تىءتيىس بەر، ولشەپ ماعان مىسقالىن ءبىر. ەكەن ءدارى كەرەكتى ءبىر ماعان ءدارىڭ وسى قارىنداسىم، قاراعىم، –

 .سالدى ءوتىنىش قيىلىپ، دەپ، – تولەيىن، حاقىن
 ايشا:

مىسقالى ەلۋ ءدىلدا تۇرادى، بۇل وتە قىمبات ءدارى، تابىلمايدى. اكەم اۋعان جۇرتىنان كەلگەن ءبىر عۇالما  ءبىر –
 تاۋىپتەن عانا الىپتى.

 الدار:
 تاناققىل ىرىمعا نىشانىنان ەركەك اۋزىمدا-بەت كەلدى، ەلۋگە جاسىم اداممىن، جۇرگەن سورالپ ءبىر مەن قاراعىم، –

رت اق ساقال، مۇ-تاي جالتىرايدى دا تۇرادى. يا ايەل، يا ەركەك سىيپاتىم جوق. ءبىر ارمانىمششانا سالعان نان جوق،
 .بەردى وتىنە ايتىپ، قالدىرماي كەمشىلىگىن باسىنداعى دەپ، –بولىپ ءجۇر، 

 ايشا:
 .دەيدى – عوي، بەرە ساناپ ءدىلداڭ بەرەيىن، مىسقالىن ءبىر بولماس، –

 الدار:
 لۋ ءدىلداڭ ءۇشىن مىنا ۇستىمدەگى التىن تونىمدى بەرەيىن.ە جوق، ءدىلدا مەندە –

 ايشا:
 (.كۇلدى جىميىپ) تارتتى ميىق قاراپ، تەرىس دەپ، – ەتەدى، ازدىق ول –

 الدار:
 .بەرەيىن قوسا كەمەرىمدى كۇمىس بەلىمدەگى مىنا ەندەشە –

، ءبىر ىزدەپ تاۋىپ، الىپ، ەپپەن ۇستاپايشا ساۋداعا كەلىسىپ، ءجۇن بويايتىن اشۋداستى ساندىقشاسىنىڭ تۇبىنەن 
مىسقال شاماسىن قاعازعا وراپ بەردى. الدار ريزاشىلىقپەن التىن تون مەن كۇمىس كەمەردى )بەلبەۋ( شەشىپ بەرىپ، 

 قوش ايتىپ كەتتى.
 لدى.اايشا الداردان امالىن اسىرىپ، اكەسىنەن الداپ العان التىن تونعا الداردىڭ كۇمىس بەلبەۋىن قوسىپ الىپ ق

 . الدار كوسە مەن قۋ باال78
كۇندەردە ءبىر كۇنى الدار كوسە دەگەن الداۋىش بار، ەشكىم ونى جەڭە المايدى دەگەن حاباردى ەستىپ، سول كەزدە 
اتى شىققان قۋ باال دەگەن باال ىزدەپ شىعادى. قۋ باال، اقىرىندا، الدار كوسەنى ىزدەپ تابادى. ەكەۋى امانداسىپ، 

 ار كوسە باالنىڭ ءجونىن سۇرايدى. قۋ باال:كورىسەدى. الد
 .دەيدى – كەلدىم، دەپ بواليىن جولداس مەن با، بوالسىز ءسىز دەگەن كوسە الدار –

 الدار كوسە:
 باال .بەرەدى سوم ءبىر باالعا قۋ دەپ، – كەل، الىپ قوي ءبىر سومعا ءبىر باستان اۋەلى بولساڭ، جولداس ماعان –

مەن قىر استىنداعى قويشى قارتقا كەلەدى. قارتقا امانداسقان سوڭ، قارت باالنىڭ جۇمىسىن جۇگىرۋ الىپ، سومدى ءبىر
 سۇرايدى. قۋ باال:

 :قارت. دەيدى – سات، العىڭدى ءبىر ماعان اتا، –
 :قارتقا بارىپ، كەرى دە، جۇرەدى از شىعىپ، الىپ القتى باال قۋ. دەيدى – ال، سومعا ءبىر –
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 .دەيدى –ەتسىن، ءبىر سومىم دا ساعان كەتسىن، ماعان ءبىر توقتى بەر، ك ساعان دا العىم اتا، –
 قارت:

 :قارتقا بارىپ، كەرى دە، جۇرەدى از شىعىپ، الىپ توقتىنى باال. دەيدى – شىراعىم، عوي، اال –
ەرە عوي، ب قوي ءبىر ماعان كەتسىن، ساعان دا توقتىم كەتسىن، ساعان دا سومىم ءبىر كەتسىن، ساعان دا العىم اتا، –
 :سوڭ كورىنگەن سىقىلدى كوپ ءبارى بۇنىڭ وزىنشە شال بىلمەيتىن سان وقىماعان،. دەيدى –
 .دەيدى – عوي، اال قوي ءبىر جارايدى، –

 قۋ باال ءبىر قويدى الىپ، الدار كوسەگە كەلەدى. الدار كوسە:
 .دەيدى – االرسىڭ، بوال بولساڭ، جولداس ماعان جارايسىڭ، –

 ەكەۋى كوپ ۋاقىت جولداس بولىپ، ءتۇرلى قىزىقتاردى باستارىنان كەشىرگەن ەكەن دەيدى. بۇل
كۇندەردە ءبىر كۇنى قۋ باال ەلىنە قايتپاق بولىپ ايىرىلىسادى. ءبىراق قۋ باالنىڭ ازعانا زاتى )اقشاسى( الدار كوسەگە 

 ن بوالدى.اۋىسىپ كەتەدى. ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن قۋ باال كەلىپ، الىپ كەتەتى
كۇندەر ارتىنان كۇندەر، ايالر ارتىنان ايالر وتكەن سوڭ قۋ باالنىڭ دا كەلەتىن كەلىسىمدى كۇنى بولىپ قاالدى. 

 «.ولەدى»، «اۋىرىپ»بۇگىن قۋ باال كەلەدى دەگەن كۇنى الدار كوسە 
، بۇعىپ رسە، بۇرىشتا بۇركەنىپقۋ باال دا كەلىسىمدى كۇنى الداردىڭ ۇيىنە كەلىپ جەتەدى. قۋ باال الداردىڭ ۇيىنە كى

 وتىرعان الداردىڭ ايەلىن كورەدى.
 قۋ باال:

 :جىالمسىراپ ايەلى كوسەنىڭ الدار. سۇرايدى دەپ – مە؟ ۇيدە ما، ساۋ كوسەكەم ما؟ امانسىڭدار-ەسەن جەڭەشەكە، –
 .دەيدى – جوق، اپارىلعان موالعا قايتتى، دۇنيەدەن بۇگىن كوسەكەم، –

ءوز قولىممەن قويامىن، مەنىڭ جان جولداسىم ەدى دەپ، وتىرىك جىالي تۇسەدى دە، سول  قۋ باال كوسەكەمدى
بەس قارتتاردى جيناپ، الدار كوسەنى ارۋالۋعا كىرىسەدى. قۋ باال الداردىڭ دەنەسىنە ىسسى -ماڭداعى ەلدەن تورت

ى بولىپ كپەن جاۋىپ، بىرنەشە كىسسۋدى باتىرا قۇيىپ تا جىبەرەدى. تابىتكە الدار كوسەنى سالىپ، بەتىن اق شۇبەرە
 كوتەرىپ، موالعا اكەلەدى.

ول كەزدە موال ءۇي سياقتى سالىنعان، توبەسى جابىلعان، ەسىگى، تەرەزەلەرى ]بار[ ەكەن دەيدى. ولىكتەردى تابىتىمەن 
مەن جارعا دە تابىتىاپارىپ، جارعا قاتارالستىرا سۇيەپ قويادى ەكەن دەيدى. قۋ باال، ونىڭ قاسىنداعىالر الدار كوسەنى 

 قويىپ، ۇيلەرىنە قايتىپ جاتقاندا، قۋ باال:« ولىكتى»سۇيەپ قويادى. كەلگەندەر 
 .قاالدى ىشىندە موال دەپ، – بارام، جايعاستىرىپ كوسەكەمدى ءوزىم –

نىڭ ىشىنە القۋ باال الداردىڭ وتىرىك ولگەنىن ءبىلىپ، ءبىر باسقا تابىتتىڭ ارتىنا جاسىرىنىپ وتىرادى. سول كەزدە مو
تۇستەرى قاشقان التى ادام دۇنيەلەردى ارقاالپ كىرەدى. والر ۇرىالر ەكەن، العان ۇرلىق زاتتارىن ءوزارا بولىسە 

 باستايدى.
. ەسەدىكەڭ دەپ –« بۇنى قاالي بولىسەمىز؟»بولىستە ۇرىالردىڭ ورتاالرىندا ءبىر قىلىش ارتىق قاالدى. التاۋى 

 :شىعىپ ورتاسىنا بىرەۋى
 وتىرعان شەتتە .دەيدى –قىلىشپەن مىنا ولىكتەردىڭ بىرەۋىن شاۋىپ تۇسىرەدى، قىلىشتى سول السىن،  كىم-مدەكى –

 :قالعاندارى. بارادى جاقىنداپ ولىككە ءبىر الىپ، قولىنا قىلىشتى بىرەۋى باتىرسىنعان
ى ولىكتەردى ر ۇربا قىلىشى قولىنداعى. دەيدى – وتپەس، قىلىش ولىككە ەسكى وتەدى، قىلىش تاپ، ولىكتى جاس –

 دەپ ىنشاباي كوتەرىپ، قىلىشىن ەندى. كەلەدى( گروب) تابىتىنە كوسەنىڭ الدار –بايقاي كەلگەندە، جاس ولىك 
 :كەتىپ قىسىلىپ كوسە الدار جاتقاندا،

 زاتتارىنىڭ ۇرلىق ۇشىپ، زارەسى ۇرىالر جۇرگەن ۇشىپ ۇرەيى. جىبەرەدى باقىرىپ دەپ، –... اھ... اھ ،..وھ –
 ىن تاستاي، موالدان شىعا قاشادى.ءبار

جان بەتىنە جاپقان اق شۇبەرەكتى الىپ تاستاپ، ۇرىالردان قالعان زاتتاردىڭ شەتىنەن ۇستاي -الدار كوسە دە جالما
 بەرگەندە:

 .كەتەدى ۇستاي شەتىنەن ءبىر زاتتاردىڭ دا باال قۋ دەپ، – بە؟ ۇلگەردىڭ تە ءتىرىلىپ كوسەكە، –
كەتكەن ۇرىالر قاراسىن دا كورسەتپەستەن كەتەدى. الدار كوسە مەن قۋ باال ۇرىالر قالدىرعان زاتتاردى بولىسەدى. 

 بولىستە قۋ باال دا الدار كوسەدەن االجاعىن الىپ، قوش ايتىسىپ، ەلىنە كەلەدى.
 ءسۇيتىپ، الدار كوسە دە قۋ باالنى الداي الماعان ەكەن دەيدى.  

 
 

 ( 6قازاق ەرتەگىلەرى ) ـ ءبولىم: 373
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 . اياز بي1

ەرتەدە مادان دەگەن حان بولىپتى. حان بولعان سوڭ ونىڭ قىرىق ءۋازىرى بوالدى عوي. ءبىر كۇنى حان ۋازىرلەرىمەن 
 ماجىلىستەس بولىپ وتىرىپ:

. مەن سەندەردى ءبىر جۇمىسقا جۇمسايمىن، ەدىڭدەر دانىشپان اقىلدى، تۋعان اسىپ دا قىرقىڭ سەندەر! ۋازىرلەرىم –
سەندەر ماعان دۇنيەدەگى ادامنىڭ جامانىن جانە ءشوپتىڭ جامانىن، قۇستىڭ جامانىن تاۋىپ كەلىڭدەر. ون ءبىر اي 

 .دەيدى –ۋاقىت بەرەمىن. سول ون ءبىر ايدىڭ ىشىندە تاۋىپ كەلمەسەڭدەر، جازالى بوالسىڭدار! 
بۇيىرعان سوڭ، امال جوق! ۋازىرلەرى ءوزارا اقىلداسىپ، ىزدەۋگە كىرىسەدى. كوپ ىزدەپ، ازاپ شەگىپ،  حان

تىكەن، اراسىنان جۇرسە، كيىم جىرتادى، مال جەمەيدى ەكەن، ءشوپتىڭ  -وزى »شەڭگەل دەگەن ءشوپتى تاۋىپ: ء
ى قىنۇس جوق، ءجۇنى ۇستىندە»: تاۋىپ قۇستى دەگەن قىرعاۋىل. االدى شەڭگەلدى دەپ، –، «جامانى وسى عوي

 ىرىقق الماي، تابا جامانىن ادامنىڭ ەندى. االدى اتىپ قىرعاۋىلدى دەپ، –، «كەلىسسىز، قۇستىڭ جامانى وسى ەكەن
 قويدى نو-بەس ادام ءبىر بار، تىماعى تەرى باسىندا تونى، جىرتىق ۇستىندە ەتەگىندە، تاۋدىڭ جاتسا، كەلە ءۋازىر
 :ادام الگى تۇرعاندا، دەپ –، «اۋ-الربو وسى ءسىرا، جامانى، ادامنىڭ». ءجۇر باعىپ

 .دەدى –! بولسىن جول مىرزاالر، ۋا، –
ۋازىرلەر حاننىڭ سونداي ءبىر جۇمىسقا جۇمساعانىن، ءشوپتىڭ، قۇستىڭ جامانىن تاۋىپ، ال ادامنىڭ جامانىن تابا 

 الماي جۇرگەندەرىن ايتادى. جامان ءتۇرىپ:
 .دەيدى –مەن بوالمىن،  بولسا، كەرەك جامانى ادامنىڭ! تۇسىنىكتى –
 .جونەلەدى حانعا الىپ مىنگەستىرىپ اتىنا جاماندى دەپ، – جارايدى، بولسا، والي –

 حانعا كەلە جاتىپ، جامان:
 ءشوپتىڭ .ەكەنسىندەر الماعان تابا جامانىن قۇستىڭ مەن جامانى ءشوپتىڭ ءبىراق الدىڭىزدار، تاۋىپ جامانىن ادامنىڭ –

 تاستاتىپ، شەڭگەلدى مەن قىرعاۋىل ۋازىرلەرگە دەپ، – ەدى، ساۋىسقان –تىڭ جامانى قۇس قاراقوعا، – جامانى
 .الدىرعان ساۋىسقاندى مەن قاراقوعا ورنىنا والردىڭ

 ۋازىرلەر ءمانىسىن سۇرايىن دەپ ەدى:
 :قاراپ ادامعا اكەلگەن حان سوڭ، كەلگەن ۋازىرلەر. سويلەمەدى جامان دەپ – ايتامىن، الدىندا حان –
اكەلگەن ادامدارىڭ جارايدى. قازىرگە اسپازشىعا اپارىپ بەرىڭدەر، كوجە مەن نان بەرسىن، سىيالسىن. ەرتەڭ ورتاعا  –

 .جىبەرتەدى ۇيگە اس جاماندى دەپ، –الىپ، تاماشا ەتەمىز، 
 –ى جامان قۇستىڭ. ەكەنسىندەر ماعان-ال تابا جامانىن ءشوپتىڭ مەن جامانى قۇستىڭ حان، دەيدى – ءبىراق، –

 ،دەپ – ەدى؟ بار ءجونى نە اكەلۋلەرىڭنىڭ بۇالردى كورە، وسىنى. ەدى شەڭگەل – جامانى ءشوپتىڭ قىرعاۋىل،
 .باستايدى قاتۋالنا ۋازىرلەرگە حان

 سوندا ۋازىرلەر:
. دىكە الىپ قىرعاۋىلدى – دەپ جامانى قۇس شەڭگەلدى، – دەپ جامانى ءشوپ ءبىز! دۇرىس ايتقانىڭىز! تاقسىر –

 الردىو بىزگە دەپ، – ،«ساۋىسقان – جامانى قۇستىڭ قاراقوعا، –شوپتىڭ جامانى »اق جولشىباي الگى جامان: ءءبىر
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ، – الدىردى، ساۋىسقاندى مەن قاراقوعا تاستاتىپ،

ايدان ق ەكەنىن ساۋىسقان – جامانى قۇستىڭ قاراقوعا، – جامانى ءشوپتىڭ ەكەن؟ بار بىلگەنى نە جاماننىڭ ە، –
 ىنەبەت جاماننىڭ حان. كەلەدى الىپ حانعا جاماندى. ەتەدى بۇيرىق دەپ، –بىلەدى؟ الىپ كەلىڭىزدەر! سۇرالىق، 

 :قاراپ
 ۋازىرلەرگە والردى سەن ەدىم، ويالۋشى دەپ شەڭگەل – جامانى ءشوپتىڭ قىرعاۋىل، – جامانى قۇستىڭ مەن –

 .دەيدى – ءبىلدىڭ؟ كايدان ەكەنىن ساۋىسقان –قۇستىڭ جامانى  قاراقوعا، – جامانى ءشوپتىڭ سەن. تاستاتىپسىڭ
 تاسۋمەن سۋ وتىن، ءومىرىم. ەدىم جامان اق-جاسىمنان جوقپىن، بولعان جامان كەلىپ جاسقا ەلۋ! حان تاقسىر –

ە دەيىن، ەرتەڭىن وتىم جاققان كەشكە جاقسام، وتقا اكەلىپ شەڭگەلدى ۋاقىتۋا سول. ءوتتى قۇلشىلىقتا ەسىگىندە كىسى
كيىم جىرتىپ، مال جەمەيتىن شەڭگەل وتىن بولىپ، »سەكسەۋىلدىڭ شوعىنداي جايناپ جاتاتىن ەدى. سول ۋاقىتتا: 

 م،ۇرسە ەدى، جانبايتىن جاقسام، وتقا الىپ، قاراقوعانى ەندى ال. ەدىم ويالعان دەپ، –، «اۋ-پايداعا اسادى ەكەن
پ ءۇيدىڭ ءىشىن الىپ كەتەتىن ەدى. وتقا جانباعان سون، اپارىپ بۇرقىرا كۇلى ءسونىپ، بىرگە شوعى مەن جالىنى

، «قاراقوعا ءتىپتى پايداعا اسپايتىن ءشوپ قوي»مالعا سالسام، بارلىق مال مۇرنىن جيىرىپ، جەمەيتىن. سونان سوڭ: 
 .جامان دەيدى – ءبىلدىم، سودان جاماندىعىن قاراقوعانىڭ. ەدىم ويالۋشى دەپ –
 .حان دەيدى –ن ەكەنىن قايدان ءبىلدىڭ؟ جاما ساۋىسقاننىڭ –
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 سىزسيىق بىرەۋدىڭ. ەدى قۇس جارايتىن پايداسىنا ادامنىڭ دا، بولسا جوق ءجۇنى دا، بار قاناتى قىرعاۋىلدىڭ –
 سياقتى، لعانىبو اال ءجۇنى ساۋىسقاننىڭ ال. سيىقسىزدىعى تەك – ايىبى قىرعاۋىلدىڭ. جاراتىلىسىنان ونىڭ بولۋى
بىرلىگى جوق. ەكەۋى بىرىگىپ ۇشپاعان، ەكەۋى بىرىگىپ قونباعان، ادام پايداسىنا اسپايتىن قۇس ەدى.  اال، دە ءوزى

 ىڭءوزىڭن ەندى. ءبىلدىڭ جاماندىعىن قاراقوعانىڭ مەن ساۋىسقان. دەيمىن ساۋىسقان –سوندىقتان قۇس جامانى 
 .حان دەيدى – ءبىلدىڭ؟ كايدان جاماندىعىندى

اسىم ەلۋگە كەلدى. مەن قاتارلىالر ايەل الىپ، باال كوردى; كەلىن ءجۇمساپ، قىزىق كورىپ ج مەنىڭ! تاقسىر ۋا، –
وتىر. مەن قايدا بولسا سوندا، ءالى كۇنگە دەيىن اركىمنىڭ ارتىنا مىنگەسىپ، باسقا بىرەۋدىڭ قۇلشىلىعىندا ءجۇرمىن. 

 ن باسىن شايقاپ:حا. قارايدى حانعا جامان دەپ، –ەندى مەن جامان ەمەي، جاقسىمىن با؟ 
 ەندى .جارايدى. ايتتىڭ دالەل دا جاماندىعىڭا ءوزىنىڭ ءشوپتىڭ، قۇستىڭ،. ەدى جارار بولسا جامان وسى اي،-اپىر –

 .دەيدى – بە؟ بەرەسىڭ سىناپ سونى بار، تۇلپارىم ءبىر مەنىڭ
 ارتىنا قاراپ:-الدى تۇلپاردىڭ جامان سوڭ، كەلگەن الىپ تۇلپاردى دەپ، – بەرەيىن، سىناپ جاقسى، –
 پ،الى سۇراپ رۇقسات حاننان دەپ، – ەدىم، قارار ءمىنىپ ەندى. مادىم-ال تابا ءمىن سيپاتىنان تۇلپارىڭىزدىڭ –

 :كەلىپ قايتىپ دە، ءوتتى بەرى-ارى وزەننەن الدىنداعى ەسىك ءمىنىپ، تۇلپارعا
 .دەيدى –رعا شاتىس ەكەن، سيى تەك تۇلپارىڭىز. المادىم تابا ءمىن باسقا تۇلپارىڭنان! تاقسىر –
 ءبىر نتاباتى تۇلپار سونىڭ. ەدى بار قۇدام دەگەن حان اقشا مەنىڭ. راس ايتقانىڭ ءبىلدىڭ؟ قايدان ونى اي،-اپىر –

 قۇلىن ،ءولسىن ولسە بيە»: سوڭ بولعان ولەر الماي، تابا كۇلىندى جەتىپ، كۇنى بيە. الدىرعانمىن قاالپ بيەسىن
جارىپ، قۇلىندى العانمىن. سول قۇلىن وسى ەدى، ابدەن وتىعىپ كەتكەنشە، سيىردىڭ  ءىشىن دەپ، – ،«قالسىن

 .تاندانىپ حان دەيدى –سۇتىمەن اسىراپ ەدىم. ال ەندى سەن مۇنىڭ سيىرعا شاتىس ەكەنىن كايدان ءبىلدىڭ؟ 
 بەرى وتكەندە، اۋزىن سۋعا مالىپ، ارتقى اياعىن-تۇلپاردىڭ بوتەن ءمىنىن تابا المادىم. ءبىراق تۇلپارىڭىز سۋدان ارى

سىلكىپ ءوتتى. سيىر كۇنىنە قىرىق سۋارساڭ دا سۋدان ايداعاندا، اۋزىن سۋعا مالماي، ارتقى اياعىن سىلىكپەي وتپەۋشى 
 حان .قاراسادى بىرىنە-بىر قالىپ، تاڭ جۇرت. دەيدى –نان ءبىلدىم، ەدى. تۇلپاردىڭ سيىرعا شاتىس ەكەنىن سو

 پ:وتىرى ويالنىپ ءبىراز
 تىڭءداۋىت اساسىنداي، مۇسانىڭ جۇزىگىندەي، سۇلەيمەننىڭ تاستىڭ ول. بار تاسىم گاۋھار ءبىر مەنىڭ ەندى –

 الدىرىپ ىتاست قازىناسىنداعى دەپ، – تاپ، ەكەنىن بار قاسيەتى قانداي تاسىمنىڭ سول. بار قاسيەتى قورجىنىنداي
 .بەردى

 جامان تاستى الىپ، سالماقتاپ، بايقاپ قاراپ وتىردى دا:
 ەكى شىندەى تاستىڭ. بىتەدى قاسيەتى سوڭ جىلدان ەكى ءبىراق. ەكەن تاس قاسيەتتى راس، تاسىڭىز، ءسىزدىڭ –
; شىعادى ىپتەس سوڭ جىلدان ەكى قۇرت سول. قالىپتى قالىندىعى سىرتى پىشاق تاسىڭىزدىڭ. بار قۇرت قاراباس اق

 يدى.دە – اسپايدى، پايداعا تاسىڭىز سوڭ شىققان تەسىپ
 ،«ارالىقج تاستى بولسا، اسپايتىن پايداعا سوڭ جىلدان ەكى بارىبىر»ء: ءبىرسىپىراسى بىلمەي، دەرىن نە جۇرت –
. بوالدى اقشىجارم تاستى اقىرىندا. دەپتى – ،«ايرىلمايىق تاستان بوال، سوزىنە جاماننىڭ»: ءبىرسىپىراسى. دەپتى –

 قۇرت كەۋلەپ، تەسۋگە جاقىنداپ قالعان ەكەن. قاراباس اق ەكى ءىشىن قاراسا، جارىپ تاستى
 .حان دەيدى – ءبىلدىڭ؟ قايدان ەكەنىن بار قۇرت ىشىندە تاستىڭ –
 – ،ءبىلدىم سودان ەكەنىن بار قۇرت. ەكەن جەڭىلدەنگەن تاس. كەرەك بولۋ دا سالماعى قاسيەتىندەي تاستىڭ –

 .بەرەدى جاۋاپ دەپ
ايتا، سەن ءبىر دانىشپان بولىپ جۇرمە! ال سەن مەنىڭ ءوزىمدى سىناشى. ق! عوي بولمادىڭ جامان سەن اپىرماي، –

 .حان دەيدى –مەن نەشە اتامنان بەرى حان ەكەنمىن؟ 
 جامان:

 :ۇرىپت قاراپ تىكە بەتىنە حاننىڭ كەلىپ، الدىنا شىعىپ، ارتىنا-الدى حاننىڭ وتىرعان تاقتا دەپ، –! جاقسى –
ن كەم ەمەس، ءبىراق حاندىق قارا باسىندا، قارادان تۋىپ حان بولعانسىز، اتاندا ەشكىمنە ويىڭ-اقىل! حانىم تاقسىر –

 .دەيدى –حاندىق جوق، 
 جامان ءسوزىن بىتىرمەي، حان ءسوزىن ءبولىپ:

 – جىبەرەسىڭ؟ قايدا اتامدى التى دا قويعاندا ءوزىمدى. حانمىن بەرى اتامنان جەتى مەن! ايتاسىڭ قاتە جوق، –
 .زەكىرەدى دەپ

 جامان ساسپايدى.
 – ز،باالسىسى ناۋبايدىڭ ناعىز ءسىز. جوق حاندىق جەرىڭىزدە باسقا باسىڭىزدان قارا ءسىزدىڭ! تاقسىر جوق، –

 .دەيدى
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 قاراپ: حان نە دەرىن بىلمەي، حالىققا
يدى. ول دە –! انامدى شاقىرىندار ەدىم، ءجۇر دەپ باالسىمىن حان مەن حالقىم،! دەيدى نە جامان مىنا اۋ،-اپىرىم –

و دۇنيەگە بىرەۋدىڭ قانىن جۇكتەپ بارىپ، ءتاڭىرى الدىندا كارا بەت بولماسىن، نە دە بولسا شىنىن ايتسىن. ايتپەسە 
 .دەيدى –! اشۋمەن مىنا جاماننىڭ باسىن كەسەمىن

 شەشەسى كەلگەن سوڭ، حان شەشەسىنە جاماننىڭ ءسوزىن ايتادى. شەشەسى تەرەڭ كۇرسىنىپ، سوزگە كىرىستى:
ە، شىراعىم! جاسىم سەكسەنگە كەلگەندە بىرەۋدىڭ قانىن جۇكتەپ نە كىاليىن. ءبىر سىر بار ەدى، ونى ءتاڭىرىنىڭ  –

نىڭ ءبىلىپتى، ەندى ايتايىن. اتاڭ سەنىڭ ءزارلى حان ەدى. مەنەن ءوزى بىلەتىن ەدى، مەن بىلەتىن ەدىم. مىناۋ جاما
بۇرىن ون توعىز ايەل الىپ، كىلەڭ قىز تاپقانى ءۇشىن ءبارىنىڭ دە ءىشىن جارىپ ولتىرگەن ەكەن. سونىڭ ءۇشىن 

 عاندەپ حالىق ات قويىپ ەدى. جيىرماسىنشى ايەل ەتىپ مەنى الدى. مەن دە ەكى قابات بول« زارلى حان»دە. ء
ى مەن اپسامت قىز». دەدى –، «سەنىڭ ىشىندەگى دە قىز»سوڭ، جالعىز جانىمنان قورقىپ، تاۋىپتەرگە قاراتىپ ەدىم: 

 دا ونىڭ. ەكەن قابات ەكى دە ايەلى ناۋبايدىڭ اسپاز كۇندەردە سول. جەدىم قايعى دەپ، –« دە ولتىرەدى عوي!
. ەلدىك وي ماعان جەردە سول ءۇشىن جانىم جالعىز. دەدى – ،«ۇل ىشىندەگى ونىڭ»: ەدىم قاراپ ۇستاتىپ تامىرىن

بواليىق،  اقيرەتتىك دوس»ازىنادان تاباقتاپ التىن بەرىپ: ق ايتىپ، مۇڭىمدى بارلىق الىپ، شاقىرىپ وڭاشا ايەلدى ول
 ايەل. مجالىندى دەپ –، «ۇل تاپساڭ، ۇلىندى ماعان بەر، مەنىڭ قىزىمدى ال. ءبىراق بۇل سىردى ەشكىم بىلمەسىن!

ى، دا ەداڭ حان ءزارلى كەزىمىزدە تۋار. بەردى ۋادەسىن جەردە سول اياپ، مەنى جاعىنان ءبىر الىپ، التىن تاباقتاپ
ەكەۋمىزدىڭ تولعاعىمىز ءبىر كۇندە كەلىپ، ءبىر ساعاتتا بوسانىپ، سىردى ەشكىم بىلمەسىن دەپ، باسقا بىرەۋدى دە 
جوالتپاي، ءبىرىمىزدىڭ باالمىزدىڭ كىندىگىن ءبىرىمىز كەسىپ، سول قولىممەن قىزىمدى بەرىپ، وڭ قولىممەن العان 

 –امانىڭ ونى ءبىلىپتى. سىر اشىلۋعا ءتاڭىرى جازسا، نە شارام بار؟! شىراعىم سەن ەدىڭ! ەندى بۇل كۇندە مىنا ج
 .جىبەرەدى جىالپ شەشەسى الماي، اياقتاي ءسوزىن دەپ،
 حان:

 اليىقتى ىزءس بىلگەن ويمەن وقيعانى وسى ەكەنمىن، ەمەس اليىق تاققا مەن بولسا، والي! جوق قولقا تاپقانعا ءسوز –
 ۇسىپ، تاقتى جامانعا بەرەدى.ءت تاعىنان حان دەپ – ەكەنسىز،
 جامان:

 ۇگىنب ەدىم، جامان كەلگەن ءمىنىپ ارتىنا ات دەگەندە، – ،«كەرەك كىسى جامان»: كۇنى كەشەگى! تاقسىر جوق، –
 .بولمايدى دەپ – ءمىنىڭىز، تاعىڭىزعا. جارار دە جۇرسەم كولەڭكەڭىزدە ءسىزدىڭ. وتىرمايمىن تاققا

 حان تاققا وتىرىپ:
 .دەيدى –مەنىڭ ناۋبايدىڭ باالسى ەكەنىمدى قايدان ءبىلدىڭىز؟  اپىرماي، –

 سوندا جامان:
 اۋزىڭىزعا جايا مەن جال – اسى ىشەر حانداردىڭ. ەدىم قوناق كەلگەن ۇيىڭىزگە دا بولسام جاقسى-جامان مەن –

جارلى، اتاۋلى . ءسىزدىڭ شونتارتتىڭىز سالتىڭىزعا. جىبەردىڭىز اسپازعا كەلىسىمەن مەنى ءتۇسىپ، كوجە نان، تۇسپەي،
 .دەيدى –حان ەمەس ەكەنىڭىزدى سودان بايقادىم، 

جينالعان جۇرت تاڭ قاالدى. سول كۇيىنشە حان تاعى دا حاندىق قىلدى. جامان وعان جاقسى ءۋازىر بولدى. جامان 
رتقا ءبىر كۇنى جامان سىحانعا اقىلىمەن، تاپقىرلىعىمەن جاقتى. قىرىق ءۋازىر شەتتە قالدى. كۇندەردىڭ كۇنىندە، 

شىعىپ تۇرسا، قاالنىڭ ورتاسىندا التى قانات اق بوز ءۇي تۇر; توڭىرەگىندە قاپتاعان كىسى، ۇيگە كىرۋگە كەزەك 
 كۇتەدى. جامان قايتادان ۇيگە كىرىپ، حاننان:

 .سۇرايدى دەپ – جيىن؟ نە بۇل –
 حان سوندا:

الىباي دەيتىن باي بار. سول بايدىڭ مەڭدى دەيتىن قىزى ون بەس ءۋ قاتار، مەنىمەن بايلىعى دا، بولسا قارا قاالدا –
. بەستە وتىز ءقازىر وتىردى، جىلداي جيىرما دەپ، –، «وزىمنەن اقىلى ارتىق كىسىگە تيەم»جاستان كۇيەۋ تاڭداپ: 

تىپ الماي، ءقاي قايتارا جاۋاپ قىزعا بارىپ، دە ءبارى. جوق العان بوال كۇيەۋ وعان ارتىپ، اقىلى ەشكىم دەيىن بۇعان
 .دەيدى –كەتەدى. ول جيىن قىزدى جەڭىپ االمىز دەپ جۇرگەن باي مىرزاالردىڭ جيىنى، 

 قىزدىڭ جايالپ سوڭ، وتىرعان ورىنعا جۇرت كەشكە ويالپ، دەپ –« مەن دە بارىپ كورسەم قايتەدى؟»جامان: 
 :شىعىپ كەلىنشەك اسەم ءبىر ەدى، قاعىپ ەسىكتى. بارادى ۇيىنە

 .سۇرايدى دەپ –ىسىڭىز بار؟ جۇم نە –
 :بارىپ قىزعا كۇلىپ، كەلىنشەك. دەيدى –! ايت قىزعا بار،. قىزدا ەمەس، سەندە جۇمىسىم مەنىڭ –
 سىكى جامان ءبىر كورگىسىز ادام! اۋ-بولدىڭ باسىندىرىپ جۇرتتى دە سەن دەپ، تاڭدايمىن كۇيەۋ اۋ،-بيكەش –

 .قالجىڭدايدى دەپ، –امە ەتىپ كەلگەن بىلەم! د دا ول سەنەن. دەيدى – بار، جۇمىسىم سەندە
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 قىز جىميىپ كۇلىپ:
 ەسىنەجەڭگ دەپ – بەر، بارىپ الىپ مىنانى بىلەسىڭ؟ قايدان ەكەنىن كىسى قانداي بولعانمەن جامان تۇرگە ول –

 .جىبەرەدى بەرىپ تاس قايراق جانە تارەلكە پىشاق، گاۋھار،
 بەرگەن سوڭ، جامان قولىنا الىپ قاراپ تۇرادى دا:جەڭگەسى ول زاتتاردى اپارىپ 

 .دەيدى – اكەل، قۇرالىن ءمۇنىڭ بار، –
 .بارادى قايتىپ قىزعا جەڭگەسى دەپ، – دەيدى، «اكەل قۇرالىن مۇنىڭ»: جامانىڭ الگى! ويباي –

 قىز:
 .بەرەدى ءتوس مەن بالعا جەڭگەسىنە دەپ، – جارايدى، –

سوڭ قايراقتى توسكە قويىپ، بالعامەن ورتاسىنان بولەدى، تارەلكەنى ۋاتادى، پىشاقتى جامان بالعا مەن ءتوستى العان 
 جەتەسىنەن سىندىرادى، گاۋھار تاستى قاق جارادى.

 تۇرا ۇشىپ قىز سوڭ كورگەن زاتتاردى سىنعان. بەرەدى قولىنا كەلىنشەكتىڭ دەپ، –! بار الىپ بيكەشكە ءما، –
 :كەلىپ

 .دەيدى –، مەنىڭ تاپ باراتىن كىسىم. شاقىر مۇندا! بولسا ادام ،بولماي شايتان ادام سول –
جەڭگەسى نە دەرىن بىلمەي، جاماندى شاقىرىپ كەلەدى. قىز ونى قۇرمەتتەپ قارسى االدى. بۇرىن دا تاالي باي 

مەنىڭ ۇيىمدە پىشاعىم »باالالرى، حان باالالرى كەلەدى ەكەن. بارىنە قىز ماناعى زاتتاردى بەرەدى ەكەن. ءبارى دە: 
 پقايتى اشۋالنىپ دەپ، –« دە قايراق تابا الماي ءجۇرمىن بە؟جوق پا، بولماسا قازىنامدا گاۋھار تاسىم جوق پا، ال

. دىكەل بەسكە وتىز قىز وسى بولدى؟ قاالي بۇل»ء: اقىلداسىپ اعاالرى قىزدىڭ كۇنى سول تاپ. ەكەن كەتەدى
پ اقا ءبىر سۇيگەنى بار شىعار؟ ونداي ادامى بولسا، ۇستباس ونىڭ ءسىرا،. جوق تيگەن بىرەۋگە ءالى تانداپ، كۇيەۋ
 نىو قاراۋىلشىالر جاتسا، بارا شىعىپ ۇيىنەن قىزدىڭ جامان سوڭ اتقان تاڭ. قويىپتى قاراۋىل دەپ، –، «االيىق

 :اپارىپ حانعا دىردەكتەتىپ جاماندى باالالرى باي. بەرەدى اپارىپ قولىنا باالالرىنىڭ بايدىڭ ۇستاپ،
 .سۇرايدى الىپ، وڭاشا جاماندى حان. دەيدى –ءۋازىردى ۇستاپ الدىق. ءبىزدى كەلمەي جاتىپ باسىندى!  مىنا –
 با؟ باردىڭ ۇيىنە قىزدىڭ –
 !جوق –
 عوي؟ دەيدى الدىق ۇستاپ مىناالر –
 .الدى ۇستاپ داالدان مەنى ءجۇر، جاۋىپ بالە ايتىپ، وتىرىك والر –
داعى تاعىمدى دا بەرىپ ەدىم. تاقتى ءوزىڭ الماعان سوڭ، ەڭ جاقىن ءۋازىرىم استىم سىيالپ، اقىلىڭدى سەنىڭ مەن –

 تىءتىپ جامان حان، ەدى دەپ –قىلىپ ەدىم. ءۋالى ماعان والردان قىمبات ەمەس. شىنىڭدى ايت. قىزدى الىپ بەرەم، 
 .بولمادى ايتار شىنىن

حان اشۋالنىپ، جەندەتتەرگە جاماندى دارعا اسۋعا ءامىر قىلدى. جەندەتتەر حان بۇيىرعان سوڭ، جاماندى دارعا 
اپارىپ، موينىنا دۇزاق سالىپ، داردىڭ ءجىبىن تارتىپ، جوعارى كوتەردى. جامان يمانىن ايتىپ، قىرىلداپ، ەندى دەمى 

يىمدى، بەتىنە پەردە جاپقان ءبىر كىسى كەلىپ، داردىڭ ءجىبىن بىتۋگە اينالعاندا، كوپتى جارىپ، اقبوز اتتى، اق ك
كەسىپ جىبەرەدى دە، سۇالپ جاتقان جاماننىڭ كوكىرەگىنە قىلىشىن كولدەنەڭ تاستاپ، جايىنا كەتەدى. جامان ءبىراز 

ا ى حانعمەنى ەند»قىرىلداپ جاتىپ، ەسىن جيعان سوڭ، جەندەتتەر تاعى دا دارعا تارتايىن دەپ ىڭعايالنعاندا: 
 .وتىنەدى دەپ –، «اپارىندار

 جەندەتتەر قايتىپ الىپ كەلگەن سوڭ، حان:
 .اقىرادى دەپ –! مە؟ ەتەسىڭدەر ەكى بۇيرىعىمدى مەنىڭ ولتىرمەدىڭدەر؟ نەگە دەيىن كەزگە بۇل –

 مانعا:ەندى حان جاجەندەتتەر تۇرىپ، ۋاقيعانى ايتىپ بەرىپ، اس دەسە، الدە دە دارعا اسۋعا ءازىر ەكەنىن بىلدىرەدى. 
 .دەيدى –ايتپاعان شىنىڭدى ايتايىن دەپ كەلدىڭ بە؟  ماناعى الدە ايتتىڭ؟ نەگە دەپ بارام ماعان –
 .كەلدىم دەپ ايتايىن شىنىمدى تاقسىر، ە، –
 ەدى؟ پا راس بارعانىڭ ۇيىنە قىزىنىڭ ءۋالىبايدىڭ وندا –
 .ەدى راس –
 ەدىڭ؟ پە بەرىپ ۋادە دەپ، االم –
 .ەدىم بەرىپ –
 ايتپادىڭ؟ نەگە مانا ەندەشە، –
ەبەبىم مىناۋ ەدى. مەن بارىپ، ءۋالىبايدىڭ قىزىنا سىرتتان حابارالسقاندا، ول ماعان ءبىر س ايتپاعان مانا! تاقسىر –

قايراقتاي بولىپ ەزىلگەنشە، »تارەلكە، ءبىر قايراق، ءبىر پىشاق، ءبىر گاۋھار تاس بەرىپ جىبەردى. ول ونىڭ: 
تاي جارىپ ايتىن كىسى، مىنا گاۋھار تاستارەلكەدەي بولىپ ۋاتىلعانشا، پىشاقتاي بولىپ، باسى كەسىلگەنشە سىر ايتپ
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 شاقتىپى دەپ، «!ايتپاسپىن كەسىلگەنشە باسىم بولىپ پىشاقتاي»: سىردى سول. ەدى دەگەنى –، «مەنى االدى
 ارەلكەنىت دەپ، «ۋاتىلعانشا تارەلكەدەي» ۋاتىپ، قايراقتى دەپ، «!ەزىلگەنشە قايراقتاي» سىندىرىپ، جەتەسىنەن

دەپ، گاۋھار تاستى قاق ءبولىپ، ۋادە بەرىپ ەدىم. سول سەبەپتەن « تاي جارىپ، سەنى االم!تاس گاۋھار» قيراتىپ،
مانا شىنىمدى ايتپاپ ەدىم. قىزدىڭ ءوزى مەنى اياپ، اق بوز اتقا ءمىنىپ، بەتىنە پەردە جاۋىپ كەلىپ، داردىڭ ءجىبىن 

 ىز ولمە، ەرلىگىڭدى كوردىم. قىلىشمەن ءۇشىن كىناس»قيىپ، كوكىرەگىمە كولدەنەڭ قىلىش تاستاپ كەتكەنى: 
 سوڭ، بەرگەن رۇقسات ءوزى. ەدى دەگەنى –، «ۇستىندە سەرت جۇرمەيدى دەۋشى ەدى، انتىڭدى قايتىپ ال

 .اياقتادى ءسوزىن جامان دەپ، – وتىرمىن، ايتىپ شىنىمدى
ىزدى تويىن قىلىپ، قحان جاماننىڭ ءسوزىنىڭ شىندىعىنا كوزى جەتىپ، ەل جيناپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن 

 جامانعا الىپ بەرەدى. جامان تاپقىرلىعىمەن حانعا جاعىپ ەكەۋى دوس بولىپتى.
بۇل جامان ءبىزدىڭ جامان كىسى ىزدەگەندە، ات ارتىنا مىنگەستىرىپ »ءبىر كۇنى قىرىق ءۋازىر كەڭەسىپ وتىرىپ:  

س قىلدى; قىز اپەردى، ءبىزدى ەسەپكە الماي الىپ كەلگەن جامانىمىز ەدى. بۇل كۇندەردە حان ونى وزىنە جاقسى دو
تاستادى. قوي، ءبۇيتىپ بولماس! ءبىز بۇل ەكەۋىن ارازداستىرايىق. جاماننىڭ ايەلىن ماقتايىق، ۇيىنە قوناققا اپارىپ 

 انعاح ايەلىن جاماننىڭ بويىنشا ۋادەلەرى. دەسەدى –، «كورسەتەلىك. ءسويتىپ، ەكەۋىنىڭ اراسىنا وت جاعالىق
 دى.ماقتاي

 .ازعىرادى حاندى دەپ، –! ايەل اليىق سىزگە ايەل ول شىنىندا، تاقسىر، –
شىنىندا، ماعان اليىق ايەل »حان جاماننىڭ ۇيىنە بارىپ، ءوز كوزىمەن ايەلدى، ونىڭ تاربيەسىن كورگەن سوڭ: 

 .كەڭەسەدى ۋازىرمەن قىرىق كەلىپ، قايتىپ ۇيگە ويالپ، دەپ –، «ەكەن
 .دەيدى –لعان سەندەر ەدىڭدەر. ەندى ايەلدى الۋعا ماعان قانداي ايال تاۋىپ بەرەسىندەر؟ سا ويعا جوقتا ويدا –

 ۋازىرلەر كەڭەسىپ:
 ەسىرج سوڭ ولگەن ول ولەر، ول سوندا. جۇمسايىق كەلمەسكە-بارسا ونى ءبىز! شاقىر جاماندى! تاقسىر جاقسى، –

 .دەيدى –! دەيسىز االر كىم الماي، ءسىز ايەلدى
شاقىرۋعا حان ءبىر جىگىت جىبەرەدى. جىبەرگەن جىگىتى بارىپ، ۇيدەن سىعاالپ قاراسا، توردە توسەك جاماندى 

 ۇستىندە جامان جاتىر. ايەلى توردەگى شار ايناعا قاراپ، ءوز كوركىنە ءوزى تاڭعالىپ، جامانعا سويلەيدى:
ى. اراسى جەر مەن كوكتەي ادامداردى دە قوسسا قاتارىنا ءوزىنىڭ اركىمدى. تاڭمىن ىسىنە ءتاڭىرىنىڭ وسى مەن –

اۋ دەيمىن. وزىمە قاراسام، ون تورتىندە تۋعان اي -بىرىن قوسىپ قويعان ءتاڭىرىنىڭ قۇدىرەتى كۇشتى-بىرىنە
 سياقتىمىن، ساعان قاراسام، سۋى بىتكەن كولدەي، قارا مايى بىتكەن شەلەكتەيسىڭ.

 جامان باسىن كوتەرىپ الىپ:
ن ە، ادام، بەيىش سەنىڭ ءۇشى»ىز ادام بەيىشتەن قۋىلىپ، شىعىپ بارا جاتقاندا، ءتاڭىرى: ماتا! ەمەس والي جوق، –

. ەدى ەندەگ –، «جاراتىلىپ ەدى، شايتاننىڭ ازعىرۋىمەن شىعىپ باراسىڭ، ەندى بەيىشتەن قاالعانىندى الىپ كەت
 قاادامزات»: سوڭ دەگەن –« ىن؟بىلەي قايدان ەكەنىن ءقادىرلى زاتىڭنىڭ قانداي سەنىڭ! تاڭىرى»ء: ادام سوندا
 ەكەن دەگەن – ،«ال ءبىرىن وسىنىڭ اقىل، – بىرەۋى باقىت، – بىرەۋى قىدىر، – بىرەۋى بار، زاتىم ءۇش پايدالى
 ات باقىت دا، قىدىر دەپ، – ،«المايمىز تۇرا دە ءبىز جەردە تۇرماعان اقىل». الىپتى اقىلدى ادام سوندا. ءتاڭىرى

ن. سول سياقتى سەن قازىناداعى قىزىل التىن ەدىڭ، مەن اقىل ەدىم. مەنىڭ قارالىعىما، ءيا قارتتىعىما ەكە تابىنعان اقىلعا
 .كۇلەدى قارق-قارق دەپ، –قىزىعىپ تيگەن جوقسىڭ، اقىلىما ءتيدىڭ، 

، ونىڭ جاتقان جىگىتايەلى جاماننىڭ سوزىنە كۇلىپ، ارتىنا قاراعاندا، پەردەسى اشۋلى ەكەن، ەسىكتەن كىرىپ كەلە 
ءجۇزىن كورىپ، ەسىنەن تانىپ قۇالپ قالىپتى. سول جەردە بەتىنە سۋ بۇركىپ، جىگىتتى تۇرعىزىپ الىپ، جۇمىسىن 

 سۇرايدى. جىگىت كەلگەن جۇمىسىن ايتىپ كەلگەن سوڭ، حان:
 .دەيدى – كەتتىڭ، وتىرعىزىپ ءيىرىپ ءجۇرتتى مۇندا سەن بولدى، ۋاقىت كوپ كەتكەلى سەن –

جىگىت باسىنان وتكەن ۋاقيعانى ايتقان سوڭ، اۋەلدە ايەلگە عاشىق حان، ونان سايىن ىنتىق بوالدى. جىگىت كەتكەن 
 سوڭ جامان:

 :ايەلى. اقىلداسادى ايەلىمەن دەپ، –حانعا بارايىن با؟ 
 ،جۇيرىك جۇلقىنعان جولعا ءبىراق بول، ريزا. سەزگەنمىن اق-كوپتەن جۇمسارىن كەلمەسكە-بارسا سەنى بار، –
لجىعان جورعا مىنبە، جىلقىداعى ەڭ سەمىزدى ءمىن. قىرىق ءۋازىر سەنى ءۇش كۇنشىلىك جەرگە شىعارىپ ساالر. جى

والردىڭ قاراسى ۇزىلگەن سوڭ، سەن دە قايت. ورمان ىشىنە اپارىپ، اتىڭدى سوي دا، ەتىن الىپ كەل، سونى قورەك 
 .دەيدى –قىلىپ جاتا بەرەمىز، 

 حانعا كەلگەن سوڭ، حان ءسوز باستايدى:جامان 
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 ۇمىتء اقىلىڭنان ەتپەيمىن، ءۇمىت ەرلىگىڭنەن سەنىڭ جۇمساعاندا، جۇمسايمىن، ساپارعا ۇزاق ءبىر سەنى مەن –
 .دەيدى – ايتامىن، بارساڭ،. ەتەمىن

 .كورسەتەدى ريزالىعىن جامان دەپ، – بارايىن، جاقسى، –
 بىرء التىن، – تۇگى ءبىر. ايتادى دەپ –وي بار، ق دەيتىن «قوي ىنجىلى»ء جەردە دەيتىن «كەلمەس-بارسا» –

 ىلىىنج»ء. كەلەدى كيگىم ۇستىمە تەرىسىن سونىڭ. دەيدى تون ادامعا ءبىر تەرىسى سويسا، كۇمىس، – تۇگى
 .كەلەدى كيگىم قىلىپ ءتاج سونى. دەيدى التىن – جەرى باسقا كۇمىس، – قاناتى بار، ۇيرەك دەگەن «ۇيرەك

دەيدى. سونى مىنگىم كەلەدى. مىنە، « را ارعىماعى بار، ءبىر شاپقاندا ءجۇز شاقىرىم شابادىقا ءىنجىلى داۋدىڭ»ء
 .جۇمسايدى وتىرىككە كىلەڭ حان جاماندى دەپ، –وسى جۇمىستارعا باراسىڭ، 

گە ءۋازىر ءۇش كۇنشىلىك جەرجامان حاننىڭ جىلقىسىنان ءبىر سەمىز اتتى تاڭداپ ءمىنىپ، جولعا شىعادى. قىرىق 
شىعارىپ سالىپ قايتادى. ۋازىرلەردىڭ ارتىنشا جامان دا كەيىن قايتىپ، قاراتوعاي دەگەن ورمانعا اپارىپ، اتىن سويىپ، 
ۇيىنەن كولىك اكەلىپ، ەتتى تاسىپ، تۇزداپ االدى. توسەگىنىڭ استىنان ادام بويى جەر قازىپ، كۇندىز سوندا، تۇندە 

دا جاتا بەرەدى. اي وتەدى، جىل وتەدى. ءبىر كۇنى جاماننىڭ ۇيىنە، جەڭگەسىنە كوڭىل ايتۋعا حان ايەلىنىڭ قاسىن
 كەلەدى. قوناق اسى جەپ بولعان سوڭ، حان ءسوز باستاپ:

 ا،د بولسا جامان. ەدى جامانى كەلگەن الىپ ۋازىرلەرىمنىڭ دەگەندە، اكەل جامانىن قۇستىڭ ءشوپتىڭ، ادامنىڭ، –
م. اقىلىنىڭ ارقاسىندا، سەنى دە الىپ ەدى. سول اقىلىنان ءۇمىت ەتىپ، ءبىر ەدى بەرىپ دا تاعىمدى بولىپ، ريزا اقىلىنا

جۇمىسقا جۇمساي قويىپ ەدىم، كەلەر ۋاقىتى ءوتىپ كەتتى. قۇدايدىڭ ءامىرى بولدى ما، دەيمىن... سەنى قور قىلىپ، 
 ۇگىت ايتادى. دەپ – باعارمىن، الىپ قولىما دەگەن، «مۇرا –اعا ولسە، جەڭگە »جالعىز تاستاماسپىن، 

 ايەل وتىرىپ:
 ىلىمەنت سونىڭ ەدى، بار تاس ءقادىرلى ءبىر قولىندا سەنىڭ كەلگەنشە ول شارا؟ نە بولسا ءامىرى قۇدايدىڭ ە، –

 بار ىۋاقىت پايدالى زاتتىڭ ءار سەكىلدى سول. عوي اسپادى پايداعا تاس ول سوڭ جارىلعان ەدىڭ، جارىپ ونى سەن
ولسا، ءبىرسارى، ەندى مەن سول جارىلعان تاس سياقتىمىن. ساعان قىزمەت ەتىپ جاعا ب كۇنىمدە قىز كەشەگى. ەدى

 .دەيدى –الماسپىن، اۋرە بولما، 
 حان ايەلدەن جەڭىلىپ، ۇيىنە قايتادى. حان شىعىپ كەتكەن سوڭ، قاتىن بايىن شاقىرىپ الىپ:

 .بەرەدى قويا دەپ – بەر، ءوزىڭ جاۋابىن حاننىڭ ەندى بار، –
 حان دا بارىپ تاعىنا وتىرادى، جامان دا سالەم بەرىپ كىرىپ بارادى. حان ساسىپ قالىپ:

 :تۇرىپ جامان. دەيدى –! بەر ايتا اڭگىمەڭدى ەندى ال قالدىڭ؟ كەلىپ قاشان ۋا، –
 «سكەكەلمە بارسا»: مەن. قالمادى سوڭىمنان ارىستان اش ءبىر سوڭ، سالعان شىعارىپ ۋازىرلەر. ەمەس ۇزاق اڭگىمە –
 لىمااۋ ءوز. كەتتىم قۋىپ الىپ، سۋىرىپ قىلىشىمدى دەپ، –« رىپ جاۋدى مۇقاتقانشا، مىنا جاۋدى مۇقاتايىن!با

 .دەيدى – وتىرمىن، دەپ مە كىردى ورداعا ءسىزدىڭ وسى. كەتتى شىعىپ ونان ەدىم، قاماپ اپارىپ،
 قىزارادى، ءبىر بوزارادى، جەرگە كىرىپ كەتكەندەي بوالدى، اقىرىندا:حان نە دەرىن بىلمەيدى، ءبىر 

 ءيا ندىە بۇالر. ۋازىرلەر مىنا سەبەپ وعان ەردىم، ازعىرعانىنا شايتاننىڭ بولدى، قاتە ءبىر مەندە ايىپتىمىن، مەن –
 .دەيدى – كوش، ەلگە بوتەن كوتەر، ىرگەندى سەن ەندى قىالر، قاتەر ءبىر ەندى ماعان ءيا ساعان،

جامان ريزا بولىپ، كوشەتىن بوالدى. حان بىرنەشە تۇيەگە جاساۋ، اسىل زات ارتتىرىپ، جاماندى اقشا حاننىڭ ەلىنە 
كوشىرىپ ساالدى. جامان اقشا حاننىڭ ەلىندە ءبىر ءقادىرلى ادام بولىپ ءتۇرا بەرەدى. كۇندەردىڭ كۇنىندە حان 

ان شاڭىراققا قاراپ، ويالنىپ جاتىر ەدى، قىرىق ءۋازىر كىرىپ كەلەدى. جاماننىڭ ءسوزى كوكەيىنەن كەتپەي، شالقاسىن
 حان باسىن كوتەرىپ الىپ:

 .دەيدى – جازااليمىن، بولماسا،! تابىندار ويالپ وسىنى. سوقتى اپات ءبۇلىندى، ەل شاپتى، جاۋ –
وعان حاننىڭ ايتقانىن ايتادى. جامان ۋازىرلەر اقىلداسىپ، وزدەرى تابا المايتىن بولعان سوڭ، جاماندى ىزدەپ بارىپ، 

 قىرىق ءۋازىردى قۇرمەت ەتىپ بولعان سوڭ:
 ىعار،ش تۇسكەن ەسىنە قايداعى-قاي شىعار، جاتقان قاپاالنىپ ويالپ، مەنى حان. بەرەيىن جاۋابىن مەن جاقسى، –

. بوالر ىققانش باسى ءبىر كۇلدىرەۋىشىنىڭ ورداسىنىڭ حاننىڭ جاتقاندا، ءسويتىپ. كەرەك بولسا وكپەسى دە سەندەرگە
 ىڭكۇلدىرەۋىشىن بارىپ. عوي ايتقان سەندەرگە دەپ، –، «عان ءبىر نارسە ايتار ەدى، سىنايىنوسى بولسا، جامان»

 :كەلىپ حانعا ۋازىرلەر. بەرەدى كەڭەس دەپ – بوالدى، تامام قىزمەتى حاننىڭ بەرسەڭدەر، سالىپ باسىن
 رۇقسات ەپ،د –بەرەيىك،  سالىپ سونى ەكەن، كەتكەن شىعىپ جاعى باس كۇلدىرەۋىشىڭىزدىڭ ءبىر مىنا! تاقسىر –

 .سۇرايدى
 حان رۇقسات بەرگەن سوڭ، كۇلدىرەۋىشىنىڭ باسىن سالىپ بەرەدى. حان كۇلىپ:

 :ۋازىرلەرىنە حان ايتادى، شىنىن ۋازىرلەر. سۇرايدى دەپ – سەندەرگە؟ ۇيرەتتى كىم مۇنى –
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منىڭ پايداسىنا جارايتىن ەدى. سەندەر اركى. ەدى دانىشپان اقىلدى، تاباتىن ايال قىسىلعاندا دا، سابول جامان ول –
گە بىرەۋ»كۇندەپ، اقىرىندا ەكەۋمىزدى ايىردىڭدار. ەگەردە ول سەندەرگە اقىل تاپپاسا، سەندەر ولەتىن ەدىڭدەر. 

 .دەيدى –دەگەن ماقال بار، « ور قازبا، ءوزىڭ تۇسەرسىڭ
توي جاساپ جاتسا دا، حاننىڭ كوڭىلى -ءۋازىر حانعا جاعامىز دەپ، حاننىڭ كوڭىلىن اۋالپ، كۇندە ويىنقىرىق 

كونشىمەيدى. جاماندى ساعىنادى. ءبارى دە جامانداي بوال المايدى. ءبىر كۇنى حان ەرىگىپ، ۋازىرلەرىمەن اڭعا 
 ءبىر شالعا ۇشىراپ، سالەم بەرىپ: شىعادى. اڭ ىزدەپ كەلە جاتىپ، تاۋدىڭ ەتەگىندە قوي جايىپ جۇرگەن

 .سۇرايدى دەپ –سىن قىراۋ شالعالى نەشە جىل بولدى؟ با تاۋدىڭ مىنا اتا، ۋا، –
 .شال دەيدى– شىعار، بولعان جىل جيىرما ءبىر –
 بولدى؟ جىل نەشە شالعالى قىراۋ ەتەگىن تاۋدىڭ بۇل –
 .بولدى جىل بەس ون –
 بولدى؟ جىل نەشە اققالى بۇالق باسىنان تاۋدىڭ بۇل –
 نىپ تۇرىپ، تاعى دا:ويال حان. شىعار بولعان جىل ون ءبىر دا وعان –
 .دەيدى – نەشەۋسىز؟ ءوزىڭىز اتا، –
 .تورتەۋمىن تۇرعاندا ەكەۋمىن، جاتقاندا اي،-شىراگىم وي، –
 ىعارمايش قان ءپىسىرىپ، كۇيدىرمەي جۇلىپ، ءجۇنىن بىلدىرمەي سونى بار، قازىم اسىراندى قىرىق مەنىڭ بابا، –

 ن.حا سۇرايدى دەپ – ما؟ بار كىسى بەرەتىن سويىپ
 سوندا شال:

 اسىنب اتىنىڭ ەتىپ، قاناعات سوزىنە شالدىڭ حان. دەيدى – ەتەر، ارتىق دا ايتقانىڭنان بولساڭ، تاپ ادامىنا –
 :ۋازىرلەرىنە سوڭ، كەلگەن ۇيىنە حان. قايتادى ۇيىنە بۇرىپ،

ا الماساڭدار، قىرقىڭ دا ايىر. بەرەم ۋاقىت اي ءبىر ايىرۋعا ونى ايىرىڭدار، سونى دەدى؟ نە شال دەدىم، نە مەن –
 .دەيدى –ولەسىڭدەر، 

ۋازىرلەر ساسىپ، وزدەرى تابا المايتىن بولعان سوڭ، ءبارى دە باياعى جامانعا بارىپ، حاننىڭ ايتقانىن ايتادى. سوندا 
 جامان:

ىن. بايتا امال ءبىر دا تاعى بولماس، ەندى جاقسى،. ەكەن بايالنعان ولىمگە باستارىڭ. ەمەس جۇمىس وڭاي بۇل –
سەندەر ءبىر ات قالدىرىپ، باسقا اتتارىڭدى سويىڭدار، كيىمدەرىڭدى ورتەپ، سونىمەن ءبىر اتتىڭ ەتىن پىسىرىڭدەر، 

سەندەر، ارالنىپ، قاستىق ەتپەيتىن مەن مىنا قالعان اتقا ءمىنىپ سەندەردى حانعا جاالڭاش ايداپ بارام. ەگەردە 
 .دەيدى –بولساڭدار، مەن سەندەردى حان الدىندا قۇتقارىپ االم، 

 ۋازىرلەر ءبىر اۋىزدان:
 ولىپ،ب ريزا دەپ، – ءجۇر، وكپەلەپ مىقتاپ بىزگە حانىمىز بوالدى، قالسا جانىمىز! ارالنبايمىز تاقسىر، ويباي، –

 كيىمىن وزدەرىنىڭ ەتىن بىرەۋىنىڭ اتتاردىڭ سويعان قالدىرىپ، اتتى ءبىر سويىپ، اتتى توعىز وتىز جەردە سول
ءپىسىرىپ، ەتىن جەپ االدى. ەتتى جەپ بولعان سوڭ، سويماي قالدىرعان اال شوالق اتقا جامان مىنەدى،  جاعىپ

 قولىنا قۇرىق الىپ، جاالڭ اياق، جاالڭ باس ۋازىرلەردى حانعا ايداپ جونەلەدى.
ر دەگەندى ەستىپ، حان كىرىق جىگىت ەرتىپ، جىبەك كىلەم، جىبەك شاتىر الىپ، تۇستىك جەردەن جامان كەلە جاتى

الدىنان شىعىپ، جاماندى جەر باستىرماي قۇرمەتتەپ، جىبەك كىلەمگە ءتۇسىرىپ االدى. حان ۋازىرلەردى ۇمىتىپ 
ءوز  بۇل حان»ىرلەردىڭ اراسىندا: كەتەدى. وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن جاساپ جاتا بەرەدى. ءبىر كۇنى ۋاز

 نىو جامان. شىعادى كۇڭكىل دەگەن –، «قىزىعى وزىندە جاتا بەردى. تۇنەۋگى ءسوزىن ءۇمىتىپ كەتتى بىلەم
 :الدىندا حالىق جيىلعان الىپ، شاقىرتىپ ۋازىرلەردى ەستىپ،

 تپاساي اقىل سالىپ، جونگە ءۋازىرىمدى قىرىق» سەزىپ، دانالىعىن ونىڭ حان. ەدى دانا اسقان جۇرتتان شال ول –
 «بۇل تاۋدىڭ باسىن قىراۋ شالعالى نەشە جىل بولدى؟». حاننىڭ: ەدى تىلدەسىپ بەرىپ، سالەم دەپ، – «ەكەن؟ پا

شاشىما اق كىرگەلى جيىرما جىل »دەگەنى ەدى. شال: « سەنىڭ شاشىڭا اق كىرگەلى نەشە جىل بولدى؟»دەگەنى: 
 قا ساقالىڭا»: دەگەنى «بولدى؟ جىل نەشە شالعالى قىراۋ ەتەگىن تاۋدىڭ بۇل»: حاننىڭ. دەدى –، «بولدى
كوزىڭنەن جاس اققالى نەشە »وعان دا ون بەس جىل دەگەنى: »دەگەنى ەدى. شال: « ى نەشە جىل بولدى؟كىرگەل

 ءوزىڭ اتا،»: حاننىڭ. دەدى – ،«بولدى جىل ون ءبىر دا وعان»: شال. ەدى دەگەنى –، «جىل بولدى؟
« ۋمىز، تۇرعاندا تورتەۋمىزەكە جاتقاندا»: شالدىڭ. ەدى دەگەنى «بار؟ جانىڭ نەشە ۇيىندە»: دەگەنى «نەشەۋسىڭ؟

مەنىڭ بۇرىنعى ايەلىم ءولىپ قالعان ەدى، قازىرگى ايەلىمنىڭ بايى ولگەن; تۇندە جاتقاندا ەكەۋ بولعانمەن، »دەگەنى: 
، «دى ساعىنام، ءقازىر ايەلىم ۇيدە وتىر، ءوزىنىڭ ولگەن ەرىن وياليدىكۇندىز قويدا جۇرگەندە مەن ولگەن ايەلىم

 ار،ب قازىم اسىراندى قىرىق» حاننىڭ. ەدى سول –دەگەنى « تقاندا ەكەۋ، تۇرعاندا تورتەۋمىزجا». ەدى دەگەنى –
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 مەنىڭ» :دەگەنى «ما؟ بار كىسى بەرەتىن ءپىسىرىپ كۇيدىرمەي جۇلىپ، بىلدىرمەي سويىپ، شىعارماي قان سونى
دىڭ: دەگەنى ەدى. شال« بار ما؟ كىسى بەرەتىن سالىپ جونگە سوقپاي-ۇرماي سوالردى بار، ءۋازىرىم قىرىق اقىلسىز

دەگەنى، ونىڭ شەشۋىن ماعان جولداعانى ەدى. سەندەر مەنى ىزدەپ « ادامىنا تاپ بولساڭ، ايتقانىڭنان اسىرار»
ىپ وتقا جاققانىم، بىلدىرمەي جۇلعانىم، كۇيدىرمەي پىسىرگەنىم; بارعان سوڭ، ۇستەرىندەگى كيىمدەرىڭدى ال

سەندەردى الدىما سالىپ، جاالڭاش جاياۋ ايداپ حانعا اكەلگەنىم، قان شىعارماي سويعانىم ەدى. ال ەندى وسىمەن 
 :حان. اياقتادى ءسوزىن جامان دەپ، –حاننىڭ جۇمىسى بىتكەن شىعار؟ 

 ەتۋىڭەك كوشىپ اۋدارىپ، قونىس سالىپ، وت ارامىزعا ەكەۋمىزدىڭ رەت نەشە. كەشىردىم كۇناسىن ۋازىرلەرىمنىڭ –
مەنىڭ  دەپ ەدىم.« وزدەرى ابدەن جەڭىلسىن، كىناالرىن موينىنا السىن». سونىسىنا ىزاالنىپ: ەدى بولىپ سەبەپ

 اندىعىمدى مىنا دوسىما بەرەم.تىلەگىم ورىندالدى. ال، حالىق، مەن دە ءبىراز حان بولىپ، قىزىق كوردىم. ەندىگى ح
ءسىز دە، ەندى تارتىنباڭىز، تاققا ءسىز مىنۋگە ۋاقىت جەتتى، قالعان ومىردە سىزگە قىزمەت ەتىپ، ءسىزدىڭ حان 

 .وتىرعىزدى تاعىنا حان اكەلىپ، قولتىقتاپ جاماندى دەپ، –بولعان قىزىعىڭىزدى كورەيىن، 
جاماندى اق كيىزگە سالىپ، حان كوتەردى. جامان اقشا حاننىڭ  ەلى وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن قىلىپ،

جامان تاققا مىنگەن سوڭ، ەشبىر سوعىسسىز، بەس حاندىقتىڭ قونىسىن »ەلىندەگى ءۇيىن كوشىرىپ االدى. 
 ۇعانب تاپپاسا، ادىلدىك ەلىنەن ءوز ادامدارى حاننىڭ ءار. دەيدى –، «بىرىكتىرىپ، ەل اراسىندا دوستىق ورناتىپتى

ات قويىپ،  ەپد بي اياز»: جامانعا ەلى حاننىڭ بەس ءۇشىن ادىلدىگى باستاپ ۋاقىتتان سول. بەرىپتى قوسىال كەلىپ،
 .قاراستى ناشارالرعا. ەتتى بيلىك تۇرا. بولدى ءادىل بي اياز. دەيدى –، «ولگەنشە قالدى-سول اتى ولە

ى اندايشاسىنا شەگەلەپ قويدى. كەيدە حاندىقپەن كوڭىلباياعى ءوزىنىڭ جىرتىق تونى مەن جامان تىماعىن ورداسىنىڭ م
اي، اياز، بايمىن دەپ اسپا، حانمىن »اۋىتقىپ، تۋرا جولدان تايايىن دەسە، شەگەلەۋلى تونى مەن تىماعىنا قاراپ: 

 دەيدى ەدى باسۋشى كوڭىلىن دەپ، –« دەپ تاسپا! اياز ءالىڭدى ءبىل، قۇمىرسقا جولىڭدى ءبىل!
 رت. اتىمتاي جوما2

مىسىردا حان سارايىندا ۋازىرلەردىڭ ءماجىلىسى بولدى. ماجىلىسكە اتىمتاي جومارت تا قاتىسادى. سارايعا جينالعان 
ۋازىرلەر اتىمتايدى العاش كورگەندە، جومارتتىعى قاندايلىق دارەجەدە ەكەن دەگەن سياقتى كەيبىرەۋلەرى تاڭعىرقاستى. 

ز باستالدى. اتىمتايعا تانىس ادامدار، اتىمتايدىڭ جومارتتىعىن ماقتادى. سودان ءبىر سىپىرا جومارتتىق تۋرالى ءسو
ۋازىرلەردىڭ ىشىندە زەينىلعابيدەن اتىمتايدان باعىدات شاھارىنداعى بانۋ حاليما جومارت دەدى. بۇعان ۋازىرلەر ەكى 

بيدەن ىپ كەلگەندە زەينىلعاجارىلدى. كەيبىرەۋلەرى اتىمتايدى، كەيبىرەۋلەرى بانۋدى جومارت دەدى. سونىمەن ەكشەس
 اتىمتايدى قاسىنا ەرتىپ، باعىدات شاھارىنا بارىپ بانۋدى كوزىمەن كورەتىن بولدى.

زەينىلعابيدەن مەن اتىمتاي باعىداتقا كەلگەندە جۇرت بانۋدىڭ جومارتتىعىن الدىن اال ماقتاي باستادى. شىنىندا بانۋ 
بىر ءدىلدا -كۇنىندە ءبىر نەشە رەت قايىر تىلەپ كەلسە دە، كۇنىنە ءبىرجەسىر، قايىرشىالرعا -قوالستىنداعى جەتىم

بەرىپ قايتارىپ وتىرعان. بانۋدى سىناۋ ءۇشىن اتىمتاي قايىرشى كيىمىن كيىپ، كىرىپ كەلىپ ەدى، ءبىر ءدىلدا بەردى 
جانە ءبىر  كەلىپ ەدى دە جونەلتتى. سول كۇنى كەشكە تاياۋ اتىمتاي كيىمىن وزگەرتىپ كيىپ، قايىرشى بولىپ جانە

 ءدىلدا بەردى. بۇرىلىپ ەسىكتەن شىعا بەرىپ، قايتا ورالدى دا رۇقساتپا دەدى اتىمتاي.
 ەكەن؟ ما بوالر اڭگىمەلەسۋگە ءبىراز تانىسىپ، سىزبەن –
 .بولماسىن نەگە –
 ءدىلدا ىەك ڭنانقولى بولىپ قايىرشى رەت ەكى كۇن بۇگىنگى. شىعار بار ەستۋىڭىز بۇرىن ەدىم، اتىمتاي مەن –

وتىراتىن  ىر نەشە رەت الىپءب ءدىلدادان بىر-ءبىر كەلىپ، قايىرشىالر مىڭ ءجۇز نەشە ءبىر كۇنىندە سياقتى مەن الدىم،
 بولسا، كوپ قازىنا كەرەك، بۇعان ءسىزدىڭ قازىناڭىز سونشالىق تاۋسىلمايتىن كوپ پە ەدى.

 .دەدى –. قيىن ايتۋ مۇنى. بار سەبەبى تاۋسىلمايتىن قازىنانىڭ –
 .كەتتى جابىسا اتىمتاي دەپ – ما؟ بوال بىلۋگە سەبەبىن تاۋسىلمايتىن قازىناڭىزدىڭ –
شاھاردان التى ايشىلىق جەردە گاۋھارشاشبا دەيتىن شاھار بار. سول شاھاردا ونەرپاز گاۋھارشاشبا دەگەن ادام  وسى –

ان سوڭ بازارعا كەلىپ گاۋھارشاشبا گاۋھار شاشادى. بولعان. ءقازىر دە سول ادام ءتىرى. تاڭەرتەڭ بازار جينالع
جينالعان جۇرت گاۋھار تەرىپ ەڭبەكتەپ جاتقانى. وسىنىڭ گاۋھارى نەگە تاۋسىلمەيدى، سەبەبىن ءبىلىپ كەلىپ 

 بەرسەڭ مەن دە قازىنامنىڭ تاۋسىلمايتىندىعىن ايتامىن.
 .جونەلدى شىعىپ دە دەدى – بول، سوزىڭدە ءوزىڭ ءبىراق. قايتامىن بارىپ اراالپ دا قاالي مەن بولسا والي –

زەينىلعابيدەن مەن اتىمتاي گاۋھارشاشبا شاھارىن ىزدەپ تاالي جەر ءجۇرىپ، ءومىرى كورمەگەن جىنىس قاراعاي، 
بيىك تاۋالردى اراالپ، ارىپ شارشاپ، گاۋھارشاشبا شاھارىنا كەلدى. شاھارعا كەلگەن سوڭ گاۋھارشاشبانىڭ پاتەرىن 

ءبىر نەشە كۇن دەمالىپ تىنىقتى. كەلگەن جۇمىستارىن ايتتى. گاۋھارشاشبا بانۋدىڭ ايتقانىنداي قارتايسا دا تاۋىپ 
 بازاردىڭ جيىن ورتاسىنا بارىپ، ءوز قولىنان گاۋھار شاشىپ جۇرگەنىن اتىمتاي مەن زەينىلعابيدەن كوزىمەن كوردى.
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پ جاتقانىن جابىسىپ سۇراپ ەدى، گاۋھارشاشبا وسى گاۋھاردىڭ سونشالىق تاۋسىلمايتىن قورىنىڭ قايدان شىعى
شاھاردان ءتورت ايلىق جەردە ءبىر قاري االم بار، ونىڭ قاريلىعى سوندايلىق، تاڭەرتەڭنەن كەشكە دەيىن قۇراننىڭ 

ۇش اياتىن وقيدى دا وتىرادى. ونان جالىعۋ، باسقا كاسىپ ىستەۋ دەگەنمەن جۇمىسى جوق. اتىمتاي -ءبىر عانا ەكى
ھارشاشبانىڭ اۋزىنان بىالي دەپ جاۋاپ ەستىگەن سوڭ زەينىلعابيدەنمەن اقىلداسىپ، تاۋەكەل بارىپ كورىپ گاۋ

 قايتالىق دەپ ۇزاق ساپار شەكتى.
گاۋھارشاشبانىڭ ايتۋى بويىنشا، ءتورت اي ءجۇرىپ ارەڭ دەگەندە قاريدىڭ شاھارىنا كەلدى. شاھارعا كەالگەن سوڭ 

اۋىستاپ قايتا د-دەپ قايتا« ەننا اعمالى بەننياتي»اشبانىڭ ايتقانىنداي اۋىز جاپپاي قاريدى سۇراپ كەلسە گاۋھارش
 وقىپ وتىردى.

-اراسىندا قاريدان وزدەرىنىڭ كەلگەن جايالرىن ايتىپ، اتىمتاي سۇراق قويدى. نە سەبەپتى داۋىستاپ اۋىز جاپپاي بىر
گىن كوتەرىپ، اتىمتايعا بۇرىلىپ قارادى دا، مۇنىڭ ەكى اۋىز اياتتى وقيسىز دا وتىراسىز دەدى. كوزىن سيپاپ، يە

 .دەدى –ءمانى بار، 
بۇل اراسىن تولىق ءتۇسىندىرىپ ايتۋ ءۇشىن ەڭ اۋەلى وسى شاھاردان ءۇش ايلىق جەردە ءبىر مىنىسكەر بار. ول 

ەرسەڭ بمىنىسكەر دۇنيەدەگى ەڭ ءبىرىنشى قولونەرشى دەۋگە بوالدى. سول مىنىسكەردىڭ كىم ەكەنىن ءبىلىپ 
 .دەدى –اياق ايتامىن، -اڭگىمەنى باستان

اتىمتاي كوپ ويالنىپ وتىردى دا مۇنى دا ىزدەپ ءجۇرىپ كەتتى. جوالۋشىلىق ۇزاق ساپارعا ۇيرەنىپ العان ادامدار 
كەشكە دەيىن ءجۇرىپ كەلىپ ءبىراز دامىلداپ، تۇنگە تاعى دا شاھارعا كەلگەن سوڭ مىنىسكەردى تاۋىپ وزىنە 

مىنىسكەردىڭ شەبەرلىگى سونشالىق، اعاشتان ءتۇيىن تۇيەدى. ءبىراق، اعاشتان قاندايلىق نارسە ىستەپ  جولدىقتى.
شىتىن شىعارىپ جوق قىالدى. بۇل اراسى ءبىر عاجاپ ءىس. مۇنى -بەرىدەن سوڭ جەرگە ۇرىپ بىت-شىعارسا دا ارى

جەردە ۇلكەن شاھار بار، سول شاھاردا  اتىمتاي بىلمەك بولىپ جانە ءجونىن سۇراپ ەدى، ول شاھاردان ايشىلىق
دۇنيەدەگى ەڭ بيىك، ەڭ ۇلكەن اقمەشىت دەيتىن مەشىت بار. سونىڭ ازانشىسى تاڭەرتەڭنەن كەشكە دەيىن دامىلسىز 
ايعايالپ ازان ايتادى دا وتىرادى. بەس ۋاقىت نامازىنىڭ ورنىنا ول ءبىر نەشە مىڭ رەت ازان شاقىرادى. وسىنىڭ 

سىز وسىنشا ايتىالتىندىعىن ءبىلىپ كەلىپ بەر، سونان سوڭ مەن ءوز جايىمدى ءتۇسىندىرىپ بەرەمىن ازانىنىڭ مەزگىل
دەدى. اتىمتاي زەينىلعابيدەندى ەرتىپە مىنىسكەردىڭ نۇسقاعان جولدارىمەن ازانشىنىڭ شاھارىنا كەلەدى. كەلسە 

زدەپ زان شاقىرىپ تۇرعان ازانشىنى كوردى. ىمىنىسكەردىڭ ايتقانىنداي اقمەشىتتىڭ ۇستىنە شىعىپ الىپ، ايعايالپ ا
كەلىپ ازانشىنىڭ مەزگىلسىز ازان شاقىراتىن سەبەپتەرىن سۇراپ ەدى، وسىدان ون بەس كۇندىك جەردە، جاپان داالدا 

تۇنى كيىك كۇزەتىپ وتىرعان ادام بار، كيىكتەرى مەن كيىك كۇزەتىپ -قۇدىق بار، سول قۇدىقتىڭ باسىندا كۇنى
اراعاي تىراقاي بولىپ قاشىپ قالىڭ جىنىس ق-، بىاليعى ادامدى كورسە ۇركەدى. جايى كەلسە كيىكتەر تىرىموتىرعان ادام

اراسىنا ءسىڭىپ كەتەدى دە، قۇدىقتىڭ باسىندا جاالڭباس ءبىر ادام وتىرىپ قاالدى. وسىنىڭ ءمانىسىن ءبىلىپ بەرسەڭ، 
 سونان كەيىن مەن دە ءوز ءجايىمدى تۇسىندىرەمىن دەدى.

تىمتاي ازانشىنىڭ ايتقان جولدارىمەن ءجۇرىپ كەلىپ، قۇدىققا تاياپ كەلگەندە قالىڭ مال كورىندى. جاقىنداپ كەلىپ ا
ەدى، مال دەگەنىڭ كيىك بولىپ شىقتى. كيىكتەر اتىمتايدى كورگەندە ءدۇر ەتىپ ۇركىپ، قاراعاي اراسىنا ءسىڭىپ 

ازانشى ايتقان جاالڭباس ەڭگەزەردەي شونجار ءبىر قارا جىگىت كەتتى. قۇدىققا كەلسە، قۇدىقتىڭ باسىندا باعاناعى 
وتىر. ءجون ساۇراپ سويلەسەيىن دەپ ەدى، اتىمتايعا جارىتىمدى جاۋاپ بەرە المادى. ەكى ءسوزىنىڭ بىرىندە قىز، 

بىراز ء قىز دەگەن سوزدەر قىستىرىال بەردى. ءسىرا ەساالڭ ادام بولۋى كەرەك دەپ اتىمتاي قينالىڭقىراپ قاسىندا
 دامىلداپ وتىردى.

 .دەدى – بوالدى، بىلۋگە كىمنەن ءجونىڭىزدى ءسىزدىڭ –
 .دەدى –ت بار، سول مەشىتتىڭ قازىرەتىنەن سۇرا، مەشى جەردە كۇنشىلىك ءۇش –

تتى سۇراستىرا مەشى-اتىمتاي بۇالي دەپ جاۋاپ بەرگەنىنە ىرزا بولىپ مەشىتتى ىزدەپ ءجۇرىپ بەردى. سۇراستىرا
تاپتى. ەلسىز، جۇرتسىز جەرگە سالىنعان جالعىز عانا مەشىت ەكەن. مەشىتتىڭ ىشىنە كىرىپ قازىرەتتى كەلىپ 

بولمەسىنەن تاپتى، باسىنا داعارداي اق سالدە وراعان، ساقالى بەلۋاردان تۇسكەن اپپاق قۋداي ادام ەكەن. ەسىكتەن 
 نداسىپ قارسى الدى.اتىمتاي كىرىپ كەلگەندە ورنىنان ۇشىپ تۇرىپ قول قۋسىرىپ، اما

 .دەدى – وتىر، سويلەي اڭگىمەڭدى بولسىن، جولىڭ بە؟ كەلدىڭ امان باالم، ە، –
اياق اڭگىمەنى ۋازىرلەردىڭ مىسىردا بولعان ماجىلىسىنەن قوزعادى. قازىرەت قابارىن الىپ، جاقسى -اتىمتاي باستان

 ىاليب بۇدان ەندى دەدى، –باالم، »نان كەيىن: شىرايمەن وتىرىپ تىڭدادى. قازىرەت اتىمتايدىڭ ءسوزى اياقتاعان
 .دەدى –، «ىدان بىالي، ەندى كەيىن قايتاسىڭوس قورىقپا، دەپ عوي بوالمىن جيھانشى كەزىپ، جيھان تاعى قاراي

 دە ءبارى كيىكتىڭ كوپ جۇرگەن ەرىپ قاسىنداعى ونىڭ عوي، بار قارا جاالڭباس وتىرعان باسىندا قۇدىق اناۋ –
 ۇندەردەك ءبىر قارا جاالڭباس اناۋ بوالدى، جەردە شاقىرىم مىڭ وڭتۇستىگىندە قۇدىقتىڭ سول شاھارى بۇالردىڭ ادام،
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اردا قان بولعان. كيىكتەر قاننىڭ اسكەرى ەدى. شاھارىنان قىز جەتپەگەندەي، پەرىنىڭ قىزىن الىمىن دەپ، شاھ سول
پەرىنىڭ قىزدارىمەن ايقاسقان. پەرىنىڭ ءتىلىن بىلەدى مە، بولماسا پەرىويناق دەگەن جەردەگى ءبىر باستاۋعا كەلىپ، 

والرمەن ۇيلەسە المادى ما، ايتەۋىر وزدەرىن پەرى سوعىپ، قاندى دۋانا عىپ، سول بويى وتىرعىزىپ كەتەدى دە 
جاردەم  ناسكەرلەردىڭ بارلىعىن كيىك قىلىپ جىبەرەدى. ءوزىڭ كورگەن سول كيىكتەر قاننىڭ اسكەرلەرى، ال، بۇعا

بەرىپ، پەرىمەن سويلەسەرلىك شاھارالرىندا ەش ءبىر ادام جوق. جۇرتتىڭ ءبارى دە پەرىويناق دەگەن جەردىڭ 
ماڭىنان جۇرۋگە قورقىپ، ەكى كۇن، ءۇش كۇنشىلىك جەردەن بۇرىلىپ كەتەدى. بۇالردى قايتادان ادام قالپىنا 

كەلەر ەدى، ءبىراق، مەنىڭ بارۋعا ۋاقىتىم جوق. والردان ەشكىم كەلتىرىپ، شاھارىنا قايتارۋ تەك عانا مەنىڭ قولىمنان 
 قابارالسپايدى، سونىمەن والردىڭ جايالرى وسى ەدى.

 اتىمتاي ەستىگەندە قازىرەتتىڭ بەتىنە قاراپ وتىردى دا:
 ىپاش سىرالرىن تاعىالردىڭ-تاعى بانۋ قاري، مىنىسكەر، ازانشى، جولدارداعى ارعى ودان دەدى، – قازىرەت، –

 .اتىمتاي دەدى – بەرمەيسىزبە،
پتى زدەرى ايتامىن دەو بويى جول سىرالرىن تۇپكىلىكتى ءبىراق بەلگىلى، ماعان دە ءبارى جايالرىنىڭ والردىڭ –

 .دەدى –عوي، ايتار، 
اتىمتاي، قازىرەت بۇالي دەگەن سوڭ كوپ قازىپ سۇرامادى. ايتكەنمەن، بانۋدىڭ قازىناسىنىڭ تۇپكى قورىنىڭ قايدان 

بانۋ قازىناسىنىڭ »شىعىپ جاتقانىن بىلۋگە ىنتا قويدى. اتىمتايدىڭ ويىن قازىرەت تە ءبىلىپ، بىالي دەپ جاۋاپ بەردى: 
اسى ساعان قۇمار، تۇبىندە بانۋدىڭ تىلەگى ورىنداالدى، سەن بانۋدى كوپتىگىن ءوزى ايتار، ءبىراق بانۋدىڭ ءوز ب

 .دەدى –، «الۋىڭ كەرەك
قازىرەت اتىمتايعا باتاسىن بەرىپ، شىعارىپ سالدى. اتىمتاي كەلگەن ىزىمەن ءبىر نەشە كۇن ءجۇرىپ ازانشىعا كەلدى. 

 ى.لىق جاعدايدىڭ ءبارىن باستان اياق سويلەدازانشى قۇرمەتپەن قارسى الىپ، كۇتتى. اتىمتاي ازانشىعا شەشىلىپ بار
ازانشى ءوزىنىڭ جايىن اتىمتايعا اڭگىمە قىلىپ سويلەي باستادى: مەن وسى شاھاردىڭ ازانشىسىمىن. مەزگىلمەن عانا 
بەس ۋاقىت نامازدىڭ الدىندا مەشىتتىڭ جوعارى مىنبەسىنە شىعىپ ازان شاقىراتىنمىن. مەنىڭ داۋىسىم مۇڭدى، تولقىندى 

اننىڭ بارىنە سۇيكىمدى ەدى، ايتقان زىكىرىمدى جۇرت ۇيىپ تىڭداي قاالتىن. ءبىر كۇنى جۇرت جۇما نامازىنا ج
جينالىپ، مەن نامازدىڭ الدىندا ازان شاقىرۋعا شىقتىم. ەكى قولدى قۇالققا قويىپ زىكىر سالىپ تۇرعنىمدا كوز الدىم 

ىما جىپكە تىزىلگەن قولعا توتىلىق مارجان تارتىال قالىپتى. قاراۋىتىپ، باسىم اينالىپ كەتكەندەي بولدى. كوز الد
قىزىقتىم، ۇستاي الىپ ەم، كوتەرىپ بويى مەشىتتەن شىعارىپ كوككە الىپ جونەلدى. كوز سول بويى جۇمىلىپ كەتتى، 

ياليمىن، مىن. وكوكتى اراالپ، كوكتىڭ تاالي قاتپارالرىنان ءوتتىم، اۋەنى دە اراالپ مارجاننىڭ استىندا سالبىراپ كەلە
ى. اۋ دەيمىن. ايتەۋىر كوزىمدى اشقىم كەلمەيد-قولىمنان شىعىپ كەتىپ، جەرگە قۇالسام، كۇل تالقانىم شىعىپ قاالدى

مۇمكىن كوزىمدى اشسام، كوكتە ءجۇرىپ جەردى كورىپ، جۇرەگىمنىڭ قابى جارىلىپ كەتەرمە. ءبىر مەزگىلدە 
ي زىمىرادى. مەن استىندا سالبىراپ قالماي ءجۇرمىن. الدە نە ۋاقىتتا اياعىم سىرىلداپ، تۇيعىنداي ءتۇيىلىپ، جەرگە قارا

سىبدىرالپ شالعىنعا ورالدى، قولىم بوساپ قالىپتى. كوزىمدى اشىپ جىبەرسەم، قۇالزىعان جاپان داال ەكەن. شالعىندا 
ەلە اراال، توراال تاۋدان ءتۇسىپ كبەلۋاردان بولەنىپ جاتىرمىن. ماڭايىما كوز جىبەرىپ ەدىم، قالىڭ جايىلىپ جۇرگەن ق

 جاتقان قويالردى كوردىم. قۋاندىم، قويشىسىنا سويلەسىپ نەدە بولسا ەلگە بارامىن عوي دەدىم.
ورنىمنان ۇشىپ تۇرا كەلىپ، قويعا تامان جۇرە باستادىم. قويدىڭ ارتىنان ەرىپ كەلە جاتقان قويشىعا جولىعىپ، ەل 

ىن مەنىڭ ءجونىمدى سۇراي باستادى. سۇراعىنا قاراي جاۋاپ بەرىپ جاتىرمىن. سۇرادىم. ول جاۋاپ بەرمەستەن بۇر
ءبىراق، بۇگىن شىقتىم ەلدەن دەگەنىمە سەنبەي، اشۋالندى. ءوزى دە الپىستىڭ ىشىنە كەلىپ قالعان اقساقالدى ادام 

ق، ىپ قالدى. زارە قالعان جواق قولىنداعى تاياعىمەن سال-ەكەن. شىراعىم مەنى الداۋعا اينالدىڭبا دەپ تىلگە كەلمەي
قورىقتىم، عاپۋ سۇراپ جالىندىم. ايتەۋىر جەر تاياقتى جەپ العان سوڭ، نەدە بولسا ەلگە جەتۋ ماقسات بولدى. 

 قويشىنىڭ نۇسقاۋى بويىنشا ەلگە تامان بەتىمدى تۇزەپ تاعى جونەلدىم.
تۇسكەنىمدە ۇلكەن زيراتقا كەزدەستىم. ەندى بۇل ۋاقىتتا كۇن باتۋعا تايانىپ قالعان ەدى. مەن ءبىر بەلەڭ اسىپ 

اۋىل زيراتتان كوپ الىس ەمەس ەكەنىن ءبىلدىم. ءبىراقتا زيراتقا تۇنەۋ عادەتىم ەدى، سول عادەتىم بويىنشا زيراتقا 
 تۇنەدىم.

وت  .دوڭگەلەك وت كورىندى-كۇن باتىپ، كوز بايالنعان سوڭ تاۋدان تۋراالپ زيراتقا قاراي تونگەن، تاباقتاي دوپ
بارعان سايىن جاقىنداپ، زيراتقا تاياپ كەلگەندە، قورقىپ جاسىرىنىپ جاتىپ سىعاالپ قارادىم. سۇيتسەم، وت دەگەنىم 
ايداعاردىڭ كوزىنىڭ وتى ەكەن. كەلدى دە ءبىر جالپاق ەسىكتەي تاستى اۋدارىپ، ىشىنە كىرىپ ادام سۋرەتىنە ءتۇستى. 

ەلىپ الگى قاقپا تاسقا كەلدىم. سوڭىنان ەردىم، قۋىستىڭ ار جاعى ءۇي ەكەن. بۇل ۋاقىتتا مەن دە ورنىمنان ۇشا تۇرەگ
ەكى ەسىكتى اشىپ كىردى، ءۇشىنشى ەسىكتى اشقاندا، ار جاعىنان كۇن مەن ايداي ءبىر سۇلۋ قىز شىقتى. قىزدى -بىر

 كوزىم شالدى، ءبىراق ايداعار جازىم قىالر دەپ ىزىمشە شىعىپ جونەلدىم.
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ار ەكەن دەپ ەكى كوزىم قاقپا تاستا، زيراتتىڭ بۇرىشىندا اڭدىدىم دا وتىردىم. تاڭ قاراڭعىسىندا تاعى قاي ۋاقىتتا شىع
 ايداعار سۋرەتىنە ءتۇسىپ تاۋعا قاراي جونەلدى.

ەرتەڭىندە مەن ءوز بەتىممەن ەلگە قاراي تارتتىم. ۇلكەن ءبىر شاھارعا كەزدەسىپ، قايىرشىلىق قۇردىم. ءوز شاھارىمنىڭ 
لىق جەردە ەكەنىن مولشەرلەي المادىم. جايىمدى ايتىپ سۇرايىن دەسەم تاعى دا تاياق جەيمىنبە دەپ قورىقتىم. قانشا

ايتەۋىر ءبىر جاقسىسى، قايىرشىنىڭ ءجونىن سۇرامايتىن ەلدىڭ عادەتى عوي، سول عادەت بويىنشا مەنىڭ ءجونىمدى 
 سۇراپ بىلۋگە ەشكىم قۇمار بولعان جوق.

نعان ۇيلەرىم حاننىڭ قىزى جوعالىپ، ونى ايداعار، ديۋ الىپ كەتتى دەسەدى. ءبىراق، سونى مەن تۇندە قونىپ اتتا
كورىپ ەدىم، تاۋىپ بەرەمىن دەپ وقىستا بىرەۋگە اۋزىمنان شىعىپ كەتتى. مەنىڭ ءبىر اۋىز ءسوزىم دەرەۋ قانعا 

الدىردى. حان شاقىردى دەگەندە تاعى  جەتتى. حان دەرەۋ بۇكىل شاھاردان مەنى ىزدەتىپ، قونىپ جاتقان جەرىمنەن
دا ءبىر قىلمىس تاعىپ، جازاالپ تاستارما ەكەن دەپ قورقىپ، قاشان الدىنا كەلگەنشە زارە قۇت قالمادى. سۇيتسەم 
جوعالعان قىزىن سۇرادى، تابامىسىڭ دەدى، ىركىلگەم جوق، تابامىن دەدىم. مەنىڭ تابامىن دەگەن ءسوزىم شىققاندا 

 ولس بولساڭ، بەرەتىن تاۋىپ قىزىمدى دەدى، –بۇالي ءجۇرىپ ەگەر، -نىنان ۇشا تۇرىپ ەدى، واليقان قۋانىپ ور
 دەپ ەرەمب الىپ وزىڭە قىزىڭدى تاڭداعان ىشىنەن قىزدارىنىڭ ۋازىرلەرىمنىڭ قىزىمداي بولماسا ءوزىن، قىزىمنىڭ

 .بەردى ۋادە
قىزداردى شاقىر دەپ ەدى، ساۋ ەتىپ قان وتىرعان ۇيگە ونشاقتى قىز جەتىپ كەلدى. قىزداردىڭ سۇلۋلىعى سونشالىق، 

حان مىناۋ ۋازىرلەردىڭ قىزدارىنىڭ ىشىنەن »بىرىنەن ءبىرى وتەدى. تومەن قاراپ ۇندەمەي وتىردىم دا بايىپپەن، 
 .دەدىم –، «ءوزىڭىز اليىقتاعان بىرەۋىن بەرەرسىز

ن بەتىمە قاراپ الدى دا، ورتادا تۇرعان ءبىر قىزدى نۇسقاپ، قولىن سوزىپ كورسەتتى. مىناۋ دەدى، تايىر دەگەن حا
باس ءۋازىردىڭ قىزى شولپان، والي بولسا سەنىڭ قالىڭدىعىڭ دەپ قىزعا قاراپ ەدى، قىز ۇيالىپ تومەن قارادى. 

 سوڭ ورنىندرىنان قوزعالىپ جونەلدى.باسقا قىزدار شولپاندى ورتاعا الىپ، حان رۇقسات ەتكەن 
مەنىڭ دە كوڭىلىم ءوسىپ قۋانىپ، نەداۋىر كوتەرىلىپ قالدىم. باقىتىما قاراي قان كەز بولدى، ەندى جولىم بوالر، 

 حاننىڭ قىزىن تاۋىپ بەرۋىم كەرەك، بۇل ماعان قويىلعان سەرت دەپ ىشىمنەن ويالندىم دا قويدىم.
 .حان دەدى –ان كەرەك، سايم-قۇرال كۇش، جاردەم قانداي مەنەن ءجا، –
 ەنىڭم جىگىتتەرىڭىز ول ءبىراق، بولسىن، دەيىن كەشكە ەرتەڭ كۇشتەرىمەن قۇرال اسكەرلىك جىگىت، قىرىق –

 ايمانمەنس ساۋىت، تامان كەشكە ەرتەڭىندە. دەدىم – كەرەك، بولۋى ورىندايتىن سونى بۇيىرسام نە بولىپ، امىرىمدە
اتقا كەلدىم. جىگىتتەردىڭ ءبارىن دە زيراتتىڭ ىشىندە جاسىرىپ قويىپ، قازىر زير كادۋەلگى ەرتىپ جىگىتتى قىرىق

مىناۋ تاۋدان ايداھار كەلەدى، سونى اڭديمىز. اناۋ قاقپا تاستى اشىپ قۋىسىنا كىرگەندە دايار تۇرىڭدار، شىعا بەرىسىندە 
 .جىگىتتەرگە دەدىم –سوعىسامىز، 

ەگى ادەتى بويىنشا تاۋدان ەڭبەكتەپ ايداھار دا كەلىپ قاقپا تاسقا ءىلىندى. قاقپا تاستى كوز بايالنعان سوڭ كۇند
 قوپارىپ اۋداردى دا كىرىپ كەتتى.

 .جىگىتتەرگە دەدىم – مە؟ كوردىڭدەر انە –
 .دەدى – كوردىك، –
ۇسپەس ت تىنەسۋرە ايداھار ول جيناپ كۇشتى بارلىق. تابىالدى قىز ولتىرسەك ەگەر. وسى جاۋىمىز الىساتىن ءبىزدىڭ –

 .دەدىم –بۇرىن، ادام سۋرەتىندەگى كۇنىندە ايقاسۋىمىز كەرەك، 
قىرىق جىگىتپەن قاقپا تاستىڭ اۋزىن الدىق. ءوزىم جىگىتتەردىڭ الدىنان بەلسەنىپ قارۋ سايمانىن قولعا الىپ ءازىر 

تىپ ەدى، جىگىتتەردىڭ ءبارى دە قاشا بولدىم. تاڭعا جۋىق ايداعار ىسىلداپ شىعىپ كەلە جاتقاندا دەمىمەن تار
جونەلدى. مەن سەمسەردى ەكى قولىما كولدەنەڭ ۇستاپ، ايداھاردىڭ اۋزىنان ءتىلىپ وتە شىقتىم. مەن تالىپ قالىپپىن، 
جىگىتتەر قاشىپ قانعا بارىپ، قايىرشى ايداھارمەن الىسىپ قالدى، ءبىز قورقىپ قاشىپ كەتتىك دەدى. حان ەكىنشى 

جىبەرىپ، بۇالر كەلسە ايداھار ءولىپ قالعانىن، مەنىڭ تالىپ قالعانىمدى كوردى. مەنىڭ باسىمدى سۇيەپ، قابات كىسى 
ەسىمدى جيناعاننان كەيىن قاقپا تاستىڭ ىشىنە كىرىپ قىزدى الىپ شىقتى. جۇرت شاپقىالپ حانعا قابار جەتكىزدى. 

سىن دەدى. شولپاندى ماعان تيگىزدى. مەن حان قىرىق كۇن ويىن، قىرىق كۇن توي جاساپ، ەكى توي ءبىر بول
شولپاندى العان سوڭ حانعا ءۋازىر بولىپ قىزمەت ىستەدىم. مەنىڭ اتىمدى حان جولدىاياق قويدى. بۇرىنعى ءوز اتىم 

ا شاعالى بولدىم، حانع-باراندى، باال-قاكىم بوالتىن. سونىمەن جاقسى تۇرمىستا ءتورت جىلدى وتكىزدىم. ءۇيلى
 تى. حان سوندايلىق ماعان سەندى. باسقا ۋازىرلەردەن جاسىرىن سىرالرىن ماعان عانا ايتاتىن ەدى.قىزمەتىم جاق

ءبىر كۇنى تۇندە جۇگىرىپ ساعيال دەگەن جەڭگە كەلىپ، سۋىق حابار جەتكىزدى. ساعيالنىڭ سوزىنە قاراعاندا، سول  
ولپانعا ى دارعا اسپاقشى بولىپتى. مۇنى ەستىپ شكۇننىڭ وزىندە قىرىق ءۋازىر سىنالىپ، حاننىڭ بۇيرىعى بويىنشا مەن

اقىلداسىپ ەدىم، شولپان مەن مۇنى ەستىدىم. ءبىراق سەن ايتقان بوالرسىڭ دەگەن سۇراققا سەنبەدىم. سەنبەگەن سوڭ 
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ساعان ايتپاعان ەدىم. مەنىڭ ەستۋىمشە سەنى سىنايدى دەدى. ءبىراق حاننىڭ قىزى كۋالىك بەرىپ، بۇرىن ءبىر ديۋدىڭ 
 .ىكەتت ۇشىپ زارەم مەنىڭ دەگەندە دەپتى –سوڭىنان قاقپا تاستىڭ قۋىسىنا ەرىپ كىرگەنىن كورىپ ەدىم، 

جايىمدى ايتسام با ەكەن دەدىم، شىراق ديۋدان ءوزى قورقىپ -اياق قال-كوپ ويالندىم. حاننىڭ الدىنا بارىپ باستان
ىم. قاشۋ كەرەك دەدىم ىشىمنەن. ءبىراق شولپانعا تۇرعان حان ۇستاپ الىپ ولتىرەدى عوي دەپ ويالپ جانە قورىقت

بۇل سىرىمدى ايتپادىم. امال قانشا شولپاندى تاستاپ، سول تۇندە شاھاردان شىعىپ قاشىپ جونەلدىم. سوڭىنان 
مەنىڭ قاشىپ كەتكەنىمدى ەستىپ ىلە بۇكىل شاھار حالقى بولىپ، تاڭدى بەتكە اال ىزدەدى. قاراعايدىڭ اراسىندا 

ىپ جابىال شاھار بولىپ، ورتاعا الىپ قۋدى. مەن قاشىپ كەلەمىن، قالىڭ جۇرت قۋىپ كەلەدى، جەلدىڭ ماعان جەت
اۋ دەگەن كەزدە مەنىڭ كوزىمە مارجان -اۋ، مىنە ۇستايدى-لەبىنە ءتۇرىلىپ كوتەرىلگەن ەتەگىمنەن انە ۇستايدى

 نە دەگەن كەرەمەت دەپ قاال بەردى.ەلەستەدى. باس سالدىم، كوتەرىپ الىپ جونەلدى. جۇرت ارتىمدا شۋالپ، 
مارجاننىڭ استىندا باياعىداي سالبىراپ كەلەمىن. الدە نە زامانداردا ءبىر قامىسقا كەلىپ اياعىم ءىلىنىپ ەدى، كوزىمدى 

ۇم جاعىما بۇرىلىپ قاراپ ەدىم، بيىك ق-اشىپ جىبەردىم. ەشتەڭە دە جوق، قالىڭ قامىستىڭ ىشىندە قالىپپىن. جان
سقا كوزىمە ەش نارسە كورىنبەدى. نەدە بولسا وسى تاۋدىڭ باسىنا شىعايىن دەپ ەكى ەتەگىن بەلىمە ءتۇرىپ تاۋدان با

الىپ، ارەڭ دەگەندە تاۋعا شىقتىم. تاۋدىڭ ارعى جاق بەتىندە، تەك قانا جالعىز، كوك شاتىرلى كۇمبەز كورىندى. 
ەتشى ايەل كەز بولدى. كىرۋگە رۇقسات سۇراپ ەدىم، اياڭداپ وتىرىپ كۇمبەزگە كەلىپ ەدىم، ەسىگىنىڭ الدىنان كۇز

 تۇرا تۇرىڭىز، سويلەسىپ كەلەيىن دەپ، تۇرا جونەلدى.
 .دەدى – رۇقسات، كىرۋگە –

كۇزەتشى ايەلدىڭ سوڭىنان ەسىكتەن كىرىپ، اراالپ سارايعا كەلسەم، اسىر سالىپ بيلەپ جۇرگەن قىرىقتاي جاس 
 قىزدى كوردىم.

العىز قىزى، قاسىنداعىالرى سونىڭ ەرگەن كۇزەتشىسى ەكەن. بۇرىن ەشكىمدى ىشتەرىنە قاديشا دەگەن حاننىڭ ج
جىبەرمەيتىن تارتىپتەرى بولسا دا، بۇل جولى ماعان ونداي ءتارتىپ قولدانعان جوق. نە كەرەك، وزدەرىمەن بىرگە 

 مەنى سارايدان شىعارعىسىكۇمبەزدە اسىر سالىپ ويناپ كوپ ۋاقىت وتكەردىم. قاديشامەن جاقسى تانىس بولدىم، 
كەلمەدى، ءبىراق مەن ول ومىرگە ريزا بولمادىم. مەنىڭ ەسى دەرتىم تۋىپ وسكەن شاھارىم بولدى دا تۇردى. 

ماعاي سىرتقا تار-جاتسام، تۇرسام وسىالردىڭ ەسىگىنەن قاالي شىعىپ قۇتىالرمىن دەيمىن. ءبىر ءۇنى بارلىق قىز جاپا
ءجۇرىپ قىزداردىڭ اراسىنان سىتىلىپ قاشتىم. تۇرا قۋدى، قۇتقارماۋعا اينالدى. ساستىم، شىقتى، مەن دە شىقتىم، ويناپ 

اۋ -نە قىالرىمدى بىلمەدىم. ەندى ۇستاسا وڭدىرماس، حانعا ايتىپ دارعا اسادى عوي دەپ وياليمىن. ەندى ۇستايدى
ەرىپ اال جونەلدى، قايدا الىپ دەگەندە ويالماعان جەردەن تاعى دا مارجان ساپ ەتە ءتۇستى. شاپ بەردىم، كوت

بارادى، قاي جەرگە توقتايدى، وندا مەنىڭ جۇمىسىم جوق، شىنىندا وندايدى ويالۋعا مۇرشامدى كەلتىرمەدى. ۇشقاندا 
جىلدامدىعى سوندايلىق، كوزىڭدى اشتىرمايدى عوي. نە زاماندا تابانىم جەرگە ءتيىپ، قولىم بوساپ، كوزىم اشىلىپ 

شاھارىم، ءوزىمىزدىڭ مەشىت تۇر، مەشىتكە قاراي جۇگىردىم. كەلسەم جۇرت جينالىپ، ناماز  كەتتى. قاراسام ءوز
وقىعالى جاتىر ەكەن. مەنى كورىپ قۇشاقتاپ بىرىنەن سوڭ ءبىرى اۋزىمنان ءسۇيىپ، توسىنە قىسىپ ءماز بولدى دا 

 ىن ايتتىم. جۇرت بىالي دەپ جورىدى،قالدى. مەنىڭ قايدا، قاالي بارىپ كەلگەنىمدى سۇرادى، نەسىن جاسىرايىن ءبار
ول سەنىڭ مارجان دەگەنىڭ باقىت قۇسى، اناۋ باستاپقى ءۋازىردىڭ قىزى ءبىرىنشى جۇبىڭ، ەكىنشى قۇداي قوسقان 

 –جۇبىڭ قاديشا، ول ساعان تۋعاننان عاشىق ەدى، سەنى كۇتىپ جاتقان بەتى بوالتىن. سەن ونان بەكەر قاشتىڭ، 
 .دەلى

مۇنى ەستىگەندە جامان وكىندىم. راسىندا قاديشانى الىپ كەتۋىم كەرەك ەكەن، ول ءبىر ومىرلىك وكىنىش بولدى. 
مەن سودان بەرى قاتتى وكىنىشتى بولدىم. قايعىرىپ مەشىتتىڭ توبەسىنە مىنبەگە شىعىپ الىپ، مەزگىلسىز زىكىر 

تتى بوالم. زىكىر سالماسقا مەندە ەش ءبىر ءدات قۋات شاقىراتىن سەبەبىم سول. باقىت قۇسى تاعى كەلەمە دەپ ءۇمى
قالعان جوق. ەرىكسىز باقىرامىن دا تۇرام، كەيبىر شاھار قالىقتارى مەنى جىندانعان دەپ تە ءسوز قىالتىن كورىنەدى. 

 .ازانشى دەدى –والردىڭ ءسوزى ىشىمە دە كىرمەيدى. مىنە مەنىڭ مەزگىلسىز زىكىر ساالتىن سەبەبىم وسى، 
ىمتاي ازانشىنىڭ اۋزىنان اڭگىمەسىن ەستىپ بولعان سوڭ، رۇقسات سۇراپ مىنىسكەردىڭ شاھارىنا ءجۇرىپ كەتتى. ات

جايىن، ازانشىنىڭ ءوزى ايتقانداي -كوپ ۋاقىت ءجۇرىپ شاھارعا كەلدى. شاھارعا كەلىپ مىنىسكەرگە ازانشىنىڭ ءمان
ىن، سەن ايتاي جايىمدى مىنىسكەرلىك مەن ەندى. ەدىد –اتىمتاي، »تۇگەل ايتىپ شىقتى. مىنىسكەر: -قىلىپ تۇپ

 .دەدى –، «قۇالق سالىپ تۇگەل تىڭدا
 .قاشقىنمىن ءبىر مەن وتىرعان كەلىپ قاشىپ شاھاردان شاماسىندا، شاقىرىم مىڭ ارادان وسى شاھارىم مەنىڭ –

منان ىنا جاسىمنان بەرىلدىم. قولىمەنىڭ اكەم ءجاي عانا قولونەرشى ەدى، اكەمنىڭ تاربيەسىمەن مەن دە قولونەر جۇمىس
كەلمەيتىن ونەر جوق، ون قولىمنان ونەر توگىلدى. مەن تەمىر دە سوعامىن، تەمىردەن ءتۇيىن دە تۇيەمىن، اعشتان 

 جاسامايتىن، تۇيمەيتىن ءتۇيىنىم بولمايدى.
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ۋ قىز اڭدادىم، اليىقتى سۇلشەشەم قارتايىپ مەنى ۇيلەندىرمەكشى بولدى. كوپ ۋاقىت قىز ت-اتادان جالعىز ەدىم، اكە
كەزدەسپەدى، وسى قانداي اي مەن كۇندەي سىنشى بولىپ كەتكەنىمدى بىلمەيمىن. ءبىر كۇنى ۇيىمە ءبىر اقساقال 

 ەرەكك سۇلۋ ماعان. ايتتىم جايىمدى. اينالدىردى مەنى دەپ – ،«ما بار قالىڭدىعىڭ دەدى، –باالم، »كەلىپ قوندى. 
بدەن ماشىقتانىپ قالعان. ساعان جۋىرماڭداعى ءوڭى ا جاساپ زات سۇلۋ كوزىڭ سەنىڭ. دەدىم المادىم تابا سۇلۋ ەدى،

 سۇلۋ قىزدار ۇناي قويماس دەدى. اقساقالدىڭ مۇنىسى راس ەدى.
 .دەدىم – بارما، سۇلۋىڭىز تابار ءوزىڭىزدىڭ اقساقال، يا –
ىردە وم بۇل سۇلۋ ارتىق مۇنان بولسا كەرەك، بولماۋى دۇنيەدە سۇلۋ ونداي ۇنايدى، ساعان سۇلۋىم تابار مەنىڭ –

 كورگەنىم جوق دەدى.
شاماسى اقساقالدىڭ جاسى الپىس جاستان اسقان ەدى. الپىس جىلدىق ومىرىمدە مۇنەن ارتىق سۇلۋ كورمەدىم دەگەندە، 

 جۇرەگىمدى تاس سەندىردى.
دۇنيەدە جوق سۇلۋ دەسە سۇلۋ ەكەن. بار اقىر اقساقالعا ەرىپ، اقساقالدىڭ ايتقان سۇلۋىن ىزدەپ باردىم. بارسام 

 سىن كوزىممەن قاراپ سىناسام دا، تۇرعان بويىنان تۇيمەدەي ءمىن تاعا المادىم.
 جوق كورگەنىم سۇلۋ مۇنداي مەن ۇنادى، كوڭىلگە سۇلۋىڭىز كورسەتكەن مىناۋ ءسىزدىڭ دەدىم، – اقساقال، –

 .كۇلدى قارقىلداپ اقساقالىم ەم، دەپ – ەمەسپىن، االتىن تابا ءسوز ماقتاۋعا. ەدىم
سول جول اقساقالدىڭ جاردەمىمەن قۇدا بولىپ، قالىڭ مالىن تولەپ سۇلۋدى الدىم. سۇلۋدىڭ اتى ايسۇلۋ ەدى، 
ايسۇلۋدى العاننان بەرى جۇمىس ىستەپ كاسىپ قىلۋعا مويىن جار بەرمەدى، جەلكەدەن ءبىر نارسە تارتىپ تۇراتىن 

وزىنەن تاسا بولسام، جانىم شىعىپ كەتە جازدايدى. ايسۇلۋ دا موينىما ورالىپ قاسىنان سياقتى. قاسىنان شىقسام، ك
 شال ءولدى،-شىعارعىسى كەلمەيدى، ەڭبەك ىستەپ، مال تاۋىپ كۇن كورۋ كەرەك ەدى. ول مەندە بولمادى. كەمپىر

رعاندا ويعا لۋدىڭ قاسىندا وتىتۇتتاي بولىپ كەدەيلەندىك، قولداعى بار تاۋسىلدى، وسى جوقشىلىقتىڭ ءبارى دە ايسۇ
 كىرىپ تە شىقپايدى.

ءبىر كۇنى بىرەۋلەرمەن ەرىپ جوالۋشى شىعاتىن بولدىم. مەنىڭ جوالۋشى شىعاتىنىمدى ايسۇلۋمەن اقىلداسىپ ءبىر  
پ ءبىر دە« قۇداي قوناقپىز»اي بۇرىن شەشتىك. سونىمەن ءجۇرىپ كەتتىم. جوالۋشىنىڭ ەركى وزىندە بوالتىن، 

التى ادام ەدىك، كۇتتى. تۇندە ءبىر قۇماالقشىعا ءبارىمىز دە قۇماالق -ق ورداعا كەلىپ تۇسە قالدىق. بەسۇلكەن ا
سالدىردىق، مەنىڭ كەزەگىم كەلگەندە قۇماالقشى بەتىمە ءبىر قاراپ الدى دا، ءجايىپ قويعان قۇماالعىنا قاراپ الىپ: 

ەن دەپ ىشىمن وتىر وتتاپ جوق، سەنگەنىم. عوي دەگەنى – ،«بوالدى ايەلىڭنەن اجالىڭ سەنىڭ دەدى، –باالم، »
ۇرىستىم، بەتىمە قاراپ ماعان سەنبەي ىشىڭنەن ۇرسىپ وتىرسىڭ عوي، ايەلىڭنىڭ تاڭعا جۋىق ەتى مۇزداپ، ەركەكپەن 
 بىرگە تاماق ىشپەيتىنى راسپا دەگەندە شوشىپ كەتتىم. وسى ءيتتىڭ ايتىپ وتىرعانى ساندىراق، ساندىراق تا بولسا

 اۋ دەپ قورىقتىم.-مىناۋ ءسوزدى تاۋىپ ايتتى
شىنىندا ايسۇلۋ باسقا ەركەك تۇگىل وزىممەن بىرگە وتىرىپ تاماق ىشپەيتىن ەدى. جانە تاڭعا جۋىق ەتى مۇزداي 
بوالتىن، ويالۋشى ەم، ەركەكپەن بىرگە تاماق ىشپەۋىن، تاڭعا جۋىق ەتىنىڭ مۇزداۋىن ءبىر سەبەپتەر بار عوي، سول 

 رىن سۇراسام كوڭىلى قاالرما ەكەن دەيتىن ەم. بارعان سوڭ ەندى سۇراماي بولماس دەگەن ويعا كەلدىم.سەبەپتە
 .دەدىم – بە؟ كەرەك ايىرىلىسۋ ايەلمەن ول ءسۇيتىپ سوڭ بارعان ەندى بولسىن، اق-راس بالگەر، ال –
 .دەدى – تاڭداۋىڭشا، ءوزىڭ اراسىن ەكى بۇل ولەسىڭ، ايەلىڭنەن بولماسا ايىرىلىساسىڭ، بولسا كەرەك جان ەندى –

مەن سول قورىققاننان قورقىپ، قورقىنىشتى ۇستاي ۇيگە جەتكەنشە تاۋداي قىلىپ ءۇيىپ الدىم. ۇيگە كەلگەن سوڭ، 
ايەلىمنىڭ بەتىگە قاراسام، جۇرەگىم اۋزىما تىعىلىپ، كەۋدەمنەن ءبىر بالە تىرەپ تۇرعان سياقتى بولدى دا قالدى. 

. ىستىمجاب دەپ –، «مەنىمەن بىرگە تاماق ءىش، جانە تاڭعا جۋىق ەتىڭ نەگە مۇزدايدى، ايت»ەيىن، قورىقسامدا قايت
-مسۇلۋى ويپىرماي. المادىم تۇرا سوزىمدە تىرەپ تابان ەكەن، بارادى بۇرىلىپ وزگەرىپ ءوڭى اينالدى، اشۋالنۋعا

ن ماجا تاپپاي جەر قويارعا جانىمدى عوي، ءتاتتى جان. ورالدىم موينىما قورىققانىمنان دەپ اشۋالندىڭ نەگە اي،
ساسقانىم. سونىمەن نەدە بولسا قاشىپ كەتەيىن، قاشقىن بواليىن دەگەن قورىتىندىعا كەلىپ، سۇلۋدان قايتىپ بەزۋدىڭ 

قاسىندا  ڭاقىلىن تابا المادىم. ءبىر كۇنى مۇرنىما ماقتانى تىعىپ، اۋا كىرمەستەي، شىقپاستاي تىعىپ تاستادىم دا، سۇلۋدى
 وتىرىك ۇيىقتادىم دا جاتتىم.

ءتۇن ورتاسىندا توسەكتەن اتىپ جەرگە ءتۇستى، ساندىقتى اشىپ، جاقسىالپ كيىندى، ايناعا قاراپ تاراندى، ءبىر  
نارسەنى الىپ كەلىپ مۇرنىما يىسكەتتى، ماڭدايىمدى ۋقاالپ جىبەردى دە شامدى ءوشىرىپ ۇيدەن شىقتى. بۇل قايدا 

سوڭىنان قالمايىن دەپ مۇرنىمداعى ماقتانى الىپ تاستاپ، سوڭىنان ەردىم دە وتىردىم. ۇلكەن كوشەمەن بارا جاتىر، 
اياڭداپ وتىرىپ باسىنان شىعىپ، وردالى جىالننىڭ ىشىنە كەلىپ جىالن سۋرەتىنە كىردى دە كەتتى. مۇنى ءوز كوزىممەن 

م. ن زورايدى، ىزىمشە قايتىپ كەلىپ ورنىما جاتا قالدىكوردىم، بۇرىنعى قورقىنىش قورقىنىش پا، قورقىنىش ونان جاما
مۇرنىما ماقتانى تىعىپ قويدىم، وياليمىن، بۇل سايتان با، الدە ديۋ، پەرىمە دەيمىن دە تاعى دا ويالنام. نە زاماندا 
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عوي،  ىتاڭعا جۋىق كەلدى، شەشىنىپ كەلىپ ورنىنا جاتىپ ەدى، ەتى ماۇزداي ەكەن. ارينە جەر باۋىرى سۋىق كەلەد
 جىالنمەن ويناپ كۇلىپ، جەردەن شىعىپ كەلگەن سوڭ سوالي بولۋ كەرەك.

سونىمەن ەرتەڭىندە تۇندە ءوز ۇيىمنەن ءوزىم ۇركىپ، قاشقىن بولىپ شاھارىمنان شىعىپ، مىنە وسىندا كەلدىم. مەن 
تان ءتۇيىن كەلگەن سوڭ اعاشكەلگەلى ءبىر قىدىرۋ جىل بولدى، ارتىمنىڭ نە كۇيدە بولىپ قالعانىن بىلمەيمىن. مۇندا 

ءتۇيىپ، كىمگە نە كەرەك، كەرەگىنە قاراي نارسە جاساپ شىعارامىن. سول قولىمنان جاساپ شىعارعان نارسەم سوندايلىق 
سۇلۋ بولىپ شىقسا، وتىرامىن دا وسى ءسىرا سۇلۋدا مەنىڭ نە جۇمىسىم بار، باسىما ءتيىپ ەدى عوي دەپ جەرگە 

ن دا، ءوزىمدى ءوزىم باسقا ۇرىپ اقىرىندا قارقىلداپ كۇلەتىنىم سول. بۇعان دا شۇكىرشىلىك، شىتىن شىعارامى-ۇرىپ بىت
باسىم امان قالعانىنا قۋانۋىم كەرەك دەيمىن. مىنە مەنىڭ بارلىق قال جايىم وسى دەپ مىنىسكەر اتىمتايعا اڭگىمەسىن 

 اياقتادى.
ول ەستىگەننەن كەيىن اتتانىپ ءجۇرىپ كەتتى. اتىمتاي س اتىمتاي مىنىسكەردىڭ جالپى جايىمەن تانىسىپ، اڭگىمەسىن

 جۇرگەننەن ءجۇرىپ قاريدىڭ شاھارىنا كەلىپ، قاريانىڭ ءوز ۇيىنە ءتۇستى.
 قارياعا مىنىسكەرىڭ جايىن سويلەپ، ەندى قاريانىڭ ءوز جايىن سۇرادى.

 قاريا:
 – ەدىم، ۇرى ۇراليتىن ادام وسى ەمەس، ۇرى كادۋەلگى ۇراليتىن زات ياكي مال بولعاندا ۇرى ەدىم، ۇرى مەن –

 .دەدى
ول كۇندە مەندە ءتول ات قىپ ءمىنىپ جۇرگەن توبىشاق دەگەن اتىم بار ەدى. اتىمنىڭ ورامدىلىعى، شاپشاڭدىاعى، 
شابىسىنىڭ دارەجەسى سوندايلىق، اتىلعان وقپەن جارىساتىن. سول اتپەن ءجۇرىپ ءبىر شاھاردىڭ ادامىن كوشەدەن، 

جەردەن الدىما وڭگەرىپ، اال قاشىپ ەكىنشى شاھارعا الىپ بارىپ، قۇلدىققا ساتىپ جىبەرەتىنمىن، وسىنى  كەلگەن-كەز
كادىمگى كاسىپ قىپ ءجۇردىم. ءبىر كۇنى ءبىر شاھاردان ءبىر ادامدى ەكىنشى شاھارعا ساتىپ كەلە جاتسام، ايىر 

ىپ تۇرا كەلىپ امانداستى. سول ۋاقىتتا مەنىڭ ويىمدا جولدىڭ تاراۋىندا ءبىر اقساقال وتىر. جاقىنداي بەرگەنىمدە ۇش
قۇداي سول اقساقالدى وڭىنان بەردى عوي، وڭگەرىپ اال كەتىپ ءبىر جەرگە قۇلدىققا ساتىپ جىبەرەيىن دەگەن ويىما 

 ەم، بەرمەپ جاۋاپ ءجوندى مەن. دەدى –، «باالم دوس بواللىق»كىردى. ءبىراق، امان سالەمنەن كەيىن: 
اسىپ ىستەيسىڭ دەگەن سۇراقتى كولدەنەڭنەن قويىپ ك قاندايلىق باالم» جانە. دەدى «تۇرمىسىڭ يمەنسىنبە»

دىم. دە« ادال كاسىبىڭىز نە؟»دەدى، « ادال كاسىپ ىستەۋگە بولماي ما؟»دەدىم. « كاسىبىم ۇرلىق«. »جىبەردى
 دەدىم.« ساق بواللىقبول»دەپ جابىستى. « دوس بولساڭ مەن ادال كاسىپتى ۇيرەتەمىن، دوس بواللىق»
نان دەپ اقساقال الدىما ءتۇسىپ جورتىپ جونەلدى. شاۋىپ كەلەمىن، توبىشاقتان تەرى دە سوڭىم ەر بولسا والي –

شىقتى، ءناسىلى توبىشاققا جەتكىزەتىن ەمەس سياقتى. ول جۇرگەن بەتىمەن ءجۇرىپ كەلىپ ساسكەلىكتە ۇلكەن دارياعا 
جەردەن جۇگىرگەندەي سۋدىڭ بەتىنە جۇگىرىپ الىپ جونەلدى. مەن سۋعا كەلىپ  كەزدەستك. اقساقال كالىمگى قارا

تىرەلىپ تۇرا قالىپ ەدىم، ءجۇر دەپ ايعايدى سالدى. مەن دە سۋعا توبىشاقتى سالىپ جىبەرىپ ءجۇزىپ وتە شىقتىم. 
 ا شىقتىق.الدىمىز بيىك جارتاس ەدى، شاتقا كەلىپ تىرەلدىك، اتتى ساياعا بايالپ جوعارى شىڭىراۋىن

 .عوي دەگەنى –بە جانە ماساتتانبا، سەسكەن قورىقپا، دەدى – باالم، –
 پءۇڭىلى. تاپتى قۇالعىن جەردىڭ دوماالتىپ ەتەككە جارتاستى ۇلكەن كەلە كىردىم، تاۋەكەلگە دەپ جارايدى –

 مەن .كەتتى كىرىپ باستاپ شال دەپ ءجۇر. تۇر سىزعىپ جەل اقىرىنداپ قۋىس، اڭىرايعان ۇلكەن تەرەڭ، قاراساق
، ارىراق بارعان سوڭ، ارعى جاعى ءۇي بولىپ شىقتى. ءبىر ەسىكتى اشىپ كىرىپ كەلىپ كەلەمىن ەرىپ سوڭىنان دە

ەدى، بايالۋلى تۇرعان ءدال مەنىڭ توبىشاعىمداي ون ەكى توبىشاق تۇر. ونان ارى ءجۇرىپ ەدى الدىمىزدان شالقىعان 
سى ارىن اشىپ، تىلدەرىن جاالقتاتىپ قارجالىن، سىقىرالنعان ايداعار جىالن نە ءتۇرلى زياندى قايۋانداردىڭ ءبارى اۋىزد

شىقتى. اقساقال قامشىسىن ءيىرىپ اشۋالنىپ ەدى، جولىن ءسونىپ، حايۋاندار ءبۇيىرىن سوعىپ جاتا كەتتى. ونان ءارى 
جانە ءبىر ەسىكتى اشىپ كىرىپ كەلدىك، اي مەن كۇندەي ءبىر سۇلۋ قىز كەزدەستى. اقساقال قىزدى كورە اقىرىپ، 

زەكىرىپ قامشىسىن يىرە بەرىپ ەدى، قىز جالبارىنىپ ادامنىڭ ىشىنە كىرەرلىك نە ءتۇرلى ءتاتتى دەپ « شەشىن»
سوزدەردى ايتىپ شەشىنبەۋ ايالسىنا كىرىستى. اقساقال ونان سايىن ورشەلەنىپ قامشىنى قىزدىڭ ارقاسىنا ءتۇيىلتىپ 

ى شەش دەپ بۇيىردى. قىز عاۋرەتىمدى قويادى. اقىرى جانىن قويمادى، كويلەگىن شەشتىرىپ، ەندى ءىش كيمىڭد
اشامىن با دەپ جىالمسىراپ جابىسىپ ەدى، اقساقال ونىسىنا كونبەدى، ەرىكسىز تىرجاالڭاشتاندى. قىزدىڭ بۇلشىق 
ەتتەرى قۇيعان شامداي، ەتى اپپاق قارداي ادامنىڭ اققۋى ەكەن. عاۋرەتىن اشقانعا مازاالندى بىلەم، شالقاسىنان قۇالدى. 

پ ەدى اۋزىنان اق كوبىك بۇرقىراپ اعىپ، ءۇيدىڭ ءىشىن كوبىك باسىپ كەتتى. ءدال سول ۋاقىتتا اقساقالدىڭ قىز قۇال
 دەدى، –الم، با»قىزدى جاالڭاشتاعانىنا مەن دە ىشىمنەن نارازىلىق ءبىلدىرىپ تۇر ەدىم، اقساقالىم كوڭىلسىزدەنىپ، 

 الماي اشىع ەسىكتەن وسى». دەدى –، «بوالدى، بىلقىلداما جامان دە وزىڭە دا ماعان ۇستا، مىقتاپ كوڭىلىڭدى سەن
 وتىپء قىزدان. بەكىندىم دەپ جەسىن قۋىرىپ قىزدى دەسە ماعان. دەدى – ،«ۇستايىق مىقتى كوڭىلىڭدى قاالرمىز،
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وبشاقتى ت ەكى نو قالعان كەيىن. كەزدەستىك مۇلكىنە قازىنا جيھاز ايتقىسىز ادام ەدىك، كىرىپ اشىپ ەسىكتى ءبىر جانە
ايداپ كەلىپ قازىنا مۇلىك جيھازدى تەڭدەدىك. ءسۇيتىپ توبىشاقتاردى مەن سىرتقا ايداپ جونەلەردە، اقساقال قىزدىڭ 
اۋزىنان شىققان كوبىكتەن ءبىر قۋىق كوبىك الدى. كەلگەن جولىمىزبەن توبىشاقتاردى ايداپ قوسىلعان تاراۋ جولعا 

، مىناۋ قازىنانىڭ قانشاسىن االسىڭ، دوس ەدىك جانە ادال كاسىپكە باۋلىماقشى ال باالم»كەلدىك. اقساقال تۇرا قالىپ: 
 .دەدى –، «بولىپ ۋادە بەرگەن ەدىم

. ىمسۇراد جارىمىن قاق جۇگىمەن توبىشاقتىڭ مەن دەپ – بەرەدى، بيە قورىققاننان سۇراساڭ تۇيە دوسىڭنان –
ەگەنى. التى توبىشاقتى جۇگىمەن ايداپ الدىما سالىپ، د – ،«ال جارتىسىن ءبولىپ، باالم». قىنجىلمادى اقساقال

ادىم، اۋ ءبارىن نەگە سۇرام-اپىر»اقساقالعا قوشتاسىپ، جونىمە ءجۇرىپ كەتتىم. بىالي شىققان سوڭ ويىما كەلدى، 
 پدەپ كوڭىلىمە كەلە بەردى. تۇرا قالىپ قولىمدى بۇلعاپ ايعايالپ شاقىردىم، جەتى« سۇراسام دا بەرەتىن ەدى عوي

 التى اناۋ شاقىرعانىم ءسىزدى ەكەن، كاسىپ ادال جاقسى ءبىر ءوزى مىناۋ». دەدى –، «نە ايتاسىڭ دوسىم»كەلدى، 
 اندوست باالم، ال». دەدىم – ،«عوي االسىز دا تاعى ءوزىڭىز بولسا كەرەك بەرىڭىز، ماعان جۇگىمەن توبىشاقتى

توبىشاقتى ايداپ جانە جونەلدىم. پەندەشىلىك قانداي،  ەكى ون ۇيالماي ءسۇيتىپ. دەگەنى – ،«ايايما مال كىسى
كوڭىلىمە تاعى ءبىر جامان وي كەلدى. وسى ون ەكى توبىشاقتان اناۋ قىزدىڭ اۋزىنان شىققان كوبىك ارتىق شىعار 

ە گدەپ ويالدىم. شاقىردىم، اياڭداپ جەتتى، نە ايتاسىڭ باالم دەدى. كوبىكتىڭ جايىن سۇرايىن دەپ ەدىم، ول نەمەنە
كەرەك، مۇمكىن ول كوبىك مىناۋ ون ەكى توبىشاقتان قىمباتىراق شىعار دەدىم. اقساقال ءبىراز ۇندەمەي تۇردى دا، 
مىناۋ كوبىكتى ادامنىڭ كوزىنە جاقسا، دۇنيەنىڭ ءبارى ۇجىماق بولىپ كورىنەدى دەدى. جابىستىم، ال اقساقال مەنىڭ 

اۋزىن شەشىپ، كوبىكتى بارماعىنا جاعىپ الدى دا، ەكى كوزىمە كوزىمە جاق، ۇجىماقتى كورسەت دەدىم. قۋىقتىڭ 
جاعىپ كەلىپ جىبەرىپ ەدى، كوزىم سوقىر بولدى دا قالدى. ون ەكى توبىشاقتى الدىنا سالىپ اقساقال ايداپ جونەلدى. 

 «ننەتيبە ءاعاللى ەنناما» جازىالدى كوزىڭ ەم، جالىنىپ دەپ –، «اقساقال ەكە اقساقال، كوزىمدى جازىپ كەت»
 ەلىپك الىپ شاھارىما كەزدەسىپ جۇرگىنشىلەر. وتىردىم دا قاقسادىم ۇستىندە جولدىڭ سول. دەدى –دەپ ايتا بەر، 

 ۇرتج بىاليعى. وتىرامىن دا قاقسايمىن تۇنى-كۇنى دەپ جازىالما كوزىم دەيىن كۇنگە وسى مىنە سونان تاستادى،
ادى. دەپ ۇعىن« قاري»ءبىر ايات ءسوزدى وقىپ وتىرعان سوڭ  ايتەۋىر بىلمەيدى، وتىرعانىمدى قىلىپ نە مەنىڭ

 مەن قانشالىق قاري بواليىن، ءومىرى باسىم ساجدەگە ءتيىپ كورگەن ەمەس دەدى.
اتىمتاي قاريدىڭ اڭگىمەسىن ەستىگەننەن كەيىن، ونان اتتانىپ گاۋھارشاشبانىڭ شاھارىنا، گاۋھارشاشباعا كەلدى. 

 ىق جايىن ايتقان سوڭ گاۋھارشاشبا گاۋھاردىڭ قايدان شىعىپ جاتقاننىن ايتتى.گاۋھارشاشباعا قاريدىڭ بارل
ون التى ون جەتى، شاماسىندا گاۋھارشاشبا ءوز شاھارىندا زەينىل دەگەن بايدىڭ قولىندا مااليلىقتا بوالدى. مااليلىق 

 ءومىرىنىڭ كىسى ەسىگىندەءومىر، كىسى ەسىگى قانداي قيىن، ادامنىڭ ءومىرى وكسيدى ەكەن دەپ اڭگىمەنى ءوز 
جۇرگەن كۇننەن باستايدى. بايدىڭ قولىندا ەكى اقبوز تۇلپارى بولدى. ءبىر كۇنى باي جوالۋشىالپ بارىپ كەلدى 
دە، ءدال تۇندە تاڭاسىپ تۇرعان اتتى ماعان سۋارىپ وتقا قوي دەدى. اتتاردى سۋارىپ قۇدىق باسىندا تۇر ەدىم، 

 كەتتى. مەن باسىندا ۇرى ەكەن دەپ ويالعانىم جوق ەدىم، ءجاي ادام عوي دەپ كولدەنەڭنەن ەكى ۇرى پايدا بوال
قاشپادىم. جاقىنداپ كەلدى دە تىزگىنىمنەن شاپ بەرىپ اتتان اۋدارىپ تاستادى، ءوزىمدى ءتىل اۋىزدان قالدىرىپ 

 مدى جيناعان سوڭاۋزىمدى قان جاۋىپ كەتتى، ۇرىالر اتتى الىپ جونەلدى. ەسى-ءولىمشى قىلىپ سابادى. بەتى
اياڭداپ بايعا كەلىپ ءىستىڭ ءمان جايىن ايتىپ ەم، سەنبەدى. ءوزىڭ قولىڭنان جونەلتىپ كەلدىڭ دەپ باسىما كەلىپ 
مىنە ءتۇستى. تەپكىلەپ كوگاال قويداي قىلىپ سەرەيتىپ بوساعاعا سالىپ قويدى. ىڭىرسىپ جاتىر ەدىم، مىناۋ سورلىعا 

لمادى. ەسىمدى جيناپ الىپ، باسىمدى كوتەرۋگە اينالسام، باي جانە كەلىپ ۇرىپ اۋ دەگەن ەشكىم بو-وبال بولدى
ءولىمشى قىلىپ كەتەدى. سول ءتۇن تاڭ اتقانشا تاياق جەۋمەن بولدىم. بۇيتكەنشە ولەيىن، تاۋدان قۇاليىن دەگەن 

س ويىما پەيدى. ءتىپتى الىويمەن ەڭبەكتەپ قۇزدىڭ باسىنا شىقتىم. قۇزدىڭ باسىندا تۇرىپ جەرگە قاراسام، كوز جەت
ءار ءتۇرلى نارسەلەر تۇسەدى، ءسۇيتىپ وتىرعانىمدا قاسىما ءبىر اقساقال كەلىپ پايال بوال كەتتى. مەن ەندى قۇالۋعا 

زىڭ و-ۇمتىلعانىمدا باعاناعى اقساقال ەتەگىمنەن ۇستاي الدى. ەگەر مىنادان قۇالساڭ دىمىڭ دا قالمايدى، ءوزىڭدى
رعان نەتكەن جانسىڭ، مۇنىڭ جارامايدى دەپ توقتاۋ ايتتى. جانە مۇنان بىالي قاراي ءوز كۇنىڭدى ازاپقا سالعالى تۇ

كور بەيشارا دەپ ءبىر قۋىق كوبىك بەردى. كوبىكتى توپىراققا شاشسام گاۋھار بولىپ شىعادى، كوبىك جانە 
 رلەردى گاۋھار شاشىپ، سوالردىڭتاۋسىلمايدى. مەنىڭ كاسىبىم بۇكىل شاھاردا بۇرىن ءوزىم سياقتى عارىپ، قىسى

 تۇرمىسىن وڭداۋ بولىپ وتىر. مەنىڭ اتىمدى شىعارعان وسى قۋىق ەدى دەپ قۋىقتى جان قالتاسىنان سۋىرىپ الدى.
بانۋ جومارتتىعىن سەنەن اسىرامىن دەپ، قايىرشىالرعا مىرزالىق قۇرىپ وتىر. ونىڭ قاتىناسىن كوتەرىپ، جاردەم بەرىپ 

 .دەدى –ەگەن كۇندە ونىڭ جومارتتىعى سەنەن اناعۇرلىم تومەن، وتىرعان مەن. ۇيتپ
 جانە ءقازىردىڭ وزىندە رۋم شاھارىندا حان سايالۋى باستالدى، سوعان دەيىن جەتۋىڭ كەرەك دەدى.
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اتىمتاي گاۋھارشاشبانىڭ اڭگىمەسىن ەستىگەننەن كەيىن باعىداتقا كەلدى. باعىداتقا كەلگەن سوڭ زەينىلعابيدەندى 
 ات شاھارىنا قاندىققا سايالپ، بانۋدى قىرىق كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەپ ءوزى الدى.باعىد

 . ءتورت ءدارۋىش3
باياعى زاماندا قارا باسى باق داۋلەتكە ەمىن ەركىن بولسا دا، دۇنيەنىڭ اۋىر ءبىر ارمانىنا ۇشىرايتىن ادامدار بولعان 

 سوندا. مۇراتقان –ا زار يلەپ جاپادان جالعىز كەلە جاتادى. اتى ەكەن. سونداي ءبىر ارماندى ادام ەسسىز داالد
 ىققانش ىزدەپ تۇرسىن، بىالي بۇل المادىم، بىلە ۋاقيعاسىن وگىزدىڭ كوك ساندالىپ جىل ءۇش قىالم، نە مۇراتقان
تىپ قاي بىلمەيدى، اڭ، جۇگىرگەن قۇس، ۇشقان مۇنى ەندى المادىم، سويلەسە ەكى اۋىز كورىپ ءجۇزىن دا قىزدىڭ

جۇرتىمنىڭ قايدا قالعانىن تاعى بىلمەيمىن. كوكتە ەكەنىمدى، جەردە ەكەنىمدى ءقازىر بىلەر جان جوق، -كەتۋگە ەل
 كورمەگەنىنە، ادامزات. جەتتى قۇالعىنا داۋىس ءبىر ازىناعان ادامشا ەدى، جاتىر كەلە اياڭداپ قاراپ تومەن دەپ، –
اندار وتكەن مۇراتقانعا مىنا داۋىس ءبىر ءتۇرلى قورقىنىش سياقتى دا مزا تاالي كورمەگەنىنە بەتىن جۇرتتىڭ-ەل

جاعىنا كوز سالىپ -دەپ، جان« يا، الال، بۇل نە عاجاپ، بۇل جەردە ادام باالسى جۇرمەيتىن ەدى عوي»بوالدى. 
ىس قويماي ءمۇنى قاراپ تۇرا قالدى. قاراسا الدىنا ءبىر ۇلكەن ءداۋ تاياپ، ءتونىپ، كەلىپ قالعان ەكەن، الگى داۋ

 شاقىرا بەرگەندەي بولدى.
مۇراتقان بۇل دا وزىمدەي ادام شىعار دەپ تاۋعا قاراي ءجۇردى. بيىك تاۋعا تاياپ كەلگەندە، ءبىر ۇلكەن قۇس 

 سياقتى نارسەنى كوردى. مۇراتقان باسى ادام سياقتى بولعان سوڭ، بۇل ادامشا ءتىل بىلەدى ەكەن دەپ ويالدى.
 ىسياقت ادام» ويالنىپ، مۇراتقان. قالدى كەتىپ تىڭداماي قۇس ونى. بەردى داۋىس دەپ –ن، كەلگى بەرى ەي، –

 باسىنا تاۋدىڭ دەپ، «شىعار بار تاعى بىرەۋى ەستى گورى مۇنان عوي، ەكەن وسى ەدى، دەۋشى بوالدى قۇس
 .جەتتى باسىنا تاۋدىڭ زاماندا ءبىر. ءجۇردى قاراي

اق ەتەكتە ءبىر قارا تۇر. ونىسى بەيىت -جاعىنا قارادى، ەش نارسە كورىنبەيدى. جالعىز-كەلسە ءبىر بيىك تاۋ، جان
بولىپ شىقتى. سونىڭ ىشىندە ءبىر نارسە قاراڭدايدى. ودان باسقا ەشنارسە جوق. مۇراتقان ءبىراز دامىلداپ وتىرادى 

كەتەدى ەكەم، ونان دا قيناماي تاستان سەكىرىپ قۇالپ ولەيىن  دا، قوي بۇيتكەنشە ولگەن ارتىق، اقىر يت جەمەدە
 ەي اقىماق، قۇدايسىز اجالدى ءوزىڭ»دەپ، الگى بيىك تاسقا كەلىپ قۇاليىن دەپ تۇرعاندا ارت جاعىنان ءبىر داۋىس: 

 قارايعان اۋان سوڭ ونان. جوق دانەمە قاراسا جالت ارتىنا. دەدى –، «سۇراما، بەيىتكە بارساڭ مۇراتىڭا جەتەسىڭ
 ن دا بارا كەتەيىن دەپ ويالدى.وعا عوي، ەكەن بەيىت

. مۇراتقان دەدى –، «اسساالۋماعااليكۇم»سوعان قاراي ءجۇردى، كىرىپ كەلسە ىشىندە ءۇش ادام وتىر. 
 تىرعانو. سۇراستى ءجون بىرىنەن-بىر ۇشەۋى سوڭ وتىرعان ءبىراز. وتىرعاندار دەدى «شىق جوعارى الەيكۇمساالم،»

 دەدى، –، «سونان سوڭ بارىمىزدە كەزەكپەن ايتامىز»تۋدى تىلەك ەتتى. ە بايان ءحالىن مۇراتقاننان ۇشەۋ
 باستادى ءسوز مۇراتقان دەپ، – ،«جارايدى»
 ءبىرىنشى ءدارۋىش 

 رمەن، باعدات شاھارىنداعى پاتشانىڭ باالسى ەدىم. اكەمنىڭ پاتشالىق دارەجەسى ۇلكەن. قول استىنا بىرنەشە شاھا
قارايدى. مەن جالعىز باالسىمىن، ابدەن كامەلەتكە تولدىم. ءبىر كۇنى جالعىز ءوزىم سارايدا وتىر ەدىم، ويىما الدەنەلەر 
ءتۇستى. قوي بۇيتپەيىن، نە قىلسام دا داۋلەت جەتەدى عوي، اكەم بەتىمنەن قاقپايدى، حالىق اۋزىندا جۇرەرلىك ءبىر 

عا قاراعان بالتاشى، ۇستا بارلىعىن جيىپ الىپ، شاھاردىڭ ورتا تۇسىن ءىس ىستەيىن دەپ ويالدىم. سول شاھار
وسى جەردەن سىرتىن نەشە ورنەكپەن بەزەندىرىپ، ماعان تاماشا ءبىر ساراي ساالسىزدار. قاراعان ادام »كورسەتىپ: 

ردى جارىق ىمداي جەقايتىپ كوزىن المايتىن بولسىن. التىن، گاۋھار، ىنجۋدەن سالىنسىن، قاراڭعى تۇندە نەشە شاقىر
اق -قىلىپ تۇراتىن بولسىن. بۇل دۇنيەدە وعان تەڭ ساراي بولماسىن، مەن ءوزىم ساراي بىتكەن كەزدە كەلىپ ءبىر

كورەرمىن. جانە قىرىق ەسىگى بولسىن، ءار ەسىك ءار قابىرعادان شىعاتىن بولسىن. ەگەردە وسى ايتقانداي بولماسا 
 تۇستى. وسىمەن ءجۇرىپ كەتتىم.ء ەتە شۋ دەپ – ،«تاقسىر قۇپ». مدەدى –، «تەگىس باستارىڭدى االمىن

مەن ساراي سالعىزىپ جاتىرمىن دەپ اكەمە ايتپادىم. سونىمەن اڭ اۋالپ، ساياحاتتاپ جۇرە بەردىم، جارتى اي اڭدا 
بولسام، جارتى اي ۇيدە بوالم، وسى ساۋىقپەن ءبىر جىل ءوتتى. ءبىر كۇنى قاسىما قىرىق نوكەرىمدى ەرتىپ الىپ 

ىر بىتكەن ەكەن. وزىمە حابار ەتىپ، كورسەتۋگە كۇتىنىپ وت بىتپەگەنىن كورۋگە كەلدىم. كەلسەم-سارايىمنىڭ بىتكەن
ىپ كۇمىس جاالتىپتى. قايران قال-ەكەن. بايقاپ قاراسام، سارايدىڭ سىرتىنا ادام باالسىنىڭ كوزى تويار ەمەس، التىن

اق -كوزىمدى ايىرمادىم. بۇل التىن كۇمبەز سارايدىڭ سۇلۋلىق تاماشاسىن كورگەن ادام سوعان قاراپ تۇرۋمەن
ءومىرىنىڭ قاالي وتكەنىن بىلەتىن ەمەس. ەندى ءىشىن كورەيىك دەپ، ءبىر ەسىگىنەن كىرىپ ەدىم، ەسىم شىعىپ 
كەتىپتى، قايدان كەلىپ قايدا باراتىنىمدى ۇمىتىپ كەتتىم. قىرىق جىگىت قاسىمدا، الگى سارايدى ءۇش كۇن اراالپ 

ز قاالي، مۇنىمى»ي جازىپ ءبىراز جۇرگەن سوڭ ءبىر جىگىت: زورعا ءبىتىردىم. ىشىندە ءجۇرىپپىز دە قويىپپىز. بو
 ۋاقىت قانشا»: قاراپ جالت ارتىما. دەدى –، «مىز-جاققا قاراپ ءجۇرىپ العانى-تۇك كورمەگەن كىسىشە جان
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 ەپد –، «قايتايىق ەندەشە». دەدى – ،«ەتەدى كۇن ءۇش كەلگەلى ءبىز بۇگىن»: جىگىتىم. دەدىم – ،«بولدى
 ءۇي سوڭ سونان. المادىق تابا جول ەدىك، ءجۇرىپ بەرى ءارى. الساقشى تابا جول ەدىك، ءجۇرىپ قاراي داالعا

 .سالدىم حابار اكەمە سوڭ كەلگەن قايتىپ. شىعاردى ەسىكتەن بالتاشى ءبىر سالعان
ىسقا جاسىم الپ»تى. اراالپ ءجۇرىپ قايتتى. كەت كورۋگە سارايدى ەرتىپ قاسىنا ءۋازىرىن قىرىق اكەم – جارايدى، –

كەلدى، نەشە جىل پاتشالىق داعۋاسىن قۇردىم، وسى ۋاقىتقا دەيىن ارتىما مۇرا بولىپ قاالرلىق ءبىر ءىس ىستەمەگەن 
 وڭس كىرگەن. كىردىم سارايعا مەن كەشىكپەي. بولدى ريزا ماعان اكەم دەپ –، «ەكەنمىن. باالم، قايىرلى بولسىن

سىگىنە قىرىق كۇزەتشى قويدىم. قايىرشى كەلەتىن بولسا، ءار ەسىگىنەن ءبىر مىڭ ءدىلدا بەرەتىن قىلىپ ە قىرىق
-قويدىم، ءسويتىپ سالتاناتپەن بىرنەشە ۋاقىت ءومىر ءسۇردىم. ءبىر كۇنى نوكەرىم قاسىمدا، كوڭىلىم شاتتانىپ، اڭگىمە

پاتشازاداالر بار ما ەكەن، شىركىن باق مىناۋ، داۋلەت  وسى دۇنيەدە مەنەن دە سالتاناتتى»دۇكەن قۇرىپ وتىرىپ: 
 –، «مىناۋ، جومارتتىق، ساراي سالتانات مىناۋ، ەندى وسىالرىما اليىق اي مەن كۇندەي ءبىر سۇلۋ جارىم بولسا

 پ،كەلى كىم دۇنيەگە دەيسىز، جوق كىم دۇنيەدە دەمەڭىز، والي تاقسىر،»: دا وتىردى ۇندەمەي نوكەرلەرىم. دەدىم
كىم كەتپەدى وسى كۇندە. مىسىر شاھارىنىڭ ىبرايىم اتتى پاتشاسىنىڭ شامشيبانۋ دەگەن قىزى بار، ونىڭ سۇلۋلىعىنا 
تەڭدەسەتىن جان جوق، ون تورتىنەن تۋعان ايداي، كوزى تۇسكەن ادامدى ەرىكسىز ەلجىرەتىپ اكەتەدى. ونىڭ 

ونىڭ دا وسى سەكىلدى سارايى بار. مىڭ جەردەن ەسىك  قازىرگى پاتشالىعى جانە جومارتتىعى سىزدەن ون ەسە ارتىق،
شىعارعان، كەلگەن قايىرشى بولسا، سول ەسىكتىڭ بارىنەن قايىر االدى، ءبىر العاندا قايىرشى باسى ون ءجۇز مىڭ 
ءدىلدا االدى. ونىڭ بۇل جالعاندا تەڭدەسى جوق جانە سول جەرگە كەلگەن قوناقتى، قانداي اسىعىس شارۋاڭ بولسا 

، ءۇش كۇن قوندىرماي جىبەرمەيدى. سول قىز كەلسە، ارينە بۇل سارايىڭىز مۇنان دا ارتىق گۇلدەنەر ەدى. ءبىراق دا
 :كەلىپ قاھارىم قاتتى. ءتيدى اۋىر مەيلىنشە ماعان ءسوز مىنا. دەدى –، «ول كەلمەيدى عوي

 –، حالىقتىڭ الدىندا ماسقاراالدىڭ اوسىنش وتىرسىڭ، بىلجىراپ دەپ نە وتتاپ كەلگەنىڭدى اۋزىڭا العنات، سەن، –
 ەندەتج ەكى. دەدىم – «!تارت دارعا مىنانى»: الىپ شاقىرىپ جەندەت ەكى بولىپ، جازااليتىن نوكەرىمدى الگى دەپ

 كوزىنەن. دەدىم داتىڭدى قوي ايتا قوي، جولداس كورگەن كوز. دەدى – ،«دات تاقسىر،»: جونەلگەندە تارتىپ
ن سىزگە ايتقاندا ءسىزدى كەمىتەيىن دەپ، بولماسا قوراليىن دەپ ويالعان جوق ەدىم. كوپ مە تاقسىر،» اعىپ، جاسى

قىزمەت ىستەگەنىمنەن، سىزگە ءتاۋىر ايەل كەرەكتىگىن ويالپ نە قىلسا دا سونى السىن دەپ ەدىم، سىزگە ەش 
پ، ەنى قازىرگى ولىمنەن بوساتىقاستاندىعىم جوق، ەندى مەنىڭ سىزدەن سۇرايتىنىم، حان ءامىرىڭ ەكى ەمەس قوي، م

قاشان شامشيبانۋ قىزدىڭ سونداي ەكەنىن بىلگەنىڭىزشە زىندانعا ساال تۇرىڭىز، ەگەر مەنىڭ وسى ءسوزىم وتىرىك 
 ەڭىرەپ ،دەپ –« بولسا، ريزامىن، باسىمدى الىڭىز، بولماسا، راس بولسا، قايتەسىز، ناقاق قانىمدى توكپەيسىز بە؟

. دەدىم –، «اشۋ ۇستىندە جازا بەردىم، قانشا جازاسى بولسا دا كەشتىم»زگە توقتالدىم دا: سو بۇل مەن. بەردى قويا
 – ،«بوساتارسىز سوڭ بىلگەن حابارىن قىزدىڭ سالىڭىز، زىندانعا مەنى بىرەۋ، ءامىرى حان تاقسىر جوق،»: ول

نۋدى ىزدەپ ءجۇرىپ كەتتىم. باشامشي سايمانمەن-ساۋىت قانشا تاستاپ سالدىرىپ ونى دەپ، – ،«جارايدى». دەدى
اشىپ شارشادىم. ءوزىم جاياۋمىن. الدە قانداي زامان بوالدى دەپ ىستەتىپ، -شامشيبانۋدى ىزدەپ كەپ قاڭعىردىم. ارىپ

كيىپ شىققان تەمىر ەتىك تاۋسىلىپ ويماقتاي قالعاندا، تەمىر تاياق تاۋسىلىپ تەبەندەي قالعاندا، ەكى كوزىمە كوك 
 ىبىرالپ قانا كەلە جاتىر ەدىم، ءبىر مەزگىلدە الىستان ىزىلداعان داۋىس شىقتى.شىبىن ۇياالپ، ق

داۋىس شىققان جاققا قاراپ بايقاسام، ات ۇستىندەگى ادامداي الدىنا ءبىر نارسە سالىپ ايداپ جۇرگەن سەكىلدى. ازىراق 
ىپ كەلە جاتتىم. ومىردەن كۇدەر دەپ ويالپ، ەپتەپ اياڭداپ ءجۇر« قوي، نەدە بولسا بۇعان بارايىن»تۇردىم دا، 

ۇزگەندەي تاياپ كەلسەم ادامزات ەكەن. كەلە امانداسىپ ءجون سۇراستىق. مەن شالعا مىسىر شاھارىنىڭ قىزى 
 وي، بايعۇس، وعان»شامشيبانۋدى ىزدەپ كەلە جاتقانىمدى باياندادىم. قويشى شال مەنىڭ ءسوزىمدى تىڭدادى دا: 

ولما، ءوزى وسى كۇنى اۋرۋ، ادامزاتقا كورىنبەيدى، نە سەبەپتەن بولعانىن بىلمەيمىن. جولىعىپ امانداسام دەپ اۋرە ب
ۇستىنە اكەسى دە كىرمەيدى دەيدى. سىرتىنان بارعان سەن ءبىر ءمۇساپىر ادامسىڭ، جولىعام دەگەنگە بوالرما ەكەن. 

ڭ وتارداعى كويىن باعىپ جۇرگەن ال، بارام دەسەڭ سول مىسىر شاھارى وسى ارادان تۇستىك جەردە، مەن سول حاننى
 .جەتتىم شاھارعا باتا كۇن كەتتىم، ءجۇرىپ قاراي شاھارعا جونىمەن قويشىنىڭ. دەدى –، «كىسىمىن

سالتاناتى ادام قاراپ تويمايتىن سۇلۋ ەكەن. جولىققاننان پاتشانىڭ سارايىن سۇرايىن دەپ، تاماشاالپ -شاھاردىڭ ءسان
دەگەن داۋىس شىقتى، قاراسام ءبىر ادام جانىما « توقتا»ءبىر كوشەمەن ءجۇرىپ كەلە جاتىر ەدىم، ءبۇيىر جاقتان 

 قوناق»: بار ءامىرى پاتشامىزدىڭ. دەدى –، «ۇيدە قوناق بوالسىزقايدا باراسىز، توقتاڭىز، بۇگىن مىناۋ »كەلىپ: 
، «زگە سونان سوڭ باراسىزجەرىڭى باراتىن دا، بوالسىز مۇندا كۇن ءۇش دەگەن، – ،«وتكىزبە باالسىن ادام قىلماي

 .دەدى –
دىم. رما ەرىپ ۇيىنە كەلتوقتاعىم كەلمەي، نە بولسا دا پاتشا سارايىنا بارىپ جەتەيىن دەپ ەدىم بوساتپادى. امال با

كىرىپ كەلسەم ول ءۇيدىڭ ءوزىن قوناققا دەپ ارناپ سالدىرعان ەكەن. قاراپ وتىردىم، وسى قوناق ءۇيدىڭ ءوزى 
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سارايىما تاياۋ بار ەكەن. وتىرىسىمەن تاماق اكەلدى. جاساعان سايمانى كورمەگەن قىمباتتى نارسەلەردەن ەكەن. ءىشىپ 
اردى دا، ەندى ءبىزدىڭ مۇلىكتەن شىقتى دەپ، ءبىر بۇرىشقا ءۇيىپ تاستادى. ازدان اياقتى اپ-بولعان سوڭ ىدىس

سوڭ ەت اكەلدى، وعان دا جاساعان نارسەلەرى انادان ارتىق، كوزدى تويدىراتىن، ادام باالسىنىڭ قولىنا قاالي ءتۇستى 
ش كۇن جاتتىم، تاماققا جاساعان ەكەن، بۇل نارسە تەك پەرىدە عانا بولۋى مۇمكىن عوي دەپ ويالدىم. سونىمەن ءۇ

بىرىنە قوسپادى، ءبىرىنىڭ ارتىنان ءبىرىن باعاناعى بۇرىشقا ۇيە بەردى. مەرزىمدى ۋاقىتىم تولعان -نارسەلەردىڭ بىرىن
ىزدىڭ ۇيىلگەن نارسە ءب»سوڭ جۇرۋگە ۇلىقسات سۇرادىم. ەندى ۇلىقسات بەردى، ءبىراق سىزگە ايتاتىن ءسوز مىناۋ: 

 جوق،». دەدى –، «قان، تاعام بەرگەن سوڭ ءسىزدىڭ مۇلكىڭىز بولىپ قالعان، بىرگە اال كەتىڭىزمۇلىكتەن شىق
 بىلسە پاتشا بولمايدى، جوق»: ەدىم دەپ –، «جوق كەرەگى المايمىن، جۇرە الىپ جوق، كولىگىم راحمەت،

 ا،م بار امال بەردى، ەرىكسىز ەدىم، دەپ المايمىن. دايارشى دەدى – ،«المايسىز كەتە الماي مۇنى االدى، باسىمىزدى
 ارسەلەردىن دەپ جوق قارىزدىعىم الدىندا قۇداي كەزدەسىپ، قايىرشى ءبىر جولدا ەدىم، جاتىر كەلە ارقاالپ شىعىپ الىپ

الگىگە بەرىپ، پاتشانىڭ سارايىنىڭ ءجونىن سۇراپ الىپ ءجۇرىپ كەتتىم، ەندى كوشەنىڭ ورتاسىنا جەتە بەرگەندە 
جانە بىرەۋ ۇستاپ الىپ قوناسىڭ دەپ جىبەرمەي تاعى قوندىردى. بايالۋداعى ادامداي قونبايىم دەسەم بولمايدى. بۇل 

نشە توعىز قوندىردى. سول ارادا بەرگەن نارسە شاھاردىڭ مۇلكىنە دا الگىنى ىستەدى، سونىمەن قىزدىڭ سارايىنا جەتكە
تۇرادى دەۋگە بوالر. بۇدان قۇتىلىپ ءوتىپ قىزدىڭ سارايىنا كەلدىم. ءبىر ادام جۇگىرىپ شىعىپ، ۇيگە كىرگىزدى. 

بىر جەندەتىن ءكىرگەن سوڭ ءجون سۇراسىپ وتىردىق، الدەنە ۋاقىتتا ءبىر بايبىشە ادام كەلىپ جايىمدى بىلگەن سوڭ، 
شاقىرىپ مەنىڭ شارۋامدى ايتتى. جاڭاعى كەلگەن كىسى قىز شامشيبانۋدىڭ دايارشىسى ەكەن دە، بايبىشە شەشەسى 

 ىكوڭتۇست كۇنى وسى سەبەپ –. دەدى –وي، شىراعىم، سەنىڭ قولىڭنان كەلمەيدى عوي، »ەكەن. ول وتىردى دا: 
لىندا ءبىر دۇرە سالىپ، ارتىنان ءوزى زارالپ جىاليدى ەكەن. ءومىرى جى وگىزگە كوك ءبىر باالسى پاتشانىڭ ءبىر جاقتا

وسىمەن ەتىپ كەلە جاتسا كەرەك. سول نە سەبەپتەن سويتەدى، سونىڭ كىناسىن بىلە الماي، شامشي ءقازىر قايعى 
جارايدى، » .دەدى –، «ۇستىندە، كىمدە كىم سونى ءبىلىپ كەلسە، مەيلى قايىرشى بولسىن، مەن سوعان تيەمىن دەيدى

 .كەتتىم ءجۇرىپ دەپ ىزدەيمىن سونى دە، دەدىم –، «ونى مەن تابام
اۋ. ءبىر -شارشاپ ءبىر شاھارعا كەلىپ جەتتىم-سونىمەن ايالر، جىلدار ءجۇرىپ وتىرىپ، ايتقان جونمەن ىزدەپ، ارىپ

 كوشەنىڭ بويىن ورلەپ ءجۇرىپ كەلە جاتىر ەدىم، ءبىر شال ادام ۇشىراستى. شالدان:
 :توقتاپ شال. دەدىم –تا، بۇل شاھار نە دەگەن شاھار، ا –
 .دەدى – كەلەسىن، قايدان بولسىن، جولىڭ ءوز باالم، –
 .دەدىم – بوالم، باال جوققا باالسى باالمىن، ءمۇساپىر ءبىر مەن كەلسىن، ايتقانىڭ –
 .قارت دەدى –اال بوالسىڭ با؟ ب ماعان ەدى، جاتىر كەلە جىالۋمەن ءومىرىم الماي كورە پەرزەنت قاراعىم، وي، –
 .دەدىم – بوالم، اتا، جارايدى، –

شال قوشامەتتەپ، بەتىمنەن ءسۇيىپ، ۇيىنە ەرتىپ الىپ كەلدى. ءبىر كەمپىرى بار ەكەن، ول دا قۋانىپ جىالپ 
پەن قباالم، ءبىز مىنا حالى»كورىسكەندەي بولىپ جاتىر. سول ۋاقىتتا كۇن ساسكە ەدى. شال مەن كەمپىر ايتتى: 

 كوك» ەدىم، سۇراپ دەپ – ،«باراسىزدار قايدا». دەدى –، «بىرگە باراتىن جەرىمىز بار، سەن وسىندا وتىرا تۇر
 – ،«تانيىن ەل باستان وسى عوي، بولدىم باال سىزگە بارايىن، دە مەن اتا،». دەدى – ،«بارامىز جىگىتكە وگىزدى
 .دەدىم

 پكيى قارا بويالرىنا ونە. كەتتىم قۋانىپ. دەدى –، «جۇرسەڭ جۇرە عوي»مەنىڭ كوڭىلىمدى قيا الماي ەكەۋى: 
 بارا پكەتى شۇبىرىپ قاراي باتىسقا كيگەن، قارا حالقى شاھاردىڭ بۇكىل شىقساق داالعا كيگىزدى، دا ماعان الدى،
ردى. ىپ وتىءتىزىل قاتار-قاز بارىپ، جانىنا توعايدىڭ ءبىر شاقىرىمداي ءۇش شاھاردان حالىق بارلىق. ەكەن جاتىر

بۇالر ءبىراز وتىرعاننان كەيىن ءبىر كوك وگىز مىنگەن جىگىت كەلدى، ارتىنا مىنگەسكەن ءبىر جىگىتى بار، جارتى 
سكەن ەشاقىرىم جەرگە كەلىپ ءتۇسىپ، ارتىنا ءمىنىپ كەلگەن جىگىتتىڭ قولىنداعى قورجىنىنان ءبىر كەسەنى الىپ، مىنگ

 جىگىتكە بەردى.
ول وتىرعان توپقا جۇگىردى. حالىقتىڭ بارىنە، باسىنان اياعىنا دەيىن كەسەنى كورسەتىپ ءوتىپ، قايتىپ جولداسىنا 
كەلدى. كەسەنى قولىنان الدى دا جار سالىپ، ءۇش ءبولىپ، قىلىشپەن جىگىتتىڭ باسىن قاعىپ تاستاپ، كوك وگىزدى 

قتىڭ سۇيەگى سىرقىرايدى. تىڭداعان حالى-عان ۋاقىتتا شىققان داۋىسىنا ادامنىڭ سايجىگىت زارالپ كەپ جىالدى. جىال
 جىالپ وگىزىنە ءمىنىپ اپ-ءبارى تومەن قاراپ جىالسىپ وتىر، بىرەۋى جوعارى قارامايدى. باعاناعى جىگىت جىالپ

ىم، قايدا باراسىڭ، قاراع»ان شال: جونەلە بەرگەندە مەن سوڭىنان تۇرا جۇگىردىم. كەتىپ بارا جاتقاندا جانىمدا وتىرع
 جۇگىرىپ. ەدى سول ءوزى شارۋامنىڭ كەلگەن ىزدەپ با، بواليىن وعان. بەردى قويا جىالپ دەپ، –، «ولتىرەدى

 زىنىڭءو جۇرمە، ءتۇرتىپ اجال جىبەرمەڭدەر، ۇستاڭدار، با، سوققان جىن ادامدى مىناۋ» جىگىت، ءبىر جاتقانىمدا بارا
قويعانى. ەندى قايتەرىمدى بىلمەدىم، ونان بوساپ  اق-جىبەرمەي ۇستاپ، دەپ، «بوساتپاڭدار ەمەس، ادام ساۋ دەنى

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                911 bet 

بارۋعا تۇراتىن مەكەنىن پاندە بىلمەيدى، اداسىپ قالدىم. ىزاالنىپ ەندى ەكىنشى جىلعا قالدىم. سول باياعى العاشقى 
ىل ون ەكى اي وتكەن ۋاقىتتا كوك وگىزدىڭ كەلەر كەلگەن شالدىڭ قولىندا مەن باال، ول اكە بولىپ جۇرە بەردىم. ج

ىراق، ب»ۋاقىتى جەتتى، اكە، شەشەم قال دەدى، مەن بارام دەپ، اقىرىندا مەنىڭ كوڭىلىمدى قيمادى، ەرتىپ ءجۇردى: ء
. اكەم ەدىد –، «انا جىلعىداي تاعى جۇگىرىپ جۇرمە، ءولتىرىپ تاستايدى، ول جىگىتتىڭ الدىنا ەشكىم بارعان ەمەس

. وتىرعاننان كەيىن ءارى بەرىدەن سوڭ كوك وگىزدى جىگىت كەلدىم توپقا ءجۇرىپ الداپ دەپ «جارايدى» ەنم
 كەلدى.

باياعىسىنداي كەسە بەرىپ، جىگىتتى جىبەردى. جىگىت ەلگە كورسەتىپ بولىپ قايتىپ بارعان سوڭ كەسەنى سىندىرىپ، 
وڭ، وگىزىنە ءمىنىپ جۇرە بەرگەندە، ارتىنان تاعى جىگىتتى ءولتىرىپ، وي، زارالپ جىالدى دەيسىڭ. سونان س

دوسىم، »دەپ، تاعى جىبەرمەي قالدى. « وي مىنا جىگىتتىڭ دەنى ساۋ ەمەس، ۇستا»جۇگىردىم. وتىرعاندار، 
ەشكىم  دەپ،« وتىرىك ايتادى»شەشەم -دەپ حالىققا جالىنىپ ەدىم، اكە« زامانداسىم، قايعىسىنا ورتاق ەدىم، جىبەر

 جىالي ءۇشىنشى جىلعا قالدىم.-پادى. سودان سورىم قايناپ، جىاليمەنى بوسات
تاعى شال مەن كەمپىردىڭ قولىندا تۇرا بەردىم. ول ەكى بايعۇس ءوز باالمىز دەپ مەنى جاقسى كۇتەدى، جانىن 

شى؟ تويناپ جۇرمەيسىڭ، ءارقاشاندا رەنجىپ جۇرەسىڭ، نە ويىڭ بار، اي-قاراعىم، سەن نەگە كۇلىپ»ۇزەدى. كەيدە 
 – ،«سوالي مىنەزىم ءوزىمنىڭ اتا، جوق،». سۇرايدى دەپ –« الدە تاماعىڭ اش پا؟ بولماسا، كيىمىڭ جامان با؟

 دالء. بولدى ۋاقىتى باراتىن ەلدىڭ سوڭ وتكەن جىل ءبىر تاعى سونىمەن. قويام دە جۇرەم تەك ايتپايمىن، دەپ
ڭ ىتتىجىگ. كالدىم كەتىپ جاقىن كەشكە دەپ، – ،«كەلەم بارىپ جەرگە ءبىر مەن اكە،»: دەگەندە بارامىز ەرتەڭ

كەلەتىن جولىنداعى بەلگىلى توعايعا كەلىپ، جاسىرىنىپ، بۇعىپ ەلگە كورىنبەدىم. ەرتەڭىندە ءدال تۇستە جىگىت 
دە نشاڭدى بۇرقىراتىپ كەلە جاتىر ەكەن. الدىنان جۇگىرىپ شىعايىن دەدىم دە، قوي، ونىم اسىعىس بوالر، قايتقان بەتى

جولىعايىن دەپ تۇردىم. باياعىداي وگىزىنەن ءتۇسىپ، ەلگە كەسەنى كورسەتىپ، قايتىپ بارعاننان كەيىن كەسەنى 
جىالپ زارالپ بولىپ، ءبىر اقىرىپ قالدى. وتىرعان ەل اعىتقان قوزىداي شاھارعا -سىندىرىپ، جىگىتتى ءولتىرىپ، جىالپ

ىنە قاراي قايتتى. جۇرە بەرگەندە ارتىنان جۇگىردىم. تاقاي قاراي جونەلدى. والر كەتكەن سوڭ جىگىت تە جون
ن، بارى ءبىر ولەتىن اداممى»بەرگەندە ارتىنا جالت قاراپ، قىلىشىن سۋىرىپ اال اقىرىپ، ماعان تۇرا ۇمتىلدى. مەن ء

 .بەردىم ۇسىنا باسىمدى دەپ، –، «وناندا وسى مەنىڭ قانىما ءسىز ورتاق بولىپ، باسىمدى الىپ تاستاڭىز
 ۇرىپءج دە دەدى –، «بۇدان بىالي جۇرمە، ەگەر جۇرسەڭ باسىڭدى االم»تاياۋ كەلىپ، قىلىشىن قىنىنا سالدى دا: 

 اسىمدىب». شاپتى قارسى ماعان الىپ تىگىپ قاھارىن بارلىق. جۇگىردىم تاعى ارتىنان تۇرمادىم، قاراپ مەن. كەتتى
 .ۇسىندىم باسىمدى دەپ – ،«ولەم اقىر تاستاڭىز، الىپ

باسىمدى شاپپادى، قايرىلىپ ءجۇرىپ كەتتى، مەن دە ءجۇردىم، ەندى قايرىلىپ قاراعان جوق، جۇرە بەردى، مەن دە 
جۇرە بەردىم. الدەن ۋاقىتتا ءبىر ۇلكەن كۇمبەزگە كەلىپ كىردى، ارتىنان مەن دە كەلىپ كىردىم، كەلسەم كوك 

جاعى ەسىك، توردەگى ءبىر ەسىكتەن داۋىس شىعادى، -جانوگىزدى ءبىر باعاناعا بايالپ قويىپتى. ۇلكەن سارايدىڭ 
سوعان قاراي اياڭداپ كەلدىم، بۇرىنعىداي ەمەس، بويىم ۇيرەندى، قورقۋ كەتتى. بارلىق مۇراتىما جەتكەن بولىپ 
ءجۇرمىن. الگى ۇيگە كەلىپ كىرسەم، جىگىتىم زارالپ، جىالپ وتىر، وزىنەن باسقا ادام جوق. ەسىك اۋزىندا ساداق 

ستاپ ءبىر ادام تۇر، تۇرىنەن ادام شوشيتىن. سارايدىڭ كىرەر اۋزىندا قورقىپ تۇردىم. جىگىت جىالپ بولىپ ءبىر ۇ
اقىرىپ قالىپ ەدى، ءبىر ەسىكتەن وڭكەي قارا كيگەن ءبىر كەلكى جىگىت كىرىپ، ءبارى دە تومەن قاراعان كۇيى، 

ىلدىق قۇرۋلى تۇر، ونىڭ ىشىندە ءبىر قىز جاتىر. الدەن ءوڭ جوق، ءتۇس جوق ايناال وتىرىستى. وڭ جاقتا ءبىر شىم
ۋاقىتتا ءبىر اقىرىپ قالىپ ەدى، باعاناعى وتىرعاندار قاسقىردان ۇرىككەن قويداي توپىرالپ كىرگەن ەسىكتەن شىعىپ 

ا ركەتتى. والر كەتكەن سوڭ جىگىت شىمىلدىقتىڭ ىشىنە كىرىپ، وي زارالپ جىالپ ەدى دەيسىڭ، داۋسىنىڭ زارى قا
تاستى جىبىتەتىندەي. مەن ءۇيدىڭ ىشىنە كىرىپ وتىردىم. مۇنىڭ قاالي دەگەن ول جوق، ءوز ىسىمەن اۋرە. جىالپ 
زارالپ بولىپ، كوزىن ءسۇرتىپ، قىزدىڭ ىرگەسىنەن ءبىر جۋان تاياقتى الىپ شىعىپ، ءبىر ىسقىرىپ قالىپ ەدى قىلىش 

ءتورت اياعىنا ءتورت قازىق قاعىپ، مىقتاپ بايالپ قويىپ  ەكى جەندەت جەتىپ كەلدى. قوك وگىزدىڭ-اسىنعان بىر
دۇرەنى سالدى. كەيىن ءوز قولىنان جونىنا ءجۇز تاياق جانە سالدى. ول جاراماي سىنعان سوڭ، وگىزدى شالقاسىنان 

ۇلىنداعى قسالىپ قويىپ جانە ءبىر تاياقپەن باۋىرىن تىلگىلەپ، ەكى بۇيىرىنە ەكى ءجۇز تاياق سالدى. وگىز وكىرگەندە 
بەرىدەن سوڭ وگىز شاال جانسار قالدى. ءتورت ءجۇز تاياقتى سالىپ بولىپ وگىزدىڭ -داۋسى قۇراققا شىقتى. ارى

 باسىن تورعىن ورامالمەن ءسۇرتىپ جىبەرىپ كىلەمنىڭ ۇستىنە قۇس توسەك سالىپ، جاتقىزىپ قويدى.-اۋىز
كانە، »ى ءىشىپ بولدى دا، مەنى قاسىنا شاقىرىپ الىپ: قايتىپ ۇيىنە كەلىپ وتىردى، ازدان سوڭ تاماق اكەلدى، ون

، «شىراعىم، بەينەت كورگەن ادامعا ۇقسايسىڭ، ولىمگە جانىندى قيعانداي تىرلىكتەن ۇلكەن نە ارمانىڭ بار، ايتشى؟
 .بەردىم قويا جىالپ قۋانعانىمنان دەگەندە ايتشى. دەدى –
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اياق قالدىرماي بايان قىلدىم. كوك وگىزدى -مەن ءوزىمنىڭ كىم ەكەنىمدى، باسىمنان كەشكەن ۋاقيعامدى باستان
اق جارىلقايدى، سەبەپ مەنىڭ ۋاقيعامدى ءبىلىپ الىپ -وي سىزدىكى ەشتەڭە ەمەس، قۇداي سەنى ەرتەڭ»جىگىت: 

 .باستادى ءسوز دەپ –، «ىقايتاسىڭ، ءومىرى ولگەنشە قايعى جايالپ كەتەتىن مەنى ايتساڭش
، ءۇش قاتىن العان ەكەن. ەڭ، كىشى قاتىنى بولماي پەرزەنتى ەشبىر اكەمنىڭ ەدىم، باالسى پاتشانىڭ ءبىر دە مەن –

مەنىڭ اجەم، ەكى قابات بولعان ۋاقىتىندا، اكەم باالمنىڭ ومىرىنە كىتاپ اشىپ بەر، باقىتتى بوال ما، جاسى ۇزاق بوال 
بالگەردى جيىپ الىپ سۇراپتى. باقسىالر كىتاپتارىنا قاراپ، بالدارىن -ەپ شاھارداعى بارلىق باقسىما، قىز بوال ما د

 رءبى سوندا ەكەن، دەگەن –، «نەگە ايتپايسىڭدار، نە كوردىڭىزدەر»اشىپ، ءبارى دە ۇندەمەيدى، پاتشا: -اشىپ
 اسقاج ەكى ون سوڭ ونان. دەپتى – ،«قويىڭىز ءاشىم اتىن. تابادى باال ەر ايەلىڭىز»: ۇلكەنى عۇالما ىشىندەگى
الدى. ءوزىنىڭ كورگەنى بەينەت بوالدى دەگەن ەكەن. اكەم بو قىسقا ءومىرى ايتپەسە ساقتاڭىز، استىنا جەر كەلگەنشە

ەركەك باال دەگەن سوڭ قۋانىپ، بىرنەشە جۇمىسكەر جيىپ الىپ، جەردەن ساراي جاساتقان. ونى بولعان سوڭ ون 
كۇنى تولعان ۋاقىتىندا قانشا دايارشىمەن، مەنى وقىتاتىن مولال -ەتەتىن ازىق ءۇيدىرىپ، شەشەمنىڭ ايىەكى جىلعا ج

مەن ءبارىمىزدى جەر استىنا تۇسىرەدى. شەشەم سول جەر استىندا بوسانىپ، سوندا اسىراپ، سوندا تاربيەلەپ ءجۇرىپ 
 رى بار، سارايى بار، جاقسى وقىپ ءجۇردىم.جاتادى. مەن ىشتەمە بىلمەيمىن، كادىمگىدەي سەيىل قۇراتىن جە

ارعى بەرى ءجۇر ەدىم، جوع-سونىمەن جاسىم ون بىرگە كەلدى، ءبىر كۇنى سەيىل قۇراتىن جەرگە بارىپ قىدىرىپ ارى
جاقتان ءبىر بولىمسىز جارقىراعان ساڭىالۋ كورىندى، الگىنى تاماشا قىلىپ قاراپ تۇرىپ ەدىم، ءارى بەرىدەن سوڭ 

ا مىنگەن دۇنيەدە تەڭدەسى جوق، ءبىر سۇلۋ قىز الگى تەسىكتەن ءتۇسىپ قاسىما كەلىپ، مەنى الدىنا الىپ التىن تاقق
قىسىپ وڭ بەتىمنەن ءبىر، سول بەتىمنەن ءبىر ءسۇيدى دە قايتادان عايىپ بولىپ، جوق بوپ -قۇشاقتاپ، قىسىپ

دەن سوڭ بەرى-جەردە تالىپ قالىپپىن. ارىكەتتى. ەشبىر تۇراعىن بىلدىرمەي كەتىپ قالدى. ول كەتىسىمەن الگى 
كوزىمدى اشسام شەشەمنىڭ ەكى كوزى بۇالۋداي، مولدا دەم سالىپ وتىر، عاشىق وتى ءىشىمدى كۇيدىرىپ اكەتىپ 

 بارادى. نە بولدى دەپ مولدا مەن شەشەم سۇرايدى، ايتۋعا اۋزىم جوق سەكىلدى.
ەر جەردەن باقسى ىزدەپ، ەش ءبىرى ەم قىال الماي قويدى. اكەمە حابار سالىپ، جەر ۇستىنە الىپ شىقتى. ات جەت

بۇل باال جازىلمايدى، بۇل عاشىق بولعان بولۋ كەرەك، پالەن شاھاردا »اقىرى شاھارىمىزداعى ءبىر عۇالما قاراپ: 
كەلمەيدى،  لءبىر دارىگەر بار، سونىڭ ءبىر قاراعانىنان قالمايدى، باالنى سوندا جىبەرىڭىز، ءبارى ءبىر شاقىرعانمەن و

م پاقىر ا. مۇنى ەسىتىپ اكەمولد دەدى –، «مەن ءوزىم باستاپ اپارايىن، دارىگەرگە قانشا تارتۋ سىيلىقپەن جىبەرىڭىز
 جىرعاپ جۇرگىزدى. ارادا بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ دارىگەرگە كەلدىك.-مەن جازىلعانداي بولىپ قۋانىپ، ىرعاپ
ءبىر قارايدى ەكەن. ەلىندە ءجوندى اۋرۋ بولمايدى، ادامدى اجالعا دا تالعاپ  الگى دارىگەردىڭ ادەتى حالقىن جىلىندا

قانا قۇدايدان قورىققاننان بەرەدى ەكەن. سونىمەن مەن بارعان كەزدە ەلىنىڭ جيىلىپ كورىنەتىن ۋاعى بولىپ قالىپتى. 
لىپ قاز قاتار وتىرادى ەكەن. شاھاردان بەس شاقىرىم شاماسىنداي جەردە سارايى بار ەكەن، سونىڭ الدىنا ەلى جيى

ءوزى جاالڭاش كەلىپ، ەلدى قارايدى. سول ەلمەن بىرگە مەن دە كەلىپ وتىردىم، دارىگەر كەلىپ، باسىنان تومەن 
قاراپ، قايسىبىرىنە اۋرۋىڭ جوق دەدى، الدەقايسىنا ءبىر جاپىراق كاعاز بەردى، قايسىبىرىنە ءدارى بەردى، -قاراپ

كەتىپ قالدى. ماعان كەلدى دە بەتىمە قاراپ ءوتىپ كەتتى، ءوزىمنىڭ ءتۇسىم سارعايىپ،  ءبارى دە وڭالىپ تاراپ،
 ءوڭىم بۇزىلىپ كەتكەن بولۋىم كەرەك.

دەپ ويالپ وتىردىم. ابدەن ەل تاراپ بولعان سوڭ « ولەدى ەكەم عوي»اناۋ قاراماعان سوڭ جاننان كۇدەر ءۇزىپ، 
كەلدى. ۇيىنە كىرىپ ءبىر ۇلكەن شكافكا الىپ كەلىپ، اۋزىن اشىپ، استىما  شال كەلىپ، مەنى ەرتىپ ءوز سارايىنا الىپ
دەدى دە، ءوزى كەتىپ قالدى. وقىپ وتىرمىن، ەش « مىنانى وقي بەر»ورىندىق قويدى. شكاف تولعان كىتاپ: 

 نارسەدە شارۋام جوق، كۇن سايىن ءتاۋىر بولىپ كەلە جاتقان سەكىلدىمىن.
پتاردىڭ ءبارىن التى اي ىشىندە وقىپ ءبىتىردىم. ءبىر كۇنى ءبىر كىتاپتى وقىپ وتىر شۇكىر جامان ەمەسپىن، كىتا

كوسەۋ »ەدىم، ۇستازىم ءبىر اۋرۋلى شالدى الىپ كەلىپ شالقاسىنان جاتقىزىپ قويىپتى. كىتاپتى وقىپ وتىرسام كىتاپتا: 
وينىنا جابىسىپ تۇرعان كەنەدەي دەرت تەمىردى وتقا قىزدىرىپ، ءبىسمىلال دەپ، اۋرۋدىڭ باسىنا تاياپ اپارساڭ م

ڭ دەلىنگەن ەكەن. الگى ءوزىمنى« تەمىردىڭ باسىنا جابىسىپ شىعادى، تەمىر ىستىق بولسا، شال ءولىپ كەتەدى
 ۇستازىم شالدى وسىالي ەمدەگەلى ءجۇر ەكەن.

ۇستازىم تەمىردى ىسىتىپ الىپ كەتتى. بايقاسام تەمىر ىستىق. تاياپ، ءتيىپ كەتسە ءولىپ كەتەتىن. اۋرۋعا جانىم 
اي ، شاشىن، ساقالىن جۇلىپ، ويبجىبەرىپ القتىرىپ تەمىردى ەكەن اق-سول. دەدىم –، «اتا، ءولىپ كەتەدى»اشىپ: 

ىسىم بولعان جوق. جۇگىرىپ كەلىپ، تەمىردى سۋىتىڭقىراپ سالىپ، ۇيدەن شىعىپ، بەزىپ كەتتى دە قالدى. وندا جۇم
جىبەرىپ، اۋرۋدىڭ باسىنداعى دەرتىن الىپ، تۇرعىزىپ قويا بەرىپ، جۇگىرىپ داالعا شىقسام، ۇستازىم جارىلىپ ءولىپ 
قالىپتى. بۇل نە دەگەن عاجاپ بولىپ كەتتى دەپ جۇرسەم، ول كىسى، مىناۋ وزىمنەن قاالي اسىپ وتىر دەپ، 

 نشىلىك ەتىپ جارىلىپ كەتىپتى.كۇ
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سونىمەن شالدى اق جاۋىپ، ارۋالپ قويىپ، سارايالرىن اراالپ جۇرسەم، ءبىر بولمەدە كىشكەنە عانا ءبىر ساندىق تۇر. 
اشىپ قاراسام، ىلعي دۇعالىق، ءىسمي اعزام دۇعاسى. الگىلەردى قولىما الىپ، وقىپ كورسەم، پەرى بايالۋ شارتتارى بار 

 وقىپ، ويالپ وتىردىم.ەكەن، الىپ 
انىم، بۇل ج»باياعى قىز وسى پەرىدەن شىعار، بۇالردى باياليىن دەپ، ءبىر دۇعالىقتى الىپ وقىدىم. الدەن ۋاقىتتا: 

، سەندەردە مەنىڭ شارۋام جوق»ىپ تۇرعان ىلعي پەرىلەر. كەل جيىلىپ دەپ، –، «نە قىلعانىڭ قىراسىڭ با مۇنشا
 ىنۇشق ءبىر دەگەن جىمىر ەدىم، دەپ –، «پاتشاالرىڭنىڭ قىزىن اكەلسەڭدەر بوساتام، بولماسا ءبارىندى قىرام

 لىپا ەسىكتەن شاحينوردى بولعان اۋرۋ سال زارىعىپ جىل نەشە ءوزىمنىڭ. الدىردى قىزىن پاتشانىڭ جىبەرىپ
ە، ەسىمدى بىلمەي تالىپ كەتتىم. الدەنە ۋاقىتتا كوزىمدى اشسام، باياعىسىنداي الدىنا الىپ، سۋ بۇركىپ وتىر كەلگەند

 پەرىلەردى بايالعان. باستىم ماۋقىمدى دەپ –، «جا، قۇداي، تىلەكتى بەردىڭ»ەكەن. قۇشاقتاپ، كورىسىپ، ء
سالدىرىپ، وزىمە ارناعان ۇيگە كىرىپ ءسات كۇنى  ەتىپ بولەك وزىمە سارايىمدى وسى قيدىرىپ، نەكەمدى بوساتىپ،

وي، اقىماق، توزاققا كەتەسىڭ، قوينىڭداعى ءىسمياعزام »ەكەۋمىز قوسىلىپ جاتقان ەدىك. سىرت جاعىمنان ءبىر داۋىس: 
 .دەدى –، «دۇعاسىن بەرى اكەل

داپ، تى. سويتسەم مەنى پەرىلەر البايقاعام جوق، سۋىرىپ بەرە سالدىم، قولىنا تۇسكەن سوڭ تاپتىرا ما، الدى دا كەت
اڭدىپ جۇرەدى ەكەن. وزدەرىن باياليتىن دۇعا قولدان كەتىپ قالدى. انا شىمىلدىقتىڭ ىشىندە جاتقان قىز نە ءولى 
ەمەس، نە ءتىرى ەمەس شاال جانسار. كوك وگىز سول دۇعالىقتى سۇراپ العان پەرى. ۇستاپ الىپ، جىلىندا كەگىمدى 

 ءبىر االم.
اۋ دەپ -جىاليتىنىم انا قىزدىڭ كۇيىگى، سول پەرى تىرىلمەيدى، بۇل دۇنيەدە وسىمەن قوسىال الماي كەتكەنىمزارالپ 

جىاليمىن. حالىقتى ءيىرىپ االتىنىم بارىدە، مەنىڭ وسىنداي بولعانىما قايعىلى. ءوزىم بارىپ جىالپ، زاراليتىنىم حالىققا 
پ ول ۇستاپ قالعان پەرىلەرىم. جىلىندا بىرەۋىن ەل كوزىنە كەرسەتىاشىقتىعىمدى بىلدىرەمىن. ولتىرەتىن جىگىتىم س

 ءولتىرىپ قايتامىن.
ى مۇرنىن سۇرتەتىنىم جانىم اشيدى. وس-قايتىپ كەلىپ دۇرە ساالتىنىم شىداي الماي كەك االم. تورعىن ورامالمەن اۋىز

 زىن ءبىتىردى.وءس دەپ –، «ۋاقيعاعا مىنە بەس جىل بولدى. سودان بەرى تارتقانىم قاسىرەت
 دە مەن جىل نەشە ونەرمەن وسى جوق،». دەدىم –، «ەندى ۇلىقسات بەرىڭىز، يسمياعزامدى مەن ىزدەيمىن»

 وق،ج». ول دەدى – ،«جەت ماقساتىڭا قۋانتىپ، عاشىعىڭدى دا بار ەلگە بوالسىڭ، قور. وتىرمىن زارالپ تابالماي
عالىقتى ىزدەپ جولعا ءتۇستىم. قايدا ەكەنىن ەشكىم بىلمەيدى، دۇ دەپ، – ،«با؟ ارتىقپىن سىزدەن ولسەم ىزدەيمىن،

 ايتەۋىر بەتىم اۋعان جاققا قاڭعىپ ءجۇرىپ كەتتىم.
بەت الدى ساندالىپ ءجۇرىپ، كاڭعىپ، ەش دەرەگىن بىلمەي، قوي، تابالماي بارعانشا، ولگەنىم ارتىق دەپ، ءبىر 

ەي، اقىماق، نەگە كەتەسىڭ، انا بەيىتكە بار، »ا، ءبىر داۋىس: تاۋعا شىعىپ، جار تاستان كۇالپ، ولەم دەپ تۇرعاند
 كوردىم سىزدەردى ەدىم، كەلىپ مۇندا. دەدى –، «ءۇش ءدارۋىش وتىر، سوعان بارساڭ مۇراتىڭا ءحاسىل بوالدى

 .مۇراتقان دەدى
 ەكىنشى ءدارۋىش

 لدىندا كەلگەن ادام ءسوزىن باستادى.ا مۇراتقاننىڭ. ەكەۋى اۋەلگى ءدارۋىشتىڭ ءۇش دەدى – سويلەڭىز، ءسىز ەندى –
 جاسىم ،ەركەمىن مەن بولدى، ادام يەسى اقىل-جاقسى سونشا اكەم ەدىم، باالسى پاتشاسىنىڭ شاھارىنىڭ جازيرا مەن –

 متەڭدەسى جالعاندا بۇل» بار، نوكەرىم قىرىق ەرگەن قاسىما جۇرەمىن، قۇرىپ سەرۋەن سەيىل تولىپ، كاماالتقا
 يمىن.ويال دەپ – ،«جوق

ەش نارسە ويىما كىرىپ شىقپايدى، ءبىر كۇنى سەرۋەنگە شىعىپ اڭ اۋالپ كەلە جاتىر ەدىم، الدىمىزدان ءبىر باسى 
ارتىمىزعا قاراعامىز جوق، بەت -التىن، بوكسەسى كۇمىس كيىك ويناقتاپ شىعا كەلدى. قۇداي بەردى دەپ، الدى

ءبىز قۋىپ، ايقاي سالىپ كەلەمىز، ەشتەمەمەن جۇمىس جوق، بەتىمىزبەن قۋىپ جونەلدىك، كيىك قاشىپ كەلەدى، 
 جۇرق ەتەدى.-دەرتىمىز كيىككە جەتۋ، ول جارق-ەسى

يىك دەرتىم كيىكتى ۇستاسام دەيمىن. ك-بىرتە قالىپ جاتىر، وندا شارۋام جوق، ەسى-اتتارى شارشاعان جىگىتتەر بىرتە
ىرار ندەگى باقشاعا قويا بەرسەم دەيمىن. اتىم جۇيرىك، بولداي، ۇستاپ الىپ سارايىمنىڭ ىشى-سونشا قىزىقتى، شىركىن

ەمەس، نەشە ءتۇرلى بولىپ اسپانعا ۇشىپ كەتەدى. ءبىر مەزگىلدە ارتىما قاراسام ادام كورىنبەيدى، ءبارىنىن اتى 
ن، كۇن ىقىزىعا قۋىپ جۇرە بەرىپپ-بولدىرىپ، قالىپ قويىپتى، مەن ونى كەرەك قىلعام جوق، قىزۋمەن كيىككە قىزىعا

باتۋعا تايانعان مەزگىل ەدى. كيىك تە بولدىردى، مەنىڭ اتىم دا بولدىرىپ كەلە جاتقاندا، الدىمىزدان ءبىر ۇلكەن 
سۋ كەزدەستى. بۇعان كيىك تە كەلدى، مەن دە كەلدىم. قايدا بارارىن بىلە الماي سەكىرىپ سۋعا ءتۇسىپ ءجۇزىپ 

تۇستىم، الدەن ۋاقىتتا ول دا شىقتى ارجاعىنا، مەن دە شىقتىم. جانە جونەلدى، شىداپ تۇرا العانىم جوق، مەن دە ء
قاشىپ جانەلدى، بەتى تاياۋ تۇرعان ءبىر تاۋ بار ەكەن، سوعان قاراي تارتتى، مەن دە قالعانىم جوق. تاۋدىڭ ءبىر 
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يىك كۇمبەز تۇر، كۇلكەن تەرەڭ سايىنا قاراپ قاشىپ كەلەدى، مەن دە قۋىپ كەلەم، سايدىڭ ءتور جاعىندا ءبىر كوك 
 كەلدى دە سوعان كىرىپ كەتتى.

ارتىنان كەلىپ، اتىمدى بايالپ تاستاپ مەن دە كىردىم. كەلسەم دانەمە جوق. ەكىنشى ءبىر ەسىكتەن قارادىم، ءىش 
جاعىن نەشە ءتۇرلى ەتىپ بەزەگەن ەكەن، كىرسەڭ شىققىسىز ءبىر ساراي. سونىڭ ءدال تورىندە كيىك سۇالپ جاتىر، 

سەنى كىم وسىنداي قىلدى، جانۋارىم، قۇداي، ونى دا سەندەي ازاپقا »اسىندا اقساقالدى ءبىر شال جىالپ وتىر. ونىڭ ب
 عىندا،ارجا. تۇر قۇرۋلى شىمىلدىق ءبىر قابىرعادا جاق وڭ قاراسام بولمەگە ەكىنشى. ەكەن وتىر دەپ –، «سالسىن

قىز وتىر. كوزىم تۇسكەن كەزدە، بويىمنان تاعات  ءبىر قيىلىپ قاسى قارا بار، كوزى دەسە كۇن اۋىزى، دەسە اي
 ەنكورگ قاراپ جىميا ۇندەمەيدى،. دەدىم –« ەي، سەن نە قىلعان ادامسىڭ؟»كەتىپ جان تانىممەن عاشىق بولىپ، 

 ءۇن ،دەدىم – «وتىرسىڭ؟ عىپ نە جانسىڭ، دەگەن نە سەن وي،»: كەلىپ جاقىن. بارادى الىپ سابىرىمدى سايىن
 ءدال ،دەپ –، «اۋ، نەتكەن جانسىڭ، ءجونىڭدى ايتساڭشى-جانىم»وتىر. ۇندەمەگەنىنە ىزاالنىپ:  بەدىرەيىپ جوق
 تالىپ پشىعى ەسىم دا بولسا سۋرەت جوق، بىلگەنىم كەتكەنىمدى بولىپ نە. ەكەن سۋرەت كەلسەم جەتىپ قاسىنا

ىرىپ مولشەرىندە، ءبىر قارت ادام ك جەتپىس-ىسالپ جاسى ەدىم، وتىر جىالپ زارالپ، قۇشاقتاپ، سۋرەتتى. كەتىپپىن
اي، جاس باسىنان مىنا دەرتكە قايدان دۋشار بولىپ قالدى، سورلى باال، مۇندا نە شارۋاڭ -اتتەگەن»كەلدى دە: 

 .دەدى –، «بار
 كەلىپ، اسىماق اقساقال دەدى – جوق، باسقاڭ ولگەننەن دەرتپەن عاشىقتىق تۇسپەيدى، قولىڭا سەنىڭ ول ءبارىبىر –

 پ وتىرىپ:جىال
 .عاشال دەدىم – كورسەتىڭىز، ايتىپ ەكەنىن ءتۇرلى قاي جوباسىن،-ءجون ماعان ءۇشىن قۇداي – دەدىم، – اتا، –
 اقالىمس شاشىم، اۋرەسىمەن قىزدىڭ وسى شىعادى، سەگىزگە جيىرما جاسىم بيىل. ەمەسپىن شال مەن شىراعىم، –

جەتپەس ۋاعىم. روم شاھارىنا بارىپ كەلە جاتقاندا، ءبىر ءساندى -رجەتە جيىرماعا ەدى، كەزىم باالالۋ مەنىڭ. اعاردى
سالتاناتتى ۇلكەن شاھارعا كەز كەلدىم. شاھارعا تاياپ كەلىپ قاسىنا قوندىم. كۇن ىستىق، ءتۇس مەزگىلى ەدى. 

ا ادەمى، ەركەك زاتق شاتىردى تىگىپ تاستاپ جاتىر ەدىك، ازدان سوڭ ءبىر جىگىت كەلدى، سول شاھاردىكى ەكەن،
 –، «جولدارىڭىز بولسىن، قاي جەردىكىسىز»بىتپەگەن ءپىشىنى بار، پەرىشتە دەسەڭ بوالدى. ات ۇستىندە تۇرىپ، 

: ىشىك مەنەن جاس تورت-ءۇش. دەدىم – ،«كەرۋەنبىز جاتقان كەلە بارىپ شاھارىنا روم كەلسىن، ايتقانىڭىز». دەدى
 بىردەمە ەمەس، كىسىم بىلگەن كورىپ بۇرىن. دەدى –ەدى،  بار شارۋام ءبىر سىزدە كەلىڭىزشى، بەرى اعاي،»

 – ،«زدەيسى قىالر نە باالسىمىن ادام دە مەن قورىقپاڭىز،»: ەدىم بوگەجەكتەپ قورقاقتاپ، دەپ مە ءجۇر ىستەگەلى
ءىس  رءبى سىزگە سوڭ بولعان ءتاۋىر اجارىڭىز». باردىم قاسىنا. قانا مايداالپ داۋىسپەن جىڭىشكە مۇڭايىپ، دەدى

: لو ەدىم، دەپ – ،«بارامىن قاراي تۇرىنە ايتىڭىز،». دەدى –، «تاپسىرايىن دەپ كەلدىم. بارماساڭىز ايتپايمىن
 ،«وتىرمىن پكەلى دەپ االدى ورىنداي ءسىز كورگەسىن ءناسىلىڭىزدى ايتپايمىن، ايتپەسە ايتام، الساڭىز موينىڭىزعا»
 .دەدى –
 حاتتى مىنا دا، الدى حات جازعان ءسوز ءبىر قالتاسىنان. دەدىم –بارايىن،  تاۋەكەل، عوي ايتا ەندى جارايدى، –

 ەسىكتەن اعىجاقت باتىس كۇن بارىڭىز، كۇمبەزگە سول وتىرادى، ساناتى پاتشانىڭ سەگىز ىشىندە، مۇنارانىڭ اق سوناۋ
ورسە ۇزەتشى، كىسى كك اۋزىندا بوالدى، ەسىگى بولەك-بولەك جاعىندا-جان سونىڭ بار، كوشە كىشكەنە كىرسەڭىز

اتادى، ءسىز سوالردى كورگەننەن قولىڭىزدى كوتەرىپ بارىڭىز، قاسىنا بارعان سوڭ حاتتى كورسەت، ءسىزدى نۇسقاپ 
جىبەرەدى، سونان وڭ جاق قابىرعادا ءۇش ەسىك بوالدى، ءسىز سونىڭ ەكەۋىنەن ءوتىپ، ءۇشىنشى ەسىكتى اشىپ 

اق، قولى شىنجىرالۋلى ءبىر ارىق جىگىت وتىرادى، مىنا حاتتى سول جىگىتكە بەرىڭىز، بەرىپ، تۇرسانىز تورىندە اي
 قولىنا تيگەن سوڭ جارتى اۋىز سوزگە كەلمەڭىز، تەز كەيىن قايتىڭىز.

وسىنى ىستەگەندە، شاپشاڭ تەز بارىڭىز، ەگەر جاۋاپقا كەلەمىن دەپ ءبىر مينۋت كەشىكسەڭىز ءسىز بۇل دۇنيەلىك 
 بەرمەيمىن اكەم قىزبىن، مەن». دەدى –، «بولمايسىز. باسىڭىزدىڭ قاالي كەسىلىپ قالعانىن بىلە الماي قاالسىزادام 
 تانىممەن-جان ەكەن، مۇڭ ايتۋ دەپ قىزبىن مەن. دەيدى – ،«ەدى جىگىتىم عاشىق مەنىڭ وتىرعان ۇستاپ دەپ،
ىپ ، ىشكى سىرىمدى ايتقىم كەلدەپ بولدى دۋشار حالگە وسىنداي مەن. قالمادى سابىرلىق جۇرەگىمدە. بولدىم عاشىق

دەپ،  «قۇپ بوالدى»ەدى، ءبىراق مۇنىڭ حاتىن اپارىپ، اۋەلى ونىڭ ىشكى سىرالرىن ءبىلىپ االيىن دەپ ويالپ، 
 حاتىن الىپ ءجۇرىپ كەتتىم.

ىنىڭ ىك تۇر. تورگىسايتقانىنداي اق كۇمبەزگە كەلىپ، كورسەتكەن ەسىكتەن كىردىم. مەن كىرىپ كەلسەم، ءۇش ەس
قولى شىنجىرلى. نۇسقاسىنا قاراسام، ادام باالسىنىڭ جانى اشيتىن، -اۋزىن اشىپ قاراسام، ءبىر جىگىت وتىر، اياق

ارجاعىنان سۇيەكتەرى كورىنىپ تۇر، ءبىر ءتۇرلى مەحنات كورىپ وتىرعان ادام. ءتۇرىن قاراپ تۇرسام، قۇر -ارىقتىعى
ىلدى. نە قىالرىمدى بىلمەي، وسىنى ىستەگەن ادامدى، شامام كەلسە، وتقا يتەرگىم قۋ سۇيەكتى قۇراپ قويعان سەك
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 «اۋ، مۇنشا ساعان نە بولدى-جانىم»كەلىپ قانىم قايناپ، ءجونىن سۇرايىن دەگەن ويمەن حاتتى قولىنا بەرىپ: 
 بولدى. شۇتىر ەتىپ، ءزىلزاال ورناعانداي-اق سول ەكەن، دۇنيە ءجۇزى قوزعالعانداي شاتىر-دەۋىم

نە ەكەنىن بىلمەيمىن ءولىپپىن دەپ قالىپپىن، سونان كەيىن كوكتە ەكەنىمدى، جەردە ەكەنىمدى بىلمەيمىن. ءبىر ۋاقىتتا 
كىشكەنە ەسىم كىرەيىن دەپتى، قوزعالۋعا دارمەن جوق، ونە بويىم ۇساتىلىپ قالعان، قيمىلداتپايدى، باسىم زەڭەدى. 

جاعىما كوز جىبەرسەم ءوزىمدى تابىتقا سالىپ، كوتەرىپ ءجۇر. -سەكىلدى. جان بايقاسام مۇشەلەرىم وزىمدىكى ەمەس
ت بولىپ شى-ونە بويىمدى قىزىل قان جاۋىپ كەتكەن، جاتقان جەرىمدە قارا قۇرتتاي كىسى قاپتاپ ءجۇر، باسىم بىت

 جارىلىپ قالىپتى.
مەنى ءبىر وڭاشاالۋ جەرگە »امدارعا: بۇل قاالي دەپ سۇرايىن دەسەم، شامام كەلەتىن ەمەس، كوتەرىپ جۇرگەن اد

 .دەدىم –، «اپارىڭىزدار
ىزدەپ كەلىپ االتىن جولداستارىم، قايدا ەكەنىمدى بىلمەي ءجۇر عوي، الدە مىنادان قورقىپ قاشىپ كەتتى مە ەكەن 

بۇرىنعىدان  مدەپ تە وياليمىن. ايتەۋىر توپتان شەتكەرى ءبىر جەرگە الىپ كەلىپ، تابىتىممەن قويدى، ەپتەپ بايقاسا
كورى ەسىمدى جيىپ قالىپپىن. توپتىڭ ورتاسىندا بيىك قۇرىلعان تابىت تۇر، ۇستىندە ءبىر ولگەن ادام جاتىر. استىندا 
ءبىر ەڭگەزەردەي ادەمى جىگىت، باسىندا ايىق قالپاق، قولىندا قوس جەلەك نايزا، ۇستىنە كيىنگەنى تورقا ساۋىت، 

اي، ءجۇزىڭدى كورىپ، اۋىز ەكى قوشتاسا -اي، تىياناعىم-باۋىرىم»اعىپ:  موينىندا ساداق، ەكى كوزىنەن جاس
، دەپ زارالپ، نايزاسىنا سۇيەنىپ جىالپ تۇر. سونشا كوپ حالىق تابىتتى اينالىپ جىالپ والر دا تۇر. «اۋ-المادىم

 دەپ سۇرادىم.« مىناۋ نە ۋاقيعا»تۇرۋعا شاما جوق، ءبىر كىسىنى شاقىرىپ الىپ، 
اناۋ تابىتتا تۇرعان جىگىت، »يالنىپ، جانىما وتىرىپ، مۇنى سۇراساڭ ايتايىن دەپ، بەتىمە قارادى دا: ول ادام جا

باعاناعى ءوزىڭ حات اپارعان جىگىت دەدى. سەن سويلەسپەي بەرە سالىپ، كەيىن قايتقاندا ادام بىلمەيتىن ەدى. 
تتى. دامدارى سەنىڭ داۋسىڭ شىققاندا سوعىپ كەەشكىمدى سويلەستىرمەۋگە ەشكىمگە كورسەتپەۋگە پاتشانىڭ قويعان ا

 قىزدىڭ دۇعاسى بار دەپ ايتۋى دا سول ەدى.
اناۋ ولگەن جىگىت پاتشانىڭ باالسى. جانە ونىڭ ءىنىسى دە پاتشا. ءبىراق بۇل پاتشا بولعاندا ارىق جىگىتتىڭ اكەسىنە 

جۇرەدى  اۋ دەپ-ىنا ۇلكەن پاتشا بولسامقارايدى. قىز سول كىشى پاتشانىڭ قىزى. ءىنىسى اعاسىن ءولتىرىپ، ورن
ەكەن. ءبىر مەزگىلدەر بولعاندا، ول ەسەبىن ادامعا سەزدىرمەي، ءبىر مىستان كەمپىرگە اقى بەرىپ، اعاسىن ءولتىرتىپ، 

 مۇرا مەنىكى دەپ، باالسىنا بەرمەي اعاسىنىڭ ورنىنا پاتشا بولدى.
سقان كىسىلەر بولسا دا قىز جىگىتكە عاشىق، جىگىت قىزعا سونىمەن ول ءجۇرىپ جاتتى. ەكەۋىنىڭ اكەسى ءبىر تۋى

ەكى توزاقى، بۇالر شاريعاتقا قيسىق ءىس ىستەدى، جانە مەنى »عاشىق. مۇنى ءبىر كۇنى قىز اكەسى سەزىپ قويىپ، 
قاراالپ سحالىققا ماسقاراالدى، پاتشا قىزى ىنىسىنە عاشىق دەگەن اڭگىمە ەلگە جايىلدى، مۇنى جونشىلىكپەن ولتىرمەي ما

 دەپ ويالدى. اقىرى جىگىتتى شىنجىرالپ قىسىپ ۇستادى.« ولتىرەيىن
ءسويتىپ ەشبىر ايال تابا الماي قىز جۇرە بەرىپ، ەشكىم بىلمەيدى، سىرتتىڭ ادامى دەپ، سەنى جىبەرگەن ەدى.  

بىلىپ، پاتشا ءءوزىڭ سويلەسەم دەپ مىنا بەينەتكە ۇشىراپ جاتقانىڭ، جاڭا سەنىڭ سويلەسكەنىڭدى قىز اكەسى 
 جىگىتتى دارعا تارتىپ جىبەردى.

سول ەكى ورتادا ارىق جىگىتتىڭ ءبىر اپاسىنان تۋعان جيەنى بولۋشى ەدى، بەتىنە جان كەلمەيتىن مىقتى باتىر بولعان 
جاراقتارىڭدى الىڭدار، مەنىڭ ناعاشىم ءبىر پالەگە كەزدەستى، -قارۋ»ەدى. ءبىر كۇنى ءتۇس كورەدى دە، حالقىنا 

اۋ ارىق جىگىتتىڭ ولگەن ۇستىنەن شىقتى، كەلە ايقاي سالىپ دەپ، ىزدەپ كەلگەن ەدى، مىن« سونى ءبىلىپ قايتام
اراالسىپ بەردى. سول جەردە دار باسىنا جيىلىپ تۇرعان حالىقتان ءبىلىپ، پاتشانىڭ باسىن الىپ، ناعاشىسىن اناۋ 

ىرىلىپ ر ءتمۇناراعا سالىپ، ءوزى استىندا جىالپ، زارالپ تۇر. قىز كۇالندا الگى باتىردىڭ قاسىندا ءبىر تالىپ، ءبى
 .ادام بوتەن دەدى –، «وتىر

ءسويتىپ وتىرعانىمدا باياعى ءوزىمنىڭ كورگەن جولداستارىم جىالپ، شۋالپ، مەنى ءتىرى تاۋىپ العانعا وزدەرى  
 كانە، ەندى ءبىز جۇرەيىك، ءوستىپ وتىرىپ وسىالردىڭ»قۋانىپ، مەنى سول تابىتىممەن كوتەرىپ قوسقا الىپ كەلدى. 

 ۇالندە،ك دەرتىم ەسى جوق، جۇمىسىم وندا مەنىڭ. جولداستارىم دەدى –، «ىلىنىپ كەتەرمىز، قايتايىقبىردەمەسىنە ء
 ەردىجىگىتت اقىرىندا ويمەن دەگەن بە سويلەسسەم كۇالندامەن. دەيمىن سويلەسسەم سونىمەن كورىپ ءبىر ەندى

 اۋىر بولدى.ءت جاراالرىم وتكىزىپ، كۇن ۇش-ەكى. توقتاتتىم
سونىڭ ءجۇزىن كورەيىن دەپ، شاھارعا تامان اياڭداپ كەلدىم. سۇراستىرىپ بىلسەم، باتىر جيەن ءبىر بولەك التىن 

جاعىن قورشاعان اسكەر. مۇنان كۇدەر ۇزگەن سوڭ -ساراي سالدىرىپ، سوعان قىزدى بولەك كۇتتىرىپتى. جان
 ەيدى،تۇسپ ەندى قولىما مەنىڭ ول –يىن، سەبەپ قايتەرىمدى بىلە الماي، ساندالىپ كەلە جاتىپ، ەندى اۋرە بولما

 ستىق،ى كۇن ەكەن، جاتىر كەلە پاۋەسكەمەن كۇيمەلى كوك قىز كۇالندا. ويالدىم دەپ بوالر دا السام سۋرەتىن مۇنىڭ
، عوي ىەد ولمەيتىن سويلەسپەگەندە سەن جىگىت، اي،»ء: تۇرىپ توقتاتىپ اتىن كورىپ، مەنى اشىپ، پەردەسىن

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                916 bet 

 ول .بەردىم جىالي مەن سونسوڭ. دەدى –، «ءبىراق تا جازۋ وسىالي شىعار، سەن دە قاس قىلعان جوق شىعارسىڭ
 ەد ەكەۋمىزدى بىلسە، باتىر بولما، اۋرە بەيشارا، وي،»: ەم ايتىپ قالىمدى ءوز. سۇرادى دەپ «جىاليسىڭ نەگە»

. دەدىم –، «ڭ بولماسا سۋرەتىڭدى بەرسەڭشىە». دەدى – ،«تاپ ەلىڭدى دا بار ءوزىڭ دا ونان ولتىرەدى،
 .قىز دەدى – ،«بارامىن دە مەن ءقازىر تۇر، دا بار جاعىنا باتىس سارايدىڭ التىن ەندەشە،»

كەلىپ تۇردىم، الدەن ۋاقىتتا، كۇن باتار مەزگىلدە قىز كەلدى. كوردى دە ءبىر نوكەرىن شىعارىپ الىپ، ۇيدەگى 
دى. نوكەرى الىپ كەلىپ ماعان بەردى. سوسىن كۇالندا قوش ايتىسىپ، سارايعا مەنىڭ سۋرەتىمدى اكەپ بەرشى دە

 كىرىپ كەتتى.
 ڭ،المايسى اال اۋرەلەنبە، ءۇشىن ول. شال دەدى –انا تۇرعان سول قىزدىڭ سۋرەتى، »جىالي مەن قايتتىم. -جىالي
ي اۋ، راقىم قىلسايشى، مەندە-اتاتاي»: زارالپ جالىنىپ، تاعى ەستىپ، مۇنى. دەدى – ،«قايت بوالسىڭ، جازىم ءوزىڭ

 .جالىندىم قۇشاقتاپ اياعىن شالدىڭ دەپ –، «قۇربىڭا ءجونىڭدى ايتساڭشى، بارايىن
 بيىك رتىپە مەنى شال. ايتايىن ەندى سىرقىراتتى، سۇيەگىمدى مەنىڭ زارىڭ سەنىڭ ۋاقىتتا، ءبىر دەدى – توقتا، –

وسىمەن توقتاماي جۇرە بەر، الدىڭنان ءبىر ۇلكەن كول، جايقىن : »كورسەتىپ ءجونىن شىعىپ، الىپ باسىنا تاۋدىڭ
 اڭتاپس سۋدى وتىرىپ ءجۇرىپ جولمەن وسى ەگەردە. دەدى –سۋ كەزدەسەدى، سونان امان وتسەڭ ەلىنە باراسىڭ، 

قا جاققا باس بەر، اعا قاراي باتىسقا جانە ءمىن، سوعان بار، كەمەم قويعان بايالپ ۇستىلى-ءاستىلى مەنىڭ سۋدا سول
 جولعا دەپ، «وڭعار ءوزىڭ ەندى قۇداي» الىپ، سۇراپ ءبارىن مەن. دەدى –، «بۇرىلساڭ عۇمىرىڭدا تابۋ جوق

 ءجۇرىپ جاعاالپ سۋدى. كەلدىم سۋعا ەسەن-امان تۋرا جولىمەن كورسەتكەن شالدىڭ. كەتتىم ءجۇرىپ ءتۇسىپ،
اتتىم. ءتورتىنشى كۇنى جۇرمەك بولىپ، كەمەنى ج نكۇ ءۇش دەپ تىنىعايىن جەردە وسى ءبىراز تاۋىپ، كەمەنى

دايىنداپ، سۋعا ءتۇسىپ كەتە باردىم. كۇن باتىسقا ءجۇرىپ، كەمەنى ايداپ كەلە جاتىر ەدىم، كۇن بۇلتتانىپ جەل 
تۇرا باستادى. داۋىل سوقتى. مەن كەمەنىڭ استىڭعى قاباتىنا ءتۇسىپ الىپ جاتتىم. الدەنە ۋاقىت جەل شىعىپ، سۋدىڭ 

جۇزى بورانشا كوپىرىپ، تولقىن تاۋداي بولىپ، كەمەنى ايداپ جونەلدى. بىرەسە اۋدارىپ، بىرەسە دوماالتىپ ءجۇرىپ ء
كەلەدى. مەندە ەس جوق. كەمەسىمەن سۋعا كەتەم عوي دەپ جىالپ قورقىپ، جانىممەنەن قوش ايتىسىپ ءجۇرىپ 

تىڭگى قاباتىنا شىعىپ قاراسام، قاالي كەتىپ بارا كەلەمىن. ءبىر مەزگىلدە جەل باسىلعانداي بولدى. كەمەنىڭ ۇس
-جاتقانىم بىلىنبەيدى. دۇنيە ءجۇزى كوكپەڭبەك سۋ، دۇنيەنىڭ ول شەتى مەن بۇل شەتىنە كوز جەتپەيدى. مەن جىالپ

، دەپ« مىنا سۋدان ەندى شىعا الماي ولگەنىم عوي، كۇالندام ءجۇزىڭدى ءبىر كورە الماي كەتكەنىم بە»ەڭىرەپ، 
اي بوزداپ جىالي بەردىم. ءبىر ۋاقىتتا جەل قايتا كوتەرىلىپ، تاۋداي تولقىندار كەمەنى اۋدارىپ توڭكەرە باستادى. بوتاد

مەن سورلى تاعى كەمەنىڭ استىڭعى قاباتىنا كىرىپ جاتىپ الدىم. كەمەنى تولقىن تەربەپ ايداپ، سىرعىتىپ كەلەدى. 
ۋاقىتتا كەمەنى جەل ايداپ جاعاعا الىپ كەلدى. قۋانىپ، سەكىرىپ  وسىمەن سۋدىڭ بەتىندە جەتى كۇن ءجۇردىم. الدەنە

 ءتۇسىپ، كەمەنى بايالپ تاستاپ، قىرعا شىعىپ، جۇگىرىپ كەلە جاتىرمىن.
كوزدىڭ ۇشىندا شاھار كورىنەدى. بيىك اق مۇناراسى بار. جۇگىرىپ شاھارعا كەلدىم. كەلسەم ادام جوق، ءبىر ءتۇرلى 

شاھار دەپ، اراالپ كەلە جاتىپ ورتاسىندا كۇنشە زەينەتتەپ سالعان سارايدى كوردىم. اينالىپ ءساندى شاھار. بۇل نە 
. ۇستىندە ادام ايتقىسىز التىنداعان قۇرۋلى تاق بار ەكەن-ءجۇرىپ ءبىر جاق ەسىگىنەن ىشىنە كىردىم، سارايدىڭ استى

ەن، اپات كەلىپ قىرىلدى ما ەكەن، بولماسا ەي، ءتاڭىرىم، بۇل شاھاردىڭ ادامدارى، مالى، جان يەسى قايدا كەتك»
دەپ تۇرىپ، تاقتىڭ ۇستىنە شىعىپ، ءوز ەلىمدەگى پاتشالىق ءومىرىم ويىما « قالپىمەن جوالۋشىالپ كەتتى مە ەكەن

ءتۇسىپ، ماساتتانىپ وتىر ەدىم، الدەنە ۋاقىتتا داالدان داۋىس شىقتى. نە داۋىس ەكەن دەپ ەسىم شىعىپ، داالعا 
اردىڭ ءىشى تولعان مايمىل. مەن ەسىمنەن ايرىلىپ تالىپ كەتتىم. مەنىڭ ۇنىممەن مايمىلداردىڭ جۇمىسى شىقسام شاھ

دەپ  «قۇداي بەردى، مىنانى پاتشا قىلىپ االمىز، جەز تىرناق بىزگە تيمەيدى»جوق. مەنى كورىپ قالىپ، شۋالسىپ، 
تىم ىپ وتىرعان ىلعي مايمىل، تاعى نە پالەگە جولىقشىرقىراسىپ جاتىر. ءبىر مەزگىلدە كوزىمدى اشسام بەتىمە سۋ سەۋ

 دەپ زارالپ، مەن جىالپ وسيەت ايتىپ وتىر دەپ ويالپتى.
مەن زارالپ، جىالپ بولعان كەزدە مايمىل كوتەرىپ الىپ كەلدى. تاقتايدا جازۋ بار ەكەن، اكەلدى دە مەنىڭ قارسى 

بۇل شاھارعا كەلگەن »دىم، جازىلعان ءسوز مىناۋ ەكەن: الدىما قويدى. بۇل نە نارسە دەپ تاماشاالپ قاراپ تۇر ە
ادام باالسى وسىنداعى جازۋ بويىنشا، مايمىلدارعا پاتشا بولىپ تۇرا بەرەدى. ەگەر كەتەم دەپ ويالسا، ءومىرىن 
 ەقورلىقپەن شىرىتەدى. شىداماي كەتەم دەپ كۇن شىعىسقا قاراي جۇرگەن ادام جەز تىرناققا كەز بوالدى، وڭتۇستىكك

جۇرگەن ادام كىسى ەتىن جەيتىن ادامعا كەز بوالدى، سولتۇستىككە جۇرگەن ادام شەگى جوق سۋ بوالدى، وسى 
 مەن جازعان مۇنى اقىرىندا. دەگەن –، «مايمىلدارعا پاتشا بولىپ تۇرسا، اقيرەتتە اق ءجۇزدى يماندى بوالدى

ا تالىپ كەتتىم. ءولىپ كەتتى مە دەپ تاعىد مەن وقىپ جازۋدى مىنا. قويعان قول دەپ پايعامبارمىن سۇلەيمەن
مايمىلداردىڭ ەسى شىعىپ، شۋىلداپ، سۋ سەۋىپ تاعى ءتىرىلتىپ الدى. ءبىر ۋاقىتتا مايمىلدار ءوزى سويىپ جەسىن 
دەپ، ءبىر سەمىز قوي بەردى. نەشە كۇن سۋ بەتىندە ءجۇرىپ، قارنىم اشىپ قالعان ەكەن. مايمىلداردىڭ ەندى قاستىق 
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ىنىنا كوزىم جەتىپ، قويدى ءوز قولىممەن سويىپ، بۇزىپ، قازانعا اسىپ جەدىم. ءسويتىپ مەن مايمىلدارعا قىلمايت
پاتشالىق ءامىر ەتە بەردىم. ءتۇن بولسا مايمىلدار، جاتسام دا مايمىلدار ايناالمدى قورشاپ ۇيىقتايدى، قاشىپ قۇتىلۋ 

ا ى ەرتتەپ، مەنى مىنگىزىپ الىپ، ەرتىپ ءجۇردى. كۇن شىعىسقاق. تاڭ اتىپ، تاماقتانىپ بولعان سوڭ ءبىر ءيتت-قيىن
قاراي كەلە جاتىرمىز، ساسكە مەزگىلىندە ءبىر ۇلكەن دارياعا كەلدىك. سول كۇنى جەز تىرناقتار مايمىلعا شابۋىل 

ىر اينالىپ، ش جاسايتىن كۇنى ەكەن، الدەنە ۋاقىتتا جەزتىرناقتار قارا قۇرتتاي قىبىرالپ كەلە جاتىر. مايمىلدار مەنى
تىعىلىپ، شۋالپ ءتۇردى. جەزتىرناقتار تاياپ كەلىپ، مەنى كورىپ، مايمىلدارعا تيە الماي ءيىرىلىپ تۇرىپ قالدى. 

دەپ، جەزتىرناققا كورسەتىپ، جۇگىرىسىپ ءجۇر. ەگەر ادامزاتتان پاتشا « ادامزاتتان پاتشامىز بار»مايمىلدار قۋانىپ، 
تۇرىپ تاراپ كەتتى. ءتۇس بولعان سوڭ ءبىز دە شاھارعا -ن. والر ءيىرىلىپ تۇرىپقويسا، جەزتىرناق تيمەيدى ەكە

 قايتىپ كەلدىك.
تۇنى ۋايىم قايعى، قاالي كەتۋ ەسەبىن تابا الماي جىاليمىن دا وتىرامىن. ءبىر كۇنى ويالنىپ وتىرىپ، قوي، -كۇندىز

نان سوڭ وزدەرىنەن وزدەرى اۋرە بولىپ كەتكەن بۇيىتپەيىن، حالقىمدى ارااليىن دەپ، بۇالرعا ءامىر قىاليىن. سو
كەزدە قاشايىن دەگەن ويدى ويالدىم دا حالقىمدى جيىپ الىپ، مەن الىستا جاتقان ەلىمدى ارااليمىن دەپ، جۇيرىك 
ءيتتى ەرتتەتىپ، ءمىنىپ الىپ، ەل اراالۋعا ءجۇرىپ كەتتىم. قۇمىرىسقا جاقتاعى ءبىر مايمىلدىڭ اۋلىنا كەلىپ قوندىق. 

شاراپتى جيناپ، مالدى سويىپ، ەستەرى شىعىپ شۋالسىپ ءجۇر. ءسويتىپ -پاتشا كەلگەن سوڭ ەسى قاالما، اراق
شاراپتى ىشكىزىپ، تۇگەل ماس بولعان كەزدە يتكە ءمىنىپ الىپ، -وتىرعاندا مەن بارلىق جۇرتتى جيناپ الىپ، اراق

زدە، والر تۇرىپ مەنى ىزدەيدى. كەتىپ قالعانىمدى قاشىپ ءجۇرىپ كەتتىم. ماستىقتارى قايتىپ، ەستەرىن جيعان كە
بايالپ، جىالسىپ، ەندى ولدىك دەپ شۋالپ، يتتەرىنە ءمىنىپ الىپ، مەنىڭ كەتكەن -ءبىلىپ، بارلىعى جيىلىپ، وي

ىزىمە ءتۇسىپ الىپ، قۋىپ بەرەدى. والر قۋىپ، جاقىنداپ كەلە جاتقاندا مەن دە جاڭا عانا قۇمىرىسقانىڭ جۇرتىنان 
تىم. قۇمىرىسقاالر جالعىز مەنى بايقاماستان الدىندا شىرت ۇيىقتاپ جاتقان ەدى. مىنا قۋعان مايمىلداردىڭ دۇبىرىمەن ءوت

ويانىپ، كورىپ، ادەيى ءوز جۇرتىنا ىزدەپ كەلگەن جاۋدى اياسىن با، قارسى شىعىپ سوعىس سالدى. مۇنى كورىپ، 
ەن سوعىسىپ قاال بەردى. مەن سول جۇرگەننەن ءجۇرىپ، توقتاماي مايمىلدار مەنى قۋعا شاماسى كەلمەي قۇمىرىسقاالرم

ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن ءجۇردىم. تىنىمسىز جۇرگەن يت ونان ارى جۇرۋگە جاراماي بولدىرىپ، ءولىم حالىنە كەلدى. 
پ ەبەرەيىن دەسەم تۇك تاماق جوق، ەندى قايتەرىمدى بىلمەي، يا قۇداي، مەن ءعارىپتى وسىنشا نەگە ايامادىڭ د

دەپ، ءيتتى  «قوي، بۇيتپەيىن، مۇنىمەن وتىرىپ ءولىپ قاالرمىن، ءجۇرىپ تىرشىلىك قىاليىن»ۋايىمداپ وتىردىم دا، 
جۇرتىمنىڭ بەتىن كورە المادىم. ىلعي ءشول، جاپان ءدۇز -تاستاپ، جاياۋ قاڭعىپ ءجۇرىپ كەتتىم. كوپ ءجۇردىم. ەل

ىندا بولىپ كەلە جاتىر ەدىم، الدىمنان ءبىر بيىك تاۋ كورىندى. سوعان اق الد-داال. ابدەن ءحالىم ءبىتىپ، ءولۋدىڭ از
جاقتان نە كورىنەر ەكەن دەپ ويالعان ەدىم، ءالىم ءبىتىپ، شارشاپ، -اياڭداپ كەلدىم. باسىنا شىعىپ قارايىن، جان

مەدە ءبۇيتىپ يت جەقوي، »قاالي شىعارىمدى بىلە الماي تۇردىم. ءدال تۇرعان جەرىمنەن ءبىر بيىك تاس كورىندى. 
قىماق، ەي، ا»دەپ، ەندى سەكىرگەلى تۇرعانىمدا، ارت جاعىمنان ءبىر داۋىس: « ولگەنشە، مىنا تاستان قۇالپ ولەيىن

، «يمانسىز نەگە ولەسىڭ، ونان دا اناۋ بەيىتتىڭ ىشىندە ەكى ءدارۋىش وتىر، سوعان بارساڭ مۇراتىڭا حاسىل بوالدى
 .دەدى –

 .دەدى –، «نا ەكەۋىڭدى كوردىممۇندا كەلىپ ەدىم، مى
 ءۇشىنشى ءدارۋىش 

مەن دە ءبىر پاتشانىڭ باالسى ەدىم، اكەم سونشا قاھارلى، الدىنا ەش ادام كەلمەيتىن ءتۇسى سۋىق ادام ەدى. سول 
كىسىدەن مەن جالعىزبىن. جانە ءبىر قارىنداسىم بار. باسقا ۇل تۋىسىم جوق. سايران ەتىپ، ساۋىق قۇرىپ جاتامىز. 

ۋايىم جوق. قاسىما ەرگەن نوكەرلەرىم بار. كۇندە ساۋىق. اكەمنىڭ قارتايعان ۋاعى ەدى، ءبىر ءۋازىرى بار، ول  ەش
 دا حالىققا ءقادىرلى، ءبىراق قاتاڭ مىنەزدى ەدى. ءبىر كۇنى اكەم اۋىرىپ، ءۇش كۇن جاتىپ، دۇنيەدەن قايتتى.

م، باال»ن ءجۇرمىن. شەشەم ءتاۋىر كىسى ەدى. ءبىر كۇنى: قايعىمەن قاراالنىپ مە-ءوزىم جاس، اكەم ولگەن، ۋايىم 
ولگەننىڭ سوڭىنان ولمەيسىڭ، وسى ەلدىڭ ءتۇرى جامان، تۇبىندە ەرتەرەك مىنا اكەڭنىڭ ورنىنا وتىر، ويتپەسەڭ انا 

مەس. ى ەءۋازىردىڭ مانەزى جامان، اۋدارىپ الىپ، تاققا وتىرار دا سەنى قاڭعىتىپ جىبەرەر، ونان بۇل ۇياالتىن كىس
 :الىپ جيناپ ەلىمدى ءتۇسىنىپ، ءسوزدى مىنا. شەشەم دەدى –، «ساعان مەنىڭ اقىلىم

 مىناۋ-اناۋ. ەلگە دەدىم – تۇرماسىن، بوس ورنى اكەمنىڭ مىناۋ. ەدى دەگەن مۇرا باالعا ولسە اكە حالقىم، اي، –
دى كوپ بولىپ، تاس سالىپ ەن پاتشانى». ماقتادى سونى ەل وتىرعان ەدى، باستاپ ءسوز ءۋازىر وتىرعاندا دەپ

. لو دەدى –، «ساياليمىز، مەن بوالم دەگەن كىسىنىڭ ءبارى دە پاتشا بوال بەرسە، ەلدىڭ ءبارى دە پاتشا بوالر
 ءۋازىر. قويدى پاتشا ءۋازىردى اۋدارماي تابان جەردە سول ەكەن، كەتكەن اۋىپ بەتى ەلدىڭ ەدىم، دەپ مىناۋ-اناۋ

 ڭ قامىنا كىرىستى. جاس بولسام دا جونشىلىكپەن شىعام با، تارتىسا كەتتىم.شىعارۋدى سارايدان سول مەنى
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اقىرىندا ءۋازىر قويعان جوق، ءوزىمدى قورلىقپەن ماسقاراالپ ايداپ شىقتى. سونىمەن نە قىالرىمدى بىلمەي، ساندالىپ 
ر كۇنى جىالپ سوعان كەلدىم. ول مەنى كورىپ ءجۇردىم. سول اكەم پاتشا بولىپ تۇرعاندا ءبىر دوسى بار ەدى. ءبى

 نەۇيى ءبارىمىزدى –دەپ، قۇشاقتاپ، ءبىراز تۇرىپ، شەشەم، قارىنداسىم « اي-قايران، شىراعىم زەينەل»جىالپ، 
 :وتىرىپ. كەلدى ەرتىپ

 نداۋاعى ءتىرى اكەڭ. ەكەنسىڭ قالعان ۇشىراپ حالگە مىنا سەن. ەدىك دوس دەسكەن قۇداي اكەڭمەن زەينەل، ەي، –
ىنىڭ پاتشاسىمەن دوس ەدى، سوعان جىلدا ءبىر بارۋشى ەدى، بارعاندا مەنى قالدىرماي الىپ بارۋشى ەدى، پەر ءبىر

سوندا پەرى ايتۋشى ەدى، وسى سۋرەت قىرىققا تولسا، نە بوالم دەسە بوالسىڭ، كىمدە قاندايلىق كەگىڭ بولسا، 
مىنا بولعان ءحالىڭدى ايت، اكەڭمەن دوستىعىن ايت، سونان  سونى قااليدا االسىڭ دەپ ەدى، سەن سوعان بارىپ

 .دەدى –سوڭ اناۋ قالعان مايمىلدىڭ سۋرەتىن سۇراساڭ بەرەر، مەن سوعان ەرتىپ بارايىن، 
اكەمنىڭ دوسى ەكەۋمىز ءجۇرىپ وتىرىپ، ءبىر كۇندەردە پەرىگە كەلدىك. كۇتىپ الدى. سونان سوڭ بولعان ءحالدى 

 پاتشاسى وتىرىپ، باسىن شايقاپ:ايتتىم، الگى پەرى 
 – ەدى، ىكىس جاقسى جارايتىن دوستىققا ادال اكەڭ جوق، العانىم سىرىڭدى ەشبىر بىلەيىن، قايدان سەنى باالم، –

 ونزيال پاتشاسى ادامزات مەن. بەرەيىن سىناپ، رەت ءبىر ەدىم، بولىپ دامدەس اكەڭمەن جارايدى، دا، وتىردى دەپ
تارتىپ االم دەپ بارعانىمدى ءبىلىپ ەلى يسمياعزام دۇعاسىن وقىپ  سونى مەن ەدىم، عاشىق قىزىنا شاھارىنىڭ

جوالتپاي قويىپ ەدى، سونان نە ىستەرىمدى بىلمەي وتىرمىن. نە ىقتيارىمەن بەرمەيدى، سونى قاس قىلماي اكەپ 
« ىڭدەرىزدەيس مىناۋمەن»: عاقولىمىز ايتىپ، سونى پاتشاسى پەرى. دەدى –بەرسەڭ مايمىلدىڭ سۋرەتىن بەرەيىن، 

 دەپ، ءبىر قىزدىڭ سۋرەتىن بەردى. قاراساق كورگەن ادام جولىندا ولەتىن.
سۋرەتتى الىپ، پاتشانىڭ عاشىق قىزىن ىزدەپ كەتتىك. كورسەتكەن جونىمەن ىزدەپ، نەشە كۇن ءجۇرىپ كەلە جاتىر 

 ىگە كەتتى. سالەم بەرىپ ءجون سۇرادى:ەدىم، ەلسىز داالدا يىعىنا قورجىن سالعان ءبىر قايىرشى شال كەز
 :تۇرىپ مەن سوڭ، ەستىگەن حاباردى جاقسىلىق مىنا قايىرشىدان. دەدى – شاھاردىكىمىن، سول مەن باالالر، –
 :قايىرشى. دەدىم – با؟ االسىز تەڭگە ءبىر قايىرلى جوق با، االسىز تەنگە مىڭ قايىرسىز اقساقال، ە، –
 ءدىلدا بىرء قايىرشىعا جەردە سول. دەدى –رىڭدەر، شىراقتارىم، بە تەڭگە ءبىر قايىرلى قىاليىن، نە قايىرسىزدى –

 ردىشاھا ۋاقىت، كەشكىرگەن كۇن الىپ، تاۋىپ شاھاردى مەزگىلدە ءبىر سۇراپ، ءجونىن. كەتتىك ءجۇرىپ بەرىپ،
ىندە ىش قۇالعان، جاعى ءبىر. ەكەن تۇر ساراي التىن ۇلكەن ءبىر تۇسىندا ورتا شاھاردىڭ ەدىك، جاتىر كەلە اراالپ

ءبىر شال، ءبىر قىز وتىر. كەلسەك باعاناعى قوينىمىزداعى سۋرەتتەگى قىز. كوڭىل شات بولىپ، وسىندا قونايىق دەپ 
كەلە جاتساق، وتىرعان شال باعاناعى ءوزىمىزدىڭ قايىر بەرگەن شالىمىز. اتتارىمىزدى بايالپ تاستاپ، 

 اق تاني كەتتى. ءبارى دە، جىالپ وتىر. شال قالباالقتاپ:-ىرىپ كەلدىك. كورگەننەندەپ ك« اسساالۋماعااليكۇم»
 بولىپ، ىبەرەكەل قايىرلى، دىلدالەرىڭ، ءبىر سەندەردىڭ، قاراقتارىم، بولسىن، جولدارىڭ. باالالر شىعىڭدار، جوعارى –

ىڭدى ولدارج سەندەردىڭ الال. دەدى – وتىر، ايتىپ العىس كوپ قۋانىپ باالم مىنا. الدىم نارسە كوپ سوعان بۇگىن
 اتشاسىپ پەرى باستاپ، ءسوز دوسىم قاسىمداعى وتىرىپ، قۋانىپ سوندا. دەدى –قىالر، ءبىز دە ءمۇساپىر ادام ەدىك، 

 .سۇرادى قىزدى ايتىپ، جىبەرگەنىن
 شال مىنا ءسوزدى ەستىپ، جىالپ ءسوز باستادى:

گە سالدى، سول پەرى العنەت كەلىپ، سوعىسىپ، كۇي مىنا تاعاال قۇداي قاپىدا. ەدىم پاتشا زامانىمدا مەن باالالر، –
مال مۇلكىمدى تاالۋعا سالىپ، كوپ قيناۋ كورسەتتى. مەن دە پاتشامىن، جونشىلىكپەن قىزدى بەرمەدىم. ەندى كۇللى 

ن يسمياعزامنىڭ دۇعاسىەلدى بۇلدىرەتىن بولدى. سونان سوڭ مولداالر جيىپ، پەرىگە ەم مىناۋ بوالدى دەپ، ءبارى 
وقىدى. ءارى بەرىدەن سوڭ الباستى سەكىلدى باسىپ وتىرعان پەرى اسكەرى ءبىر ساعاتتا كەتىپ ءبىتتى. كەتسە دە 
تىنىش كەتكەن جوق. وسىاليشا ءوزىمىزدى عارىپ قىپ، مىنا سارايدىڭ ءبىر جاعىن بۇزىپ، بارلىق ادامدارىمىزدى 

لمەن كۇن كورىپ جاتىرمىز. سىزدەردىڭ كەشەگى بەرگەن اقشاالرىڭىز ءوزىم جىالتىپ كەتتى. سونان بەرى وسى حا
 وسى حالگە كەلگەننەن بەرى كورگەن قايىرلى نارسەم بولدى.

ەندى، باالالر، سەندەرگە نە ايتام، ءوزىم مىنا حالدە وتىرمىن، زاتتارىڭ ءتاۋىر كەرىنەدى، پەرىگە وسى باالمدى 
عوي، قاالي قىپ االسىزدار، ءوستىپ وتىرىپ بۇل باالمدى ەندى جىالتا بەرمەيىن، بەرمەيمىن دەپ، ءتۇسىپ وتىرمىن 

 مەن. مىزجاتىر كەلە الىپ قىزدى ەرتەڭىنە بولىپ، سارايدا سول كۇنى وسى. شال دەدى –قۇداي الدىنان جارىلقاسىن، 
 :شاربانۋ قىز. ايتتىم قىزعا ەكەنىمدى عاشىق ءوزىمنىڭ جەردە جوق. عاشىقپىن تانىممەن-جان قىزعا

 .الدىجى كۇرسىنىپ اۋىر دەپ، –لەيىن، مەندە نە ەرىك بار، مەنى نە قىلعالى الىپ كەلەسىزدەر، بى قايدان مەن –
 .دەدىم – ىقتيارمىسىڭ، بەرمەيمىن، ەشكىمگە ەندى سەندىك، مەن شاربانۋ، جانىم –
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دا دا مەن ون. جاتىرمىن كەلە كەتىپ ەرىك جوق، امال. بارام قايدا ناسىلىمنەن ءوز بولسا، بوالتىن كۇن ونداي –
قانشا باياندى بولىپ تۇرار دەيسىڭ. قۇسا بولىپ ولەم. ءناسىلىڭ ادام، پەرى ەمەسسىز عوي، سىزگە مەن دە عاشىقپىن، 

 .دەدى –نە قىلساڭ دا ىقتيارمىن، 
 شاربانۋ ءسۇيتىپ تۇرعاندا باعاناعى دوسىم كەلىپ:

ن. قاستىق قىلما دەگەنى قايدا. بۇعان قاتىسىپ ءسوزى ايتقان پاتشانىڭ ەڭ پە ەسىتىپ ءجۇر، بىالي اقىماق، وي، –
الىپ، بەرسەڭ، سەن دە، قىز دا، مەن دە بۇل جيھاندا بولمايمىز. ەسىڭ جوق، ءبىز انا قاالعان مايمىلدىڭ سۋرەتىن 

 قونعان بۇل اتىپ تاڭ ەندى. جىبەردى قۋىپ ۇرسىپ، دەپ –الساق بارلىق مۇراتقا جەتەمىز جوالۋشى بولما، 
ىپ كەتتىك. ەرتەڭ مەن قىزدىڭ قاسىنا كەلىپ، ءارتۇرلى ءسوز ايتىپ وتىر ەدىم، دوسىم جانە كەلىپ ءجۇر جەردەن

 بەرى كونبەي:-ۇرىستى. مەن ارى
 اڭعام دوسىم ەدىم، ايتىپ دەپ – االيىن، ءوزىم شاربانۋدى وسى جوق، كەرەگى سۋرەتىنىڭ مايمىلدىن ەندى ماعان –

 .وتىرعىزبادى
ماقتىق قىلما، سۋرەتتى الساق، وسى مۇراتتىڭ ءبارى دە بوالدى. مەن ءوزىم ءبارىن دە اقى ءازىر جەردە بۇل –

 نەنىشىم. جاقىنداستىرمادى اڭدىپ ەكەۋمىزدى ەندى. جاتتىق كەلە وسىمەن. جوالتپادى قىزعا دەپ –ورىندايمىن، 
ىسىن تاۋىپ، شاربانۋمەن قاپ ءبىر عوي، دەگەن جەڭەدى الداۋشى اڭدۋشىنى، اقىرىندا. ءجۇرمىن مەن ءوتىپ قان

 جەر ەپ،د –قوسىلىپ قالدىم. ونى دوسىم ءبىلىپ قالىپ، ويباي سالىپ، سەن ءبۇلدىردىڭ، ەندى بىزگە تۇك جوق، 
 ىدەن االيىن، ءوزىم شاربانۋدى وسى اشىسا، جانىڭىز ماعان اعاتاي، ەي،»: جالىنىپ دوسىما مەن. ۇرىستى تەۋىپ

 .جىالدىم زارالپ دەپ – ،«جوق كەرەگى سۋرەتىنىڭ مايمىلدىڭ
 بۇالي ايتىپ ەدىم بولمادى. زارىعىپ جىالپ جالىندىم، بولمادى. اقىردا مەنىڭ كوڭىلىمدى قيماي ايتتى:-والي

 ناكى ەدى، بولۋشى ءدارى ءبىر جوالمايتىن كەلسە، ءيسى مۇرنىنا پەرىلەردىڭ وسى تۇر،-تۇرا ەندى جارايدى، –
كەلسە، شاربانۋدان بەزىپ كەتەدى، تاستايدى. سونان كەيىن قىزدى دا االمىز،  مۇرنىنا ءيسى ونىڭ بولسىن، وزىنەن

 جۇرىپء جول كۇن بىرنەشە. جاقتى ءدارى قولىنا شاربانۋدىن قىز سونىمەن. دەدى –مايمىلدىن سۋرەتىن دە االمىز، 
ءىشىپ  ە اپارتتى. تاماقۇيگ ءبىر وناشا قىزدى كىرگىزدى، اكەلىپ ۇيگە بولەك ءبىر ءبىزدى سوڭ سونان. كەلدى الىپ

بەرىدەن سوڭ شاربانۋدىڭ قاسىنا بارىپ ەدى، -بولعان سوڭ، دوسىمىز ەكەۋمىزدى قىز وتىرعان ۇيگە اكەلدى. ار
 يىسكەلەپ تۇرىپ شوشىپ، سەكىرىپ شىقتى. ءسۇيتىپ ءبىزدىڭ قاسىمىزعا كەلىپ، اقىرىپ:

، بارىن بىلگەنسىڭ. انتۇرعان، ساعان مەن كورسەتەيىنء سىرىمنىڭ ءتۇرلى نەشە مەنىڭ كەلىپ، ەنەش سەن باتشاعار، –
 ەكەۋمىزدى دەپ، «كەلەدى وپاسىز ادامزات دەيسىڭ بوالم دوس ادالمىن، وڭباعان، ەي،»: كەلىپ ماعان. دەدى –

 لىپپىنءو مەن. بولدى كەستەن-استان ەتىپ شۇقىر-ءشاقىر ورناعانداي ءزىلزاال ءجۇزى دۇنيە ەدى، تارتىپ ەكى جاققا
قالىپپىن. سونان كەيىنگى ءحالدىڭ نە بولعانىن بىلمەيمىن. ءبىر ۋاقىتتار بولعاندا كوزىمدى اشسام ەل جوق، كۇن  دە

داالدا جاتىرمىن. دوسىم دا جوق، قىز دا جوق، پەرىنىڭ شاھارى دا جوق، نە جەر ەكەنىن  capجوق، ءبىر مەڭرەۋ 
ەن تانىپ، جىندى كىسىشە ءبىراز وتىرىپپىن. ازدان سوڭ ەسىمدى جيىپ الىپ، ءبىر تانىس جەر تابىالر بىلە الماي ەست

جۇرتتان ايرىلعان بىالي تۇرسىن، بارىنەن مىناۋ -ما ەكەن دەپ ەدىم، جەردىڭ ءبارى جات، اكەدەن، ءتاج، تاقتان، ەل
ڭدى الدىم، وسىنشا جاس باسىمنان عارىپ يا، قۇداي، نە»ءوتىپ كەتتى. ىزا مەن دەرت ىشكە سيماي جىالپ: 

قىلعانداي، ەندى مىناۋ كۇيىكتى تارتتىرعانشا، ال قۇداي دەپ، ىزاالنىپ، جىالپ جاتىپ، ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەنمىن. 
شىراعىم، رەنجىمە، الالنىن جازۋى وسى، وسىدان اۋماي بەتىندى كۇن باتىسقا قويىپ »تۇسىمدە اكەم كەلىپ ايتادى: 

الدىڭنان ءبىر بيىك زەڭگىر تاۋ كەرىنەدى. سونىڭ باتىس جاق ەتەگىندە ءبىر بەيىت بار، سوعان بارساڭ جۇرە بەر. 
 يانا تۇسىمدەگى. قۋاندىم قاتتى جوق، جۇمىسىم نارسەدە ەش سونان. دەدى –، «بارلىق تىلەۋىڭ قابىل بوالدى

عى جاقتا ولس دەپ، ەكەن وتىر جالعىز كىسى مىنا كىرسەم ىشىنە. ەكەن تۇر بەيىت كەلسەم، ءجۇرىپ جوباالپ بويىنشا
 بىرەۋىن كورسەتتى. وزگە وتىرعاندار:

 سوزىنء ول. بىرەۋىنە كەلگەن العاشقى ەڭ ءبارى دەدى – ايتىڭىز، ءسىز ەندى. توقتاسىن وسىمەن بۇل جارايدى، –
 .باستادى

 ورتىنشى ءدارۋىشTء 
 ءتورتىنشى ءدارۋىش وتىرىپ: 
ى. ەكەۋى دە ءۋازىر ەدى. ەكەۋى ولەردەي دوس، ەد نەمەرە ىنىلى-ءاعالى اكەم. ەدىم باالسى ءۋازىردىڭ ءبىر مەن –

بىرىنە جانىن قياتىن ەدى. ەكەۋىندە دە باال بولماپتى. ءسۇيتىپ جۇرگەندە ارۋاق جار بولىپ، -سونشا جولداس، بىر
تى فازىل پ ءجۇرىپتى. مەنىڭ اكەمنىن اەكەۋىنىڭ دە كەيىنگى العان قاتىنى جۇكتى بولىپتى. وتە قۋانىشتى، شاتتانى

ەدى، اناۋ ءۋازىردىڭ اتى قامزا ەدى. ءبىر كۇنى، مەنىڭ اكەم قامزانى قوناققا شاقىرىپ، كەڭەسىپ وتىرىپ، ەكەۋمىزدىڭ 
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دە ايەلىمىز جۇكتى بولدى، ەكەۋى بىردەي ۇل تاپسا، نۇر ۇستىنە نۇر، ەكەۋى بىردەي قىز تاپسا، وندا كەرەگى 
 .دەيدى –ەكەۋمىزدىڭ ايەلىمىز ءبىرى ۇل، ءبىرى قىز تاپسا، قوسايىق،  جوق، ەگەردە

 ەيدى،د –، «ەنەنىڭ جورالعىسى، مەنىڭ ايەلىم ۇل تابادى، سەنىڭ ايەلىڭ قىز تابادى دەگەن ءسوز ەمەس قوي-اتا»
 ايىنايت ءبىر ى،ەد بار ويىمدا دە مەنىڭ ءسوز وسى ءسوز، دۇرىس بۇل»: ايتادى وتىرىپ قامزا. وتىرىپ اكەم مەنىڭ
كۇندەرى جەتىپ -. وسىعان ەكەۋى دە ءسوز بايالسىپ قويادى. ءبىر كۇندەر بولعاندا، ايدەيدى – ،«ەدىم ءجۇر دەپ

ەكەۋى بوسانادى. مەنىڭ شەشەم ۇل تابادى، قامزانىڭ ايەلى قىز تابادى. ول قىز تاپتى دەپ رەنجىمەيدى، ايتەۋىر 
قاتتى قۋانىپ، نەشە كۇندەي ۇدايى توي قىالدى. سونىمەن ەكەۋمىزدى تاربيەلەپ پەرزەنتكە زار بولىپ جۇرگەن ادامدار 

جۇرەدى. ەكەۋمىز دە سۇلۋ، كوركەم بولىپپىز. مەنىڭ اتىمدى حاسەن قويىپتى، قىزدىڭ اتىن كۇلزايرا قويادى. سونىمەن 
ت دى. وسىمەن بىرنەشە ۋاقىەكەۋمىزدى ءبىر جەرگە كۇتىپ، ءبىر جەرگە اسىرايدى، كوز تيەدى دەپ جاسىرىپ اسىراي

 ءوتىپ، بەس جاسقا تولعان سوڭ مولداعا بەرەدى.
 وقىپ جۇردىك، ءتاۋىر عىلىم يەسى بولدىق. ءبىر كۇنى مەنىڭ اكەم وتىردى دا:

 ەرتەڭ ما؟ بوال دەۋگە باالم قىزدى. پە ەمەس نارسە ءبىر تۇرعان يەسىز مۇلكى-مال سورلى، ادام جوق ۇلى –
ىم السا، سونىكى بوالدى. مەنىڭ ارتىما يە ك قىزىن سول تەرگەنى-جيعان اقىرى. كەتەدى بىرەۋمەن سوڭ وسكەن

بوالدى، مۇرا بوالدى دەۋگە بولمايدى. ءبىزدىڭ قامزا دا سورلى ادام عوي، جاسى بولسا كەلىپ قالدى. ميراسقورى 
 بوتاداي ەستىپ، قامزا ءسوزدى بۇل. دەپتى –جوق. كۇلزايرا دا بىرەۋ ءۇشىن اسىراپ وتىرعان باالپان ەمەس پە، 

 پ:جىال بوزداپ
. يتتىا مىنانى فازىل جۇرگەندە كورىپ ارتىق ۇلدان كۇلزايرانى مەن. ولەيىپ ەستىگەنشە فازىلدان ءسوزدى مىنا –

 – ،كەتەيىن ەستىمەسكە قۇالق ەستىمەي، ءسوزىن فازىلدىڭ مىناۋ دا ونان. ايتار ءسوز جامان دا مۇنان بىرەۋ ەرتەڭ
اق ءبىر جاپىراق قاعازدى جازىپ، -. ونى ەشكىم بىلمەيدى. جالعىزقاالدى دە كەتەدى كاشىپ تۇندە ءبىر قامزا دەپ

 ءتورت بۇكتەپ، ەسىكتىڭ ماڭدايىنا قىستىرىپ كەتەدى. بۇل مۇنىمەن بارا تۇرسىن.
ەشە بۇل ك». مەنىڭ اكەم: اكەم ەرتەڭ ەرتەمەن تۇرىپ، ۋاقىتىندا قىزمەتىنە كەتەدى. ول كۇنى قامزا ءۋازىر بارمايدى

دەپ، ەسىكتەن شىعىپ كەلە جاتسا، ەسىكتىڭ ماڭدايىندا « كەشكە امان ەدى، اۋىرىپ قالعان عوي، كوڭىلىن سۇرايىن
ءتورت بۇكتەۋلى قاعاز قىستىرۋلى ءتۇر. مۇنى كىم قىستىردى ەكەن، بۇرىن بۇل جەردە ەشنارسە بولماۋشى ەدى دەپ، 

قوش، دوسىم فازىل، اقيرەتتە كورىسەرمىز، »سا، جازىلعان قاعاز. جازعان ءسوز مىناۋ: تاماشاالپ كەلىپ االدى. قارا
بۇل جالعاندا ەندى ەكەۋمىزگە ءبىر تۇرىپ، ءبىر جۇرۋگە ءناسىپ ەتپەگەن، ەندى كوز كورمەس، قۇالق ەستىمەسكە 

 ىنااياع دەپ، –، «ۇنيە عويكەتتىم، مەنىڭ قالعان دۇنيەمدى سەن جيىپ االرسىڭ، اقىر مەندە باال جوق، يەسىز د
 .قويىپتى اتىن

 «اي-دۇنيە مەنى جازىم باسقان ەكەن، ءسوزىمدى ەستىگەن ەكەن عوي، قايران دوسىم»اكەم مىنا ءسوزدى وقىپ، 
 دەپ، ەسىنەن تانىپ قاالدى.

الدە، » ،ەسىكتىڭ الدىندا بۇل كىسىنىڭ تالىپ جاتقانىن شەشەم كورىپ، نە بولىپ قالدى دەپ، ەسى شىعىپ قورقىپ
دەپ ويالپ، وعان قاراماي جۇگىرىپ ۇيگە كەلدى. مەن جاسپىن، ەشتەمەنى « حاسەنىمە بىردەمە بولىپ قالدى ما

پارىقتاعان ۋاعىم ەمەس. ارتىنان مەن دە شىقتىم. كەلسەك اكەم ءالى تالىپ جاتىر. اكەمدى كورگەن سوڭ مەن شىرقىراپ 
ەرىن بىلمەي، اكەمنىڭ بەتىنە سۋ بۇرىكتى، اكەم ازدان سوڭ ەسىن باس سالىپ، جىالپ جاتىرمىن. شەشەم ەندى قايت

نە بولدى، نە كوردىڭ، بىرەۋ ۇردى ما، بولماسا ءبىر نارسە كوردىڭ بە، نەگە »جيىپ، كوزىن اشتى. زارالپ جىالپ، 
دى. دەپ شەشەم سۇراپ ەدى، اكەم ەشتەمە ەمەس دەپ ايتپادى. سول ۋايىمداعان بەتىمەن ۇيگە كەل« بۇيتەسىڭ

نە »جانە جىالدى. دوسىم دەگەن سوڭ شەشەمنىڭ ءتۇسى بۇزىلىپ:  دەپ –« اي!-قايران، دوسىم»كەلگەن سوڭ: 
 ،«ىناۋم حاتى كەتكەن تاستاپ ماعان كەتىپتى، كوشىپ قاشىپ،»: ەدى سۇراپ دەپ –« بولىپتى، قامزا ءولىپ پە؟

ي ادابوت دە مەن سون، ەستىگەن ءسوزدى حاتتاعى بۇل. الگى ءسوز جازىلعان وقىسا، الىپ قاعازدى شەشەم. دەدى –
بوزداپ جىالپ، بارشامىزعا ءبىر ۇلكەن قايعى بولىپ، نە قىالردى بىلمەي قۇر جىالۋمەن وتىردىق تا قويدىق. وسى 

 اكەم پءجۇرى ۋايىمدا وسى. المادى بىلە دەرەگىن ەشبىر. دەدى –، «ىزدەيمىن»قايعىمەن اكەم ۋازىرلىكتەن شىقتى. 
ۋلەتتەن ايىرىلدىم، جاي كەتۋگە اينالدى. سونىمەن ءبىر ۋاقىتتار دا مەن. كەتتى اۋىپ قىلىپ ارمانىن ايتقان ڭءوزىنى

 بولعاندا، اكەم دۇنيەدەن قايتتى. جەتىم باال، جەسىر قاتىن بولىپ قالدىق.
 وتىرمايىق، ءبىر بۇيتىپ»اكەدەن ونشا داۋلەت بولمادى. مەن سول ۋاقىتتا ون ءۇش جاسقا كەلدىم. ءبىر كۇنى: ء

كاسىپ ىستەيىك دەپ، مەن كەلىپ بازاردان ءبىر باالعان جاساپ الىپ، ىلعي حالۋا ءپىسىرىپ ساتاتىن بولدىم. جۇرت 
حالۋامدى ءتاتتى دەپ، ەكىنشى ءوزىمدى دە تاماشاالپ كەلدى. حالۋام ءوتىمدى بولدى، وسىمەن پايدا قىلىپ جاقسى 

 را تۇرسىن.بولىپ تۇردىم. ءيا، بۇل وسىمەن تۇ
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سونىمەن قامزا سول كەتكەننەن مول كەتتى. باسقا پاتشانىڭ قول استىنا بارىپ ءۋازىر بولدى. كۇلزايرا تاماشا بولىپ 
ءوستى. ادام باالسى قاراپ تۇرعانداي، ون تورتىنەن تۋعان ايداي تولىقسىدى. سونىسىنان كاۋىپتەنىپ قامزا كۇلزايرانى 

 ل دا جاتا تۇرسىن. ەندى ەكى پەرىدەن سويلەيىك.ەشكىمگە كورسەتپەدى. سونىمەن و
پەرى پاتشاسىنىڭ شىمىر، ءامىر دەگەن ەكى جول قاراۋشىسى جاڭا دۇنيە ءجۇزىن تۇگەل كەزىپ، بايقاپ جۇرەتىن 

بىلگەندەرىن اڭگىمە -ەكى پەرىسى بار ەدى. ەكەۋى دۇنيە ءجۇزىن كەزىپ ءجۇرىپ، ءبىر جەردە كەزدەسىپ، كورگەن
 شىمىر ايتادى:قىپ وتىرىپ، 

شا اي، مۇن-كوردىم. دۇنيە جۇزىندە ءبىر ادامزاتتىڭ قىزى بار. اتى كۇلزايرا. شىركىن نارسە ءبىر مەن ءامىر، ەي، –
دا كورىك بىتە بەرەدى ەكەن. كەز كەلىپ سول شاھاردىڭ ءىشىن اراالپ ءجۇردىم. ءبىر قاراڭعى ۇيدەن ءوتىپ كەلە 

ر ەكەن. ەپتەپ باقىالپ قاراسام جاڭاعى قىز قاراڭعى ءۇيدى نۇرىمەن جارىق جاتسام تەرەزەدەن جارىق كورىنىپ تۇ
 :ءامىر داسون. امىرگە شىمىر دەدى –قىلىپ تۇر ەكەن. قايران بولىپ، سونى پاتشاعا ايتايىن دەپ كەلە جاتىر ەدىم، 

 تاجارا دا ادامدى دىسەكىل بۇل تاعاال قۇداي. حاسەن اتى. كوردىم جىگىت ءبىر مەن. وتىرىك ونىڭ سەنىڭ ەي، –
نا ايتقانىڭنان ون ەسە ارتىق. ءبىر كۇنى سول ءۋازىردىڭ تۇرعان شاھارىنا كەلە جاتىر ەدىم، مى سەنىڭ. ەكەن بەرەدى

انادايدان ءبىر ساۋلە بەتىمە ءتۇستى. الگى ساۋلەگە قاراپ كەلدىم، كەلسەم ءبىر ناشار عانا ءۇيدىڭ ىشىنەن جارىق 
رىق بولىپ تۇر. كورسەم ءۇيدىڭ ىشىندە جا-شىعىپ تۇر، اقىرىن عانا كەلسەم سول ءۇيدىڭ ءىشى ايناالسىمەن جاپ

ءبىر ناشار عانا جىگىت جاتىر. تىكەلەپ قاراساڭ كوزىڭدى شىداتپايدى. ءبىراز تۇرىپ قايتتىم. ءوزىمىزدىڭ پەرىلەردە 
 تتى،اي شىمىرى. پەرى ءامىر دەدى –وسى سەكىلدى جان بار ما ەكەن دەپ، جاي عانا بايقايىن دەپ كەلە جاتىر ەدىم، 

: رشىمى. دەپ –، ««حاسەن جىگىت ادەمى»دەدى. ءامىر ايتتى: « ىرىك ايتاسىڭ، قىز ادەمى بولۋ كەرەكوت سەن»
 يتپەسەا ەكەن، ادەمى قايسى قارايىك، سالىپ قاتار سوڭ سونان اكەل، جىگىتتى سەن اكەلەيىن، قىزدى مەن ەندەشە»

رىدەن بە-دى الىپ كەلۋگە ءجۇرىپ كەتتى. ارىحاسەن بەن قىز ەكەۋى دەپ، جارايدى شىمىر. دەدى – ،«المايمىز بىلە
سوڭ ءامىر حاسەندى )مەنى( تاۋىپ الىپ، قىزدىڭ ۇيىنە الىپ كەلە جاتتى. بۇل ەكى ارادا كۇلزايرا قىزدىڭ باسىندا 

 ءبىر حال بولىپ قالدى.
پ ۇيىنە كەلىتانىمەن عاشىق بوالدى. -ءبىر كۇنى حان اڭنان كەلە جاتىپ، ءۋازىردىڭ قىزىن كورىپ قالىپ، جان 

دەپ سۇرايدى. ءۋازىر  -، «سەنىڭ قىزىڭ بار ما»وتىرىپ، تاعىنا مىنگەن سوڭ ءۋازىرىن شاقىرىپ االدى دا: 
بار قىزىن جوق دەۋىن قاراشى، الدە ماعان »دەيدى. پاتشا دولدانىپ:  -، «جوق ەدى، تاقسىر»ساسىڭقىراپ: 

 كەزدە سول. االدى شاقىرتىپ جەندەتتى دەپ، –، «ەيىنبەرمەيىن دەپ ايتىپ وتىرمىسىڭ، بەرمەگەن ونەرىڭدى كور
 ءوزىڭىز الدى،ق كەلىپ بولسا جاسىم بار، قىزىم ايتايىن، تۇرشى،-تۇرا بيتتەي تاقسىراي،»: شىداماي قاھارىنا پاتشانىڭ
شا ايتىپ نبويى ۋادە سول ەدى، بار انتىم دەگەن بەرمەيمىن ەشكىمگە ءازىر سوڭ، بولعان باال جالعىز وتىرسىز، كورىپ

 ماعان ڭدىقىزى»: قايتىپ قاھارىنان پاتشا ەستىپ، ءسوزدى مىنا. دەپتى –، «سالدىم، عاپۋ ەتىڭىز، نە قىل دەيسىز
 .وزگەرگەن ءتۇسى. كەلەدى ۇيىنە رەنجىپ، دەپ، – ،«جارايدى»: ءۋازىر. دەيدى – ،«االم باسىڭدى ايتپەسە بەر،
: جىالپ قامزا ەدى، سۇراپ دەپ –، «ەگە بۇيتەسىڭ، نە بولدىن جارقىنىم،»: قاتىنى. بار جاس كوزىندە ەكى
 ۇيء بەرمەسەڭ دەدى، – ،«بەر پاتشا سونى ەدى، باال قاراسىنداي مەن اعى كوزىمنىڭ كەلگەندە جاسقا وسىنشا»

را ۇلزايك كورىپ، اكەسىن. بەردى قويا وكىرىپ الماي تيا جاسىن كوزىنىن قامزا دەپ،– ،«دەدى قىرام تۇگەل ىشىڭمەن
 ،«االسىڭ بەرە جاۋاپ نە سەن اي،-قاراعىم». دەدى –، «اكە جىالما، پاتشاعا جاۋابىن ءوزىم بەرەيىن»شىداي الماي: 

 كىسى بولماسا كەلەدى، ءوزى سوڭ سونان دەڭىز، بىلەدى ءوزى قىزىمنىڭ اكە، جوق،». مۇڭايدى اكەسى دەپ –
ىڭ قال»بەرىدەن سوڭ شاقىرىپ الىپ: -يدى. پاتشا ارىدە – ،«جارايدى»: اكەسى. كۇلزايرا دەپتى – ،«جىبەرەدى

 بارىپ ىڭءوز وزىنە قىزىمنىڭ دە ايتسە تاقسىر، جارايدى،». دەپتى –، «مالىڭدى الىپ، قىزىڭدى كەشىكتىرمەي بەر
 سالۋعا اراب سالماي ءسوز اۋىز ءبىر ەدى، قىزىم جالعىز اعىنداي كوزىمنىڭ دە مەنىڭ جىبەر، كىسى بولماسا سويلەس،

 .دەپتى –، «كونبەس، بولماسا بىردەمە ەتىپ ءولىپ كەتەر، تۋعالى بەتى قايتپاعان باال ەدى
مەن پاتشا ەكەنمىن دەپ »مىنا سوزگە پاتشا ويىسىپ، ءبىر ءۋازىرىن جىبەردى. ءۋازىر كەپ ايتقان ەكەن، قىز: 

ز تەڭىم كەرەك، كىم بولسا دا جاس ماساتتانباسىن، مەنىڭ تەڭىم ەمەس، قۋ ءتۇبىردى قۇشاقتاپ جاتا المايمىن، ءو
 نايزادان نسالعا وڭمەنىنە پاتشانىن ءسوز بۇل. كەلدى ايتىپ پاتشاعا ەستىپ، ءسوزدى مىنا ءۋازىر. دەپتى –، «كەرەك

 پاتشا .كەتتى جايىلىپ اراسىنا ەل اق-دەگەنشە ءا ءسوز سۇمدىق دەگەن «تيمەپتى قىز پاتشاعا». جوق تيگەن كەم
دەپ بۇيرىق قىلدى. ءۋازىر سول جەردە  -، «دان ءوزى جىندى ءبىر جاس ادام تاۋىپ اكەلشاھار وسى دەرەۋ»

شاھاردى كەزىپ ءجۇرىپ ءبىر جىندى باال تاۋىپ الدى. جاسى سول كەزدە ون بەس، ون التى شاماسىندا ەدى. الىپ 
ىنە دەرەۋ ەكەۋ»رىنا ءمىنىپ: كەلىپ پاتشاعا بەردى. ءۋازىر ىزاالنىپ، قورالنىپ، تەرىسىنە سيماي وتىر. حان قاھا

بۇگىن قالىڭدىق وينات، مىنا جىندى باال كۇيەۋ بوالدى، كۇلزايرانى وسى جىندىعا بەرسىن، بولمايمىن دەسە قىز دا، 
 ىرىنەۋاز. قىلدى ءامىر دەپ، –، «اكەسى دە بەتىن ايتسىن، قارسىلىققا قاھارىمدى كورسەتىپ، تۇگەل دارعا تارتام
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ەپ جىبەردى. ءۋازىر كەلىپ، پاتشا وسىالي دەپ ايتادى دەپ ەدى، قامزا ويالنىپ، تومەن قاراپ د «كەل قايتىپ تەز»
 كۇنى سول. كەلدى دەپ ايتتى دەپ وسىالي ءۋازىر. دەدى –، «پاتشا نە قىلسا دا امىرىندەمىن»وتىرىپ، قورالنىپ: 

دى. ءبىر جىندىنى كۇيەۋشىلەتىپ الىپ كەل سون، بولعان كەش. قوسپاق جىندىعا كۇلزايرانى بويىنشا، ءامىرى پاتشانىڭ
وڭاشا ءۇيدى بوساتتىردى. توسەكتى سالىپ، جىندىعا ۇقتىرىپ، نە قىلساڭ دا كۇلزايرانىڭ قاسىنا جات دەپ، ۋازىرلەرى 

 قايتىپ كەتىپتى. ءبىراق، جىندى نە ءبىلسىن، بارۋعا باتا الماي كۇلزايرانىڭ قارسىسىندا تۇرادى دا االدى.
 مەن ەكەن، بار كىم ۇيدە»: شىمىر. كەلدى جەتىپ الىپ مەنى پەرى ەكى –بۇالر ءبۇيتىپ ءتۇرعاندا، ءامىر، شىمىر 

 زاالنىپى قىز تۇر، بىرەۋ جوق سياعى ادام كەلسە،. كىردى ۇيىنە جاتقان قىزدىڭ ىشكە، دەپ، – ،«شىعايىن ءبىلىپ
ەن دەپ امىرگە قايتىپ كەلدى. سونان ەكەۋىن ەك وسىالي دا وسىالي شىمىر جەردە سول. ەكەن العان بۇركەپ بەتىن

سىنالىق دەدى ءامىر، شىمىر قايتا ءجۇرىپ، جىندىنى الىپ شىعىپ، داالعا اپارىپ، جاسىرا سالىپ، مەنى ۇيگە الىپ 
كىردى. كىرسەم قىز كىشكەنە تىنىشتانىپ ۇيىقتاپ قالىپتى. پەرىلەر مەنى قاسىنا اكەپ جاتقىزدى. ەندى وزدەرى 

 كەيىنىرەك بارىپ تۇردى. مىناۋ جاقسى دەپ ايتا الماي، ەندى بىالي قىاليىق دەپ، ءامىر پەرى ايتتى: 
 
 

 ( 7ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 374
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كەلىپ، مەنى  ءسويتىپ. دىدە – سۇلۋ، سول سۇيسە بۇرىن بەتىنەن قايسىسى وياتايىق، ءبىرىن ۇيىقتاعاندا، ءبىرى –

وياتادى. سونان سوڭ كوزىمدى اشىپ قاراسام، ءبىر ءتۇرلى حوش ءيىستى، تازا اۋالى، جىبەك پەن تورعىننان باسقا 
ەشتەڭە توسەلمەگەن ۇيدە جاتىرمىن. قاسىمدا ءبىر قىز جاتىر. مىنا ءحالدى وزىمە سيعىزا الماي قايران بولىپ، 

ەپ، اۋ د-نە بويىم بالقىپ، دەنەم شىمىرالپ، قۇداي مىنا ءحالدى ماعان كورسەتەدى ەكەنكۇلزايراعا قاراپ وتىردىم، و
ىستىق جاس كوزىمنەن شىعىپ كەتتى. نە قىالرىمدى بىلمەي، باسقاعا قاراۋعا دارمەنىم جوق، ەشتەڭە دەي الماي 

ى سوعىپ كەتە مە دەپ، قورقىپ، جالتاقتاپ، ءوڭىم بە، ءتۇسىم بە دەپ قارادىم دا وتىردىم. وياتايىن دەپ ەدىم پەر
وياتا المادىم. ءسويتىپ وتىر ەدىم بار بويىم بالقىپ، ۇيقىم كەپ، ەرىكسىزدەن ەرىكسىز ۇيىقتاپ قالدىم. مەن ۇيىقتاعان 
سوڭ كۇلزايرانى وياتادى. ول ويانىپ، شوشىنىپ، الدە ۇيىقتاعان سوڭ قاسىما كەلىپ جاتقان جىندى ما دەپ ويالپ، 

ىپ ءومىر وتكىزگەنشە، ولەيىن دەپ، ءتانى بۇزىلىپ، ۇشىپ تۇرا كەلەدى. قاراپ، ءبىر تاماشا ادامعا مۇنىمەن ءبۇيت
وزى -ۇقساماعان، وزىنە تەڭدەس ءبىر جىگىتتى كورەدى. مەن ۇيىقتاپ جاتىرمىن. سول جەردە كۇلزايرا قۋانىپ، ءوزىن

ويانىپ تۇرا كەلدىم. ەكەۋمىز سول جەردە ۇستاي الماي مەنىڭ بەتىمنەن ءسۇيىپ االدى. ونان مەن سەسكەنىپ، 
قۇشاقتاسىپ، باستان وتكەن وقيعا ءحالدى ايتتىق. سول ۋاقىتتا تاڭعا جاقىنداپ قالعان ۋاقىت ەدى. پەشپەتىم، بوركىم 
بار، كيىمنىڭ ءبارىن شەشىپ قويعام. ەكەۋمىز امانداسقان سوڭ، باسقا ءسوزدى قويىپ، كوڭىلدىڭ ناسىبەسىن تويعىزدىق. 

 دان سوڭ ەكەۋمىز بىردەي ماۋجىراپ، سول قۇشاقتاسقان بويىمىزبەن ۇيىقتاپ قالىپپىز.سو
ءبىر ۋاقىتتا ويانىپ كوزىمدى اشسام، نە وندا ەمەس، نە مۇندا ەمەس، ءبىر كورىپ بىلمەگەن، سىرتىن شىر ايناال  

قورعان سوققان شاھاردىڭ سىرتىندا جاتىرمىن. ەسىم كەتىپ، نە بولعانىمدى بىلمەي باسىم شىر اينالدى. سويتسەم، 
 ەتىپتى. تاڭ اتىپتى، باسىمدى كوتەرىپ قاراسام، بىلمەگەن جەر،ءبىز ۇيىقتاعاننان كەيىن ەكى پەرى مەنى الىپتى دا ك

ەندى كۇلزايرا ەستەن كەتە مە، كوزىمنەن جاس اعا بەرەدى. نە قىالرىمدى بىلمەي، قورعاندى جاعاالپ ءجۇرىپ كەلە 
ارلىق راسام، بجاتىر ەدىم، قوينىمدا ءبىر نارسە سىرتىلدايدى. الىپ قاراسام ءتورت بۇكتەلگەن قاعاز ەكەن. اشىپ قا

بولعان وقيعانى جازىپ كەتكەن. ەسىم شىعىپ، مىنانى كورگەن سوڭ قايعى باسىپ، ەندى ەشكىمگە ولىمتىگىمدى 
كورسەتپەيىن، ءبارىبىر كۇلزايرا تابىلماسا، مەندە تىرشىلىك جوق دەپ ويالدىم. ءبىراق، كۇلزايرانىڭ تۋعان جەرىن 

ڭعىپ ءجۇرىپ كەتتىم. بىرنەشە ۋاقىت جول ءجۇرىپ، قارنىم اشىپ، ەسىم جازباپتى. وسىمەن نە قىالرىمدى بىلمەي قا
قوي، ءبۇيتىپ ولگەنشە، تەز ولەيىن دەپ، ءبىر ۇلكەن دارياعا كەلىپ، سەكىرىپ »كەتىپ، جۇدەپ كەلە جاتىپ ويالدىم. 

 اندا جوعارىدان ءبىر داۋىس:تۇرع دەپ –، «ولەيىن
 مۇندا. دەدى –، «ۇرعان بەيىتكە بارساڭ، مۇرادىڭ حاسىل بوالدىەي، بەيشارا، تۇسپە، نەگە كەتەسىڭ. انا ت»

 ەيىنك وزىنەن دەپ، – كەلدى، كىسى مىنا ەدىم، وتىر ويالنىپ دەپ بوالدى حاسىل قاالي مۇرادىم ساندالىپ، كەلىپ،
 ەتتى.كورس ءدارۋىشتى ءبىر كەلگەن

 ءبىر ادام: بۇل ءتورت ءدارۋىش اڭگىمەلەرىن اياقتاپ بولىپ وتىرعاندا سىرتتان
 .قالدى قاراي دە ءبارى بۇعان. كەلدى كىرىپ دەپ – اسساالۋماعااليكۇم، –
 :كىسى كەلگەن. دارۋىشتەر وتىرعان دەدى – شىعىڭىز، جوعارى–
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. ول قايسى دەسەڭىزدەر، مەن ءوزىم پاتشا ەدىم، جاسىم بار ءسوزىم ءبىر ايتاتىن مەنىڭ بەرىڭدەر، وتىرا جوق، –
قارا اۋليەنىڭ بەيىتىنە بارساڭ ىشىندە ءتورت ءدارۋىش وتىرادى، »مىناۋ، ورتا جاسقا كەلدىم. ءبىر كۇنى تۇسىمدە اكەم 

 ىنە،م. دەدى –، «سويلەسىپ، سونىڭ ءسوزىن ابدەن بىتىرگەن سوڭ قاتىنىڭ ۇل تاۋىپ مۇرادىڭ حاسىل بوالدى
ايەلىڭىز »مەنىڭ كەلگەنىمە بۇگىن ءبىر جىل بولدى. سىزدەر دە سوزدەرىڭىزدى بىتىردىڭىزدەر. جاڭا عانا ءبىر كىسى: 

 ۇرىپءج ەندى. قىلدى حاسىل مۇراتىمدى قۇداي ارقاڭىزدا سىزدەردىڭ. كەلدى سۇراپ ءسۇيىنشى دەپ –، «ۇل تاپتى
شاما كەلسە، كومەك قىاليىن، كوپتەن ەل كورمەي جۇرگەن  ءبىلدىم، جايالرىڭىزدى. بولىڭىزدار قوناق بىزدىكىنە

 .دەدى –شىعارسىزدار، 
پاتشانىڭ ءسوزىن ەستىپ، قاالي قىالمىز دەپ، دارۋىشتەر اقىلداسقان كىسىشە، ءبىرىنىڭ بەتىنە ءبىرى قارادى. بۇل 

 دەرىمەن يشاراتتاپ سويلەستى.كوز دەپ، –قاالي، ءارۋاق وتىرىك ايتا ما، ءبىزدىڭ مۇراتىمىز قانە حاسىل بولعانى؟ 
 سوندا بىرەۋى وتىرىپ:

 دەپ، – ،«بارايىق بارساق،»: دا بارلىعى. دەدى – بارايىق، جۇرىڭدەر، جوق، جەتكەن ىشتەمەگە ءالى كوزىم –
 باالنى. رگىزدىكى ۇيىنە پاتشا. كەلدى بۇالر ۇستىنە ونىڭ. قۋانىشتى ءبارى ەلىنىڭ كەلسە،. كەلدى ۇيىنە پاتشانىڭ

 اپ قويىپتى. توي قىلىپ جاتىر.ور
ءسويتىپ وتىرعاندا باال جوق دەپ بىرەۋ كەلدى. ءبارىنىڭ دە ەسى شىعىپ كەتتى. جۇگىرىپ كاتىنىنا كەلسە، باال  

جوق. قاتىنىنىڭ كوزى بىالۋداي. پاتشانىڭ ەسى شىعىپ، تالىپ كەتتى. ءبىرازدان سوڭ سۋ بۇركىپ تۇرعىزىپ الدى. 
پ، piيا، قۇداي، ءوزىڭ بە»تۇنى جىالۋمەن بولدى. وسىمەن ءۇش كۇن ءوتتى. پاتشا: -كۇندىز پاتشانىڭ كوزى

 .الدى جىالپ دەپ –، «ءوزىڭ الدىڭ با، نە عاجاپ بولعانىن بىلمەدىم، الال
ءسويتىپ وتىرعاندا بىرەۋ تاعى جۇگىرىپ كەلدى. پاتشا قۋانىپ، باالسىن اكەلدىرىپ كوردى. ءسويتىپ، قۋانىسىپ  
ىرعاندا بىرەۋ باالنى وراعان كىلەمدى جايدى. باالنى اكەلىپ تاستاعان دا وسى كىلەم ەكەن. جۇرت كىلەمدى وت

تاماشاالپ، قاراپ وتىرسا، ءبىر ءوزى قانشاما دۇنيە مالعا تۇراتىنداي. جۇرت كىلەمدى جايىپ قويىپ ۇستىنە وتىرىستى. 
 ن، كىلەم الىپ ۇشىپ جونەلدى.ۇستىنە پاتشا، ءتورت ءدارۋىش بەسەۋى وتىرۋى مۇڭ ەكە

ۇشىرىپ وتىرىپ ءبىر قيىن، قۇزدى تاۋدىڭ اراسىنا سالعان شاھارعا الىپ كەلىپ، التىن سارايدىڭ الدىنا ءتۇسىردى. 
بەرىدەن سوڭ پەرىلەر قاپتاپ شىعىپ، قۇرمەتتەپ، بۇالردى قارسى الدى. سارايعا كەلسە، التىن تاقتىڭ ۇستىندە -ارى

 رتاسىنان ورىن بەردى. بۇالر وتىرعان سوڭ، پەرى پاتشاسى ءسوز باستادى:پاتشا وتىر ەكەن. و
 ۇنيەد شابارمانىمدى ءبىر سونان. ەدى تاۋىپ ۇل بوسانىپ ايەلىم مەنىڭ وتىرعانىم، الدىرتىپ سىزدەردى مەنىڭ –

كەل دەپ  لىپا سونى تاپسا، قىز بوسانىپ، قاتىنى كىمنىڭ كۇنى بوسانعان قاتىنىم مەنىڭ وسى بۇگىن اراالپ ءجۇزىن
ەدىم، سول كۇنى سەنىڭ قاتىنىڭ بوسانىپ ۇل تاپقان ەكەن. سونان سوڭ ەكى باالنىڭ بىرىنە ءبىرىنىڭ كوزى 

 ەندى»: پاتشاسى پەرىنىڭ. دەدى –ۇيرەنسىن دەپ ءۇش كۇن مۇندا، ءۇش كۇن وندا اپارىپ تاستايتىنىم سول، 
ۋىق سا-اسى وسىنى ايتتى دا ادام كورمەگەن ويىنپاتش پەرى .دەدى – ،«بولدىق قۇدا قوسقان قۇداي اسىقپاڭدار،

ىستەپ كورسەتتى. بىرىمەن ءبىرى كۇرەسكەندە، ويناپ، قىلىش شابىسقاندا، قۇداي مىناالردىڭ قاسىنا جوالتا كورمە 
زىپ ىبىرى جىعىپ سالىپ، قىلىشپەن ەكى ءبولىپ، قانىن اع-دەگەندەيسىڭ. سەبەپ، ەكى پەرى الىسا كەتكەندە ءبىرىن

ەن دەپ، تۇرا كەلىپ جانە الىسادى. وسىنداي ويىندارم« بىسمىلال، ۇيىقتاپ كەتىپپىن»تاستايدى. ءارى بەرىدەن سوڭ، ء
ساياحاتقا شىعايىق، جەر ارااليىق، ءسىز كەلگەن سوڭ »ەكى كۇن ءوتتى. ەرتەڭىنە تۇرعان سوڭ پەرى پاتشاسى: 

، جاڭا پاتشا بەسەۋىن ءبىر پەرىگە مىنگىزىپ ۇشىپ ءدارۋىش رتءتو دەپ، –، «ءبىزدىڭ ءبارىمىزدى كورىپ كەتىڭىز
جونەلدى. زۋىلداتىپ كەلە جاتتى. بۇالر وزدەرىنەن وزدەرى جاندارىنان كۇدەر ءۇزىپ، ەڭ بولماسا انا 
جولداستارىمىزبەن قوشتاسا المادىق دەسىپ كەلەدى. ءارقايسىسى ىشتەرىنەن ءسۇيتىپ ۇشىپ كەلە جاتىر ەدى، پەرى 

 دەپ –، «ەي، قۇداالر، مىنا ادامزاتتىڭ ءبارى جينالىپ، نەگە ءبۇيتىپ كۇڭىرەنىپ جاتىر»اسى تۇرا قالىپ: پاتش
 پ،دە كورەيىك بارىپ شەتىنەن ەندى. دەدى – ،«جەتپەيدى كوزىمىز ءبىزدىڭ بىلمەيمىز،»: دارۋىشتەر. سۇرادى
بەردى. الدەنە ۋاقىتتا ەسىنەن تانىپ  كويا بوزداپ مۇراتقان ۋاقىتتا، قاراعان تومەن پاتشاسى پەرى كەلىپ، تاياپ

 قۇالپ كەتتى.
ەي »دەپ، ءبىر ءدارىنى مۇرنىنا يىسكەتىپ ەدى، مۇراتقان ۇشىپ تۇرا كەلدى. « بۇعان نە بولدى»پەرى پاتشاسى 

 كەلمەي، اۋزى ايتۋعا ءحالىن ول ەدى، دەپ –، «شىراعىم، ساعان نە بولدى، مۇنىڭ قاالي، نەگە ءبۇيىتتىڭ
تاقسىر، مۇنىڭ جىاليتىنى مىناۋ بولۋ كەرەك دەي »الي بەردى. قاسىنداعى ءدارۋىشتىڭ بىرەۋى: جى كەمسەڭدەپ

 اياق ءحالىن ايتتى.-بەرگەندە، مۇراتقان وكسىگىن باسىپ، مەن ءوزىم ايتايىن دەپ، سول جەردە باستان
شاال جانسار، سونى  دەيىن كۇنگە وسى عاشىعى سول وتىرعان جىالپ يەسى، وگىزدىڭ كوك سول تۇرعان اناۋ –

قايتەرىن بىلمەي ءومىرىن جىالۋمەن الىپ كەلە جاتىر. اناۋ جاتىر. اناۋ جينالعان سول جىگىتتىڭ ەلى، انانىڭ قايعىسىنا 
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 ،«عانسىڭايتپا نەگە ءحالىڭدى بەرى كەلگەننەن»: پاتشاسى پەرى ايتقاندا مۇنى مۇراتقان. دەدى –ءالى دە كۇيزەلەدى، 
 .سۇرادى دەپ –« ل جىگىتتىڭ يسمياعزامىن اكەتكەن پەرىنىڭ اتىن بىلمەيسىڭ بە؟و»: ىزاالنىپ دەپ، –
 ىپ،ال ەستىپ مۇنى. مۇراتقان دەدى – ەدى، دەپ شاھارىنان جاۋھارنەگىنىڭ پەرى سول ءبىراق بىلمەيمىن، جوق، –

ۇش ەنشە قالعان ءكەلگ ول. كەتتى ساباپ توقتاماي شىمىر باياعى. قىلدى بۇيرىق دەپ كەل الىپ پاتشاسى پەرى
 ءدارۋىش: قايدارحان، زەينەل، حاسەن ۇشەۋى دە جىالپ قويا بەردى.

 ۇشەۋى دەپ، «ايتام مەن ايتام، مەن». پاتشاسى پەرى دەدى – ايتىڭىزدارشى، قالدارىڭىزدى سىزدەر ەندى يا، –
ر اكەسىنىڭ ولگەنىن، ءۋازى دا ول. دەدى – ايتشى، سەن شىراعىم،»: زەينەلگە وتىرعان جاعىندا ون بەرگەندە تاالسا

ونىڭ ورنىنا پاتشا بولعانىن، ونان ونى قۋىپ شىققانىن، ونان پەرى پاتشاسىنا بارىپ، مايمىل سۋرەتىن الماق بولىپ، 
وزى قىزعا جۇمساعانىن، ول قىزعا عاشىق بولعانىن، اقىرىندا پەرى پاتشاسى سونىڭ ءبىرىن دە بەرمەي قۋىپ -ءوزىن
دەپ دولدانىپ، پەرى پاتشاسى ءامىر دەگەن شابارمانىن « وڭكەي نالەت»اياق ايتىپ بەردى. -ەنىن باستانجىبەرگ

 .قىلدى بۇيرىق دەپ، –، «شاقىرىپ الىپ، سەن قىلىمدا شاھارىنىڭ پاتشاسىن تەز بارىپ الىپ كەل
 يدارحانعا ايتتى. قايدارحان تۇرىپ:ەكىنشى كىمدە قانداي ارىز بار دەدى. پەرى پاتشاسى تاعى دا ون جاعىنا قاراپ، قا

. رسىزشىعا ءسىز ەلدە ايانى بەرگەن تۇسىمدە ارۋاقتىڭ. كەلدىم كەز سىزگە ءجۇرىپ بولىپ سورلى ءبىر دە مەن –
 كەز ەسىزگ سوڭ بولعان ايتىپ ەتىپ تامام ەدى، دەگەن جەتەرسىڭ مۇراتىڭا تامامداساڭ، ايتىپ بىرەۋگە وقيعاڭدى

حان: اڭ اۋالپ شىققانىن، ونان كيىك كەزىگىپ ونى قۋعانىن، ونان ۇلى سۋدان قايدار بۇل. دەدى – وتىرمىن، بولىپ
ءوتىپ سارايعا كەلگەنىن، ونان كۇالندانىڭ سۋرەتىن كورگەنىن، شالدان بارلىق وقيعانىڭ جايىن ەستىگەنىن، ونان 

ەيىن وسى پاتشانىڭ وزىنە جولىققانىنا دكەمەگە ءمىنىپ، ونان قاشىپ قۇتىلعانىن، ونان بەيىتكە كەلگەنىن، سونان 
ھارىنىڭ تەز بارىپ، ادامزات ۇرمايا شا»ايتىپ ءوتتى. سونان سون پەرى پاتشاسى ءبىر شابارمانىن تاعى شاقىرتىپ الىپ: 

 .جىبەردى دەپ –، «پاتشاسىنىڭ قىزى كۇالندانى الىپ كەل
 . قىپشا4

اي بولىپتى. بۇل ساۋدەگەر بايلىقپەنەن دۇنيەدەگى نە ءتۇرلى بۇرىنعى زاماندا ءبىر ساۋداگەر وتە داۋلەتتى ءبىر ب
اسىلداردى، قايداعى ادام تاڭ قاالرلىقتاي زاتتاردى جيناي بەرىپتى. باي ايناالسىن كەڭ، ءوزىن بيىك قىلعىزىپ قورعان 

وناق قىرىپ قجاساتتىرىپ، نە ءتۇرلى ادام كورمەگەن زاتتاردى قورعاننىڭ ىشىنە جايىپ، جيناپ ءشارى حالقىن شا
دە جوق وسى دۇنيە جۇزىندە مەن»قىلىپ، جينالعان دۇنيە مۇلىك، اسىل قازىناالرىن تاماشا ءۇشىن حالىققا كورسەتىپ: 

 .سۇرايدى دەپ –، «زات بار ما؟ مەندە جوق زاتتاردان مەندە جوق زاتتار بولسا ايتىڭىزدار، مەن ونى تاۋىپ االمىن
ن قالىپ، دۇنيە جۇزىندە سىزدە جوق اسىل زات بولماس قايرا كورىپ زاتتاردى كورمەگەن ەستىپ حالىق جيىلعان

 اۋ دەپ قايران قىلىپتى.-دەسىپ، مۇندايدا دۇنيە مۇلىك جيناعان ادام بولدى ەكەن
 –، «ەي بايەكە، ەندى مۇنداي ون ەسە دۇنيە جيناساڭىزدا قىپشاعا جەتىپ جاتقان جوق»سوندا ءبىر ادام وتىرىپ: 

مەن مۇنشا دۇنيەنى جيناعاندا قىپشاعا جەتپەيتىن بۇل »بەرى ويالنىپ: -ەر ارىساۋداگ. قالىپتى كەتىپ دە دەيدى
قىپشا دەگەن قانداي زات ەكەن؟ مۇنىمەن ىزدەپ تاپپاسام مەن بۇل دۇنيە مالدى نەسىن جينادىم. سول قىپشانى نە 

التىن، ءدىلالالردى  گاۋھار، قاشىرعا كسەنسە دەپ، –، «زات بولسادا، وسى دۇنيە جۇزىندە بولسا تاۋىپ االمىن
 ارتىپ، قاسىنا جولداس ەرتپەي جالعىز ءوزى شارىدەن شىعىپ كەتەدى.

ەلىنەن ۇزاپ شىعىپ العاندا وي ءتۇسىپ، بۇل قىپشا ادام ەمەس شىعار؟ ەگەر ادام بولسا، ايتقان ادام، پالەن جەردەگى 
بوالر ما؟ جوق الدە جانسىز ءبىر اسىل ما ەكەن؟ ياپىرماۋ  سونداي ءبىر سۇلۋ دەر ەدى. جاندى زات بولسا پەرى

 سول قىپشانىڭ نە زات ەكەنىن، قاي جاقتا، ەكەنىن سۇراپ الماي وسى ءجۇرىسىم قاالي ءجۇرىس؟
بەرى ويالنىپ، ەندى قايتىپ بارعانىم ەلدەن ۇيات، نەدە -ەندى ەلگە قايتىپ بارىپ انىعىن سۇراسام قايتەدى دەپ ارى

اي، جىلدان جىلدار وتەدى. كورىنگەن ادامنان قىپشانى -الدىنا قاڭعىپ ايدان-پ كورەيىن دەپ، بەتبولسا ىزدە
بىلەسىندەر مە دەپ سۇراسا ادام بىلمەيدى. ءبىر كەزدە ءبىر شارىگە كەلىپ، اركىمنەن سۇراپ جۇرسە، ءبىر ساقالدى 

 ادام كەزىگەدى.
 ساۋداگەر:

 :الگى. سۇرايدى دەپ – ما، بار ەستۋىڭىز دەگەندى قىپشا اتا –
. بەرەدى لەپسوي تۇگەل ۋاقيعانى بولعان ساۋداگەر. دەيدى – ەسىتتىڭ، قاالي قىپشانى سۇرايسىڭ؟ نەگە قىپشانى –

 :تۇرىپ قاراپ ءبىراز ساۋداگەرگە ادام ساقالدى
 .دەيدى – ەدىڭ، بەرەر نە بەرسەم تاۋىپ قىپشاڭدى جۇرگەن سۇراپ –

 ساۋداگەر:
 .دەيدى –ن جامبى گاۋھارىم بار، سونىڭ بارلىعىن بەرەيىن، التى قاشىر سەكسەن بولسا راس ءسوزىڭىز –

 شال:
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 دەپ، «بوالدى» ساۋداگەر. دەيدى– سۇناسىن، بوي امىرىمە مەنىڭ ءبىراقتا كەل، كەشكە جەردە پالەن ءۇيىم –
نەگە  لالا بولدى، بوالرى دا بولسا نە ەندى ەكەن؟ زات نە دەگەن قىپشا بۇل بەرىپ، وتكىزىپ دۇنيەلىگىن بارلىق

 جازسا سونى كورەمىن دەپ، كەش بولعاندا شالدىڭ سارايىنىڭ ەسىگىنە بارادى.
دەپ، قىلىشتى شىعارىپ الىپ، بۇركەنگەن ءبىر « دىمىڭدى شىعارما»سول كەزدە شال قاقپاسىن اشىپ، ساۋدەگەرگە 

ادامدى سارايىنان الىپ شىعادى دا، ساۋداگەردىڭ قاسىنا كەلگەن سوڭ، دىبىستارىڭ شىقسا باستارىڭدى شاۋىپ جىبەرەمىن 
ۇستا »پ ءبىر قانشا جەرگە دەيىن ايداپ كەلىپ، ساۋداگەرگە: دەپ، ەكەۋىن ايداپ وتىرىپ ءشارىنىڭ سىرتىنا شىعارى

 سول ءوزى دەپ –، «مىنا قولدان، تاڭ اتىپ كۇن شىقپاي كورۋگە، نەمەسە جاۋاپ قاتۋعا بولمايدى. ال كەتىڭدەر
ل ۇقىپشا دەگەنى ادام بولدى عوي، ب»گەر ءبىر ادامنىڭ قولىنان جەتەلەپ كەلە جاتىپ ساۋدە. تۇرادى قاراپ جەردە

سوقىر ما؟ پۇشىق پا؟ دۇنيە قازىنامدى سارىپ قىلىپ قانشا بەينەت كورگەنىمدەگى تاۋىپ العان قىپشا قانداي ادام 
پ كەلە جاتقان ادامى جەتەلە سوندا. قالىپتى كۇرسىنىپ جاتىپ كەلە ويالنىپ دەپ –، «بولىپ شىعار ەكەن

 دەپ قويادى.« قورىقپاڭىز»
ا ەندى نەدە بولس»اڭ اتىپ كۇن شىققانداي ءبىر باستاۋعا كەلىپ، ساۋدەگەر: داۋىسىن بايقاسا ايەل داۋىسى، ت

 .قاالدى تالىپ ساۋداگەر ءتۇسىپ، ەتە جارق كۇندەي جىبەرگەندە اشىپ بەتىن دەپ –، «كورەيىنشى
 قىپشا ساۋدەگەردىڭ بەتىنە سۋ بۇركىپ ەسىن جيعىزىپ الىپ، ءوزىنىڭ تاريحىن سويلەي باستايدى:

 ىمنىڭناعاش مەن ءولىپ جاسىمدا ءبىر دە شەشەم اكەمدە، مەنىڭ. اعاسى شەشەمنىڭ مەنىڭ شال بەرگەن سىزگە مەنى –
ەپ، ەلگە باعامىن د كورسەتپەي ادامزاتقا بولەكشە باالم وسى ناعاشىم شىعارىمدا ۇشكە ەكىدەن مەن. قالىپپىن قولىندا

ۇپكى ءتور ۇيمەن جالعاستىرىپ ماعان ارناپ جەكەلەپ مەنى ءولىپ قالدى دەپ حابارالپ قويادى. سونىمەنەن ناعاشىم ت
ءبىر ءۇي ساالدى، مەنىڭ بولمەمنىڭ ەسىگى تۇپكى ءۇيدىڭ تورىنەن تومەن ءتۇسىپ، مەنىڭ ءۇيىمنىڭ ەسىك جاعىنان 

نى ءبىر تۇن قاقپا-باسقىقپەن ورلەپ شىعاتىن ەتىپ جاساعان. قورامەن دارۋازانى مىقتى بيىك ەتىپ جاساپ، كۇندىز
 نوت اشىق قويمايتىن بولعان.ءمي

كىسى جوقتا ءۇي ىشىمىزبەن بىرگە وتىرامىز. سىرتتان كەلگەن ادام ەسىك قاقپايتىن امالى جوق سوندا مەنى باسقىشپەن 
ءوز بولمە جىبەرىپ كەلگەن ادامدارعا سونان كەيىن قاقپانى اشىپ كىرگىزىپ تۇرادى. ناعاشىم ءوزى وقىتىپ ءوز 

دى. مەنى سونداي ەتىپ باعۋمەنەن ناعاشىمنىڭ ءۇي ىشىنەن باسقا سىزدەن باسقا ادام باالسى بىلگەنىن تۇگەل بىلگىز
كورگەن ەمەس. مەن بيىل ون سەگىزدەمىن، وسىدان ءۇش جىل بۇرىن ناعاشىمنىڭ الىس جەردەگى ءبىر قىيماس 

يگىزبەي ، جەلگە، قۇسقا تبىتتەيىنەن باعىپ»دوسى كەلىپ ەكەۋى ءتور ۇيدە سويلەسىپ وتىرعاندا ناعاشىم ايتتى: 
وسىرگەن الما ابدەن پىسكەنىندە جەۋگە قىيماعاننان قيىن نارسە بولمايدى ەكەن. بىرگە سونداي ءبىر ۋايىم كەزىككەنىنە 

دوسىم وندايلىق جەۋگە قيمايتىن المانىڭ قولعا »نىڭ دوسى: ناعاشىم سوندا. دەدى –، «ءبىر جىلدان اسىپ بارادى
 تاعاال قيماستاي ەتىپ قولعا بەردى، الالنىڭ توتەنشە بەرگەن ءبىر راحىمى، الالنى تاربيەلەپ كەلۋى وڭاي ەمەس، الال

ابدەن پىسكەنىندە ءوزىنىڭ جارالۋىنداعى بەتىنە قاراي بەيىمدەلمەسەڭىز، الماساڭىز دەر كەزىنەن وتكەن سوڭ دۇنيەگە 
. دەدى –، «ن ءسىزدىڭ بۇل ويىڭىزعا قوسىلمايمىنكەلىپ جارالماعان ءولى ءبىر زات بوالدى دا قاالدى. سونىڭ ءۇشى

 شەشەم اشىناع استى ىدىستاعى ءبىر وتىرعاندا تاماققا بارلىعى مەيمانمەنەن كەلگەن. قالدى وتىرىپ ءۇنسىز ناعاشىم
قالدى. ناعاشىمنان باسقا جاعدايدى ۇققان دوسى ناعاشى اپامنان مەنىڭ اتامدى  دەپ «قىپشانىكى مىناۋ» بايقاماي

ەستىپ قالىپ ەدى، مەنىڭ بولمەمنىڭ كەرەگەسى وتە جۇقا بولعان ءۇشىن ءتور ۇيدەگى سويلەگەن سوزدەردى انىق 
دە بار نە دە مەنىڭ دۇنيەەستىپ وتىراتىن ەدىم. مەنىڭ اتىمدى سول ادامنان باسقا دۇنيەدە ادام باالسى ەسىتپەگەن جا

ەكەنىمدى دە ەشكىم بىلمەيتىن ەدى، ءسىز مەنى انىق ىزدەپ كەلسەڭىز سول ادامنان ەستىپ كەلەسىز دەپتى. ساۋداگەر 
 قىپشانى كورگەنشە قىپشانىڭ نە زات ەكەنىن بىلمەي كەلگەنىن تۇگەل ايتىپ بەرىپتى. قىپشا:

 قاراي ەەلىن ەكەۋى دەپ، –ىلعان ەكەن ەندى ەلىڭىزگە تارتىڭىز، ق ءناسىپ قوسىلۋدا سىزگە مەنى باسىندا الال –
 دەپ، االلىق دەم توقتاپ ءبىراق شارىدە وسى كەڭەسىپ ەكەۋى توقتايدى، كەلىپ شارىگە ءبىر جولدا جاتىپ، كەلە
 .وتىرادى بولىپ ءۇي ءبىر وزدەرىنشە الىپ پاتەرگە ءۇيدى ءبىر

تۇرساقتا  بىزگە از»قىپشا بەتىنە پەردە جاۋىپ، ءجۇزىن ءبىر ادامعا كورسەتپەي ساقتانۋدا بولدى. قىپشا ءبىر كۇنى 
. بەرەدى ەرىنە دەپ «كەل ساتىپ اپارىپ بازارعا» تىگىپ، ورامال ءبىر دە، دەيدى –، «قاراجات كەرەك قوي

وسىنداي »تىپ االدى دا، سا باعامەن قىمبات ساۋدەگەر باي ءبىر اقىرى تاالسىپ بازارداعىالر شىعارعاندا بازارعا ساۋدەگەر
 .دەپتى –، «ورامالدار بولسا قانشا بولسا دا اال بەرەمىن

ورامال وتە قىمبات باعاعا نارقى كەسىلىپ قىپشا كۇن سايىن ءبىر ورامال شىعارادى دا، ءبىر ايداعى ساتىلعان ورامالدىڭ 
ال بولىپ كەتىپتى. بۇالر ارتىقشا پايداعا قىزىعىپ وسى شارىدەن ءبىر ءۇي سالماقشى سومماسى ءبىر قانشا مىڭ ءدىل

جاي بىتكەن سوڭ ءوز -بوالدى. قاراجات جەتكەن ءۇشىن قوراسىن مىقتى ەتىپ وتە جاقسى ءۇي سالدىرادى. قورا
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وتە ساق  ىنىشكە قاالمىزوسى قوراعا ادام باالسى كىرسە ومىرلىك وك»ۇيلەرىنە كوشىپ شىعىپ قىپشا ەرىنە ايتادى: 
 .دەپتى –، «بوالرسىز

بۇرىنعى ادەتتەرى بويىنشا كۇنىنە ءبىر ورامال ساتىپ، اقىرى بايدىڭ ءبىرى بوالدى. ءبىر كۇنى سول ءشارىنىڭ 
 پاتشاسى ءشارىنى اراالپ ءجۇرىپ ورامال ساتىپ الىپ جۇرگەن ساۋدەگەردىڭ دۇكەندەگى ورامالدى كورىپ:

 .سۇراپتى دەپ –، ەكەن جاسادى ادام قانداي مۇنى الدىڭىز؟ دانقاي ورامالدى مىنا –
 ساۋدەگەر:

 – كەرەك، بولۋى كەلگەن سىرتتان ەمەس ادامى قاالنىڭ وسى ءوزى ادام، ءبىراق ساتاتىن ادامدى وسى تاقسىر –
 .دەپتى

 پاتشا ورامال تىككەن ادامعا كورمەي اق عاشىق بولىپ، ساۋداگەرگە:
 –، ونان كەيىن ماعان كورسەتىپ بەرەسىڭ، كورىپ ءوزىڭ الدىمەن ءۇيىن ادامنىڭ جۇرگەن ساتىپ ورامالدى وسى –

 .بۇيىرادى دەپ
 ساۋداگەر:

 .بەرەدى ۋادە دەپ – تاقسىر، بوالدى –
پاتشا كەتىسىمەن اق ورامال ساتۋشى ساۋداگەردە ورامالىن الىپ كەلىپ قاالدى. دۇكەندەگى ساۋداگەر ورامالىن الىپ، 

 اقشاسىن بەرىپ، تەزدەتىپ دۇكەنىن جاۋىپ ورامال ساتۋشىنىڭ ارتىنان كەيىنىرەك ءجۇرىپ ەرىپ االدى.ءتيىستى 
ورامال ساتۋشى ساۋداگەر بىرنەشە كوشە اينالىپ كەلىپ وتە ساندەپ جاساعان ءبىر سارايعا كىرىپ كەتەدى. ساۋداگەر 

باراليدى. پاتشا كورگەن ساۋداگەردى ەرتىپ دەپ حا« ورامال ساتۋشىنىڭ ءۇيىن تاپتىم»كورىپ الىپ، ەرتەسىنە 
 ءۋازىر. جىبەرەدى ءۋازىرىن ءبىر دەپ –، «وسى ۇيدەگى ايەل قانداي ەكەن كورىپ كەل»ءوزى كەلىپ كورىپ، 

. پايدىاش قاقپانى دەپ «بەرىڭىز قايتا جوق، رۇقسات كىرۋگە» داۋىسى ايەل ءبىر جاعىنان ار قاقسا قاقپا كەلىپ
قا ى ەسىتكەن سوڭ ويالنعانىمداي وسىندا ءوزىن حالىقحابارد بۇل پاتشا كەلەدى، ايتىپ پاتشاعا عانىۋاقي بولعان ءۋازىر

كورسەتۋگە بولمايتىن ايەل بار ەكەندىگىن ءبىلىپ، عاشىقتىعى بۇرىنعىسىنان دا ارتا تۇسەدى. ساۋداگەردىڭ ۇيىندەگى 
كىرە الماي، بۇعان ەندى نە امال بار دەپ ۋازىرلەرمەن  ايەلدى ءبىلۋ ءۇشىن ءبىر نەشە ادامداردى جىبەرگەنمەن قوراعا

 دەگەن مىستان كەمپىر كىرەر دەيدى.« پالەن»اقىلداسقاندا، ءبىر ءۋازىرى، تاقسىر، ول قوراعا ايالمەن كىرسە 
 پاتشا مىستان كەمپىردى شاقىرتىپ الىپ:

. دەيدى – ايامايمىن، دۇنيە سىزدەن رسەڭىزبە ءبىلىپ ەكەنىن قانداي انىق، ايەلدىڭ قوراداعى سول ايالمەن شەشە، –
 لمەيتىنى دەنەسىنە ادام ۇستىنە بەرىپ، ۋادەسىن دەپ –، «قانداي بولسا دا انىعىن ءوز كوزىممەن كورەيىن»تان مىس

 ساداقاعا شاقىپ. سۇرايدى قايىر كەلىپ قاقپاسىنا ساۋداگەردىڭ تامان كەشكە بولىپ، قايىرشى كيىپ كيىمدەردى جامان
اسىز الىستان باالم، پان»دى. كەمپىر ءدىلالنى الىپ باتاسىن بەرىپ، بەرە ءدىلال ءبىر تۇرىپ جاعىندا ار اشپاي قاقپاسىن

تەنتىرەپ كەلگەن ءبىر ءمۇساپىر ەدىم، وسى قاالدان ءبىر ادامدى تانىمايمىن، قۇداي ءۇشىن ۇيىڭىزگە ءبىر تۇنەپ 
ان ول . مىستقاالدى كەتىپ دەپ – ،«كەتىڭىز جوق، رۇقسات ىرۋگەك شەشە،» قىپشا،. جالىنادى دەپ –، «شىقسام

كۇنى كەتىپ قالىپ، ەرتەسى كەشىندە تاعى دا قايىر سۇراپ كەلەدى. قىپشا جانە ءبىر التىن ساداقا بەرىپ، نەتۇرلى 
 امالمەن سويلەگەن سوزىنە قاراماي كىرگىزبەي قويادى.

ساۋداگەر كەلسە كەمپىر قاقپا تۇبىندە وتىرىپ، ساۋداگەرگە نەشە كۇن باتىپ قاراڭعى تۇسە باستاعاندا ءۇي يەسى 
ءتۇرلى ايالمەن زارلى سوزدەرىن ايتىپ، ءبىر تۇنەپ شىعۋعا رۇقسات سۇرايدى. ساۋداگەر ءبىر ءدىلال ساداقا بەرىپ 

ان كەمپىر تدەپ قوراعا كىرگىزبەيدى. ساۋدەگەر قاقپاسىن اشىپ ىشكە كىرگەنىندە مىس« شەشە كىرۋگە رۇقسات جوق»
باالم، مەن سورلىنى وسى ءشارىنىڭ ادامى ۇيىنە كىرگىزۋ بىالي تۇرسىن، كەشىندە جاتىپ شىعۋعا قاقپاسىنىڭ الدىندا »

جاتقىزبايدى. سىزدەن رۇقسات بولسا قاقپاڭىز الدىنا تۇنەپ شىعىپ، تاڭ اتقان سوڭ ەلدەن سۇرايتىن قايىردى 
 .دەيدى –، «سۇرايىن

 كەتىپ دەپ –، «شەشە سىزدەن مەن كوشەنى قورىمايىن، ونداي ەتەمىن دەسەڭىز مەيلىڭىز» ساۋداگەر ىشتە تۇرىپ،
 .قاالدى پكەتى بولىپ سۇراعان قايىر كەزىندە تۇرعان ەل جاتىپ، الدىندا قاقپانىڭ تۇنىمەن امالمەنەن مىستان. قاالدى

ى قاقپاسىنىڭ الدىنا تۇنەيدى. ءتورتىنشبۇل مىستان وسىمەنەن ءۇش كۇن كەشىندە ۇزدىكسىز كەلىپ، ساۋدەگەردىڭ 
 كەشىندە قوراسىنا كىرىپ بارا جاتقان ساۋداگەرگە:

 لدىنا قاقپاڭىزدىڭ ەدىم، الماس بوال تۇندە دا، بولسام كۇندىز قاالدا وسى بولماساڭىز ءسىز جاساعىراي، كوپ ءاي –
 .دەيدى – ،«بولسىن جولىڭ قاراعىم، بولدى جاتقىزعانداي توسەككە-قۇس وتىرعىزىپ، تورىڭىزگە ماعان بەرگەنىڭىز،

 نەشە كۇن ءوتىپ، ەندى ءبىر كۇنى مىستان ساۋداگەرگە:-سونىمەن بىر
 قوسۋىمەن كەزدەيسوق قۇدايدىڭ. ەدىم ەمەس مۇنداي جارالىستان جۇرگەنمەن، قالدا وسىنداي ءازىر مەن باالم، –

 ىزدەپنەگ ءىستى سول كەزگىپ، قالعا وسى ىسپەن كەزىككەن توتەننەن ءبىر سول ەدىم، كەلگەن قالعا وسى عانا
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ءجايىم بار ەدى. ءسىز بولماساڭىز وسى شارىدە جۇرە االردا ەمەسپىن، ءسىزدىڭ ارقاڭىزدا وسى شارىگە  جۇرگەندە
تياناقتاپ، ءىسىم وڭىنا تامان اينالعانداي بولدى. شارۋام ابدەن اياقتالىپ ءوز شارىمە قايتارىمدا، وزىڭىزگە قوش 

 .دەيدى –ىن باالم، سىزگە كوپ راحمەت، ايتىپ، توسىنان ۇشىراعان ءىسىمدى ابدەن ءتۇسىندىرىپ كەتەم
 قانداي ءىسى جولىققان كەزدەيسوقتان سورلىنىڭ بۇل كەتىپ، كىرىپ قوراسىنا دەپ –جاقسى شەشە، »ساۋداگەر، 

 :قىپشا ايتقاندا، قىپشاعا ءسوزىن ەسىكتەن. كەلەدى ويعا دەگەن – ،«ەكەن ءىس
 ءبىر دىەن. دەيدى –ىم بىلەدى، ادام االسى ىشىندە دەگەن، ك ەستىرسىن جاتقاندا بارا كەتىپ بولسا ءىسى ونداي –

 لدەپدىرى تيمەي يەگىنە يەگى وتىرىكتەن مىستان اق-كورىنگەننەن انادايدان ساۋداگەر. جاۋادى جاڭبىر كەشىندە
 :ساۋداگەرگە تۇرىپ ءبۇرجيىپ توڭىپ،

. ەيدىد –ىم قۇرىعانداي بولىپ بارامىن، ءال ءتىپتى ەكەمىن، مە كەتەر ءولىپ توڭىپ اي،-باالم جانىم ويپىرماي –
 ءوزى ىپاش قاقپاسىن دەپ، «بولماسىنشى وبال جاڭبىردا نوسەر مىنا بار؟ نە بەيشارادا وسى» ويالنىپ، از ساۋداگەر
 ەرتىپ ىنەۇي دەپ، – ،«كىرىڭىزشى ۇيگە ەكەنسىز، كەتكەن توڭىپ قالتىراپ قاتتى وتە شەشە» كىرەردە، قوراسىنا
ان ەرتىپ كىرىپ كەلگەندە قىپشانىڭ جۇرەگى سۋ ەتە ءتۇسىپ، پەردەسىن جۇزىنە جابا الماي قاالدى. مىست. كىرەدى

دەپ نەشە ءتۇرلى ويعا قاالدى. قىپشا « بۇل شىنىمەن ادام با؟ جوق پەرى زات پا ەكەن؟»مىستان قىپشانى كورىپ، 
دەيدى. سونىمەن « مەن جىبەرمەيمىنىس جامانعا سوقپاسىن، بوالر ءىس بولدى، ەندى بۇل كەمپىردى »ەرىنە ء

سىزدى شەشە ورنىنا شەشە، اكە ورنىنا اكە قىالمىز. دۇنيە مىنە جەتەدى، ەندى »كەمپىرگە جاڭا كيىم كيگىزىپ قىپشا، ء
 دەيدى.« وسى قاقپادان شىقپايسىز، ولسەڭىز ءوز قولىمىزدان تازا ارۋالپ قويامىز

اۋ -ويباي»قورقىپ، سىرتىنان وتە قۋانعان بولىپ، كۇلە سويلەپ، دەگەنگە ىشىنەن قاتتى « جىبەرەيمىن»كەمپىر 
 «والي دەسەڭ باالم، مەنىڭ قۇداي تىلەۋىمدى شىنىمەن بەردى ەمەس پە؟ مەنىڭ ونان ارتىق قانداي تىلەگىم بوالدى

 دەپ وتىرىكتەن باتاسىن بەرىپ، كۇلمىڭدەپ قاالدى.
 بايقاۋىنشا كەتە قوياتىن تۇرىدە سەزىلمەيدى. ءبىر كۇنى مىستان مىستان كەمپىر ءبىر ايدان ارتىق تۇرادى. قىپشانىڭ

 دەپ سۇرايدى. سوندا مىستان:« شەشە نە بولدى؟»بادا بولىپ جىالپ وتىرعانىن قىپشا كورىپ، -بادا
 تىپجاعاال شەت تۇرعاندا تاپپاي پانا ۇيىڭىزدەن باالما ۇيدەگى وسى ايتپاعانمەن اشىپ جايىمدى-ءحال مەن باالم، –

ايتقان ەدىم. مەنىڭ ەرىم دە وزدەرىڭ سياقتى وتە باي ەدى. ەرىم قايتىس بولىپ، جالعىز باالممەن ەكەۋمىز وسىنداي 
ءبىر سارايدا شوشايىپ قالدىق. ءبىر كۇنى وسى ءشارىنىڭ قاراقشىالرى جالعىزىمدى ءولتىرىپ، بارلىق قازىنا 

ر دۇنيەمنەن ايىرىلعان سوڭ كىمگە سيامىن دەپ، سول دۇنيەلىگىمدى بۇالپ الىپ كەتتى. مەن جالعىز قالىپ، با
دۇنيەلىگىنەن بىردەمە تيەر مە ەكەن دەپ، قايىرشىنىڭ كيىمىن كيىپ وسى قاالعا كەلىپ جالبىزباالپ ءجۇرىپ ءبىر 

 ڭاداممەن جالعاسىپ، قاراقشىالردى تاۋىپ دۇنيەلىگىمدى تيگىزىپ بەرسە، جالعاسقان ادامعا تيگەن دۇنيە مۇلىكتىڭ تە
قايراتىمەن ۇرالنعان زاتتارىمنىڭ جارىمعا جۋىعىن تيگىزگەن -جارىمىن بەرەتىن بولىپ، سول كىسىنىڭ امال، كۇش

ەدىم. تيگەن دۇنيەلىكتىڭ وزىمە تيىستىلەرىن جەرگە كومىپ، قويىپ الدى تيگەن سوڭ قالعانىندا تيگىزىپ االيىن دەپ 
ى شىرىمەيتىن التىن، گاۋھار سياقتى اسىلدار. ال ەندى ءوزى توقتاپ ءجۇر ەدىم. ول كومگەن زاتتارىنىڭ كوپشىلىگ

الى دەپ، جالعىزىمنىڭ ءبىر باع« ەڭ بولماسا كيگەن كيىمى كوز الدىمدا تۇرسىنشى»ولسەدە ءوز كوزىم جۇمىلعانشا، 
كىنشىدەن ەىشىگىنىڭ ءوزىن الىپ ەدىم. جىالعان سەبەبىم بىرىنشىدەن ارماندا كىسىدەن ولگەن جالعىز ەسىمە ءتۇستى. 

كوز الدىمدا تۇرسا دەگەن ىشىك ءشىرىپ قاالدى اۋ جالعىزىمنىڭ كوزىن قۇداي وڭىنا كەلتىرىپ، قولىما تيگىزگەندە 
قايتادان ايرىالتىن بولعانىما رەنجىپ وتىرمىن. مەن جالعازىممەن ۇستىندەگى كيىمى ءۇشىن عانا جىالماسام، دۇنيەسى 

نيە دەگەن وسى ۇيدە جەتەرلىك ەكەن عوي، ەندى وزىمنەن تۋماساڭدار دا قۇرعىر ءۇشىن جىالمايمىن قاراعىم. دۇ
تۋعانداي بولعان سىزدەرگە بولماسا شىنىندا شىراعىم ماعان ەندى قانشا كەرەگى بار. سەندەر امان بولساڭدار، ەندى 

ە م كوتەرگەنىمشەشتەڭە مۇقتاج بولماسىما كوزىم جەتتى شىراعىم. ەگەر سىزدەرگە كەرەك قوي دەسەڭىزدەر، ءوزى
جارتىالپ الىپ كەلەيىن. سىزدەرگە كەرەك بولماسا شىرىگەنى ءشىرىپ جاتا بەرسىن. ەندى دۇنيەسى قۇرعىرعا -جارىم

 .مونتانىسىدى دەپ –وتە قىزىپ تا وتىرعانىم جوق، 
تاپقى ىمە باسوسى كەمپىردىڭ مەنىڭ ەرىمە ايتقانى شىن بولدى اۋ. ويالپ قاراعاندا ەر»سوندا قىپشا ويعا كەتىپ، 

ايتقان ءسوزى وسى ەكەن عوي، مۇنىڭ ءشىرىپ كەتەتىن باالسىنىڭ كيىمىن شىرىتتىرگەنىم ءتىپتى وبال بوالر، مۇنى 
 دەگەن ويعا كەلەدى.« باالسىنىڭ كيىمىنە جىبەرەيىن

 قىپشا:
 ما؟ الىستا ەدى؟ با جاقىن جەرى قويعان كيىمىن باالڭىزدىڭ ول شەشە –

 مىستان:
عىم، وسى قاالنىڭ ىشىندە، ادام كورمەيتىن ءبىر وڭاشا جەرگە تىعىپ ەدىم، ونى قااليشا سۇرادىڭ شىراعىم، قارا ويباي –
 .قويادى دەپ –
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 قىپشا:
 والرماب كەلسە الىپ كورىنبەي ىشكىمگە سوڭ جىالعان دەپ اۋ بولدىم المايتىن وتىرا كورىپ كيىمىن باالمنىڭ –

 .دەيدى وتىرمىن سۇراپ دەپ – ەكەن،
 تان:مىس
 ماعان ەوت عوي كيىمى جالعىزدىڭ دا قۇرعىردان دۇنيەسى انا بەرسىن، تىلەۋىڭدى قۇداي ءتىپتى ويالساڭ ونداي –

 دۇنيەلىك عانجينا قىلىپ ەڭبەك كۇندە ءبىر عوي، تابىلمايدى وزدىگىنەن دا قۇرعۇر دۇنيەسى دە سۇيتسە. قاجەتتىسى
اتقان دۇنيەلىكتىڭ قانشاسىن كوتەرۋگە شاما بولسىن. سونداي بولسادا ج تولىپ ول مەندە قالماسىن، استىندا جەر بەكەر

 .دەيدى –ءوزىمنىڭ شاماما قاراي كوتەرگەنىمشە اال كەلەيىن، 
 قىپشا:

 .دەيدى – كەلىڭىز، كورىنبەي ەشكىمگە جانە قايتىڭىز تەزىرەك شەشە، جارايدى –
 مىستان كەمپىر:

 پ، قۋانىشى قوينىنا سىيماي جۇگىرە باسىپ پاتشانىڭ ورداسىنا كەلىپ:الى شىعىپ قاقپادان دەپ – باالم، بوالدى –
 ءبىر ماعان .كەلەمىن الىپ ءازىر ءوزىن تاپتىم، اقىلىن ەكەن، ادامزات دەسەم، مە پەرى تاپتىم، عاشىعىڭىزدى تاقسىر، –

 .دەپتى – ەتىڭىز، دايار گاۋھار باعالى
پاتشا وتە قاتتى قۋانىپ، بارلىعىن دايار قىالدى. مىستان، ءبىر اسىل ىشىكپەن ءوزى كوتەرگەندەي گاۋھاردى ارقاالپ، 

باالم جالعىزىمنىڭ ءبىر كوزىن اكەلدىم. مۇنىمەن قوسىپ »دەرەك قاعىپ قىپشاعا جەتىپ كەلەدى. مىستان، 
ەرگەنىنشە اكەلدىم. مەنىڭ ەندى كارى قويدىڭ جاسىنداي عانا كوتەرگەنىمشە گاۋھار، ءدىلالالردان ءبىر ازىراعىندا كوت

، «جاسىم قالدى، جانىم باالم وزدەرىڭنىڭ دۇنيەلەرىڭ عوي داالدا قالعانشا قالعانىن تۇگەل جەتكىزىپ الساق قايتەدى
 :سەنىپ ابدەن مىستانعا بۇل قىپشا. دەيدى –
 .سۇرايدى دەپ– جاقىنداما، والرىڭىز –

 مىستان:
ڭ ىشىندە. باالم بەتىڭە پەردەڭدى جاۋىپ ال، وزىڭە باقتى ءبىر وڭاشا بە؟ دەمەدىم ەمەس قاشىق اۋ-مقاراعى –

قۇدايىمنىڭ بەرگەن شىرايى بار ەمەس پە؟ ءناما حارامدار ءجۇزىڭدى بايقاماسىن. مەنەن جاس، قايراتىڭ بار عوي، 
ۇگەل كوتەرە الماساق قالعانى كوپ بولسا ەكەۋمىزدىڭ ءبىر رەت كوتەرىپ كەلگەنىمىزدەن قاال قويماس. ەگەر ت

 .دەيدى –اق قاالر، -مەنىڭ ءبىر بارىپ اكەلەتىنىمدەي
دەپ  «مۇنىڭ التىن، گاۋھارالرىنىڭ جەر استىندا قالعانى دا بولماس»قىپشا كەمپىرگە كۇدىكسىز سەنىپ ىشىنەن 

 ويالنىپ:
ا باعىن قالىڭ ءبىر جەكە پاتشانىڭ كەمپىر مىستان. شىعادى كوشەگە ىلەسىپ كەمپىرگە دەپ، – ءجۇرىڭىز، جۇرسەڭىز –

الىپ كەلمەكشى بولعان ەكەن، كەمپىر قىپشانى سول باققا ەرتىپ كەلەدى. بۇالردى اسىعىپ كۇتىپ تۇرعان پاتشا 
جەندەتتەرى سوزگە كەلتىرمەي پاتشانىڭ ورداسىنا الىپ كەلەدى. قىپشا بارماعىن شايناپ شاراسىزدان پاتشانىڭ ورداسىندا 

 ەرىكسىز قولعا تۇسەدى.
 پاتشا قىپشانى كورگەن سوڭ بۇتىندەي ەسىنەن ايىرىلىپ:

 اتىنماقس دەپ، – ادامىمسىڭ، مەنىڭ باستاپ ازىردەن. العىزدىم بولىپ عاشىق دىلىممەن جان، كورمەي سىزگە مەن –
 .بولدى ورىنداماقشى

 قىپشا:
تىنىن البو مۇدەتى كۇن ون اي ءۇش شىقسا ەرىنەن ايەل ءبىر شاريعاتىندا، مۇسىلمان مۇسىلمانبىز، بىزدە سىزدە، –

ءادىل پاتشا ءوزىڭىز جاقسى بىلەسىز. مەنىڭ بۇرىن ەرى بار اداممىن، ەرىم بولسادا ەندىگى ءومىرىم ءسىز سياقتى 
ىن شاتاقتى پاتشاعا تۋرا كەلگەن سوڭ مەن سىزگە ريزامىن. ءبىراق تا مەنىڭ تىلەگىم كەلەشەگىمىز قايىرلى بولۋى ءۇ

شاريعات ۇكىمىنە بوي سۇنالىق، اسىعىستىق شايتان ءىسى دەگەن. شاريعات ۇكىمى بىتكەنشە ەكى جاعىمىزدا سابىر 
 .دەپتى –ەتەلىك، 

 پاتشا ءۇش اي ون كۇندى وتە قاشىقسىنىپ:
 .توقتايدى كۇنگە 40 دەپ، – توقتالىق، كۇنگە ون اي ءبىر تىلەسەڭىز شىن ءسىز قوي، ۇزاق تىم ونىڭىز ويباي –

قىپشا بەرىك سارايدا قاماۋدا ەرىكسىز قاال بەرەدى. ەندىگى اڭگىمەنى ەرى ساۋداگەردەن باستالىق. ساۋداگەر بازاردان 
شىعىپ ۇيىنە كەلسە، ۇيىندە قىپشا دا، كەمپىر دە جوق. سۇمدىقتىڭ بولعانىن سەزىپ شاش، ساقالىن جۇلىپ ەسىنەن 

دەپ  «ماعان ەندى تىرشىلىكتىڭ كەرەگىنە»دە ەسىن جيىپ، ءبىراز وتىرىپ، تانىپ ءبىراز جاتىپ قاالدى. ءبىر كەز
الال »ويالپ، ۇيىنە ءبىر ادامدى پاتەرگە وتىرعىزىپ قايىرشىنىڭ كيىمىن كيىپ، ءۇي مە ءۇي، كوشە مە كوشەلەردە 
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 گەرساۋدا. ەرەدىب جۇرە دەپ – ،«ەكەن ما شىعار حابار قىپشادان» سالىپ، قورجىن موينىنا تەنتىرەپ دەپ –، «اق
 قوراالرعا كىرىپ، دىمى قۇرىعاندا كەشىندە ءوز ۇيىنە كەلىپ جاتادى.-، قوراسۇراپ قايىر ۇيدەن-ۇي بولسا كۇندىز

كۇن وتەدى، قىپشادان ءالى حابار جوق، وتىز توعىزىنشى كۇنى تەنتىرەپ ءجۇرىپ پاتشانىڭ  38سونىمىن ارادا 
رى دى. قىپشا ەتۇرا سالدىرالتىپ مۇسايالرىن-اساي دەپ –، «الال اق»قاقپاسىنىڭ الدىنا كەلىپ بار داۋىسىمەن 

پالەن ادامدا وسى پاتشانىڭ بيىك داۋىل »ساۋداگەردىڭ داۋىسىن تانىپ، حات جازىپ، بولعان ماسەلەنى ايتىپ، 
قورعانىنان قارعىپ تۇسەتىن ەكى تۇلپار اتتى بار ەكەن، سونى قايتسەڭدە ساتىپ الىپ، ەرتەڭ كەشتە ەل ۇيىقتاعان 

 تىعىپ نەىشى ناننىڭ ءبىر حاتتى ول دەپ، –، «دى مەن ساعان جوقپىنكەزىندە وسى قاقپانىڭ ىشىنە كىرمەسەڭ، ەن
 جىندعىقور ناندى ول ەرى. جىبەرەدى بەرىپ دەپ – ،«بەر قايىرشىعا تۇرعان سىرتتا ناندى، مىنا» كۇتۋشىگە ءبىر
داي دەرەك نقا ەش ساۋدەگەر كۇنى توعىزىنشى وتىز. بەرەدى كەتە ءجۇرىپ تاعىدا سالىپ تاستاي ىشىنە ناننىڭ كوپ

تابالماي قايعىمەن قاتىپ ۇيىنە كەلىپ جاتادى. قىپشا كەتكەلى انىق ءبىر جاپىراق ناننىڭ باسىن قۇراپ جەمەگەن، 
قارىنى ابدەن اشقان، جىالپ جاتىپ ءۇيىپ توگىپ تاستاعان ناننىڭ ىشىنەن ءبىر نان الىپ جەمەكشى بولىپ، قولىنا 

 شىنەن قىپشانىڭ حاتى شىعا كەلەدى.العان ناندى پىشاقپەن كەسىپ جىبەرگەندە ى
ساۋداگەر حاتتى وقىپ اقۋالعا تولىق ءتۇسىنىپ، سول ءتۇنى تاڭ اتقانشا ۇيىقتاماي، تاڭ اتىسىمەن ەكى تۇلپاردىڭ 

 يەسىنە كەلىپ، ءوز باعاسىنان نەشە ەسە ارتىق باعا بەرىپ ەكى تۇلپاردى ساتىپ االدى دا دايارلىق ەتىپ تۇرادى.
ڭ بيىك داۋالىنا ەكى تۇلپار اتتى قامشىالپ، قامشىالپ جىبەرىپ، بيىك داۋىلدان قارعىتىپ ىشكە كەشىندە پاتشانى

 تۇسەدى. ساۋداگەر ىشكە تۇسكەندە قىپشانىڭ الدىنداعى كۇتۋشىلەرى ۇيىقتاماي، قىپشا كەشىگىپ قاالدى.
وتىرعان سوڭ ۇيقىسى كەلىپ ساۋداگەر ءبىرقانشا كۇندەردەن بەرى قايعىمەن ۇيىقتاماي جۇرگەندىكتەن، ءبىراز 

تۇتقىيىلدان ۇيىقتاپ كەتكەنىن ءوزى بىلمەي قاالدى. ساۋدەگەر ۇيىقتاپ جاتا بەرسىن، سول شارىدە جاتقاننىڭ جانىن 
كەسەتىن ءبىر ۇرى بار ەكەن. ول ۇرى پاتشانىڭ قازىناسىن ۇرالماقشى بولىپ، سىرتتان بۇزىپ الۋعا رەتىن تابا الماي 

ندە بولعان ءۇشىن جەر استىنان تەسىپ كەلىپ، الدىمەن قورانىڭ ىشىنە كىرمەكشى بولىپ، بىرنەشە قازىنا قورىنىڭ ىشى
كۇندەردەن تارتىپ جەر استىن كەۋلەپ قازعان ەكەن. ساۋداگەر قاتتى ۇيقىعا كىرگەن كەزىندە الگى ۇرى پاتشانىڭ 

جاتادى.  دام ەكى جاقسى اتتى ۇستاپ، ۇيىقتاپبيىك داۋىلىنىڭ ورتاسىنان تەسىپ شىعا كەلەدى. ۇرى شىعا كەلسە، ءبىر ا
دەپ، ەكى اتتى ساۋداگەردىڭ قولىنان الىپ، باسقا « بۇل اتپەن قاالي تۇسەدى، مۇندا ءبىر سىر بولۋ كەرەك»ۇرى 

 دەپ قاراعانشا بولماي« بۇل ناعىلعان ادام ەكەن»ءبىر جەرگە بارىپ تۇرا قالعاندا سارت ەتىپ ەسىك اشىالدى. ۇرى 
 قورجىندى مىقتاپ بايال، تەزىرەك»ىڭ ەكى باسىن تولتىرىپ كوتەرگەن ءبىر ايەل جەتىپ كەلىپ ۇرىعا قورجىنن
 .دەيدى –، «كەتەلىك

جىعاعا دەپ قورجىندى تەزدەتە قان« نە بولسا، سول بولسىن وسى ادامنىڭ بەتىنە قاراي ىستەيىن»ۇرى قايران قالىپ، 
 قارعىتا جونەلەدى. ۇرى اتتاردىڭ داۋىلدان قارعىپ كەتەتىنىن ءبىلىپ قورجىن بايالعانشا قىپشا تۇلپارعا ءمىنىپ داۋىلدان

ەن ال ەندى بەتىڭدى تۇزە دە وسى تۇلپاردىڭ بار جۇرىسىم»بايالعان اتپەن قارعىتىپ قىپشانىڭ قاسىنا ەرەدى. قىپشا، 
ەتە بەرسىن، ساۋداگەر ك جارىسىپ بۇالر. كەتەدى ءجۇرىپ جارىسىپ ىشىندە ءتۇن قاراڭعى ەكەۋى دەپ –، «ءجۇر

 ءبىر كەزدە قاتتى ۇيقىدان ويانا كەلسە، قولىنداعى اتتارى جوق.
ساۋداگەر سۇمدىقتىڭ بولعانىن ءبىلىپ، ەسى شىعىپ قاالي بولسا سوالي قورانىڭ ىشىندە سەندەلىپ ءجۇرىپ، ءبىر 

ن ۇرالۋ پاتشانىڭ قازىناسى جەرگە گۇپ ەتىپ ءتۇسىپ كەتكەنىن ءوزى بىلمەي قالىپتى. بۇل ءتۇسىپ كەتكەن جەرى
 ءۇشىن قازىپ شىققان ۇرىنىڭ قازعان جەرى بولىپ، سونىمەنەن تاڭ بىلىنە كوشەگە شىعا كەلەدى.

، دەپ، دەرەكسىز كەتكەن قىپشانى ىزدەپ، «ماعان ەندى تىرشىلىكتىڭ كەرەگى جوق»قىپشادان ايرىلعان سوڭ، 
 بەتى قاالي اۋسا سوالي تەنتىرەپ جۇرە بەرەدى.

ا دەپ، اسىعىپ اتتىڭ ارىنىمەن تۇرا شابا جونەلگەن قىپش« بالەدەن قۇتىلدىم با»گى ءسوز قىپشادان باستالىق، ەندى
 «نە دە بولسا بوالرى بولدى، اقىرىن ءبىراق كورەيىن»اق باسقا ادام ەكەنىن بىلسە دە، -ەكى كوشە اينالعاندا-بىر

سىيماي قىپشامەن ۇزەڭگى قاعىسىپ جارىسىپ كەلەدى. تاڭ دەپ سول بەتىمەن كەتە بەرەدى. ۇرىنىڭ قۋانىشى ىشىنە 
-اتقاندا قاراسا، ادام ەكەنى، پەريزات ەكەنى بەلگىسىز ءبىر سۇلۋ. قىپشاعا قاراعاندا اتتان تالىپ تۇسە جازداپ، جان

، «الىقدقۇداي باعىمدى كوتەرىپ، قيۋاسىز جەردەن كەز بولعان جانىم، ەندى ماقساتتى ورىن»تانىمەن عاشىق بولىپ، 
 .باستايدى اينالدىرا قىپشانى دەپ –

 قىپشا:
 پاڭىز،اسىق. بولدىم ادامىڭىز ءسىزدىڭ مەن ەندى كەزىكتىردى، جەردەن جوق ويدا ءۇشىن قوسۋ سىزگە قۇداي مەنى –

ز بىلەمى ءوزىمىز ءوزىمىزدى سوڭ، العان قۇتىلىپ ۇزاپ پاتشادان زۇلىم مىنا الدىمەن پە؟ ەمەس ءىسى سايتان اسىعىس
 ەنجۇرىسىمەن بار تۇلپارالردىڭ بەتتەرىمەن جارىسقان سول بولىپ، ريزا قاتتى سوزگە بۇل ۇرى. دەيدى –عوي، 
 .تۇسەدى كەلىپ اعاشقا قالىڭ ءبىر قايتا ءتۇس وتىرىپ، شاۋىپ
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 بۇالر اتتان تۇسكەندە، ۇرى سەندەلىپ، ات سوعىپ شارشاپ قالعاندىعىن ايتادى. سوندا قىپشا:
از اياعىڭىزدى ءبىر-زۋمەن بۇرىن قاتتى شارشاعانسىز عوي، مەن ارتىق شارشامادىم، سىرقىراعان قولقا جەر ءسىز –

 تەو بۇعان ۇرى. باستايدى ۋقاالي اياعىن-قول ۇرىنىڭ دەپ، –ۋقاالپ، ءسىزدى تەزىرەك تىنىقتىرىپ االيىن، 
لدىراتىن ىيماي جاتا بەرەدى. قىپشا ادام تاس ىشىنە قۋانىشى جىبەرىپ، سوزىپ اياقتارىن كۇلىپ، مۇرتىنان ناساتتانىپ،

ى ەسىنەن ەك-ۋ ءدارىنى بىلگىزبەي ۇرىنىڭ اياعىنا جاعا بەرەدى. ۋ ءدارى ۇرىنىڭ دەنەسىنە جايىال بەرگەندە ۇرى بىر
 تالىپ تالىپ قاالدى. قىپشا ۇرىنى تالدىرىپ تاستاپ، تۇلپاردىڭ ءبىرىن ءمىنىپ ءبىرىن جەتەگىنە الىپ ءجۇرىپ كەتەدى.

 ۇرى تالعان كۇيىنشە جاتا بەرسىن.
قىپشا ۇرىنىڭ بار كيىمىن شەشىپ العان ەدى، ۇرىدان ۇزاپ شىققان سوڭ ءوز كيىمدەرىن قورجىنعا سالىپ بوكتەرىپ 

 الىپ، ۇرىنىڭ بار كيىمىن كيىپ ەركەك بولىپ الىپ تارتا بەرەدى.
قورىپ ءبىر ادامنان جيىلعان ادامنىڭ ءجايىن ءبىر ءشارىنىڭ سىرت جاعىنا كەلگەندە توپىرالعان قالىڭ ادامدى ء 

 سۇرايدى. سۇراعان ادامى:
دەگەن ءبىر قۇسى بولدى. ول قۇستىڭ تۇقىمى « باقىت قۇس»نەشە زاماننان بەرى -ءبىزدىڭ ءشارىمىزدىڭ بىر -

ومىرىندە ءبىراق رەت جۇمىرتقااليدى. جۇمىرتقاالرىندا تاماق جەمەي، سۋ ىشپەي، قانات قاعىپ شاقىلدايدى. سول 
ى. سونان كەيىن ۇزاماي اق جۇمىرتقاالپ، كەزدە بوساتىپ قويا بەرسە، ۇشىپ كەتىپ ەكى اي وتكەندە كەلەد

جۇمىرتقاسىن باسىپ، باالپان شىعارعان سوڭ ۇزاماي ءوزى ءولىپ، باالپانى قولدان اسىراۋمەن اناسىنداي باقىت قۇسى 
بوالدى. سونىمەن بىرگە ءبىزدىڭ وسى شارىمىزگە كىم پاتشا بوالتىن بولسا، باقىت قۇسى سول ادامنىڭ باسىنا قونادى. 

ىڭ وسى شارىگە كوپ جىلداردان بەرى باقىت قۇس باسىنا قونباي ەشكىم پاتشا بولعان ەمەس. ال ەندى مىنا ءبىزد
حالىقتىڭ جيىلعان سەبەبى، ءبىزدىڭ پاتشامىز ولگەنىنە ءبىر ايدان ارتىق بولدى. ءشارى حالقى باقىت قۇسىن جىبەرىپ، 

اش ە دە، باقىت قۇسى ەشبىر ادامنىڭ باسىنا قونباي، اعپاتشا سايالماقشى بولىپ قۇستى ۇشىرعالى بىرنەشە كۇن وتس
باسىنا قونىپ، وسى ءسىز كەلگەن جاققا قاراپ قاناتىن قاعا بەرەدى، سوعان حالىق قايران بولىپ كۇن سايىن وسى 

 .اياقتاتادى ءسوزىن دەپ –ناساي توپىر، 
ڭ ىشىنە دەپ، كوپشىلىكتى« رەيىنشىوسىالردىڭ تاماشاسىن كو»قىپشا جىيىلعان ەلدىڭ ءجايىن تۇسىنگەن سوڭ، 

 كەلىپ تۇرا قاالدى.
قىپشا كەلىپ توقتاسىمەن باقىت قۇسى ءۇشىپ كەلىپ قىشانىڭ باسىنا قونىپ، ءبىرازدان سوڭ قايتا ۇشىپ باياعى 
وتىرعان اعاشىنا بارىپ قونىپ وتىرادى. كوپشىلىك بۇعان قايران بولدى. قۇستى سىناۋ ءۇشىن وتىرعان اعاشىنان 

تىپ ۇشىرىپ جىبەرسە، قىپشانىڭ باسىنا كەلىپ قونىپ، از وتىرىپ قايتادان وتىرعان اعاشىنا بارىپ قونادى. ءتۇر
كوپشىلىكتە ءۇش رەت سىناپ كورەدى، ۇشەۋىندە دە قۇس ءبىر قالىپتان اۋمايدى. سوندا ولگەن پاتشانىڭ اقىلدى 

ى پاتشا ەكەن، ءبىزدىڭ نەگىزگى پاتشامىز بۇل كوپشىلىك وسى كەلگەن ادام بىزگە ۋاقىتل»باس ءۋازىرى ايتادى، 
 –، «حالىقتىڭ ىشىندە جوق ەكەن. ەندى وسى جىگىتتى تاققا شىعارايىق، نەگىزگى پاتشامىزدى تاعىدا كورەرمىز

 .دەيدى
. قىالدى اتشاپ شىعارىپ، تاققا دەپ –، «تاقسىر ءسىز ءبىزدىڭ پاتشامىزسىز»قىپشاعا بارلىق كوپشىلىك باس ءيىپ، 

 وزىڭىزگە كەن،ە جوق ايەل سىزدە» كوپشىلىك، قىپشاعا. بەرەدى تۇرا باسقارىپ حالىقتى ادىلەتتىلىكپەن وتە شاقىپ
ىرەك، ازىرشە كەيىن ۋاقىتىم ۇيلەنەتىن مەنىڭ» قىپشا،. دەيدى – ،«ما بوال تۇرۋعا ايەلسىز الىڭىز، سۇلۋ ءبىر اليىق

 باسىنا ىڭەشكىمن دەيىن كۇنگە قانشا ءبىر قۇسى باقىت ءشارىنىڭ ولگەن پاتشاسى. قويادى دەپ –، «ۇيلەنبەيمىن
 تۇرعانى، ۇشىپء قايتادان قونىپ رەت بىرنەشە باسىنا جوالۋشىنىڭ ءبىر بار اتى تۇلپار ەكى اقىرىندا قويعانى، قونباي

 ەي تۇرعانى ەلدەن ەلگە ەستىلىپ دابىراپ كەتەدى.ۇيلەنب بولىپ، پاتشا ادام ول
ساۋداگەرمەن قىپشانى الدىرعان پاتشا، ماس بولىپ قالعان ۇرى ۇشەۋى دە قىپشانىڭ دەرتىمەنەن، قىپشانىڭ ەرى 

قايعىسىمەن قارايىپ، قىپشانى ىزدەپ ساندالىپ ءجۇرىپ ەل اۋزىنداعى ولگەن پاتشانىڭ ورنىنا پاتشا جايلى بولعان 
 احۋالداردى ۇشەۋىدە ەستيدى.

پ دەپ، قۋانىشتان جۇرەكتەرى جارىلى« ا بولعان پاتشا انىق قىپشا بوالرجاڭ»بۇالر بولعان ءىستىڭ جايىنا قاراپ، 
قىپشا ۋاقىتشا پاتشا نەگىزگى پادشا بار دەپ داۋلەت قۇسىنىڭ كۇتىپ »كەتە جازدايدى. قىپشاعا عاشىق بولعان پاتشا، 

داي بۇيىرسا قۇ»دەپ قۋانادى. قىپشانىڭ ەرى ساۋداگەر وسى ويدى ويالپ، « اق بولدىم عوي-تۇرعانى ءوزىم
بۇل انىق مەن پاتشانىڭ ورداسىنان الىپ »دەپ قۋانادى. ۇرى « قىپشانى تاپتىم عوي، سول انىق قىپشا بولدى

شىققان سۇلۋسىماق بولدى. ول سۇلۋ ماعان شىن ءسوزىن ايتىپ اق ەدى، ءبىراقتا مەن تۇتقىيىلدان تالىپ قالعان 
ۋادەسى بويىنشا ول سۇلۋ مەنىكى بوالدى. سوندا داۋلەت  سوڭ كەتىپ قالدى عوي. ەندى تاۋىپ السام، ءوزىنىڭ

 دەپ قۋانادى.« قۇستىڭ كۇتىپ تۇرعان پادشاسى مەن بولدىم عوي
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بۇل ۇشەۋى دە جاڭا پاتشانىڭ ءشارىسىنىڭ ءجونىن سۇراپ الىپ، اسىعىستىقپەن سول شارىگە قاراپ ءجۇرىپ بەرەدى. 
جۇرگەن ءبىر ادامگا كەزىگەدى. ەكەۋىنىڭ بەت الىسى ءبىر جاقتا  ساۋداگەر اسىعىستىقپەن كەلە جاتىپ، ساپاردا كوپ

بولىپ، بۇالر جولداس بولىپ بىرگە ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، ساۋداگەر ءجون سۇرايدى. پاتشا وتكەن اقۋالدى تۇگەل 
ىن تۇگەل شايتىپ كەلىپ، ىزدەگەن عاشىعىمدى تاۋىپ، سول ءشارىنىڭ وزىنە پاتشا بولۋعا از ۋاقىتىم قالدى دەپ قۋانى

 سويلەپ بەرەدى.
ساۋداگەر تولىق ءتۇسىنىپ، ىشىنەن قۇدايعا ءتاۋبا قىلىپ، اق يىلەدى سىنبايدى دەگەن عوي ءىستى بايگەدە كورەرمىز 
دەپ، مەن سول شارىدە ءبىر جۇمىسىم بولىپ كەلەمىن، ساپارىڭىز قايىرلى بولسىن. ەندى ەكەۋمىز ءبىر جولداس 

ەكى كۇن وتكەن بۇالر ءبىر ادامعا كەزىگىپ ءجون -ولداس بولىپ جۇرە بەرەدى. بىرەكەنبىز دەپ ويالپ، ەكەۋى ج
 سۇراسا، ول ادام قىپشانى الىپ قاشقان ۇرى بولىپ شىعادى.

ۇرى قىپشانىڭ بەرگەن ۋادەسى ايتا كەلىپ، ەندى ىزدەگەن عاشىعىمدى تاپسام، داۋلەت قۇسى كۇتىپ تۇرعان پاتشاسى 
مىنا تاماشاعا قاراڭىز، مەنىڭ »ىشىن ايتادى. سوندا پادشا ساۋداگەرگە سىبىرالپ قانا ءوزىم شىعارمىن دەگەن قۋان

ەڭبەكپەن الدىرعان عاشىعىمدى ۇرالپ الىپ كەتىپ، ايتىپ كەلە جاتقان ءسوزىن كوردىڭىز بە؟ ءسىزدىڭ دە جۇمىسىڭىز 
-ىرىسم قاراپ تەرىس دەپ –، «سول شارىدە ەكەن عوي، قىپشانى تاپقاننان كەيىن مۇنىڭ وتتاسىن كورەسىز عوي

 ەۋمىزگەەك قىپشا بولماساڭ، زۇلىم سەن كەلەسىڭ، ايتىپ تۋرا-تۇپ» ىشىنەن ساۋداگەر. جىبەرەدى كۇلىپ مىرىس
شا ىشپەن كەلە بەرسىن، ەندى قىپقۋان ۇشەۋىدە بۇل. كۇلەدى قوسىال پاتشاعا دەپ «ەدى بارما بەينەت كورگەن وسى

 جاقتان اڭگىمە باستالىق.
ى ياپىراي دەرەكسىز قاالي ىزدەتەمىن. وس»تاققا وتىرعاننان كەيىن ەرىن ىزدەۋ ءۇشىن ءارتۇرلى ويعا كەلىپ،  قىپشا

اتاقتى ءشارىنىڭ پادشاسىن سايالۋداعى بولعان احۋال تاالي جەرگە تارالماس پا ەكەن، ەل اۋزىنان ەسىتكەن اڭىزعا 
يىق ويمەن بىلمەس ەكەن، مۇمكىن مەنىڭ ءوز ەرىم تۇرسىن، قاراي مەنىڭ وسى ەلگە ۋاقىتلى پاتشا بولعانىمدى حاال

دەپ، پاتشالىق ۇكىمىن جۇرگىزىپ « ءزالىم پاتشا مەن ۇرى دا ىزدەپ كەلمەگەي نەدە بولسا ءبىر از ۋاقىت بايقايىن
 ءوزىنىڭ ايەل ەكەندىگىن بىلگىزبەي تۇرا بەرەدى. سونىمەن ءبىر قانشا كۇندەر وتكەن سوڭ، ءبىر كۇنى داۋلەت

 قۇسى قاناتىن قاعىپ، شيقىلداپ، تالپىنىپ االسۇرا باستايدى.
مۇنى كورگەن اقىلدى باس ءۋازىر، مىنا قۇستىڭ مىنانداي ەتۋى بەكەر ەمەس، مۇندا ءبىر ءمان بولدى. مۇمكىن بۇل 

ەك رقۇستىڭ جۇمىرتقااليتىن دا ۋاعى ەمەس، مەنىڭشە ءبىزدىڭ نەگىزگى پاتشامىز وسى شارىگە كەلگەن بولۋى كە
والي بولسا حالىق جيىلىپ مايدانعا شىقسىن، قۇستى جىبەرىپ »دەپ، قۇستىڭ االسۇرۋىن قىپشاعا ايتادى. قىپشا، 

دەپ، حالىق بولىپ مايدانعا شىعادى. حالىق جيىلىپ تۇگەل بولعاندا، داۋلەت قۇسىن وتىرعان ورنىنان « كورەلىك
ڭ باسىنان ءۇش اينالىپ كەلىپ، ءوزىن ۇشىرعان ورنىنا ۇشىرىپ جىبەرسە، قۇس ەشكىمنىڭ باسىنا قونباي قىپشانى

قونىپ وتىرادى. كوپشىلىك ءۇش رەت سىناپ كورسە قۇس ءبىر قالىپتان اۋمايدى. سوندا باس ءۋازىر تۇرىپ، 
 ىمىنانىڭ ويىنشا ءبىزدىڭ ەندىگى پاتشامىز باسقا ادام بوالتىن بولدى. ءبىراقتا مىنا پاتشامىزدىڭ باسىنان ايالنا بەرۋ»

دەگەنشە بولماي، ءۇش جوالۋشى قالىڭ توپتىڭ ىشىنە « قاالي ەكەن؟ وسى جيىنعا كەلمەي قالعان ادام بار ما ەكەن
جەتىپ كەلەدى. قىپشا سونادايدان ۇشەۋىندە تانىپ، ىشىنەن قۇدايعا شۇكىرلىك ەتىپ، قۋانىش پەن تاعىندا وتىرا 

ۇسى ۇشا جونەلىپ، تۇرعان ءزالىم پاتشانىڭ بەتتەرىن تىرناپ اق داۋلەت ق-بەرەدى. جوالۋشىالر كەلىپ تۇرا قالسىمەن
 قاناتا بارىپ، ساۋدەگەردىڭ باسىنا قونا قاالدى.

قىپشا شىداي الماي، قالىڭ جيىننىڭ ىشىندە ەرىمەن جىالپ كورىسەدى. ساۋداگەر قىپشانى كورگەندە ەسىنەن تانىپ، 
، باستان ەكەنىن سوندا عانا بىلەدى. قىپشا بۇرىنعى وتىلگەن جىعىلىپ تۇسەدى. كوپشىلىك قايران قالىپ قىپشانىڭ ايەل

كەشكەن ىستەردى تۇگەل سويلەپ بەرەدى. جيىلعان حالىق قىپشاعا سانسىز راحمەتتەرىن ايتىپ، ەرى ساۋداگەردى 
رتىپ، ىسول ساعاتىندا تاققا شىعارىپ پاتشا ەتەدى. ساۋداگەر پاتشا بولعان سوڭ، زۇلىم پاتشانى داراعا تارتىپ ءولت

ۇرىنى ازات ەتىپ ەلىنە جىبەرەدى. ساۋداگەرمەن قىپشا سول شارىدە پاتشالىق داۋىرىمەن قالعان ومىرلەرىن قىزىقپەنەن 
 وتكىزىپتى.

 . قارعا شاھيزات5
ىلگەرگى وتكەن ەرتە زاماندا وتە داۋلەتتى باي بوالدى. ەسىگىنىڭ الدىندا بىرنەشە مااليالرى، قۇلدارى بولعان. مالى 

ان كوپ بولعان. باي الپىس ۇشكە جەتكەنشە باال كورمەي، ءبىر پەرزەنتكە زار بولعان. ءۇش ايەل االدى، وراس
ۇشەۋىنەن دە ەركەك كىندىك بولمايدى. باي الپىس ۇشكە كەلگەندە ءتورتىنشى ويەل ەتىپ، ءبىر كەدەيدىڭ قىزىن 

 جۇرتىن جيناپ:-قۋانىپ، ەل االدى. توعىز اي، توعىز كۇن وتكەندە ايەل ەكى قابات بوالدى. باي
 االتىن راوتى ەتىپ تاعات تۋعانشا ايەلىم كەتەر، جارىلىپ جۇرەگىم مەنىڭ قويسا، تابا پەرزەنت ۇل ايەلىم مەنىڭ –

ن كەمە جاساپ سۋ ارقىلى جەر ءجۇزىن ۇلكە مەن ەرىڭدەر، سوڭىما دەگەندەرىڭ ەرەم ماعان سوندىقتان. ەمەسپىن
 .دەيدى –كەزگىم كەلەدى، 
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جۇرتى ايتقانىن كابىل الىپ، ۇستاالردى جيناپ قىرىق كۇن ىشىندە ىشىنە ەلۋ كىسى كەتەتىن كەمە ىستەپ، -ەل
بەيسەنبى كۇنى تۇستەن كەيىن كەمەنى سۋعا سالماق بولىپ، باي قۇدايى قىلىپ، ەل جۇرتىمەن قوشتاسىپ ەلۋ 

 ا ۇشىپ كەلىپ، كەمەنى سۋعا سالدىرمايدى.كىسىمەن كەمەنى سۋعا يتەرىپ سااليىن دەپ جاتقاندا ءبىر قارا قارع
 ورتاق باالما» ءۇشىن قالماس جولىنان باي. دەيدى – سالدىرام، سۋعا كەمەندى قىلساڭ، ورتاق باالڭا مەنى –

ىپ كەتىپ قاالدى. سونىمەن باي كەمەسىن سۋعا ۋش دا قارعا قارا سوڭ، دەگەن قىالم ورتاق باالما. دەيدى «قىالم
ەدى. بىرنەشە كۇن، ايالر وتەدى. اي تولىپ، بايدىڭ ايەلى ارىستانداي ءبىر ۇل تابادى. ەلى سالىپ ءجۇرىپ كەت

جيىلىپ نەشە كۇن ويىن، نەشە كۇن توي قىلىپ، باالنىڭ اتىن قويادى. بايدى ىزدەپ ءسۇيىنشى الۋعا جۇرت اسىعادى. 
التى -دى. باال قارا تابان بولىپ، بەستۇنى تەڭىزدى اڭديدى. بايدان حابار بولمايدى. بىرنەشە جىلدار وتە-كۇنى

 جاسقا جەتەدى.
جۇرتى بايدان، قاسىنداعى جولداستارىنان كۇدەر ۇزەدى. ون شاقتى جىلعا دەيىن حابار بولمايدى. باال ون ءتورت -ەل

 ون بەسكە كەلەدى.
 ءبىر كۇنى باال شەشەسىنەن: 
 .سۇرايدى دەپ – قايدا؟ اكەم مەنىڭ –

 جۇرتىن جيىپ، قاسىنا قارۋلى، ءادىسشىل بىرنەشە جىگىت-اياق بايان ەتەدى. باال ەل-باستانشەشەسى بولعان ءىستى 
توزىپ جاياۋ، -الىپ، اكەسىن ىزدەمەكشى بوالدى. ەلىن جيىپ كەنەس قۇرىپ جاتقاندا ون بەس كىسىمەن ازىپ

، بايدى ىعىپ ءسۇيىنشى سۇراپتاباندارى كەسىلىپ، كورمەگەن قورلىعىن كورىپ، باي ەلىنە كەلەدى. جۇرتى الدىنان ش
قۋانتادى. باي باالسىمەن كورىسىپ، جۇرەگى جارىلعانداي قۋانىپ، قايتادان قىرىق كۇن ويىن، قىرىق كۇن توي 

سىرگە قاراپ، جە-قىلىپ شەرىن تارقاتىپ، مۇنشا جاسقا كەلگەندە ۇل پەرزەنت بەرگەنىنە قۇدايعا ءتاۋبا قىلىپ، جەتىم
 بوستاندىق بەرەدى. باال باالالرمەن اسىق ويناپ جۇرە بەرەدى. قولىنداعى بارلىق قۇلىنا

 ءبىر كۇنى ءبىر باالنىڭ اسىعىن زورلىقپەن جىعىپ سالىپ تارتىپ االدى. استىندا جاتقان ءبىر تاز قۋ باال ەكەن. 
ىڭ. ەلىڭە ەسر؟ سەنىڭ اكەڭ قارعا شاھيزات، بىرەۋدىڭ ەلىندە ءجۇرىپ بۇيتبا ءجۇمىسىڭ نە ەلدە ءبىزدىڭ سەنىڭ، –

 :كەلىپ اكەسىنە. بەرەدى جۇرە جىالپ ۇيىنە دە، تۇسەدى ۇستىنەن باال. دەيدى –كەت، قاڭعىرعان نەمە، 
 .دەيدى – تۇرمايمىن، ەلدە بۇل. ىزدەيمىن اكەمدى مەن كىم؟ اكەم مەنىڭ –

ن جيىپ، جۇرتى-باي ەل اكەسى وتكەن ءىستى جىالپ وتىرىپ بايان ەتەدى. باال قارعا شاھيزاتتى ىزدەمەكشى بوالدى.
شىالۋىڭدى قاۋسال اعزام، پەرىشتەلەر »باالعا نەشە كۇندىك اسىن بەرىپ، استىنا ءوزىنىڭ سۇيگەن اتىن بەرىپ 

 تەڭىز بولىپ، باتاسىن بەرىپ باالنى ات تاندىرادى.-دەپ، ەڭىز« قولداسىن، باباالرىم جار بولسىن
، جولعا شىعىپ كەتەدى. سونان باال نەشە كۇن، نەشە ءتۇن ءجۇرىپ جۇرتىمەن امانداسىپ-باال كارۋ جاراق اسىنىپ، ەل

 وتىرىپ، ءبىر كۇندەرى ءبىر ۇلكەن شاھارگا كەز كەلەدى.
 شاھاردىڭ شەتىندە ءبىر دانىشپان ادامعا كەزدەسەدى. ءجون ءسۇراسادى. دانىشپان ادام:

ىلەدى. ورداسىنا اپارىپ، كوپ جىالننىڭ الن پاتشاسىنىڭ شاھارى. ءبىر جاقتان كەلگەن بوتەن ادامدى بجى بۇل –
ە بويىڭدى ارااليدى. ول كەزد-ورتاسىنا قويادى. بىرەۋى مۇرنىڭنان، بىرەۋى اۋزىڭنان كىرىپ، موينىڭا ورالىپ، تۇال
 ورداعا االب سونىمەن. دەيدى –ءتىپتى قيمىلداماعايسىڭ. ويتكەنى سەنى ارباپ جۇرەدى، ەگەر قيمىلداساڭ، ولگەنىڭ، 

 كوتەرىپ سىنابا ايداھار سالىپ، تاباققا التىن. ەكەن جىالن اق جىڭىشكە كىشكەنتاي حان. االدى شاقىرتىپ حان .كەلەدى
نا كىرىپ، ىموين قۇالعىنا، اياعىنا، اۋزىنا، بىرەۋى. كىرگىزەدى ورتاسىنا جىالننىڭ كوپ اپارىپ باالنى. ەكەن جۇرەدى

 ەسەن قۇتىلىپ، باعاناعى-قوزعالسا، ولەتىنىن بىلەدى. باال جىالننان امانورالىپ جۇرەدى. باال قوزعالماي تۇرادى. 
 اياق بايان ەتەدى. جاڭاعى كىسى:-جولىققان كىسىگە كەلەدى. نە قىلىپ ەل كەزىپ جۇرگەنىن باستان

ىپ ءول. الدىنا بارعان كىسى امان قايتپايدى. بارعانىڭمەن حان كەزەپ ول. جاقىن جەردەن وسى شاھيزات قارعا ول –
 .دەيدى –كايتاسىڭ، 

 .دەيدى – ورىندا، ايتقانىمدى قىاليىن، جاقسىلىق ءبىر مەن ساعان ەكەنسىڭ، باال جاس-جاپ سەن –
 باال ابدەن بوالدى دەيدى. قۋانعاننان استىنداعى اتىن ءتۇسىپ بەرەدى. كىسى:

رىق قىزى بار. قىرقىنىن قىرىق وتاۋى بار. كۇندە تۇستە قىرقى قىرىق اققۋ بولىپ، ساسكە قى شاھيزاتتىڭ قارعا –
تۇستە ۇشىپ كەلىپ، وسى جاقىن جەردە بۇالق بار، سوعان شومىالدى. سول شومىلعاندا وتىز توعىزى ءبىر دە، جالعىز 

لعانى، رىپ الساڭ، ءىسىڭنىڭ ورىندابىرەۋى بەلەك تۇسەدى. سەن امالداپ سول جالعىز تۇسكەن قىزدىڭ كيىمىن ءتۇسى
 .دەيدى –

اۋ دەگەن جەرىنە بارىپ اڭدىپ جاتادى. ساسكە ءتۇس بوال -باال قۋانىپ تاڭەرتەڭ بارىپ، قىزداردىڭ سۋعا تۇسەدى
بەرگەن كەزدە قىرىق اققۋ شىرق اينالىپ كەلىپ، بۇالقكا قونادى. وتىز توعىزى ءبىر تۇسەدى دە، ءبىر اققۋ بولەك 
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باال اندىپ جاتىپ، شەشىنىپ سۋعا شومىلعان كەزدە جۇگىرىپ كەلىپ كيىمىن باسا قاالدى. باسقاالرى ادامدى تۇسەدى. 
 كورىپ ءۇشىپ كەتىپ، جالعىز ءوزى قاالدى. جاڭاعى قىز:

 وتاۋدان ءبىرىنشى قىرىق بولسام كەرەك مەن ەگەر تيەر، جاردەمىم ءبىر دا ساعان. بەر كيىمىمدى ادامزات، ەي، –
 .كەتەدى دا ۇشادى بولىپ اققۋ دە، كيىنەدى قىز. بەرەدى كيىمىن باال سوسىن. دەيدى –تاپ،  مەنى

باال كۇن باتقانشا اسىعىپ، كۇن باتقان كەزدە قاتار تىككەن قىرىق وتاۋدىن كۇنشىعىس شەتىندەگى جەكە وتاۋعا 
 جارقىراپ باياعى قىز وتىر ەكەن.كىرىپ كەلسە، اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار، شاشى جەرگە ءتيىپ كوزى 

باال قارعا شاھيزاتتى ىزدەپ كەلە جاتقانىن، نەشە اي، نەشە جىل ىزدەپ ازاپ شەككەنىن ايتادى. قىز جاقسىالپ كۇتىپ، 
 جايلى توسەككە جاتقىزىپ باالعا راحىمى تۇسەدى.

انمەن حانعا بارىپ سالەم بەر. از ەرتەڭ سەن. كەتپەيدى ساۋ ادام كەلگەن الدىنا. شاھيزات قارعا – اكەم مەنىڭ –
 .دەيدى –كەلگەنىڭدى بايان ەت. ساعان نە ايتادى، نە تاپسىرادى، بۇلجىتپاي، ۇمىتپاي ماعان بايان ەت، 

 باال تاڭ االكەۋىممەن حاننىڭ ورداسىنا اياندايدى. رۇقسات الىپ پاتشاعا تاعزىم ەتىپ:
 اسساالۋماعالەيكۇم، الديار تاقسىر حانىمىز،

 بولسىن، ەي، شاھىم، ساياساتتى تاعىڭىز. قۇتتى
 ارتىلسىن دەپ تىلەيمىن، كۇننەن كۇنگە ءبىز عارىپ،

 .ەتەدى بايان جايىن كەلگەن الديارالپ دەپ، –باستاعى داۋلەت باعىڭىز، 
 پاتشا:

 .ەيدىد – ورىندايسىڭ، سونى. تاپسىرام جۇمىس. سىنايىن مەن بولساڭ، باالم مەنىڭ اقيقات سەن بولسا، والي –
 باال:

 :پاتشا. ەتەدى ءتاجىم دەپ – بوالدى، قۇپ –
 ايىرا ىسون. بەر ايىرىپ قايسى باالسى قايسى، اناسى سونىڭ. ءبىر دە ءتۇسى ءبىر، دە ءتۇرى بوز شاڭقان ەكى –

 .دەيدى – ەدىك، ءجۇر الماي
لىپ ستاپ، شاتاستىرماي اۇ قولىڭا سول دەگەنىڭدى اناسى قولىڭا، وڭ دەگەنىندى باالسى انىقتاپ تاپساڭ، ەگەر –

 .دەيدى –كەل. ەگەر تابا الماساڭ جانىڭنان بەزە بەر، 
باال يىعى ءتۇسىپ، ەكى بيەنى جەتەكتەپ جاسىرىنىپ قىزعا كەلەدى. حانعا ايتقانىن بايان ەتەدى. ەكى شاڭقان بوزدى 

 تاپسىرعانىن، سودان جاردەم بولماسا ولەتىنىن ايتتى.
 قىز:
 .ەلەدىك الىپ ماۋلەت كۇنگە ەكى ەتىپ، ءتاجىم بارىپ حانعا باال. دەيدى –ن ماۋلەت سۇرا! حاننا كۇنگە ەكى سەن –

 قىز:
. بەرمە وپءش دەيىن ەرتەڭىنە. ال سۋىن بايالپ كەبەگە قاراڭعى جاۋىپ كيىز قالىڭ اسىر، تاڭ اتتى ەكى بۇل سەن –

 ت بىرەۋىنە بەر. سوندا بىرەۋى وقىرانىپ،رە ەكىنشى بىرەۋىنە، اۋەلى الىپ جوڭىشقا ۋىس ءبىر سوڭ، تولعان كۇن
 .دەيدى –تەپسىنىپ شىداپ تۇرا الماس. سونى باالسى، ۇندەمەگەنىن اناسى دە دە، الىپ بارىپ بەر، 

دەيدى دە، الىپ بارىپ بەرەدى. حان ەكىنشى « باالسى-اناسى، مىناۋ -مىناۋ»باال ايتقانىن ىستەپ ەرتەڭ ازاندا، 
 رەت:

-ەن ءبىر ۇلكەن شاھار ورنات. ىشىندە گۇلدەر بولىپ، بۇلبۇل سايراپ، بۇالق اعىپ تاڭتۇنىمەن بۇگىن سەن –
 .دەيدى –تاماشا قىلعانداي بولسىن، 

 باال:
-ەپسىنىپت قىز. ايتادى ءبارىن تاپسىرماسىنىڭ. جولىعادى كەلىپ امالداپ قىزعا. كەتەدى ەتىپ ءتاجىم دەپ –! قۇپ –

 . جۇمىسقا مويىمايتىن داۋلەر تولىپ كەتەدى.جىبەرەدى تەۋىپ-تەۋىپ جەردى اقىرىپ
 قىز:
 رناتىپ،و باقشاالر-باۋ سايراتىپ، ءبۇلبۇل ىشىندە سالىپ، شاھار جەرگە سارجىن پالەن دەيىن االكەۋىمگە ەرتەڭ –

 .بەرەدى جاتا باال بەن قىز. بۇيىرادى دەپ - سالىندار، شاھار قىالتىن تاماشا-تاڭ
تاڭەرتەڭ تۇرىپ كاراسا، ءبىر شاھار ورناتقان. ادام قاراپ تۇرعانداي. بۇرىنعى قارعا شاھيزاتتىڭ شاھارىنان باال 

 ساۋلەتتى، وتە سۇلۋ. باال قۋانىپ، ازاننان پاتشانىڭ ورداسىنا اياڭداپ بارىپ، ءتاجىم ەتىپ:
 .دەيدى – كەلدىم، ورىنداپ ايتقانىڭىزدى –

 پاتشا:
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لىنان كەلمەيتىن نارسە ەدى. بۇل جالعىز كىشى قىزىمنىڭ قولىنان قو كىسىنىڭ مىناۋ! دادىڭورىن ناعىپ اپىرماي، –
 ردىشاھا سالىنعان جاياۋالپ ەرتىپ، ءۋازىرىن حان ويالپ، دەپ –كەلەتىن ەدى. ونىمەن قاالي جاقىن بوال قويدى، 

 .قايتادى ورداعا ارەڭ كەشكە قالىپ، تاماشا-تاڭ اراالپ،
 پاتشا:

 ءبىر ولىناق دەپ –رەم. وسىنىڭ باسى قايسى، ءتۇبى قايسى. سونى تاۋىپ كەل، بە قامىس بۋىن ءبىر باالم، ەندى، –
 .كەلەدى قىزعا الىپ قامىستى باال. بەرەدى قامىس بۋىن
 قىز:
 .دەيدى – وڭايالنعانى، جۇمىسىڭنىڭ بەرسە، قامىس بۋىن ءبىر ەندى –
. دەيدى –ىنان ۇستاپ الىپ بارىپ بەر، جاع سول. تۇسەدى جاعى ءتۇبى كەلىپ اۋەلى القتىرساڭ اسپانعا قامىستى –

 :پاتشا. بەرەدى اپارىپ ەرتەڭىنە ۇستاپ، جاعىن تۇسكەن جەرگە القتىرىپ، جوعارى قامىستى باال
 – بول، ءۋازىر وزىمە ءسويتىپ. ال دا تاڭدا بىرەۋىن سونىڭ. بار قىزىم قىرىق. شىقتىڭ جەردەن ايتقان تاپتىڭ، –

 قىزعا ايتادى. ايتقانىن پاتشانىڭ باال. دەيدى
 قىز:
 سول نسە. قويار قاتار ۇستاپ پەردە بەتتەرىنە كيىندىرىپ، بىردەي قىزدى قىرىق جيار، جۇرتىن پاتشا ەرتەڭ –

 ىزدىق وسى سەن. قيمىلداتارمىن وكشەمدى وڭ ءعارىپ مەن كەزدە سول. ساسارسىڭ بىلمەي االرىڭدى قايسىنى كەزدە
 .دەيدى – ايرىلماعايسىڭ، دەپ ۇناتام

 ەرتەڭ ازاندا ءجۇرتىن جيىپ، قىرىق قىدى قاتار قويىپ، باالعا:
 .دەيدى –! ال تاڭداعانىندى –

باال ول جاعىنا ءبىر شىعىن، بۇل جاعىنا ءبىر شىعىپ، اياقتارىنا قاراپ جۇرسە، قىز ورتاسىندا ءبىر وكشەسىن كيمىلداتىپ 
 تۇر ەكەن. باال كەلەدى دە:

 .دەيدى – ۇناتام، قىزدى وسى –
 پاتشا سوزدەن تانادى:

 :باال. دەيدى– ال، تاڭداپ باسقاسىن مۇنان. ەدى قارىنداسىم كەنجەسى، اكەمنىڭ بۇل –
 .دەيدى – المايمىن، بەرمەسەڭ، قىزدى بۇل –

 سونىمەن ەرتەڭ جانە تاڭداماقشى بوالدى. باال كەشىنە قىزعا كەلەدى:
اق قىلىپ، كۇن شۋاققا بايالپ قويار. مەن كۇن شۋاقتا باسپ قوتىر مەنى قويىپ، قىز باسقا ورنىما مەنىڭ ەرتەڭ –

 دىدەي –جاالنىپ تۇرارمىن. سول كەزدە سەن قىزداردى ۇناتپا دا، سول قوتىر باسپاقتى بەر دەپ پاتشادان سۇرا، 
 .ول

 بەرى ءجۇرىپ:-رەدى. باال ارىەرتەڭ ازاندا پاتشا جۇرتىن جيىپ، قىرىق قىزىن قاتار قويىپ، باالنى جىبە
ىز ماعان قىزىڭىزدى بەرمەسەڭىز، مەن ەلىمە قايتامىن. ماعان انە ءبىر قوتىر باسپاعىڭىزدى بەرىڭىز، كۇنگە ءس –

 .دەيدى –كەپتىرىپ جول ازىق قىاليىن، 
 پاتشا:

 .دەيدى – المايمىن، كورە ءجۇزىن اكەم بەرىپ ونى باسپاق، جالعىز قالعان اكەمنەن ويباي، جوق، –
 باال:

 ،كەڭەسىپ ۋازىرلەرىمەن تارقاتىپ، حۇزراتىن پاتشا. دەيدى –مەن قىزىڭىزدى اال المايمىن،  بەرمەسەڭىز، ونى –
 كوتەرىپ، حان اورنىن ءوزىنىڭ باالنى قىلىپ، توي ۇلى كۇن نەشە بەرىپ، قىزىن كىشى بولىپ، ىرزا بىلىمىنە باالنىڭ
ندا ءبىر باال ءبىر قىزدىڭ ءبىلىمىنىڭ ارقاسى ءسويتىپ. كورىپتى قىزىعىن قۇرعان حاندىق باالنىڭ قىلىپ، تاۋبە ءوزى

 ەلدى بيلەپ، نەشە جىل حان بولىپ داۋرەن ءسۇرىپ، مۇراتىنا جەتكەن ەكەن.
 . شىن سۇيىسكەندەر6
Eدىڭ . ول ءبيەرتە ەرتەدە، ەشكى قۇيرىعى كەلتەدە، ەل حانعا قاراعاندا، حان ەلدى الداعاندا ءبىر بي بولىپتى-رتە

جالعىز باالسى بولىپتى. ءوزى ول زامانداعى وقۋدى تاۋىسقان سونداي ساۋاتتى جانە ساالۋاتتى بولىپتى جانە كاتارىنان 
 اسقان سۇلۋ جىگىت بولعان. باالسى جيىرماعا كەلگەن سوڭ، وقۋدى بىتىرگەننەن كەيىن بي باالسىن شاقىرىپ الىپ:

 .دەيدى –مىن، ەكەن مە سۇيەر نەمەرەمدى كورىپ، ىقىزىعىڭد مەن ۇيلەن، ەندى باالم، –
 وندا باالسى:

 .بەرىپتى جۇرە دەپ – قوي، ەمەس قيىن ۇيلەنۋ بولسا، قىز سۇلۋ ىڭعايلى وزىمە اتا، جارار، –
اتاسى بىرنەشە قىزداردى كورسەتسە، ونى باال جاراتپاي، المايمىن دەپتى. سونان كەيىن اتاسىنىڭ كوڭىلى قالىپ، 

 اشۋالنىپ حالقىن جيناپ الىپ: باالسىنا
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 ەندى. دەپتى –القىم، مەن باالمنان كوڭىلىم قالدى، ول ەندى ۇيلەنبەسە مەن ونىمەن بىرگە تۇرمايمىن، ح –
 .دەيدى – ەتىڭدەر، جاردەم بەرۋگە سالىپ ءۇي ارناپ باالما سول ادەمىلەپ ماعان سۇرايتىنىم، سىزدەردەن

اردەم بەرىپ، حالىق بەرسە كول دەگەن، ءبىر اي ىشىندە جاقسى ەكى دەپ، ج« بۇنىڭىز دۇرىس»وعان حالىق 
بولمەلى ءۇي سالىنىپ شىعادى. سونان كەيىن بي باالسىن سول ۇيگە كىرگىزىپ، ءوزى سىرتىنان قاراپ تۇراتىن ادامدار 

ندا تاعى ءبىر قويادى. ءوزى قاتىناۋدى دا قويادى. باالسى كىتاپتاردى وقىپ ەرمەك ەتىپ جاتا بەرەدى. سول زاما
حاننىڭ قىزى اسقان سۇلۋ بولسا كەرەك، ول قىز دا كۇيەۋ تاڭداپ، ەش ادامدى جاراتپاي، ءوز الدىنا ءبىر ءۇي 

 سالدىرىپ الىپ، بۇل قىز دا جالعىز تۇرادى ەكەن.
ل اراالپ ە ەكى پەرى ەكىگە ءبولىنىپتى، ءبولىنىپ الىپ تۇنگە قاراي-بۇرىڭعىنىڭ ايتۋى بويىنشا، دۇنيە جۇزىندە بىر

 ءتۇنى رءبى پەرى ەكى سول. بوالدى پەرى شوالق – اتى ەكىنشىسىنىڭ پەرى، ءداۋ –جۇرەدى ەكەن، بىرەۋىنىڭ اتى 
 پەرى شوالق اراالۋعا، ازيانى پەرى ءداۋ الىپتى، ءبولىپ ءجۇزىن جەر ەكىگە ەكەۋى شىعادى، اراالۋعا ءجۇزىن جەر

جارتىسىن اراالپ كەلە جاتسا، ءبىر  ەندى بولىپ، اراالپ جارتىسىن ازيانىڭ پەرى ءداۋ. كەتىپتى اراالۋعا ەۆروپانى
دەپ، جاقىن كەلىپ تەرەزەدەن قاراسا، ءبىر جاقسى « بۇل نە قىلعان جارىق»ءۇيدىڭ تەرەزەسىنەن جارىق كورىنەدى. 

ان سول سىپ تۇرعجىگىت ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. سونىڭ نۇر ساۋلەسى ءۇيدىڭ ءىشىن جارىق ەتىپ، تەرەزەگە دە ءتۇ
ەكەن. مۇنى كورىپ ءداۋ پەرى تاڭ قالىپ، اۋزى اڭقايىپ تۇرا بەرەدى. ءبىر ۋاقىتتا، شوالق پەرى ءوزىنىڭ ارااليتىن 

دەپ، ىزدەپ كەلە جاتسا، « بۇعان نە بولعان»جەرىن اراالپ ءبىتىرىپ، ءداۋ پەرىمەن ۋادەلى جەرگە كەلگەن سوڭ، 
 ەپد –« اۋ، سەن نە قىلىپ تۇرسىڭ؟»قاراپ تۇرعان ءداۋ پەرىنى كورەدى.  باياعى تەرەزەنىڭ تۇسىندا ءۇڭىلىپ

 ەنكورگ ءوزى شاقىرىپ پەرىنى شوالق دەپ، – ،«كورەسىڭ قىزىق كەل، مۇندا»: پەرى ءداۋ سوندا. كەلەدى قاسىنا
 ول ،كوردىم قىز ءبىر مەن وي، پا، بولىپ سۇلۋ دا وسى وي،»: ايتادى پەرى شوالق وندا. كورسەتىپتى جىگىتتى
 سۇلۋلىعى باالسىنىڭ، ادام ارتىق مۇنان جوق،»: پەرى ءداۋ وندا. دەيدى –، «ىعىسۇلۋل ارتىق ەسە ەكى مۇنان

 ەكەۋى دەپ – ،«بولمايدى سۇلۋ ارتىق قىزىمنان كورگەن مەنىڭ جوق،»: پەرى شوالق وندا. دەيدى – ،«اسپايدى
با؟  اي بولسىنوڭ توبەلەسكەسىن پەرى ەكى جوق، جان كورەتىن والردى. قالىپتى تە توبەلەسىپ تاالسا-تاالسا

 ءسويتىپ توبەلەسە، توبەلەسە شارشاپ ەكەۋى وتىرا كەتىپتى.
ڭ ەكى ادامنى-اي، شوالق، ءبىز ەكەۋمىز بۇرىن وتە تاتۋ ەدىك قوي. بۇگىن بىر»سول ۋاقىتتا ءداۋ پەرى ايتادى: ء

سۇلۋلىعىنا شاتاسىپ توبەلەسكەنىمىز بولماس، ونان دا بەرى كەل، ەكەۋمىز تاتۋالسايىق تا، ويالنىپ بۇل تاالستىڭ 
 والي»: ايتادى كەلىپ قاسىنا پەرى شوالق. دەپتى – ،«ەكەن دۇرىس ونىڭ يا،». دەيدى –، «شەشۋىن شەشەيىك

 ىنام كەلىپ الىپ قىزدى ول كەيىن سونان كور، سونى سەن بارايىق، قىزىما كورگەن مەنىڭ ەكەۋمىز ايدا، بولسا،
تا سونان كەيىن جىگىتتى وياتساڭ، ەگەر جىگىت قىزدى قۇشاقتاپ  سااليىق قاسىنا جىگىتىڭنىڭ كورگەن سەنىڭ

بەتىنەن سۇيسە، وندا قىزدىڭ سۇلۋ بولعانى. ەگەردە سۇيمەي قۇر قۇشاقتاپ جاتا كەتسە، ول ۋاقىتتا قىزدى 
 .كەتىپتى ەلىنە قىزدىڭ جاساپ ۋاعدا دەپ –، «وياتارمىز

تقانداپ سۇلۋ ەكەن. سودان كەيىن ۋاعدا بويىنشا قىزدى جىگىتتىڭ قىزدىڭ ەلىنە كەلىپ تەرەزەسىنەن قاراسا، قىز دا اي
ەلىنە الىپ كەلىپتى دە، جىگىتتىڭ قاسىنا سالىپ، سوناپ كەيىن ەپتەپ جىگىتتى وياتىپتى. جىگىت ويانسا، قاسىندا ءبىر 

پقان ەكەن، ەندى اكەم ماعان تەڭىمدى جاڭا تا»قىز جاتىر، اي دەسە اۋىزى، كۇن دەسە كوزى بار، جىگىت وياليدى، 
دەپ وياليدى دا، قولىنداعى بالداعىن قىزدىڭ قولىنا سالىپ، ءوزى قىزدىڭ قولىنداعى « بۇل قىزعا مەن ۇيلەنەرمىن

ساقيناسىن الىپ ءوز قولىنا سالىپ، سونان كەيىن قىزعا بەتىن بەرىپ جاتىپ ۇيىقتاپ كەتىپتى. ءبىر ۋاقىت تۇرعاننان 
جاعىنا قاراسا، بوتەن ەشكىم جوق، قاسىندا وتە -تادى، قىز ويانعاننان كەيىن جانكەيىن ەكى پەرى ەندى قىزدى ويا

 «مۇنداي جىگىتتى ىزدەپ تابا الماي ءجۇر ەدىم، مەنىڭ تەڭىم ءوزى كەلگەن ەكەن»سۇلۋ ءبىر جىگىت جاتىر. قىز 
پەرى  ى. سول كەزدە ءداۋدەپ، قۇشاقتاپ، ءۇش قايتارا بەتىنەن ءسۇيىپ، سول قۇشاقتاعان كۇيىندە ۇيىقتاپ كەتىپت

 وڭس سونان. دەپتى –« انە، كوردىڭ بە؟»قاسىندا تۇرعان شوالق پەرىنى جۇدىرىعىمەن ءبىر ۇرىپ جىبەرىپ: 
 .كەتىپتى جوندەرىنە وزدەرى سالىپ، توسەگىنە اپارىپ، ەلىنە ءوزىنىڭ دا االدى كوتەرىپ قىزدى

دىڭ باالسى ويانىپ قاراسا، قاسىندا ەشكىم دە جوق. ءبىرازدان سوڭ تاڭ اتىپ ۇيگە جارىق تۇسكەن سوڭ، ءبي 
ياپىرماۋ، »دەسە، قولىندا قىزدىڭ ساقيناسى كالعان، ال ءوزىنىڭ جۇزىگى جوق. « قوي، بۇل كورگەن ءتۇسىم شىعار»

 تاڭ-دەپ، اڭ« بۇل قاالي، تۇسىمدە كوردىم دەيىن دەسەم جۇزىگىم جوق، وڭىمدە كوردىم دەيىن دەسەم قىز جوق
ەتىم، تۇندە وي، ج»تىرعاندا ۇستىنە ءوزىنىڭ كىزمەتكەر كىسىسى كەلەدى. ول كىسىنىڭ ەسىمى جەتىم ەكەن. قالىپ و

 ،جوق»: تۇرىپ قالىپ تاڭ-اڭ جەتىم سوندا. دەيدى –« مەنىڭ قاسىما اكەلىپ سالعان سۇلۋ قىز قايدا بولدى؟
 سابول والي». دەيدى –، «ن دە جوقپىنكورگە قىز مەن جوق، سالعان قىز دە ەشكىم قاسىڭىزعا ءسىزدىڭ تورەم،

 ۇيلەندىرسە، قىزعا سول دە ەگەر ايتارسىڭ جانە كەل ءبىلىپ جايىن سونىڭ بارىپ اكەمە سەن كيىنگەنشە، جۋىنىپ مەن
 ورەت سىزگە مەنى بي، تاقسىر»: بارىپ بيگە جۇگىرىپ جەتىم سوڭ سونان. دەيدى – ،«ريزامىن وتە وعان مەن
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دەپ بي سۇرايدى. سوندا جەتىم ءبيدىڭ، باالسىنىڭ سالەمىن ايتادى. بي « و، نەگە؟». دەيدى – ،«جىبەردى
 وزىء دەپ، –، «ە، ونىڭ قاسىنا قىز سالعانىم جوق، ءوزىنىڭ ەسى دۇرىس پا ەكەن»كىشكەنە ويالنىپ وتىرىپ: 

الەم بەرىپ ن كەيىن سكەلگەننە اكەسى. ەكەن وتىر كيىنىپ جۋىنىپ، باالسى بارسا، ۇيىنە باالسىنىڭ ەرىپ جەتىمگە
 بولىپ:

 .دەيدى – ەدىم، االر مەن سونى قىزى، كىمنىڭ قىز سالعان قاسىما مەنىڭ تۇندەگى اكە، –
 سوندا اكەسى باسىن شايقاپ:

 :سەنبەيدى باالسى وعان. دەيدى – قاسىڭا، سەنىڭ جوق سالعانىم قىز مەن –
 النتۇ دە دەيدى –كورمەيمىن، تاماق تا ىشپەيمىن،  سەنى مەن كەلمەسە، قوسقىڭ ماعان قىزدى ول دە ەگەر اكە، –

 .الىپتى جاتىپ سالىپ
االم اۋرۋعا دارىگەر ىزدەڭدەر، ب»بي ءوزىنىڭ ۇيىنە كەلىپ، بايبىشەسىنە باالسىنىڭ جايىن ايتىپ، ەلىنە جار سالىپ، 

 ى حاباردى قىزدان بىلەيىك.دەپ، قاراتا باستايدى. ونىمەن باال جازىلمايدى. ال بۇل جاتا بەرسىن. ەندىگ« اينالدى
ىرعان دەپ، كىشكەنە وت« بۇل قاالي»وزىنەن تاڭىرقانىپ، -سۇلۋ قىز دا تاڭ اتقان سوڭ باياعى جىگىت ءتارىزدى وز

سەن اجەمە بار، مەنەن سالەم ايت، ەگەر دە اكەم مەنى »سوڭ، ەسىگىنىڭ الدىنداعى قىزمەتكەر ايەلدى شاقىرىپ الىپ: 
 ەەشكىمگ جۇزىكتى قولىنداعى ول. دەيدى –، «سالعان جىگىتكە بەرسە، مەن بارار ەدىمتۇندەگى مەنىڭ جانىما 

 جىگىت بىز»ء ۇسىپءت شوشىپ بايبىشە ايتسا، بايبىشەسىنە حاننىڭ بارىپ ايەل قىزمەتكەر. كەتەدى شىعىپ كورسەتپەي
. وندا جايىن سۇرايدى-ەلىپ ءمانك قىزىنا بايبىشە بەرىپ، حابار حانعا دەپ، «نەمەنە دەگەن جىگىت جوقپىز، سالعان

 دەپ، تەرىس قاراپ جاتىپ االدى.« جىگىتتى ماعان قوسپاساڭدار، مەن دە سەندەردى كورمەيمىن»قىز شەشەسىنە 
جالعىز ءوزى ءبىر ۇيدە جاتۋشى ەدى، ءبىر نارسەنىڭ سالقىنى تۇسكەن »تاڭ بولىپ، -حان قىزىنىڭ مۇنىسىنا اڭ

بىزدىڭ قولىمىزدان كەلمەيدى، بۇل باالڭىزدى »ەتىن دارىگەرلەرگە قاراتسا، والر ءدەپ، ەلىندەگى ءوزى بىل« شىعار
كىم مەنىڭ قىزىمدى اۋرۋىنان جازىپ -كىمدە»دەيدى. سونان سوڭ حان ەلىنە جار ساالدى. « ءبىز جازا المايمىز

 –، «سىنىڭ باسىن االمىنكى قاراعان سول الماسا، جازا دە ەگەر. دەيدى –شىعارسا، سول ادامعا قىزىمدى قوسامىن، 
 ۇرتىناج ايرىلىپ، باستارىنان بارىپ، دەپ «جازامىز بىز»ء جىگىتتەر، جاس ەساالڭ ءبىرسىپىرا سوڭ سونان. دەپتى
 .بولىپتى اڭىز

ءبىر كۇنى قىز ويعا قالىپ وتىرىپ، ەسىگىنىڭ الدىنداعى ايەلدى جىبەرىپ، اكەسىنىڭ باس ءۋازىرىن شاقىرتىپ الىپتى  
 دا بىالي دەيدى:

 تىرىپ،و كورسەتىپ جۇزىكتى باياعى دەپتى، – وتىرمىن، دەپ جۇمسايىن ساپارعا قيىن ءبىر ءسىزدى مەن اعا، ءاي، –
 بىرنەشە شىپ،ا قۇلىپتى سونىمەن مەندە، كىلتى تۇلپاردىڭ ءمىنىڭىز، تۇلپارىنا اكەمنىڭ الىڭىز، جۇزىكتى وسى ءسىز
يشىعىنا قاراپ مەنىڭ كورگەن، عاشىق بولعان جىگىتىمدى ىزدەڭىز، ەگەر ا ۇستىندەگى جۇزىكتىڭ ءسىز ازىقپەن ايلىق

دە سول ەلدى تاپساڭىز، ول جىگىت تە مەن قۇساپ جاتقان شىعار، سوعان دارىگەر بولىپ ۇيىنە كىرگەننەن كەيىن 
پ رتىوسى جۇزىكپەن مەنىڭ بەرگەن سالەمدەمەمدى بەرسەڭىز ول جىگىت جازىالدى. سونان سوڭ امالىن تاۋىپ ە

 .دەيدى –الىپ كەلەرسىز، 
 وعان ءۋازىر:

 ىپءمىن تۇلپارىنا حاننىڭ الىپ، ورامالىن سالەمدەمە پەن جۇزىك قىزدان دەپ، – كورەيىن، ىزدەپ ىزدەسەم جارار، –
 ەلدىڭ ول كەلىپ ەلگە كۇنى ءبىر ءجۇرىپ، اي بىرنەشە اراالپ، ەلدەردى بىرنەشە شىعىپ جولعا ازىعىمەن ايلىق الىپ،
دارىنىن ءۇيىنىڭ توبەسىندەگى ايشىققا قولىنداعى جۇزىكتىڭ جۇزىندەگى ايشىقتى سالىستىرىپ قاراسا، ۇقساس بولىپ حان

 شىعادى. سونان سوڭ ءۋازىر ءبىر كەمپىردىڭ ۇيىنە كەلىپ:
رسەتپەي كو كىمگەەش بەرەم، التىن باسىنداي قوي اقىسىنا اتىمنىڭ ول كەتەيىن، قويىپ اتىمدى سىزدىكىنە مەن شەشە، –

 الىپ، تاياق قولىنا بولىپ، دارىگەر ءوزى تاستاپ، سوندا اتىن دەپ، –باعىپ تۇرارسىز، قاشان ءوزىم كەلگەندە االم، 
 .بەرەدى جۇرە ەمدەپ اۋرۋ اراالپ ەلدى سول

 سوندا ءبىر كىسى ايتادى:
وعان پتەن بەرى اۋىرىپ جاتىر سكو باالسى جالعىز ءبيىمىزدىڭ ءبىر ءبىزدىڭ بولساڭ، دارىگەر جاقسى سەن دە ەگەر –

 .دەيدى –بار. ەگەر دە جازىپ شىعارساڭ نە تىلەسەڭ دە بەرەدى، 
دەپ، جابىسا كەتىپتى. ءبىراز جۇرگەن سوڭ، ءبيدىڭ ۇيىنە كەلىپ، « مەنى ەرتىپ بارىڭىز»سوندا ءۋازىر وعان 

 .دەيدى –، «بەرەمىزبولدى، وسى باالمدى جازساڭ نە سۇراساڭ »دارىگەرلىگىن ايتقاننان سوڭ، بي 
 بيگە ايتادى:« دارىگەر»سوندا ءۋازىر 

 ىرماڭىز،قاتىناست ەشكىمدى بوالمىن، جالعىز ءوزىم باالڭىزبەن دەيىن كۇنگە ءۇش بەرسەڭىز ۋاقىت كۇن ءۇش ماعان –
سوڭ  ەنكىرگ بارىپ مەن سوڭ سونان قويىڭىز، كىرگىزىپ تۇرىپ بارماي باالڭىزعا تاماقتى كۇندىك ءۇش ءۇشىن ول
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 ءۋازىر سوڭ لعانبو ىستەپ ءبارىن ايتقانىنىڭ. دەيدى –باالڭىزدىڭ ءۇيىنىڭ ەسىگىن سىرتىنان قۇلىپتاپ قويارسىز، 
 ءۋازىر يىن،كە وتىرعانناپ كىشكەنە. ەكەن جاتىر توسەكتە باالسى ءبيدىڭ، كىرسە بارىپ ۇيىنە باالنىڭ «دارىگەر»

 :ايتادى
 مەن ورامالى بەرگەن قىزدىڭ دە دەيدى –لىپ كەلدىم، باسىندى كوتەر، ا سالەمدەمە جەردەن الىس ساعان مەن –

 :سۇرايدى ۋازىردەن كيىپ، كيىمدەرىن تۇرىپ، ۇشىپ توسەكتەن باالسى ءبيدىڭ سوندا. بەرەدى جۇزىگىن
 .دەيدى – پا؟ قاشىق ەلى قىزدىڭ ول با؟ باراسىز الىپ قىزعا ول مەنى –

 سوندا ءۋازىر ايتادى:
انىمىزدىڭ، جالعىز قىزى ەدى، ول دا سەن قۇساپ ساعان عاشىق بولىپ اۋىرىپ جاتىپ العان سوڭ، ح ءبىزدىڭ ول –

 ءۋازىر ەنم باالسى ءبيدىڭ سوڭ قانىققان اڭگىمەگە وتكەن باستان كەيىن سونان. دەدى –مەن سەنى ىزدەپ كەلدىم، 
 ەدى:بەر حابار اكەسىنە باال سوڭ، وتكەن كۇن ءۇش ۋادەلى. دايىنداالدى جولعا

. ەلتىرسىنك ەرتىپ اتتى سەمىز ءبىر جانە بەرسىن اكەلىپ اتىمدى مەن قارۋىم بەس مەنىڭ ەندى بولدىم، ءتاۋىر مەن –
 .دەيدى – كەلەمىز، سەرۋەندەپ شىعىپ اڭعا ەكەۋمىز دارىگەر ءبىز

سىن ءبيدىڭ باال« دارىگەر»ىر قۋانا قاالدى. ءۋاز-بۇعان بي قۋانىپ، بار سۇراعانىن دايىنداپ ازىرلەپ بەرەدى دە قۋانا
ەرتىپ شىققان سوڭ، باالنى ءبىر جەرگە قويا تۇرىپ، ءوزى بارىپ كەمپىردىڭ ۇيىندەگى اتىنا ءمىنىپ، ءۇش اتپەن 
ءبىر كۇنشىلىك جەرگە بارعان سوڭ، باياعى ءبيدىڭ سەمىز اتىن سويىپ ۇيدەن الىپ شىققان باالسىنىڭ ەسكى 

اتتىڭ ەتىن ازىققا ءپىسىرىپ الىپ، قىزدىڭ ەلىنە قاراي ۋازىرگە ەرىپ ءبيدىڭ باالسى كيىمدەرىن قانعا بوياپ تاستاپ، 
ءجۇرىپ كەتىپتى. بىرنەشە اي ءجۇرىپ قىزدىڭ ەلىنە كەلىپ، باياعى ءوزىن ەرتىپ كەلگەن ءۋازىردىڭ ۇيىنە كەلىپ 

 لىپ:دارىگەر بولىپ حانعا كە-جاراعىن سول ۇيگە قويىپ، ءوزى اڭشى-ءتۇسىپ، اتىن، قارۋ
 قاراۋعا زەتسەڭى ۇلىقسات سونى ەستىپ، دەپ ناۋقاس قىزىڭىزدى ءسىزدىڭ دارىگەرمىن، جابىسقان پەرى جاڭا مەن –

 .دەيدى – كەلدىم،
 وندا حان:

 ءسويتىپ االمىن، باسىن دارىگەردىڭ الماعان جازا دە ەگەر الماسسىڭ، جازا سەن ەكەنسىڭ، باال جاس شىراعىم، –
 .دەيدى –ىن، قاالرم وبالىڭا دە سەنىڭ

 وندا ءبيدىڭ باالسى ايتادى:
 سونان. دەيدى – بەرەسىز، ماعان قىزىڭىزدى بويىنشا ۋادەڭىز ءسىز السام جازىپ دە ەگەر ريزامىن، وعان مەن –

 ەلىپك ۇيىنە قىزىنىڭ حان باالسى ءبيدىڭ ۋادەمەن قاتىنامايتىن جان مەرزىممەن كۇن ءۇش ۋادەلەسىپ، حانمەن سوڭ
 وسەكتە ۋھىلەپ جاتىر ەكەن. سوندا ءبيدىڭ باالسى بىالي دەپتى:ت قىز كىرسە،

 مەن كەلدىم سەنى ىزدەپ الىس جولدان،
 الىڭىز ساقينانى ءبىزدىڭ قولدان.

 كەزدەسىپ وسى ۇيدە عاشىق جارعا،
 تىلەگىم كوپتەن كۇتكەن قابىل بولعان

 :الىپ كوتەرىپ قىز باسىن دەگەندە، –
 ءسىز شىعار ءبىر الالدان سۇراعانىم، 

 الىپ ىنپەردەس بەتىندەگى باالسى ءبيدىڭ جىالعاندا كورىسىپ تۇرا دەپ –تۇن سەنىڭ ءۇشىن جىالعانىم، -كۇندىز
 كۇن تىزو حان بەرىپ، حابار حانعا سوڭ، بىتكەننەن كۇن ءۇش ۋادەلى سونىمەن. بەرىپتى قۇشاقتاي قىزدى تاستاپ،
زىن قوسىپتى. ول وسىمەنەن تۇرا تۇرسىن. ەندى بيدەن حابار قى باالسىنا ءبيدىڭ جاساپ تويىن كۇن قىرىق ويىن،

 االيىق.
بي ءبىر كۇن وتكەن سوڭ باالسى قايتىپ كەلمەگەن سوڭ، ءوزى اتىنا ءمىنىپ، قاسىنا جىگىتتەرىن ەرتىپ باالسىن 

، الىپ جاتقان باالسىنىڭ كيىمىن تاۋىپ الىپىزدەۋگە شىعىپتى. بىرنەشە كۇن ىزدەپ ءجۇرىپ ءبىر جەردە قانعا بوي
جىالپ ەلىنە كەلىپ، اسىن بەرىپ، قۇران شىعارىپتى. -دەپ، ەسىنەن تانىپ جىالپ« باالمدى ءولتىرىپ كەتىپتى»

سونىمەن بي باالسىنان كۇدەر ءۇزىپ تۇرا بەرسىن. ەندى قىز بەن جىگىتتەن سويلەيىك. ەكەۋى باسىن قوسىپ، 
 ءبىر جىلداي تۇرعان سوڭ، ءبيدىڭ باالسى ايەلىنە ايتىپتى:كوڭىلدەرى بىرلەنىپ 

 وشۋگە،ك بەرسىن ۇلىقسات بىزگە بەر، حابار اكەڭە سەن. كەلەدى كوشكىم سوعان مەن قالدى، انام-اتا ەلىمدە مەنىڭ –
 ارتىپ، انارع قىرىق وتاۋدى قىرىق بەرىپ، باتاسىن بولىپ، ريزا وعان حان. جىبەرىپتى اتاسىنا حان ايەلىن دەپ، –

ر اۋىل ەتىپ ءبيدىڭ ەلىنە قاراي شىعارىپ سالىپتى، باالالرىنا باتاسىن بەرىپ قوشتاسىپ ءبى بەرىپ، كۇڭ قىرىق
قالىپتى. سونان سوڭ بىرنەشە اي ءجۇرىپ، ءبىر تەڭىزدەن وتەتىن جەرى بار ەكەن، سونىڭ قاسىنداعى توعايعا 

جاتسا،  جاعىنا قاراپ-تاسى بولعاندا، ءبيدىڭ باالسى ويانىپ جانكەشكىسىن كەلىپ قونىپ، ەل جاتقان سوڭ ءتۇن ور
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ىپ الىپ، دەپ، قاتىنىنىڭ قولىنان اعىت« ياپىراۋ، بۇل نە نارسە»قاتىنىنىڭ قولىندا ءبىر نارسە جارقىراپ جاتىر ەكەن. 
ورىپ ەكەن. ءسويتىپ ك اۋدارىپ قاراسا، ول گاۋھار تاس-شاتىرىنىڭ ەسىگىنىڭ الدىنا اپارىپ االقانىنا سالىپ اۋدارىپ

ركىن، اۋ، شى»وتىرعاندا ءبىر جاپاالق ۇشىپ كەلىپ، االقانىنان گاۋھاردى ءىلىپ الىپ، اناداي جەرگە بارىپ قونادى. 
دەپ جۇگىرىپ بارسا ول جاپاالق ونان ءارى بارىپ تاعى وتىرادى. وعان تاعى جۇگىرىپ بارسا، ول « قايتەدى

سويتە ءبىر ايدىك توعايعا كىرەدى دە، جوق بوالدى. ەندى -قونادى. سويتەجاپاالق تاعى سونداي جەرگە بارىپ 
جىگىت قوسىنا قايتايىن دەسە، جول تابا الماي اداسادى. ءسويتىپ جۇرە بەرسىن. ءبىر كەزدە شاتىردا قالعان ايەلى 

، بايى قتاپ جاتىرتىرىس ۇيى-ويانىپ قاراسا، قاسىندا بايى جوق ەكەنىن كورىپ داالعا شىقسا، جۇمىسشىالرى تىم
دەپ  «ەندى قايتەم»كورىنبەيدى. جانە ۇيگە شاتىرىنا قايتا كىرىپ قاراسا، بايىنىڭ كيىمدەرى جاتىر، ءوزى جوق. 

تۇرعاندا، كولىنا كوزى تۇسسە، بىلەگىندەگى گاۋھارى دا جوق، ءسويتىپ ويعا قالىپ وتىرعاندا تاڭ سارعايىپ اتا 
 «ىڭ بايىم جوق دەسەم بۇل جۇمىسشىالر مەنى ايەلسىنىپ ءتىلىمدى الماي قويارمەن»باستايدى. ەندى قاتىن وياليدى 

جان بايىنىڭ بار كيىمىن كيىپ، شاشىن توبەسىنە ءتۇيىپ، داالعا شىعىپ اينالىپ ءجۇرىپ، قىزمەتكەر -دەپ، جالما
 دەپ ءامىر بەرەدى.« مەنىڭ ايەلىم جوق، تەز تۇرىپ ىزدەڭدەر»جىگىتتەرىن وياتىپ، 

ىسى قىرىق جاقتان ايناال ىزدەپ تابا المايدى. ءبىر جەتى ىزدەسە دە تابا الماي، نە قىالرىن بىلمەي، ەندى قىرىق ك
تەڭىزگە جاقىنداپ، كەمەمەن تەڭىزدەن ءوتىپ، ءبيدىڭ ەلىنە بارماق بولىپ كوشىپ كەلىپ، كەمەگە جۇكتەرىن تيەتىپ 

 تەڭىزدەن وتە بەرەدى ايەل.
تابا الماي، گاۋھاردى دا تابا الماي سىلەسى قاتىپ قاڭعىپ كەلە جاتسا، سول ءوزى ال ءبيدىڭ باالسى قۇسىن دا 

جايىن ايتىپ، تاماق سۇراپ ءىشىپ -جۇرگەن توعايدىڭ ىشىندە ءبىر باقشا ەككەن شالعا كەز بولىپ، ءوزىنىڭ ءمان
 وتىرادى. سوندا شال وعان ايتادى:

 .دەيدى –ىڭدى تابارسىڭ، كوش مەن ايەلىڭ سۇراستىرساڭ بارىپ سوعان بار، اۋىل توقتايتىن كەمە جەردە مىنا سەن –
 سوندا ءبيدىڭ باالسى:

 ۇلىقسات ءسىز ماعان اتا، جانە،. دەپتى – كورمەيمىن، ديدارىن ايەلىمنىڭ تاپپاي گاۋھارىمدى مەن اتا، جوق، –
 .دەپتى – قايتەدى، تۇرسام بىرگە سىزبەن بەرىپ جاردەم بولىپ، باال سىزگە مەن ەتسەڭىز

 سوندا باقشاشى شال:
 ۇرات باالسى ءبيدىڭ بىرگە شالمەن سول بەرىپ، ريزالىق دەپ –الم، ءوزىڭ، ءبىل، ماعان دا قورا كەرەك، با ونى، –

 .بەرەدى
ول سونىمەن تۇرا تۇرسىن. ەندى ونىڭ كوشتى باستاپ، كەتىپ بارا جاتقان ايەلىنەن ءسوز ەستەلىك. ول باياعى 

جانىن تيەتىپ، سول كەمەنىڭ يەسى حاننىڭ قاالسىنا كەلىپ تۇسەدى. -كەمەگە بارلىق جۇك، مالكوشكەن بەتىمەن 
سول جەردە ءبىر جەتىدەي بولعان سوڭ، والردى سول ەلدىڭ حانى قوناققا شىقىرىپ، قوناق قىالدى. سوندا قوناقتا 

 ايتادى. وندا حان:وتىرىپ اڭگىمەدەن اڭگىمە شىعارىپ ايتىپ، ءوزىنىڭ ايەلىن جوعالتقان جايىن 
 ىزىمق جالعىز مەنىڭ دەگەن، «دوربا – ورنىنا قاپ قارعا، –قاز ورنىنا »ىنىڭ ءسوزى بار، بۇرىنع بولسا، والي –

 .كەتىپتى جابىسا دەپ – بول، كۇيەۋ ماعان الىپ، سەن سونى بار،
 كەلىنى:« بيدىڭ باالسى»وندا ء

نا لىپ، ءوزىنىڭ شاتىرىا ۇلىقسات دەپ، – دەگەن المايمىن ايەل باسقا ونان ەدى، بار ۋادەم بەرگەن ايەلىمە مەنىڭ –
 قايتىپتى.

دەپ، بۇل دا حاندى قوناققا شاقىرىپتى. حان قوناق بولىپ، ەندى « ەرۋلىگە قارۋلى دەگەن»شاتىرىنا كەلگەن سوڭ 
 –، «اعان باال بولساڭمەن ساعان قىزىمدى بەرەم دەگەن سوڭ بەرەم، سونى سەن الىپ، م»ۇيىنە قايتار ۋاقىتتا، 

 قايتىپ ۇيىنە حان دەپ –، «ءۇش كۇن ۋاقىت بەرەم، ءۇش كۇننەن كەيىن حابارىن بەر ويالنۋىڭا وعان. دەيدى
 .كەتىپتى

 سونان سوڭ ءبيدىڭ كەلىنى قاالي جاساۋعا بىلمەي، ءۇش كۇنى بىتپەي حانعا حابار بەرەدى:
 .جىبەرەدى كىسى دەپ – كوشەم، تۇرعىن، ساۋ-قوش ەندى المايمىن، اال قىزىن مەن –

 وندا حان اشۋالنىپ:
 .جىبەرىپتى ءۋازىرىن باس دەپ – ەتەم، قۇل ەسىگىمە ءوزىن الىپ، شاۋىپ ونى مەن الماسا، قىزىمدى مەنىڭ –

 ويىن، ۇنك وتىز قۋانىپ، حان كەيىن سونان. دەپتى «االيىن جارار،» الماي، تابا ايال ىستەيتىن بوتەن سوڭ سونان
 بەرىپ، وتاۋعا سالىپ، كۇيەۋگە حان جارىپ« باالسىنا»ە كەلىنىن ءبيدىڭ باياعى قىزىن جاساپ تويىن كۇن قىرىق

 جاتا بەرەدى.
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ايەل العان ايەل كۇن باتقان سوڭ ايەلىنىڭ قاسىنا جاتۋ ورنىنا، دارەت الىپ، جايناماز جايىپ قۇبىالعا قاراپ تۇنىمەن 
 «بۇل قاالي، مەنى مەنسىنبەيتىن بولدى»جەتى ءوتىپ، حاننىڭ قىزى ناماز وقىپ وتىرا بەرەدى. سونىمەن ءبىر 

 دەپ، اكەسىنە حابار بەرىپتى. بۇنى ەستىگەن سوڭ حان كۇيەۋىن شاقىرىپ الىپ:
 .دەيدى – االم، باسىڭدى سەنىڭ مەن الماساڭ، قاتارىنا ايەل جاتىپ قاسىنا قىزىمدى مەنىڭ ەگەر –

شاتىرىنا كەلىپ كەشكە توسەك سالعان سوڭ « باالسى»سونىمەن ءۇش كۇن تاعى مەرزىم الىپ، ءبيدىڭ كەلىنى 
ءوزىنىڭ العان ايەلىنە جالىنىپ، باسىنان وتكەن جايىن، ءوزىنىڭ ايەل ەكەنىن، بايىنىڭ ءبىر تۇندە جوعالىپ كەتكەنىن، 

تىن بولعان سوڭ ءوزى بايىنىڭ كيىمدەرىن كيىپ، ەركەك ونان كەيىن مىنا قۇلدارى ايەلسىنىپ بيلىك بەرمەي كەتە
سەن »بولىپ بۇل جەرگە كەلىپ، بۇل حاننىڭ قول استىنا كەلىپ، ءوزى ول حانعا كۇيەۋ بولعانىنا دەيىن ايتادى. 

ەرتەڭ اكەڭە حابار بەر، ءبارى دۇزەلدى، مەنىڭ قاسىما جاتتى دەپ. ەگەردە مەنىڭ بايىم تابىلسا، ول مەنەن اسقان 
دەپ حاننىڭ قىزىنا تۇنىمەن  –، «سۇلۋ، ەكەۋمىزگە دە باي بوال االدى. ەڭ كەرەگى سەن ماعان ءسويتىپ جاردەم ەت

جالىنىپ ۋادەسىن الىپ، بىرەۋى ايەل، بىرەۋى باي بولىپ سول حاننىڭ قاالسىندا، قول استىندا تۇرا بەرەدى. ءسويتىپ 
رنىنا ءوزى حان بولىپ تۇرادى. باياعى ءوزى كوشىپ كەلەتىن جۇرگەندە حان اتاسى اۋىرىپ قايتىس بولىپ، ونىڭ و

 كەمەلەر ءوزىنىڭ قاراۋىنا قاراپ قاالدى.
ول سوالي حان بولىپ، ەل بيلەپ تۇرا تۇرسىن. ەندىگى ءسوزدى ءبيدىڭ جوعالعان باالسىنان ەسىتەلىك. ول سول 

سكەن لمەن بىرگە تۇرادى. ءبىر كۇنى باقشا پىشالعا باال بولىپ، باقشا سالىسىپ باقشا قىزمەتىندە بىرنەشە جىل شا
كەز ەكەن، تۇندە باقشانى اراالپ كەلە جاتسا، ءبىر اسقاباقتىڭ ۇستىندە باياعى ءوزىنىڭ قولىنان گاۋھارىن الىپ كەتكەن 

اعىنان جقۇالقتى جاپاالق وتىر جانە اياعىندا گاۋھارى تۇر. باال بۇنى كورىپ، ءبىر تاستى قولىنا الىپ جاپاالقتىڭ ارت 
جاقىنداپ كەلىپ، تاسپەن جاتقىزا كەلىپ قويىپ قالىپتى. جاپاالق توڭقاالڭ اسىپ قۇالپ، ءولىپ قاالدى. سونان سوڭ 

 باال جۇگىرىپ بارىپ گاۋھارىن الىپ، سول قۋانعان كۇيىندە اتاسىنا كەلەدى. شال دا قۋانىپ:
 اۋھارىنگ ۇستىنە ونىڭ، تولتىرىپ، قاۋىنشەك وعان جاساپ، ساندىق قول ءبىر دەپ، – ىزدە، ەلىڭدى باالم، ەندى، –

دەپ جونەلتىپ جىبەرەدى. باال كەمەگە بارىپ مىنۋگە ۇلىقسات « كەمەگە ءمىن»نى باال سالىپ، قۇلىپ اۋزىنا سالىپ،
الىپ، قول ساندىعىن كەمە ىشىنە قويىپ، ەندى كوپتەن دامدەس بولىپ ەدىم، اتامدى ەندى ءبىر بارىپ كورىپ، 

كەلەيىن دەپ بارسا، شال ولەيىن دەپ جاتىر ەكەن، شال قايتىس بولعان سوڭ، ونى تاستاپ كەتە الماي،  قوشتاسىپ
ونى وقىتىپ، ارۋالپ، ءقابىرىن قازىپ، ونى قابىرگە سالىپ، ءقابىردىڭ بەتىن جابا بەرگەندە كەمە جۇرەتىن بەلگىسىن 

داعى ىپ قويىپ، شالدىڭ ورنىنا، بۇرىنعى شالدىڭ بارىنبەرىپ، ءجۇرىپ كەتىپتى. ءبيدىڭ باالسى ءسويتىپ كەمەدەن قال
كاسىبىن ىستەپ جۇرە بەرىپتى. ال كەمەشىلەر يەسى جوق نارسەنى حانعا تاپسىراتىن ادەتتەرى بويىنشا، باياعى باالنىڭ، 

ىپ، زجايىن ايتىپتى. سونان كەيىن حان ونى سارايىنا كىرگى-قول ساندىعىن اكەلىپ حانعا تاپسىرىپ، بارلىق ءمان
ساندىقتى اشىپ قاراسا ءوزىنىن گاۋھارىن كورىپ جانە ءىشى تولعان قاۋىنشەكتەردى كورىپ، كەمە باستىعىن شاقىرىپ 

دەپ ءامىر بەرىپتى. حان ءامىر ەتكەن سوڭ، ءبىر جەڭىل « دەرەۋ وسى ساندىقتىڭ يەسىن تاۋىپ اكەلىڭدەر»الىپ، 
ندىق سالعان كەمە تۇراتىن ورىنعا كەلىپ، باالنىڭ كەتكەن جاعىنا كەمەگە ءمىنىپ الىپ كەمە باستىعى باياعى باال سا

سەن »امانداسقاننان كەيىن، -ۇش جىگىت ەرتىپ كەلسە، باال باقشا اراالپ ءجۇر ەكەن، سالەمدەسىپ-قاراي قاسىنا ەكى
دەسە، « ەسىڭكەمەگە قول ساندىعىڭدى تاستاپ، ءوزىڭ مىنبەي قالدىڭ، ەندى مىنا ءبىز ساعان كەلدىك، بىزبەن جۇر

دەيدى. سونان كەيىن باالنى بايالپ الىپ، كەمەگە سالىپ حانعا اكەلىپ بەرىپتى، حان باياعى « مەن بارمايمىن»باال 
ساندىقتى سارايعا كىرگىزىپ، سىرتىنان قۇلىپ سالىپ قويىپتى. كەش بولىپ ەل جاتقان سوڭ، قولىنا شام الىپ، قاسىنا 

 اتقان سارايعا كەلىپ، باالعا قاراپ:ءوزىنىڭ ايەلىن ەرتىپ، حان باال ج
 .دەپتى – با؟ تانيسىڭ مەنى –

 وندا باال:
 .دەيدى –وق، بىلمەيمىن، ج –

 سونان كەيىن حان بەتىندەگى پەردەسىن الىپ تاستاپ:
 كەۋىنىڭە جىبەرگەندە الىپ پەردەسىندە بەتىندەگى ءوزىنىڭ الىپ، قۇشاقتاپ باال دەگەندە، – با؟ تانىدىڭ ەندى –

يىپ، ايەلىمەن وزى قايتا كء كيىمىن ءوزىنىڭ ۇستىندەگى ايەلىنىڭ سوڭ سونان. قىلىپتى جارىق سارايدى ساۋلەسى بەت
بىلگەن وقيعاالرىن ايتىسىپ، ايەلىنىڭ العان ايەلىن ءوزى الىپ، ايەلىنىڭ ورنىنا حان بولىپ، -قايتا كورىسىپ، كورگەن

 ەرتەڭىنە حالقىنا جار ساالدى:
پ جۇرگەن، بولى ەركەك كيىپ، كيىمىن ەركەك ەكەن، ايەلىم جوعالعان مەنىڭ اكەلگەن تاۋىپ ستىعىبا كەمە كەشەگى –
 سوڭعى پ،تۇرى ەلدە سول جىل بىرنەشە سوڭ سونان. بەرىپتى سىيلىقتار كوپ باستىعىنا كەمە جاساپ، توي دەپ –

 بولىپ، باي لىپ،قوسى شەشەسىنە-اكە باياعى كەلىپ، كوشىپ ەلىنە ءوزىنىڭ كەيىن سونان. تۋىپتى ۇل ءبىر ايەلى العان
 جەتىپتى. كوككە باقالشاقتارى جەتىپ، مۇراتىنا پاتشا
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 . جاقسىلىققا جاقسىلىق7
ءبىر جىگىت جوالۋشى جۇرمەك بولىپ، جالعىز ءوزى كەلە جاتسا، ارتىنان ءبىر جىگىت قۋىپ جەتەدى. سويتسە ونىڭ  

دا بارا جاتقان جاعى وسى ەكەن. بۇل ەكەۋىنىڭ ارتىنان تاعى ءبىر جىگىت قۋىپ جەتەدى. ءسويتىپ، ءۇش جىگىت 
ت شىعىپ، قاتتى جاۋىن بوالدى. ءۇش جىگىت اتىمىزدى بولىپ كەلە جاتادى. سول ەكى ارادا اسپاننان ءبىر قارا بۇل

وسى جەرگە تاستاپ كەتەيىك دەپ اقىل قوسىپ، وزدەرى ءبىر جارتاستىڭ استىنا بارىپ كىرەدى. بۇالر كەڭ جارتاستىڭ 
 استىنا كىرىپ بولعان كەزدە جارتاس وسى ءۇش جىگىتتىڭ جانىنا زااللسىز قاراڭعىلىق ءتۇسىرىپ، باسىپ قاالدى. ءۇش

بىرى كورىپ، جولداس بولماعان ادامدار ەدى. قۇدانىڭ قۇدىرەتىمەن كەزدەسىپ، جولداس -جىگىت بۇدان بۇرىن ءبىرىن
 اق وسىنداي قاراڭعىلىقا ءتۇستى.-بولىپ، ۇزاق جول جۇرمەي

 –ڭىزدار، ىارعا جامانشىلىق ىستەدىڭىزدەر، ايتادامد قانداي. بار جاقسىلىعى ىستەگەن قانداي كىمنىڭ جىگىتتەر، ال، –
 :تۇرىپ جىگىت ءبىر ىشىندە سونىڭ. دەسەدى

 ەدەيك اكەم مەنىڭ. دەيدى – جوق دا جاماندىعىم دەيتىن جاماندىق جوق، جاقسىلىعىم دەيتىن جاقسىلىق مەنىڭ –
ە بەس الق ەشكىسى بار ەكەن. دەگەند مال اكەمنىڭ. ەكەن وتىرادى الىس ەلدەن كارى، شەشەم. ەكەن ادام بولعان

ون ءبىر جاس شاماسىنداعى باال كۇنىم. ءبىر كۇنى مالدى -شەشەمنىڭ اۋزى ورازا ەكەن. مەنىڭ سول كەزدە ون-اكە
شەشەم قاتتى ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. كۇن كەش باتىپ قالىپتى. اۋىز اشاتىن ۋاقىت تا بولىپ -ايداپ، داالدان كەلسەم، اكە

ءسۇتىن ءپىسىرىپ قويدىم. اگەر ءسۇتتى جەرگە قويسام ءسۇت  شەشەمدى وياتپاي ەشكىنى ءوزىم ساۋىپ،-قالدى. اكە
شەشەمدى وياتسام ءتاتتى ۇيقىسىن بۇزامىن دەپ، نە ىستەرىمدى بىلمەي تۇر ەدىم، سول -سۋىپ كەتەدى، اگەر اكە

ى. داياق جاقتان قازاندى ىزدە-شەشەمنىڭ ءوزى ويانىپ دارەتىن الىپ، اۋىزىن اشپاق بولدى. شەشەم قازان-كەزدە اكە
 مەن شەشەمە:

-اكە اسوند. دەدىم – قيمادىم، ۇيقىالرىڭىزدى وياتۋعا سىزدەردى وتىرىپ، دايىنداپ ءپىسىرىپ ءسۇتتى شەشە، –
 ىرزى قاتتى ماعان شەشەم-اكە. قالىپتى كۇيىپ االقانىم ەكى قاراسا قولىما الىپ قازاندى قولىمداعى مەنىڭ شەشەم
 :بولىپ

 سىنىو ال. بولىستى ءماز دەپ –انىق اتانىڭ بەلىنەن، انانىڭ قۇرساعىنان بولعان باالمىز ەكەنسىڭ، قاراعىم،  –
. دەيدى – وق،ج جاقسىلىعىم كۇتەر مەنىڭ باسقادان بولماسا، جاقسىلىق ءبىر وسىنان. ەسەپتەيمىن جاقسىلىققا وزىمدە
 اشىلىپ، جارىق تۇسكەندەي بوالدى. جىگىتتەر: ازداپ جارتاس قارا تۇرعان باسىپ جىگىتتى ءۇش سوندا

 .دەسەدى – اي،-قۇداي الال، يا، –
 تادىباس دەپ – بولدىم، ساۋداگەر تۇراتىن بەرىپ تاراتىپ نان حالىققا سول مەن بولىپ، اش حالىق كەزدە ءبىر –

ەزىم ول كۇندە جاس ك .ءتۇستى كوڭىلىم ايەلگە ءبىر ىشىندە الۋشىالردىڭ نان سول. بىرەۋى ەكىنشى اڭگىمەسىن
ەدى. ايەلدى وزىمە قاالي قاراتىپ االم دەگەن ويمەن عاشىقتىعىمدى ايتىپ ەدىم، ول مەنى وزىنە جاقىنداتىپ جاقسى 

 ءسوزىن بەرمەدى. مەن سول ايەلگە تيەسىلى نانىن بەرمەدىم. ارادا ءبىر جۇما ءوتتى. ەرى ايەلىنە:
 .دەيدى –ۇما بولدى، ج ءبىر مىنە قايدا، نانىڭ سەنىڭ شىراعىم، –

 سوندا ايەلى:
 ناناڭنا دە سەن قالپىمدا، تۋعان انادان مەندە قوسىلعاندا سەنىمەن. ەدىڭ ەرىم مەنىڭ سەن قوسقان قۇداي ەي، –

. ەدىك السىپجا بال دەپ بولسىن ءتاتتى بالداي ءومىرىمىز. ەدىك بولىپ جولداس ومىرلىك قوسىلىپ، قالپىڭدا ءتىعان
 .ەيدىد –ىز قۇدايعا بەرگەن ۋاعدادان بۇزىلساق قۇداي الدىندا قارا ءجۇزدى بواليىق دەسپەدىك پە، قايسىم-قاي اگەر

 قۇداي. قاالرمىز وبالىنا جاس كوز باالنىڭ ءۇش مىنا. ەدى بوالر سوالي ول بولساق عانا ءوزىمىز ەگەر جوق، –
 .تەدىە ۇلىقسات ەرى دەپ –ان اكەلىپ بەر، ن بالدارىڭا تاۋىپ، كوڭىلىن جىگىتتىڭ سول. قىلمايىن قارىز الدىندا

ايەل كەلىپ، كەشەگىدەي ەمەس ساۋداگەر جىگىتكە قىلمىڭداپ، كوز قاراسى دۇزەلىپ، ءبىر جاقسىلىق حابارى بار 
پ ىادامداي بولعانعا ساۋداگەر قۋانىپ مىنا حالىقتى شاپشاڭداتىپ، جونەلتىپ ساالدى. الگى كەلگەن ايەلدى جەكەلەپ ال

 شىعىپ:
 :دا بولسا الجىسىزدان كورمەگەندە جىگىتتى قاراپ، تەرىس ايەل. دەيدى –ال، نە ايتاسىز،  –
 مەكشىكەل شاريعاتقا اپارىپ قاراستىرىپ، جاعىن شاريعات ەندى قۋانىپ، جىگىت بۇعان. دەيدى – سىزدىك، ءبىز –

الشىسىن  داپ تۇرادى. سوندا جىگىتسولقىل بۇزىلىپ، قاشىپ، ءوڭى تەپشىپ،-تەرلەپ قىسىلىپ، قاتتى ايەل بولعاندا
 توقتاتىپ، ايەلدەن سۇرايدى:

 نەم اندايجاقپاع سىزگە بولماسا بە، كورمەدىڭ ەركەك مەندەي. قىسىلدىڭ تەرلىپ، قاتتى نەگە وسىنشاما شىراعىم، –
 .دەيدى – بار،

 سوندا ايەل تۇرىپ:
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ارام جولعا جۇرمەسكە امال جوق، ءوزىم اشتان ق. ەدىم قوسىلعان سوزبەن دەگەن قۇداي قوسىلعاندا ەرىممەن مەن –
 –ولسەم ولەر ەدىم، ءبىراق، باالالرىم ءۇشىن كۇيەۋىمنەن ۇلىقسات الىپ، ءسىزدىڭ كوڭىلىڭىزدى اۋالۋعا كەلدىم، 

 .دەپتى
 ءتاۋباعا دەپ، – ەكەنمىن، بولعان ارامداماق االلىن بىرەۋدىڭ تايىپ، جولدان مەن. كەش كەش اي،-قۇداي يا، –
لىپ، الگى ايەلدى ازات ەتتىم. قالعان كۇندەرىنىڭ نانىن بەرىپ، سول ايەلدىڭ ەرىمەن دوس بولدىم. بىلمەيمىن، كە

 سوندا. يدىدە –وسىمنان ءبىر جاقسىلىق كۇتەپەسەم، باسقا ادامعا ىستەگەن جاماندىعىم دا، جاقسىلىعىم دا جوق ەدى، 
 كورىپتى. ءوڭىن بىرىنىڭ-ىرءب كوتەرىلىپ، قارىس جارتاس قارا
 ءۇشىنشى جىگىت: 
 ەلگە استىمداعى قول. سالدىردىم ءۇي ءبىر دەپ بولسىن ءىس بوالرلىقتاي مۇنارا كەلەشەككە. بولدىم پاتشا مەن –

 نالىپ،جي حالىق. دەپتى – قىلدىم، جاريا دەپ بىتەدى كەشكە ىشىندە، كۇن ءبىر باستالىپ، تاڭەرتەڭ حابارالپ،
س باستالدى. بىرەۋ اعاش كەسىپ، بىرەۋ اعاش تارتىپ، ەندى بىرەۋى ءۇي سالىپ جاتىر. جۇمى التىدا ساعات ەرتەڭىنە

سول جينالعان حالىقتىڭ ىشىندە بىرەۋ ساعات توعىزدا كەلدى. بالتاسىن اعاشقا قاداپ قويىپ، الدىمەن تاماققا وتىردى. 
ادام  ىستى. كەشكە جۇمىس كوڭىلدەگىدەي ىستەلىپ ءبىتتى.تاماققا تويىپ الىپ، تەمەكىسىن اتىپ بارىپ جۇمىسقا كىر

باسىنا جيىرما تيىننان اقشا اقى تولەدىم. الگى سوڭىنان كەلگەن ادامعا ون تيىن بەردىم. ول ادام بۇعان نارازى بولىپ، 
وتتى. ۋاقىت ءون تيىن اقشانى المادى. جينالعان حالىق تارادى. ول ون تيىن مەنىڭ قالتامدا كەتتى. ارادا بەس جىل 

ەگەر سول ون تيىندى قۇدايى ساداقاعا بەرسەم، نە ماعان، نە سول اقشانىڭ يەسىنە پايدا جوق. قوي، ونان دا سول 
ون تيىنعا نە كەلەر ەكەن، بازارعا بارايىن، ون تيىننىڭ قۇنى نە بوالر ەكەن دەپ، ويالپ جولعا شىقتىم. ون تيىنعا 

قاالتىپ، جۇمىرتقاسىن ساتىپ، باالپان باستىرىپ جۇرگەندە، كەلەسى جىلى ون ءبىر تاۋىق ساتىپ الىپ، ونى جۇمىرت
تاۋىق بولدى. ايناالسى وسى تاۋىقتان كوپ اقشا، ون بەس باس سيىر، جۇزگە تارتا تاۋىق بولىپ، ەكى كىسى 

ن تيىننىڭ اعى وكۇتۋشىسىمەن سول ادامنىڭ پايداسىنا ءوسىرىپ وتىردىم. كوپ سوما اقشاسى بولدى. ءبىر كەزدە باعان
 يەسى، كارىپ ادام عوي:

 .تابادى كەلىپ مەنى دەپ، – االيىن، سۇراپ اقشامدى تيىن ون سول ۇمىتپاسا بارىپ، پاتشاعا مەن –
 اقشام يىنت ون قالعان سالعاننان ءۇي باياعىدا. شىعارسىز قالعان ۇمىتىپتا. بولدى جىل قانشى بەرى ودان تاقسىر، –
 دى.دەي – بەرسەڭىز، بولسا، ۇلىقسات. ەدى بار
 انتاۋىقت جالعىز باعاناعى ەتىپ، قوناق كەلىپ، الىپ ەرتىپ ۇيگە دەپ، –! ءجۇر بولساڭ، سەن ادام سول ەگەر –

. اپسىردىمت وزىنە كەيىن جىلدان بەس ون اقشاسىن جينالعان كوپ مالىن، سيىر باس بەس ون تاۋىقپەن كوپ وسكەن
سى بولىپ، ون تيىنعا زار بولىپ كەلگەن ەكەن. سول باال ۇش-ەكى كەدەيدىڭ يەسى اقشانىڭ تيىن ون كەزدە سول

ادام باسىندا، مەنى ەلمەن بىردەي كورمەدى دەپ رەنجىسە دە ارتىنان مىنانداي بايلىق بەرگەندە وتە قاتتى قۋانىپ، 
ندە دەگە –قياناتىم جوق ەدى،  ريزا بولىپ ەدى. وسىنان ءبىر جاقسىلىق بولماسا، قايدان بىلەيىن. باسقاداي ىستەگەن

اتتارى  ەسەن اتىنا كەلسە،-قارا جارتاس قاق اشىلىپ، بۇرىڭعى ورنىنا كەلىپتى. ءۇش جىگىت ۇڭگىردەن شىعىپ، امان
 ءولىپ قالعان ەكەن. ءسويتىپ، ءۇش جىگىتتىڭ ىستەگەن جاقسىلىعىنا جاقسىلىق بولىپ، وزدەرى ءتىرى قالىپتى دەيدى.

 ءبيباتيما. مينۋار مەن 8
تىپ كۇندە كورگەن تۇستەرىندى ماعان اي»بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر پاتشانىڭ ءۇش ۇلى بولىپتى. پاتشا ۇشەۋىنە: 

 ىرادىتاپس دەپ –، «ساۋىق، تويعا اپارىپ تۇرام-تۇرىڭدار. مەن سەندەرگە كۇندە جاقسى ويىنشىق بەرەم جانە ويىن
رىپ، كەلىپ ءجۇردى. اكەسى باالالرىن قىزىقتى ايتىپ اكەسىنە ءتۇسىن كورگەن كۇندە بولىپ، ءماز باالالرى سوعان. ەكەن

جاقسى ويىنشىقتار بەرىپ ءجۇردى. سونىمەن ءبىر كۇنى ەڭ كىشى باالسى ءبىر جاقسى -ءتۇسىن ايتقان سايىن جاقسى
 نەاكەسى رتەڭتاڭە باال. وياليدى دەپ –، «بۇل ءتۇسىمدى ولسەم دە ەشكىمگە ايتپايمىن»ءتۇس كورىپتى دە: 

ى ۇلكەن اعاسى كورگەن ءتۇسىن اكەسىنە ايتىپ، ويىنشىقتارىن الىپ جاتىر ەكەن. ال، مىنا كىشى ەك كەلسە،. كەلدى
 باالسى اكەسىنە ايتتى:

 :زەكىپ اكەسى. دەدى – جوق، كورگەنىم ءتۇس بۇگىن مەن اكە، –
 ى:ايتت اكەسىنە باال. باستادى زورالي سوعىپ،-ۇرىپ باالنى دەپ – كوردىڭ، ءتۇس سەن شىنىندى، ايت –
 – تتىم،ە سەرت ايتپاسقا ەشكىمگە دە ولسەم مەن سەبەبى. ءتۇس ايتىلمايتىن بۇل ءبىراق،. راس كورگەنىم ءتۇس –

 ەنەكەۋىنىكىن انا ساعان» جانە. سۇرادى قايىرىپ ءۇش قىپ، زورلىق دەپ «سەرتشىلىن مۇنىڭ» اكەسى ەدى، دەپ
دى، وعان باال كونبەدى. اياعى، باال قاالي قىلسا دا ە كەلىپ الداعىسى دەپ «بەرەمىن ويىنشىق كوپ قىزىقتى، دە

كونبەگەن سوڭ، اكەسى ءبىر جاشىك جاساتىپ، سول جاشىككە باالسىن سالىپ، سۋعا اعىزىپ قويا بەردى. باال سۋعا 
ىسى بار ەدى، سول اۋ سالىپ، بالىق اعىپ كەتە باردى. ءسويتىپ، وسى سۋدىڭ اياعىندا ءبىر شاھاردىڭ كەدەي اۋش

اۋالپ وتىر ەدى، الدەن ۋاقىتتا اۋىنا ءبىر اۋىر نارسە كەلىپ ءىلىندى. اۋشى بايعۇس قۋانىپ كەتتى. ايەلى مەن باالسىن 
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شاقىرىپ، ۇشەۋلەپ، ازەر دەپ تارتىپ السا، جاشىك ەكەن. جاشىكتى اشسا، اي مەن كۇندەي ءبىر جاس باال جاتىر 
جايدى سۇرادى. باال بۇرىنعى بولعان وقيعانىڭ ءبارىن -كۇتىپ، ەسىن جيعىزىپ، تاماق بەرىپ، ءمان ەكەن. باالنى

 .دەدى –، «اكەم ءتۇسىڭدى ايتپادىڭ دەپ، سۋعا سالىپ جىبەردى»جاسىرماي ايتتى. 
 اۋشى ايتتى:

 :باال. دەدى – عوي، شىقتىم الىپ ءتىرى سۋدان ولتىرمەي سەنى ايت، ماعان ءتۇسىڭدى ەندى –
 .ەدىد –ءتۇسىمدى ەشكىمگە ايتپايمىن. جانە ەشكىمگە ايتپاسقا سەرتىم بار،  ايتپاعان دە اكەمە ءوز مەن جوق، –
 شاھاردىڭ سول ەدى، جاتىر سوعىپ-ۇرىپ باالنى اۋشى دەپ، – ولتىرەمىن، ۇرىپ سەنى ايتپاساڭ، سىرىڭدى –

 :كورىپ بۇالردى جاتىپ، كەلە اۋالپ اڭ پاتشاسى
 ى:اۋش. سۇرادى دەپ – ۇراسىڭدار؟ نەگە باالنى مىنا –
 .بەردى ايتىپ ءبارىن اياق باستان باال ەدى، سۇراپ باالدان. دەدى – ايتپادى، سىرىن ماعان –
 :پاتشا. باال دەدى – با؟ ايتام بۇالرعا ايتپاعاندا، اكەمە مەن. زوراليدى دەپ ايت ماعان ءتۇسىڭدى كورگەن سول –
دەپ، باالنى الىپ كەتىپ، ۇيىنە كەلدى. ءبىر  «االم عىپ قىزمەتشى وزىمە مەن» الىپ، باالنى دەپ، – جارايدى، –

 كۇنى باالعا پاتشا ايتتى:
 – ايت، ماعان ءتۇسىڭدى كورگەن. عوي الدىم ايىرىپ اجالدان سەنى مەن ەدى، ولتىرەتىن ۇرىپ اۋشىالر سەنى –

 :ايتتى باال. دەدى
جوق، مەن سەرت ەتكەم. ولتىرسەڭىز،  ايتقام دا اۋشىعا جوق، ايتقام اكەمە مەن زورالماڭىز، مەنى پاتشا، تاقسىر –

 :ويالپ-ويالپ پاتشا كەيىن سونان. باال دەدى –ءولتىرىڭىز، بۇل ءتۇسىمدى سىزگە دە ايتپايمىن، 
 نەجا. بەرەمىن قىزىمدى مىنا ساعان مەن پاتشا، دەدى – باال، ءبىراق،. قوي اق-ايتپاي قىلساڭ سەرت جارايدى، –

-الپوي دا باال. دەدى –الىعىمدى بەرەمىن. سەن ماعان ءتۇسىڭدى ايتىپ، سات، پاتش ساعان ءتۇسىپ تاقتان ءوزىم
 دى،جاراي»: دە دەدى – ،«بەرسە پاتشالىعىن جانە بەرسە قىزىن ماعان. عوي وسى ءتۇسىم كورگەن مەنىڭ»: ويالپ

 –، «ەرەمىنى ايتىپ بءتۇسىمد كەيىن سونان. حابارالڭىز قويعاندىعىڭىزدى پاتشا مەنى جيناپ، حالقىڭىزدى. ساتايىن
 :جيناپ حالقىن كەلىسىپ، پاتشا سونىمەن. باال دەدى

 قۇلداپ،ما حالقى. حابارالدى دەپ – بەرەم، جانە قىزىمدى. بەرەم باالعا مىنا پاتشالىعىمدى ءتۇستىم، تاعىمنان مەن –
 :جاساپ توي پاتشا

 .ايتتى ءتۇسىن باال. دەدى –! ايت ءتۇسىڭدى باال، ال، –
مىنا قولتىعىما اي، مىنا قولتىعىما كۇن كىرىپ جاتىر ەكەن. ەكەۋىن دە قۇشاقتاپ، كوزىمدى اشسام،  تۇسىمدە –

 –، «مەن ءبىر ماقساتىما جەتەدى ەكەنمىن. بۇل ءتۇسىمدى ەشكىمگە ايتپايىن»ءتۇسىم ەكەن. سونىمەن ويالدىم: 
 :دا پاتشا. باال دەدى –گە ساتتىم، سىز ەدى، وسى ءتۇسىم كورگەن سول مىنە،. ەتتىم سەرت وزىم-مەوزى دەپ،

 ەپ،د ساتتىم ءبىرى ۇستاسىپ، قول ەكەۋى سونىمەن. دەدى – الدىم، ساتىپ بويىنشا سەرتىم دە مەن جارايدى، –
 قاڭعىپ لىپ،ا ساتىپ ءتۇسىن باالنىڭ پاتشا. بەردى تۇرا بولىپ پاتشا باال ايتىسىپ، قوش دەپ، الدىم ساتىپ ءبىرى
اشىپ كەلە جاتىپ، -اراي جۇرە بەردى. سول جۇرگەننەن ءجۇرىپ، بىرنەشە اي ساندالىپ، ارىپق جاققا اۋعان بەتى

ءتۇننىڭ ورتاسى شاماسىندا ءبىر شاھارعا كەلىپ كىردى. كوشەمەن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، ءبىر ۇلكەن قاقپانىڭ سىرتىندا 
 ەكى ارعىماق بايالۋلى تۇر. اتتى كورىپ جاقىنداپ كەلىپ ەدى، قاقپانىڭ ار جاعىنان ءبىر قىز:ەرتتەۋلى 

 .دەدى – بە؟ كەلدىڭ –
 .جىگىت دەدى – كەلدىم، –
 .قىز دەدى – ءمىن، اتقا مىنا كەلسەڭ، –

ەكەۋى ەكى اتقا ءمىنىپ، قاالدان قىرعا شىعىپ، ءجۇرىپ كەتتى. ەكەۋىندە دە ءۇن جوق. قىز جىگىتتى بايقاپ كەلە 
جاتىر. جىگىتتىڭ ات ۇستىندە قاالي وتىرىپ كەلە جاتقانىن، ءپىشىن تۇلعاسىنىڭ جاس دەنە ەمەس ورتا تارتقان كىسى 

 –، «جارايدى، ءتاڭىردىڭ بۇيرىعى وسىالي شىعار»وتىرىپ: وزى ويالنىپ، اقىلداسىپ -ەكەنىن سەزىپ، قىز وزىمەن
 .كەلىستى دەپ

ل كۇنىنە ات بايالپ، سو ساعاتىنا، سول ءتۇسىمنىڭ كورگەن جارايدى،. ەدى ەمەس بۇل ءتۇسىم كورگەن مەنىڭ –
. دەدى –، ۇرالىقدايىندالىپ وتىرعانىمدا سەن كەز كەلدىڭ. نە بولسا دا مەن سەندىكپىن، باسقا ءبىر شاھارعا بارىپ ت

. ردىبە تۇرا بىرىگىپ ەكەۋى الىپ ءۇي كەلىپ، شاھارعا ءبىر وتىرىپ، ءجۇرىپ دەپ، جارايدى قۋانىپ، تە جىگىت
ىڭ ەكى ءۋازىرى ساياحاتتاپ كوشەنى اراالپ كەلە جاتىپ، ەسىگىنىڭ الدىندا جۇرگەن پاتشان تامان كەشكە كۇنى ءبىر

 كوزى قىزعا ءتۇسىپ، قىزىعىپ تاڭ قالىپ: قىز بەن جىگىتتى كوردى. ەكى ءۋازىردىڭ
 بارىپ پاتشاعا ءبىز مۇنى قوي،»: اقىلداسىپ ەكەۋى دەپ، – قوي؟ ەمەس جەردىكى بۇل كەلدى؟ قايدان بۇالر –

 :كەلىپ پاتشاعا ەرتەڭىنە ەكەۋى سونىمەن. دەدى –، «ايتالىق
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 سۇلۋ دەيكۇن مەن اي قىز. كوردىك جىگىتتى بەن قىز سۇلۋ ءبىر ءجۇرىن ساياحاتتا كوشەدە كەشە پاتشا، تاقسىر –
. ۋازىرء ەكى دەدى – كەرەك، الۋىڭىز ءسىز دا قىلساڭىز نە قىزدى وسى. ەكەن اليىق حانىمدىققا سىزگە تەك. ەكەن

 تشا دا سۇلۋ دەگەن سوڭ قىزىعىپ:پا
 :ايتتى تۇرىپ ءۋازىر ءبىر. دەدى – االمىز؟ قاالي مۇنى تاۋىپ اقىلىن جارايدى، –
 پاتشا .دەدى – جۇمساڭىز، الىسقا دەپ، اكەل تاۋىپ نارسەنى ءبىر المايتىن كەلە تاۋىپ ءومىرى جىگىتتى ءسىز –

 :وتىرىپ ويالنىپ
 :جىگىتكە بارىن ءۋازىر. بەردى بۇيرىق ۋازىرگە ءبىر دەپ، – كەل، شاقىرىن تەز جىگىتتى بار، –
 قول. كەلدى پاتشاعا ەرىپ ۋازىرگە دەپ، – ،«جارايدى»: تە جىگىت. دەيدى – شاقىرادى، پاتشا ءسىزدى –

 :بولىپ سۇراپ ءجونىن جىگىتتىڭ الىپ، سالەم پاتشا. بەردى سالەم قۋسىرىپ
 :جىگىت. دەدى –ۋىپ اكەلەسىڭ. ەگەر تاپپاساڭ باسىڭدى االمىن، تا ورىنداپ سونى. بەرەم بۇيرىق ساعان –
 .دەدى – بۇيرىق؟ قاندايلىق –

 پاتشا ايتتى:
 تاۋىپ تاس گاۋھار تۇراتىن قىپ جارىق تۇندە شاھاردى وسى سوعان. جوق جارىق شاھارىمىزدا وسى ءبىزدىڭ –

نەشە كۇن ۋاقىت سۇرايسىڭ، سونىڭدى عانا  ءۇشىن سول. االمىن باسىڭدى اكەلمەسەڭ، تاۋىپ دە ەگەر. اكەلەسىڭ
 :جىگىت. دەدى –ايت، 

 رۇقسات اپاتش. دەدى – ايتايىن، ۋاقىتىن كەلىپ، ەرتەڭ بارىپ، يگەۇ. بەرىڭىز رۇقسات بۇگىن! تاقسىر جارايدى، –
 :ايەلى. كەلدى ۋھىلەپ قايعىرىپ، ۋايىمداپ ۇيىنە جىگىت. بەردى

 تتى;اي جىگىت. دەدى – ايتتى؟ نە پاتشا –
 ىون مەن دەيدى، االمىن باسىڭدى اكەلمەسەڭ، ەگەر اكەل، تاۋىپ تاس گاۋھار تۇراتىن قىپ جارىق قاالنى ماعان –

 :ايتتى ايەلى. ۋھىلەدى دەپ – تابامىن، قايدان
 ءۇي كەلگەنشە مەن جانە بەر ۋاقىت كۇن جيىرما ماعان اكەلەم، تاۋىپ مەن»: بارىپ پاتشاعا. ساسپا جارايدى، –

 .دەدى –، «م كەرەك قىالتىنداي بەس قوي، ءتورت قاپ ۇن بەر دەپ ايتءىشى
 جىگىت قۋانىپ پاتشاعا كەلىپ:

. ڭىزبەرى ۇن قاپ ءتورت قوي، بەس ەتەتىن، كەرەك ءىشىم ءۇي جانە بەرىڭىز ۋاقىت كۇن جيىرما ماعان تاقسىر، –
 بارىنء ايتقانىنىڭ جىگىتتىڭ دەپ –، «ىجارايد»: پاتشا. دەدى – كورەيىن، ىزدەپ گاۋھارىڭىزدى تاپسىرعان مەن

 .كەلدى ۇيىنە الىپ، ۇندى قويدى، جىگىت. جىبەرەدى بەرىپ
-مانء ايەلى سونىمەن،. ايەلىنە دەدى – تابامىز؟ قاالي گاۋھاردى ەندى. بەردى ءبارىن ايتقانىمىزدىڭ پاتشا ال –

 .جازدى حات ۇيىنە ايتىپ جايدى
دەپ جازعان حاتتى بەردى. جىگىت حاتتى الىپ، قاينىنا جونەلدى. بىرنەشە  – بار، شەشەمە مەنىڭ الىپ وسىنى –

، قىزىنىڭ حاتىن شەشەسىنە بەردى. شەشەسى حاتتى الىپ وقىدى. قىزىنىڭ قايدا كەتىپ، كۇن ءجۇرىپ، قاينىنا كەلىپ
قايدا قويعانىن بىلمەي زارالپ، جىالپ وتىرعان شەشەسى قاتتى قۋانىپ، كۇيەۋ باالسىن نەشە كۇن قوناق قىلىپ، 

ۋھاردى الىپ ۇيىنە كەلدى. سۇراعان ءتورت گاۋھار تاستى بەرىپ، ۇيىنە قايىرادى. سونىمەن كۇيەۋ باال ءتورت گا
 بىلگەنىن ايتىپ، العان ءتورت گاۋھاردى كورسەتتى. ايەلى:-ايەلىنە كورگەن

ى. سەن گاۋھاردى بەرگەننەن كەيىن جاباد پالە ساعان پاتشا ءبىراق. بەر بارىپ الىپ پاتشاعا ەرتەڭ جارايدى، –
ا، مەن جوعالتقان گاۋھارىمدى ەش جەردەن تابا الماي قويىپ ەدىم، سەن ۇرالعان »گاۋھاردى پاتشا قاراپ وتىرىپ: ء
 كەۋە مە؟ بىرەۋ گاۋھارىڭىز جوعالعان تاقسىر،»: دە بىالي سەن سوندا. دەر –، «ەكەنسىڭ عوي، باسىڭدى االمىن

 تاقسىر، بولسا، والي». دەيدى – ،«بىرەۋ جوق،»: ايتادى پاتشا سوندا. دە –، «ەدى؟ مە تورتەۋ جوق، مە؟
 ادى،بوسات سەنى ۇندەمەي ۇيالعانىنان، پاتشا سوندا. كورسەت الىپ گاۋھارالرىڭدى دەپ – ،«بار ۇشەۋى ءالى مەندە

 .ايەلى دەدى –
 سالەم بەردى. پاتشا سالەمىن قۇپتاپ الىپ:سونىمەن ەرتەسىنە جىگىت ايەلىمەن قوش ايتىسىپ، پاتشاعا كەلىپ 

 :ايتتى جىگىت. دەدى – بە؟ اكەلدىڭ گاۋھاردى. ءبىتتى دە كۇن ۋادەلەسكەن جىگىتىم، ە، –
 گاۋھاردى دەپ – عوي، تاپتىم گاۋھارىڭىزدى ايتقان ما؟ بوال ورىنداماسقا بۇيرىعىڭىزدى ءسىزدىڭ تاقسىر، –

 بەرلى قاراپ وتىرىپ:-ارلى الىپ، قولىنا گاۋھاردى پاتشا. ۇسىنادى
 مەنىڭ بۇل. ەدىم جوق كورگەن ءزالىمدى سەندەي مەن ەكەنسىڭ، ءوزى قۋدىڭ ءزالىم ناعىز جىگىت، سەن ە، –

 ءزالىم سەن مىنە، گاۋھارىمدى،. ەدىم الماپ تابا جەردەن ەش جوق، جەرىم ىزدەتپەگەن مۇنى گاۋھارىم، جوعالعان
 :جىگىت سوندا. الدى جۇلىپ قىلىشىن دەپ –دى االمىن، باسىڭ سەنىڭ ءقازىر. ەكەنسىڭ العان

 :پاتشا. دەيدى – دات، –
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 :جىگىت. دەيدى – ايت، بولسا، داتىڭ –
 اپاتش سوندا. دەيدى – مە؟ تورتەۋ بولماسا جوق، مە؟ ەكەۋ مە، بىرەۋ گاۋھارىڭىز جوعالعان ءسىزدىڭ تاقسىر، –

 :بىلمەي دەرىن نەشەۋ ساسىپ،
 :سوندا جىگىت. دەيدى – بىرەۋ، وسى جوق، –
 اپاتش. كورسەتەدى پاتشاعا الىپ، گاۋھاردى ءۇش قالتاسىنان دەپ – بار، ۇشەۋى تاعى مەندە ەندەشە تاقسىر، –

 :قالىپ ۇيالىپ
 ايەلىنە ەلىپ،ك ۇيىنە قۋانىپ جىگىت. جىبەردى بوساتىپ ۇيىنە جىگىتتى دەپ، – ەدىم، ايتىپ جاي ساعان جارايدى، –

ىت كۇلىپ بىرنەشە كۇن جاتا بەردى. ءبىر كۇنى جىگ-ىنىڭ ءبارىن ايتتى. ءسويتىپ ايەلىمەن ويناپبىلگەندەر ەستىپ
 ەرىگىپ، ءىشى پىسىپ ايەلىنە ايتتى:

 ىپويالن ايەلى. دەپتى – كەلەيىن، اۋالپ اڭ بارىپ جەرگە تاۋلى كۇن شاقتى ون ءبىر مەن رەنجىمەسەڭ، سەن –
 ىنىڭاكەس ءوز دەپ، –، «، بارىپ قىزىق كورىپ، كوڭىل كوتەرىپ كەلسىنجىبەرگەنشە داالعا قۇر مۇنى»: وتىرىپ
 .بوالدى جىبەرمەك باعىنا قۇراتىن ساۋىق-ويىن قىزىقتى ءتۇرلى نەشە سالدىرعان ساندەپ

 ،ساۋىق-ويىن ءتۇرلى نەشە بارعاندا وندا. قويامىن سەرت ءبىر ساعان مەن – ايەلى، كۇيەۋىنە دەدى – ءبىراق، –
ى قىزىعى بار، ونىڭ بارىنە دە رۇقسات. كۇمىستەن سالىنعان ۇلكەن اق ءۇي بار، سونىڭ الدىندا باق. ءتۇرل نەشە

تارام جول بار. كۇنباتىس جاعىنداعى جولمەن ءجۇرىپ كەلە جاتقانىڭدا الدىڭنان كىشكەنە قارا -باقتىڭ ىشىندە تارام
انشىپ جاتادى، ىشكىڭ كەلسە، سونىڭ ءبارىن ءىش. ءبىراق، جاعىنان نەشە ءتۇرلى سۋ ش-تاس كەزىگەدى. سونىڭ جان

سول تاستىڭ ار جاعىندا اق شىنىدا ءمولدىر كوك سۋ بار، سونى ءىشۋشى بولما. مەنىن ساعان قويعان سەرتىم دە، 
 .جىبەرەدى الىپ سەرت كۇيەۋىنەن ءسويتىپ،. دەدى –سۇرايتىنىم دا سول، 

جىگىت ايەلىنە سەرتىن بەرىپ، سول بەتىمەن ءجۇرىپ كەتتى. ءجۇرىپ وتىرىپ، ايەلى ايتقان باققا كەلەدى. كەلسە، 
ەدى. بارلىعىن ساۋىققا كىرىپ كەت-ايتقانىنداي نەشە ءتۇرلى قىزىق سوندا ەكەن. جىگىت تە كەلىپ قىزىققا باتىپ، ويىن

ققا تويمايدى. ءبىر كۇنى باقتى تاعى اراالپ كەلە جاتىپ ايەلىنىڭ ون شاقتى كۇندەي ارااليدى. جىگىت سوندا دا قىزى
ايتقان تاسىنا كەزىگە كەتەدى. تاستىڭ سول جاعىنا شىعىپ قاراسا، ادەمى كوك ءمولدىر سۋ تۇر. الگىنى كورىپ جىگىت 

ت ەتتى. ال، رۇقسا ياپىرماي، ايەلىم مىنا سۋدىڭ بارىنە»قاتتى قۇمارالنىپ، ىشكىسى كەپ كەتەدى. جىگىت ويالنادى: 
مىنا كوك سۋعا قاالي رۇقسات بەرمەدى؟ مۇندا قاندايلىق قاسيەت بار، بولماسا قاندايلىق قاستىق بار. مۇنى ىشۋگە 

 بۇل اي،ياپىرم». قيمادى توگۋگە سۋدى دا، الدى قولىنا كوتەرىپ شىنىنى دەپ، –، «ماعان قيماسا، توگىپ كەتەيىن
سەم ءبارىبىر ر سەنى ىشپەي كەتەگە. باراسىڭ قىزىقتىرىپ مەنى دەسەم ىشپەيىن. ىمبەرد سەرت ايەلىمە ىشپەسكە سۋدى

 سكەنتۇ باسقا ايتپەسە ولەيىن، ءىشىپ سۋدى وسى نە تاۋەكەل،»: تۇرىپ ويالنىپ دەپ، –، «ءومىرى ارماندايمىن
 ەلىنەناي ءوز ەكەن، اق-سول. جۇتتى اق-ءبىر كوتەرىپ باسىنا سۋدى شىنىداعى جىگىت دەپ، – ،«كورەيىن بالەنى

 ا قالىپ:تۇر قاسىنا قىز سۇلۋ ءبىر دە
 اعاتىناس سول كۇنىنە، سول جىلىنا، سول ءتۇسىمنىڭ كورگەن ءبىراق،. ەدى ەمەس بۇالي ءتۇسىم كورگەن مەنىڭ –

 ىگىتج. تۇسەدى جابىسا جىگىتكە قىز دەپ، – وسىالي، بۇيرىعى قۇدايدىڭ. تيەم ساعان مەن. بولدىڭ كەز سەن
 :قالىپ ساسىپ

 :قىز. دەيدى –ار عوي، ب ايەلىم مەنىڭ االم، قاالي سەنى مەن –
 سەنىڭ. ەدىم قىزى بايدىڭ ءبىر مەن»: دەيدى بىالي قىز دە، دەيدى – تىڭداڭىز، ءسىز ايتايىن، سىر مىناداي مەن –

. باتيماءبي اتىم مەنىڭ. ەدى مينۋار اتى ونىڭ. ەدى قىزى جالعىز پاتشانىڭ پالەن بىلەمىن، دا ايتپاساڭ ايەلىڭدى
ن وقىپ ءجۇرىپ، جاقسى دوس بولىپ وستىك. ءبىر كۇنى تۇندە ول دا، مەن دە ۇيىقتاپ وقۋى سيقىرلىق دە ەكەۋمىز

جاتىپ، ءتۇس كورىپ، ەكەۋمىز دە ءبىر جىگىتكە عاشىق بولىپ شىقتىق. تاڭەرتەڭ تۇرىسىمەن ول ماعان كورگەن 
ولدىق. گىتكە عاشىق بءتۇسىن ايتىپ ەدى، مەنىڭ دە كورگەن ءتۇسىم سول ءبىر ءتۇس. سونىمەن ەكەۋمىز دە ءبىر جى

ءبىراق ونىڭ ءتۇسى سول جىگىتكە مەنەن بۇرىن قوسىالتىن ءتۇس ەدى. ال، مەنىڭ كورگەن ءتۇسىم ناق وسى بۇگىن 
قوسىالتىن ءتۇس ەدى. سونىمەن ەكەۋمىز دە ءبىر جىگىتكە عاشىق بولىپ، قاشان كەزدەسەمىز دەپ جۇردىك. سويتسەم، 

سيقىردىڭ وقۋىن وقىپ، مەنى وسى جەرگە ءمولدىر سۋ عىپ كەتكەن ەكەن.  دوسىم سول جىگىتتى مەنەن قىزعانىپ،
 :تە ىگىتج. قىز دەيدى –، «ەندى ءسىز كەلدىڭىز، قۇدايدىڭ وسى كورسەتكەن بۇيرىعى بويىنشا، مەن سەندىكپىن

 .كەلەدى ايەلىنە بۇرىنعى قايتىپ، ءجۇرىپ بىرگە ەكەۋى دەپ، – قايتەيىن، بولسا وسىالي بۇيرىق –
 نۋار ءبيباتيمانى كورىپ، تانىپ، الدىنان قارسى شىعىپ:مي
 ىم،بەرد رۇقساتىمدى مەن جارايدى. ەكەن قوسقان ادامعا ءبىر ەكەۋمىزدى قۇداي. كەشىر ەكەنمىن، بولعان كىنالى –
 كۇن بىرنەشە اي، بىرنەشە. بەردى جاتا كۇلىپ-ويناپ ورتاسىندا ەكەۋىنىڭ الىپ، سۇلۋدى ەكى جىگىت. دەيدى –
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وتتى. ءبىر كۇنى پاتشانىڭ ەكى ءۋازىرى الگى جىگىتتىڭ ەسىگىنىڭ الدىنان ءوتىپ بارا جاتىپ، ەكى سۇلۋدى ء
 قولتىقتاپ جۇرگەن جىگىتتى كورىپ، ەكەۋى ەسىنەن تانا قىزىعىپ، ەرتەڭىنە پاتشاسىنا شاۋىپ كەلىپ:

، جىگىت كى قىزدىڭ ساۋلەسى بەتىنە ءتۇسىپە. الىپتى ايەل سۇلۋ ءبىر تاعى جىگىت اناداعى. پاتشا تاقسىر ياپىراي، –
سۇلۋ بولىپ كەتىپتى. ءبىز ەكى ايەلدى كورىپ قىزىعىپ، ەسىمىزدەن تاندىق. وسى ەكى ايەل سىزگە اليىق ەكەن. 

 قۋانىپ سوڭ ەستىگەن مۇنى پاتشا. ءۋازىر ەكى دەدى –جىگىتتىڭ كوزىن جوعالتىپ نەعىلساڭىز دا ءسىز الىڭىز، 
 :كەتىپ

 :سالىپ دەگبىر بارىپ جىگىتكە دەرەۋ دە ءۋازىر. بۇيىردى دەپ –ىگىتتى شاقىرىپ كەل، ج ءقازىر –
 پاتشا .بەردى سالەم كەلىپ، پاتشاعا سوڭ ەستىگەن جىگىت. دەيدى –! ءجۇر تەز جاتىر، شاقىرىپ پاتشا سەنى –

 :جىگىتكە الىپ، سالەمىن
. دەدى –ەر دە ورىنداپ كەلمەسەڭ، باسىڭدى االمىن، ەگ. كەلەسىڭ ورىنداپ سونى تاپسىرام، جۇمىس ءبىر مىناداي –

 :جىگىت
 :پاتشا. دەيدى – بەرەسىز؟ تاپسىرما قاندايلىق تاقسىر، –
 ىزيمانس جوق ما، يماندى شەشەم-اكە سول مەنىڭ. ەدىم باالسى جالعىز ونىڭ مەن ەدى، ولگەن شەشەم-اكە مەنىڭ –
 :جىگىتكە دە دەدى –ىڭدى االمىن، باس بىلمەسەڭ ەگەر. كەلەسىڭ ءبىلىپ سەن سونى با،
 :ساسىپ جىگىت. دەدى – سۇرايسىڭ؟ ۋاقىت كۇن نەشە ءبىراق –
 تىڭجىگىت سونىمەن. دەيدى – ايتايىن، كەلىپ اقىلداسىپ ايەلىممەن كەرەك كۇن نەشە بارىپ ۇيىمە جارايدى، –

 جىگىت: .سۇرايدى دەپ – «بولدى؟ نە»: ايەلى ەكى. كەلەدى ۇيىنە قۇيىلىپ سۋ موينىنا
 بىلىپء سونى ەكەن، ما توزاقتى ما، يماندى شەشەسىن-اكە ولگەن پاتشا. بولدىم ولەتىن مەن بار، بولدىسى نە ە، –

 لۋدانبو ءتىرى كۇن ءبىراز. االمىن بىلە قايدان كىسىنى ولگەن مەن. دەدى االمىن باسىندى بىلمەسەڭ ەگەر كەل،
 ە. ەكى ايەلى:ايەلدەرىن جىگىت دەيدى – جوق، امال ەش باسقا

 قوي، قىرىق جەيتىن-ىشىپ ايەلدەرىم دەيىن وعان بەر، ۋاقىت كۇن قىرىق بارىپ، قايتا پاتشاعا سەن ەندەشە، –
 زىپ،ۇيگى جەرگە ەكى ەتىپ جاقىن اراسىن شاپتىرىپ، ءشوپتى مايا ەكى كەلگەنشە مەن جانە بەر ۇن قاپ قىرىق

 جۇگىرە باسىپ، پاتشاعا قايتىپ كەلدى دە: قۋانىپ جىگىت. دەدى – ،«ايت دەپ قوي كەپتىرىپ
 :پاتشا. دەدى – دات، –
 :جىگىت دەيدى –! ايت بولسا، داتىڭ –
 نشەكەلگە مەن جانە بەرىڭىز ۋاقىت كۇن قىرىق ماعان ءبىراق ورىندايمىن، بۇيرىعىڭىزدى مەن پاتشا، تاقسىر –

نان كەيىن سول قىرىق كۇنگە دەيىن اراسىن و. بەرىڭىز ۇن قاپ قىرىق قوي، قىرىق ەتەتىندەي قورەك ايەلدەرىم
 –جاقىن ەتىپ، ەكى مايا ءشوپ شاپتىرىپ، كەپتىرىپ ۇيگىزىپ قويىڭىز. مەنىڭ سىزدەن سۇرايتىن تىلەگىم وسى، 

 قىرىق. ەردىب ورىنداي ءبارىن ايتقانىنىڭ جىگىتتىڭ قۋانىپ، دەپ ولەدى جىگىت لەپىرىپ، دا پاتشا. جىگىت دەيدى
جىرعاپ قوي مەن ۇندى ۇيىنە الىپ كەلەدى. قىرىق كۇن ۋاقىتى بىتكەنشە ەكى -. جىگىت ىرعاپىبەرد ۋاقىت كۇن

 كۇلىپ جاتا بەرەدى. سونىمەن قىرىق كۇن ۋاقتىسى ءبىتتى. جىگىت ەكى ايەلىنە ايتتى:-سۇلۋمەن ويناپ
 دەيدى: دە بىالي پاتشاعا ايەلى ەكى. دەيدى – ايتامىز، نە وعان. كۇن باراتىن پاتشاعا ەرتەڭ –
 مەن ەيىنك سونان. وتىرعىزىڭىز قورشاتىپ ايناال مايانى ءبىر تۇرعان ءۇيۋلى جيناپ، حالقىڭىزدى قاالداعى وسى –

 مۇمكىن، مەن، .ورتەڭىز مەنى تارتىپ، سىرەڭكە شوپكە كوزىنشە حالقىڭىزدىڭ سوندا. شىعامىن ۇستىنە مايانىڭ كەلىپ،
جىالرمىن. مەنى سوندا دا الماڭدار. سونىمەن مەن شوپپەن بىرگە ورتەنىپ  ايعايالپ، دەپ «الىڭدار» سوڭ، قىسىلعان

كەتىپ و دۇنيەگە بارام. ءسىز مەن كەلگەنشە حالقىڭىزدى تاراتپاي وسى جەردەن باعىپ وتىرىڭىز. مەن وسى ورتەنگەن 
اندا، جانا باستاع ءشوپ عىپ،شى ماياعا سەن». ايەلى ەكى دەيدى –مايانىڭ كۇلىنىڭ ىشىنەن شىعارمىن دەپ ايت، 

ءبىز سەنى ۇرالپ االمىز. جانە كۇل ابدەن سونگەندە ەشكىمگە سەزدىرمەي سەنى كۇلدىڭ استىنا اپارىپ تىعىپ قويامىز. 
 االس ەستي جىگىت. دەيدى –، «بىلگەنىڭدى ايتاسىڭ-سوندا سەن سول كۇلدەن شىعا كەلىپ، حالىققا كورگەن

 :كەلىپ پاتشاعا جۇگىرىپ،
 . پاتشا:دەيدى – ت،دا –
 القىنىڭح بەرىپ، بۇيرىق ازىرلەۋگە دەرەۋ پاتشا ەدى، ايتىپ ءبارىن ايتقانىنىڭ ايەلىنىڭ جىگىت. دەيدى – ايت –

 يەلدىڭا ەكى كۇندەي مەن اي. كۇتتى كەلۋىن جىگىتتىڭ وتىرعىزىپ، ايناالسىنا مايانىڭ ءبىر قالدىرماي، ءبىرىن
ەڭ، ەكى ايەلىندى اتت»ە جاتقان جىگىتتى كورىپ، پاتشانىڭ ءىشى كۇيەدى. كەل بىلقىلداپ الماي باسا بۋىنىن ورتاسىندا

دەپ تىستەنىپ قويادى. جىگىت كەلدى دە مايانىڭ ۇستىنە شىقتى. حالىق كورىپ، قاراپ تۇر. پاتشا « بۇگىن السام
 ماياعا ءورت قويعىزدى. ءورت شىعا باستاعاندا جىگىت:

 تشاعا ءوتىنىپ:پا حالقى. لدىسا ويباي دەپ – ال، مەنى –
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 :ايتتى پاتشا. دەيدى – شىعار، بار ارىزى ايتاتىن سىزگە مۇمكىن،. االيىق وتتان جىگىتتى –
 پاتشاعا حالىق. دەيدى – دەگەن، «الما دا جىالسام ايقايالپ، دەپ ال وتتان مەنى» ايتقان ءوزى ول جوق، –

ڭ ر وقۋىن وقىپ جىبەرىپ كۇيەۋىن وزدەرىنىسيقى ايەلى ەكى جىگىتتىڭ. كەتتى ورتەنىپ ءشوپ سونىمەن. سەندى
ىگىت قاشان ج»قاسىنا الىپ الدى. جىگىتتىڭ ورتەنىپ كەتكەنىن كوپشىلىك ءوز كوزدەرىمەن كوردى. ءورت باسىلدى. 

دەپ، كوپشىلىك قاراپ وتىر. كۇل ابدەن ءسونىپ بولعان سوڭ ەكى ايەل تاعى دا سيقىر وقۋىن وقىپ « شىعادى
، جىگىت قارا بولىپ-اۋزى قاپ-باسى، بەت-ىپ، كۇيەۋىن كۇلدىڭ استىنا تىعىپ قويادى. ءبىرازدان سوڭ، ءۇستىجىبەر

اسىپ بىلگەنىن زاۋالتا باستايدى. حالىق تا جىگىتتى ب-كۇلدىڭ استىنان شىعا كەلەدى دە، پاتشاعا سالەم بەرىپ، ەستىپ
 ى:كەتە جازداپ، انتاالپ تۇر. جىگىت پاتشاعا بىالي دەيد

اي! ءبىز بۇل جەردە قۇر تاماق ءىشىپ، شامامىز كەلگەنىمىز ناشار ادامدى باس سالىپ، توناپ -ر پاتشامتاقسى وي، –
، شەشەڭىز، شىركىن-الىپ، ىزدەپ پاتشا بولىپ، مال، شارۋا جيناپ بوس جۇرگەن ەكەنبىز. تاقسىر، ءسىزدىڭ اكە

باقشا، التىنداتقان اق كۇمبەز -ندى ەكەن. نەشە ءتۇرلى گۇلقانداي قىزىقتى، قانداي جاقسى تۇرادى، ەكەۋى دە يما
ءۇي، تورعىن، شاعي، جىبەك. والر ءبىز قۇساپ مال باقپايدى، تاماق جاسامايدى، تاماق قايدان تابىالدى دەمەيدى. 

اقسىر ت ساۋىق، ونان باسقا ويالرى جوق،-ءبارى دايىن، وزىنەن ءوزى داستارقانعا كەلىپ، تولىپ تۇرادى. ىلعي ويىن
شەشەڭىز جيىرما بەستەگى قىز بەن جىگىتتەي. وسى دۇنيەدەن كەلگەن مەنى والر شال دەيدى. -پاتشا. ءسىزدىڭ اكە

 وندا ءسىز ەگەر،. جىاليدى بىردەي ەكەۋى دەپ، –، «جالعىزىمدى ءبىر كورسەم»شەشەڭىزدىڭ ارمانى: -تەك اكە
. مۇنان نە االسىز؟ بارلىق قىزىق تا، ەدىڭىز كەلمەس دە ءوزىڭىز جانە ەدى جىبەرمەس شەشەڭىز-اكە بارساڭىز

دەپ ماعان جابىستى. جانە مەنىڭ ءوزىمنىڭ دە قايتقىم « قايتپا»شەشەڭىز -حوردىڭ قىزدارى دا سوندا. ءسىزدىڭ اكە
: تىايت سالەم شەشەڭىز-اكە. جىگىت دەيدى –كەلمەدى، ءبىراق امال جوق، ءسىزدىڭ بۇيرىعىڭىز ءۇشىن كەلدىم، 

 –، «والتا كەلمەسە دە، ءبىر كەلىپ بەتىنەن ءبىر يىسكەتىپ قايتپاسا، ءبىزدى ويالماعانى، ايتا بارءبىرج ەگەر المبا»
 :ايتتى حالقىنا سەنىپ، قاتتى بۇعان پاتشا سونىمەن. دەيدى – تاپسىردى، قاتتى ماعان دەپ

شەشەمە -شىقتى. مەنىڭ اكە استىنان كۇلدىڭ جىگىت كەتكەن ورتەنىپ شوپپەن مايا ءبىر. كوردىندەر وزدەرىڭ مىنە، –
-تورت كۇن رۇقسات بەرىندەر. مەن اكە-بۇنىڭ بارعانى راس. بۇعان كوزىم جەتتى. ەندى، حالقىم، ماعان ءۇش

 :حالقى وعان. دەيدى –شەشەمدى ءبىر كورىپ، ماۋقىن باسىپ سالەم بەرىپ كەلەيىن، 
 .دەيدى –قاالسىز عوي،  كەلمەي ۇمىتىپ، ءبىزدى كورىپ، دۇنيەنى جاقسى سوڭ بارعان ءسىز –

 وعان پاتشا:
 ۇشء. كەلىستى دا حالقى بۇعان. بەرەدى ۋادەسىن ەلىنە دەپ، – بەرىڭدەر، رۇقسات كۇنگە ءۇش تەك كەلەم، مەن –

 شىعىپ اتشاپ ۇستىنە مايانىڭ ەكىنشى قويعان ءۇيىپ سونىمەن. بەردى رۇقسات كەلۋگە بارىپ شەشەسىنە-اكە كۇنگە
ىرىپ، ءشوپتى ورتەپ جىبەردى. پاتشا ورتەنىپ بارا جاتقان سوڭ، ساسىپ، ويبايالپ، اتتاندى وت ايناال ەلى. تۇردى

سالدى. ەلى وتتان االيىن دەپ ەدى، جىگىت العىزبادى. ءسويتىپ، پاتشاەكەڭ ورتەنىپ كەتە باردى. سونىمەن حالقى 
ەسىنىڭ شەش-ول ەندى اكە»وتكىزدى. پاتشا كەلمەدى، بىرنەشە كۇن، بىرنەشە اي « پاتشا قاشان كەلەدىمەن»كۇندە 

دۇنيەنىڭ  و»دەپ، حالىق پاتشادان كۇدەر ءۇزىپ، باسقا پاتشا سايالماق بولىپ جينالىپ، « قاسىندا قالدى، كەلمەيدى
 دەپ، مينۋار مەن ءبيباتيما قىزدىڭ كۇيەۋىن پاتشا قويادى.« قىزىعىنا الدانباي قايتىپ كەلگەن ساباز

 ادامدى.... جامان 9
 بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر پاتشا بولىپتى. پاتشا ەرىگىپ وتىرىپ ءوزىنىڭ باس ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ:

 ەتەتىن جاقسى تۋعان جامان ادامدى اۋەلى،. كەل تاۋىپ سۇراعىمدى مىنا مەنىڭ بەرەم، سۇرەك كۇن بەس ساعان –
عىمدى تاۋىپ كەل، ەگەر تاپپاساڭ سۇرا ەكى وسى كىم؟ ەتەتىن جامان تۋعان جاقسى ادامدى سوڭ، ونان كىم؟

 .دەپتى –باسىڭدى االمىن، 
سونىمەن ءۋازىر ۇيىنە كەلىپ، كۇندە ويالنادى، كۇندە قايعىرادى. قاالي ويالسا دا تابا المادى. سۇرەگىنە ەكى كۇن 

انىڭ اتىپ الدى. ءبىر كۇنى پاتشقالعاندا وتە قايعىرىپ، اقىر ءولدىم دەپ ۇيىندە ءىشقايدا شىقباي توسەك تارتىپ ج
گۇلجاھار دەگەن جالعىز قىزى بار ەدى. بۇل گۇلجاھاردى باس ۋازىردە قىزىم دەپ اسىراپ كۇنىنە بارىپ گۇلجاھاردىڭ 
بەتىنەن ءبىر يىسكەپ قايتادى ەكەن. ءبىر كۇنى گۇلجاھار وياليدى، بۇل مەنىڭ ەكىنشى اكەم قايدا، كۇنى ءبىر كەلىپ 

 ۇيىنە دەپ –قايتۋشى ەدى. ءۇش ءتورت كۇن كەلمەي قالدى جوق بولماسا اۋىرىپ قالدى ما،  بەتىمدى يىسكەپ
 كەسىنىڭا گۇلجاھار. ەدى جاتىر شىعىپ ەسى توسەكتە تاياپ ولۋگە ناشار، ءحالى اكەسى العان اسىراپ كەلسە، ىزدەپ
 :ايتتى ءۋازىر باس سوندا. سۇرادى ءقالىن كەلىپ قاسىنا

اتشامىز ماعان بەس كۇن سۇرەك بەرىپ، ماعان ەكى سۇراق قويىپ، تاپ، پ اكەڭ ايتاسىڭ نەسىن قاراعىم، ءاي –
تاپپاساڭ باسىڭدى االمىن دەيدى. ول سۇراعىن مەن تابا المادىم، بۇگىن اقىرعى كۇن، ەرتەڭ پاتشانىڭ مەنىڭ 

 .گۇلجاھارعا ءۋازىر باس دەدى –باسىمدى االتىن كۇنى، 
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 سوندا گۇلجاھار:
 .دەدى –ردى، ماعان ايتىڭىزشى سۇراعىڭىزدى، بە سۇراق قانداي ىزگەس اكە –

 سوندا باس ءۋازىر ايتتى:
 ،كىم ەتەتىن جاقسى ادامدى تۋعان جامان سۇراعى قايتەسىڭ، ونى قيىن تابۋ سۇراق، قيىن ول اي،-باالم ءاي –

 :ايتتى گۇلجاھار سوندا. دەدى – دەيدى، كىم ەتەتىن جامان ادامدى تۋعان جاقسى
 «ەد تاپتىم ويالپ وزىم»ء ايتپاڭىز، ءسىز دەسە ايتتى كىم ءبىراق ايتايىن، مەن دەدى، –اي، وڭ ول اي،-اكە وي –

 دەپ «ىايتت گۇلجاھار قىزىڭ وز»ء ايتارسىز عانا بولسا ولتىرەتىن دەپ ايت شىنىڭدى سەنبەي سىزگە ەگەر. دەدى
تىپ تۇرىپ، گۇلجاھاردى ايتشى دەپ، ا توسەكتەن جازىلىپ، قۋانعاننان ءۋازىر باس جاتقان ولگەلى سونىمەن. دەدى

 قۇشاقتاي الدى. سوندا گۇلجاھار ايتتى:
 .دەدى – دەڭىز، ايەل دە ەتەتىن جامان تۋعان جاقسى ايەل، ەتەتىن جاقسى ەردى تۋعان جامان –

 سونىمەن باس ءۋازىر ەرتەڭىندە پاتشاعا كەلدى. پاتشا باس ۋازىرگە:
 .دەپتى –باستا،  ايتا با، تاپتىڭ سۇراعىمدى مەنىڭ ال، –

 باس ءۋازىر ايتتى:
 قىلىشىن پاتشا سوندا. دەدى – عوي، ايەل دە ەتەتىن جامان ەردى جاقسى ايەل، ەتەتىن جاقسى ەردى جامان –

 :الىپ جۇلىپ
 ايت، ەرەۋد ايتتى ساعان كىم كەلدىڭ، تاۋىپ بۇگىن جاتىپ، الماي تابا كۇندەي نەشە االم، باسىڭدى شاپشاڭ، ايت –
 .دەدى –

 باس ءۋازىر:
 .تاپتىم ءوزىم جوق، ايتقان ماعان كىمدە ءىش تاقسىر، –

 پاتشا دەرەۋ ءبىر ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ:
 تەتىپدەدەك دەرەۋ ءۋازىر با، قىلسىن ەكى بۇيرىعىن پاتشانىڭ. دەدى – ءولتىر، اسىپ دارعا اپارىپ مىنانى دەرەۋ –

دەدى. سوندا « ايت، داتىڭدى»دەدى. پاتشا « دات»ازىر پاتشاعا ءۋ باس سوندا. جونەلدى اال داراعا ءۋازىردى باس
مەن ءسىزدىڭ سۇراعىڭىزدى تابا الماي ساندالىپ جاتىر ەدىم، ءوزىڭىزدىڭ قىزىڭىز گۇلجاھار »باس ءۋازىر ايتتى: 

زىر. ۋاء دەدى –، «ايتىپ شەشتى كەلىپ، سۇراپ، سوعان ءسىزدىڭ سۇراعىڭىزدى ايتىپ ەم، وسى سۇراقتى گۇلجاھار
 سونىمەن پاتشا اشۋالنىپ، دەرەۋ قىزىن شاقىرىپ الىپ، قىزىنان:

 .پاتشا سۇرادى دەپ – با، ايتتىڭ سەن –
 قىزى گۇلجاھار پاتشاعا:

 .دەدى – ايتتىم، مەن يا، –
 بارلىعىڭ كوشە كوشە ءجۇرىپ، كىم قايىرشى، كىم»پاتشا اشۋالنىپ، بارلىق ءۋازىرىن جيناپ الىپ، بۇيىرىق بەردى: 

 كەزىپ كوشەنى كوشە ۋازىرلەر. جىبەرەدى ۋازىرلەرىن دەپ –، «ءتۇرى جوق ەسۋاس ادام بولسا ماعان الىپ كەل
 الماي جۇرە الىپ اياعىن كوشەمەن وتىرسا قاراپ ىقجۋ تاڭعا ءۋازىر ءبىر جاتىپ كەلە ىزدەپ دەپ ادامدى جامان
ا بەت اۋىزى ساتباق ساتباق بىرنەشە كۇن جۇلم جۇلما باسى ءۇستى. الدى ۇستاي ءۋازىر ادامدى جاتقان كەلە

جۋىلماعان، ءوزى اش ءقالى ناشارالعان ادامدى سۇيرەپ پاتشاعا الىپ كەلدى. پاتشا كوردى دە قىزى گۇلجاھارعا 
 تاستىرىپۇس قول ەكەۋىن دەپ –، «سەنى وسى جامانعا قوستىم، وسىنى ادام قاتارىنا قوسقانىڭدى كورەيىن»ايتتى: 

اق ۇيىندە نان -دەپ ۇيىنەن تۇك الماي، جالعىز« جارايدى»زى گۇلجاھار دا اكەسىنەن تايىنباي قى. بەرەدى قويا
يلەيتىن اعاش شەلەك بار ەكەن، سونى شەشەسىنەن سۇراپ الىپ، ونان كەيىن ءوزىنىڭ نەشە ءتۇرلى بۇلدىق قيىعىن 

جاھار ە شەشەسىنە قوش ايتىسىپ گۇلجيناپ جۇرەدى ەكەن سونى الىپ، شەلەكتى اكەسى قوسقان جارىنا كوتەرتىپ، اك
قىز ءجۇرىپ كەتتى. سونىمەن ءبىر نەشە كۇن ءجۇرىپ، ءبىر شاھاردىڭ شەتىنە كەلىپ جەتتى. كەلسە شاھاردىڭ بەرگى 
شەتىندە اعىپ جاتقان ۇلكەن وزەن، وزەننىڭ جاعاسىندا ۇلكەن يەن تۇرعان اق ءۇي، سول ۇيگە كەلىپ، ورناالسىپ 

جاقسىالپ شومىلدىرىپ، تازاالپ كيىندىرىپ، شەلەكتىڭ ءتۇبىن قىرىپ سۋمەن يلەسە نان بولىپ تۇرا بەردى. جامانىن 
شىعىپ، وتقا باستىرىپ جەتى تاماق قىلىپ ءجۇردى. ءسويتىپ ءوزىنىڭ ءتۇرلى قۇراق بۇلىنان نەشە ءتۇرلى قۇبىلتىپ، 

 اعامات بەس اپارىپ بازارعا دەدى، –ءاديالدى،  مىنا»ءاديال جاساپ جامانىن بازارعا بار دەپ، مىنانداي اقىلىن ايتادى: 
 اماقت جاقسى-جاقسى ساتىپ ماتاعا بەس تولكە بەرمە، دە بەرگەنگە كوپ جانە بەرمە دە بەرگەنگە ارتىق بۋدان ساي

 اتام بەس سۇراعاندارعا باعاسىن ءجۇرىپ، ۇستاپ ءاديالدى كەلىپ بازارعا جامان سونىمەن. دەدى – كەل، الىپ ساتىپ
ى، دەپ سۇراپ ەد« باعاسى ءاديالدىڭ قانشا»ءجۇر ەدى، ءبىر جىگىت كەلىپ ءاديالدى كورىپ تاڭدانىپ تۇرىپ  دەپ

 جامان باعاسى بەس ماتا دەدى. ءاديالدى كورىپ تۇرعان جىگىت:
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 ىوس اكەلسەڭ ءاديال وسىنداي ەكىنشىدە جانە. دەدى بەر بەرەم ماتا جارىم بەس مەن بولسا، ماتا بەس باعاسى –
 :جامان ەدى دەپ –بەس جارىم ماتادان اال بەرەم جانە سەنىمەن جولداس بوالمىن، 

 ەدى، بەرمەپ دەپ – ماتا، بەس باعاسى تولكە ساتپايمىن، دا باعاعا كەم ساتپايمىن، باعاعا ارتىق بەرمەيمىن، جوق –
ن ىق باعا بەرگەنگە بەرمەيمىارت باعاسىنان اكەپ ساتقالى بازارعا جىندىمىسىڭ، سەن» كوپشىلىك جۇرگەن بازاردا

دەپ كوپشىلىك زورلىق قىلعانداي الگى جىگىتكە بەردى. جامان ءاديالدى بەس جارىم ماتاعا ساتىپ، وزىنە « دەيسىڭ
يا، ءوز باعاسىنا »دەپ سۇراپ ەدى، « وز باعاسىنا ساتتىڭ با»كيىم، تاماق الىپ ۇيىنە باردى. ايەلى گۇلجاھار ء

وسىنىڭ اقشاسىنا ۇلكەن »ردى. ەرتەڭىنە ءاديال تىگىپ جاماندى تاعى جىبەردى بازارعا، دەپ جاۋاپ بە« ساتتىم
 ەلىپ،ك بازارعا رەت ەكىنشى جامان ءسويتىپ. دەدى –، «ساندىق ساتىپ ال دا، قالعانىنا كورپە تىگەتىن قيىق ال

پ پ، تاعى بەس جارىم ماتا بەرىەلىك جىگىت العان ماتاعا جارىم بەس ءاديالىن كەشەگى. جۇرەدى ۇستاپ ءاديالىن تاعى
ساتىپ الدى. ول ساتقان اقشاعا جامان ۇلكەن ءبىر كىسى سيىپ كەتەتىن ساندىق الىپ، ارتىعىنا كورپە جاسايتىن قيىق 
ساتىپ الىپ، ۇيىنە كەلدى. سونىمەن جامان داندەپ، كۇندە بازارعا ءاديال اكەلىپ، سويلەسپەي بەس جارىم ماتا 

كەپ بەرىپ تۇراتىن بولدى. ەكەۋى ساۋداالس بولىپ الدى. بۇدان بۇرىن گۇلجاھار بۇعان بەرەتىن جىگىتكە ا
تاپسىرعان ەدى، بازارداعى ادامدار ءۇيىڭدى سۇراسا ايتۋشى بولما، ءىش كىمدى ۇيگە ەرتىپ كەلمە جانە مەنى كەتەردە 

رىپ سونىمەن جامان كۇندە بازارعا با ساندىققا سالىپ كەت تە، كەلگەنىڭدە ساندىقتى اشىپ تۇر دەپ تاپسىرعان ەدى.
 ءاديالىن ساۋداالسىنا اكەلىپ بەرىپ ءجۇردى. ءبىر كۇنى ساۋداالسى ايتتى:

 وي،ق كورسەتىپ ءۇيىڭدى ماعان سەن. المايدى ىشكىم باسقا االمىن، باعامەن ارتىق مەن ىلعي ءاديالىڭدى سەنىڭ –
جانە ءاديالدى كۇندە بازارعا تاسىپ نە قىالسىڭ، مەن  ىزدەيمىن قايدان سەنى مەن بولسا كەرەك ءاديالىڭ سەنىڭ

 :يالنىپ جامان وعان. دەدى –ءۇيىڭدى كورگەن سوڭ ءوزىم بارىپ الىپ تۇرامىن، 
 الىپ سۋ مەن تۇر وتىرا ۇيدە سەن دە، كەلدى ەرتىپ ۇيىنە جىگىتتى دەپ، – كور، ءۇيىمدى ءجۇر جارايدى، –

دەپ « امۇنىڭ ايەلى قايد»ى ۇيىنە وتىرعىزىپ، سۋعا كەتىسىمەن جىگىت جىگىتت دەپ – تات، ءدام ۇيدەن كەلەيىن،
 «ايەل وسىندا ەكەن»ءۇيدىڭ ءىشىنىڭ ءبارىن قاراپ ءجۇرىپ تابا الماي توردە تۇرعان ۇلكەن ساندىقتى كورىپ، 
. جامان اندىق تا جوقدەپ جىگىت ساندىقتى ارقاالپ ءجۇردى دە كەتتى. جامان سۋىن الىپ ۇيىنە كەلسە جىگىتتە، س

شارشاپ ءبىر شاھارعا كەلىپ، ءبىر -جىالپ ايەلىن ىزدەپ قاڭعىپ كەتتى. سول جۇرگەننەن جۇرە جۇرە ارىپ-جىالپ
 كەمپىردىڭ ۇيىنە سۇرانا كىرىپ، سول ۇيدە پاتەر تۇردى. بۇدان كەمپىر سۇرادى:

انىڭ ءبارىن كەمپىرگە ايتتى. وقيع وتكەن باسىنان باال. دەدى – باالسىڭ، جۇرگەن شارشاپ ارىپ نەعىپ باالم –
 سودان كەيىن كەمپىر ايتتى:

 رالىپقا دەپ اۋىردىم ۇيدە بولەك سۇراپ ۇلىقسات اي ءبىر ول اكەپتى، قىز ءبىر پاتشامىز ءبىزدىڭ بىلەم مەن –
 .دەدى – ،«سول ايەلىڭ سەنىڭ. وتىر

 جامان كەمپىرگە:
 .دەدى –جولىقتىر،  ايەلگە سول مەنى اقتايمىن، ەڭبەگىڭىزدى ءسىزدىڭ مەن –

 كەمپىر جامانعا:
 يەلىا پاتشانىڭ سول ءجۇرىپ قىدىرىپ كوشەدە الىپ، ساتىپ تاراق باس ي مەلىش ۇساق بارىپ، بازارعا ەرتەڭ –

 ۇيدە بيىك ايەلىڭ سەنىڭ سوندا ءوت، ايعايالپ دەپ االدى تاراق كىم االدى، مەلىش كىم ءجۇرىپ، كوشەمەن تۇراتىن
 .دەدى –ەندە كوڭىلى بولسا سەنىڭ تاراعىڭدى ساتىپ الىپ ءبىر بەلگى بەرەدى، س ەگەر كورىپ، سەنى

كىم اينا، تاراق »جامان كەمپىردىڭ ايتقانىن ىستەپ ساۋدا ىستەگەن بوپ ءوز ايەلى تۇرعان كوشەمەن ءجۇرىپ، 
رىپ، جامانىن تانىپ دەرەۋ دەپ داۋىستاي ءجۇرىپ كەلە جاتىر ەدى، بيىك ۇيدە تۇرعان ءوز ايەلى كو« االدى

مىنا تۇيگەن ورامالدى اناۋ ساۋدا ىستەپ جۇرگەن جىگىتكە بەر دە، ءبىر تاراعىن الىپ »اسباششى قىزىن جىبەرىپ 
دەپتى. اسباششى قىز بارىپ، تۇيگەن ورامالدى جىگىتكە بەرىپ، ءبىر تاراعىن الىپ پاتشانىڭ حانىمىنا اكەپ « كەل

 كەلدى. كەمپىر:بەردى. سونىمەن جامان ۇيگە 
 .سۇراپتى دەپ – ءبىتىردىڭ، نە باالم ە، –

 جامان ايتتى:
 ۇيگەنت دەپ – ەمەس، ايەلىم ءوز ول ءبىراق بەردى، ورامالدى تۇيگەن مىنا قىز ءبىر الىپ تاراق ءبىر بىلمەيمىن، –

 .بەرىپتى قولىنا كەمپىردىڭ ورامالدى
 جانە ءبىر بۋناق التىن بار ەكەن. كەمپىر ايتتى جامانعا:كەمپىر ورامالدى شەشىپ قاراسا ءبىر التىن ساقينا 

 پ،الى ساتىپ توقىمىمەن ەر ارعىماقتى ەكى التىنعا انا ەكەن، دەگەن بەر ماعان ساقينانى مىنا دەدى، – باالم، –
 تەز» جاماندى دەرەۋ دەپ، – ەكەن، دەگەن كۇت مەنى كەلىپ، كەزدە ۇيىقتاعان ەل قاقپاعا وسى تۇندە بۇرسىگۇنى

دەپ بازارعا جىبەرەدى. جامان بازارعا بارىپ ەر توقىمىمەن بارلىق التىندى بەرىپ، ەكى « ق ساتىپ اكەلارعىما ەكى
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جارايدى، بۇگىن ەكى اتپەن قاقپانىڭ الدىنا بارىپ ەكى اتپەن ۇيىقتاماي كۇتىپ »ارعىماق ساتىپ اكەلدى. كەمپىر 
ەلىپ، قاقپانىڭ الدىندا ەكى اتتى ۇستاپ قاراپ وتىرىپ، ءتۇن دەپ جاماندى جىبەرەدى. سونىمەن جامان ك« وتىر

ت ۇش رە-دەپ ەكى« كەلدىڭ بە»ورتاسىندا ۇيىقتاپ قالىپتى. ءتۇن ورتاسى بولعاندا ايەلى گۇلجاھار كەلىپ 
 دىبىستاپ ەدى ءۇن جوق، سونىمەن جاماننىڭ قوينىنا قويدىڭ ەكى شيكى اسىعىن سالىپ كەتىپتى. ءبىر ۋاقىتتا جامان
 شوشىپ اتىپ تۇرىپ قاراسا، تاڭ اتىپ كەتىپتى. جامان ساسىپ اتقا مىنە ساال شاۋىپ ەكى اتپەن ۇيگە كەلدى. كەمپىر:

 .دەدى – كوردىڭ، نە باالم ە، –
 جامان:

 .دەدى – قالىپپىن، ۇيىقتاپ باسىپ، قارا اپا، ويباي –
 كەمپىر:

 .دەپتى –دىڭ بە؟ اكەل شىعار، بار بەلگىسى ءبىر كەلسە، ايەلىڭ ەگەر ەكەن، بولعان جامان –
 جامان:

 :ايتتى كەمپىر. ءتۇسىپتى اسىق شيكى ەكى قوينىنان قاراسا، شەشىنىپ دەپ – جوق، بەلگى ونداي جوق –
 ونان ،االدى قيدىرىپ نەكە مەنى پاتشا كەيىن كۇننەن ەكى ەكەن، دەگەن – ەكەنسىڭ، شيكى ءالى سەن باالم يا، –

بۇگىن نە عىلساڭدا ۇيىقتاماي وتىر، بۇگىننەن قالساڭ ساعان ايەل  سەن ەكەن، دەگەن جوقپىن ساعان مەن كەيىن
 .جىبەرەدى شىڭداپ جاماندى كەمپىر دەپ –جوق، 
دەپ تاعى دا قاقپانىڭ الدىنا كەلىپ ۇيىقتاماي، شيراقسىپ گۇلجاھار قاشان كەلەدى « كورگەن جەردە اۋىل بار»جامان 

كەلدىڭ »بولعاندا تاعى ۇيىقتاپ كەتىپتى. ءتۇن ورتاسى بولعاندا گۇلجاھار تاعى كەلىپ دەپ وتىرىپ ءتۇن ورتاسى 
ۇش رەت دىبىستاپ ەدى، جاماندا ءۇن جوق، قاتتى ۇيىقتاپ قالىپتى. گۇلجاھار قوينىنا تاس سالىپ -دەپ ەكى« بە

مپىر تاعى كەمپىرگە كەلىپتى. كە كەتىپ قالىپتى. جامان تاعى دا شوشىپ ويانىپ قاراسا، تاڭ اتىپتى. تۇرەگەلىپ تاعى
 سۇراپ ەدى، جامان:

 .دەدى – كەتىپتى، سالىپ تاس قويىنىما. قالىپپىن ۇيىقتاپ باسىپ قارا دە بۇگىن بولدى، جامان شەشەي، وي –
 كەمپىر ايتتى:

 دەگەن كەلمە قايتىپ ەندى كەلمەسەڭ، بۇگىن قالدى، بولىپ تاستاي قارا كوڭىلىم سەنەن كۇن، اقىرعى بۇگىن –
 .جىبەرىپتى پىسىقتاپ قاتتى دەپ –ەڭدە ۇيىقتامايتىن بول، قايتس بۇگىن ەكەن،

سونىمەن جامان كورگەن قاقپاسىنا تىعى كەلىپ، تاعى ساقسىنىپ وتىرىپ، ءتۇن ورتاسى بولعاندا تاعى ۇيىقتاپ قالىپتى. 
ن كەزدە، تۇندە ءبىر جەردەن كەلە دەپ دىبىستاپ تۇرعا« كەلدىڭ بە»ءتۇن ورتاسى بولعان كەزدە گۇلجاھار كەلىپ 

دەپ « دىميا، كەلدىم، كەل»جاتقان ءبىر جىگىت گۇلجاھاردىڭ داۋىسىن ەستي قويىپ، اتتىڭ قاسىنا جۇگىرىپ كەلىپ 
دەپتى. جىگىت جالما جان « سال ەكى اتتىڭ ۇستىنە»ەدى گۇلجاھار ەكى ءداۋ قورجىندى جىگىتكە الىپ بەرىپ 

سالىپ، ۇيىقتاپ جاتقان جاماننىڭ قولىنداعى ەكى اتتىڭ شىلبىرىن كەسىپ جىبەرىپ، ەكى قورجىندى ەكى اتتىڭ ۇسىتنە 
ىنان دەپ ەدى، جىگىت قول« قولىمنان تارت»اتتى ءوزى جەتەكتەپ الدى. زاپولوتتىڭ ار جاعىنان گۇلجاھار جىگىتكە 

انان تى. اۋىلدان بىالي ۇزاپ شىققتارتىپ الدى. سونىمەن ەكەۋى ەكى اتقا ءمىنىپ، قاالدان قىرعا شىعىپ ءجۇرىپ كەت
سوڭ گۇلجاھار جاماندى سوزگە تاراتايىن دەپ قاسىنا قاتارالسىپ كەلىپ بايقاسا، ءوزىنىڭ جامانى ەمەس، بوتەن ءبىر 
جىگىت ەكەنىن قىز سەزىپ، ۇندەمەي قالىپتى. جىگىت تە ۇندەمەي كەلەدى. ءسويتىپ تاڭ اتتى، كۇن شىقتى. ەكەۋى 

 ىن كورىپ، جىگىت قىزدىڭ قاسىنا قاتارالسىپ كەلىپ، ءسوز قاتىسىپ:بىرىنىڭ ءتۇس-ءبىر
 .دەپتى – قوسىاللىق، ەكەۋىمىز جەردە وسى ەندى بولدىڭ، ايەلىم مەنىڭ سەن –

 قىز ايتتى:
 نداعىقورجى مىنا سوڭ سودان تازاالنىپ، جۋىنىپ، سۋعا مىنا سەن ءبىراق بارام، قايدا اسىپ بۇيرىقتان جارايدى، –

 .دەپتى –سودان كەيىن قوسىاللىق،  سەندىكپىن، مەن كي، كيىمدى تازا
 جىگىت:

 جىگىت .جونەلدى دا قاشتى اتپەن ەكى گۇلجاھار ەدى، جاتىر شومىلىپ ءتۇسىپ سۋعا شەشىنىپ، دەپ – جارايدى، –
 .جولىقتى كەلىپ دا جامان جالباڭداپ بەرگەندە، جونەلە قۋىپ جاياۋ سوڭىنان كيىنىپ، دەپ «اۋ-الدادىڭ قاپ»

 جىگىت جامانعا:
 .سۇرادى دەپ –قايدان كەلەسىڭ،  –

 جامان:
 .دەدى – كەلەمىن، ىزدەپ سونى جوعالتىپ، ايەل –

 جىگىت تە:
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 ندەبەرگە جۇرە بۇالر سونىمەن. دەدى – ىزدەيىك، بىرىگىپ ەكەۋىمىز ەندى ءجۇرمىن، جوعالتىپ ايەل مەندە وي –
رادى، ول دا وزدەرى سياقتى ايەل جوعالتىپ سۇ جىگىتتەن كەلگەن ەكەۋى. قوسىلدى بۇالرعا كەلىپ جاياۋ ءبىر تاعى

ءجۇر ەكەن، ەندى ۇشەۋى جولداس بولىپ، ايەلدەرىن بىرگە ىزدەپ جونەلدى. گۇلجاھار قاشىپ وتىرىپ، ءبىر بيىك 
پ كەتىپ، عا قىزىعىاق كۇمبەزدى ۇيگە كەلدى. كەلسە وتەتىن قاقپانىڭ جانىندا ادەمى باقشا تۇر ەكەن، گۇلجاھار باقشا

ءبىر جەمىستى اال بەرگەن كەزدە، ەركەكشە كيىنىپ العان تىماعى ءتۇسىپ كەتىپتى. ونان كەيىن گۇلجاھار كۇزەتشى 
 شالعا:

 كورىپ قىزدى جاتىپ بەرىپ الىپ تىماعىن قىزدىڭ كەلىپ، شال. دەدى – بەرىڭىزشى، الىپ تىماعىمدى مىنا اتا، –
 جىبەرمەي لىپا شىلبىرىنان اتىنىڭ دەپ –، «سەنى االمىن مەن» بوساتپاي، قىزدى قالىپ، بولىپ عاشىق قىزعا قالىپ،
 ۇلىقسات نانمولالڭ بارىپ بولساڭ، االتىن مەنى» قىز، كەيىن بىلگەننەن جىبەرمەيتىنىن جالىنعانمەن قانشا. قويدى
ە، كەندكەت الۋعا ۇلىقسات مولالدان دەپ «جارايدى» شال. دەپتى – ،«تيەمىن كەيىن سونان قيعىز، نەكەڭدى سۇراپ

قىز تاعى قاشىپ كەتىپتى. ودان قۇتىلىپ يەن داالعا شىعىپ كەتىپتى. شال مولالدان نەكە قيۋعا ۇلىقسات الىپ، قىزدى 
ەرتىپ كەلەيىن دەپ جۇگىرىپ كەلسە قىز جوق، قاشىپ كەتىپتى. ءسويتىپ شال قىزدى ىزدەۋگە دايىندالىپ جاتقاندا، 

 «ايەلىم قاشىپ كەتىپ، سونى ىزدەۋگە شىققالى تۇرمىن»ىت كەلىپ شالدان ءجون سۇرادى. شال ايتتى شالعا ءۇش جىگ
ر دەپتى. شالدى قوسىپ الىپ بۇال« جارايدى، ءبىزدى ايەل ىزدەپ كەلەمىز، بىزگە قوسىلىڭىز»دەيدى. ءۇش جىگىت 

بولىپ قاالدى. قىزدى ۇستاپ العىن  ىزدەي بەرسىن، يەن داالمەن كەلە جاتقان گۇلجاھار قىرىق قاراقشىعا كەز
 :تىايت قىز. باستاپتى تاالسا ءوزارا دەپ –، «مەن االم، مەن االم»قاراقشىالردىڭ قىرقى دا قىزعا عاشىق بولىپ، 

 گەرە ايتامىن، ءسوز ءبىر سەندەرگە مەن سوندىقتان. تيەمىن بىرەۋىڭە جەكە تيمەيمىن، بارىڭە سەندەردىڭ مەن –
 دەپ شۋالدى. گۇلجاھار ايتتى:« دى، ىقتيارمىزجاراي» قاراقشىالر ەدى، دەپ – ،بولساڭدار ىقتيار

 ماعان بارىپ، جاياۋ جەرگە شاقىرىم ون بايالپ، جەرگە وسى اتتارىڭدى قىرىق سەندەر تۇرامىن، وسىالي مەن –
 بىرىنە ىرءب اتتارىن ماقۇلداپ، قىرقى بۇعان. دەيدى – تيەمىن، كەلگەنىڭە وزىپ قاي مەن سوندا. جارىساسىڭدار قاراي
تىرىپ، قىرقى جاياۋ جارىسۋعا كەتكەندە، گۇلجاھار قىرىق اتتىڭ بارلىعىنىڭ ارتقى اياقتارىن بالتامەن شاۋىپ بايالس

سىندىرىپ، قىرقىنان تاعى قاشىپ قۇتىلىپتى. سونىمەن گۇلجاھار قىز ءبىر شاھارعا كەلىپ، كەتە بەرگەن كەزدە، شاھاردا 
ءبىر توپ كىسى ءبىر قۇستى ۇشىرىپ ءجۇر ەكەن. ۇشقان قۇس گۇلجاھارعا قاراي ۇشىپ كەلەدى، ارتىنان جينالعان 

بەس كىسى شاۋىپ كەلەدى. قۇس ۇشىپ كەلىپ سرازى گۇلجاھاردىڭ باسىنا قوندى. قۋعان كىسىلەر دە كەلىپ، -تورت
گىتتىڭ قۇس مىنا جى»ققا الىپ كەلدى. قۇستى گۇلجاھارجىڭ باسىنان الىپ، گۇلجاھاردى جينالىپ تۇرعان كوپ حالى

ءولىپ  جارايدى، پاتشامىز»دەپ گۇلجاھار ەركەكشە كيىنگەن، ىشكىم ايىرمايدى. سونان كەيىن حالىق « باسىنا قوندى
ق پاتشا دەپ حالى« قالدى، پاتشا سايالماسقا بوال ما، جۇل جىگىتتىڭ باسىنا باقىت قۇسى قونسا پاتشا بولسىن

گۇلجاھار پاتشا سايالنىپ، حالىققا ۇكىم ايتا باستايدى. وزىنە ارناپ كوز ۇشىنداعى جەردى كورىپ  ساياليدى. سونىمەن
ەنىڭ شەتىنە كوش-بولجايتىن قىلىپ، بيىك زاۋالمەن ءۇي سالدىرادى. سوندا وتىرىپ ۋازىرلەرىنە بۇيىرىق بەردى، كوشە

دەدى. بۇالر قاراۋىلداي بەرسىن، قىرىق قاراقشىعا  «سىرتتان قاالعا كىم كەلسە ماعان الىپ كەل»قاراۋىل قويدىرىپ، 
كەلەلىك، بۇل قىرقى ايتقان ون شاقىرىم جەرگە بارىپ، بارلىعى جاياۋ جارىسىپ، تيتىقتاپ، دىمى قۇرىپ كەلسە قىز 

ەگەن قاپ بىزگە ىست»جوق، اتتارىنا ءمىنىپ قۋايىن دەسە بارلىق اتتاردىڭ ارتقى اياعى سىنعان جۇرۋگە جارامايدى 
 دەپ قىرقى ىزدەپ كەلە جاتىپ، ءتورت جاياۋعا كەز بولىپتى. قىرقى:« ەكەن

 .سۇراپتى دەپ – جاتىرسىڭدار، بارا قايدا ەە، –
 سوندا ءتورت جاياۋ:

 جوداس ىزدەپ، بىرگە وندا ەە،» قاراقشى قىرىق سوندا ەكەن، دەگەن – ءجۇرمىز، ىزدەپ جوعالتىپ، ايەل ءبىز –
ويتىپ بۇالر گۇلجاھار تۇرعان قاالعا كەلىپ ءس. بەرىپتى جونەلە ىزدەپ ايەل بولىپ، ءتورت قىرىق دەپ «بواليىق

كوشەگە كىرە بەرگەندە كۇزەتشى تۇرعان قاراۋىلدار ۇستاي الىپ، پاتشاسىنا الىپ كەلەدى. بۇالردان پاتشا بىرتىندەپ 
جاۋاپ الدى. ەڭ الدىمەن ءوزىن ساندىعىمەن الىپ قاشقان پاتشانى دارعا استىرىپ ءولتىردى. ەكىنشى بولىپ، قىرىق 

قشىنى ي ءوزىن تۇندە اتپەن الىپ قاشقان جىگىتكە تۇگەل دۇرە سالدىرىپ، ەندى مۇنان بىالي ادامعا قيانات قارا
جاساماسقا ارىزدارىن الىپ قويا بەردى. سودان كەيىن ءوزىن االمىن دەپ قاقپادان بوساتپاعان شالعا استىنا ات، ۇستىنە 

لدىرىپ، كيىندىرىپ، بارلىق حالقىنا ايتىپ، سول جەردە جامانعا كيىم كيگىزىپ قايتاردى. ءوزىنىڭ جامانىن تازا شومى
نەكەسىن قيعىزىپ، ءوز ورنىنا پاتشا قويىپ، حالقىنان ۇلىقسات سۇراپ، ىرزالىعىن الىپ، ءسويتىپ جامانىن تاربيەلەپ 

ن. دى ەكەءوزى اقىلشى بولىپ جۇرە بەردى. گۇلجاھار كۇنشىلىك جەردەگى جاندى زاتتاردى كورىپ، بولجاپ وتىرا
ءوزىنىڭ سالدىرعان بيىك ۇيىندە توڭىرەككە كوز جىبەرىپ وتىر ەدى، تۇستىك جەردە ءبىر كەدەي ناشار شالدىڭ 
ءوزى ارىق تۇلپارىمەن ءبىر بىرەشكە جۇكپەن باتباققا ءتۇسىپ كەتىپ، شىعا الماي جاتقانىن كورىپ، ەكى سەمىز 

ماقتى قيانات قىلماي، شالعا اپارىپ بەرىپ، بەرسە تۇلپارىن وسى ەكى ارعى»ارعىماق بەرىپ، كىسى جىبەرىپ ايتتى 
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دەدى. ونىڭ تۇلپار ەكەنىن گۇلجاھار ءبىلىپ تۇر. جىبەرگەن كىسى دەرەۋ ەكى ارعىماقپەن شالدىڭ « الىپ كەل
پ ەدى، دە «مىنا ارىق اتىڭدى ەكى ارعىماققا ايىرباستايسىڭ با»ارباسىنا جەگىپ، تەز اربانى جۇلىپ الىپ شالعا ايتتى 

دەپتى. جىگىت ەكى ارعىماقتى بەرىپ، ارىق « ايىرباستايمىن، ءبىراق مەنى مازاق قىلىپ جۇرمەسەڭدەر»شال قۋانىپ 
اتتى الىپ، پاتشاعا الىپ كەلدى. سونىمەن گۇلجاھار تۇلپاردى بولەك سارايعا ساقتاپ، ابدەن بابىنا كەلگەنشە ءبىر 

ر قاراپ قويىپ ءجۇردى. تۇلپار ابدەن بابىنا كەلگەن سوڭ گۇلجاھار كىسىگە كۇتتىرىپ، ءوزى ەكى ءۇشى كۇندە ءبى
كۇنشىلىك جەرگە كوز جىبەرىپ، بولجاپ قاراسا باياعى ءوزىنىڭ اكەسى بىرنەشە كىسىمەن اڭعا شىعىپ جۇرگەنىن 

، پ ءجۇرقازىر پالەن جەردە مەنىڭ اكەم اڭ قارا»كورىپ، تەزىرەك ءوزىنىڭ جامانىن تۇلپارعا مىنگىزىپ، ايتتى: ء
سوعان بارىپ جەت، سەن بارعان كەزدە مەنىڭ اكەم بارلىق جولداسىمەن ءبىر كيىكتى قۋىپ كەلە جاتادى، سونى 

. دەيدى –، «بارىسىمەن سەن قوسا قۋىپ جەتىپ، قۇرىقتاپ ۇستاپ الىپ، اكەمە سىيال دا، جاۋاپ قاتپاي ءجۇرىپ كەت
 ىنداي قۋىپ كەلەدى ەكەن، جامان قۋىپ جەتىپ، كيىكتى قۇرىقپەنايتقان كەتىپ، سوقتىرىپ تۇلپارىمەن جامان سونىمەن

ۇستاپ تىرىدەي گۇلجاھاردىڭ ايتقانىن ىستەپ، سىيالۋعا بەرىپ، ۇستاۋعا بەرىپ ءجۇرىپ كەتىپتى. ەرتەڭىنە گۇلجاھار 
كيىك  التىن مەنىڭ اكەم سول جەرگە تاعى كەلدى، تۇلپارعا ءمىنىپ تەز جەت. ءقازىر اكەمنىڭ الدىنان»تاعى ايتتى 

قاشادى، ءبىراق والر جەتە المايدى، سەن بار دا الدىمەن كيىكتى الىپ قۋىپ جەت تە تاعى قۇرىقپەن ۇستاپ تىرىدەي 
دەدى. تاعى ايتقانىنداي كەلسە التىن كيىكتى قۋىپ جەتە الماي كەلەدى ەكەن، الدىمەن « سىيال دا، ءجۇرىپ كەت

الۋ دەپ ءۇن قاتپاي ءجۇرىپ كەتىپتى. سونان كەيىن پاتشا جولداستارىنا كيىكتى قۇرىقپەن ۇستاپ تاعى پاتشاعا سىي
 ايتتى:

 بۇگىن. ەتتىك بەرىپ دەپ سىيالۋ ۇستاپ جىگىت وسى كيىكتى قويعان الماي جەتە تۇلپارىم مەنىڭ كەشە اۋ،-ياپىر –
ردىڭ مەن كەڭەستى. بۇالۋازىرلەرى دەپ – دەيسىڭدەر، قاالي بۇعان. كەتتى بەرىپ دەپ سىيالۋ كيىكتى التىن مىنە

ءبىرى و دەدى، ءبىرى بۇ دەدى، ءسويتىپ ەش نارسەگە ۇيعارىپ شەشە المادى. سونىمەن جامان ۇيىنە كەلدى، 
گۇلجاھارعا ايتقانىڭدى ورىندادىم دەپ حابارالدى. بۇدان كەيىن گۇلجاھار اڭدا جۇرگەن اكەسىنە كىسى جىبەرىپ 

پاتشاسى ءجۇر. سونى قاسىنداعى نوكەرلەرىمەن ءبىزدىڭ پاتشامىز قوناققا پالەن جەردە اڭ اۋالپ پالەن شاھاردىڭ »
 ەردىسىزد» پاتشاعا بارىپ، كىسىسى جىبەرگەن سونىمەن. جىبەرەدى كىسى دەپ –، «شاقىرادى دەپ ەرتىپ كەل

 .دەدى – ،«جىبەردى ءبىزدى دەپ بولسىن قوناق كەلىپ بۇگىن پاتشامىز ءبىزدىڭ نوكەرلەرىڭىزبەن
دەپ نوكەرلەرىمەن جىبەرگەن كىسىسىمەن بىرگە « جارايدى قوناققا شاقىرسا بارامىز»شا اتكاز ەتكەن جوق، بۇل پات

ءجۇردى. بۇالردىڭ كەلە جاتقانىن ءبىلىپ گۇلجاھار دا الدىمەن كۇتىپ تۇرىپ قوناقتاردى ءتۇسىرىپ الىپ قوناق 
دەپ بىرگە وتىرعىزدى. گۇلجاھار ءوزى قوناق ۇيلەرىنە اكەپ كۇتىپ ءوزىنىڭ پاتشا جامانىن اڭگىمەلەسىپ وتىر 

باسقارام دەپ شىعىپ كەتىپ، اكەسىن جاقسىالپ كۇتىپ جاتىر. تاماعىن ابدەن جوندەپ بەرگەننەن سوڭ، ەكى پاتشانىڭ 
 قاسىنا اڭگىمەلەسۋگە كەلىپ وتىرىپ:

پاتشا  ن ىستەگەن پاتشا ەمەس،ەسكىدە سياقتى ءسىز سايالنعان، جاقىندا پاتشا ءبىزدىڭ قاالي پاتشا، تاقسىر يا، –
 :پاتشا اكەسى. گۇلجاھار سۇرادى دەپ –بولۋعا، سىزبەن اڭگىمەلەسۋگە جاراي ما ەكەن، 

 اتشاپ ورنىقتى ءسوزى بار، كەلەشەگى دا، بولسا پاتشا جاقىندا بۇل دەيسىز، ما ۇنادى اي،-بايبىشە حانىم وي، –
ندا دا ءسىز سياقتى جاس حانىمدارعا كوز سالىپ جۇرۋگە سو با؟ وتىرسىز سىناپ مەنى قاالي ءسىز كورىنەدى،
 .كۇلدى دەپ –جارايمىن، 

دەپ اكەسىنىڭ بەتىنە قاراي ءۇڭىلىپ ەدى، « مەنى تانيسىڭ با»سوندا گۇلجاھار باسىنداعى پەردەسىن اشىپ 
اپ قىزىن ەسىن جين گۇلجاھاردىڭ اكەسى پاتشا قىزىن تانىپ، كوزى االيىپ، ەسىنەن تانىپ قۇالدى. ازدان سوڭ پاتشا

 باس سالىپ جىالدى. سوندا گۇلجاھار ايتتى:
 انىڭجام بەرگەن دەپ «قىل ادام وسىنى مىنە» مە؟ جەتتى كوزىڭ ەكەنىنە كىم ەتەتىن جامان جاقسىنى اكە، ەە –

ە د يىكتىك ەكى قاشقان الدىڭىزدان ءسىزدىڭ پاتشاڭ وتىرعان ءىشىپ تاماق تىزەلەسىپ بىرگە سىزبەن بۇگىن وسى
 .قىزى دەدى –ۇستاپ سىزگە سىيالدى، جاماندى جاقسى ەتەتىن ايەل ەكەنىنە كوزىڭ جەتتى مە، 

 سوندا اكەسى پاتشا:
 ىلمەدىم،ب اقىلدىلىعىڭدى سەنىڭ كورىسىپ، جىالپ قىزىمەن دەپ – ەكەنمىن، اقىلسىز مەن كەتتى، قاتەلىك مەنەن –
پ، ءوزى ورنىنان ءتۇسىپ، جامان گۇلجاھاردىڭ ارقاسىندا بەرى كۇيەۋىنە قىزىنىڭ پاتشاالعىن جەردە سول دەپ –

 ەكى شاھارعا پاتشا بولىپ بيلەپ تۇرىپتى.
 . حانشا مەن باالسى10

بار ەكەن دە جوق ەكەن. اش ەكەن دە توق ەكەن. ىلگەرى زاماندا ءبىر پاتشا بولىپتى. ونىڭ ون ەكى جاسار باالسى 
التى كۇن -ەندە، ءبىر كۇندەرى بولعاندا پاتشانىڭ ءبىر بيەسى بەسمەكتەپتە وقىپ ءجۇرىپتى. وسىالي بايىپ جۇرگ

 جوعالىپ كەتىپ، ونى جىلقىشى ىزدەپ جۇرگەندە ول بيە ءبىر كولدىڭ جاعاسىنان تابىلىپتى.
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ول بيەگە جىلقىشى جاقىنىراق بارسا، قاسىندا ءبىر جىلقى تۇرعان ەكەن، جىلقىشىنى كورىپ، ول جىلقى سۋعا ءتۇسىپ 
جىلقىشى بيەسىن جىلقىسىنا قوسىپ قويىپ، باالعا كەلىپ بولعان نارسەلەردى وسىالي دا، وسىالي دەپ ايتىپتى. كەتىپتى. 

وسىالي بولىپ ءجۇرىپ، ءبىر جىل بولعاننان كەيىن جاڭاعى بيە تۋىپتى. بيە تۋعان زامان باال قۇلىنىن ۇيىنە الىپ 
 كەلدىرىپ، ءوز قولىندا تاربيەلەي باستايدى.

تورت كۇن كەشىگىپ كالىپتى. پاتشانىڭ قاتىنىنىڭ اشىناسى بار ەكەن. -ى پاتشا اڭعا شىعىپ، اڭنان ءۇشءبىر كۇن 
 پاتشانىڭ اڭعا كەتىپ قالعانىن ءبىلىپ، پاتشانىڭ قاتىنىنا كەلەدى. كەلىپ پاتشانىڭ قاتىنىنا ايتادى:

 .دەيدى – االمىن، مەن كەيىن سونان ءولتىر، پاتشانى سەن –
 قاتىن:

 .دەيدى –پاتشانى قاالي قىلىپ ولتىرەمىن؟  مەن –
 اشىناسى ايتىپتى:

 .دەيتى – ەمەس، قيىن ءولتىرۋىڭ پاتشانى كەيىن الساڭ، ءولتىرىپ باالڭدى سەن اۋەلى –
 قاتىن ايتادى:

 ولتىرەمىن؟ قىلىپ قاالي باالمدى –
 اشىناسى بىالي دەيدى:

 نانو. دەيدى –ىڭ، سونى جەپ باالڭ ءولىپ قاالدى، بەرەرس كەلگەندە باالڭ سالىپ ۋ ىشىنە قىلىپ، اس سەن –
. قويادى قىلىپ اۋقات سالىپ ۋ ىشىنە باالسىنا اناسى باالنىڭ ەرتەڭىندە. دەپتى – ولتىرەرسىڭ، تەزىرەك پاتشانى سوڭ
 :باال. كورەدى تۇرعانىن بولىپ قايعىلى اتى كىرسە، الدىنا اتىنىڭ كەلىپ، قايتىپ مولداسىنان باال
 دەگەندە كۇدايدىڭ كۇدىرەتىمەن ءتىل ءبىتىپ، اتى دا ايتادى: -ۋار، نەگە كايعىراسىڭ؟ جان ەي، –
 :ايتادى ات دەگەندە، «قاالي؟»: باال. دەيدى – تۇرمىن، قايعىالنىپ ولۋىڭە سەنىڭ مەن –
. ەگەر سونى دىقوي قىلىپ اۋقات ءۇشىن ولتىرمەك سەنى. الىپ ءتىلىن دەگەن ءولتىر سەنى اشىناسىنىڭ اناڭ سەنىڭ –

 :ءتۇسىپ ۇستىنە كورىپ، باالسىن شەشەسى. بارادى ۇيىنە بولىپ قاپا باال. دەيدى –جەسەڭ، سەن ولەسىڭ، 
 .دەيدى –! عوي جەي ەدىم، قويىپ قىلىپ اۋقات ساعان كەلگەنشە سەن قاراعىم، كەل، –

 باال شەشەسىنىڭ قولىنداعى استى اال سالىپ:
دەپ داالعا شىعىپ بارا جاتىپ قولىنان ءتۇسىرىپ جىبەرىپتى دە، ازار بولىپ،  – ،«جەيمىن اپارىپ داالعا اپا، –

نىڭ دەگەندە. قاتىن باال« نە قىلدىڭ»كوشەدەن اۋقات جەپ، قايتادان مولداسىنا كەتەدى. ەرتەڭىنە اشىناسى كەلىپ 
 ازار بولىپ، اۋقاتىن توگىپ كەتكەنىن ايتادى.

 اشىناسى بىالي دەپتى:
 قاتتاما نەەرتەڭى شەشەسى باالنىڭ. دەپتى –ەلگەندە قاتتاما قىلىپ بەرگىن، ونى توگە المايدى، ك ەرتەڭ ەندەشە، –

 تۇر سالىپ مەنتو باسىن تاعى اتى كىرسە، الدىنا اتىنىڭ جاتىپ كەلە قايتىپ مولداسىنان باال. قويادى دايارالپ قىلىپ
 :كورىپ مۇنى باال. ەكەن

 :بەرەدى جاۋاپ باالعا اتى دەگەندە، –بولىن تۇرسىڭ؟  قاپا تاعى بۇگىن نەگە جانۋار، ەي، –
 .دەيدى – ولەسىڭ، جەسەڭ سونى ەگەر. قويدى قىلىپ قاتتاما ساعان شەشەڭ بىلمەيسىڭ، سەن ەي، –

 باال ۇيىنە كەلگەن سوڭ، شەشەسى:
ىڭ . باال شەشەسىنبەرەدى الىپ قاتتامانى باالعا دەپ – قويدىم، قىلىپ قاتتاما سالىپ ماي ساعان قاراعىم، كەل، –

قولىنان قاتتامانى الىپ، ءيتتى شاقىرىپ يتكە تاستاعاندا، ءيتتى جەگەن زامان ءولتىرىپتى. باال تاعى شەشەسىمەي اراز 
 بولىپ، مولداسىنا كەتىپ قالدى. 
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دەگەندە، تاعى باالنىڭ ىستەپ كەتكەن نارسەلەرىن ءتۇسىندىرىپ « نە قىلدىڭ»كىزىپ اشىناسى كەلىپ ءۇش كۇن وت
 ايتادى. اشىناسى مۇنى ەستىپ ايتادى:

 .دەيدى – ات، سول جۇرگەن بەرىپ اقىل باالڭا. ءولتىر اتىن جۇرگەن باعىپ باالڭنىڭ اۋەلى سەن –
 ەگەندە وعان اشىناسى ايتادى:د – ولتىرگىزبەيدى، باالم ولتىرەمىن، قىلىپ قاالي –
 .ەپتىد – ايتاسىڭ، مەنى پاتشاعا سوندا. تۇرامىن بولىپ ءتاۋىپ قاتىن مەن. بول كەسەل سەن كەلگەندە بايىڭ –
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قاتىن پاتشانىڭ اڭنان قايتىپ كەلەدى دەگەن حابارىن ەستىپ، سول كۇنى كەسەل بولىپ قاالدى. ويبايالپ توردەن 
 ەسىكتەن تورگە اۋنايدى. پاتشا اڭنان كەلىپ كىرسە، قاتىنى قينالىپ جاتقانىن كورىپ، پاتشا ساسىپ:ەسىككە، 

 :ايتادى قاتىنى دەگەندە، – قىالمىز؟ نە ەندى قاتىن، ويباي، –
. لدىرادىا اشىناسىن قاتىننىڭ جىبەرىپ، ادام تەزدەپ پاتشا. دەيدى – الدىر، سونى بار، ءتاۋىپ قاتىن جەردە پالەن –
 رىن ۇستاپ كورىپ:تامى قاتىنىن ول
 .دەيدى – قيىن، جازىلۋ بۇدان جامان، كەسەلى قاتىننىڭ بۇل پاتشا، ەي، –
 ءىىاتشا: 
 .دەيدى – بەر،  جازىن قاتىندى وسى دا بولسا قىلىپ قاالي اينااليىن، –
 ءتاۋىپ: 
 .دەپتى – جەسە، ەتىن تۇلپاردىڭ ەگەر جازىالدى، قاتىنىڭ –

 ايتادى: پاتشا
 .سۇرايدى دەپ –؟ تابامىز قايدان –
 ءتاۋىپ: 
 كەلە باال وڭس شاقىرعان اكەسى. شاقىرتىپتى باالسىن پاتشا. دەپتى – تۇلپار، اتى باالڭنىڭ جاتقان باعىپ مىنا –

 :باال. ەكەن تۇر سالىپ جەرگە قاباعىن اتى كەلسە،. كەلەدى اتىنا جاتىپ
 :دەسە – قاپاسىڭ؟ نەگە جانۋار، ەي، –
. بار االدىن اتاڭنىڭ سەن ەندى. دەپتى –قاپا بولسام، ەندى ءوزىمنىڭ ولۋىمە قاپامىن،  ولۋىڭە سەنىڭ ىلگەرى –

 ىعارعانش داالعا شەشىپ جىبىمدى–ء ءبىرىنشى شىڭعىرامىن، رەت ءۇش كەزدە سويار مەنى. قايتارما ءسوزىن اتاڭنىڭ
اق تاياپ تۇرعان كەزدە. ەگەر پىش بولىپ سويماق– ءۇشىنشى كەزدە، بايالعان اياعىمدى جىعىپ – ەكىنشى كەزدە،

 باالسىنا سىاتا. كەلەدى اتاسىنا ويالنىپ باال. دەپتى –سوندا جەتسەڭ جەتتىڭ، جەتپەسەڭ مەن دە، سەن دە ولگەنىڭ، 
 :ايتادى

 اتىڭ تقانجا باعىپ مىنا سەنىڭ. دەيدى ءدارى ەتى تۇلپاردىڭ ءتاۋىپ مىنا. قالىپتى باسىپ كەسەل شەشەڭ باالم، –
 .دەيدى –يدى. سونى سويىپ بەرەيىك، سونى سەن قاالي كورەسىڭ؟ دە تۇلپار

 باال ايتادى:
. كەتەدى ايتىپق مولداسىنا باال دەپ، – سويارسىز، سويساڭىز بە؟ دەيسىز بولىپتى ارتىق شەشەمنەن قىاليىن، قانداي –

رادى. باال ىققاندا ءبىر شىڭعىج كەلىپ الىپ جانە. شىڭعىرادى ات العاندا شەشىپ اتتى بولىپ، سويماقشى اتتى پاتشا
مۇنى ەستىپ، ادەپپەن مولداسىنان سۇراپ داالعا شىعادى دا، قاشىپ بەرەدى. باال كەلىپ جەتكەندە جانە شىڭعىرادى. 

 ەندى سويايىن دەپ تۇرعاندا باال جەتىپ كەلىپ:
ىپ ءبىر مىنبەي كەتىپ بارامىن. مۇنى مەن ءبىر مىنبەپپىن. بۇل باع-ە، اتا، مەن وسى اتتى تۋعاننان بەرى باعىپ -

 ەرەكتىك اتقا جانە باالعا الىپ، قابىل ءسوزىن بۇل باالسىنىڭ اتاسى. دەپتى –دا، مەندە ارماندا بولىپ قالمايىق، 
 :ىايتاد كەلىپ شاۋىپ اينالدىرىپ قورعاندى ءبىر ءمىنىپ اتتى باال. بەرەدى قىلىپ دايار اسپاپتارىن بولعان

 ۇقسايمىن؟ كىمگە اتا، –
 اتاسى:

 :ايتادى كەلىپ شاۋىپ اينالىپ جانە. دەپتى – ۇقسايسىڭ، اتانا –
 ۇقسايمىن؟ كىمگە اتا، –
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ – ۇقسايسىڭ، پەريزاتقا –

 باال:
 كەلىپا جولعا ايلىق ءبىر اتى ۇرعاندا، قامشى اتىنا دەپ –! تۇرىڭىز بولىپ ەسەن-امان كورگەنشە قوش، قايىر، –

-، كيىمقۇرال-ردە ءبىر قويشىنىڭ كيىمىن جاڭا كيىمىنە ايىرباستاپ الىپ، وزىندە بولعان اسپاپجە سول. قويادى
كەشەكتەرىن اتتىڭ ۇستىنە تاڭىپ، اتتىڭ قىلىنان تۇتەتكىنى االدى دا، اتتى قويا بەرەدى. ءوزى قويشىنىڭ كيىمىن 

 ان قاالعا جونەلەدى.كيىپ الىپ، سول جەردەگى بولع
 باالنى كورىپ شاھار قاقپاسىنىڭ ەسىگىنە تۇرعان قاراۋىلى ۇستايدى:

 باراسىڭ؟ قايدا –
 .بىلمەيمىن –
 كەپەسىڭ؟ قايدان –
 .بىلمەيمىن –

 دەپ جاۋاپ بەرەدى باال. ونى بىلمەيمىن دەپ اتايدى. قاراۋىلشى:« بىلمەيمىن»نە ايتسا دا، 
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عاننان بارىپ، پاتشانىڭ تاعىنىڭ الدىنا بار باال. بەرەدى قويا دەپ – بەرسىن، كەتە مەيلى ەكەن، تەنتەك وي، –
 بارىن وتىرادى. ءىىاتشا كورىپ:

 :ءىىاتشا. اكەلەدى ۇستاپ ۋازىرلەرى پاتشانىڭ. قىالدى بۇيرىق دەپ –! اكەل ۇستاپ انانى –
 كەلەسىڭ؟ قايدان –
 .بىلمەيمىن –
 ەدى؟ بار ءىسىڭ نە جەردە بۇل –
 .بىلمەيمىن –

 :ايتادى ۋازىرلەرى دەگەندە، –، «بۇل اقىماقتى ءولتىر»پاتشا: 
 – ە،د جۇرەدى جەردە سول بەرسەك، قويا بارىپ الىپ باۋعا ۇلكەن مۇنى. قىالسىز نە ءولتىرىپ مۇنى تاقسىر، –

 .دەپتى
 دەپتى.« ماقۇل»پاتشا بۇل سوزگە 

 قاراۋىلشى ول باالعا اۋقاتىن اپارىپ بەرىپ تۇراتىن بولدىباالنى پاتشانىڭ باۋىنا الىپ بارىپ قويادى. 
 باال قۇدايدان تىلەپ:

 ولسىن،ب جوق قۇالپ شەيىن دۋالدارىنا جانە. قالسىن بولىپ كۇل قىرقىلىپ، ءبارى ءبۇتىن ورمان وسى قۇداي، ەي، –
 .پتىكەتى بولىپ جوق دۋالدارى بولىپ، كۇل اعاشتارى تىلەگەندە، تىلەك قۇدايدان. دەپ –

« نە قىلدىڭ»پاتشانىڭ قاراۋىلشىالرى كەلىپ كورسە، ءبارى قىرقىلىپ، كۇل بولىپ، دۋالدارى كۇالپ جاتىر. قاراۋىلشى 
بىر باۋالردى ء« بىلمەيمىن»دەپ، باسقا جاۋاپ بەرمەدى. قاراۋىلشى پاتشاعا حابار جىبەرەدى. « بىلمەيمىن»دەسە، 

 .دەيدى –، «تاپتىءتۇننىڭ ىشىندە كۇل قىلىپ، دۋالدارىن جىعىپ تاس
االنى دەپ، ب« ءبىر اجەتكە جاراپ قاالر« بىلمەيمىن»پاتشا ادام جىبەرسە، ءبارى قۇالپ قالعان. مۇنى كورىپ پاتشا 

 كۇتىپ تۇردى.
 باال:

 نباستاعىسىنا جەردى بۇل سۇراي، تۇنى-كۇنى كۇدايدان دەپ – ەكەن، بولسا بۇرىنعىداي تاعى باۋالرى قۇداي، –
دا  دەپ ايتقان زامان، بۇل« بىر حاۋىز بولسا ەكەن»ء جانە. قويدى پىسىرگىزىپ قاۋىندار باۋالر، قىلىپ، جاقسى دا

 بولدى.
بىلمەيمىنگە اۋقات الىپ كەلۋشىلەر كورسە، جاقسى باۋ بولعان ونى ەشكىم ماقتاپ بوالر ەمەس. مۇنى كورىپ پاتشاعا 

 «مۇنى قانداي قىلدىڭ، بۇل قايدان بولدى؟»ولعان. پاتشا: حابار جىبەرەدى. پاتشا كەلىپ كورسە، وتە كوڭىلدى ب
 .بولدى تۇراتىن كۇتىپ پاتشا باالنى كەيىن ونان. بەرەدى جاۋاپ دەپ –« بىلمەيىن!»دەپ سۇراسا: 

ءبىر كۇنى سول پاتشانىڭ ءۇش قىزى باۋدىڭ ماقتاۋىن ەستىپ كەلەدى. سوندا باال حاۋىزعا ءتۇسىپ شومىلىپ جاتىر  
ەدى. قىزداردى كورىپ حاۋىزدىڭ جاعاسىندا تۇرعاندا، ۇلكەن ەكى قىز مۇنى سەزبەدى. كىشكەنە قىز كورىپ، باالعا 

ان كەيىن بۇالر ۇشەۋى دە پاتشاعا قاۋىن الىپ باردى. پاتشا عاشىق بولىپ قالدى. ءبىراق اپاالرىنا ايتقان جوق. ون
ۇلكەنىنىڭ قاۋىنىن سويىپ ەدى، جامان بولدى. بۇدان كەيىن جانە بىرەۋىنىكىن سويىپ ەدى، ول دا جامانىراق شىقتى. 

نەن ىەڭ سوڭىنان كىشكەنە قىزىنىڭ قاۋىنىن سويىپ كورىپ ەدى، شىرىن شىقتى. ءىىاتشا مۇنىڭ سەبەبىن ۋازىرلەر
 سۇراعاندا والر ايتتى:

 كۇيەۋگە ىزىڭىزق كىشكەنە ءبىراق. قالىپتى ءوتىپ دا قىزىڭىز ەندىگى ءوتىپتى، بەرىستەن كۇيەۋگە قىزىڭ ۇلكەن –
 .دەنتى – جەتىپتى، ۋاعى تيەر

اسىنا ب پاتشا قىزدارىن كۇيەۋگە بەرمەك بولىپ، ەلىن جيناپ توي قىلماق بولىپتى. ونان پاتشا قىزدارىن مۇنارانىڭ
 .ەپتىد –« كىمدى قاالساڭ، سونى ۇر»بىرەۋىنىڭ قولىنا ءبىر المادان بەرىپ قويىپتى. -شىعارىپ قويىپ، بىر

ءبۇتىن پاتشاعا قاراستى حالىقتارى مۇنى ەستىگەننەن كەيىن ءبارى جيىلىپ كەلىپ، پاتشانىڭ قىزىنىڭ الدىنان وتە  
ىن المامەن ۇرىپ، ەكەۋى ەكى جىگىتكە ءتيىپ كەتەدى. پاتشا بەرەدى. پاتشانىڭ ۇلكەن ەكى قىزى قاالعان جىگىت

مەنىڭ »ۇش رەت وتكىزەدى. قىزى ەشكىمدى قاالمايدى. پاتشا: -بۇعان قايران قالىپ، حالقىن قىزىنىڭ الدىناپ ەكى
. بەرەدى جاۋاپ دەپ ،«قالدى بىلمەيمىن»: ءۋازىرى دەگەندە –« قول استىمداعى ادامنان ەشكىم قالدى ما ەكەن؟

 :پاتشا
 .دەپتى – كەلىڭدەر، الىپ بىلمەيمىندى –

جاساۋىل تەز بارىپ، بىلمەيمىندى الىپ كەلەدى. بىلمەيمىن پاتشا قىزىنىڭ الدىناپ وتكەندە، قىز الماسىمەن ۇردى. 
 پاتشا بۇل قىزىنا قاپا بولىپ:

 .ىدەپت – قويىڭدار، اپارىپ كۇيەۋىمدى مەي قىزىم كىشكەنە ەسەكحاناعا بارىپ الىپ –
 پاتشا ءبىر كۇنى ەكى كۇيەۋىن شاقىرىپ الىپ:
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 .دەپتى - بەرىڭدەر، اكەلىپ ەتىن اڭ ماعان كەلەدى جەگىم ەتىن كيىك مەن –
 پاتشانىڭ ەكى ۇلكەن كۇيەۋى ەكى اتىنا ءمىنىپ، اڭعا شىقپاقشى بوالدى. مۇنى باال ءبىلىپ پاتشانىڭ قىزىنا:

 مىلتىق ات، كۇيەۋىڭىز اتا،: بارىپ اتاسىنا قىز. دەپتى – بەرسىن، مىلتىق ات، ءبىر دا ماعان بار، اتاڭا سەن تۇر، –
 :ءىىاتشا. دەيدى – كەلەمىن، شىعىپ اڭعا بەرسىن، تاۋىپ

 :ايتادى ۋازىرلەرى دەگەندە، –ىڭ؟ دەيس بىتىرەدى نە شىققاندا اڭعا اقىماق ول –
 ەلەدى،ك قايتىپ بىتىرمەي تە تۇك شىعىپ داالعا بەرسەڭىز مىلتىق جامان ءبىر ات، جامان ءبىر وعان پاتشا، ەي، –
 ىنالتاۋ-بەس يتتەردىڭ جۇرگەن كوشەدە باال. بەرەدى مىلتىق جامان پەن ات جامان كورىپ، ماقۇل پاتشا. دەيدى –

، مىلتىعىن جەلكەسىنە اسىپ الىپ، يتتەردى تاقىمىنا باسىپ الىپ، قىڭسىالتا جونەلەدى. مۇنى كورىپ الىپ بايالپ جىپكە
كوشەدەگى باالالر ونىڭ سوڭىنان ەرىپ، يتتەرىن ۇرىپ، قاالدان شىعارىپ تاستاپ كەلەدى. ءبىر تاۋدىڭ پاناسىنا بارىپ 

 جاتسا، ءبىر كيىك تاۋدان ويناپ كەلىپ باالنىڭ الدىنا كەلگەندە، باال:
 كيىكتى االب. قاالدى قۇالپ جەردە سول كيىك اتقاندا، مىلتىقپەن دەپ، – اينالسىن، زارارعا ەتىڭ شىرىنعا، ىشەگىڭ –

 :جالىنادى باالعا كورىن باالنى. ەكەن جاتىر كەلە قۇر-قۇردان باجاسى ەكى جاتسا، كەلە الىپ
 .دەيدى –شەرمەندە بوالتىن ۇقسايمىز،  الدىندا پاتشا. بەرمەسەڭ دە بىزگە كيىگىڭنەن باجا، –

كيىكتى بەرەدى. بۇالر قايتىپ كەلىپ، پاتشاعا ءارقايسىسى شاباعىن االدى دا، ەكەۋىنە -باال قابىل الىپ، ءوزى ىشەك
 جاقسىالپ اۋقات قىالدى دا، ءارقايسىسى ءوزى اپارىپ بەرەدى.

پاتشا ەكى ۇلكەن قىزىمنىڭ اۋقاتىن جەپ كورسە، ءتىپتى اششى، ودان سوڭ جەمەيدى. كەيىن كىشكەنە قىزى ىشەك 
ورىپ تازاالپ، دايارالپ بولعان سوڭ، اۋقاتتىڭ اراسىنا تەزەك تازاالپ، استاۋعا سالىپ، اۋقاتىپ ك-شاباقتى جۋىپ

 كومىپ قويادى. قىز اكەلىپ اتاسىنىڭ الدىنا قويادى. اتاسى رەنجىپ جەمەيدى. قىزى ايتادى:
 شاپات. ەكەن شىرىن كورسە، تاتىپ ءدامىن پاتشا. دەيدى –ءدامىن تاتىپ كورىڭ،  الس ءۇشىن كوڭىلىم ەندى –

 جەي اپتاست الىپ ونى پاتشا. كەلەدى شىعا تەزەك ىشىنەن وتىرعاندا جەپ. باستايدى بوال ىنشىر سايىن، جەگەن
عا . باال باجاسىنىڭ اڭجىبەرەدى اڭعا تاعى كۇيەۋىن ەكى پاتشا كەيىن وتكەننەن كۇن تورت-ءۇش ارادا ەندى. بەردى

كەتكەنىن ءبىلىپ، اتىنا ءمىنىپ بۇل دا سوڭىنان شىعادى دا، ءبىراق بۇل تۇلپاردان الىپ قالعان جالىن تۇتەتىپ 
ەي، قۇداي، وسى جەرگە ءبىر تام سالعىز، »جىبەرگەندە، ىلگەرگى تۇلپارى الدىنا كەلەدى. باال قۇدايدان سۇراپ: 

 ولىپب ايتقانىنداي باالنىڭ. ەكەن تىلەگەن قۇدايدان دەپ –، «ڭدار ويناپ ءجۇرسىنونىڭ ىشىندە كيىك، ءارتۇرلى ا
 ەرىىلگ بۇل» بولىپ، قايران ەكەۋى ول. كورىنەدى قورعان ءبىر جاتسا، كەلە كۇيەۋى ەكى پاتشانىڭ. قالىپتى

دار: ىندە ءتۇرلى اڭىش كىرسە،. كىرەدى ىشىنە قورعاننىڭ ويالنىپ، دەپ «قالدى كەلىپ قايدان ەدى، جوق وتكەندە
كيىك، بۇعى، ۇالن دەگەندەي ءبارى دە سەكىرىپ، ويناپ ءجۇر. ءۇي الدىندا ءبىر جاقسى ات بايالنىپ تۇر. بۇالر 

 تاماشا قىلىپ تۇرعاندا ىشىنەن باال شىعا كەلەدى. باالدان ەكەۋى:-تاڭ
 ىپ العان باال:تۇرلەن. سۇراپتى دەپ – ەدى؟ جوق وتكەندە ءبىز بولدى؟ پايدا قايدان بۇل –
 :ايتادى ەكەۋى بۇعان. دەيدى – كەشىرەمىن، كۇن وسىندا ءوزىم مەن! بار بەرى قاشاننان قورعان –
. ەدىك كۇيەۋى پاتشانىڭ ءبىز. بەرگىن بىرەۋىن كيىگىڭنەن وسى بواليىق، جولداس سەنىمەنەن ەكەۋمىز ءبىز –

، تۇسىرە الماي قايتىپ كەلەمىز. كيىگىڭنىڭ پۇلىن االرسىڭ ەشتەڭە قولعا ءبىراق. ەدى جىبەرگەن اۋالۋعا كيىك ءبىزدى
 :ايتادى والرعا باال. دەپتى –
. ىدەپت – ىستەسەڭدەر، سونى بار، سەرتىم ءبىر ءبىراق. بەرەمىن تەگىن سەندەرگە. ەمەس كەرەك ءپۇل ماعان –

 :والر
 :ايتادى باال سۇراعاندا دەپ – سەرت؟ قانداي –
ى تاڭبا باسامىن، ەگەر سوعان كونسەڭدەر كيىگىمدى اتتارىڭ كوتەرگەنشە الىپ كەتەسىڭدەر، ەك ارتتارىڭا ەكەۋىڭنىڭ –
 تقانىڭاي» جوق، امالى. ۇياالدى پاتشادان دەسە، بارايىن كيىكسىز ەگەر. تۇرىپتى ويالنىپ بەرى-ارى والر. دەيدى –

كيىمىن  پ جىبەرەدى. بۇالر كەتە سالىسىمەن باالبەرى كيىكتى قاالعانىنشا دا، باسادى تاڭبا ارتىنا باال. دەيدى «بولسىن
ۇيىنە  بىزدىڭ كىشكەنە قىزدىڭ»كيىپ، اتىنا ءمىنىپ، قاتىنىنا بارادى. پاتشا باالنى كورىپ قالىپ ادام جىبەرەدى. ء

 دەسە، «كىم كەلگەن ۇيگە» كەلىپ ادام ول. دەيدى –، «ءبىر ادام كىردى. قانداي ادام ەكەن ونى ءبىلىپ كەل
 .قىز دەپتى –« كەلگەن جوق، ءوزىمنىڭ بايىم ەشكىم»

 دەگەنىن ايتىپ بارادى. پاتشا سەنبەي ءوزى كەلەدى. پاتشا كەلىپ:« وزىمنىڭ بايىم»ول پاتشاعا قىزىنىڭ ء
: ايتادى باال. سۇرايدى نارسەلەردى بولعان ودان. باال دەيدى – ،«بىلمەيمىن» مەن». دەيدى – كىمسىڭ؟ سەن –
سى ەدىم. اكەمنىڭ ەكى قۇلى قاشىپ كەتكەن ەدى. ەكەۋى دە تاڭبالى ەدى. سونى تاپپاقشى باال پاتشانىڭ مەن»

 ەكى رىاقى. تابىلمايدى ەشكىمنەن. قارايدى ءبارىن جيناپ، حالقىن ءبۇتىن پاتشا. دەيدى –، «بولىپ كەلىپ ەدىم
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 باالنى پاتشا قىلىپ، مۇراتىنا دا بەرىپ، قىلىپ قۇل باالعا ەكەۋىڭ. شىعادى كەلىپ ەكەۋىنەن قاراعاندا، كۇيەۋىن
 جەتكىزىپتى.

 . مۇڭسىز حان11
كىم سول سۇراعىمدا -مەن ءۇش ءتۇرلى سۇراق سۇرايمىن، كىمدە»ەرتە زاماندا ءبىر حان حالقىن تۇگەل جيناپ: 

بامىن مەنىڭ سۇراعىمدى تا تاپسا، قاالسا ورنىمدى بەرەمىن، قاالسا ءوزى تويعانىنشا التىن، گاۋھارالر بەرەمىن. ەگەردە
 .دەيدى –، «دەپ تابا الماسا، ول انىق باسىن االمىن

توپىر، پاتشانىڭ الدىنا كەلمەگەن ادام جوق، ءبىراق حاننىڭ سۇراعىن ەستىگەن سوڭ، -سونىمەن حالىق كۇندە اپىر
ۇل كەزدە كۇندەر ءوتىپتى. ب توپىر بولىپتى. سونىمەن بىرنەشە-مەن تابامىن دەپ ەشبىر جان ايتا الماي، كۇندە ناساي

سول ءشارىنىڭ سىرتىندا ون ءۇش جاسار جالعىز قىزى بار، كەمپىرى ولگەن وتە كەدەي، قولىندا تۇك مالى جوق ءبىر 
 شال تۇرادى ەكەن.

 ءبىر كۇنى شالدىڭ قىزى اكەسىنەن: 
 .سۇرايدى دەپ – ءجۇر، جيىلىپ بولىپ توپ-توپ كۇندە-كۇندە نەعىلىپ حالىق وسى اكە، –

 سوندا اكەسى:
 شارۋا مەس،ە اليىق ءبىلۋ بىزدەرگە. بار جۇمىسىمىز نە ءبىزدىڭ شارۋاسىمەن حالىقتىڭ جۇرگەن جيىلىپ ول باالم، –

 .دەيدى – بوالر، ەل جۇرگەن جيىلىپ
 سوندا قىزى:

 – بار، نىزيا نە بىلگەنىمىزدىڭ جۇرگەنىن جيىلىپ ءۇشىن نە كوپشىلىكتىڭ عوي، باالسىمىز ادام دە ءبىز اكە، –
 ەيدى.د

 سوندا شال:
 سۇراعى اۋىز ۇشء حاننىڭ سەبەبى جۇرگەن جيىلىپ بولىپ توپىر-وپىر سايىن كۇن كوپشىلىكتىڭ ول باالم، ەندەشە –
 ۋالرىناسۇرا سول حاننىڭ. دەپتى بەرەمىن حاندىعىمدى نەمەسە التىن، تويعانشا ءوزى ادامعا تاپقان سونى ەكەن، بار

 ەيدى.د – ەل، جۇرگەن الماي بەرە جاۋاپ
 سوندا شالدىڭ قىزى اكەسىنە:

 قيىن اقانش سۇراعىن حاننىڭ ايتىڭىز، دەپ بەرەمىن جاۋاپ سۇراعىڭىزعا مەن بارىپ، حانعا ءسىز بولسا ونداي اكە، –
 .دەيدى – دەيسىز،
 اكەسى:

 .دەيدى – قاالمىز، پالەگە دەپ تابامىن سۇراقتى الماعان تابا حالىق بۇكىل باالم، قوي ويباي، –
 قىزى:

 سىز،دەي سۇراق اۋىر قانشا. دەڭىز تابامىن مەن سۇراعىڭىزدى بارىپ، حانعا اق-قورىقپاي دەپ تاۋەكەل ءسىز اكە، –
 :كەلىپ حانعا شال سوڭ، بەرگەن اال مازاسىن اكەسىنىڭ دەپ – بارىڭىز،

 .دەيدى – كەلدىم، دەپ تابايىن جۇمباعىڭىزدى ءسىزدىڭ مەن تاقسىر، –
 سوندا حان شالعا:

 ءۇش ىوس مىنە نە؟ قىمبات نە؟ ءتاتتى نە؟ قاتتى. دەيدى –شالىم، مەنىڭ سىزدەن سۇرايتىن جۇمباعىم مىناۋ،  –
 تاۋىپ جۇمباعىمدى وسى ىشىندە كۇن ءۇش بەرەمىن، رۇقسات كۇن ءۇش ءۇشىن بەرۋ جاۋاپ سۇراعىما ءتۇرلى

 ءسوزدى بۇل بايقۇس شال. دەيدى –دى االمىن، باسىڭ الماساڭ، تابا ەگەردە. بەرەمىن التىن تويعانشا ءوزىڭ بەرسەڭ،
 :كەلىپ ۇيىنە شىعىپ، ەسى سوڭ، ەستىگەن

 .تاپتىباس جىالمسىراي – ولەمىن، ەندى مەن بولدىڭ، ايرىالتىن اكەڭنەن بولماي، دەپ بار حانعا اي،-باالم ويباي، –
 قىزى:

 .دەپتى – ايتساڭىزشى، جۇمباعىن ايتقان حاننىڭ اكە، قورىقپاڭىز –
 اكەسى:

 سۇراق باالم، قوي، تابىلمايدى، ەمى اۋرۋدىڭ العان سۇراپ ەندى بىزگە قايتەسىڭ، سۇراپ ونى اي،-باالم ءاي، –
 .دەپتى – سۇراما،
 قىزى:

-بىر باعىنجۇم حاننىڭ شال سوڭ، بەرگەن دەي – دەيسىز، بار نەسى المايتىن تابا ايتىڭىز، جۇمباعىن حاننىڭ اكە، –
 .بەرەدى ايتىپ بىرلەپ

 سوندا قىزى:
 .دەيدى – عوي، ءسوز وڭاي ما؟ عانا وسى جۇرگەنىڭىز قورقىپ اۋ،-اكە –
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 اكەسى:
 ڭجۇمباعىنى ايتقان حاننىڭ قىزى. دەيدى – كەرەك، نە وڭايى سوڭ، بولعان المايتىن تابا ءبىز اي،-باالم ءاي، –

 .جىبەرەدى الدىنا اكەسىن ءتۇسىندىرىپ، ايتىپ، تۇگەل شەشۋىن
 شال حانعا كەلىپ:

 .دەيدى – كەلدىم، بەرگەلى جاۋاپ جۇمباعىڭىزعا تاقسىر، –
 حان كۇلىپ:

 :شال دەگەندە، – سويلە، قانە! شالىم بايقۇس يا، –
 ماحابباتتىق، ىل،كوڭ تاتۋ دەگەنىڭىز ءتاتتى نە ەكەن، جارلىلىق دەگەنىڭىز قاتتى نە دۇنيەدە سۇراعىڭىزداعى ءسىزىڭ –
 .ەيدىد –سىنىڭ ۋادەسى قىمبات دەگەنىڭىز. قاتەسى بولسا، ءوزىڭىز ايتىڭىز، باال ادام دەگەنىڭىز قىمبات نە

 سوندا حان تۇرىپ:
 ەنبىرەۋد ەگەردە بەرەمىن، التىن تويعانىڭشا دەگەن، دەگەنىم مەنىڭ تاپساڭ، ويىڭمەن ءوز جۇمباعىمدى وسى –

. االدىس شىعارىپ شالدى دەپ، –ەسىڭ، بەر جاۋاپ ماعان ەرتەڭ ءۇشىن ول االمىن، باسىڭدى ڭ،بولسا ايتقان ەستىپ
 :قىزىنا كەلىپ ۇيىنە قورقىپ، تاعى بايعۇس شال

 وسى» ماعان قويدى، ءبىلىپ تاپپاعانىمدى ويىممەن ءوز مەن جۇمباقتارىن بولدىم، ولەتىن دە قايتسەم مەن –
اڭ، بويىنشا تاپقان بولس ايتۋى بىرەۋدىڭ ەگەردە بەرەمىن، التىن تويعانىڭشا تاپساڭ، ويىڭنان ءوز جۇمباقتاردى

 :كۇلىپ قىزى باستاعاندا كەمسەڭدەي دەپ – قالدى، نەم ولمەگەن مەنىڭ ەندى. دەدى –، «باسىڭدى االمىن
 :كەلىپ حانعا ەرتەسى قورقا-قورقا اكەسى. دەيدى – جوق، ءسوز كەلەر تۋرالى ول سىزگە قورىقپاڭىز، اكە، –
 دەپ –م راس ەدى. ءسىزدىڭ جۇمباعىڭىزدى تاپقان مەنىڭ قىزىم ەدى، تاپپاعانى ويىممەن ءوز مەن جۇمباعىڭىزدى –

 رىپقايى دەپ پا راس تاپقانىن قىزىڭنىڭ جۇمباقتاردى وسى حان سوندا. تۇرىپتى مۇلگىپ الدىندا حاننىڭ شال
 :جىالمسىراپ شال. سۇرايدى

 :حان دەگەندە، – ەدى، راس تاپقانى قىزىمنىڭ تاقسىر، –
دى، ءتىپتى جاقسى، وسى جۇمباقتاردى تاپقان بولسا، ءسىزدىڭ باالڭىز وتە اقىلدى باال ەكەن، جاراي بولسا ونداي –

حانعا اليىق ەكەن، بۇيرىق بولسا، مەن سىزگە كۇيەۋ بولسام، ءسىز ماعان قايىن اتا بولساڭىز قاالي بوالدى؟ ول 
 پكۇلىمسىرە حان دەپ –بوالر ەكەن،  تۋرالى ءسىز باالڭىزبەن اقىلداسىپ، ماعان ءبىر جاۋابىن بەرسەڭىز قاالي

 .بەرىپتى جاۋاپ
 شال قۋانىپ، تەرىسىنە سىيماي كەتىپ:

 :قىزىنا كەلىپ ۇيىنە وتىرىپ جۇگىرىپ شىعىپ، ورداسىنان حاننىڭ دەپ – بوالدى، تاقسىر، بوالدى –
رىن ، حاننىڭ ايتقان سوزدەدەپ – ايتتى، سوزدەردى مىناداي ورنىنا ءولتىرۋدىڭ مەنى حان كەلدى، وڭىنا ءىس باالم، –

 اياق تۇگەل ايتىپ بەرەدى. سوندا قىزى:-باستان
 ون ىمامال قالىڭ مەنىڭ حان بولدى، ريزا باالم اقىلداستىم، باالممەن مەن ايتىڭىز، حانعا بارىپ بولسا ونداي اكە، –

دەرلى اۋلى ات، جەتپىس شىارقاند الپىس ات، ەرتتەۋلى ەلۋ قىلىش، قىرىق پىشاق، وتىز ىسەك، جيىرما تۇساق، ءۇش
 –ات، سەكسەن قۋباس بەرسىن، سونان كەيىن ەكەۋىمىزدىڭ نەكەمىزدى ءبىر مۇڭسىز ادام قيسىن دەپ ايتتى دەڭىز، 

 .دەيدى
شال ەرتەسى حانعا كەلىپ قىزىنىڭ ايتقان سوزدەرىن تۇگەل ايتىپ بەرەدى. وتىز پىشاق پەن قىرىق قىلىشتى جانە 

 ەپد –پ، والردىڭ بارلىعى دايار بولعاندا، ەندى دۇنيەدە مۇڭسىز ادامدى قايدان تابامىز، ەلۋ اتقا ەرتوقىم جاساتى
 والدىب مۇڭ قانداي دا، سالتاناتقا بايلىق، دا، بااللى حان ول وسى قاراسا، ويالستىرىپ. ويالنىپتى بەرى-ارى حان
 اننىڭ سارايىندا قوناق بولىپ وتىرىپ،ح كەلىپ، ەلىنە حاننىڭ مۇڭسىز ەرتىپ، قاسىنا ۋازىرلەرىن بىرنەشە دەپ،

سىزدە مۇڭ جوق شىعار، ءبىزدىڭ نەكەمىزدى قيىپ بەرسەڭىز دەپ »اياق تۇگەل سويلەپ بەرىپتى. -شارۋاسىن باستان
 :وتىرىپ قينالىپ رەنجىپ، قاتتى حانى مۇڭسىز وتىرعان قىلىپ مەيمان دەگەندە، –، «كەلىپ ەدىك

عوي، ءبىر حانعا قارايتىن سونشا حالىقتىڭ سول ون ءۇش جاسار ءبىر قىزدىڭ  ەكەنسىڭدەر ەمەس ەل سەندەر وي، –
اقىلى سياقتى ءبىر ادام شىقپاعان سوڭ سەندەردە ەلدىك بارما؟ سەندەردىڭ ناداندىقتارىڭ اقىرىندا مەنىڭ جاسىرىن 

 سىرىمدى اشاتىن بولدى دەي كەلىپ، مۇڭسىز حان:
ڭ مال قالى»ش جاستا ەكەن. ول قىزدىڭ سىزگە بەرگەن جاۋابى مىناۋ: ۇء ون قىز جۇرگەن بولىپ االشاقتى ءسىز –

دەگەنى مەن ون ۇشتەمىن، ادام باالسى جيىرما جاستا ىسەكتەي، وتىز جاسىندا « ءۇشىن ون ءۇش تۇساق بەرەسىڭ
وڭ، ەر سپىشاقتاي، قىرىق جاسىندا قىلىشتاي بوالدى. ءسىز وسىنىڭ بارىندە دە ەمەسسىز. ادام بۇل جاستان وتكەن 

ادام ەلۋ جاسىندا ەرتتەگەن اتتاي، الپىس جاسىندا ارقانداعان اتتاي بوالدى. ال ەندى ءسىز بۇل جاستا دا ەمەسسىز. 
ەر ادام جەتپىس جاستا شىدەرلى اتتاي، سەكسەن جاسىندا قۋباس سياقتى بوالدى. ءسىز شىدەرلى ات پەن قۋباستىڭ 
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اليىقسىز دەگەنى ەكەن. سونىمەن قاتار نەكەمىزدى مۇڭسىز ادام قيىن ورتاسىندا تۇرىپ، ون جاستاعى ماعان قاالي 
دەگەنىندەگىنىڭ ءمانى دۇنيەدە مۇڭسىز ادام بوال ما؟ مۇڭسىز دەپ ادەيى ىزدەپ كەلگەن مەنىڭ باسىمداعى مۇڭدى 

 ىشكى ءوزىنىڭ حان مۇڭسىز كەلىپ، دەپ –جانە سىرىمدى سەندەردىڭ ناداندىقتارىڭنان ايتۋىما تۋرا كەلدى، 
 سىرالرىن سويلەي باستايدى.

 مۇڭسىز حان:
 لىپا ايەلدىككە قىزىن حاننىڭ ءبىر ماعان كەزىندە ءتىرى اكەم قالىپ، اكەمە ءوز حاندىعى اكەمنىڭ ۇلكەن مەنىڭ –

. دىە بىلمەيتىن ادام ءبىر باسقا ەكەۋىمىزدەن ايەلىم ونى باردى، كەمشىلىگىم ايەلگە مەنىڭ ما، بار امال. بەرەدى
نىمەن كوپ ۇزاماي، اكەم اۋىرىپ، قايتىس بوالرىندا حالقىن جيناپ الىپ ءوزىنىڭ ءتىرى كەزىندەگى مەنى ءوز سو

ورنىنا حان سايالپ، ءوزى اقىرعى ساپارىنا جول تارتىپ كەتتى. سونىمەن مەن اكەمنىڭ مۇرەگەرى بولىپ، اكەمنىڭ 
ن بەردىم. ايەل جاعىنداعى كەمشىلىگىمدى ايەلىم ەكەۋىمىزدەورنىنا حان بولىپ، حاندىققا تۇرىپ، باسشىلىق ەتىپ تۇرا 

باسقا ەش ادام بىلمەيدى. الال قوسقان بۇل جاسىرىن سىر ماعان ومىرلىك بولعان سوڭ، ايەلىمنىڭ ءومىرىن بەكەر 
 سوتكىزۋ تۋرا كەلمەدى. سوندىقتان ايەلىممەن اقىلداسىپ، سەنەن تۋعان باال مەنىكى بولسىن، مەن ءوزىمنىڭ با

ۋازىرىمەن رۇقسات ەتتىم، بۇالردى ۇشەۋىمىزدەن باسقا جان بىلمەسىن دەدىم. سونىمەن مەنىڭ ايەلىم ءوزىم رۇقسات 
بەرگەن باس ۋازىرىممەن وسى جۇرگەن باالالرىمدى تاپتى. الالنىڭ قوسقان كەمشىلىگىنە پەندەسىنىڭ شاراسى جوق 

سىردى ۇشەۋىمىزدەن باسقا ەشكىمگە بىلگىزبەي ءبىر قانشا ەكەن. ۋازىرىمنەن تۋعان باالالردى باال قىلىپ، بۇل 
دەپ  «مۇڭسىز»جىلدار ءومىر وتكىزىپ كەلدىك. شىندىققا كەلگەندە ايەل دە، باال دا مەنىكى ەمەس، سوندا مەنى 

ىم ركەلىپسىڭدەر، ال ەندى وسىدان ارتىق مۇڭ، وسىدان ارتىق قايعى بارما؟ سەندەردىڭ ناداندىقتارىڭنان مەنىڭ ءومى
 كەلىپ، تاراي سىرىن بارلىق حان مۇڭسىز دەپ –مەن بىرگە كەتەتىن ىشكى سىرىمدى جارىققا شىعارۋعا تۋرا كەلدى، 

 ندىگىە ءوزىم بەرىپ، قوسىپ حاندىعىمى بىرگە ونىمەن بەرەمىن، اكەسىنە ءوز باالالردى تۋعان ايەلىمنەن مىنا مەن
. ال ەندى سەنىڭ ەلىڭە ون ءۇش جاسار قىز حان بولۋى كەرەك، وتكىزەمىن سوندا بارىپ، مەكەگە ءومىرىمدى قالعان

 .شىعارىپتى ۇكىم حان مۇڭسىز دەپ –ول قىز كىمگە ۇيلەنەمىن دەسە ءوز ىقتيارىندا، 
اقىرىندا شالدىڭ ون جاستاعى قىزى ءوزى تۇرعان شارىسىنە حان بولىپتى. مۇڭسىز حان ايەلىن، ايەلدەن تۋعان 

 ازىرىنە بەرىپ، ءوزى مەكە مەدينەگە بارىپ، قالعان ءومىرىن سوندا وتكىزىپتى.باالالرىن باس ۋ
 . ساپاھي12

بۇرىنعى زاماندا ءبىر ساپاھي دەگەن كىسى ءوز زامانىندا تەڭدەسى جوق وتە سۇلۋ ءبىر ايەل الىپتى. ايەلىنىڭ سۇلۋلىعى 
ۋ ۇراتىن، اۋىزبەن ايتىپ جەتكىزە المايتىن سۇلوتە ارتىق بولىپتى. ءبىر كورگەن ادام ەكىنشى كورۋگە قۇمارالنىپ ت

ەكەن. ەرى ساپاھي ايەلىن وتە جاقسى كورىپ، ايەلى ۇيدە وتىرسا ۇيدە وتىرىپ، تىسقا شىقسا ايەلىمەن بىرگە تىسقا 
شىعىپ، قاشان ۇيقىعا بارعانشا ايەلىنىڭ بەتىنە قاراپ وتىرۋدان باسقا تىرشىلىك ەتپەپتى. سونىمەن بىرنەشە جىلدار 
وتكىزىپ، ساپاھي باسىندا جاقسى، اۋقاتتى ادام بولسا دا، بىرنەشە جىلدار باسقا ارەكەت بولماعانى ءۇشىن، اقىرى 

 كەدەيلەنە باستاپتى. بارا بارا ءتىپتى ناشارالپ كەتكەن سوڭ، ءبىر كۇنى ايەلى وتىرىپ ەرى ساپاھيگە:
رشىلىك جوق. ەندى جاندى قاالي باعامىز، تى جۇرگەن ىستەپ قاتارلى حالىق بىزدە تاۋسىلدى، اقشا مال، قولداعى –

 .دەپتى –سەن نەگە تىرشىلىك ەتپەيسىڭ، 
 سوندا ساپاھي ايەلىنە قاراپ:

 تۇرسىن، كتۇنەمە قونىپ، ءبىر شىعىپ سىرقا. االمىن جۇرە شىداپ جاقتا باسقا قايتىپ قالدىرىپ، ۇيگە سەنى مەن –
 .دەپتى –ەتە جازدايمىن، ك ءولىپ ،اسىعىپ كورگەنشە سەنى كورمەسەم ساعات ءبىر

 سوندا ايەلى:
 ەپد ما قويا ويناپ بىرەۋلەرمەن الدە مەنى كەتسەم، ءجۇرىپ جوالۋشى ۇزاققا وياليسىز، قاالي انىعىندا ءسىز –

 .سۇراپتى دەپ – وياليمىسىز،
 سوندا ساپاھي:

 –اپ قويا ما دەپ تە وياليمىن، وين بىرەۋلەرمەن كەتسەم جاققا باسقا ءارى المايمىن، تۇرا كورمەي سەنى شىنىندا –
 .دەپتى

 سوندا ايەلى ساپاھيگە:
 بۇرىنعى»: اڭگىمەسى ايەلىنىڭ سونداعى. دەپتى – وتىرىڭىز، تىڭداپ ابدەن ايتايىن، اڭگىمە ءبىر سىزگە مەن –

ن ەلىاي ول الىپ، قىزدى سۇلۋ ءبىر جاقتىرىپ ءوزى ءجۇرىپ، اراالپ ەل تاڭداپ، قىز جىگىت ءبىر زاماندا وتكەن
تاستاماي، قايدا جۇرسە دە ەرتىپ جۇرەتىن بولىپتى. ءبىر كۇندەرى سول جىگىت قاسىنا ءبىر قانشا قۇلدارىن ەرتىپ، 
تۇيەسىمەن كەرۋەن بولىپ ۇزاق جولعا ساۋداعا شىعىپ، سۇيىكتى ايەلىندە قالدىرماي ەرتە شىعىپتى. ساۋدا ءبىر قانشا 

پ، ەلىنە كەلە جاتىپ، ءبىر دارياعا كەلگەنىندە تۇيەلەر داريادان وتپەي تۇرىپ الىپتى. سوندا ايالر بويى ساپار ءجۇرى
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، سەنىڭ ەي جىگىت»سۋعا تۇيەسىن تۇسىرە الماي تۇرعان قۇلعا الگى ساۋداگەر جىگىتتىڭ ايەلى تۇرىپ ايعايلىپ: 
ىگىتكە تۇيەسىن ج استىنداعى دەپ – ،«تۇيەڭ سۋعا تۇسپەيدى، سەن مىنا مەنىڭ استىمداعى تۇيەمە ءمىنىپ باستا

بەرگەن ەكەن، ايەل مىنگەن تۇيە، سۋدان توقتالماي وتە شىعىپ، سونىڭ ارتىنان بارلىق تۇيەلەر ءوتىپ كەتىپتى. 
سەن انا قۇل مىنگەن تۇيەنىڭ سۋدان وتپەيتىنىن، ءوزىڭ »سۋدان ءوتىپ العاننان كەيىن ەرى ايەلىنە سۇراي قويىپ، 

 ىنگەنم قۇل ول»: ايەلى سوندا. سۇراپتى دەپ –، «تىنىن قايدان ءبىلدىڭمىنگەن تۇيەنىڭ سۋدان قورىقپاي وتە
 سۋعا نەسىە تۇيەنىڭ استىمداعى مەنىڭ ال. بوالدى قورقاق تارتىپ ەنەسىنە تۇيە بوالتىن، قورقاق ەنەسى تۇيەنىڭ
والدى، مەن ب وتكىش سۋدان سياقتى ەنەسى تۇيە مىنگەن مەن ءۇشىن سونىڭ. ەدى تۇيە جۇرەكتى تۇسەتىن قورىقپاي

 انتۋع ءوزىنىڭ زات جاندى اربىر»ء: ەرى سوندا. دەپتى –، «ەكى تۇيەنىڭ دە اناسىنىڭ سىرىن بىلەتىن ەدىم
 ايتارتپ اناسىنا تۋعان ءوزىنىڭ زاتتار جاندى اربىر»ء: ايتىپتى ايەلى. سۇراپتى دەپ – ،«ما تارتا شەشەسىنە
ەنىڭ شەشەڭ وتە زيناقور ەدى، سەندە اقىرى ءوز اناڭا س ەندەشە» تۇرىپ، ەرى سوندا. دەپتى – ،«قويمايدى

تارتادى ەكەنسىڭ، سەن ونداي ىستەپ مەنىڭ كوڭىلىمدى قارايتقانشا وسى كۇننەن تارتىپ ەكەۋىمىز اجىراسساق 
 اڭگىمەسىن ىايەل ءساپاھيدىڭ دەپ – ،«جىبەرىپتى شىعارىپ قىلىپ تاالق ايەلىن كەلىسىمەن ەلىنە دەپ، –، «بوالدى

تاتىپ كەلىپ، وسى حيكايا سياقتى مەنىڭ انام، انامنىڭ اناسى، ءتىپتى رۋحىمدا زيناقورلىق جوق، اگەردە مەن اياق
ونداي كەلىسپەيتىن ءىستى ىستەگىم كەلسە، سەن مەنى اڭلىپ توقتاتا الماس ەدىڭ، مەن قاالي دا بولسا، سىزگە 

ىز س»پ ايەلى وسى سوزدەردى ايتا كەلىپ، ەرىنە دەدى: ءبىلدىرمەي سان ادامداردى كىرگىزىپ شىعارا االر ەدىم دە
كوڭىلىڭىزگە ەش قانداي قاۋىپ كەلتىرمەي ارەكەت ەتىپ، مال تابۋ ءۇشىن كەتە بەرىڭىز، مەن ءوزىمنىڭ تازالىعىم 
ءۇشىن ءبىر بەلگى بەرەيىن. ول بەلگى مىناۋ دەپ ءبىر ءيىستى ءشوپتىڭ گۇلىن ەرىنە بەرىپ تۇرىپ، وسى گۇلدى 

ىز قۇالعىڭىزعا قىستىرىپ الىپ تاستاماڭىز، وسى گۇل قۋراپ سونسە، مەنىڭ كوڭىلىم بۇزىلعانى، ەگەردە گۇل ءس
ن ارامىمدى وسى گۇلدە-قۋراماي، سونبەي وسى كۇيىنشە تۇرا بەرسە، مەنىڭ كوڭىلىمنىڭ بۇزىلماعانى، مەنىڭ ادال

عا ابدەن سەنىپ، ايەلىمەن قوشتاسىپ، ۇزاق جول ىنەسوز ايەلىنىڭ ساپاھي. سەندىرىپتى ەرىن دەپ –، «عانا بىلەسىز
ساپارعا شىعىپ، ون بەس كۇن ءجۇرىپ، ءبىر شارىگە كەلىپ، مەن ىستەۋگە قانداي جۇمىس تابىالر ەكەن دەپ 

 جۇرگەندە، سول ءشارىنىڭ پاتشاسىنىڭ باالسىنا كەزىگىپ قاالدى.
ساۋىق، تاماشامەن -ءتيىستى اقىسىن بەرىپ، ءاردايىم ويىنپاتشانىڭ باالسى قىرىق جىگىت نوكەر الىپ، ءار جىگىتتەرگە 

جۇرەدى ەكەن. ساپاھي كەزىگىپ قالعاندا پاتشانىڭ باالسى، ماعان نوكەر بولساڭىز ءتيىستى اقىڭىزدى بەرەمىن دەگەن 
كەزى  مساۋىقپەن جۇرە بەرىپتى. ءساپاھيدىڭ بۇالرعا قوسىلعانى كوكتە-سوڭ، ساپاھي قىرىق جىگىتكە قوسىلىپ، ويىن

ەكەن، ساپاھي ايەلى بەرگەن گۇلىن تاستاماي كۇن سايىن قۇالعىنا قىستىرىپ جۇرەدى ەكەن. ول گۇلى جاڭا ءۇزىپ 
العان گۇل سياقتى ءتۇسىن وزگەرتپەگەن سوڭ، ايەلىنە سەنىمدى بولىپ، ەش نارسە ويالماي، جۇرە بەرىپتى. سونىمەن 

سىپ، قىسقا اينالعاندا دا ءساپاھيدىڭ قۇالعىنداعى ءار كۇنى ءبىر جۇرە جۇرە كۇز بولىپ، بارلىق ءشوپتىڭ گۇلى ءتۇ
، ساپاھي، سەن بارلىق ءشوپ قۋارىپ كەتكەندە»گۇل قىستىرۋلى جۇرەتىنىن كورىپ، ءبىر كۇنى پاتشانىڭ باالسى: 

 دەپ سۇراپتى. سوندا ساپاھي:« قۋراپ سونبەيتىن گۇلدى كۇن سايىن قايدان تاۋىپ ءجۇرسىڭ
مانى مىنادا، مەنىڭ ايەلىم -ۇن سايىن ءبىر جەردەن الىپ جۇرگەن جوقپىن، بۇل گۇلدىڭ ءجايك دىگۇل بۇل مەن –

ادامزاتتىڭ سۇلۋى، مەن ايەلىمنىڭ بەتىنە قاراپ وتىرىپ ءبىر قانشى جىل وتكىزدىم. اقىرى كەدەيلەنىپ، مال تابۋ 
انىمدا، ايەلىم وسى گۇلدى بەرىپ وتىرىپ، گۇل ءۇشىن ساپارعا شىعارىمدا، ايەلىم بىرەۋمەن ويناپ قويا ما دەپ قورىقق

قۋراسا مەنىڭ كوڭىلىمنىڭ بۇزىلعانى، قۋراماسا مەنىڭ تازالىعىم دەگەن، مىنە التى اي بولدى وسى گۇل ءالى ءبىر 
 .دەپتى –قالىپتى، مەنىڭ ايەلىمنىڭ تازالىعىن وسى گۇلدەن بىلەمىن، 

 سوندا پاتشانىڭ باالسى ءساپاھيدى جاسىتىپ:
امالدارىنىڭ قانداي بوالتىنىن ءالى بىلمەيدى ەكەنسىڭ عوي، سەنى ايەلىڭ -پاھي، سەن ايەلدىڭ ءادىسسا يءا –

. كۇلىپتى داپقارقىل شاپاالقتاپ، سانىنا قولىن ەكى دەپ –كەلىستىرىپ الداعان، سەن سوعان سەنىپ ءجۇرىپسىڭ عوي، 
اپاھي لىن تاستاماي جۇرە بەرىپتى. پاتشانىڭ باالسى سگۇ دا بولسا سونداي. قالىپتى جاسىپ ءبىراز كەتىپ، ويعا ساپاھي

جوق جەردە بارلىق جىگىتتەرىن جيناپ الىپ، ساپاھي وسىنداي دەيدى، شىنىدا ايەلىنىڭ ەشكىمگە كوڭىلى بۇزىلماي 
جۇرگەنى راس بولۋى مۇمكىن. ەندى وسىنىڭ گۇلىن سىناۋ ءۇشىن وسى جىگىتتەردىڭ ىشىندە ءساپاھيدىڭ شارىنە 

ىڭداعان م-رسىپ، سول ايەلدىڭ كوڭىلىن بۇزا االتىن ازامات بارسىڭدار ما؟ ەگەر وزىنە سەنىمدى ازامات بولسا، مىڭبا
اۋ، ەركەكتىڭ سوزىنە -قۇداي»ءدىلدا، گاۋھارمەن جىبەرەمىن دەپتى. سوندا ءبىر حاسەن دەگەن جىگىت تۇرىپ، 

گەن شىعار، ەگەر ءسىز مەنى جىبەرسەڭىز مەن ونى، كونبەيتىن ايەل بولۋشى ما ەدى، ول ادامىنا كەزىكپەي جۇر
 –، «پەرىنىڭ قىزى بولسا دا جونگە كەلتىرۋگە وسى جىگىتتەردىڭ الدىندا ۋادە بەرىپ، سىزدەردى سەندىرە االمىن

 .دەپتى
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ىعارىپ ش بۇعان حانزادا قاتتى قۋانىپ، ەسەپسىز كوپ باعالى التىن، گاۋھار، اسىل زاتتارىمەن ونى ءساپاھيدىڭ شارىسىنە
اۋىقپەن جاتا س-سالىپ، قايتىپ كەلۋى ءۇشىن مولشەرلى ۋاقىت بەلگىلەپ جىبەرىپتى. قالعاندارى بۇرىنعىداي ويىن

-بەرىپتى. حاسەن ءبىر قانشا جول ءجۇرىپ، ءساپاھيدىڭ شارىسىنە كەلىپ، ءشارىنى بايقاپ جۇرگەندە ءبىر كۇنى ويىن
ڭ جىگىتتەرگە كەزدەسىپ قالىپتى. ءتۇر سيپاتى، كيىم سالتاناتى پاتشانىتاماشا قىلىپ، وتىرعان ءبىر توپ وڭكەي جاس 

تى. بۇل شاراپتى بىرگە ءىشىپ-باالسىنان ارتىق، تاماشامەن وتىرعان جىگىتتەر حاسەندى قوشامەتپەن قارسى الىپ، اراق
 قايسى شاھزادا ەكەن دەپ وتىرىپ، ءبىر كەزدە:

 تاقتىا حاسەن سوندا. سۇراپتى دەپ –يسى شارىدەن كەلەسىز، قا ز،بوالسى باالسى پاتشانىڭ قايسى شاھزادا يا–
 :باستاپتى بايانداي سەبەبىن كەلۋ شارىگە وسى باالسىمىن، پاتشانىڭ

 سىزدەردىڭ مەن. كەزىكتىردى سىزدەردى قۇداي تىلەگىمە مەنىڭ دەگەن، گۇلى جىگىتتىڭ جىگىت ازاماتتار، –
كەلىپ وتىرمىن.  اشىعىپ-اشىق بولىپ، بىرنەشە ايشىلىق جولداردان ارىپع ايەلىنە كىسىنىڭ دەگەن ساپاھي شارىڭىزدەگى

مەندە دۇنيە دەگەن جەتەدى. ازاماتتار، مەنى مۇرادىما جەتكىزسەڭدەر، سىزدەرگە ومىرلىك التىن، ءدىلدا بەرەر ەدىم، 
 .دەپتى –

ىز كەلە المايدى. نەگە دەسەڭىز ءسىز عاشىق ياپىرماي حانزادا، بۇل ىسكە ءبىزدىڭ شامام»سوندا وتىرعان جىگىتتەر، 
بولعان ايەلگە وسى وتىرعان جىگىتتەردىڭ بارلىعى عاشىق بولىپ، ءوزىمىزدى اۋرەگە سالعانبىز. اقىرى ول ايەلدى 
بوي سۇندىرا الماي بارىمىزدە شارشاپ وتىرمىز. ءسىز وتە الىستان كەلىپسىز، قىمبات زاتتارىڭىزدا جەتەرلىك ەكەن. 

ءۇشىن سىزگە ءبىر اقىل كورسەتەلىك. پالەن جەردە ءبىر وتە اياللى كەمپىر بار. سول كەمپىردى ريزا ەتە سونىڭ 
 ەرىنج تۇرعان كەمپىردىڭ حاسەن كەيىن سونان. دەپتى –، «الساڭىز، ءسىزدى مۇرادىڭىزعا جەتكىزۋگە شەك جوق

ەمپىر كوپ التىن، ءدىلدا بەرىپتى. ك كەمپىرگە ايتىپ، ماقساتىن كوڭىلدەگى تاۋىپ، ىزدەپ كەمپىردى ول الىپ، سۇراپ
 قۋانىپ كەتىپ:

 ولىپب بىردەمە بەرسە، ابىيىر قۇداي. ەدىم ەسىتكەن دەپ قاتتى وتە ادام ول كورەيىن، بارىپ ادامعا ول مەن باالم، –
وتىر  عىزجال ۇيىندە ايەلى ءساپاھيدىڭ كەلسە، كەمپىر. كەتىپتى ءجۇرىپ ايەلىنە ءساپاھيدىڭ كەمپىر دەپ – قاالر،

، ءوزىنىڭ تۇرىسىن ايتىپ-ەكەن. سوندا كەمپىر امانداسىپ، ءبىراز وتىرىپ، ادام باالسىنىڭ جاستىق كەزىندەگى ءجۇرىس
 نەگىزگى ويىن سويلەي باستايدى. سوندى كەمپىر وتىرىپ:

لال ايدا دەيسىز. اق جەتۋ زگەنگەوتكى جولىمەن ءوز ءداۋىردى ءار تۋىلعاندا بولىپ ادام دۇنيەگە باالسى ادام باالم، –
اتىن كۇلىسىپ، جاستىق ماحابب-تاعاال ءوز پاندەسىن جاراتقاندا جاستىق ءداۋىرىن ءالزاتتى ەتىپ، جاس كەزىندە ويناپ

كۇلىپ، جاستىق كوڭىلىن كوتەرىپ، كاري باستاعاندا -ءوز جولىمەن وتكىزىپ، وزدەرىنە ساي شاھزاداالرمەن وينپ
ادامدى دۇنيەنىڭ قىزىعى ءۇشىن جاراتقان الال تاعاال. ال ەندى باالم، ءسىزدىڭ نۇر سيپاتىڭىزعا ءتاۋبا قىلۋ ءۇشىن 

عاشىق بولماعان، ول ءۇشىن سىزبەن ءبىر كەش ماحابباتتاسىپ، ءبىر تۇنەپ شىعۋ ءۇشىن باسىمدى قاتىرماعان ادام 
تاي بەرۋشى ەدىم. وسى جاقىن كۇندە جوق. سونىڭ ءبارىن سىزگە اليىق كورمەي، ەسىتكەن ءسوزىمدى ىشىمە ساق

ءبىر پاتشانىڭ شاھزاداسى ءسىزدىڭ كوركەمدىك دىبىسىڭىزبەن سىزگە عاشىق بولىپ، كەلگەن ەكەن. ول شاھزادانى 
بايقاپ قاراسام، قۇدايىم جاراتقان سىزگە اليىق تۋىلعان ەكەن. اكەلگەن التىن مەن گاۋھارالرى سان جەتكىزسىز، تۋىسى 

بەرى ويالپ قاراسام، جاستىق ماحاببات جاعىنان دا، سىزگە اليىق كورىپ، اكەلگەن زاتتارى -. ارىءتىپتى بولەكشە
ءسىزدىڭ ومىرلىك قاجەتىڭىزگە جارايتىن بولعاندىقتان، سول شاھزادانىڭ ءبىر ءتۇن عانا كوڭىلىن تاپساڭىز قاالي 

 .دەپتى –بوالر ەدى دەپ، سىزبەن اقىلداسۋ ءۇشىن كەلىپ ەدىم، 
 ءساپاھيدىڭ ايەلى وتىرىپ: سوندا

 يتقانا ءسىزدىڭ ءبىراقتا ەدىم، كورمەپ تيگىزىپ ەتىمدى ادامعا ەر باسقا ساپاھيدەن ومىرىمدە مەن اي،-شەشە ءاي، –
 قارايتپاي، وڭىلىنك شاھزادانىڭ كەلگەن كوكسەپ الىستان سونشا ءۇشىن سونىڭ كورىنبەيدى، سياقتى تەرىس دا اقىلىڭىز

يىق كوردىم. شەشە، ال ەندى سول شاھزاداڭىز ءوزى كەلىپ مەنى كورسىن، مەنى ال جىبەرۋدى قوندىرىپ ءتۇن ءبىر
 .دەپتى –جاقتىرسا، ءسىزدىڭ ايتقانىڭىزداي بولسىن، شەشە 

 كەمپىر قۋانىپ:
 ەلىپ،ك ۇيىنە وتىرىپ، جۇگىرىپ قۋانىشپەن تولعان ءىشى بەرىپ، باتاسىن دەپ – بولسىن، جولىڭ باالم، وي –
دەپ ءشۇيىنشى سۇراپ الىپ، بارلىق بولعان سوزدەردى بايانداپ بەرىپتى. حاسەن « ۇيىنشىش-ءشۇيىنشى باالم،»

مىڭ راحمەت، ەڭبەگىڭىزدى اقتارمىن. ەندى مەن اۋەلى وزىنە -شەشە سىزگە مىڭدا»قۋانعاننان تەرىسىنە سيماي، 
اسىپ، ءساپاھيدىڭ ۇيىنە كەلىپتى. ساپاھيدىكىنە دەپ، ءساپاھيدىڭ ءۇيىن سۇراپ الىپ، جۇگىرە ب« بارىپ كەلەيىن

تاڭ -كەلسە، ءوزى تۋىپ كورمەگەن ءبىر ادام، ءساپاھيدىڭ ايەلىن كورگەندە نە دەرىن بىلە الماي ەسى شىعىپ، اڭ
 بولىپ تۇرىپ قالىپتى. سوندا ايەل حاسەنگە:

 .دەپتى – ەدىڭىز؟ بە ءسىز حانزادا ايتقان شەشەم مەنىڭ الگى –
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 حاسەن:
 .ەپتىد –ەردەن ءسىزدىڭ اتاعىڭىزدى ەستىپ، سىزگە عاشىق بولىپ كەلگەن مەن ەدىم، ج الىس سونشالىق يا، –

 سوندا ايەل تۇرىپ:
 ونشىلقس ءسىز ەدىم، اۋدارماعان كوڭىل دەيىن ۋاقىتقا وسى ادامعا ءبىر باسقا ەرىمنەن ءوز بىلگەلى ەس ءوزىم مەن –

مەنىڭ سول ءسوزىم ءسوز، ەندىگى اقىل مۇنداي  ەندى ال. دەدىم سىنباسىن ساعىڭىز سوڭ كەلگەن جەردەن الىس
بولسىن، مەن بۇرىن مۇنداي ءىستى ىستەپ كورمەگەنمىن، سىزبەن مەنىڭ جاستىق ماحابباتىمىزدى، سارايداعى كەمپىر 

نداي، وتە مەن سو»ز، دە سەزبەي قالۋى ءۇشىن، ءسىز ءقازىر كەمپىردىڭ ۇيىنە قايتا بارىڭىز دا كەمپىرگە بىالي دەڭى
سۇلۋ دەگەنمەن ىزدەپ كەلىپ ەدىم، ءتىپتى وتە ارتىقشا سۇلۋ دا ەمەس ەكەن، ونداي ادامدار ءوز شارىمىزدە دە 

 ڭكەمپىردى دەپ، –، «تولىپ جاتىر شەشە، مەن بۇل ايەلدى جاقتىرمادىم، سوندىقتان ەلىمە قايتۋعا تۋرا كەلدى
پرگە قوش ايتىپ، مۇندا قايتىپ كەلىڭىز. مۇندا كەمى دەپ، كەتتىم ەلىمە ىەند مەن الىپ، زاتتارىڭىزدى ۇيىندەگى

 كەلگەن سوڭ ءوزىمىز بىلەمىز. كەمپىر شاھزادا جاقتىرماي كەتتى دەپ قالسىن دەپتى.
حاسەن بۇل ءسوزدى ەسىتكەندە وتە قاتتى قۋانىپ، جۇگىرىپ وتىرىپ كەمپىردىكىنە بارىپ، ايەلدىڭ ايتقان سوزدەرىن 

 اي، بۇل كىسىدەن دە وتكەن سۇلۋ بوالدى-ويپىرماي باالم»تۇگەلىمەن كەمپىرگە ايتقاندا كەمپىر تامسانىپ تۇرىپ، 
 .دەپتى –، «ءبىلەكەن ادام بوالدى ەكەن، ءوزىڭ ءبىل، باالم، ءوزىڭ 

حاسەن كەمپىردىڭ ۇيىندەگى التىن، دىلالالرىمەن قىمباتتى زاتتارىن الىپ، توقتالماي جۇگىرىپ وتىرىپ، ساپاھيدىكىنە 
كەلىپتى. حاسەن كەلسە، ءساپاھيدىڭ ايەلى تۇرلىشە تاماقتارىن دايارالپ، جاقسى كيىمدەرىن كيىپ، قوناقتى كۇتىپ، 

ن كەزدە كۇن باتىپ، قاس قارايىپتى. سوندا ءساپاھيدىڭ ايەلى ءوزىنىڭ اس جاسايتىن دايار وتىرىپتى. حاسەن كەلگە
 ايەلىنە ايتىپتى:

مولدا »قپانى قاعىپ قاعىپ جىبەر دە اسىعىپ ۇيگە جۇگىرىپ كىر دە قا سىرتقى سەن كەزدە، جاتار ءىشىپ، تاماق –
ءىشىپ، ەندى جاتۋعا جاقىن قالىپتى. حاسەن  دەپتى. سونىمەن تاماقتى جايالپ، ءپىسىرىپ« اعاڭ كەلىپ قالدى دە

اسىعىپ، جۇرەگى الىپ ۇشىپ، قاشان جاتار ەكەنبىز دەپ، تاماقتى دا جاقسى ىشە الماي، تەزىرەك جاتالىق دەپ قايتا 
اياقتى جيناپ، توسەكتى جايالپ سالىپ، ەندى جاتۋعا تامان ىڭعايالنعان كەزىندە -قايتا ايتا بەرىپتى. ايەل ىدىس

-ويباي ساسىپ ۇيگە جۇگىرىپ كەلىپ،-تارس ەتىلىپ قاعىلىپتى. سول كەزدە اسپازشا ايەل اسىپ-قاقپا تارس سىرتقى
ەن م»ساسىپ -دەپتى. حاسەن دە اسىپ« اي ەندى قايتتىم-ويباي»اي مولدا اعاڭىز كەلىپ قالدى دەگەندە، ايەل: 

ەپ ءسىز ازىرشە، ول كىسى كەتكەنشە تاۋىق ول كىسى مۇندا جاتپاس د»دەپتى. سوندا ءساپاھيدىڭ ايەلى، « قايتەم
دەپ، حاسەندى ەرتىپ كەلىپ، تاۋىق قوراعا كىرگىزىپ، سارت ەتكىزىپ سىرتتان شاۋگىمدەي « قوراعا كىرە تۇرىڭىز

 قارا قۇلىپتى سالىپتى دا، ءوزى جايلى توسەگىندە جاتا بەرىپتى.
قتاماي تاڭ اتقىزىپتى. تاڭ اتىپ، كۇن شىققان سوڭ دەپ تاڭ اتقانشا ۇيى« مەنى قاشان شىعارىپ االر ەكەن»حاسەن 

بۇالر جايىمەن تۇرىپ، جايىمەن شايالرىن ءىشىپ بولعان سوڭ ءساپاھيدىڭ ايەلى حاسەندى قاماعان كىلەتىنە كەلىپ، 
بىلمەي قاالي عاشىقسىڭ؟ كانە -اي جىگىت، سەن قايدان كەلدىڭ؟ ماعان كورمەي»ءبىر تەسىگىنەن قاراپ تۇرىپ: ء

 جايىنء ءىستىڭ ايەل. ايتىپتى تۇگەل اياق-باستان احۋالدى بولعان حاسەن سوندا. دەپتى –، «ڭدى ايتشىءجونى
 ەپ،د –، «ىزدەگەنىڭ وسى شىعار، وسى جاتقان ورنىڭدا جاتا بەر ازاماتىم، جارايسىڭ ە» سوڭ، تۇسىنگەن ابدەن

 قاماۋدا زالجىسى حاسەن سونىمەن. بەرىپتى تۇرا بەرىپ سۋ تاماعىمەن ولمەستەي اشتان سايىن كۇن اشپاي، ەسىكتى
سىپ كەتكەن ا قايدا الدە ۋاقىتتان كەلەتىن حاسەننىڭ باالسى پاتشانىڭ جىبەرگەن حاسەندى قالىپ، جاتىپ ۋاقىت ۇزاق

بۇل قاالي بولدى، حاسەن باياعى كەشىكتى، ونىمەن »سوڭ، ءبىر كۇنى ساپاھيدەن باسقا جىگىتتەرىن جيناپ الىپ، 
ا ءساپاھيدىڭ قۇالعىنداعى گۇلى دە سونبەي قويدى، مۇنى قايتەمىز، ءساپاھيدىڭ ايەلىنە بارىپ، سول ادامدى بىرگە مىن

ل شاھزادا، و»ەگەندە، حاسەننىڭ ءىنىسى قۇسايىن دەگەن جىگىت تۇرىپ، د –، «بۇزا االتىن ازامات بارمىسىڭدار
 سوڭ سونان. دەپتى –، «ە كەلتىرىپ كەلەمىنجەرگە مەنى جىبەرسەڭىز مەن قاناداي دا بولسا ول ادامدى جونگ

 ىپتى.لسا شىعارىپ ساپارعا شارىنە ءساپاھيدىڭ قۇسايىندى بەرىپ، دا بۇعان ءدىلداالردى التىن بەرگەن حاسەنگە
قۇسايىن ساپار ءجۇرىپ، ءساپاھيدىڭ شارىسىنە كەلىپ، حاسەن سياقتى ول دا الدىمەن جىگىتتەرگە كەزدەسىپ، 
جىگىتتەردىڭ اقىلىمەن كەمپىردى تاۋىپ الىپ، كەمپىر بۇرىڭعىسىنداي ءساپاھيدىڭ ۇيىنە كەلىپ، حاسەن تۋرالى ايتقان 

اۋ، ءسىز ايتقان سوڭ، وتكەندەگى جىگىتكە ماقۇل -شەشە»بىرلەپ ايتقان كەزدە ءساپاھيدىڭ ايەلى: -سوزدەرىن بىر
دەپ ەدىم، ول كىسى مەنى مەنسىنبەي كەتكەنىنە وسى كۇنگە دەيىن وزىمنەن ءوزىم ۇيالىپ ءجۇرمىن. شەشە ءسىزدىڭ 

 .دەپتى –، «ءسوزىڭىزدى تاستاماس ەدىم، بۇل كىسىڭىز دە تاعى دا جاقتىرماي كەتەدى عوي دەپ قورقامىن
قاراعىم بۇل جولعى شاھزادا انا وتكەندەگى جىگىت سياقتى ەمەس. بۇل شاھزاداعا سەنە بەرىڭىز، »ىر، سوندا كەمپ

 – ،«كورسىن مەنى جىبەرىڭىز، ءوزىن اۋەلى سەنەمىن، مەن اي،»ء: ايەلى ءساپاھيدىڭ سوندا. دەپتى –، «قاراعىم
ەرىپتى. تىرىپ، قۇسايىندى ءساپاھيدىڭ ۇيىنە جىبۇگەل ۇقت سوزدەردى بولعان كەلىپ، قۇسايىنعا قۋانىپ، كەمپىر. دەپتى
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قۇسايىن ءساپاھيدىڭ ۇيىنە كەلگەن سوڭ، ايەل حاسەنگە ايتقان سوزدەرىن تۇگەل ايتىپ، قۇسايىن دا اعاسى سياقتى 
بارلىق زاتتارىن الىپ، ساپاھيدىكىنە كەلىپ، اقىرى اعاسىنا ىستەگەن ادىستەردى بۇعاندا ىستەپ، اعاسىنىڭ قاسىنا 

 ايىندى دا اپارىپ قاماپ قويىپتى.قۇس
ران بولىپ، دەپ، قاي« بۇل قاالي بولدى»سونىمەن قۇسايىننىڭ كەلەتىن ۋاقىتى دا اسىپ كەتىپ، پاتشانىڭ باالسى: 

 ءبىر قانشا كۇندەر كۇتىپ، اقىرى كەلمەگەن سوڭ شاراسىزدان ءبىر كۇنى ساپاھيگە:
ولىپ كەتتى، سوندىقتان ەكەۋىمىز ءسىزدىڭ ەلىڭىزگە بارىپ، ءسىزدىڭ ب ۋاقىتتار كوپ شىققالى ەلىڭىزدەن ءسىز –

 ءوز ەكەۋى شاھزادامەن قۋانىپ، وتە ساپاھي سوزگە بۇل. دەپتى –ەسەندىگىن بىلسەك قايتەدى، -ءۇيدىڭ امان
ڭ قوجايىنىنىڭ ىءوزىن امانداسىپ، ايەلىمەن كەلىپ، ۇيىنە بۇرىن شاھزادادان ساپاھي كەلگەندە شارىگە. كەلىپتى شارىسىنە

قوناققا كەلە جاتقانىن ايتىپتى. ءساپاھيدىڭ ايەلى ءۇي ءىشىن تۇزەپ، كەلگەن قوناقتى قۇرمەتپەن قارسى الىپ، ءتۇرلى 
تاماقتار دايىنداي باستاپتى. كۇن باتار مەزگىل ەكەن، ءساپاھيدىڭ ايەلى قاماۋداعى حاسەن مەن قۇسايىنعا كەلىپ، 

قوناق كەلىپ قالدى، سول مەيماندى تاماق بەرىپ، كۇتىسەتىن ايەل جوق، ءسىز  بۇگىن ءبىزدىڭ ۇيگە ءبىر سىي
ەكەۋىڭىز بۇگىنشە ايەل كيىمىن كيىپ، وسى مەيماندى كۇتىسەسىڭىزدەر، سىزدەردى ەرتەڭ ازات ەتىپ، ءوز 

كيىمدەرىن  ، ايەلىنىلى ەكەۋى قۋانىپ كەتىپ، بوالدى بوالدى دەپ-شارلەرىڭىزگە قايتارامىن دەپتى. بۇل سوزگە ءاعالى
 كيە باستاپتى. ەكەۋى دە ايەل كيىمىن كيگەن سوڭ مولدىرەگەن ەكى جاس ايەل بوال قالىپتى.

ءتۇن بولىپ، ۇيگە شام جاعىپ، شاھزادانى ءتور الدىنا وتىرعىزىپ، قاسىندا ساپاھي بار، بۇالر ءوزارا اڭگىمەمەن كوپ  
 اي بۇالر قايدا ەكەن، بۇالردىڭ حابارىن قايتىپ-ياپىرىم»بار: وتىرىپتى. شاھزادانىڭ ويىندا ءوزىنىڭ ەكى جىگىتى 

 ىرىنەب قۇسايىننىڭ مەن حاسەن بولعان ايەل وتىرعاندا، جىگىتىندە ەكى كوڭىلى شاھزادانىڭ دەپ، –، «بىلەمىن
ادا اھزش كوتەرىپ، توقاشتارىن مەن داستارحان ءوزى كوتەرتىپ، شىالپشىن شاۋگىممەن بىرىنە كوتەرتىپ، ساماۋىر

وتىرعان ۇيگە ۇشەۋى دە كىرىپ كەلىپتى. حاسەنمەن قۇسايىن ءتور الدىندا وتىرعان وزدەرىنىڭ شاھزاداالرىن كورگەندە، 
تۇرا قالىسىپتى. سوندا ءتور الدىندا وتىرعان شاھزادا ءوزىنىڭ ەكى جىگىتىنىڭ -بۇالر ەسىك الدىندا قالتا قاراپ تۇرا

 ۇشىپ تۇرىپ، ءساپاھيدىڭ ايەلىنە جالبارىپ:ايەل بولىپ كەلگەنىن كورىپ، ورنىنان 
 ساتتە لسو ءدال وقيعانى بولعان سۇراپ، كەشىرىم ۇرىپ، باس اياعىنا دەپ – كەشىرىڭىز، ءوتتى، قاتەلىك مەنەن –

 يگىزىپ،ك كيىمدەرىن ءوز دا قۇسايىندارعا مەن حاسەن سۇراپ، كەشىرىم دە ساپاھيدەن. ايتىپتى ءبىراق ساپاھيگە عانا
عى بىرگە وتىرىپ، تاماق ءىشىپ، ەرتەسى قايتارىندا بۇرىنعى جىگىتتەرىمەن جىبەرگەن قانشالىقتى قىمبات اتىن بارلى

ءدىلداالرىنىڭ ۇستىنە شاھزادا وسى جولى ءوزى الىپ كەلگەن قانشاالعان التىن ءدىلدا، قىمباتتى زاتتارىنىڭ بارلىعىن 
 ، ەكى جىگىتىن الىپ، ەلىنە قايتىپ كەتتى. اقىرىندا شاھزادانىڭساپاھيدىكىنە بەرىپتى. ءوزى ساپاھيمەن دوس بولىپ

 سان جەتكىسىز كوپ زات ساپاھيدىكىندە قالىپ، سونىمەن باي بولىپ ومىرلەرى ءوتىپتى.
 . جەتى شايان13

 ڭبۇرىنعى زاماندا نۇرىم دەگەن بىرەۋ ساۋدا قىلىپ، ساۋداگەرلىكپەن ۇلكەن ءىرى بايالر قاتارىنا قوسىلىپ، قالجى
باستى ادامنىڭ ءبىرى بوالدى. نۇرىمنىڭ اسان، ۇسەن دەگەن ەرجەتكەن ەكى ەر باالسى بولىپ، ءۇشىنشى باال 
تۋىلعاندا، اتىن انۋاربەك قويادى. انۋاربەك التى ايلىق بولعاندا اكەسى ءولىپ، جىلعا جەتە بەرگەندە شەشەسى دە 

 تى.قايتىس بولىپ، انۋاربەك ەمشەكتەگى كۇنىندە جەتىم قالىپ
مۇلىك اسان مەن ۇسەننىڭ ەركىنە قالىپ، بۇل ەكەۋىدە شاراپ ءىشىپ، قۇمار ويناپ، مالدى -ەسەپسىز كوپ مال

ايرىلىپ  مۇلىكتەن بۇتىندەي-توگىپ، بار جوعى ەكى جىلعا جاقىن مەرزىم ىشىندە بارلىق مال-ىسىراپ قىلىپ، شاشىپ
ابا الماي بىرنەشە كۇندەر اش قالىپ، ەندى ەرىكسىز بولىپتى. كيىپ جۇرگەن كيىمدەرىنەن باسقا ساتاتىن تۇك ت

مااليشىلىق ىستەيتىن بولىپتى. الجسىزدان مااليلىق ىستەيتىن بولعانىندا ءوزارا ەكەۋى اقىلداسىپ، بىزدەر بۇل كۇندى 
-ق مالىءوز باسىمىزعا وزدەرىمىز ىزدەپ تاپتىق، بىزدەر بۇكىل ەلگە بەلگىلى نۇرىم بايدىڭ باالالرى بولىپ، سونشال

مۇلىكتى ىسىراپشىلىقپەن قۇرتىپ بولىپ، ەندى وسى ەل ىشىندە ماالي بولىپ ىستەپ، جان باققاننان گورى ولگەنىمىز 
ارتىق ەمەس پە دەسىپتى. ەكەۋى سول ەلدىڭ ىشىندە ءجۇرىپ، ماالي بولۋدان نامىستانىپ، باسقا جاققا كەتۋگە 

قۇدايىم  بەرى اقىلداسىپ كەلىپ، انۋاربەكتى-ى قايتەمىز دەسىپتى. ارىاينالعاندا، ءۇش جاسقا تولىق جەتپەگەن انۋاربەكت
انا ورنىنا باعاتۇعىن ءبىزدىڭ ءجايىمىز مىناۋ بولدى، -اناسىنان جاسقا تولماي، قالدىرىپ زارالتقان ۇستىنە اتا-اتا

 ءبىزدىڭ الدىمىزدا قاندايانۋاربەك بىزبەن بىرگە جۇرە المايدى، جاس باالنى ارقاالپ ءجۇرىپ قاالي ارەكەت ەتەمىز؟ 
قيىندىقتىڭ تۇرعانىن كىم ءبىلسىن؟ قايدا بارىپ، قايدا تۇرارىمىز بەلگىسىز، مۇمكىن ءولتىرىپ االرمىز. جاسقا تولماي 
قاقساپ، زارالپ قالعان انۋاربەك ەدى عوي، قايتەلىك قۇدايعا تاپسىردىق، اجالدى بولسا ولەر، اجالسىز بولسا جۇرەر، 

پ، كەزەك ءسۇيىپ، قاتتى جىال-ل ىشىندە قاال بەرسىن دەسىپ، ۇيىقتاپ جاتقان باالنى ەكەۋى كەزەكنەدە بولسا، ە
الىڭ ەكەۋىمىزدە، وب»تۋىسقاندىق ماحاببات ىشتەرىن ەلجىرەتىپ، ەكى اينالىپ كەلىپ ءسۇيىپ، ءۇشىنشى كەلۋلەرىندە، 
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، ءتۇن ورتاسى مولشەرىندە ءجۇرىپ كەتىپتى. تاستاپ كۇيىنشە وراعان تامعا يەسىز باالنى دەپ –، «قوش انۋاربەك
 والر سول بەتىمەن كەتە بەرسىن اڭگىمە انۋاربەكتەن باستاالدى.

ەكى اعاسى تۇندە ويانىپ قالىپ، داالعا قاڭعىرىپ، كەتپەسىن دەپ سىرتقى قاقپاسىنىڭ سىرتىنان تىرەپ، بەكىتىپ 
ڭ باس جاتقان جەرىنەن تۇرگەلىپ، قوراعا جۇگىرىپ كەتكەن ەكەن. باال كۇن شىققاندا ويانىپ، جاالڭ اياق، جاال

بەرى ءجۇرىپ، ەكى كوزى بۇالداي -شىعىپ، قاقپانى اشايىن دەسە، قاقپا اشىلماي، باال ويبايدى سالىپ، اعاالپ، ارى
بولىپ ءىسىپ كەتىپتى. قاقساپ، زارالۋمەنەن كۇن تۇسكە جاقىن ءتۇس مولشەرى بولعاندا، وزدەرىمەن كورشىلەس 

شىر ەتىپ جىالعان جاس باالنى داۋىسىنان ەستىپ، جەتىم سورلىعا نە -ان ءبىر كەدەي كەمباعال كەمپىر شىروتىرع
جىالي سىلەسى قاتىپ، ءوزى ابدەن قورىققان باال كۇندە كورىپ جۇرگەن -بولدى ەكەن دەپ جۇگىرىپ جەتىپ، جىالي

ردىڭ باالعا جانى اشىپ، كوڭىلى بوساپ، الدى دا، كەمپىردى كورگەندە، اپاالپ بارىپ، كەمپىردى باس سالىپتى. كەمپى
اي، اعاالرىڭ جۇمىس ىستەۋگە كەتكەن ەكەن عوي. اعاالرىڭ كەشكە قايتىپ كەلگەنشە سورلى باالنى -سورلى باالم

ۇيىمە اپارا تۇرايىن دەپ، باالنى جەتەلەپ ءوز ۇيىنە اپارىپ، باالنىڭ كوز جاسىن ءسۇرتىپ، الداندىرىپتى. كۇن باتىپ، 
رەت كورىپ، ىمىرت جابىلىپ،  4-3قايتا جۇگىرىپ بارىپ، -ىمىرت بوالدى. كەمپىر باالنىڭ اعاالرىنىڭ ۇيىنە قايتا

اق كەلەتىن بولعان عوي دەپ، اعاالپ جىالي بەرگەن باالنى جۇباتىپ جاتقىزىپ، -ءتۇن بولعاننان كەيىن ەرتەڭ ءبىر
بولماعان سوڭ، ۇزاڭقىراپ كەتكەن ەكەن، كوپ جۇرسە، ءبىر  ەرتەڭ كەلەر دەسە، والردان ءبىر جۇماعا دەيىن حابار

جىل  كۇتە-اي جۇرەر دەپ كەمپىر، انۋاربەكتى جىالتپاي باعىپ تۇرا بەرىپتى. انۋاربەكتىڭ اعاالرىن كەمپىر كۇتە
وز ءءوتىپتى. بۇالردىڭ بەلگىسىز بولىپ كەتكەنىنە جىلدان اسقان سوڭ، كەمپىر بۇالردىڭ كەلمەسىنە كوزى جەتىپ، 

جانىمدى زورعا عانا باعىپ جۇرگەندە، بۇل جەتىم بەيشارانى قايتىپ اسىرايمىن دەپ، سول جەردە باال وقىتاتىن ومار 
 دەگەن مولداعا باالنى اپارىپتى.

 ءبىر قالعان زارالپ ايرىلىپ، جاسىندا ءبىر شەشەدەن-اكە. ەدى باالسى بايدىڭ نۇرىم كەشەگى باال مىنا مولدەكە –
مۇلىكتەرىن قۇرتىپ بولىپ، اقىرى مىنا باالنى -. ونىڭ ۇستىنە ەكى اعاسى بۇزىق بولىپ، بارلىق مالەدى سورلى

تاستاپ، وزدەرى قاشىپ كەتكەنىنە جىلدان اسىپ كەتتى. مەن كورشىلىك اقىم ءۇشىن بۇل سورلىنى جىلدان اسا باعىپ 
ن باعۋىم جوقتىقتىڭ سالدارىنان وتە اۋىرعا شامام جوق، ءوزىم جەسىر اداممىن، بۇل باالمەن بىرگە جا-ەدىم، ءال

سوعىپ، ءحالىم ناشارالعاندىقتان، وسى باالنى سىزگە الىپ كەلىپ وتىرمىن. قۇداي ءۇشىن، بۇل جەتىم باالنى ءسىز 
باعار ما ەكەنسىز دەپ اكەلىپ وتىرمىن. مولدەكە، جەتىمدى باققاننىڭ ساۋابىن ءوزىڭىز بىلەسىز، راقىم ەتىپ، بۇل 

باعىپ، باال قىلىپ الساڭىز، ءسىزدىڭ قولىڭىزدان االتىن ادام جوق، سىزگە كەلەشەكتە زيان بولماس دەپ كەلىپ  باالنى
 .دەپتى –ەدىم، 

جىلدا ماالي ورنىندا  5-4بۇل يەسىز بالنىڭ ماعان قانشا زيانى بار، ەندى »بەرى ويالنىپ قاراپ، -ومار مولدا ارى
بەكتى دەپ ويالنىپ، انۋار« ىتىپ قويسام دا بوالر. باالنىڭ قىلىعىنا قارارمىنىستەمەي مە. ەسى كىرگەندە ءبىراز وق

الىپ قالماقشى بولعانىندا، انۋاربەك شىرىلداپ جىالپ، كەمپىردەن ايرىلماي جابىسىپ الىپتى. سوندا كەمپىر قوسا جىالپ، 
 الدى دا:

 ا، ومار مولدانىڭ ايەلى والرمەن بىرگە جىالپ،دجىالعان قوسىال باالمەن دەپ – قايتەيىن، جوق، شامام اي،-قاراعىم –
 وزىنىڭك باالنىڭ دەپ – باقپاسپىن، قىلىپ كەم كۇالندادان جالعىزىم بولسام، ءتىرى مەن اي،-سورلى اياماعان قۇداي –

ن دەيى ەشكەك كۇن ءبىر ۇيرىلسەدە-اينالىپ قانشا باال. قالىپتى الىپ سۋالپ،-الداپ بەرىپ، ءتاتتى ءسۇرتىپ، جاسىن
بارا مولدانىڭ ايەلىنە ءۇيىر بولىپ، بىردە جىالسا ءبىر مەزگىل كۇالندامەن ويناپ، اقىرى ءبىراز -جىالپ، اقىرى بارا

كۇندە كەمپىردى ۇمىتىپ كەتىپتى. انۋاربەك مولدانىڭ ۇيىندە ءتورت جىل تۇرىپ، سەگىز جاسقا شىققاندا، ومار مولدا 
لىپ، شەشەسىنە قولعانات بو-باستادى. انۋاربەك سەگىز جاسقا جەتكەندە اكە ءوزىنىڭ قىزى كۇالندامەن بىرگە وقىتا

مالعا قاراۋ، سۋ اكەلىپ، وت جاعىپ جىبەرۋ جۇمىستارىنا جاراي باستادى. باالنىڭ مىنەزى مەن ۇعىمدىلىعى ومار 
ىن جىلى ءوز بىلگەنمولداعا وتە قاتتى ۇنادى. ومار مولدا باالنى جەتى جىل وقىتىپ، انۋاربەك ون بەسكە شىققان 

 ءبىلىپ الىپ، ەندى ءبىر ويعا باتىپ كەتىپتى:
 ەنقارىزدارىم قوسقان قاتارىنا ادام وقىتىپ، ءوزىمدى جەتكىزىپ، ەر اسىراپ، بەرى جاسىمنان ءتورت بۇالر مەنى –

اقىن قالدى ج ۋاقىتتارى ايناالتىن دا شالدىققا-كەمپىر كىسىلەر بۇل پە؟ ەمەس بار مىندەتىم اقتايتىن تۇزدارىن-ءدام
 وتە اقتى،تيان سەكىلدى ادام ۇلكەن ەمەس، سياقتى باال شىققاندا بەسكە ون انۋاربەك. كەلىپتى ويعا دەگەن –، «عوي

 تسەمە ارەكەت ءبىر مەن ەتسەڭىز، رۇقسات ماعان» اكەسىنە، كۇنى ءبىر. ءوسىپتى بولىپ ويلى كەڭ سۇيكىمدى،
 ريزا مولدا ومار بۇعان. دەپتى –، «ونىندە قانداي پىكىر بەرەسىزدەرج ول كەرەك، ەتۋىم ارەكەت قانداي. دەيمىن
 .دەپتى – ،«ءبىل ءوزىڭ باالم» بولىپ،

بۇل ەلدىڭ مالىك دەگەن پاتشاسى بار ەكەن. مالىك پاتشا كەزىندە مىقتى پاتشانىڭ ءبىرى بولىپ، ەل سۇراۋ جونىندە 
ى مولدانى وتىرعىزىپ، حاتشى قازىنا بولىمدەرىن قۇرىپ، ءوزى سىرتىنان ءتۇرلى داۋالى ىستەردى سۇراپ بىتىرۋگە جەت
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قاراپ، تەكسەرىپ وتىراتىن بولىپتى. سىرتتان ارىز بەرۋشىلەردىڭ ارىزىن الىپ، پاتشاعا جەتكىزىپ تۇراتىن ءبولىمىن 
ىپ، پاتشاعا رىن تاپسىرىپ القاقپانىڭ اۋىز جاعىنان ورناالستىرىپ، ول بولىمدەگى قىزمەتشى ارىز اكەلۋشىلەردىڭ ارىزدا
نىڭ الىپ، كوپ بەرگەن جاعى-جەتكىزەدى ەكەن. پاتشا جەتى مولداعا جىبەرىپ، ول جەتەۋى تويعاندارىنشا پارانى الىپ

ءىسىن تەز ءبىتىرىپ تۇراتىن بولىپ، حالىق بۇل جەتەۋىنەن وتە جيىركەنسە دە الجسىزدان والردىڭ بىتپەگەن ىستەرىنە 
ى. پاتشانىڭ ەكىنشى ءبىر ادەتى وزىنە قاراستى. ەلدىڭ سۇلۋ قىزدارىن ەرىكسىز الىپ كەتسە، ءۇش قارسى تۇرا الماپت

كۇن وتە سۇلۋ بولسا، ءۇش اي قىلىپ، قايتادان شىعارىپ جىبەرىپ وتىرادى ەكەن. بۇل جونىندە حالىق ءىش قۇسا 
ويعا  تى. قانداي ارەكەت ىستەسەم ەكەن دەپسىلەپ امالسىزدان پاتشانىڭ امىرىنە كونە بەرىپ-بولىپ، سىرتىنان قارعاپ

كەتكەن انۋاربەك ءبىر كۇنى پاتشاعا كەلىپ، ءوزىنىڭ جاعدايىن تولىق ايتىپ، ماعان اليىقتى ءبىر قىزمەت بەرسەڭىز 
، «سوزى ءوتىمدى كورىنەدى، ارىز الۋشى ءبولىمى قىزمەتكە الىنسىن»دەپ ارىز بەرىپتى. پاتشا ارىزىن قاراپ كورىپ، ء

ى. انۋاربەك ارىز االتىن بولىمگە كىرىپ، قىزمەت ىستەي باستاعاننان تارتىپ، ارىز اكەلۋشىلەردىڭ بۇيىرىپت ەپد –
ارىزدارىن پاتشاعا جىبەرمەي، داۋالى ىستەردىڭ ەكى جاعىندا ءوز الدىنا شاقىرىپ الىپ، داۋاگەردى دە، جاۋاپكەردى دە 

ردى . سۇراقشى جەتى مولدا سياقتى پالەدەن تۇك الماستان داۋالى ىستەريزا قىلىپ، وتە ادىلەتتىلىكپەن بىتىرە بەرىپتى
. باستاپتى ولىعاج باتاسىنا دەگەن –، «انۋارجان كوپ جاسا»ءبىتىرۋ ادىلەتتىگى ەل ىشىنە تارالىپ، بارلىق حالىقتىڭ ء

ۋى كەلمەي، ىرەب ىستەن داۋالى الدىنا مولدانىڭ جەتى سۇراقشى كەلمەي، ارىز الدىنا پاتشانىڭ دەيىن ايالرعا بىرنەشە
والر انۋاربەككە دۇشپان بوال باستاپتى. مالىك پاتشا الدىنا كوپ ۋاقىتتان بەرى ءىس كەلمەگەن سوڭ، مەنىڭ حالقىم 

اق تىنىشتالىپ كەتتى مە دەپ، ءبىر كۇنى انۋاربەك وتىرعان بولىمگە كىرسە، بىرنەشە ارىزشىالردى كورىپ، -وسىنداي
 پاتشا:

ىلەر توقتاعانىنا بىرنەشە ايالر ءوتىپ ەدى، بۇگىن ارىز بەرۋشىلەر كوپ قوي. بۇل قاالي؟ ەتۋش ارىز ربەكانۋا ەي، –
 .سۇرادى دەپ –

 سوندا انۋاربەك:
 بەرەيىن تىرەبى قاتىرماي باستارىڭىزدى سىزدەردىڭ توقتايىن، ىستەرى داۋالى حالىقتىڭ سوڭ، بولعان ەل تاقسىر –

 دەپتى. – ەدىم، تۇر ءبىتىرىپ اق-ارادان وسى دەپ،
 مالىك پاتشا:

 .وتىرىپتى قاراپ ءوزى دەپ – ءبىتىرشى، سۇراپ مىناالردى بولسا، ونداي –
كوز وتىرعىزىپ سۇراپ، بىرنەشەۋىن ءبىتىرىپ جىبەرگەن داۋاگەر دە، -انۋاربەك بۇرىنعى ادەتىنشە ەكى جاعىن كوزبە

، مالىك پاتشا انۋاربەكتىڭ ەكى جاعىن بىردەي رەنجىتپەي وتىرىپ جاۋاپكەر دە كۇلكىمەن ريزا بولعاندارىن كورىپ
بىتىرگەنىنە قايران قالىپ، انۋاربەككە راحمەت ايتىپ، تاقتىنا كەلىپ وتىرعاننان كەيىن انۋاربەكتىڭ قىزمەتىن جوعارالتۋعا 

نشاالر ومار ان تارتىپ ءبىر قاشاتاق ىستەرىن بىتىرە باستاعانن-بۇيرىق بەرەدى. انۋاربەك قىزمەتكە وتىرىپ، ەلدىڭ داۋ
مولداعا كەلىپ، باالڭىزعا ايتىپ، ءىسىمىزدى ءبىتىرتىپ بەر دەپ، ومارعا مال دوڭگەلەپ كەلە باستاپتى. ومار مولدا 
باالسىنىڭ حالىققا مۇنشالىق جاعىمدى بولعانىنا، جانە دە مالدىڭ قيۋاسىز جەردەن ۇيىندە جاتقان وزىنە توگىلىپ كەلە 

 ءسۇيسىنىپ، ءبىر كۇنى قاتىنىنا ايتىپتى: باستاعانىنا
 ڭءبىزدى كەزدە قازىرگى. ەكەن كەلتىرگەن كەز وڭىنان ايداپ، قۇداي ءانۋارجاندى مىنا بىزگە اۋ-بايعۇس قاتىن –

 ىتىمىزعاباق بىزدەر ەندى. كەتتى بەرىلىپ قاراي ءانۋارعا حالىق بۇكىل. بولدى ارتىق دا پاتشادان ابىرويى ءانۋاردىڭ
يرىلمايىق. جات جۇرتقا جارالعان باال اقىرىندا بىرەۋدىڭ ادامى بوالدى عوي، كۇالنىمىزدى ا ءانۋاردان بولعان دۋشار

 .دەپتى –وسى باالعا قوسىپ، بۇتىندەي وزىمىزدىكى ەتىپ االيىق، 
 سوندا قاتىنى تۇرىپ:

ەنىمە جۇرگ ويالنىپ مەنىڭ عوي، ەكەن ءتۇستى ەسىڭە عانا كەزدە داندەگەن توقاشقا ماي مەن شاي قىزىل سەن، ەە –
 .دەپتى –بەس جىل بولعان، 

 قارق كۇلىپ:-سوندا ومار مولدا قارق
 .ويىپتىق قاعىپ-قاعىپ ارقاسىنان ايەلىنىڭ دەپ، – عوي، ەكەنسىڭ سەزىمدى سەن گورى مەنەن اۋ،-بايعۇس قاتىن –

تۋعان. انۋاربەكپەن بىرگە وقىپ، بىرگە وسكەن. ومار مولدانىڭ كۇالندا دەگەن جاس قىزى انۋاربەكپەن ءبىر جىلدا 
اي دەسە اي ەمەس، كۇن دەسە كۇن ەمەس، سۇلۋلىقتا تەڭدەسى جوق. ادام ءبىر كورسە، ەكىنشى جانە بىرنەشە 

-نبىرى وتە جاراتىپ، ءبىرى-اۋ دەپ اڭساتىپ تۇراتىن ولشەۋسىز سۇلۋ ەكەن. كۇالندا مەن انۋاربەك ءبىرىن-كورسەم
شەشەلەرىنەن باتا الماي، سوالرىن ىشتەرىنە ساقتاپ، -ات كورمەسە اڭساپ تۇرادى ەكەن. ءبىراق تا اكەبىرى ءبىر ساع

امالسىزدان جۇرەدى ەكەن. دۇنيە، مالعا قارق بوال باستاعان ومار مولدا ايەلىمەن اقىلداسىپ، العان سوڭ تويىن كەيىن 
 جاسايمىز دەپ ەكەۋىن وڭاشا قارسى ۇيىنە شىعارىپ:
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 دەركۇن بىرنەشە سونىمەن كورسەتىپ، اشىق سىرىن دەپ –يەۋ باالم بولدىڭ، كۇ مەنىڭ سەن ءانۋارجان، باالم –
 تىرىپ،و كۇنى ءبىر مولدا جەتى باستاعان اشا قارىندارى قاعىلىپ، پارادان بارماي، ءىسى داۋالى ەلدىڭ الدارىنا. ءوتتى
 :كەڭەسىپتى ءوزارا

ى نەمە كەلگەلى الدىمىزعا ءىس كەلۋدەن بۇتىندەي وس كەزىكتىردى، قاالي قۇداي باالنى قۋ ءبىر وسى اۋ،-ياپىرىم –
توقتاپ، ەلدىڭ ءبارى سول قۋعا اۋدارىلىپ كەتكەن جوق پا؟ ءوزىن بارعان سايىن پاتشا دا وتە جاقسى كورىپ 

 :وتىرىپ بىرەۋى اراالرىنان دەسكەندە، –بارادى. وسى نەمەگە اقىلدى قاالي تابار ەكەنبىز، 
 دەپتى. – تاپتىم، مەن اقىلىن ونىڭ –

 باسقاالرى:
 .دەسىپتى – تاباسىڭ، قاالي امالىن كانە، ە –

 سوندا الگى مولدا ايتىپتى:
. بار ىزىق سۇلۋ ءبىر وتە كەلمەيتىن تەڭ باالسى ادام مولدانىڭ سول. بار مولدا دەگەن ومار وقىتاتىن باال وسىندا –

ل سۇلۋلىعىن پاتشا بىلگەن جوق. ەگەر پاتشا و ونىڭ. بولىپتى نەكەلەيتىن قۋعا وسى قىزىن سۇلۋ سول مولدا ومار
وڭاي دەگەندە باسقاالرى قۋانىپ كەتىپ، -قىزدى ءبىر كورسە، بۇل قۋدىڭ جانى شىرقىراپ، ءۇمىت كەتەدى وپ

ڭ وڭالعانى ءىستى اۋ، والي بولسا، ونى قارايتىن ءماريام دەگەن قاتىنعا ايتالىق. ول كورىپ كەلىپ پاتشاعا وسى-ويباي
 دەسىپ، بىرەۋى بارىپ ءماريامعا:

 دەگەن مارو وقىتاتىن باال جەردە پالەن وسىندا. ەكەنسىز ءجۇر كورمەي قىزدى ءبىر سۇلۋ وتە اليىقتى پاتشاعا ءسىز –
 ايتساڭىز، اپاتشاع الىپ، كورىپ ءبىر ءوزىڭىز الدىمەن سونى. بار قىزى سۇلۋ ءبىر جوق تەڭدەسى ونىڭ. بار مولدا ءبىر

ز كوتەرىلگەلى تۇر دەپتى. ءماريام مۇنى ەستىسىمەن توقتالماستان، ومار مولدانىڭ ۇيىنە بارىپ مارتەبەڭى ءسىزدىڭ
قىزدى كورسە، ادامنان تۋدى دەۋگە بولمايتىن ءبىر سۇلۋعا تاڭدانىپ، ءبىراز قاراپ تۇرىپ، اسىعىپ قايتا جۇگىرىپ، 

ىنا كىرىپ كەلىپتى. مالىك پاتشا قايتسەدە ءبىر سۇلۋ تاۋىپ كەلگەن ەكەن دەپ القىنعان كۇيىندە مالىك پاتشانىڭ الد
 قاسىنا وتىرىپ:

 .دەپتى – كەلدىڭىز، اسىعىس ە، –
 سوندا ءماريام:

 .دەپتى – تاپتىم، قىز ءبىر المايتىن تولىقتىرا سيپاتىن-ءتۇر ايتىپ اۋىزبەن تاقسىر، ويباي –
 پاتشادا ونىڭ ءسۇيسىنىپ:

 دەپ سۇراپتى. – جەردە، قاي قىزى، كىمنىڭ قىز ول ە، –
 ءماريام: 
 .دەپتى – قىزى، مولدانىڭ ومار وقىتاتىن باال الگى –

 مالىك پاتشا:
 ومار دەرەۋ ءمىنىپ، اتقا توقتالماي، ساعاتىندا سول دەپ، – كورەيىن، بارىپ ءوزىم قىزدى ول بولسا، ونداي –

دام ندانىڭ نۇرىنا تاڭ قالىپ، مۇندايدا اكۇال پاتشا. قىز ءبىر وتىرعان بالقىپ كۇندەي كورسە، كەلىپ ۇيىنە مولدانىڭ
دىلىمەن عاشىق بولىپ، قايتا اينالىپ، دەرەۋ تاقتىنا وتىرىپ، ومار مولداعا سول -اۋ دەپ، جان-باالسى تۋىالدى ەكەن

لىك قىزى ماعان ومىرومار مولدانىڭ »ساعاتىندا ءۇش كىسى جىبەرىپتى. ول جىبەرگەن ەلشىلەرىنە ايتقان ءسوزى، 
 ولدانىكىنەم ومار ەلشىلەرى جىبەرگەن. بۇيىرىپتى دەپ –، «ايەل بولۋعا اليىقتى ەكەن جاۋابىن تەز الىپ كەلىڭدەر

 :وتىرىپ امانداسىپ كەلىپ ەلشىلەر. ەكەن ۇيىندە ومار كەلسە،
زىمەن كو وزء پاتشا قىزىڭىزدى. تۋىلىپتى اليىق پاتشاعا باالڭىز. ەكەنسىزدەر ادام باقىتتى ءبىر سىزدەر مولدەكە، –

كورگەن ەكەن، قىزىڭىزدى ومىرلىك جولداس ەتەمىن، جاۋابىن الىپ كەلىڭدەر دەپ ءبىزدى جىبەردى. قانە، نە دەيسىز، 
 .دەپتى –

ەن گمەن پاتشاعا اتا بولسام، ودان ارتىق قۇدايدان نە تىلەيمىن. دۇنيە دە»سوندا ومار مولدا كۇلىمسىرەپ ويالنعان، 
وزىنەن توگىلمەدى مە؟ ەندى سارايدى التىننان سالىپ، ءبىر جاس توقال السا، ودان ەركەك باالالر تۋىلماي ما؟ -وز

پ، دە« پاتشا ماعان كۇيەۋ بولعان سوڭ، ەندى ماعان تەڭدەسەتىن كىم بار؟ مۇنان ارتىق قۇداي قايتىپ وڭاليدى
 ەپ:تاراپ قويىپ، كۇلە سويل-ساقالىن ساۋساعىمەن تاراپ

 پەتى باج ايەلى دەگەندە –قىز ۇناعان بولسا، مەن پاتشانىڭ قاسىندامىن عوي،  ءبىزدىڭ پاتشاعا اۋ،-ويباي –
 :تۇرگەلىپ

-شىمشىپ بەتىن دەپ، – وتىر، سويلەپ بايقاماي كىسى بۇل قويعانبىز، اتاستىرىپ انۋاربەككە قىزىمىزدى ويباي، –
 .دەپتى – قىلماسىن، وبال باالعا ۇيدەگى ايتىڭىزدار پاتشاعا الىپ، شىمشىپ

 ومار مولدا:
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 ەتىپتى؟ك قايدا بولماعاندا ۇيدە باالم اقىماقشىلىعىڭ؟ قانداي دەگەنىڭ تەبەمىن داۋلەتتى كەلگەن جەپ بوق وي، –
 :ەلشىلەر كەلگەندە، ۇرارمانعا قاتىنىن دەپ – المايسىڭ، بيلەي سەن مەنى! وتىر وتتاماي

 –اق قوي. ەندى ءبىز قايتايىق، -زىڭىز ءسوزءسو ءوز ەدى، ءبىلۋشى نە دەگەن قاتىن اشۋالنباڭىز، مولدەكە، –
 .دەسىپتى

اق جەردە، ەندىگىسىن پاتشانىڭ -مەنى قاتىن بيلەي المايدى عوي، مەنىڭ ويىم پاتشامەن ءبىر»سوندا ومار مولدا، 
 ەردىەلشىل كۇربيىپ قاقىرىنىپ، مولدا ومار دەپ، –، «ءوزى ءبىلسىن. پاتشاعا مەنەن ءۇش قايتارا سالەم دەڭىزدەر

اتتاندىرۋعا شىعىپ كەتىپتى. ەلشىلەر كەلىپ اكەسىمەن سويلەسىپ وتىرعاندا، كۇالندا ەسىكتىڭ سىرتىنان تىڭداپ 
 تۇرعان ەكەن. ومارمەن ەلشىلەر ۇيدەن شىعىپ كەتىسىمەن كۇالندا شەشەسىنە جىالپ كەلىپ باس سالىپ:

ادامىن قۇدايدان قورىقپاي، قايتىپ زار  بىرەۋدىڭ اكەم قۋ مەنىڭ. بولدى ۇمدىقس دەگەن نە بۇل اي،-اپاتاي –
قاقساتىپ ايىرماقشى بولدى. ءبارىبىر مەن ول جەرگە بارعانىمشا، ماعان ءبىر سۇيەم بۇيىرسىن. مەن ءانۋاردان ايرىلىپ، 

 .دەپتى –ءتىرى جۇرە الماسپىن، 
 سوندا شەشەسى قىزىنان دا قاتتى جىالپ:

ى اشپايىن دەگەن ەكەن. ءانۋاردى ءبىر جاسىنان جىالتىپ، زارالتقان كوزدەرىڭد قۇداي اي،-باالالرىم سورلى وي، –
اق قويعان ەكەن. سەن سورلى قىزىمدى ءوز تەڭىنە قوسىلدى عوي دەپ -جاساعان بەيشارا، كوز جاسىنا قاراماي

 –! ءانۋار نە دەيدى ەكەن، اقىلداسىپ كور، قۋانىش ءىشىمدى كەرنەپ جۇرگەنى بەكەر ەكەن. سەن ازىرشە سابىر ەت
 .دەپتى

پاتشانىڭ ەلشىلەرى مولدانىكىنەن شىعىسىمەنەن پاتشاعا كەلىپ، ومار مولدانىڭ جاۋابىن تۇگەل سويلەپ بەرىپتى. 
ارتاس جمالىك پاتشا قۋانىپ كەتىپ، قازىناشىعا دەرەۋ بۇيىرىپ، قازىنادان اقشا الىپ، بازارداعى نەشە ءتۇرلى اسىلداردان 

الىڭدار. ۇستاالر كۇالنداعا اليىقتى التىن، گاۋھار تاستان القاالر سوقسىن دەپ بۇيىرىپتى. بۇل ىستەردىڭ بارلىعىن 
عا مەنىڭ قولىمنان كەلەتىن شارا جوق، ءىس جامان»جابار دەگەن پاتشانىڭ حاتشىسى انۋاربەككە باستان اياق ۇقتىرىپ، 

ندە قانى قاشىپ، ءوڭى بۇزىلىپ، ەستىگە ءسوزدى بۇل انۋاربەك. دەپتى –، «اينالدى، ءوزىڭ ويالنىپ كورەرسىڭ
-جۇرەگى دۇپىلدەپ، ءۇنسىز ءبىراز وتىردى. سەنەرىن، سەنبەسىن بىلمەي كەشقۇرىم ۇيىنە قايتىپ كەلسە، كۇالندا اكە

-ارى كىرىپ، ءبىرازشەشەسى وتىراتىن بولمەدە بۇكتۇسىپ جاتىر ەكەن. انۋاربەك وزدەرى جاتاتىن قارسى بولمەگە 
بەرى ءجۇرىپ ءجۇردى. انۋاربەك كەلىسىمەن ءبىر مينۋت وتپەي جاتپاي كەلەتىن كۇالندا بۇكتۇسىپ جاتقان كۇيىنشە 

سەنبەسىن بىلمەسە دە، بۇل احۋالدى كورىپ، ەستىگەن ءسوزىنىڭ شىنعا اينالعانىنا -جاتىپ الىپتى. انۋاربەك بۇعان سەنەر
ەنەسى وتىرعان -ەزدە ەنەسى كەلىپ، تاماق ءىش دەپ شاقىرعان سوڭ، انۋاربەك اتاكوزى جەتە باستادى. ءبىر ك

بولمەگە كىرىپ كەلسە، قاباعىن ءتۇسىرىپ، انۋاربەككە شىنايى ءبىر قاراماعان كۇالندا بۇرىشتا بۇكتەلگەن كۇيى جاتا 
ىنان تامشى پ، انۋاربەكتىڭ تاماعبەرىپتى. ەنەسى قاتتى ۋايىمعا ءتۇسىپ كەتىپتى. ۇشەۋى ءۇنسىز وتىرىپ تاماق ءىشى

ەرى ب-دا وتە الماي، ءوزى جاتاتىن بولمەگە بارىپ، قاسىرەتپەن قارايىپ، ۇيقى كەلمەي، تۇنىمەن سەندەلىپ، ارى
ءجۇرىپ، سونىمەن تاڭ اتقىزىپتى. كۇالنمەن اۋىزشا جولىعايىن دەسە، ومار مولدا دا ۇيىقتاماي، قىزىن باعىپ، تاڭ 

ان سوڭ، انۋاربەكتىڭ كوڭىلىندە كۇالننان ايرىلسا، ءتىرى جۇرە المايتىنىن ايتا كەلىپ، كۇالنجان اتقىزىپتى. تاڭ اتق
ءوزىڭ نە ويالپ جاتىرسىڭ دەپ حات جازىپ، قوراسىندا اتقا قارايتىن ون جاستاعى ءبىر باالعا بەرىپ، سول كۇنى 

ى ە بارىپتى. انۋاربەك قىزمەتكە كەلمەگەن كۇنءوزى كۇندەگىدەي قىزمەتىنە بارماي، شەت جەردە ءبىر تانىسىنىڭ ۇيىن
 جەتى مولدانىڭ بىرەۋى مالىك پاتشاعا كەلىپ:

 ءجۇرىپ، تاتىپ تۇزىڭىزدى-ءدام ءسىزدىڭ انۋاربەك جۇرگەن قاستەرلەر قادىرلەپ،. ءجۇرسىز ءقاۋىپتى ءسىز تاقسىر، –
 بىرويىم،ا مەنىڭ ءوزى. دەيدى جاتىر ەلىكەتك قاشىپ الىپ جارىڭىزدى ادال عاشىق، ءسىزدىڭ بولىپ، دۇشپان سىزگە

 .دەپتى –پاتشادان اسىپ كەتتى دەپ وتە كولبەڭدەپ، كەتكەنىن سەزبەي ءجۇرمىسىز، 
 پاتشا ەلەڭ ەتىپ قاراپ:

 نىو دەپ شىعار بىلەتىن سول انىعىن. جۇرەدى ءبىر جاپارمەنەن ءوزى قالدى؟ بىتە قايدان كۇش ونداي وعان ە، –
 تى.سۇراپ دەپ – بىلەسىڭ، نە سوزدەن مىنا سەن كەلىپ، شاقىرىپ دا

 جاپار:
 .دەپتى – شىعار، كەلەتىن ەرتەڭ جازىلسا. وتىرعان دەپ وتىر اۋىرىپ باسىم كەشە. ەستىمەدىم ءسوزدى ونداي مەن –

 انۋاربەك شەتتە ءبىر تانىسىنىڭ ۇيىندە كۇن باتقانشا جاتىپ، كەشكىسىن جاپاردىڭ ۇيىنە كەلىپ:
 ايتىپ لتۇگە ءسوزىن ەستىگەن جاپار. سۇراپتى دەپ –، بولدى بوالتىن قاالي جاعدايىمىز ءبىزدىڭ دوستىم، قانە –

 :كەلىپ
 دا جانىما مەنىڭ قاسىرەتتەرىڭ-قايعى سەندەردىڭ. انىقتادى االتىنىن اجىراتىپ قايتسەدە كۇالندى بۇزىقتار بۇل –

 .دەپتى – كورەرسىڭ، ويالنىپ ءوزىڭ ەندى جوق، تۇك كەلەر قولدان نە؟ امال. بارادى باتىپ
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 سوندا انۋاربەك قاسىرەتپەن قان جۇتىپ تۇرىپ:
 ءقازىر. دىمقي جانىمدى كۇالنعا مەن. جاقسى ايرىلعانىم ءولىپ گورى، ايرىلعانىمنان تىرىدەي كۇالننان مەن دوستىم، –

 ،الىپ شىعارىپ جەرگە وسى كۇالندى. شىعار ۇزگەندە ءۇمىت جانىنان ءوز كۇالندا مۇمكىن االمىن، حابار كۇالننان
جارىق كورە المايتىن ءومىردىڭ بوالسىسىن تەزىرەك بولدىرامىز. قايتەيىن دوستىم، جولداستىق اقىڭ  بىالي بۇدان

 ولق ەكەۋى دەپ –ءۇشىن ماعان قانشالىق جانىڭ اشىعانىمەن الجىمىز جوق. جولداستىق قارىزىڭىزدى كەشىڭىز، 
 .كەتىپتى اجىراسىپ ايتىسىپ شقو تۇرىپ، جىالپ ۇستاسىپ

انۋاربەك ىمىرت جابىال، ومار مولدا باال وقىتاتىن مەكتەپتىڭ جانىنا كەلسە، ءوزى حات بەرگەن ون جاستاعى باال 
 جۇگىرىپ كەلىپ:

 اتتىح مىنا تاۋىپ، دا بولسا قايدان اعاڭدى تاتە كۇالن المادىم، تابا ىزدەپ دەيىن كەشكە ءسىزدى مەن بۇگىن اعا، –
 اتتىح جازعان كۇالندا دەپ –ىشپەي كەشكە دەيىن جىالپ جاتىر،  تاماق بىلمەيمىن، با اۋىرعان ءوزى. ەدى دەپ بەر

 .بەرىپتى
 ساسىپ، حاتتى اشىپ، وقىپ كورسە، سونداعى كۇالننىڭ جازعان حاتى:-انۋاربەك، كۇالنجان نە دەدى ەكەن دەپ اسىپ

 اينااليىن ءانۋار،
 جاسىمنانبىرگە ءوسىپ ەدىم 

 ءتول قوزىداي تەڭ ءوستىم، 
 ءبىر ساعات كەتپەي قاسىڭنان 

 جەتتىم بە دەپ مۇراتقا،
 باقىتىم قايسى اشىلعان؟

 شىبىن جان كەتپەي كەۋدەمنەن،
 تىرىدەي سىزدەي ايرىلمان.
 ەندىگى ءومىر نە كەرەك؟

 نە دەسەڭ سوندا مەن تۇرام
 مەن دە قيدىم جانىمدى

 ءانۋار ءوزىڭ شىداساڭ. 
 بىلگەلى بىرگە ءوسىپ ەس

 ون بەسكە كامال كەپ ەدىم
 ءوز جانىمنان تاتتىرەك 

 عاشىعىم، ساۋلەم سەن ەدىڭ.
 زۇلىمنىڭ تۇستىك تورىنا

 كەلتىرىپ تۇرعان كەمەلىن.
 اينااليىن ءانۋار،

 ءبىر كورىنىپ جول كورسەت، 
 دەگەنىڭ. -دەگەنىڭ بولسىن

 سىنىپ، قاسىنداعى باالعا:انۋاربەك كۇالننىڭ جازعان حاتىن وقىپ، وتە ءسۇي
 ىپ،وتىر جۇگىرىپ قۇلدىرىقتاي باال. دەپتى –پامدى مەن شاقىرادى دەپ ايتا عوي، ا بارىپ، ۇيگە سەن ءىنىم، –

 :ەنەسىنە انۋاربەكتىڭ
 ۋارعاءان جۇگىرىپ ەستىسىمەن ەنەسى دەگەندە، – جاتىر شاقىرىپ اعا ءانۋار جەردە وقيتىن باالالر ءسىزدى اپا، –

 :باستاپ توگىلە جاس كوزىنەن ەنەسىنىڭ كورگەندە ونى كەلىپ،
 .ىجىبەرىپت جىالپ ەڭىرەپ دەپ – ەكەن، بوالر نە كۇندەرىڭ ەندىگى اي،-باالالرىم سورلى جانباعان باقتارىڭ –

 انۋاربەك ەنەسىمەن قوسىال جىالپ:
 .سۇراپتى دەپ – نە؟ اقىلىڭىز ايتار بىزگە جاتىر؟ بولىپ قاالي ءحالى كۇالنجاننىڭ اي،-اپاتاي –

 سوندا ەنەسى تۇرىپ:
اي، كۇالننان قانداي ءحال سۇرايسىڭ؟ كۇالن جانىنان ءۇمىتىن ءۇزدى. بار ارمانى سەنى -المبا سورلى وي، –

تىرلىگىمدە ءبىر كورسەم بولعانى، ودان كەيىن ماعان ەندىگى جارىق دۇنيەنىڭ كەرەگى جوق دەپ قاسىرەتپەن قان 
 .دەپتى –جۇتىپ جاتىر، 

ر اي، بىزگە ايتا-اپاتاي»پ تۇرا الماي جىالپ جىبەرىپ، كۇالننىڭ زارىن ەستىگەن ءانۋار ىشتەي ەلجىرەپ، شىدا
 .بەرىپتى سۇراي قايتاالپ دەپ –، «اقىلىڭىز بار ما

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                968 bet 

 ەنەسى تۇرىپ:
 دەپ االدى جۇرە بولىپ ادام مەنى ەندى قاسىرەتتەرىڭمەن-قايعى سەندەر تۇرسىڭ، دەپ قالدى ەس نە مەندە –

 جىالپ ەنەسى دەپ –ەۋىڭ، ەندى وزدەرىڭ بىلەرسىڭدەر، ەك سيماعان ماڭاليىم قۋ قۋراعان مەنىڭ تۇرمىسىڭ؟
 .جىبەرىپتى

 انۋاربەك ەنەسىنە:
. ەدىجەتكىزب تىلەگىمە ول قۇداي ەدىم، دەۋشى اۋ-باعارمىن كوتەرگەندەي توبەمە بولسا، ءومىرىم ەگەر اي،-اپاتاي –

ۇل جوقپىز، دەگەنىمە جەتە الماي ب سىزگە تىرلىكتە ەكەۋىمىز كۇالن ەندى كەشىڭىز، قارىزىڭىزدى انالىق بىزدەگى
 –وزىڭىز مىقتى ۇستاڭىز، -دۇنيەدەن وتەتىن بولدىم، جانى باسقا ادامنىڭ ءولىپ كەتۋى دە وڭاي ەمەس، ءوزىڭىزدى

 وي،ع ادامبىز ۇزگەن ءۇمىت ومىردەن دە ەكەۋىمىز كۇالن جىبەرىڭىز، شىعارىپ كۇالندى اپاتاي، تۇرىپ، جىالپ دەپ
 .دەپتى –ءبىر شىعىپ كەتىپ، نە بولسا دا ءبىراق كورەلىك،  ارادان وسى ازىرشە

 ەنەسى دە ەڭىرەپ، جىالۋمەن تۇرىپ:
 دەۋشى بار الاي جانعا اجالسىز بار؟ قارىز نە كەشپەيتىن مەندە اي،-قاراعىم ەكى قوسقان اليىقتاپ بىرىڭدى-بىرىڭە –

تىگەنشە ءۇمىت دۇنيەسى عوي تىلەكتەرىڭدى ەس اتتارىڭدى جامان قاشان. بولسىن جولدارىڭ قاراقتارىم عوي ەدى
 ارايق ۇيىنە جىالپ وكسىپ ايتىپ، ءۇش دەپ –قوش قاراعىم، -قوش-اق كەلەدى. قوش-تىلەپ تۇرايىن، كۇالن ءازىر

 .كەتىپتى ءجۇرىپ
لىپ، ااق كۇالندا جۇگىرىپ جەتىپ كەلىپ، ەكەۋى جىالپ تۇرىپ امانداسىپ -ەنەسى كەتكەننەن كەيىن كوپ كەشىكپەي

 شەتتەگى تانىسىنىڭ ۇيىنە قاراي جۇرە بەرىپتى. جولدا كەلە جاتىپ ەكەۋى اقىلداسىپ، سوندا ءانۋار ايتىپتى:
 سوندىقتان .انىق ۇستالۋىمىز اقىرى قاشقان قيناپ جاندى. المايمىز قۇتىال مۇنان قاشقانمەن ۇزاپ جاققا ءبىر بىزدەر –

ى تەزىرەك ءبىتىرىپ جىبەرگەننەن ءتيىستىسى جوق ەكەۋىمىز ءومىرد بىتەتىن اينالىپ، كۇن ۇش-ەكى ماڭايعا وسى
تىرىدەي اجىراپ كەتسەك قۇسا مەنەن قاتىپ بارىپ اقىرىندا ءولۋىمىز انىق. ءويتىپ جاندى قيناپ ولگەننەن گورى 

 .دەپتى –نەدە بولسا زالىمدەردىڭ وزدەرىمەن قارسىالسىپ، حالىق الدىندا ءولىپ كەتكەنىمىز دۇرىس پا؟ 
 سوندا كۇالندا تۇرىپ:

 مىرىنەو جازعان الالنىڭ دەسەم، تۇرايىن كەشە ءومىر اق-تىرشىلىكپەن ماحابباتسىز مەن. ەدى وسى ويىمدا مەنىڭ –
 لسو مەن دەسەڭ، قاالي جوق، كەرەگى ءومىردىڭ ەندىگى ماعان. ەدىم شىقپايتىن ۇيىمنەن بۇگىن دەپ، كوندىم

ۇش -ىپ، تۇندەلەتىپ، شەتتەگى تانىس ۇيىنە كەلىپ، سول جەردە ەكىال كەڭەسىپ ءوزارا بۇالر. دەپتى جەردەمىن
 كەتكەن كۇالندا پەن انۋاربەك. بەرىپتى جاتا توقتاپ جەردە سول دەپ، –كۇن بولسا دا ءومىر سۇرە تۇرالىق، 

الىك م ،ءتۇسىپ ەتە ءدۇر ىشىنە ەل ءسوز دەگەن «كەتىپتى قاشىپ الىپ كۇالندانى انۋاربەك» ەرتەڭىندە، ءتۇننىڭ
 –، «قايدان بولسا دا تاۋىپ كەلىڭدەر»پاتشا ەستىگەندە، قاھار مەنەن تەرىسىنە سيماي جارىلىپ كەتە جازداپ، 

 بارلىق جۇرگەندە، ءتىنتىپ شىعارىپ، كەستەنىن-استان كىرىپ، ۇيگە-ۇي شىعارىپ، ادام كوپتەگەن ىشىنە ەل دەپ،
 :حالىق

 تىنتۋشىلەر. ىكەتىپت شۋالسىپ تىلەپ، تىلەگىن ءانۋارالردىڭ دەپ –ەدى،  قۇتىلسا تابىلماي بۇزىقتار مىنا قۇداي، ا، –
 نۋاربەكا كۇنى ءتورتىنشى ءوتىپ، كۇن ءۇش ۋاقىتىندا ايالنعان ىزدەۋگە ۇزاپ ەندى الماي تابا دە، ىزدەسە قانشالىق

 :تۇرىپ قوشتاسىپ ۇستاسىپ قول كۇالندامەن تۇرىپ، ەرتە
ءۇش كۇننەن بەرى ەل اراسىن ىزدەپ بولىپ، ەندى قىرعا شىعىپ ىزدەيدى. ەندى  كۇالنجان، جارىم ادال سۇيىكتى –

ءبىزدىڭ دۇنيەدەن كورەتىن جارىعىمىز تاۋسىلىپ، بىتەتىن ۋاقىتى بولسا كەرەك. مەن قازىردەن باستاپ سول زالىمدەر 
ىرشە دا ولەيىن. سەنى وزدەرى دە تاۋىپ االر، ازالدىنا بارىپ، كوڭىلدەگى سەزىمىمدى اشىق ايتىپ، كوپشىلىكتىڭ الدىن

 .دەپتى –سابىر ەتىپ، وسى ۇيدە وتىرا تۇر، 
 سوندا كۇالن:

 ەكش ولتىرۋىندە ءزالىمنىڭ ول اق-سوڭ بارعان جەرگە ول سەن ءبارىبىر دەگەنىڭ؟ نە بۇل سەنىڭ ءانۋارجان، –
 ، سول جەردە ولگەنىم جاقسىتۇرىپ كورىپ ءولىمىڭدى سەنىڭ ولگەنىمشە جەردە جەكە قالىپ، جەردە بۇل مەن. جوق

 .دەپتى –ەمەس پە؟ 
 سوندا انۋاربەك:

 ىرگەب كۇالندانىڭ دەپ، – ەستى، احۋالىمدى جامان-جاقسى مەنىڭ بوالدى؟ قاالي ءبىلسىن، كىم! ەت سابىر سەن –
اسىپ، قوشت ەكەۋى بولعاندا، قاالتىن جەردە سول بولىپ، ريزا امالسىزدان كۇالندا سوڭ، بەرگەن سۇراي جاعىن بارماۋ

 جىالپ تۇرىپ، قوشتاسقانداعى انۋاربەكتىڭ ءسوزى:
 ءتورت جاسىمنان بىرگە وسكەن، 

 اينااليىن كۇالنجان.
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 ءمىنسىز بولىپ تۋىلىپ، 
 سىمداي بەلىڭ بۇرالعان
 باقىتىمىزعا كەز بوپتى،

 بۇزىق ءبىر زامان قۋارعان.
 تۇيىقسىز تورعا ورالىپ،

 قالدىق قۇماردان. شىعا الماي
 قىلمىستى ءىسىم جوق ەدى،

 كوپكە ءىسىم سىنالعان.
 سەن عاشىق جەتپەي مۇراتقا

 ءبىز قۇساپ كەتكەن جىالپ تا، 
 قوش كۇالنجان، قوش ەندى

 ەمەسپىز ارتىق سوالردان.
 كۇالننىڭ جىالعانى:

 اينااليىن ءانۋار،
 سۇيىكتى، سىندى باعالنىم.

 مەن ءۇشىن قيىپ جانىڭدى،
 ءبىر باعىتتان تانبادىڭ. 

 بىرگە ولسەم دەپ وزىڭمەن،
 تىلەنىپ مەن دە زارالدىم.

 امالىم قانشا، قايتەيىن،
 قىزىعىڭا قانبادىم.

 باۋىرىم ەلجىرەپ،-ءىشى 
 كۇيسەم دە وت بوپ جانبادىم.

 جەتكەندە جەلكەم قيىلىپ،
 تىستەۋلى كەتتى بارماعىم.
 جازۋعا امال بىزدە جوق،

 ارماعىن.زۇلىمنىڭ قاندى ق
 قوش ساۋلەم قوش ەندى،-قوش

 قايىرلى بولسىن بارعانىڭ.
قايتا -بىرى قيماي كوپكە دەيىن ايرىلىسا الماي جىالپ تۇرىپ، ءۇي يەسىنە كۇالندى تاپسىرىپ، قايتا-ەكەۋى ءبىرىن

نۋاربەك ىپتى. اقوشتاسىپ، امالسىزدان ءانۋار كۇالندانى قۇشاقتاعان قولىن بوساتىپ، مالىك پاتشاعا قاراي جۇرە بەر
 لىپ:قارا بو-سول بەتىمەن توقتالماستان مالىك پاتشانىڭ الدىنا كىرىپ كەلگەندە، مالىك پاتشا تۇتانىپ، قاپ

 ءتىرى بۇدان انۋاربەك جونەلگەندە، زىركىلدەي دەپ، – ەدى، بار نەڭ قاتىنىمدا مەنىڭ سەنىڭ بۇزىق ەي، –
 :سوڭ بىلگەن قالماسىن

ۋمەنەن سەگىزىڭە قۇدايدىڭ ءدۇزى ارام. كۇالندا قاشان ق جەتى وتىرعان مىنا بۇزىقسىڭ، سەن ەمەس، بۇزىق مەن –
 لعانىندا،ا تۇرىپ قاسقارىپ دەپ –سەنىڭ قاتىنىڭ بولىپ ەدى؟ سەن ءبىزدى جىالتساڭ، سەنى قۇداي جىالتسىن، 

 دەپ – ،«سالىڭدار زىندانعا اپارىپ، بايالپ قولىن ەكى بۇزىقتىڭ مىنا» جەندەتتەرىنە قاھارالنىپ، پاتشا مالىك
 رىپتى.اقى

ىبەرىپ، قويىپ ج-جەندەتتەرى انۋاربەكتىڭ قولىن باياليىن دەپ جەتىپ كەلگەنىندە، انۋاربەك جەندەتتەردى قويىپ
 :قاراپ مولداعا جەتى جاتقاندا بارا كەتىپ دەپ –، «اق بارام، جۇرىڭدەر-اپاراتىن جەرلەرىڭە ءوزىم»
 ىناالد جەندەتتەردىڭ دەپ، –سياقتى شاشىلسىن،  قانىم مەنىڭ قاندارىڭدا ەردىڭسەند كەڭ، ەندى جەرلەرىڭ –

 «قاراشى وزىنءس ايتقان تۇرىپ الدىندا ءولىم بۇزىقتىڭ بۇل» جەتەۋى. كەتىپتى كىرىپ كەلىپ، ءوزى ۇيىنە ءتۇسىپ،
 :الىپ شاقىرتىپ حاتشىالرىن پاتشا مالىك. بەرىپتى قاال كۇلىپ مۇرتتارىنان دەپ،

 بۇيرىق دەپ –ق جەرلەرگە ىلىڭدەر! انۋاربەك بۇزىق ەرتەڭ دارعا تارتىالدى، بارلى جازىپ، حابارالندىرۋ دەرەۋ –
 دىتارتىال دارعا انۋاربەك ىشىندە ساعات ءبىر بارىندە جەردىڭ كورەتىن حالىق جازىپ، دەرەۋ حاتشىالر. بەرىپتى
ىنىپ كەن ادامىنان جاسىركەت تاپسىرىپ ءانۋاردىڭ ول ەستىلىپ، كۇالنداعا حابار بۇل. كەتىپتى قاپتاپ حابار دەگەن

داالعا شىعىپ، قولىنا ءبىر قۇالشتاي ءجىپ الىپ كەلىپ، انۋاربەك ءولدى دەگەن حاباردان بۇرىن ءولىپ االيىن دەپ، 
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ى كورىپ سءجىپتى ىلمەكتەپ ءبىر اعاشقا تاستاپ جىبەرىپ بۋىنىپ ەندى جانى شىعىپ بارا جاتقان كەزىندە، ءۇي يە
قالىپ، ءجىپتى كەسىپ جىبەرگەندە كۇالندا سىلق ەتىپ قۇالي كەتىپتى. الگى ادام دەرەۋ وكپەسىنە قولىن سالىپ 
جىبەرسە، بولىمسىز جىبىرالعانداي بولعان سوڭ، كۇالننىڭ بەتىنە سۋ بۇركىپ، ازدان كەيىن كۇالن ەسىن جيىپ، باس 

 رعان ادامعا قاراپ:بارماعىن باتىرا شايناپ الىپ، سۋ بۇركىپ وتى
اۋ! ءسىزدىڭ ماعان جانىڭىز اشىسا، مەن ءانۋاردىڭ ولىمىنەن بۇرىن ولگەنىم -عان بەكەر وبال ەتتىڭىزما اي،-اعاتاي –

 كۇالننىڭ. بەرىپتى جىالي ەڭىرەپ دەپ –جاقسى ەدى عوي. ءبارىبىر مەن ەندى ءتىرى قاالتىن ادام ەدىم عوي، 
 جىالپ، ءانۋاردىڭ تانىس ادامى: قوسىال كۇالندامەن ەكەۋى ەلجىرەپ، ىشتەرى ەكەۋىنىڭ ايەل-ەر زارىنا

 ۇيىقتاماي جانە بارماي ەشقايدا ءوزى كەيىن سونان جۇباتىپ، كۇالندانى دەپ، – ەتشى، سابىر اي،-قاراعىم –
 .تۇرىپتى كۇزەتە كۇالندانى

نەن تكەن ەكى اعاسى نامىستانىپ، ءوز ەلىەندىگى اڭگىمەنى اسان مەنەن ۇسەننەن باستايىق. انۋاربەكتىڭ جوعالىپ كە
شىعىپ كەتكەننەن كەيىن الىس ءبىر ەلگە كەلىپ، مااليلىق ىسپەن الدەنە باستاعاندا سول جەردە تۇرىپ، ساۋدا قىلىپ، 
بۇرىنعى بۇزىقتارىن تاستاپ، ابدەن بايىپ، قاتىن الىپ، بااللى بولىپ، ابدەن ولمەستەي بولعان كەزىندە ءوز ەلىنە 

رىنىڭ بەتىن تۇزەپ، وزدەرى ءۇش جاسىندا تاستاپ كەتكەن ءىنىسىن ساعىنىپ، انۋاربەك ءتىرى بولسا، كوشتە
جىلدامىراق كورەلىك دەپ، كوشتەرىنە قاراي انۋاربەك قاماۋعا الىنعان كۇنى ءوز ەلىنىڭ ىشىنە جەتىپ كەلسە، 

 ءقايسىبىرى مال ايتىپ سويىپ، ءقايسىبىرى جەتى نان تاراتىپ:
شۋالپ جۇرگەن ەلدى كورەدى. سونىمەن بىرگە ءار جەردە -جىالپ دەپ، – كور، ساقتاي انۋاربەكتى اي،قۇد ا، –

 انۋاربەك ەرتەڭ دارعا تارتىالدى دەگەن حابارالندىرۋدى كورىپ، بۇالر:
 بولدى تىقىلمىس نەعىپ پاتشاعا بولعاندا، ادام ءقادىرلى جاعىمدى، وسىنشالىق كوپشىلىككە ادام مىنا اۋ،-ياپىرىم –

 :الىپ شاقىرىپ ادامدى ءبىر دەپ، –شى، بىلەيىك جايىن ءوزىنىڭ ەكەن؟
 بۇل ءجۇر؟ ەپتىل نەعىپ كوپشىلىك وسىنشا ادامنىڭ قىلمىستى سونشالىق پاتشاعا كىم؟ بۇيرىلعان ولىمگە بۇل –

 .سۇراپتى دەپ – ادام، وتكەن جاقسىلىعى قانداي ەلگە بۇل ادامنىڭ بۇيرىلعان ولىمگە
 الگى ادام تۇرىپ:سوندا 

ىم دەگەن ءبىر باي بار ەدى، ول ادام ايەلىمەن ەكەۋى ءبىر جىلدا قايتىس بولىپ، ونىڭ ەر نۇر ەلدە ءبىزدىڭ –
جەتكەن ەكى باالسى، ءبىر جاستاعى انۋاربەك دەگەن باالسى قالعان. ەر جەتكەن ەكى باالسى بۇزىق بولىپ، بار 

العان انۋاربەك وقىپ، ەر جەتىپ، وسى ەلدى ابدەن تۇزەپ ەدى، مالدى تاۋىسىپ قاشىپ كەتىپ، سول جەتىم ق
پاتشامىز سول انۋاربەكتىڭ ايەلىن تارتىپ الىپ، ءوزىن دارعا تارتىپ ولتىرەتىن بولىپ تۇر. مىنا شۋالپ جۇرگەن 

 حالىق، سول جاس ءۇشىن جىالپ ءجۇر.
-سى كەتىپ، ەندى قايتەمىز دەپ بىرىنبۇل ءسوزدى ەستىگەن اسان مەن ۇسەن ەستەرىنەن تانىپ، كوزدەرىنىڭ جا

مەن ءقازىر ءانۋاردىڭ جاتقان جەرىنە بارىپ، قايتسەمدە ءانۋاردىڭ ءبىر ءتۇن »بىرىنەن اقىل سۇراعاندا، ۇسەن تۇرىپ، 
 .دەپتى –، «قۋ بەتىنەن ءسۇيىپ، بۇگىنشە انۋارمەن ءبىر جاتىپ، ەرتەڭ ونىمەن بىرگە ولەم

 سوندا اسان تۇرىپ:
. ەندى بىزدەرگە ءانۋاردان ايرىلىپ، جاساعان ءومىردىڭ كەرەگى دە جاتىر جەتىپ اقىماقتىعىمىز بۇرىنعى بىزدەردىڭ –

بەكەر ولگەنشە بۇگىن ەكەۋىمىز ەكى اق بالتا تاۋىپ الىپ، ەرتەڭ دار تۇبىندە ءانۋاردى -جوق. بىزدەر بەكەردەن
ى. بۇل پتدە –ولتىرىلگەن جەردە بىرگە ولەمىز، ەكەۋىن ءوزىمىز ءولتىرىپ، ءوزىمىز ءانۋار -ولتىرۋشىلەردىڭ بىر

ءسوزدى ۇسەن دە تۋرا كورىپ، ەكەۋى ەكى بالتا ساتىپ الىپ، ونى ۇزىنىراق ساپبەن ساپتاپ، وتكىرلەپ قايراپ، 
 ەكەۋى دە تۋىسى ءۇشىن ءوز جاندارىن ولىمگە قيىپ، دايارلىق ەتە بەرىپتى.

 ءانۋار. پتىەتى بۇيرىق دەپ –، «بارلىعى دار مايدانى تۇبىنە جينالسىن»قاھارلى مالىك پاتشا ىزامەنەن ەرتە تۇرىپ، 
 جۇرە لىپاعىتى قاراي دارعا بولىپ، توپ-توپ مەنەن ەرتە كوپشىلىك ۇيىقتاعان دۇپىلدەپ، جۇرەكتەرى شۋالپ، ءۇشىن
 تىنانار-الدى جەندەتتەر بايالپ، قولىن ەكى ايداعاندا، قاراي يدانىناما دار شىعارىپ، قاماۋدان انۋاربەكتى. بەرىپتى
قولدارىنا مىلتىق، قىلىش الىپ ايداپتى. دارعا قاراي اعىلىپ كەلە جاتقان كوپشىلىك بايالۋمەنەن ايدالىپ  الىپ، قاماپ

 كەلە جاتقان ءانۋاردى كورگەندە:
 تارداۋىس جىالعان دەپ – عوي، ەكەن بەكەر دەگەن سىنبايدى ءيىلىپ اق بە؟ ولگەنىڭ شىنىمەن ءانۋار، قايران –

 رىنە قارسى تۇرۋعا شارا جوق، شۋالپ، جىالعاننان باسقا شاراسىز بولىپ جۇرە بەرىپتى.امى پاتشا دا جاڭعىرتسا جەر
 سوندا انۋاربەك بايالۋدا ايدالىپ كەلە جاتىپ، حالىقپەن قوش ايتىسىپ ايتقان ءسوزى:

 تىم،جۇر-بىلەسىزدەر ەل
 ءبىر جاستان جەتىم شەرلى ەدىم 

 ەكى اعام تاستاپ كەتكەنمەن،
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 وسكەن جەردە ەدىم.-تۋىپ
 انا مەن تۋىستىڭ،-اتا

 تاربيەسىن كورمەدىم.
 جۇرتىم،-ريزا بول ەل

 قانى بىرگە ءوز ۇلتىم.
 دەگەندەي قىلىپ كوبىڭە،
 قىزمەت ەتىپ بەرمەدىم.

 ءتىرى بولسا اعاالر، 
 بۇدان كەيىن كەپ قاالر.

 ءبىر ارمان سول سالەمدە، 
 تىرلىكتە ءبىرىن كورمەدىم.

 قانى قارا زۇلىمدار،
 ەرتە ايىردى ەلىمنەن.

 كىندىك كەسىپ، كىر جۋىپ،
 وسكەن جەرىمنەن.-تۋىپ

 جەمەڭدەر قانزۇت جەتى قۋ،
 قۋ قۇلقىنعا بەرىلگەن.

 تىلەكتەرىڭ قابىل بوپ،
 ويالعان شىقتى جەرىڭنەن

 ون بەسكە جاڭا جەتكەندە،
 وپىردىڭ قۋالر بەلىمنەن.

 ىزالى حالىق انتاالپ،
 تەسەمەن، شوتپەن بالتاالپ

 ۋاقىت كەزى كەلگەندە،
 شۇقىسىن كوزگە كورىنگەن.

 سەندەرگە بارىپ وق بولسىن،
 ءبىر تامشى قانىم توگىلگەن. 

 سورى قايناعان ەنەمە،
 كوز قىرىن سال اعايىن.

 ءانۋار، كۇالن دەپ ءجۇرىپ، 
 ىن.اعارتىپ ەدى ساماي

 كەۋدەمدە جانىم تۇرعاندا،
 كەلگەن قىسىم قۋ جانعا.
 كورىنسە ەنەم دەپ ەدىم،

 ارىزداسىپ قااليىن.
 جوق سياقتى بۇل جەردە،

 جاعىما قارايمىن.-جان
 سالەم دە جۇرتىم سالەم دە،

 عارىپ بولعان ەنەمە.
 باعىپ ەدى ءتورت جاستان،

 كوتەرگەندەي توبەگە.
 مەنى ەسىڭە الساڭدار،

 جەبەپ.-جەلەپ جۇرىڭدەر
 كەتەتىن بولدىم،

 كۇالنداعا سالەم دە!
 جۇرتىم،-اماندا بول ەل

 جانى ءبىر كوشەدە
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انۋاربەكتىڭ بۇل زارىن ەستىگەندەر، ودان ءارى شۋالپ، ءانۋاردى ايداعان جەندەتتەر دە مايدانعا جاقىنداپ قالىپتى. 
تىعىپ الىپ، والر دا جەندەتتەردىڭ ارتىندا تاياۋ ۇسەن انۋاربەكتىڭ ەكى اعاسى ەكى اق بالتانى قويىندارىنا -اسان

ءجۇرىپ، ەڭىرەپ جىالپ كەلە جاتىپتى. جەندەتتەر انۋاربەكتى قاماالپ، مايدانعا ايداپ كەلگەندە، مالىك پاتشا مەن 
 ە:گاق مالىك پاتشا جەندەتتەر-جەتى مولدا بۇرىن كەلىپ، مايداندا تۇر ەكەن. انۋاربەك مايدانعا ايدالىپ جەتىسىمەن

پ ، تارتىپ قالعاندا، ۇسەن قارعىىلمەكتەپ ارقان موينىنا ءانۋاردىڭ ءبىرى جەندەتتىڭ اقىرعاندا، دەپ – تارتىڭدار، –
كەلىپ، ءانۋاردىڭ موينىنا ارقان تاستاعاندى قاق باسىنان اق بالتامەن پەرىپ كەپ جىبەرگەندە، جەندەتتەردىڭ ەندى 

شۋالپ تۇرعان كوپشىلىك ويباي، جابىلىڭدار -بىرەۋىن اسان پەرىپ جىبەرىپتى. سول كەزدە انۋاربەك ءۇشىن جىالپ
-شۋ ەتىپ باسىپ كەلىپ، الدىمەن مالىك پاتشانىڭ، سودان كەيىن جەتى مولدانىڭ باستارىن قاعىپ دەپ –جابىلىڭدار، 

 قاعىپ جىبەرىپتى.
 . ەرمەك14

ەرتەدە ءبىر كەمپىر بولىپتى، ونىڭ جالعىز باالسى بولىپتى. باالسىنىڭ اتى ەرمەك ەكەن. كەمپىر كەدەي ەكەن، مال 
 دەگەندە جالعىز كوك سيىرى بار ەكەن.

دەردە ءبىر كۇن ەرمەك شەشەسىن قالدىرىپ، ءوزى وقۋعا كەتەدى. ايالردان اي، جىلداردان جىل وتكەندە ول ءبىر كۇن
ى وس»قاالعا كەلىپ جەتەدى. سوندا ءجۇرىپ الدەقاالي بازارعا شىعا قالسا، ءبىر شال ساندىق كوتەرىپ ءجۇرىپ: 

 ى. ەرمەك كەلە سالىپ:دەپد –، «ساندىقتى العان دا ارماندا، الماعان دا ارماندا
 .دەپتى – سۇرايسىڭ؟ نە ساندىعىڭا بۇل –

 شال ساندىعىما مىڭ ءدىلدا سۇرايمىن دەپدى.
 .جىبەرەدى بەرىپ شەشەسىنە جازىپ، حات الىپ، ساندىقتى بەرىپ، ساناپ اقشاسىن دەپ، –! اقشاڭ ءما –

 ەرمەك سونىمەن وقي بەرسىن، شەشەسىنە كەلەيىك.
اندا جىالپ س-ەرتەڭگى، كەشكى ءسۇتىن ءپىسىرىپ ءىشىپ، كۇنەلتىپ، باالسىن ويالپ، انداكەمپىر كوك سيىردىڭ 

قويادى. ءبىر كۇنى كەمپىردىڭ الدىنا باالسى جىبەرگەن ساندىق كەلەدى. كەمپىر قۋانىپ، سونى جەر ۇيىنە بۇكشەڭدەپ، 
الپ، ساندىقتى بۇزادى. اۋزىن اشىپ ارەڭ كوتەرىپ ەنگىزەدى. ساندىقتىڭ اۋزى جابۋلى، كىلتى جوق. كەمپىر بالتا

جۇقا، بەتى قانداي -، قاسى قيىلعان، اۋزى ويماقتاي، ەرنى جۇپ«اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار»قالعاندا، 
بىر قىز سۇيىر، ورتا بويلى ء-نازىك، ساۋساعى تەزگە سالعانداي ءسۇپ-قىزىل، بەلى قۇمىرسقانىڭ بەلىندەي ناپ-قىپ

ر ساسقانىنان شالقاسىنان ءتۇسىپ، تالىپ قالىپ، الدەنە ۋاقىتتا ەسىن جيىپ الىپ، سوزگە كەلەدى. شىعا كەلەدى. كەمپى
جايىن ءبىلىستى. قىز بازاردان ءبىر بوياۋ الدىرىپ، ءوزىنىڭ سۋرەتىن ساالدى. بۇل -قىز كەمپىرمەن سويلەسىپ، ءمان

ەمپىر ءبىر سۋرەت الىپ شىعىپ ەدى، ءبىر جۋان سۋرەتتى كەمپىر بازارعا الىپ بارىپ، ساتىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى ك
ادام كەمپىردىڭ سۇراعانىن بەرىپ، ساتىپ الدى. ەكىنشى كۇنى كەمپىر تاعى دا ءبىر سۋرەتتى الىپ، بازارعا شىعىپ 
ەدى، كەشەگى جۋان كىسى كوشەدە اڭدىپ تۇرىپ، سۇراعانىن بەرىپ، سۋرەتتى تاعى ساتىپ االدى. وسىنىڭ ارقاسىندا 

 سالتاناتى ارتادى.-بايىپ، بىرنەشە قاتار تاس ءۇي سالدىرىپ، ءسانكەمپىر 
ءبىر كۇنى كەمپىر بازارعا سۋرەتتى الىپ شىعىپ ەدى، باياعى جۋان كىسى سوڭىنان قالماي ەرىپ ءجۇرىپ، كەمپىردىڭ  

ەلەدى، زگە كۇيىنە كەلەدى. كەلىپ قىزدى كورىپ، تالىپ قاالدى. الدەنە ۋاقىتتان كەيىن ەسىن جيىپ، قىزبەن سو
 بىرنەشە .قويمايدى جۋان ونىمەن. المايدى قابىل ءسوزىن مۇنىڭ قىز ءبىراق،. ايتتى ءسوز دەپ –عاشىقپىن! »قىزعا: 

 ىزدىق جازىپ، حات ەرمەككە كىسى جۋان سوڭ، كونبەگەن ابدەن قىز. جۇرەدى ايتىپ ءسوز قىزعا كەلىپ، ۇدايى كۇن
ەي بوزباالالردى قوندىرۋمەن بايىدى. ءۇيىڭ كۇنىنە قوناقسىز وڭك ايەلىڭ جىبەرگەن سەنىڭ». جاماندايدى
 .دەيدى –، «بولمايدى

مۇنان سوڭ ايالردان اي وتكەن سوڭ، ەرمەك ۇيىنە قايتسا، جەر ۇستىنەن ورنىن سىيپاالپ، تابا المايدى. قاالنىڭ 
ەسى بۇ جاعىنا قاراسا، شەش شەتىنەن سۇراستىرىپ وتىرىپ، ءتورت قاباتتى بيىك تاس ۇيگە كىرىپ كەلىپ و جاق،

ءجۇر. جىالپ كورىسىپ، امانداسىپ بولعان سوڭ، ەكىنشى بولمەگە كىرسە ايداي اق، سۇلۋ ءبىر قىز وتىر. قالتاسىنان 
قانجاردى سۋىرىپ الىپ وكپەسىنەن سالىپ، قىزدى تەرەزەدەن القتىرىپ جىبەرەدى. بۇدان بىرنەشە كۇن بۇرىن وسى 

گەر كەلىپ جاتىر ەدى. شىڭعىرعان ايەلدىڭ داۋسىن ەستىپ، ەكى كۇتۋشى ايەلىن ءبىلىپ ءۇيدىڭ جانىندا ءبىر دارى
كەلۋگە جۇمسايدى. ەكى ايەل كەلسە، شاال ءولىپ جاتقان ايەلدى كورەدى. مۇنى دارىگەرگە ايتىپ كەلەدى. دارىگەر 

ن. ايەلگە ءدارى بەرىپ، ەكى ايەلدى قايتا جۇمساپ، ولگەن ايەلدى العىزىپ باقىالپ ەدى، ايەل ولمەگەن ەكە
 ەرتەڭگىسىن دارىگەر ۇلكەن قاالعا الىپ بارىپ، ەمدەپ جازادى.

 رمەكە. سۇرايدى باالسىنان دەپ –« نە جازىعى بار؟»ەڭىرەپ: -ەرمەكتىڭ اشۋى باسىلعان سوڭ، شەشەسى جىالپ
نى ەستىگەن ايتادى. مۇ نىنجازعا وشىگىپ ونىڭ شەشەسى. تۇسىندىرەدى مازمۇنىن حاتىنىڭ جازعان جۋاننىڭ شەشەسىنە
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سول سۇلۋدى نە ءتىرى تابام، نە سونىڭ جولىندا »سوڭ ەرمەك قولىنا تەمىر تاياق الىپ، اياعىنا تەمىر ەتىك كيىپ: 
 .قاالدى سورلى كەمپىر جىالي-جىالي. كەتەدى قاڭعىرىپ دەپ –ولەم، 

 .كەتەدى دا و قاڭعىرىپ، دەپ –سول سۇلۋدىڭ جولىندا ولەم! »بۇل حاباردى ەستىگەن سوڭ باياعى جۋان دا: 
ەندى دارىگەر مەن قىزعا كەلەيىك. دارىگەر ەمدەپ، قىزدى جازادى. ەندى ول قىزعا ءسوز ايتىپ جۇرەدى. كۇندەردە 

 ءبىر كۇنى دارىگەر:
 .دەيدى – تي، عانما قالدىم، الىپ الدىنان ءولىم ەمدەپ، –

 قىز:
 .دەيدى –بيشى اكەل، توي قىل! ء گارمون، ىستە، ساۋىق-ويىن تيەيىن، جارايدى، –

دارىگەر ولەڭشى، ءبيشى اكەلۋگە كەتكەندە، قىز امالىن تاۋىپ، قاشىپ كەتەدى. دارىگەر ولەڭشى، ءبيشى الىپ كەلسە، 
 .شىعادى قۋىپ دا بۇل دەپ، –« سول قىزدى نە تابام، نە جولىندا ولەم!»قىز جوق. 

قىز كۇندەردە ءبىر كۇن، ءبىر توپ قويشىالرعا جەتەدى. كەلىسىمەن ەكى قويشى توبەلەسە باستايدى. توبەلەستىڭ 
 :بىرەۋى –ءتۇرى 

 .دەيدى –! االم مەن قىزدى مىنا –
 ەكىنشىسى:

 .دەيدى –! االم مەن جوق، –
 قىز:
 كولدەن ناۋا بارىپ، جارىسىپ ەكەۋىنىڭ سوندىقتان. تيەمىن اق-بىرىڭە تيمەيمىن، ەكەۋىڭىزگە تيسەم، ەرگە مەن –
 .دەيدى –دەر، قاي بۇرىن كەلگەنىڭە تيەمىن، اكەلىڭ سۋ
 .بارادى كەتە ءجۇرىپ جونىنە قىز كەتكەندە، سۋعا قويشى ەكى دەپ، – جارايدى، –

 «بۇل قىزدى كورگەن دە ءبىر، جولىندا ولگەن دە ءبىر!»بىر سوعىپ: -قويشىالر كەلسە، قىز جوق. ساندارىن ءبىر
 .كەتەدى قۋىپ تاستاپ قويدى دەپ، –

ىن شارشاپ، تالىپ كەلگەن كىسى قويشىنىڭ قويىرتپاع-كۇندەردەن كۇن وتكەندە، قىز جالعىز قويشىعا كەلەدى. شولدەپ
ى. ەسىن جيناعان سوڭ، قويشىنىڭ ءبىر قويىن ساتىپ الىپ، سويىپ تاز قارانىڭ باسىنا بورىك ءىشىپ، ەسىن جينايد

قىلىپ كيىپ الىپ، قويشىنىڭ كيىمىن ساتىپ الىپ، ونى كيىپ، قايىرشى بولىپ، قىز جونىنە ءجۇرىپ كەتەدى. قىزدىڭ 
م ڭاشا كەلگەن سۇلۋدى قويا بەرگەنىوسى مەن جىندىمىن با؟ الگى و»قاراسى ۇزىلگەن كەزدە، قويشىعا وي تۇسەدى: 

 «نە؟ قوي! قويى دا قۇرىسىن، ءبۇيتىپ كورگەن تىرشىلىك تە قۇرىسىن! الگى قىزدى قۋىپ جەتىپ، تاۋىپ االيىن!
 قويدى تاستاي بەرىپ، قىزدىڭ سوڭىنان قۋىپ بەرەدى. دەپ، –

 ول ونىمەن كەتە بەرسىن. اڭگىمەنى قىزدان باستايىق.
 رىپ، ءبىر ۇلكەن شاھارعا كەلەدى. كەلسە جيىن توي.قىز قايىر سۇراپ ءجۇ

 .سۇرايدى بىرەۋدەن كەلىپ شەتتەن دەپ – نە؟ بۇل –
سايالۋعا جيىلىس بولىپ جاتىر. حاننىڭ داۋلەت قۇسى بار، سونى  حان ورنىنا سونىڭ ءولىپ، حانى ەلىمىزدىڭ بۇل –

 .دەيدى –ۇشىرادى. سول كىمنىڭ باسىنا قونسا، سونى حان قىلماق، 
كوپتىڭ ءبارى كەلىپ تۇردى. تازشا دا تۇرا قالدى. ۇشىرعان داۋلەت قۇسى كەلىپ، تازشانىڭ باسىنا قونادى. حاننىڭ 

 دامەلى بولىپ جۇرگەن ۋازىرلەرى:
 رەت ءۇشىنشى ۋازىرلەر. قونادى باسىنا تازشانىڭ دا تاعى ول ۇشىرادى، قايتا دەپ، –مىنا شىركىن الجىعان با؟  –

 .ويدىق ەتىپ حان اكەلىپ، امالسىزدان قىزدى جۇرگەن بولىپ «تازشا». قونادى باسىنا تازشانىڭ عىتا ول ۇشىرادى،
 .دەيدى – ما؟ تاڭدايسىڭدار مەنى –
ءارقايسىسى ءوز كىناالرىن ايتىپ، قىزدىڭ اياعىنا جىعىالدى. ماسەلەنىڭ، بارلىق پالەنىڭ جۋاننان شىققانىن جۇرت  

كورەدى. جۋاندى اتتىڭ قۇيرىعىنا بايالپ ولتىرەدى. دارىگەرگە قانشا التىن مەن ات، شاپان ايىپ بەرىپ، ونى جونىنە 
ەرىپ، ەلدەرىنە قايتارادى. قىزدىڭ ءوزى ەرمەككە ءتيىپ، ونى ءوزى سياپات ب-جىبەرەدى. قويشىالردى دا ءتۇرلى سىي

 حان قىلىپ، ءوزى حانىم بولىپ، مۇراتتارىنا جەتىپتى.
قىز اۋەلدە ءبىر حاننىڭ قىزى ەكەن. سۇلۋ بولعان سوڭ اركىم ءسوز ايتىپ، االم دەۋشى، قىزىعۋشى كوبەيگەن ەكەن. 

 زى رۇقسات سۇراپ:حان قايسىسىنا بەرەرىن بىلمەي تۇرعاندا قى
مەنى ەشكىمگە ايتپاي، ساندىققا سالىپ بىرەۋگە بازارعا ساتقىز. كوپ سۇراسىن، كىم ەرلىك قىلىپ ساتىپ السا،  –

 .ەكەن دەگەن –سوعان تيەيىن، 
 سول ءسوزدى اكەسى قابىل الىپ، قىزدىڭ ومىرىنە جەتەتىن التىنمەن ساندىققا سالىپ، بازارعا جىبەرگەن ەكەن.

 مەن ديۋانا. باي 15
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باياعىدا ءبىر باي مەن كەدەي بولىپتى. كەدەيدىڭ ءبىر باالسى بار ەكەن. ال بايدىڭ ءۇش قاتىنى بولسا دا، باالسى 
تۇنى ويىن، كۇلكىسى ۇزىلمەيدى... ءبىر كۇنى باي -جوق ەكەن. جارلىنىڭ ءۇيى ۇنەمى كوڭىلدى بوالدى، كۇندىز

ىشىڭمەن شۋالپ جاتاسىڭدار، وزدەرىڭ -سەندەر كۇندە ۇي»باي جارلىعا:  دا، جارلى دا نامازعا بارىپتى. بارا جاتىپ
 ءسىز باي،»: جارلى سوندا. دەپتى –« كۇلكى نە كەرەك؟-تاماقتارىڭدى تابا الماي ءجۇرىپ، سەندەرگە ويىن

 سوعان ەمىن،يىر ءوزىم بىرەسە يىرەدى، قاتىنىم بىرەسە سونى بار، ساقامىز التىن ءبىر ءبىزدىڭ ەكەنسىز، بىلمەگەن
-ەزەكك قاتىنىمەن ءۇش الىپ سوقتىرىپ ساقا التىننان كەلىپ، ۇيىنە باي سونان. دەپتى –« دە جاتامىز! كۇلەمىز
 نيىرگە جارلى، اقماق»: باي جاتىپ بارا نامازعا دا تاعى ەرتەڭىنە. كۇلمەيدى دە ەشكىم وعان يىرەدى، ساقا كەزەك
اۋ، -ي، سەن ءوزىڭ باي بولساڭ دا، اقىلىڭ جوقا-بايەكە»: جارلى سوندا. دەيدى – «كۇلەسىڭدەر؟ نەسىن ساقاعا

 .دەپتى –« مەنىڭ ايتقانىم ساقا ەمەس ەدى، ول الگى باالم ەدى، سەن وعان تۇسىنبەگەن ەكەنسىڭ عوي!
 ردەپ، ۇيىنە كەلىپ جاتىپ قالىپتى. سونان بايدىڭ ءبىر كۇنى ۇيىنە ديۋانا كەلىپتى. ايەلدە« ۋھ!»سوندا باي 

 دەپتى ول.« ماعان باي كەرەك، باي قايدا؟»دەسە، « ساعان نە كەرەك؟»ديۋاناعا اقشا بەرسە المايدى. 
سەن جىالما، ساعان باال بەرەمىن، ءبىراق، ورتانشى »سونان قاتىندارى بايدى شاقىرىپ كەلىپتى. سونان ديۋانا بايعا: 

 .دەپتى –، «قاتىنىڭنىڭ باالسىن وزىمە بەرەسىڭ
ىم وسى قاتىنىنىڭ باالسىن ءوز»دەپتى. سودان ديۋانا ەكى ۇلكەن قاتىنىنا ەكى الما بەرىپ: « بولدى، بەرەم»باي: 
 دەپ كەتىپ قالىپتى.« االمىن

ەسەن بوسانعان سوڭ، -ارتىنشا كوپ ۇزاماي بايدىڭ قاتىندارى جۇكتى بولىپ، ەكەۋى دە بوسانادى. قاتىندار امان
 .دەپ، كەتىپ قاالدى« جەتىگە كەلگەندە الىپ كەتەمىن!»ڭ باالسىن كورىپ، ديۋانا كەلىپ ورتانشى قاتىنىنى

ارادا جەتى جىل ءوتىپتى. باالالرى ۇلكەيىپتى، الگى ورتانشى قاتىنىنىڭ باالسى وتە جاقسى بولىپتى. ونى اكەسى 
الالردىڭ ەدى. ول مەكتەپ باديۋاناعا بەرۋگە كوزى قيمايدى، ديۋانانىڭ كەلەتىن ۋاقىتىندا ءۇش باالسىن دا مەكتەپكە بەر

 ءبارىنىڭ باسىنا تاز كەپەش كيگىزەردى ەكەن. سونان ءبىر كۇنى باالسىن الىپ كەتۋ ءۇشىن ديۋانا كەلىپتى.
 پ،بارى مەكتەپكە ديۋانا. دەپتى –« باالڭ مەكتەپتە وقىپ ءجۇر، سونان بارىپ ءوزىڭ تانىپ ال!»باي ديۋاناعا: 

قىزىل الماعا قىزىققان باالنى قولىنان جەتەلەپ الىپ  دە، كورسەتەدى المانى ىزىلق مەن الما اق بارىنە باالالرىڭ
 كەتىپتى.

باال جاتىرقاپ جىالپ، ديۋانانىڭ سوڭىنان امالسىز ەرىپ كەلە جاتسا، جولدا ءبىر قۋ باس دوماالپ كەزدەسە كەتەدى 
كىرگىزەدى. داربازانىڭ ىشىندە ۇلكەن ءبىر ۇيدە باالم، مىنا شال سەنى بارعاسىن ۇلكەن ءبىر داربازادان »دە، باالعا: 

ۇلكەن قارا قازان قايناپ تۇر، سەن سول قازاننان ايناالسىڭ. اينالىپ كەلە جاتقاندا شال سەنى سول قازانعا يتەرىپ 
سەن »دەگەندە « اينال!»جىبەرىپ، ءپىسىرىپ جەيدى. ەگەر سەن مۇنان قۇتىلعىڭ كەلسە، بارعاندا قازاننان اينالما 

دە. ول ايناال بەرگەندە سەن ءوزىن قازانعا يتەرىپ جىبەر، ول ولەدى. شادىڭ قالتاسىندا « ءوزىڭ اينالىپ كورسەت!
ەسىكتىڭ كىلتى بار، ونى ال دا ۇيلەردى شەتىنەن اشا بەر. ول ۇيلەردەن ادام مەن مال شىعا بەرەدى. والردى سەن 

ءۇيدى اشسا ەكەۋىندە ەكى ات بايالۋلى تۇرادى. اتتاردىڭ  بوساتىپ جىبەر. ەڭ سوڭىندا ەكى ءۇي قاالدى. ول ەكى
دەپ ساۋىرىنان سيپاپ الىپ شىق « اي-جانۋار»بىرەۋى اقبوز ات، بىرەۋى كوكبوزات. كوكبوزاتقا جوالما، اقبوزاتتى 

 دەيدى.
 باال قۋ باستىڭ ءسوزىن تىڭدايمىن دەپ، ديۋانادان قالىپ قويعان ەكەن، ارتىنان جۇگىرىپ كەلەدى.

ە، والي »دەيدى. « ۇيىقتاپ قالعان ەكەنمىن»دەيدى شال. باال: « ە، باالم، نە قىپ قالىپ قويدىڭ؟»ەلسە: ك
دەپ، الىپ كەلىپ باياعى ايتقان ۇلكەن داربازاعا كىرگىزەدى. ونان تاعى ءبىر ۇيگە كىرسە، ءبىر « بولسا جۇرە عوي

 .دەيدى –« قازاننان اينالشى! باالم، مىنا»ۇلكەن قارا قازان قايناپ تۇر ەكەن. ديۋانا: 
 ەسىن باال، اي،»: ديۋانا. دەيدى –« جوق، اتا، مەن قاالي ايناالتىنىن بىلمەيمىن، ءوزىڭ اينالىپ كورسەت!»باال: 

 .جىبەرەدى يتەرىپ ءوزىن ديۋانانىڭ ىشىنە قازاننىڭ باال بەرگەندە، ايناال دەپ، – «!اينالماي بار
ڭ قالتاسىن قاراپ كىلتتەردى الىپ، شەتىنەن ەسىكتى اشا بەرەدى، قاماق قويعان ديۋانا ءولىپ قاالدى، باال ونى

 ادامداردىڭ ءبارىن بوساتىپ جىبەرەدى.
اي، باسقا ايتقاندارىڭ تۋرا كەلمەدى عوي، مىناداي -اي، قۋ باس»ەڭ سوڭعى ءۇيدى اشسا، ەكى ات تۇر. باال: ء
سىنا بارا بەرگەندە، ات باالنى ءبىر قا كوكبوزاتتىڭ دەپ، –« ما؟ كوكبوز ات تۇرعاندا، ادام انانداي اقبوزاتتى االر

 تەبەدى. سول ساتتە باال كۇمپ بەرىپ، جەتى قابات جەردىڭ استىنا ءتۇسىپ كەتەدى.
سونان باال جەردىڭ استىنا تۇسسە، كوز ىشىندە ءبىر جىلتىراعان تەسىك كورىنەدى. سول تەسىكتەن كورىنگەن ساۋلەگە 

-ە باال جەردىڭ استىندا بىرنەشە جىلداردى وتكىزەدى. باسى تاز، ءۇستى قوتىر بولىپ، ابدەن ازىپجۇر-قاراي جۇرە
 توزىپ جۇدەيدى.

 اقىرىندا الگى تەسىكتەن كەلىپ شىعادى. شىقسا، كوپ ادامدار قولىنا ساداق الىپ كەتىپ بارا جاتىر ەكەن.
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ڭ بىز پاتشانى». وندا والر: ءدەيدى –« سىزدەر قايدا باراسىزدار؟»باال دا شىعىپ جاڭاعى ادامدارعا كەلەدى. والردان: 
ىزىمدى كىم سونى اتىپ تۇسىرسە، سوعان ق-كىمدە»تويىنا بارامىز. پاتشا ءبىر بيىك تەرەكتىڭ باسىنا جامبى تىگىپ: 

 .بارادى تويعا دا باال ىلەسىپ سوالرعا. دەيدى – ،«ىزكەلەم سوعان سالىپتى، جار دەپ، –« بەرەمىن!
 كەزەك اتىپ جاتىر ەكەن.-باسقا جۇرت جيىلىپ، جاڭاعى تەرەكتىڭ باسىنداعى جامبىنى كەزەك

تاز باال دا كەلىپ، ەلدىڭ ءبىر شەتىنەن تاماشاعا قاراپ تۇرادى. جيىلعان ادامداردىڭ ءبارى دە جامبىنى اتىپ جاتىر، 
سەن »سى تيگىزە المايدى. اقىرى جامبىنى اتقىسى كەلىپ، باال بىرەۋدىڭ ساداعىن سۇرايدى. سۇراسا: ءبىراق ەشقايسى

 .ەرمەيدىب ساداعىن ەشكىم دەپ، –، «بايعۇس اۋىرە بولىپ نە قىالسىڭ، سەن تۇگىل ءبىز دە تيگىزە الماي جاتىرمىز
 ىن، جامبىنى اتىپ مەن دە كوڭىلىمدى كوتەرەيىنمەن ءبىر جوالۋشىم»سونان باال پاتشاعا )قىزدىڭ اكەسىنە( بارىپ: 

 «دەپ ەدىم، ەشكىم ساداعىن بەرمەدى. تاقسىر، ءسىز ماعان بىرەۋدىڭ ساداعىن الىپ بەرىڭىزشى، مەن دە اتىپ كورەيىن!
 .وتىنەدى دەپ –

 «!عوي اتا ال،» دا، وياليدى ىشتەي دەپ –« وسى تيگىزە الۋشى ما ەدى؟»اياعىنا قاراپ: -پاتشا باالنىڭ باس
االپ ق ءبولىپ جەرگە تۇسىرەدى. انتقا جامبىنى باسىنداعى تەرەكتىڭ اتىپ باال. بەرەدى الىپ ساداعىن بىرەۋدىڭ دەپ

 .ونەلەدىج اال كوتەرىپ سالىپ كىلەمگە باالنى دەپ، –، «پاتشانىڭ كۇيەۋ باالسى تاز ديۋانا بولدى»تۇرعان ادامدار: 
دەپ، پاتشاعا ۋايىم كىرەدى. « نىم بوالدى، بەرسەم قىزىم قاالي ما، قاالماي مابۇعان بەرمەسەم، سوزىمدە تۇرماعا»

 ولعانب قىزىنا دەپ، –« قوي، مۇنى قىزىما ايتايىن، قىزىم نە دەر ەكەن؟»اقىرى پاتشاعا ءارى ويالپ، بەرى ويالپ: 
 .بەرەدى جاۋاپ اكەسىنە دەپ، – ،«شىعار سول بۇيىرعانى ماعان قۇدايدىڭ تيەمىن، مەن»: ول ايتتىرسا، جايدى

ءسويتىپ پاتشا تاز باالعا قىزىن قوسادى. قىز تاز كۇيەۋىن دۇرىستاپ باعادى. نەشە ءتۇرلى دارىمەن ەمدەپ باسىنىڭ  
 ادەمى بايباتشا قىلىپ شىعارادى. سونىمەن ارادا بىرنەشە جىلدار وتەدى.-تازىن جازىپ، اپ

 مەن ەندى ەلىمە»مەن شەشەسىن كورەدى. ەرتەڭىنە قاتىنىنا: ءبىر كۇنى باال ءتۇس كورەدى، تۇسىندە اكەسى  
بار، »قايتا ايتىپ قويماعان سوڭ، قاتىنى: -نى جاۋاپ بەرە قويمايدى. باال قايتاقاتى وعان. دەيدى –، «كەتەمىن

 .دەيدى –، «پاتشادان رۇقسات سۇرا، ەگەر جىبەرسە ەكەۋىمىز دە كەتەمىز
دى، پاتشا دا بىردەن جاۋاپ بەرمەيدى. ءبىراق باال رۇقسات سۇراپ قويماعان باال پاتشادان بارىپ رۇقسات سۇراي

سوڭ، اقىرى جىبەرمەكشى بولىپ توي قىالدى. پاتشا قىزى مەن كۇيەۋ باالسىن وتاۋالپ، قىرىق نارعا جۇك ارتتىرىپ، 
ول بىرنەشە كۇن ج قىرىق قۇل جالداپ بەرىپ كوشىرەدى. ءوزى دە ءبىر ايشىلىق جولعا شىعارىسىپ ساالدى. باال

ءجۇرىپ، باياعى كوك ات تەۋىپ، ءوزىن جەردىڭ استىنا ءتۇسىرىپ جىبەرگەن جەردىڭ تۇسىنا كەلەدى. باال قولىنا 
 ورنىندا .كەلەدى اتقا تەپكەن ءوزىن باياعى ءوزى دەپ، –« سەندەر جۇرە تۇرىڭدار!»قىلىشىن الىپ كەلىنشەگىنە: 

 رىنانساۋى دەپ، «!اي-جانۋار» اتتى اقبوز كەسىپ، باسىن اتتىڭ كوكبوز قىلىشپەن باال. ەكەن تۇر ءالى ات ەكى
شىعادى. اقبوزا اتقا ءمىنىپ، كوڭىلى جايالنىپ كوشىنە كەلەدى. باسىنان وتكەن بارلىق وقيعانى  الىپ تىسقا سيپاپ

 قاتىنىنا ايتادى. ەندى باياعى اكەسىنىڭ تامىنا كەلسە، ءبارى بۇزىلىپ جەر بولىپ كەتكەن، ماڭايىندا ەل جوق.
 كوشىپ دەپ، –، «جاي سالىپ االيىن-قورابۇالر ءبارى ءولىپ قالعان ەكەن عوي. ەندى قاالعا بارىپ ءبىر »باال: 
 وتىنىن ڭبايدى اعاسى ءبىر جاتسا، كەلە اراالپ كوشەنى بەرىپ، تاستاي كوشىن شەتىنە قاالنىڭ. كەلەدى قاالعا ءبىر

 عاسىا كىشى ونان جەردە ءبىر جاتسا، كەلە اراالپ كوشەنى ءبىر جانە بىلدىرمەي. كورەدى ونى ەكەن، جاتىر شاۋىپ
ىڭ وتىن جاعىپ ءجۇر ەكەن. تاعى دا ءبىر كوشەنى اراالپ جۇرسە، اكەسى مەن شەشەسى وتىن ارقاالپ اسپازد ءبىر

الىپ،  جاي ساتىپ-كەلە جاتىر ەكەن. باال ەشكىمگە سىر بىلدىرمەستەن كوشىنە قايتىپ كەلىپ، قاالدان ءبىر قورا
ى. ىبەرىپ الدىرادى. بارلىعىن جۋىندىرىپ، كيىندىرىپ باعادشەشەلەرىنە، اعاالرىنا ادام ج-ورنايدى. ورنىققاننان كەيىن اكە

 ءبىراق ءوزىنىڭ كىم ەكەنىن بىردەن ايتپايدى. ءبىر كۇنى شەشەسى وتىرىپ:
 ،«دىبارا دۇرسىلدەپ جۇرەگىم مەنىڭ»: وتىرىپ اكەسى. دەيدى – جاتىر، بارا ءيىپ ەمشەگىم مەنىڭ... ويپىرماي –
 .دەيدى –

 سوندا باال وتىرىپ:
ەردىڭ جۇرەكتەرىڭىز دۇرسىلدەپ، ەمشەكتەرىڭىز يىسە، ونىڭ سەبەبىن ايتايىن. سىزدەردىڭ باياعى ديۋانا سىزد ،ە –

 .دەيدى –الىپ كەتكەن باالالرىڭ مەن بوالمىن، جۇرەكتەرىڭىز سونى سەزگەن بوالر، 
 كورىسىپ، امانداسىپ كوڭىلدەرىشەشەسى سول جەردە تالىپ قاالدى. ءبىرازدان كەيىن باالسى تۇرعىزىپ الىپ -اكە

جايالسادى. باال ەكى اعاسىن ەكى جاققا ساۋدا جاساۋعا جىبەرىپ، اكەسى مەن شەشەسىن ءوز قولىندا بالعادى. ءسويتىپ 
 باال باقىتتى بولىپ، بارشا مۇراتىنا جەتەدى.

 . جۇمباقشىل پاتشا قىزى مەن قاراقۇل16
بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر ۇلكەن پاتشا بولىپتى. ونىڭ اتىن سۇلتانشىن دەيدى ەكەن. پاتشانىڭ ۇلكەن ءۋازىرى 
بار، ونىڭ اتى مەرالى ەكەن. كۇندەردىڭ بىرىندە پاتشا اڭ اۋالۋعا شىعادى. ءجۇرىپ كەلە جاتسا، پاتشا قىزدىڭ 
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. كورەدى. ايەلدىككە الۋعا قىزىعىپ، پاتشا قىزعا ەلشى جىبەرەدى شارباعىنا كەز كەلىپتى. شارباقتان قاراپ جارسە، قىزدى
 دەسە، ناالمى جاماعاتتىققا وزىنە مەنى پاتشاڭىز ەگەردە»: ايتادى قىزى پاتشا وعان. دەيدى –، «ماعان قىز ءتيسىن»

 – ،«تيمەيمىن لماسابو تيەمىن، بەرسە، جاۋاپ ساۋالىما ەگەردە. دەيدى – بار، ساۋالىم سارايتىن پاتشادان ول مەنىڭ
 ۋ:مىنا ساۋالىم سۇرايتىن مەنىڭ. دەپتى

 ۇلب قىزدان پاتشا، سوندا. ەكەن دەگەن – پە؟ كوپ ەتى پە، كوپ مايى باعالنىمنىڭ سول بار، باعالنىم ءبىر –
 .جىبەرىپتى ەلشى تاعى رەت ەكىنشى قىزعا سوڭ، بولعان المايتىن تابا ءوزى ساۋالدى

 زقى. بەرەدى جاۋاپ دەپ –م، المادى تابا ءوزىم تابايىن، ىزدەپ ادامدى تاباتىن ساۋالدى بۇل قىلسىن، رۇقسات –
 .ەتىپتى رۇقسات ىزدەۋىنە ادامدى تاباتىن پاتشانىڭ پاتشا

اعىالنىم بىر ب»جۇرتىنىڭ بارلىق جاقسى ادامدارىن جيناپ، قىزدىڭ سۇراۋىن ايتادى: ء-پاتشا رۇقسات العان سوڭ، ەل
ن جاۋاپ بەرە المادى. سوندا پاتشا بۇعا جاقسىسى بار جۇرتتىڭ. دەپ –، «ە، بولماسا ەتى كوپ پەبار، مايى كوپ پ

جاساۋىلدارىنا بۇيىرادى. ادامنىڭ جامانىن، ءشوپتىڭ جامانىن، قۇستىڭ جامانىن تاۋىپ كەلىڭدەر، سونان سۇرايمىن 
 امانى دەپ، قۇس قونباس دەگەن ءشوپتىدەپ، ىزدەتىپ جىبەرىپتى. جاساۋىلدار وزدەرىنىڭ بىلىمىنشە ءشوپتىڭ ج

الىپتى، قۇستىڭ جامانى دەپ بايعىز دەگەن قۇستى الىپتى، ەندى ادامنىڭ جامانىن ىزدەپ ءجۇرىپ ءبىر اس بولىپ 
جاتقان، كوپ ادامنىڭ جينالعان جەرىنە كەلىپتى. مالدى كوپ سويىپ، قوناققا كەلگەن ادامداردىڭ ءبارى دە تويعان 

سقان جەر وشاق باسىندا ءبىر قاراقۇل ءجۇر ەكەن. باستان قۇالق، سيراقتان تۇياق تا تيمەي، جۇرگەن ۋاقىتتا، تاماق ا
ويالپ، قاراقۇلدى پاتشاعا الىپ « ادامنىڭ جامانى وسى بوالر دەپ»قاراقۇلدى تاۋىپ جاساۋىلدار وزدەرىنىڭ ويىنشا: 
 كەلە جاتقاندا قاراقۇل جاساۋىلداردان سۇرايدى:

 .دەپتى – «اپاراسىڭدار؟ قايدا مەنى –
 سوندا پاتشانىڭ جاساۋىلدارى ايتىپتى:

 كەل، الىپ جامانىن ادامنىڭ جامانىن، قۇستىڭ مەن جامانى ءشوپتىڭ پاتشا بىزگە بارامىز، الىپ پاتشاعا سەنى بىزدەر –
 ،«ىزاپارام سەنى دەپ جامانى ادامنىڭ بايعىزدى، دەپ جامانى قۇستىڭ قونباس، قۇس جامانى شوپتىڭ»ء. ەدى دەپ –
 .دەپتى –

 سوندا قاراقۇل ايتادى:
جامانى قۇس قونباس ەمەس، ەبەلەك دەگەن ءشوپ، سەبەبى ول جانعاندا جالىنى جوق، سونگەندە شوعى  ءشوپتىڭ –

جوق. قۇستىڭ جامانى بايعىز ەمەس، ساۋىسقان. ادامنىڭ جامانى مەن ەمەس، ادام جامانى كۇشىك كۇيەۋ. ءبىراق 
بەرەر ەدىم، مەن ءبىر بايدىڭ قۇلىمىن،  بۇالردىڭ ءبىرى دە پاتشانىڭ سۇراۋىنا جاۋاپ بەرە المايدى، ال مەن جاۋاپ

 .دەپتى –مەنىڭ باعام مىڭ ءتىلال. سول باعامدى قوجاما بەرىپ، ساتىپ السا، مەنىڭ بارۋعا ىقتيارىم بار، 
جاساۋىلدار بۇل ءسوزدى پاتشاعا بارىپ ايتادى. پاتشا ەستىسىمەن، جىلدام قاراقۇلدى جالداپ العان كىسىگە ءبىر مىڭ 

 جىبەرىپ، ساتىپ الىپ كەلۋگە بۇيىرادى.ءتىلال بەرىپ 
پاتشانىڭ ءامىرىن جىلدام ورنىنا كەلتىرۋگە تىرىسىپ، قاراقۇلدىڭ قوجاسىنان قاراقالدى ءبىر مىڭ ءتىلالعا ساتىپ الىپ، 

 قاراقۇلدى پاتشاعا الىپ كەلەدى. كەلگەڭ سوڭ پاتشا قاراقۇلدان سۇرايدى:
 .دەيدى –ماسا مايى كوپ پە؟ لبو پە، كوپ ەتى بار، قوزىم باعىالن ءبىر –

 قاراقۇل پاتشاعا:
 .دەپتى – بەرەمىن، جاۋاپ جەردە سول ساۋالىنا سۇراعان بارلىق قىزدىڭ –

 بۇدان سوڭ پاتشا ءۋازىردى الىپ، قاراقۇلدى الىپ، قىز پاتشاعا كەلەدى. قىز پاتشا، اۋەلى پاتشادان سۇرايدى:
 .دەپ –ماسا مايى كوپ پە، بول پە، كوپ ەتى سونىڭ بار، باعىالنىم ءبىر –

 پاتشا جاۋاپ بەرگەن:
 .دەپتى – ەتى، قوزىڭىزدىڭ –

 بۇدان سوڭ پاتشانى بوتەن بولمەگە قويىپ ۋازىردەن سۇراعان:
 .دەپتى – پە، كوپ مايى پە، كوپ ەتى سونىڭ بار، باعىالنىم ءبىر –
 .بەرگەن جاۋاپ دەپ كوپ ەتى –

 قاماپ قويىپ، قاراقۇلدان سۇراعان:سونان سوڭ ءۋازىردى دە ءبىر بولمەگە 
. ىدەپت – كوپ، مايى» ەكەن ايتقان قاراقۇل سوندا. دەپ «پە؟ كوپ مايى پە، كوپ ەتى بار، قوزىم باعالن ءبىر –
 ەگەنىڭىز،د باعىالن سەمىز»: ايتقان قاراقۇل سوندا. دەيدى – ،«ايت سەبەبىن دەگەنىڭنىڭ كوپ مايى»: سۇرايدى قىز

ز، ماي دەپ ءسىزدىڭ بۇقارا حالقىڭىزعا قىلعان ادالدىعىڭىز بەن قىلعان جاقسىلىعىڭىز دەپ ءوزىڭى ءسىز تاقسىر،
وياليمىن، جاقسى داعدىلى پاتشانىڭ حالقىنا جاقسىلىعى كوپ بوالر دەپ، ءوزىڭىزدى باعالنعا، بۇقاراعا قىلعان 

ىپ، قاراقۇلدى كىرگىزىپ، الدىنا پودنوس قويدەيدى. سوندا قىز پاتشا ءبىر ۇيگە « جاقسىلىعىڭىزدى مايعا ۇقساتتىم
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ۇستىنە ءبىر قاربىز بەنەن پىشاقتى بىرگە قويادى، قاراقۇل قاربىزعا، پىشاقتى شانشىپ، ۇيدەن شىعىپ كەتەدى. داالعا 
 شىققان سوڭ پاتشا مەن ءۋازىر، قاراقۇلدان سۇرايدى:

 .دەپ – تاپتىڭ؟ جاۋاپ دەپ نە ساۋالىنا پاتشانىڭ قىز –
 ل ايتادى:قاراقۇ

 .دەپتى – جوق، سۇراعان ەشنارسە مەنەن بىلمەيمىن، ەشنارسەنى مەن –
ءوزىنىڭ تاپقانىن جاسىرعان سوڭ، پاتشا اشۋالنىپ، قاراقۇلدى دارعا اسۋعا ءامىر قىالدى. سوندا دا قاراقۇل پاتشاعا  

قاراقۇلدىڭ دارعا اسىالتىن حابارى راس ءسوزىن ايتپايدى. قاراقۇلدى اسۋ ءاشىن داردىڭ تابىنە الىپ كەلگەن كەزدە، 
قىز پاتشاعا ەسىتىلگەن ەكەن. قىز پاتشا باياعى قاربىز بەن پىشاقتى قولىنا الىپ كەلىپ، قاراقۇلدى اسايىن دەپ جاتقان 

 داردىڭ تابىنە پىشاقپەن قاربىزدى قاق ءبولىپ، ءۇن جوق، ءتۇن جوق جۇرە بەرىپتى.
 سوندا قاراقۇل ايتىپتى:

 اپاتشاع جاساۋىلدار. دەپتى –الىپ بار، مەن ەندى راس ءسوزىمدى ايتاتىن ۋاقىت جەتتى، پاتشاعا ەندى مەنى –
 :ايتىپتى پاتشاعا قاراقۇل سوڭ، كەلگەن الىپ قاراقۇلدى

 ەگەنىڭىزد ماي ءوزىڭىز، ءسىزدىڭ دەگەنىڭىز قوزى باعىالن. بەردىم جاۋاپ دەپ بىالي ساۋالىنا پاتشانىڭ قىز مەن –
قىلعان جاقسىلىعىڭىز دەپ، ارينە، پاتشانىڭ بۇقارا حالىققا قىلعان جاقسىلىعى كوپ بوالر دەپ  قىڭىزعاحال بۇقارا

وياليمىن دەدىم. سونان سوڭ قىز پاتشا ماعان ءبىر ءبۇتىن قاربىزدى اكەلىپ بەردى. ونىڭ ءمانىسى، وسى قاربىز 
كەنىم، -پىشاقتى قاربىزعا شانشىپ كەتتىم، ويت جارىلماي راسىڭدى ايتپا دەگەن ءسوزى ەدى. مەن بۇعان ءتۇسىنىپ،

وسى پىشاقپەن باۋىزداسا دا ايتپايمىن دەگەنىم ەدى، سوندىقتان بۇل ءسوزدى سىزدەرگە ايتپادىم. ولسەم دە ايتپاس 
 ەدىم. قىز پاتشا بۇگىن قاربىزدى داردىڭ تۇبىنە اكەلىپ جارماسا. قىز پاتشانىڭ ساۋالىن ءتاپقانىمنىڭ ءبىر ءمانىسى

تاعى مىناۋ، ەگەردە ماعان جاقسىلىق قىلىپ قاربىزدى جارماسا، مەن ولەر ەدىم، مىنە مەنىڭ ويىمشا، مايى كوپ دەپ 
 .دەپتى –ايتقاندىعىمنىڭ دۇرىستىعى وسى، 

 قىز پاتشا ساۋالىنا جاۋاپ تاۋىپ بەرگەن قاراقۇلعا ءتيىپ، بارشا مۇرادىنا جەتكەن ەكەن.
 . بىلمەس17

، ءبىر شال ءبىر ۇل-اقتىڭ بەتباق داالسىندا ىشەتىن سۋى جوق، جەيتىن ءشوبى جوق داالدا كەمپىروتكەن زاماندا قاز
 ۇلكەن جاس جەتى جولتاباردان قاديشا. جولتابار – اتى ۇلىنىڭ قاديشا، –قىزىمەن ءومىر ءسۇرىپتى. قىزىنىڭ اتى 

ىلمەپتى. . قايدا كەتكەنىن ەشكىم ببولىپتى عايىپ دۇنيەدەن قاديشا كەلگەندە، جەتىگە جاسى جولتاباردىڭ. بولىپتى
ان شال باس كوتەرگەن قىزىن-شال ءارى ىزدەپتى، بەرى ىزدەپتى، زورىعىپتى، ءبىراق تابا الماپتى. كەمپىر-كەمپىر

ايرىلىپ جۇدەپتى، كوزدەن سوراسى اعىپتى، جولتاباردىڭ قايىرىن قۇدايدان سۇراپ وتىرىپتى. ءبىر كۇنى كوشەدى، 
 نان تۇيە سۇراپ االدى، ەل قاراسىنا جەتكىسى كەلەدى.ءبىر جاقىنى

جولتاباردى جۇكتىڭ ۇستىنە ساالدى، وزدەرى جاياۋ جۇرەدى. ەرتە كوشەدى، جاس باالنىڭ ۇيقىسى كەلىپ، جولتابار 
ا ايعانششال كەدەيلىكتىڭ اڭگىمەسىن سوعىپ، قارت-جۇكتىڭ ۇستىندە ۇيىقتاپ قاالدى. كۇن جاڭا شىعىپ كەلەدى. كەمپىر

قۇدايدان ەش نارسە سۇراپ اال الماعانىن، قىزىنان ايرىلىپ قالعاندارىن مۇڭايىسىپ كەلەدى ەكەن. شاعىلدىڭ جايى 
قىرلى بولىپ كەلەدى. قاباقتارى قىرتىستانىپ جارقاباقتار تۇر، قارىندارى اشقان، ىشەرگە اس بولماۋى -بەلگىلى، ويلى

شال جەلكەك تەرۋگە كەتەدى. سارى ىنگەن جارقاباقتاعى ماي قاڭباقتى -سەبەپتى تۇيەنى جۇگىمەن وتقا قويىپ، كەمپىر
گەن شەشەسىن كورمە-الىپ جەۋگە ۇمتىلعاندا، جولتابار جۇكتەن ىعىسىپ تۇسەدى. سارى تۇيەنىڭ قالقاسىندا اكە

تىڭ سوڭىنا كجولتابار، شىرت ۇيقىدان ويانىپ، بىلشىقتى كوزىمەن بەتى بۇرىلعان جاققا جىالپ جۇگىرە بەرەدى. جەلكە
ىراق قاراپ قويادى، ءب-شال ونى سەزبەيدى. سارى ىنگەن ايانىش كوزبەن جولتاباردىڭ ارتىنان قاراپ-تۇسكەن كەمپىر

شەشەڭ اندا دەپ ايتۋعا ءتىل جوق. ەكى كوزى مولدىرەپ قاال بەرەدى. ءبىر نارسەدەن سەزىكتەنگەن باال، -اكە
 ا جۇگىرە بەرەدى.كەلگەن جاق كۇنشىعىس بوالر دەپ، شىعىس جاقق

كۇننىڭ كوزى دە شاتىناي شىعىپ ەدى، ءبىر نارسەنىڭ بوالرىن بىلگەن عوي، ىزىلداپ جەل دە سوعا باستادى. اۋەلى 
جاي باستالعانمەن، باالنىڭ باقىتسىز كەتىپ بارا جاتقانىن سەزگەندەي، سوعان ءبىر ارامدىق ويالعانداي، بۇلتتاردى 

 پە جەل ەسە سوقتى.بىرىنەن سوڭ ءبىرىن قۋاالي، ەس
 شال، كۇننىڭ كوتەرىلىپ، ءبىراز ۋاقىت بولعانىن سەزبەي قاالدى.-باالدان دا ايرىلعانىن سەزبەي قالعان كەمپىر

 ەلكەكتەنج مەن بوالر، ويانعان دا جولتابار بوالر، تويعان قارنى تالعان، بەلى دە تۇيەنىڭ قايتەدى، جۇرسەك جاياۋ –
 .كەمپىر دەدى – تولتىردىم، قاپ ءبىر
 .شال دەدى – بولسىن، بولسا جارايدى، ە، –

دەپ  شالعا سەزدىرەيىن-سارى ىنگەنگە كەلدى، سارى ىنگەن ىڭىرسىپ، جولتاباردىڭ كەتكەن جاعىنا قاراپ، كەمپىر
 شال ونى ەلەمەي:-ەدى، جولتاباردان ايرىالمىز دەگەن ويى جوق كەمپىر
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ەدى شال. كەمپىر جولتاباردى جۇكتەن قاراپ ەدى، تابا د – اۋ،-بارادى كۇشەيىپ جەل تۇرعىزشى، جولتاباردى –
المادى. ءوز كوزىنە ءوزى نانباي، تۇيەنى شوگەرىپ قارادى، ءبىراق ەش نارسە كورىنبەدى. ونى شالعا ايتۋعا ەسى 

كەلىپ  ەكەتىپ، ءتىلى كۇرمەلىپ قالدى. شال دا ءبىر زاتتىڭ بولعانىن سەزىپ، ەكى كوزىنەن سوراسى اعىپ، كەمپىرگ
شال نە ىستەرىن بىلمەي، تۇنجىراسىپ ءتىل قاتپاستان -جولتاباردىڭ جوعىن سەزدى. ەستەرىنەن ايرىلعان كەمپىر

وتىرىپ قالدى. ءبىراق وتىرا بەرۋدەن پايدا بولمايتىنىن سەزگەندەي، ەكەۋى باالنىڭ ءىزىن كەستى، سارى ىنگەن باال 
اپتى، بىتقىل جەردەن دە ءىزىن تاۋىپ ءجۇرىپ كەلەدى، ءبىراق جۇرگەن جاققا ءجۇردى. ىقتىن جەردەن ءىزىن ت

شال ىزدەن ايرىلدى، ابدىرادى، ساستى. تۇيەنى جەتەلەپ قارا قوقتى -قوقتىدان باالنىڭ ءىزى شاعىلعا شىعىپ، كەمپىر
-يعىىنىڭ قاجەردەن ءىز كەزۋگە كەتتى. بىرنەشە كۇن جۇرسە دە، جولتاباردى ىزدەپ تابا الماي، اشتىقتان، باالالر

قاسىرەتىنەن ەكى قارت جول جۇرىستەن قازا تاپتى، سارى ىنگەن جۇگىن ارقاالپ جايىلىپ ءجۇردى. سوڭىنان سارى 
 ىنگەندى يەسى تاۋىپ العان شىعار.

جولتابار سول جۇرگەننەن ون كۇندەي جول ءجۇرىپتى. بىرنەشە شاعىلدان، قوڭىردان، بىلقىلدان ءوتىپ قاراسىن 
رەۋدىڭ شەشەدەن ايرىلعان باال بەرسە، بى-قونىپ، قۇدىعىن كورگەن اۋىلعا تۇستەنىپ جۇرە بەرىپتى. اكەكورگەن اۋىلعا 

قالعانىن، بەرمەسە، سۋىن ءىشىپ ءجۇرىپ وتىرىپ، ءبىر يەسىز داالدا ءبىر ءۇيدىڭ ۇستىنەن شىقتى. ول ءۇيدىڭ كىمنىڭ 
سىزدان كىرەدى. ۇيدە جوعالعان اپاسى قاديشا جانە ءۇيى ەكەنىن بىلمەسە دە، ءبىر جۇتىم سۋىن ءىشۋ ءۇشىن امال

كۇڭىرەڭ كوزدى، ۇزىن تۇمسىق، قۋ جاق، ەكى كوزى جاپاالقتىڭ كوزىندەي كوزى بار كەمپىر وتىر ەكەن. اپاسىن 
 شەشەنى كوپتەن كورە الماي اڭساعان باال، نە ىستەرىن بىلمەي، قۋانعانىنان سويلەي الماي قالدى. ابايسىزدا-تانىپ، اكە

كىرىپ كەلگەن باالعا كەمپىر دە نە دەرىن بىلمەيدى. اپاسى قاديشا جولتاباردى تانىعانىمەن، جالماۋىزدىڭ تىرناعىنان 
شىعىپ ەش نارسە ايتا المايدى. قاديشانىڭ ەكى كوزىنەن ساعىنعان جالعىز باۋىرىن كورگەن سوڭ، جاس سورعاالپ 

 اعا بەردى. ءبىر كەزدە كەمپىر:
 ياقا ءبىر دەپ –ەندى مەنىڭ باالم بوالسىڭ. شولدەپ كەلسەڭ، مىنا سۋدى ىشە عوي،  شىق، ىجوعار شىراعىم، –

 اسىمەناپ. تۇسەدى ەتە بۇرق تەرى ماڭدايىنان جىبەرگەندە، جۇتىپ قىمىزدى جولتابار. قويادى بەرە قىمىزدى سارى
ىن يلەسۋ ءۇشىن ءوز جۇمىسسو وڭاشا اپاسىمەن بۇل سوندىقتان. قاتپادى ءتىل قاديشا اپاسى دە، دەسە تانىسايىن

 ايتىپ، جۇرمەكشى بوالدى.
. اداممىن نجۇرگە شىعىپ جورىققا تابۋعا سوالردى ايرىلىپ، اپامنان جالعىز دەگەندە تۋىسقان انامنان،-اتا مەن شەشە، –

 .جولتابار دەدى – كەتەمىن، مەن بولىڭىز، ساۋ راحمەت،
جالماۋىز اتانعان كەمپىرمىن، مەنەن قاشساڭ دا قۇتىال المايسىڭ،  دۇنيەدە مەن المايسىڭ، كەتە سەن شىراعىم، جوق، –

 لتابارجو ويالعان جاعدايىن كەيىنگى بىلمەي، ىستەرىن نە. كەمپىر جالماۋىز دەدى –ەندى سەن مەنىڭ باالمسىڭ، 
 :تاۋىپ دەپ قاجەت كەتۋدى سويلەسىپ اپاسىنا

 مەناپاسى ءوتتى، كۇن ءبىراز. دەدى –تۇسكەن ەكەنمىن،  قاقپانىڭا بايقاماي بولدىم، باال سىزگە مەن جارايدى، –
 مە، ەدىد ىستەيىن جالماۋىزدىق الدە كەلىپ، شىعىپ سىرتقا كەمپىر جالماۋىز كۇنى ءبىر. المادى سويلەسە دە ءبىر

 :ايتتى مىنانى جولتابارعا بولىپ، جۇرمەكشى جاققا ءبىر ايتەۋىر،
نىڭ كەلەر قارسىما ءبىر قويدىڭ ەتىن ءپىسىرىپ قوي، سوندا مەنىڭ مە. كەلەمىن سوڭ ايدان ءبىر مەن باالم، –

 .كەتتى شىعىپ كيىنىپ دەپ، –جاقسى ۇلىم بوالسىڭ، 
جالماۋىز كەتىسىمەن اپاسى قاديشامەن شەشىلە اڭگىمەلەسىپ، قۋانىشتىڭ شەگى بولمادى. جولتابار قاديشانىڭ جالماۋىز 

ن سۇراپ تۇگەل ءبىلدى. ەندى قاشىپ كەتۋ، نە جالماۋىز كەمپىردى ءولتىرۋ جاعدايىن كەمپىردىڭ قولىنا قاالي تۇسكەنى
 ويالدى. ءبىر كەزدە اپاسى:

 لتىمەنكى كەتكەن بەرىپ. دەگەنى كەلەم كەشكە دەگەنى، كەلەم ايدا ءبىر كەمپىردىڭ جالماۋىز ول اۋ،-جولتابارجان –
 زءبىرا ەكەۋى. قاديشا دەدى –ەنى جەپ قويادى، س بولماسا، ءازىر اس كەلگەندە ەگەر اسالىق، اس اشىپ، سارايىن

 ەمپىرك جالماۋىز كەزدە ءبىر. االدى تا جىالپ وقتىن-وقتىن جاس ەكى ايرىلعانعا انادان-اتا ازىرلەدى، استى كەڭەسىپ
شى كەتپەك اعىت كۇنى ەكىنشى. سەزبەدى ايتقانىن جولتابارعا ونى قاديشانىڭ. بولدى ريزا باالعا ءىشىپ، اسىن كەلىپ،
 بولىپ:

 مىناۋ، كىلتى سارايدىڭ قوي، ازىرلەپ اسىپ ەتىن جىلقىنىڭ ءبىر دەپ ماعان كەلەم، كۇندە جەتى ەندى مەن باالم، –
 كەتتى، شىعىپ ۇيدەن بەرىپ كىلتىن دەپ، –

 كۇيىن بىلەدى. سوندا اپاسىنا:-ۇيدە اپاسىمەن قالعان جولتابار قاديشامەن كەڭەسىن، بارلىق جاي
پىردى ولتىرەم، ونىڭ زورلىعىنا شىداي المايمىن، التىن ساندىعىنداعى تۇقىمدى ۋاتامىن، قولىما كەم وسى مەن –

 شۋلىا جولتابار دەدى –الماستى ۇستاپ، جانتاالسىپ كىرگەندە، ەسىكتەن اڭدىپ تۇرىپ ولتىرەمىن، كەسكىلەپ، 
 .داۋىسپەن
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 –ى بار، ول كەلەدى دە ەكەۋىمىزدى دە ولتىرەدى، بيەس اال ىرءب ونىڭ ولتىرگەنمەن جالماۋىزدى جولتابار، جوق، –
 .قاديشا دەدى

 .جولتابار دەدى – تابامىن، ءوزىم ايالسىن ونىڭ بولمايدى، قورقۋعا ونان اپا، جوق، –
سىك ەجولتابار التىن ساندىقتى بۇزىپ، تۇقىمدى الىپ ۋاتىپ، قولىنا التىن الماستى ۇستاپ، جالماۋىز كەمپىردى كۇتتى، 

الدىنا قىلىشتان تۇزاق قۇردى. تۇقىمنىڭ ۋاتىلعانىن سەزىپ، جاندى جەرىنە تيگەسىن ەبىن تاۋىپ جالماۋىز كەمپىر 
ۇيىنە جۇگىرىپ كەلىپ كىرە بەرگەندە، ەكى كوزىنەن وت جارق ەتە ءتۇستى. ار جاعىندا نە بولعانىن كەمپىردىڭ ءوزى 

ى. قانىشەر جالماۋىزدى ەر جولتابار وسىالي ولتىرەدى. وتارداعى اال دە بىلمەي قالدى. بۇل جولتاباردىڭ الماسى ەد
 بيە بۇل وقيعانى سەزىپ، جولتاباردى جوق قىلماقشى بولىپ جورىققا شىقتى.

اناسىنان ايرىلعاننان بۇگىن عانا تىنىش ۇيىقتاپ ەر جولتابار تۇردى. ەرتەڭگى اسىن ءىشىپ بولعاننان -ەرتەمەن اتا
 ومىرىنەن قورىققان قاديشا:كەيىن جولتاباردىڭ 

 ول، دەدى – تاپايدى، قىالدى، جوق ءبىزدى كەلەدى، بيە اال ءقازىر ىستەيمىز، نە ەندى –
 ايال ىنادايم جولتابار كەيىن ءبىرازدان. جولتابار دەدى – تابام، ءوزىم ايالسىن ونىڭ قورىقپالىق، ساسپالىق، ونان –

ن، ءۇيدىڭ ۇستىندە كورىنبەي جاتىپ ونىڭ ۇستىنە ءمىنىپ االيى اۋىز كەزدە سول كيلىگەر، ۇيگە اۋىز كەلە بيە» تاپتى،
 دەپ ويالدى.« اپامنىڭ ءومىرىن ساقتايىن، ءوزىم بيەنىڭ ۇستىنەن تۇسپەيىن

ءبىر كەزدە داالعا شىقسا، كۇنباتىس جاقتان قارا بۇلتتاي تۇنەرىپ، بوراندى داۋىلداي شاڭداتىپ كەلە جاتقان اال  
بارىن سەزدى. اپاسىن ۇيدە وتىرعىزىپ، ءوزى جاڭاعى ايتىلعان ورىنعا جاتا كەتتى. بۇرقىراپ، سارقىراپ، قارا بيەنىڭ اي

بۋراداي كۇركىلدەپ، اۋزىنان اق كوبىگى توگىلىپ اال بيە كەلدى. كەلدى دە اۋىز ۇيگە كيلىكتى. سول اال بيەنىڭ 
ى، بەرى تۋالدى، اۋنادى، باسىن كەرى سوعىپ جولتاباردى ۇستىنە ەر جولتابار ىرعىپ ءمىنىپ الدى. بيە ءارى تۋالد

تىستەگىسى كەلدى، ءبىراق شوقتىقتان جولتابار ايرىلمادى. ەندى بەتى اۋعان جاققا شاپتى، كوزى ەش نارسە كورمەدى، 
 ءبىراق جولتابار جالدان ايرىلمادى، قاعىلعان تەمىردەي قادالىپ قالدى. ءبىر كەزدە بيە:

عان ەندى قوجا بول، مەن ساعان باعىندىم، الماسپەن سوعىپ بەتىمدى جاراالدىڭ. ما سەن ارشادىم،ش مەن ەندى ە، –
 مالسىزدانا جولتاباردىڭ بيە اال كەلىپ، كەلىسىمگە ەكەۋى. جولتابارعا دەدى –ەندى ساعان ىستەر مەنىڭ امالىم جوق، 

 .بولدى اتى
ەن كەرەك بولسام، وسىنىڭ بىرەۋىن م ەگەر ال، قىلىمدى تال بەس ون مەنىڭ مىنا ەت، رۇقسات ماعان ەندى –

 .بيە اال دەدى –وتقا سالىپ كۇيدىرسەڭ، مەن دەرەۋ كەلەمىن، 
اال بيە ءوز باعىتىنا كەتتى دە، ەر جولتابار ءوز باعىتىنا كەتتى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ بايشەشەك اتقان باقشاعا كەلدى 

تى. جولتاباردىڭ ماندايىندا ءبىر تال التىن شاشى بار ەدى. باس كيىمىن باسىنا دە، الما اعاشىنىڭ كولەڭكەسىنە جاتا كەت
-جاستانعان كۇيىندە شارشاپ كەلگەن جولتابار قاتتى ۇيقىعا كەتتى، كۇننىڭ اتقانىن دا، باتقانىن دا بىلمەدى. قاننەن

 ونىڭ ءۇش قىزى بار. ۇلكەنىقاپەرسىز جاتا بەردى. بۇل باقشا سول ەلدى بيلەپ وتىرعان حاننىڭ باقشاسى ەدى. 
 مولدىرەگەن. ەدى شارا دە كوركەمى دا، سۇلۋى ىشىندەگى. ەدى شارا – كىشىسى قانىم، – ورتانشىسى سارا، –

 ەلگەنك جىڭىشكە بەلدى، نازىك مويىن، الما تامعان، قانى بەتىنەن بەت، اقشا كاستى، قارا كوزدى، قارا قاراقاتتاي
پ، شارانى ۇيگە جىبەرىپ، ىدىس الدىرىپ، ءۇش قىزى اكەسىنە ءجۇرى اراالپ باقشانى ۇشەۋى وسى. ەدى سۇلۋ شارا

ءۇش الما بەرىپ جىبەرەدى. اكەسى قىزدارىنىڭ ەرجەتكەنىن ءبىلىپ، ەلىنە جارلىق سالىپ، ەلدىڭ جىگىتتەرىن جيناپ، 
ە، ل كىم دەپ سەزىكتەنسە دقىزدارىن سۇيگەنىنە بەرمەكشى بولدى. شارا جولتاباردىڭ قاسىنا بارىپ، ەلەۋسىز بۇ

ر كۇيەۋگە تيسەم، وسىعان تيەمىن، ءبى»شاشىنىڭ التىن جالىن كورىپ، جولتاباردىڭ قاسىندا ءبىرتاالي وتىرىپ، 
اكەم جارلىق سالدى »دەپ ويالدى دا، « ەرەكشەلىگى بار ادام، ونىسى بولماسا دا، جارلى دا بولسا مەنىڭ تەڭىم

دەپ ويالدى. ەكى اپاسىنان سوڭ قايتقان شارا تەرەڭ ويعا كەتىپ، « ن تەڭىم وسىعوي، سوندا مەنىڭ ىزدەپ تاباتى
 تومەن قاراپ، ۇيىنە قاراي ايانداي بەردى.

شۋ بولعان قاال. بىرەۋ كەلىپ، بىرەۋ كەتىپ جاتىر. جىبەك پەن ماقپالعا ورالعان حاننىڭ ءۇش قىزى تۇر. ەكى -ۋ
ا ءالى ءۇنسىز تۇر. قايعىعا باتقان ادامداي تۇنجىراپ شارا ۇيىنە قايتتى. تورەنىڭ باالسىنا حاننىڭ قىزدارى ءتيدى شار

دەپ  «نە بولسا دا كورەرمىن، سۇيگەن تەڭىم سەن»جولتاباردىڭ كەلمەسىنە كوزى جەتكەن شارا باقشاعا بارىپ، 
« جوق تىلى»بارعا ءجولتابارعا تيەدى. جولتابار جارلى، سويلەمەيدى، ەشبىر ادامعا ءتىل قاتپايدى. شارانىڭ جولتا

وزى كۇيىنىپ، شارانى كورمەيمىن دەپ انت ەتەدى. شارا -قاڭعىعان باالعا تيگەنى تۋرالى حان حابار الىپ، وزىنەن
جولتاباردىڭ قاسىندا، بىرنەشە كۇن ءوتتى، ەكەۋى ءۇي بولدى، ءبىراق جولتابار ەشكىمگە دە ءتىل قاتپادى. شارا دا 

ىق قاراشا جىرت-ءسوزىن ەسىتەدى. ەنشىسىنە ءبىر بۇزاۋلى سيىر مەن ءبىر جىرتىقاناسىنىڭ ءتۇرلى -جۇدەيدى، اتا
باۋىرىن ىزدەتەدى. قۇالننىڭ -ءۇي االدى. قاالي دا تۇرمىس ەتەدى. ءبىر كۇنى حان اۋىرىپ ەمىنە قۇالننىڭ وكپە

 ەس; شاراعا حاننان اتدەپ اتادى، بىلم« بىلمەس»باۋىرىن اكەلۋگە ەكى كۇيەۋى كەتەدى. جولتاباردى حالىق -وكپە
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ارىپ ايتادى. اناسىنا ب-باۋىرىن تاۋىپ اكەلەتىنىن ىممەن ءتۇسىندىردى. شارا اتا-سۇراپ اكەلۋگە، ءوزىنىڭ قۇالننىڭ وكپە
 اناسى:-شاراعا اتا

 .دەدى – بولماس، ەم اكەلگەنى تاۋىپ ونىڭ مە، كەلە قولىنان اكەلۋ تاۋىپ سونى سۇمىرايدىڭ سول –
قويماعان سوڭ، حان ءبىر قوتىر تايدى بەرەدى. بىلمەس قوتىر تايعا ءمىنىن الىپ، جۇرمەگەن سوڭ، شارا جىالپ 

كەرى قاراپ وتىرىپ، بوكسەسىنە ءبىز تىعىپ جۇرگىزەدى. توبە استىنا ءتۇسىپ، قىلدى جاعىپ، اال بيە كەلىپ، جاڭا 
 ەتىن جەرگە كەلەدى.كيىمدى كيىپ الىپ، ەكىنشى ءتۇرلى كىسى بولىپ الىپ، قۇالن سۋعا كەل

 قۇالندى كورگەندە اال بيە:
 اياعىمنىڭ ىەك مەنىڭ سەن تۇرايىن، بارىپ اراسىنا قامىستىڭ مەن: ۇستا بىالي ونى. قۇالندار جاتقان ءىشىپ سۋ انا –

 .دەدى – المايسىڭ، ۇستاي ەندى وندا الماساڭ، تۇسىرە وندا ات، بىرەۋىن تۇرىپ اراسىندا
باۋىرىن الىپ جاتقاندا، ەكى كۇيەۋ كەلەدى، ءبىراق بىلمەستى -ءىس وسىاليشا بولدى، اتىپ ءتۇسىردى، سويىپ وكپە 

 باۋىرىن اكەلۋدى ۇمىتىپ كەتكەن. بىلمەس بىالي-تانىمايدى. ءبىر كەسەك ەتىن بەرۋدى سۇرايدى، ويتكەنى والر وكپە
 دەيدى:

 –ار، عان ريزا بولساندسو باسامىن، تاڭبا تەمىردەن جاۋىرىندارىڭا ردىڭسەندە تەك بەرەيىن، انشەيىن سۇراساڭدار، –
 .دەيدى

بۇالر ريزا بوالدى. بىلمەس تاڭباسىن باسىپ، قۇالننىڭ سانىنان ەكى كەسىم ەت بەرەدى. بىلمەس اال بيەنى قىر 
 استىنان قويا بەرىپ، باياعى قوتىر تايعا ءمىنىپ كەلەدى.

باۋىرىن باستا جەمەسە دە سوڭىنان جەپ اۋرۋىنان جازىالدى، ءبىراق بىلمەستى بۇرىنعىشا -حان بىلمەستىڭ اكەلگەن وكپە
 كەم ۇستادى.

ءبىر كۇنى ءبىر ەلدە توي بولىپ، حان كۇيەۋلەرىمەن كەتپەكشى بوالدى. شارا بىلمەسكە قوتىر تايدى سۇراپ الىپ  
ى. ىرىپ الىپ، جاڭا كيىمدەرىن كيىپ، تويعا كەتەدبەرەدى. بىلمەس قوتىر تايمەن قىر استىنا ءتۇسىپ، اال بيەنى شاق

ونى ەشكىم سەزبەيدى. بىلمەس جولدا حاندارعا جولىعىپ، جولداعى وزەكتەن والر اسىپ جۇگىرىپ شىققاندا، بىلمەس 
اال بيەمەن االقتاتىپ شىعادى. تويدا ات شابىس بولىپ، اال بيە ءبىرىنشى بايگەنى االدى. حان بىلمەسكە، ونىڭ اال 

ەسىنە نازارى ءتۇسىپ، باالسىنىڭ تويىنا بىلمەستى شاقىرادى، حانعا بىلمەس ءبىر ەلدىڭ باتىرى، مىرزاسى بولىپ بي
كورىنەدى. بىلمەس كەلۋگە ۋادەسىن بەرىپ كەتەدى. كەشكە ۇيىنە قوتىر تايمەن كەلىپ، ەرتەڭ توي بوالدى دەگەن 

دەپ ات قويىلىپ، ەندى ول شىن بىلمەس بولدى « ەسبىلم»كۇنى تۇندە شاراعا ساۋدىراپ سويلەپ قويا بەرەدى. 
كۇيىن ايتقاندا، جۇرەگى جارىلىپ نە ىستەرىن بىلمەدى. ءسوزىنىڭ -دەپ جۇرگەن شارا بىلمەس سويلەپ، جاي

 قورىتىندىسىندا مىنانى ايتادى:
 نىماسەلە تۋرالى ءوزىم مەن سوندا. وتىر جوعارى اپاڭنان ەكى. بار دە سەن سوعان بوالدى، تويى حاننىڭ ەرتەڭ –

 .دەدى – شەشەمىن، الدىندا حان
توي بولدى. شارا ايتقان ۋادەنى ورىندادى. بىلمەس اال بيەمەن كەلگەندە، حان ءوزى شىعىپ اتتان ءتۇسىرىپ االدى. 

دەيتىن كۇيەۋى ەكەنىن ايتادى. حان شالقاسىنان ءتۇسىپ: « بىلمەس»جۇرتتى سۇراسا كەلگەندە، ءوزىنىڭ -تويدا ەل
 دەدى. سوندا جولتابار ايتادى: –، «ي بولسا، مەنىڭ تاعىمدى ال، مەن بىلمەدىموال»
 قانباس تاڭبا مەنىڭ بوسات، قۇلدارىڭدى ەسىكتەگى: مىناۋ تىلەگىم مەنىڭ. ەمەس كەرەك حاندىق ماعان جوق، –

 اسقانب باسىندا قۇالن كۇيەۋىندە ەكى حاننىڭ. دەيدى – بەر، رۇقسات ەتۋگە قۇل ماعان سوالردى بار، كىسىم ەكى
-جۇرتقا ءبولىپ بەرىپتى، اپاسىن ىزدەپ تاۋىپ، مۇرات-كەۋىن قۇل ەتىپ، مالدارىن ەلە سول. ەكەن كەتپەگەن تاڭبا

 ماقساتىنا جەتتى.
 . مارحۋما18

س ىەرتە زاماندا اراب ەلىندە ءبىر ءجۇنىس دەگەن كىسىنىڭ مارحۋما دەگەن وتە سۇلۋ ايەلى بولىپتى. ايەلى ەرى ءجۇن
سياقتى شىنشىل، سوپى، ءعايبات سويلەمەيتىن، ناماز، ورازاسىن تاستامايتىن ءوزىنىڭ ۇستاعان دىنىنە مىقتى ادام بولىپتى. 
ەرى ايەلىنىڭ جالعان سويلەمەيتىنىنە، ءوز ەرىنەن باسقا ادامعا تۋرا قارامايتىنىنا ابدەن سەنىمدى ەكەن. مارحۋمانى 

پ، ءوزىن اۋرە، سارساڭعا سالسا دا، مارحۋما ءبىرىنىڭ بەتىنە قاراپ جاۋاپ بەرمەگەن ءبىر كورگەن جىگىتتەر عاشىق بولى
سوق، عاشىق بولعان جىگىتتەر الجسىزدان ءۇمىتسىز بولىپ قويعان ەكەن. ءبىر كۇندەردە ەرى ءجۇنىس كاجىعا 

 سىنە:بارماقشى بولىپ، جولعا ۇستايتىن اقشاالرىن دايىنداپ الىپ، ءوزىنىڭ ءبىر تۋىسقان ىنى
ۋما وتە اقىلدى ادام، قىلداي قيانات، جالعان ءسوزدى بىلمەيدى. وسى مارح شىقپا، اقىلىنان جەڭگەڭنىڭ مىنا سەن –

جەڭگەڭنىڭ اقىلىمەن جۇرسەڭ مال شارۋاالرىڭ شاشىلمايدى، بارلىق ءىستى اۋەلى الالعا، ەكىنشى مارحۋماعا تاپسىردىم، 
ماعا شارۋاالرىن مارحۋ باسقا مال، وزدەرىنىڭ ايتىسىپ، قوش ەلىمەن ءجۇنىس دەپ، –مەن كەلگەنشە امان بولىڭىزدار، 

 تاپسىرىپ، قاجىعا ءجۇرىپ كەتەدى.
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اعاسى قاجى ساپارىنا شىعىپ كەتكەننەن كەيىن بىرنەشە كۇن وتىسىمەن ءجۇنىستىڭ بىرگە تۋعان ءىنىسى جەڭگەسى 
ۇش كۇن ءجۇرىپتى. اقىرى شىداي الماي ءبىر -لماي ەكىمارحۋماعا عاشىق بولىپ، كوڭىلدەگى ماقساتىن ايتۋعا باتا ا

 كۇنى ءوزىنىڭ عاشىقتىعىن ايتىپ، جەڭگەسىنە جالىنىپ، كوپتەگەن سوزدەردى ايتىپتى. سوندا مارحۋما:
 دىەن سۇمدىق، دەگەن نە بۇل قالسىن، ارادا وسى ءسوزىڭ وسى ەستيىن، جولى ءبىر عانا مەن ءسوزىڭدى بۇل –

 .دەپتى –ىرەيىن، كەش دە مەن قاتالىعىڭدى جولعا ءبىر ءجۇر، جاۋىپ اۋزىڭدى بىالي مۇنان
 قاينىسى عاشىقتىققا شىداي الماي ءبىر كۇن وتكەننەن قۇشاقتاپ الىپ:

 :اشۋالنىپ قاتتى مارحۋما باستاعاندا جالىنا دەپ – بەرىڭىز، ورىنداپ ماقساتىمدى –
پ، دە –! ۇيدەن شىق جوعال، كورىنبە، كوزىمە مەنىڭ بىالي مۇنان ەندى بۇزىق، بەت، قارا قورقپاعان قۇدايدان –

 ۇيىنەن ايداپ قۋىپ، ايداپ جىبەرىپتى.
قاينىسى اعاسىنىڭ ۇيىنەن قۋاالنىپ شىعىسىمەن جەڭگەسىنە وشىگىپ، مارحۋماعا ءبىر وتىرىك پالە جابۋ ءۇشىن ءوزى 

ردى كۋاعا تارتىپ، سول قاالنىڭ قازىسىنا كەلىپ، سياقتى مارحۋمادان ءۇمىتسىز بولعان ءتورت جىگىتتى تاۋىپ، وال
 ارىز قىلىپ، تومەندەگى ايتىپتى.

 ۇزىقتارىب بارلىق ءشارىنىڭ وسى. اينالدى قاتتى بۇزىقشىلىققا كەتىسىمەن قاجىعا ەرى مارحۋما، جەڭگەم مەنىڭ –
 سوڭ، ولعانب المايتىن قاراي بەتىنە حالىق كىرگىزىپ، ءبىرىن شىعارىپ، ءبىرىن توپىر،-وپىر ۇيىندە اعامنىڭ مەنىڭ

قوي، مۇنىڭ ۇياتتى ءىس دەپ ەدىم، مەن ءوزىمدى ءوزىم بىلەم، مەندە سەنىڭ جۇمىسىڭ  قىلىعىڭدى مىنا جەڭگەمە
مەن تۇنى ادام كەتپەيتىنىن مەنى-بولماسىن، كەت ۇيىمنەن دەپ، مەنى ۇيىنەن ۇرىپ، قۋاالپ شىقتى. ۇيىنەن كۇندىز

 كۋاعا تارتىلىپتى. جىگىت ءتورت كەلگەن ىلەستىرىپ ءوزى دەپ، –ەر مىنا كىسىلەر، بىرگە كورىپ جۇرگەند
بىرلەپ سۇراعان ەكەن، كۋاالر ۇيرەتىندى بويىنشا ءبارى دە ءبىر ءتۇرلى -قازى شاريعات ۇكىمى بويىنشا كۋاالردان بىر

 سوزبەن:
 دا انىشىقق ايداپ ۇرىپ ۇيىنەن قاينىسىن دەگەن قوي مۇنىڭدى. بولدى ويناعى بۇزىقتاردىڭ ءۇيى مارحۋمانىڭ –

 ىزىپتى.وتك كۋالىك دەپ – راس،
ءجۇنىستىڭ ءىنىسى مەن كۋاالردىڭ ءسوزى بىردەي شىققان سون، قازى مارحۋمانى ءشارىنىڭ سىرتىنا شىعارىپ  

قاينىسىن  ڭكەسەكپەنەن اتىپ ءولتىرۋ ۇكىمىن شىعارىپ، مارحۋمانى ولتىرۋگە بىرنەشە جەندەتتەرمەن بىرگە ءوزىنى
قوسىپتى. مارحۋمانىن قاينىسى جەندەتتەردى ەرتىپ الىپ مارحۋمانىڭ ۇيىنە كەلىپ، مارحۋمانى بايالپ الىپ شىعىپ، 

ازايىڭدى الال س»ءشارىنىڭ سىرتىنا قاراي سۇيرەپ اال جونەلگەندە، مارحۋما جىالپ، قاينىسىنىڭ بەتىنە تۇكىرىپ، 
 .بەرىپتى جۇرە سۇيرەلىپ ۇسىنىپ، اققا نىنموي دەپ –، «بەرسىن، باسقا ايتارىم جوق

جەندەتتەر ءشارىنىڭ سىرتىنا شىعارىپ تاس كەسەكپەن اتقىالپ ۇرا باستاعان ەكەن. مارحۋما جانىمدى قيناماي تەزدەتىپ، 
ءبىراق ولتىرسەڭىزدەرشى دەپ جىالپ تۇرىپ سۇرانعانىندا ولتىرۋشىلەر ءامىر وسىالي دەپ، تاس كەسەكپەن مىجعىالپ 

 ۇرىپ، ولىگى وسى ارادا جاتىپ، يت پەن قۇسقا جەم بولىپ قۇرىسىن دەپ ءبىر شۇقىرعا تاستاپ كەتىپتى.-پۇرى
اياۋسىز، مىجعىالپ ۇرعان تاس كەسەكتىڭ سالدارىنان ەسى اۋىپ، السىرەپ قالعان مارحۋمانىڭ ەسى كىرىپ ءبىر كەزدە 

اتسا، زدە تۇيە مىنگەن ءبىر اعرابي جولمەن كەتىپ بارا جبولىمسىز ىڭىرسىپ جاتا بەرىپتى. ءبىرسىپىرا ۋاقىت وتكەن كە
ءالسىز ىڭىرسىعان ءبىر داۋىستى ەستىپتى. اعرابي داۋىستىڭ قايدان شىققانىن بىلمەي ءبىراز تۇرىپ، داۋىس شىققان 

ڭ ءولىم ىجاققا قاراي كەلسە، ونە بويى قان بولىپ، ءبۇتىن دەنەسىندە ساۋ تامتىعى جوق مارحۋمانى كورەدى. ءاعرابيد
 الدىندا جاتقان ايەلگە جانى اشىپ، تۇيەسىن شوگەرىپ، ءالسىز مارحۋمانى الدىنا وڭگەرىپ، ۇيىنە الىپ كەلەدى.

اعرابي ۇيىنە اكەلگەن سوڭ دەنەسىندەگى قانىن، قانمەن بويالعان كيىمدەرىن جۋىپ، جاراالنعان دەنەلەرىنە ءدارى 
ىپتى. مارحۋمانىڭ ەسى كىرگەننەن كەيىن، اعرابي مارحۋمادان نە بولدى ءجاعىپتى. ءبىرازدان سوڭ مارحۋما ەسىنە كەل

دەپ سۇراپ، ماسەلەنىڭ انىعىنا جەتەدى. اعرابي ءجۇنىس قاجىنى دا، مارحۋمانى دا ابدەن بىلەدى ەكەن. مارحۋماعا 
، «ىنىرىپ بەرەيقاراعىم ەرىڭ قاجىدان كەلگەنشە ءبىزدىڭ ۇيدە تۇرا بەر، ەرىڭ كەلگەن سوڭ ءوز قولىمنان تاپس»
عيبادات قىلىپ جاتا بەرىپتى. مارحۋما ابدەن جازىلىپ، ءوزىنىڭ -اعاتت ۇيدە ءبىر ءوزى دارىلەپ، مارحۋمانى. دەپتى –

سيپاتىنا كەلگەندە ءاعرابيدىڭ ءبىر قۇلى مارحۋماعا عاشىق بولىپ، مەنى ءولتىر، بولماسا ماقساتىما -بۇرىنعى ءتۇر
 سىن كەتىرە باستاپتى.جەتكىز دەپ، مارحۋمانىڭ مازا

مارحۋما بىرنەشە كۇنگە دەيىن مەن ونداي ءىستى ىستەمەيمىن، بۇل ءسوزىڭدى قويىڭىز دەپ ايتىپ كورگەن ەكەن، 
اقىرى بولماعان سوڭ، ءبىر كۇنى قۇلدى قاسىنان قۋاالپ جىبەرىپ، ەندى مەنىڭ جانىما كەلۋشى بولما دەپ ايداپ 

ا كەزى جەتكەن سوڭ، مارحۋماعا وشىگىپ، قوجايىننىڭ جالعىز ەركەك باالسى جىبەرىپتى. قۇل مارحۋمانىڭ بولماسىن
بار ەكەن، سول باالنى مارحۋما جاتقان ۇيگە الىپ كىرىپ، مارحۋما ۇيىقتاپ جاتقاندا جاس باالنى باۋىزداپ، باالنى 

ەتىپتى. اعرابي نا تاستاپ كباۋىزداعان پىشاعىن مارحۋمانىڭ جاستىعىنىڭ استىنا تىعىپ، ولگەن باالنى توسەگىنىڭ الدى
ەرتەمەن ويانسا، ورنىندا باالسى جوق. مارحۋما قاسىنا الىپ جاتقان بوالر دەپ مارحۋمانىڭ بەلمەسىنە كىرسە، باالسىنىڭ 
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مانى قان. ۇيىقتاپ جاتقان مارحۋ-باسى كەسىلىپ باس ءبىر بولەك، دەنە ءبىر بولەك جاتىر. مارحۋمانىڭ كيىمى دە قان
قاالي دەگەندە مارحۋما دىرىلدەپ، ەسى شىعىپ كەتىپ، جاستىقتىڭ استىنداعى قانعا بويالعان پىشاقتى وياتىپ مۇنىڭ 

سۋىرىپ العان مارحۋما ونان جامان قالتىراپ، الال قاقى، بۇل ءىستى مەن ىستەمەدىم، ماعان دۇشپان بولىپ جۇرگەن 
قسىز باالنى مۇنداي ەتىپ ولتىرمەيتىنىن اقىلمەن ادامداردان بولعان ءىس دەپ زارالعاندا، اعرابي مارحۋمانىڭ جازى

 ويالپ ءبىلىپتى. سوندا اعرابي:
 ەنىڭم سەنگەنمەن، مەن ولتىرمەگەنىڭە سەنىڭ سەنەمىن، مەن وعان جوقسىڭ، ولتىرگەن باالنى بۇل سەن مارحۋما، –

 كەتە جاققا ءبىر باسقا ەندى ءسىز ءۇشىن سونىڭ. مۇمكىن قىلۋى قاس اشۋىمەن باالنىڭ سىزگە ول. سەنبەيدى ايەلىم
تۇرعانشا ءسىز مىنا ءدارھامدى الىڭىز دا وسى شارىدەن باسقا جەرگە بارىپ  ايەلىم مەنىڭ. بولمايدى تۇرماساڭىز
 .جىبەرىپتى شىعارىپ ۇيىنەن مارحۋمانى بەرىپ، ءدارھام 400 مارحۋماعا دەپ، –تۇرىڭىز، 
ءدارھامدى الىپ، ول شارىدەن شىعىپ، بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، شارىگە كەلسە، كوپ ادام جيىلعان  400مارحۋما 

گىتتىڭ نە بۇل جى»جەرگە كەزىگىپ قاالدى. جينالعان كوپشىلىك ءبىر جىگىتتى دارعا تارتقالى جاتىر ەكەن. مارحۋما: 
 تولەي قارىزىن ءدارھام( 400) پاتشانىڭ قىلمىسى جىگىتتىڭ بۇل»: كوپشىلىك سوندا. سۇراپتى دەپ –، «جازىعى بار

 .دەپتى –، «لسو جازىعى بۇيىردى، تارتۋعا دارعا پاتشا سوڭ، الماعان
( ءدارھامىن مەن تولەسەم، بۇل بيشارا ولىمنەن امان قاالما دەپ سۇراپتى. 400مارحۋما، بۇل سورلى ءۇشىن پاتشانى )

( ءدارھام تولەنسە ارينە ولىمنەن امان قاالدى دەگەندە مارحۋما بۇل سورلى 400) دارعا تارتقالى تۇرعان جەندەتتەر،
( ءدارھامىن بەرىپ، جىگىتتى داردان بوساتتىرىپ، ءوزى سول بەتىمەن كەتە 400ءۇشىن قارىزىن مەن تولەيىن دەپ، )

لتىر، اشىق بولدىم، مەنى نە ءوتانىممەن ع-بەرىپتى. داردان بوسانعان جىگىت مارحۋماعا عاشىق بولىپ، مەن سىزگە جان
بولماسا ماقساتىمدى ورىنداڭىز دەپ مارحۋماعا جابىسىپ الىپتى. مارحۋما مەنىڭ جازىعىم سەنى ولىمنەن ايىرىپ العانىم 
با، مەنەن ءارى ءجۇر دەسە، جىگىت زورلىق ەتبەكشى بولىپتى. مارحۋما جىگىتتىڭ ءۇستاعان قولىن جۇلىپ تاستاپ، 

 سونىمەن مارحۋما قاشىپ وتىرادى، جىگىت جەتە الماي ارتىنان قۋىپ وتىرادى.قاشا جونەلىپتى. 
مارحۋما قاشا بەرىپ، سول قاشقان بەتىمەن ءبىر دارياعا كەلەدى. دارياعا كەلسە، ءبىر قانشا ساۋدەگەر كەمەمەن داريادان 

، ىپ جەتەدى. كەرۋەنشىلەر قاراساوتكەلى تۇر ەكەن. مارحۋما والردىڭ ۇستىنە كەلەدى. ارتىنان قۋعان جىگىت تە كەل
 وزدەرى ومىرىندە كورمەگەن ءبىر سۇلۋدى كورەدى. ءبىر جىگىت قۋىپ كەلگەسىن جىگىتتەن كەرۋەنشىلەر:

 .سۇرايدى دەپ – قاالي؟ بۇل –
 سوندا جىگىت:

 .دەپتى – كەلەدى، قاشىپ سونىمەن ۇرسىپ، كەلىسىپ سوزگە ەكەۋمىز ەدى، كانيزەگىم العان ساتىپ مەنىڭ بۇل –
 سوندا كەرۋەنشىلەر:

ەكشى بوالدى. مارحۋما بەرم ءدىلال كوپ باسى كەرۋەن دەپ، – ساتىڭىز، بىزدەرگە كانيزەگىڭىزدى بۇل ەندەشە –
دەپ ۇندەمەپتى. كەرۋەن باسى ءبىر قانشا ءدىلال بەرىپ مارحۋمانى ساتىپ « نەدە بولسا مىنا بۇزىقتان قۇتىاليىن»

ەلە جاتىپتى. كەرۋەنشىلەر بۇل كانيزەككە بەرگەن ءدىلالنى مەن تولەپ، مەن االم دەپ الىپ، كەمەمەن سۋ ۇستىندە ك
تانىمەن عاشىق بولىپ، سۋ -وزى تاالسىپ، اقىرىندا كەرۋەن باسى ءدىلالنى تولەپ ءوزى الىپ، مارحۋماعا جان-ءوزدى

 ۇستىندە مۇرادىن حاسىل ەتۋگە اينالعاندا مارحۋما شىنىن ايتىپ:
 :باسى كەرۋەن دا جالىنسا مارحۋما. دەپتى – بار، ەرىم مەنىڭ –
 تى.اينالىپ قىلۋعا زورلىق دەپ – بىلەم، ءوزىم الدىم، ساتىپ مەن –

 مارحۋما:
 يارىڭىزىقت ءسىزدىڭ كەيىن سونان االيىن، وقىپ نامازىمدى الىپ، دارەت مەن بەرىڭىز، رۇقسات ۋاقىت ءبىراز ماعان –

 :باسى كەرۋەن دەگەندە – بولسىن،
 بولعان وقىپ ناماز راكاعات ەكى الىپ، دارەتىن مارحۋما. ەتىپتى رۇقسات دەپ – ال، وقىپ تەزىرەك ەندەشە –

 لال تاعاالعا جالىنىپ:ا سوڭ،
 ءۇشىن ڭسونى كورمە، كىال ءجۇزدى قارا قيامەتتە الال مەنى بولمادى، قوياتىن ەركىمە مەنىڭ بۇزىقتار مىنا الال، ەي، –

 بۇلتتانىپ، اسپان ساعاتتا سول. قىلىپتى دۇعا دەپ – الال، كورسەتكەيسىڭ كەرەمەت ءبىر قۇتىالتىن زالىمدەردەن بۇل
داۋىل شىعىپ، دارياعا قاتتى تولقىندار پايدا بولىپ، كەمەلەر شەتىنەن سۋعا باتا باستاپ، اركىم  قاتتى جاۋىپ، كۇن

مارحۋما موينىن اققا ۇسىنىپ، يمانىن ايتىپ، ءبىر  ءوز جانىمەن قايعى بولىپ، بىرەۋدى بىرەۋ بىلمەي كەتكەن ەكەن.
كەمەدە جالعىز ءوزى عانا وتىرا بەرىپتى. ءبىرازدان سوڭ قاراسا، مارحۋما وتىرعان كەمەنىن شىنجىرى ءۇزىلىپ، باسقا 

ەتىپتى. ككەمەلەردەن اجىراپ بولەك كەتكەن ەكەن. بايقاپ كاراسا، باسقا كەمەلەر تۇگەلىمەن سۋعا باتىپ، قاران بولىپ 
مارحۋما وتىرعان كەمە سۋعا باتپاي سۋدىڭ اعىمىنا قاراي جۇرە بەرىپ، داۋىل توقتاعان كەزىندە داريانىڭ ءبىر جاق 
شەتىنە كەلىپ شىعادى. مارحۋما كەمە كەلىپ شىققان جەرگە كەمەنى مىقتاپ بايالپ، كەمەنىڭ ىشىنە قاراسا، كەمەنىڭ 
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وزىنىن امان شىققانى ءۇشىن قۇدايعا ءتاۋبا قىلىپ، قۇرعاققا شىعىپ قاراسا، ءىشى التىن، كۇمىسكە لىق تولى ەكەن. ء
 سول داريانىڭ جاعاسىندا ءبىر ۇلكەن ءشارى كورىنەدى.

مارحۋما ءشارىنى كورگەننەن كەيىن، ءوزىنىڭ ايەل كيىمىن تاستاپ، كەمەدەگى ەركەك كيىمىن كيىپ، شارىگە كەلىپتى. 
رىسى ەكەن دە پاتشاسى وتە ءادىل ەكەن. پاتشاسىنىڭ ادىلدىگىن ەسىتكەن سوڭ، بايقاسا، ول ءشارى مۇسىلمان ءشا

مارحۋما پاتشاعا كەلىپ، ءوزىنىڭ، ايەل ەكەندىگىن، ەرىنىڭ قاجىعا كەتىپ ءوز باسىنان قانداي اۋىرشىلىق حالدار 
 وتكەنىن تۇگەلىمەن ايتىپ شىققاندا پاتشا جانى اشىپ، جىالپ جىبەرىپ:

 .دەپتى – تاپسىرايىن، ەرىڭە قولىممەن ءوز سوڭ، كەلگەن قاجىدان ەرىڭ ءتۇر، تۇرا قولىمدا زءو اي،-قاراعىم –
 سوندا مارحۋما:

ىر، ونداي بولسا كەمەدە دۇنيە جەتەدى، كەمەدەگى زاتتاردىڭ بارلىعىن قازىناعا الىپ، مەنىڭ وزىمە ءبىر جەكە تاقس –
 .دەپتى –عيبادات قىلسام، -ساراي جاساتىپ بەرسەڭىز، مەن جەكە جاتىپ، تاعات

 يعا جەكە جاتقىزىپ،پاتشا تەزدەتىپ مارحۋماعا داريا بويىنان كەلىستىرىپ ساراي جاساتىپ، مارحۋمانى سول سارا
-عيبادات قىلىپ جاتا بەرىپتى. مارحۋما تاعات-بىرنەشە كۇزەتشىلەر قويىپتى. مارحۋما وڭاشا سارايدا جاتىپ، تاعات

عيبادات قىلۋمەن بىرگە نە ءتۇرلى اۋرۋالرعا ۇشكىرىپ دەم سالسا، سول اۋرۋ مارحۋمانىڭ ءبىر دەمىنەن قالماي 
ەلگە -تاعى ءبۇتىن ەلگە شىعىپ، داريا بويىنداعى اۋليە ايەل دەگەن داقپىرت ەلدەنجازىالتىن بولىپتى. مارحۋمانىڭ ا

تارالىپتى. ءسويتىپ، مارحۋما دۇعاكويلىكپەن الدىنا كەلگەن اۋرۋالردى جازىپ جاتا بەرسىن، ەندى مارحۋمانىڭ ەرى 
 ءجۇنىس قاجىنىڭ اڭگىمەسىنە كەلەلىك.

نەگە بارىپ، قاجىلىق مىندەتتەرىن وتەپ، قاجى بولىپ، ەلىنە قايتارىندا ءجۇنىس ءبىر قانشا جول ءجۇرىپ مەكە، مادي 
دا ارادا ءبىر قانشا جول ءجۇرىپ، ءوزىنىڭ شارىسىنە كەلىپ، ۇيىنە كەلسە، ۇيىندە ادام جوق. ءۇيى ءبۇزىلعان، ءۇي 

قايدا،  سىپ، مارحۋماشارۋا مۇلىكتەرى دە جوق. ءجۇنىس قاجى ءىنىسىنىڭ ۇيىنە كەلىپ، ىنىسىمەن كورىسىپ، اماندا
 ءبىزدىڭ ۇيگە نە بولعان دەپ سۇراعاندا ءىنىسى:

 الىپ، يناپج ۇيىنە جىگىتتەرىن جاس ءشارىنىڭ وسى بۇزىلىپ، قاتتى وتە مارحۋما سوڭ كەتكەن ءسىز اعا، ويباي، –
اقىلىمدى  ەشە رەتبىرن دەپ، قوي ءىسىڭدى بۇل كەلىپ، نامىسىم مەنىڭ ىسىنە ول مارحۋمانىڭ. اينالدى زيناقورلىققا

توپىر ارتا بەردى، اقىرى مارحۋمانىڭ بۇل قىلىقتارىن قازى ەستىپ -كۇنگە ناساي-ايتىپ ەدىم ءتىپتى بولماي كۇننەن
وسىندا بىرنەشە ادامداردى شاقىرىپ سۇراپ، مارحۋمانىڭ قىلىعىن كوزىمەن كورگەن ءتورت حالىس ادام قازىنىڭ الدىندا 

شاريعات ۇكىمى بويىنشا مارحۋما كەسەكپەن اتىپ ءولتىرىلدى. ءسۇيتىپ مارحۋمانىڭ  كۋالىك بەرىپ، اقىرى قازىنىڭ
 .دەيدى –ۋايىمدا ءجۇرمىن، -قىلىعى تۋرالى مەندە دە ەلگە قارار بەت قالماي، مەن دە ۇلكەن قايعى

 ءجۇنىس قاجى بولعان ءىستى تولىق تۇسىنگەن سوڭ: 
 ىشىنەن دەپ، –، مارحۋما ونداي ەتپەسە كەرەك ەدى، بۇل قاالي؟ اۋ-ەكەن جوق شارا ازدىرسا شايتان ياپىرماي، –

 .قويادى ۋايىمىن بارا-بارا اقىرى ۋايىمداپ، كوپ
-ءبىر كۇندەردە ءىنىسى ءبىر ءتۇرلى جامان اۋرۋمەن اۋىرىپ، بۇعان اعاسى ءجۇنىس قۇالق ەستىگەن جەردەگى باقسى 

لمايدى. ءجۇنىس ءىنىسىنىڭ اۋرۋىنان جامان قورقادى. سول بالگەردى تۇگەل اكەلىپ ەمدەتسە دە بىرىنەن شيپا بو
قورقۋ ۇستىندە، ءبىر كۇندەردە پالەن جەردە، داريا بويىندا ءبىر اۋليە ايەل بار ەكەن، ول كىسىنىڭ دۇعاسىنان قانداي 

شى رماقاۋرۋ بولسا دا قالمايدى ەكەن دەگەن ۇزىن حاباردى ەستىپ، ءجۇنىس قاجى ءىنىسىن سول اۋليەگە الىپ با
بولىپ، ۇيىنەن شىعىپتى. قوناعا ولگەلى جاتقان مارحۋمانى تاۋىپ الىپ، ۇيىنە اپارىپ جازىپ، اقىرى جالعىز باالدان 
ايرىلعان ءاعرابيدىڭ ۇيىنە كەلىپ قونادى. اعرابي قونىپ وتىرعان قوناعىنىڭ قايدا بارا جاتقانىن سۇراعاندا، ءجۇنىس 

 قاجى:
ر اۋليە بار ەكەن، ول كىسىدەن اۋرۋ قالمايدى ەكەن، ءىنىمنىڭ اۋرۋىنا ەشبىر ەم ءبى بويىندا داريا وسىنداي –

 .دەيدى –بولماعاسىن سول اۋليەگە الىپ بارا جاتىرمىن، 
 سوندا اعرابي:

 دا قاراتسا ەبالگەرگ باقسى، قانشا شىعىپ، جارا ءتۇرلى ءبىر ۇستىنە قۇلىمنىڭ ءبىر مەنىڭ بولسا ونداي ياپىرماي، –
 پەنجۇنىس الىپ، قۇلىن دە اعرابي سوڭ ەسىتكەن ءسوزىن ءجۇنىستىڭ. دەپتى –اي، داۋا بولماي قويدى، قونب ەم

 زارالعان لەرىندەۇي قونعان وتىرسا قونىپ ۇيگە ءبىر كەلىپ، شارىگە ءبىر كۇندەردە ءبىر بۇالر. كەتىپتى ءجۇرىپ بىرگە
 .ەكەن جاتىر جىگىت اۋرۋ ءبىر

( ءدارھام بەرىپ داردان بوساتىپ العان جىگىتتىڭ ءۇيى 400اعرابي مەن ءجۇنىستىڭ بۇل قونعان ءۇيى مارحۋما )
 مارحۋمانى»بولىپ شىعادى. الگى اۋىرىپ جاتقان ادام، ولىمنەن كۇتىلعان سوڭ مارحۋماعا عاشىق بولىپ، اقىرى 

ڭ ونى ءجۇنىس پەن اعرابي بىلمەيدى، اۋرۋ جىگىتتىدەپ ساتىپ جىبەرگەن جىگىت ەكەن. « كەرۋەنشىلەرگە كانيزەگىم
اعاسى جوالۋشىالردىڭ داريا جاعاسىنداعى دۇعاكوي اۋليەگە كەتىپ بارا جاتقانىن ەسىتكەسىن بۇالرمەن بىرگە ءىنىسىن 
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ا ياۋليەگە الىپ جۇرمەكشى بولىپتى. ەرتەسىمەن التى ادام بولىپ، ساپار ءجۇرىپ، اقىرى ءبىر قانشا ۋاقىتتاردا دار
جاقتان كەلگەن اۋرۋالر وتە كوپ ەكەن. الىستان اۋرۋ اكەلۋشىلەر الدىمەن ەلشىگە -بويىنداعى شارىگە كەلسە، جان

ارىز بەرىپ، اۋرۋىن پالەن كۇنى قاراتۋعا كۇن بەلگىلەپ االدى ەكەن. سول ءتارتىپ بويىنشا بۇالر دا كەلىپ، وزدەرى 
، بەتىندە پەردەسى بار ادام. مارحۋما ءاردايىم بەتىنە پەردە ۇستاپ، رۇقساتپەن ەمشى اۋليەنىڭ الدىنا ارىزعا كىرسە

ءجۇزىن ءبىر ادامعا كورسەتپەيدى ەكەن، پەردەمەن تۇرعان مارحۋمانى ەرى ءجۇنىس پەن اعرابي تانىماعان مەن 
 ڭ ارىزىنوزى سابىر بەرىپ، بۇل كىسىلەردى-مارحۋما ەرى مەن ءاعرابيدى كورگەندە جىالپ جىبەرە جازداپ، وزىنە

 الىپ، سىزدەر اۋرۋالرىڭىزدى ءازىر وسى اراعا الىپ كەلىڭىزدەر دەپ بۇيىرادى.
بۇالر تەز قارايتىن بولدى دەپ، قاتتى قۋانىپ، تەزدەتىپ بارىپ، اۋرۋالرىن الىپ كەلسە، مارحۋمانىڭ ءوزىنىڭ قاينىسى، 

مارحۋما بۇالردى كورگەندە قۇدايعا شۇكىر ءاعرابيدىڭ قۇلى، ءوزىن كەرۋەنشىلەرگە ساتقان جىگىت بولىپ شىعادى. 
 قىلىپ:

 .دەيدى – تۇرىڭىزدار، بارا بۇگىن قارايمىن، ەرتەڭ اۋرۋالرىڭىزدى سىزدەردىڭ، –
بۇالر ول جەردەن شىعىپ كەتكەن سوڭ، مارحۋما پاتشاعا حابار قىلىپ، ەرتەڭ پاتشانىڭ ءوزى ءشارى حالقى تۇگەل 

ءشارى حالقىنا حابارالندىرىپ، ەرتەمەن بارلىق ءشارى حالقى مارحۋمانىڭ اۋرۋ جينالسىن دەپ حابار بەرىپتى. پاتشا 
 قارايتىن سارايىنىڭ الدىنا جينالىپتى.

 اۋرۋالرىن الىپ ءجۇنىس، اعرابي، مارحۋمانى ساتقان جىگىتتىڭ اعاسى دا كەلەدى. مارحۋما بۇالرعا:
 ما: مارحۋ كەلگەسىن، الىپ الرىناۋرۋ بۇالر. بۇيىرىپتى دەپ –! اكەلىڭىزدەر اۋرۋالرىڭىزدى –
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 ى،ىستەد قىلمىس نە وزدەرى دەسە، جازىلساق اۋرۋىنان وسى اۋرۋالر مىنا تۇرىڭىزدار، تىڭالپ سىزدەر حالىق، –

مىن، بۇالر اۋرۋىنان جازىالدى. ەگەردە قىال دۇعا مەن ايتسا، شىندىعىن بۇالر. ءوتسىن ايتىپ اۋىزدارىمەن ءوز سونى
 دەسە يتايىنا قىلمىستارىن اۋرۋالر سوندا. دەپتى –شىندىعىن ايتپاسا مەن دۇعا قىلمايمىن، بۇالر وسى اۋرۋدان ولەدى، 

 ءسوز ىءبىرىنش كەلىپ اشىنىن اۋرۋالر اقىرى بولىپ، ءتاتتى دا ونان جان دەسە ايتپايىن كۇشتى، ولىمنەن ۇياتى
الىك جەڭگەسى مارحۋمعا عاشىق بولىپ، اقىرى قازىعا جالعان كۋ»تىن ىنىسىنە بەرىلىپتى. ءجۇنىستىڭ ءىنىسى ءجۇنىس

ايتىپ شىعادى. ەكىنشى، ءاعرابيدىڭ قۇلىنا كەزەك كەلگەندە، « بەرىپ، مارحۋمانى كەسەكپەن اتقىزىپ ولتىرتكەنىن
 عادى.تۇگەل ايتىپ شى« ، اقىرى قوجايىنىنىڭ جاس باالسىن باۋىزداپ ولتىرگەنىنمارحۋماعا عاشىق بولىپ»قۇل: 

بىر ايەلدىڭ قارىزدى تولەپ، ولىمنەن ءوزىن امان »ءۇشىنشى كەزەك مارحۋمانى ساتقان جىگىتكە كەلەدى. ول دا ء 
شەيىن  «ىبەرگەندىگىنەالىپ قالعاندىعىن ايتادى. وعان عاشىق بولىپ، اقىرى سول ايەلدى كەرۋەنشىلەرگە ساتىپ ج

تۇگەل بايانداپ بەرەدى. تۇرعان حالىق بۇالردىڭ قىلىعىن تۇسىنگەن سوڭ، بۇالردىڭ بەتىنە تۇكىرىپ، وسى اۋرۋ 
ەپتى. د« مەنى تانيمىسىڭدار»وزدەرىڭنىڭ جازاالرىڭ ەكەن دەسكەندە مارحۋما بەتىنىڭ پەردەسىن اشىپ جىبەرىپ 

دا، ءجۇنىس بۇل مەنىڭ ءوڭىم بە، ءتۇسىم بە دەپ قايران قالىپ، تۇرىپ ەرى جۇنىسپەن قۇشاقتاسىپ امانداسقان
 قالىپتى.

 سوندا مارحۋما تۇرعان حالىققا:
 تاپساق امان دە بارىنەن تاعاال الال ەدىم، مەن مىنا ايەلى جۇرگەن ىستەپ زۇلىمدىق دە ءبارىنىڭ ادامداردىڭ وسى –

حالىق قايران قالىپ، مارحۋماعا  تۇرعان. دەپتى – ءجۇنىس، ەرىم مەنىڭ ءتۇرعان مىنا جەتكىزدى، ءمارتاباعا بۇل
 مىڭ سانداعان راحمەت ايتىسىپتى. حالىق وتكەن ىسكە تولىق تۇسىنگەن سوڭ، مارحۋما تۇرىپ اۋرۋالرعا:

 نەادىلەتى ءوزى تاعاال الال ەندى ەدى، جوق وبال سەندەرگە قاراعاندا زۇلىمدىقتارىڭا ىستەگەن ماعان سەندەردىڭ –
رىڭدى كەشتىم، ءولىپ كەتپەڭدەر دەپ، اۋرۋالرعا ءدۇعا قىلىپتى. بۇالردىڭ اۋرۋى كۇناال دە مەن سوڭ، كەلتىرگەن

اق قايتىپ، جازىال باستاپتى. پاتشا مارحۋماعا كوپتەگەن التىن، ءدىلال مەن اسىل، باعالى زاتتاردان -سول ساعاتىندا
ابي جانە مارحۋمانى ساتقان جىگىتتىڭ اعاسىن اۋرۋالرىمەن بىرنەشە كۇن سىيلىق بەرىپتى. ءجۇنىس قاجى مەن اعر

 قوناق قىلىپ، اقىرى ەلىنە شىعارىپ سالىپتى. ءبارى دە شاتتىقپەن ءومىر وتكىزىپتى.
 . باال پاتشا الديار19

بۇرىنعى ادىلەتتى مۇحتار دەگەن پاتشانىڭ زامانىندا ءبىر ءشارىنىڭ جاس باالالرى جينالىپ وينايدى ەكەن. كوپ 
باالالردىڭ ىشىندە الديار دەگەن باال پاتشا بولىپ، ەندى بىرەۋلەرى ءۋازىر جانە بىرنەشەۋى پاتشانىڭ جەندەتتەرى، 

اساپ، ونى الديار پاتشانىڭ ءشارىسى دەپ اتاپتى. باالالردىڭ قازى، سۇراقشى بولىپ، تاس جيناپ، پاتشاعا ساراي ج
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ىشىندە ءتارتىپسىز نەمەسە قىلمىس ىستەگەندەرىن جاۋاپقا تارتىپ، تۇرلىشە جازاالرعا بۇيىراتىن بولىپتى. بارلىق باالالر 
شانىڭ ايىن الديار پاتپارمەنىنە ريزا بولىپ، باس ءيىپ تۇرادى ەكەن. ءسويتىپ باالالر كۇن س-الديار پاتشانىڭ امىر

ءشارىسى، وزدەرى وينايتىن جەرىنە جينالىپ، پاتشانىڭ تاپسىرماالرىن ورىنداپ، كەشىندە ۇيلەرىنە بارىپ قونىپ، 
كۇندىزىن وزدەرىنىڭ شارىسىندە بوالدى ەكەن. ءبىر كۇنى باالالر توپىرالپ، وزدەرىنىڭ شارىسىندە جۇرگەنىندە سول 

ار پاتشا باالالردىڭ ويناپ جۇرگەن جەرىنە كەزىگىپ قالىپ، باالالردىڭ ويىندارىنا جانە ءشارىنىڭ ءادىل پاتشاسى مۇحت
 سۇراقتارىنا تاڭدانىپ قاراپ تۇرىپتى دا، ءبىر كەزدە ءبىر باالدان:-والردىڭ پاتشالىق ۇكىم

 .سۇراپتى دەپ – ويىن، قانداي بۇالرىڭ باالم، –
 سوندا پاتشانىڭ جاۋاپ سۇراعان باالسى ايتادى:

 دە ارىمىزءب ءبىز. الديار پاتشامىز ءبىزدىڭ وتىرعان تاقتا اناۋ ەندى ال ءشارىسى، پاتشانىڭ الديار ءبىزدىڭ مىناۋ –
 سالعان دە انەج ىستەرىنە جۇرگەن ىستەپ بۇالردىڭ حان سوندا. دەپتى –بۇيرىعى بويىنشا ىستەيمىز،  پاتشانىڭ الديار

 :بولىپ ريزا قاتتى ىشىنەن شارىلەرىنە
 اۋابىنج پاتشانىڭ مۇحتار. دەپتى – بەرەيىن، ءدىلدا ءبىر ساتسىن، ماعان ءشارىسىن وسى ايتىڭدار، پاتشاالرىڭا –

 ىنا كەلىپ ايتسا، الديار پاتشا:پاتشاس ءوزىنىڭ باال الگى
 ىناقازىناس وزدەرىنىڭ الىپ، ءدىلدانى ءبىر دەپ، – االمىز، جاساپ ءشارى جەردەن باسقا ساتىلسىن، ءشارى بۇل –

 :پاتشاعا مۇحتار تاپسىرىپ،
 :پاتشا مۇحتار. دەپتى – سىزدىكى، باستاپ قازىردەن ءشارى مىنا –
 باالالر .قالىپتى كەتىپ بەتىمەن ءوز دەپ –دى باسقا جەرگە ورناالسىڭدار، ەن سەندەر بولدى، مەنىكى ءشارى بۇل –

 .بەرگەن ەجۇر ويناپ سالىپ، ساراي ەتىپ ارتىق دا بۇرىنعىسىنان بارىپ، جەرگە باسقا كەتىپ، جەردەن ول ەرتەسىنە
مۇحتار پاتشا ءبىر ءتۇنى ۇيىقتاپ جاتىپ ءتۇس كورىپ، تۇسىندە گۇل ءيىستى باقتار، ءونىپ تۇرعان باقشا وتە 

ول سارايالردى سزيناتتى التىن، گاۋھارمەن بەزەندىرىلگەن التىن سارايالر، بەيىش، حور قىزدارىن كورىپتى. مۇحتار پاتشا 
اراالپ جۇرگەندە، ءبىر اق شالمالى ادام كەزىگىپ، مۇحتار پاتشا بۇل ءوزىڭنىڭ باال پاتشا الدياردان ساتىپ العان 
سارايالرىڭ، اراال دەپتى. مۇحتار پاتشا ويانا كەتسە، ءتۇسى ەكەن. پاتشا بۇل كورگەن تۇسىنە ءسۇيسىنىپ، كەدەيلەرگە 

شىعىپ، ادەيى باال پاتشا الدياردىڭ ءشارى سالعان جەرىنە كەلىپتى. الديار پاتشامەن ساداقا بەرىپ جانە سەيىلگە 
 سويلەسىپتى.

 ەندى» بەرىپ، ءدىلدا ءجۇز سارايالرىنا باالنىڭ دە دەپتى – بەرەيىن، ءدىلدا ءجۇز ساتىڭدار، سارايالرىڭدى مىنا –
 .قالىپتى كەتىپ دەپ «مەنىكى

لداعا ساتىپ، ەندى باسقا ءبىر جەرگە بارىپ، ساراي، ءشارى سالىپ، سوندا ورناالسىپ، باالالر ءوز سارايالرىن ءجۇز ءدى
تۇرىپتى. مۇحتار پاتشا ءبىر ءتۇنى تاعى ءبىر ءتۇس كورىپ، تۇسىندە بۇرىنعى كورگەن -بۇرىنعىالرىنداي ءجۇرىپ

ا اق سالدەلى ادام كەزىگىپ، پاتشسارايىنان بىرنەشە ەسە ارتىق زيناتتى ساراي، باقتاردى اراالپ ءجۇرىپتى. باياعى 
بۇل اراالپ جۇرگەنىڭ الديار پاتشادان ەكىنشى رەت ساتىپ العان ءشارى، سارايالرىڭىزدى ابدەن اراالڭىز دەپتى. 
مۇحتار پاتشا ويانعان سوڭ، بۇل تۇسىنە تاعى دا قۋانىپ، كەمباعال مۇساپىرلەرگە ساداقا بەرىپ، سەيىلگە اڭعا شىعىپ، 

مىنا ساراي »ديار پاتشاعا كەلىپ، بۇالردىڭ بۇل ءشارى سارايالرىن ءبىر مىڭ ءدىلدا بەرىپ ساتىپ الىپ، قايتارىندا ال
دەپ كەتىپ قالىپتى. الديار پاتشا ءتورتىنشى جەرگە كوشىپ بارىپ، ورناالسىپ « شارىلەر تاعى دا مەنىكى بولدى

 الىپتى.
اۋالسىپ كەلەدى. سونداعى داۋالرى ەكەۋىنىڭ جەتەلەگەن ەكى كۇندەردىڭ كۇنىندە مۇحتار پاتشانىڭ الدىنا ەكى ادام د

بيەسى بار، ەكەۋىنىڭ اراسىندا قۇلىنى بار. بيەنىڭ ەكەۋى دە قارا ءتۇستى ەكەن دە، اراسىنداعى ءبىر قۇلىنى اال قۇلىن 
ەكى ادامنىڭ  ەنبولىپ تۋىلىپتى. ول قۇلىن ەكى بيەنى ەمەدى، ەكى بيە ءبىر قۇلىنعا دە يەدى ەكەن. داۋالسىپ كەلگ

ەكەۋى دە مەنىڭ بيەمنەن تۋعان، مەنىڭ قۇلىنىم دەيدى. پاتشا سۇراپ قاراسا، ەكى بيەدە وتكەن تۋعان، بيەلەر 
تۋعاندا بيەلەرىنىڭ تۋعانىن ەكەۋىدە كورمەگەن. كۇندىزىندە ەكى بيە ءبىر قۇلىندى تەڭ ەمىزىپ جۇرگەنىندە ءبىراق 

ەۋىنىڭ قايسىسىنا بۇيىرىپ بەرەرىن بىلە الماي، قايران بولىپ وتىرعاندا، ءبىر كورىپتى. داۋ وسىدان ءادىل پاتشا ەك
 جاس باال وتىرىپ:

ەن تۋعانىن ايىرىپ بەرە الماي وتىرعانىن قاراشى. ەگەردە بيەد قايسى قۇلىننىڭ وسى ادام وسىنشا اي-قۇداي وي، –
 رعانوتى بىرگە پاتشامەن سوندا. دەپتى –، اق شەشىپ بەرەر ەدى-ءبىزدىڭ الديار پاتشا بولسا، بۇل ءىس باعانا

 :ۋازىرلەر
اپتى. سىپ تاستۇرى دەپ – ءارى، وتىر بىلجىراماي وتىرعاندا قاتىپ باسى ەلدىڭ باال، بىلجىراعان... ەنەڭدى وي، –

 باال:
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 – دى،ە وتىرماس بوگەلىپ ءبۇيتىپ بۇل بولسا، پاتشا الديار ءبىزدىڭ تا ءبىراق بەرىڭىز، ۇرىسا ۇرىسساڭىز –
 :پاتشا مۇحتار ەستىگەن ءسوزدى بۇل. ايتىپتى ءسوزىن دەگەن

 ايتادى: باال سوندا. سۇراپتى دەپ – ما، اال شەشە پاتشاالرىڭ سەندەردىڭ ءىستى وسى باال ەي، –
 .دەپتى – ەدى، تاستار شەشىپ اق-باعانا ءىستى بۇل بولسا، پاتشامىز الديار ءبىزدىڭ تاقسىر، –

 سوندا حان:
 اعدايدىج بولعان الىپ، شاقىرتىپ الدياردى پاتشا باال جاستاعى جەتى جىبەرىپ، ادام ءبىر دەپ – بولماس، دەپ نە –

 :ءتۇسىندىرىپ
 .دەپتى –ەدىڭ،  دەر نە سەن تۋرالى بۇل باالم، –

 سوندا باالالر پاتشاسى:
 پ،تۇرى ۇستاپ قۇلىندى العىزىپ، سۋ شىنى ءبىر دە، دەپتى – قوي، ەمەس ءىس ويالنارلىق كوپ ءىس بۇل –

 ءۇش ۇالعىنانق ءبىرىنىڭ بيەنىڭ جىبەرىپ، تامدىرىپ قاندى تامشى ءۇش سۋعا شىنىداعى كەسىپ، ۇشىنان قۇالعىنىڭ
ەپتى. د« مىنا قۇلىن مىنا بيەدەن تۋماعان»سۋعا تاعى دا تامىزىپ جىبەرىپ، سۋعا قاراپ،  شىنىداعى قاندى تامشى

سودان كەيىن تاعى دا ءبىر شىنى سۋ الدىرىپ، قۇلىننىڭ قۇالعىنان ءۇش تامشى قان تامىزىپ، ەندى انا ءبىر بيەنىڭ 
ى بيە مىنا قۇلىندى تاپقان وس»اق -مەنقۇالعىنان ءۇش تامشى قاندى شىنىعا تامىزىپ، شىنىداعى سۋعا قاراي سالىسى

 .دەپتى –، «ەكەن
 سوندا جينالعان حالىق:

 .ەكەن سۇراعان دەپ اجىراتتىڭ قايدان مۇنى اۋ،-باالم –
 باال تۇرىپ:

 سۋ قانى ىڭەكەۋىن تاپپاسا ءوزى كەتەدى، قوسىلىپ بىرگە قانىمەن قۇلىنىن ءوزى ىشىندە سۋ قانى ەنەسىنىڭ ءوز –
ەكى بولەك جۇرەدى دەپتى. سودان كەيىن كوپشىلىك بولىپ، ەكى شىنى سۋعا قاراسا، الدياردىڭ  ،قوسىلماي ىشىندە

 ايتقانىنداي بولىپ شىعىپتى. قۇلىندى ءوز يەسى الىپ قايتىپتى.
سونىمەن ەندى ءبىر كۇندەردە مۇحتار پاتشانىڭ الدىنا ەكى ادام داۋالسىپ كەلەدى. سونداعى داۋلى ىستەرى بەس 

تۇيەگە ەكى ادام تاالسىپ كەلگەن ەكەن. ەكەۋى دە ءوز قولىنان بوتاالتقان، مەنىڭ پالەندەي ىنگەنىمنەن  جاسار اتان
-تۋعان، اۋزىن ءۇرىپ اياعىن، سىپىرعان تۇيەم دەپ ەكى ادام ءبىر بەستى اتاندى جەتەلەپ كەلىپتى. مۇحتار پاتشا ارى

ن بىرنەشە ادامداردى كۋاعا تارتىپ، ءوز سوزدەرىن ءجون بەرى سۇراپ كورسە، ەكەۋى دە ءوز تۇيەسىنەن تۋعانى ءۇشى
بەرى سۇراپ كورىپ، ەكى -قىلىپ بولماعان سوڭ، پاتشا شاريعات ايىرسىن دەپ قازىعا جىبەرگەن ەكەن. قازى ارى

اق رجاعىندا جانعا كەلتىرگەن ءوز تۇيەمنەن تۋعانى ءۇشىن جانىمدى بەرەم. ەكەۋى دە توقتالماستان جانىن بەرىپتى. ءبى
مۇنى قازى دا اجىراتا الماي، اقىرى پاتشانىڭ الدىنا كەلىپتى. پاتشا داۋلى تۇيەنى قايسىسىنا بۇيىرىپ بەرەرىن بىلمەي، 

 تاماشا بولىپ وتىرعاندا، تاعى دا ءبىر جاس باال تۇرىپ:-تاڭ
 ا تۇرىپ:پاتش سوندا. دەپتى – دەيسىزدەر، اجىراتادى كىم باسقا پاتشامىزدان الديار ءبىزدىڭ مۇنى –
 جاس گىال سوندا. دەپتى – كورەلىك، دا پاتشاالرىڭدى سەندەردىڭ كەلشى، شاقىرىپ پاتشاڭدى الديار سەن باالم، –

 تاپقان تاننىڭا بۇل كورىپ، سۇراپ جاعىن ەكى الديار. كەلىپتى ەرتىپ پاتشاسىن الديار ءوزىنىڭ بارىپ، جۇگىرىپ باال
 «ەكەۋىڭىز دە ەنەسىن الىپ كەلىڭىزدەر»دەپتى. الديار « بار-ەنەسى بار» دە ەكەۋى سۇراعاندا، دەپ ما بار ەنەسى

دەپ بۇيىرىپتى. جينالعان ەل بۇل باال قايتەر ەكەن دەپ قاراپ وتىرعاندا، ەكەۋى ەكى ىنگەندى جەتەلەپ كەلىپتى. 
تىپ الىپ، رت اياعىن مىقتاپ بايالالديار ەكى تۇيەنى ارقان بويى جەرگە ۇستاتىپ تۇرىپ، بەستى اتاندى جىقتىرىپ، ءتو

اتاننىڭ سانىن قىلشىلبىرمەن بۇراتىپتى. شىلبىر اتاننىڭ سانىن قيىپ، اتان تۇيە باقىرىپ، بوزداپ كەپ ىشقىنعاندا جەردە 
ۇستاپ تۇرعان ەكى تۇيەنى قويا بەرىڭدەر دەپ بۇيىرىپتى. سوندا ەكى تۇيەنىڭ ءبىرى بوزداپ كەلىپ، كۇندەگى 

ى. وتىرعان دەپت« اتان مىنا تۇيەدەن تۋعان»داپ جاتقان اتاننىڭ ۇستىنە تۇسە قالىپتى. سوندا الديار داۋىسىمەن بوز
 ەل باال پاتشانىڭ قازىلىعىنا قايران قالىپتى.
جاستاعى ەكى قارا باالنى ەرتىپ، ءبىر كىسى كەلىپتى. تاقسىر، مىنا  11-10تاعى دا ءبىر كۇندەرى پاتشانىڭ الدىنا 

ى مەنىڭ ءوز باالم، ءبىرى مەنىكى ەمەس. بۇگىن تاڭەرتەڭ باالم جاتاتىن توسەكتە ەكى باال جاتىر، باالنىڭ ءبىر
 ەكەۋى دە»قۇلقى، سوزدەرى، ءبارى بىردەي. مەنىڭ ءوز باالم قايسىڭ دەسەم -قاراسام، تۇرلەرى، كيىمدەرى، مىنەز

كەنىن بىلە الماي، ءسىزدىڭ الدىڭىزعا كەلىپ دەيدى. سونىمەن، ءوز باالمنىڭ قايسىسى ە« ءسىزدىڭ باالڭىز مەنمىن
 سوزىء ەكەۋىنىڭ كورسە، سۇراپ ىستەرىن ۋاقىتتاعى وتكەن الىپ، جەكەلەپ باالنى ەكى پاتشا. دەپتى –تۇرمىن، 

 سىعانو بولىپ، الجسىز اقىرى الماي، تابا سەزىك ەشقانداي سۇراپ،-سۇراپ بەرى-ارى پاتشا. شىعىپتى جەردەن ءبىر
 جايدى ءتۇسىندىرىپ بەرىپتى. الديار سوندا:-، دەپ ونى شاقىرتىپ الىپ، ءمان«نە دەر ەكەن الديار پاتشا باال»
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 ۇستاپ ءوزى بوتەلكەنى دا، العىزىپتى بوتەلكەنى بوس ءبىر دەپ، – قوي، ەمەس ءىس قاتىرارلىق باس ءىس بۇل –
 :ايتىپتى باالعا ەكى تۇرىپ،

عان بولساڭدار، سونىڭ وسى مەن ۇستاپ تۇرعان بوتەلكەگە تۋ كىسىدەن مىنا قايسىالرىڭ سەندەردىڭ باالالر –
 باال ەتكەندە،ك كىرىپ ىشىنە بوتەلكەنىڭ كەلىپ، سەكىرىپ ءبىرى باالنىڭ قارا ەكى. دەپتى –كىرىپ كەتەسىڭدەر، 

 :كىسىگە الگى دا، قويىپتى باسا بارماعىمەن باس اۋزىن بوتەلكەنىڭ پاتشا
 ونىمەنس. دەپتى –االڭىز، مىنا بوتەلكەدەگى ءسىزدى الداپ جۇرگەن شايتان، ب ءسىزدىڭ تۇرعان قاسىڭىزدا انە، –

 :الىپ جيناپ حالىقتى پاتشا مۇحتار. قالىپتى قايران حالىق جينالعان
 ربا باستاپ بۇگىننەن ءۇشىن سول. ەكەن ارتىق الدەقايدا مەنەن اقىلى الدياردىڭ جاسار جەتى حااليىق، و، –

. دەپتى –وتكىزەمىن. بۇدان بىالي سىزدەردىڭ پاتشاالرىڭىز مىنا جەتى جاستاعى الديار،  باالعا وسى پاتشالىعىمدى
 .وتىرىپتى تاققا جاسىندا جەتى باال الديار سونىمەن

 . جاس باالنىڭ ساپارى20
اڭگىمەنىڭ باسى باياعىدا باي بوپتى دەيدى. سول بايدىڭ جالعىز باالسى بولىپتى، ءبىر قىزى بولىپتى. سول باي 

بىر قولىنا جۇمىسشى ۇستامايدى. بار مالدى سول جالعىز باالسى -سونشالىق باي بوال تۇرسا دا شىعىنسىنىپ بىردە
ساۋىق سەرۋەندەپ جۇرەدى -نى تورقا، كورگەنى ويىنباعادى ەكەن. باسقا بايدىڭ باالسى مىنگەنى جورعا، كيگە

ەكەن. سوالردى كورىپ ءىشى كۇيگەن باي باالسى اشۋالنىپ ءبىر كۇيى ورىسكە ءبىر قويدىڭ اياعىن بايالپ تاستاپ 
كەتىپتى. كەشىنە قويدى ايداپ كەلگەننەن كەيىن بارلىق قويدى باي ەكى بۇتىنىڭ اراسىنان ساناپ وتكىزىپتى. سودان 

ر قويى كەم بولعان باي اشۋالنىپ، باالسىن ءتۇنى بويى ۇرىپتى. ەرتەسىنە مالعا بارعاندا ەكى قويدىڭ اياعىن بۋىپ ءبى
تاستاپ كەتىپتى. كەشىنە باي مالىن ساناسا، تاعى ەكى قوي جوق بولىپ شىعادى. سودان باي اشۋالنىپ باالسىن قۋىپ 

كەتە بەرەدى. باال وسى بەتىندە كەلە جاتسا، جولدا كەرۋەندەر قۋانا -جىبەرىپتى، قويدان كۇتىلعان باالسى قۋانا
 :باال وعان. ازعىرادى دەپ –، «بىزگە جۇمىسشى بول»كەزدەسىپ، كەرۋەن باسشىسى باالنى 

 نداسو. دەدى – كەلەمىن، قاشىپ قۇلدىقتان دە ءوزىم مەن. كورسەتىڭدەر جول اشىسا، جاندارىڭ ماعان اعاتايالر، –
 :كەرۋەندەر

 جۇرسەڭ، جولمەن مىنا ال. كورسەتەدى جولدى وڭ دەپ – باراسىڭ، جەرگە كۇندى-ەلدى جۇرسەڭ جولمسن مىنا –
 جولمەن مىنا ەندى كەرۋەن، دەيدى – ال،. كورسەتەدى جولدى ورتاڭعى دەپ –سىز جەرگە كەتەسىڭ، كۇن-ەلسىز

 .كورسەتتى جولدى سول دەپ – باراسىڭ، توعايعا ورمان قالىڭ باتپايتىن تۇمسىعى يت جۇرسەڭ
-سىزال ەل»دەدى.  –، «كۇندى جەرگە بارعانداعى كورگەنىم قۇلدىق پا-ەلدى»مىنە باال ەندى قالىڭ ويعا ءتۇستى، 

 ءسويتىپ. كەتەدى ءجۇرىپ جاعىمەن ورمان قالىڭ دەپ، –، «كۇنسىز جەرگە بارسام كۇر بوسقا ءولىپ قاالرمىن
 ءبىر. ءجۇردى ۋاقىت كوپ اراالپ ورماندى باال جاس قاتپاعان ىرعاسىقاب. جەتتى دا ورمانعا باال بۇل جۇرە-جۇرە
يدى كورەدى. اياڭداپ وسى سارايعا كەلسە، ءبىر سارايدا ارعىماق سارا ۇلكەن تۇرعان ىشىندە اعاش قالىڭ كۇنى

اتتاردى كورەدى، بايالۋلى تۇرعان، ونى ۇستاۋعا الدىنا بارسا تىستەپ، ارتىنا بارسا تەۋىپ ماڭايىنا جۋىتپايدى. ەكىنشى 
ىلۋلى كەشەك ء-ە كيىمءبىر ۇيىنە كىرسە، ءبىر قازان اڭ ەتى اسۋلى تۇر ەكەن. توردە سەمسەر ءىلۋلى تۇر ەكەن جان

كىرشى » بىرىنە:-تۇر ەكەن. مىنە، بۇل باال ەتكە تويدى. ءسويتىپ وتىرعاندا داالدان ءدۇبىر داۋىس ەستىلەدى دە بىر
 ابوساعاع كىرەتىن بۇالر الىپ جازىپ سەمسەردى توردەگى باال. دەيدى –، «ۇيگە، ادامزات ءيىسى شىعىپ بارادى

ل كەلگەندەر جەزتىرناق دەگەن جالماۋىز ەكەن. ءسويتىپ جەزتىرناقتىڭ بىرەۋى كىرە بۇ سويتسە. قالدى تۇرا تىعىلىپ
بەرگەندە ونى سەمسەرمەن باال باسىن شاۋىپ تاستايدى. ءبىراز كىدىرگەن سوڭ ەكىنشىسى كىرەدى. باال كوپ 

لەر وزدەرى الگى»ەتىپ، ويالنباستان ونىڭ دا باسىن الىپ تاستايدى. ءسويتىپ ءبىر ۋاقىتتا ءبىر ءداۋ جەردى دىرىلد
دەپ، اتتان ءتۇسىپ ەسىكتەن كىرە بەرگەندە باال دا تۇرىنەن قورقىپ جۇرەكسىنىپ، « اۋ، ا-جەپ قارىق بولىپ جاتىر

سەمسەردى سىلتەپ قالعاندا، سەمسەر تۋرا تيمەي ءبىر شەكەسىن عانا الىپ ءتۇسىپتى. ءسويتىپ قايتا ورالىپ باالعا تاپ 
ەن تاعى ءبىر ۇرىپ جىعىپ، شاال ءولتىرىپ، ءبىر كىلەتتىڭ ىشىندە زىندان بار ەكەن، سول بەرگەندە باال سەمسەرم

-زىندانعا ءبارىن تاستاپ توبەسىن جاۋىپ تاستايدى. ءسويتىپ، باال جەزتىرناقتىڭ تۇقىمىن قۇرتىپ، ەندى ءوزى ەمىن
سويتىپ لسە، ەش ارعىماق تيمەيدى. مىنە، ءەركىن جەزتىرناقتىڭ كيىمىن كيىپ، سەمسەرىن الىپ ارعىماقتاردىڭ قاسىنا كە

وسى جەردە بىرنەشە جىلدار اڭ اۋالپ تۇرادى. بۇل سارايدىڭ توڭىرەگىنە اڭنىڭ ەتىپ تولتىرادى. ەندى باالنىڭ 
ءوزى جالعىز ءجۇرىپ جالىعادى دا وعان ءبىر وي تۇسەدى. ول ەلىنە بارىپ قايتپاقشى بولىپ ءبىر ارعىماقتى ەرتتەپ، 

نعا ەتتى تولتىرىپ ەلىنە قاراي ءجۇرىپ كەتەدى. ءسويتىپ بۇل باال ەلىنە جاقىنداعان سايىن ەش ادام ءبىر قورجى
نەمەسە مال كوزىنە تۇسپەيدى. ول اكەسىنىن جەرىنە كەلگەندە ۇيىلگەن اق سۇيەكتەن باسقا ەش نارسە كوزىنە 

ىپ ن. ەش ادام كوزگە تۇسپەپتى. ءسويتتۇسپەيدى. ءوزىنىڭ قىستاۋىنا كەلسە، قىستاۋىن سۇيەك باسىپ جاتىر ەكە
ەكى ايەلدىڭ شاڭقىلداپ ۇرىسقان داۋىسىن ەستىپ سول وزەنگە -دال بولىپ تۇرعاندا قاسىنداعى وزەننەن بىر-دەل
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قاراي ارعىماعىن جەتەلەپ كەلسە، شوپتەن جاساعان جامان كۇركەنىڭ ىشىندە شەشەسى مەن قارىنداسى ءبىر كىشكەنە 
 ەكەن. قاستارىنا كەلگەندە شەشەسى تانىپ باالسىن قۇشاقتاپ: ىشەككە تاالسىپ وتىر

 ءبارىن ڭمالدى. تۋدى اشارشىلىق. كەتتى قۇت باسىمىزداعى كەتتىڭ، سەن ەكەنسىڭ، قۇت جۇرگەن سەن قۇلىنىم، –
زىپ، ويعىت ەتكە باال جەردە سول. دەدى – وتىرمىز، تاالسىپ ىشەككە سوڭ، ساسقان الماي تابا تۇك ەندى. بىتىردىك

ارعىماققا مىنگىزىپ ورمان ىشىنە الىپ كەتتى. ورماندا ءوزى مەكەندەپ جۇرگەن جەرگە كەلىپ عۇمىر ءسۇرىپ تۇرا 
 بەرەدى. كۇندەردە ءبىر كۇنى باال بار سارايدىڭ كىلتىن بەرىپ:

ن سارايدى جاتقا جەزتىرناق دەپ – اشپا، سارايدى مىنا ءبىراڭ بەرىڭدەر، كورە اشىپ ءبارىپ سارايدىڭ مىنا –
 تىپءسوي. كەتتى اۋالۋعا اڭ باالسى. بەرەدى قاال شەشەسى مەن قارىنداسى دەپ، –كورسەتتى. جارايدى، اشپايمىز، 

 ونىڭس. ەكەن كوپ ءدىلدا التىن، زاتتار، قىزىقتى ءتۇرلى نەشە. كورەدى اراالپ سارايدى بار ەكەۋى قىزىمەن كەمپىر
بۇل بىزگە مىنا سارايدى نەگە اشپا دەپ »بىرىنە -ەرىگىپ وتىرىپ بىر كۇندەرى ءبىر سوڭ بولعان كورىپ ءبارىن

 ىشىندە سارايدىڭ اشسا، كەلىپ دا، الدى قورىتىپ اقىل دەپ، –« كەتتى، كەل وسىنى اشىپ ىشىندە نە بار كورەيىك
 –« مبوال باال جوققا باالسى» تۇرسا تىڭداپ. شىعادى داۋىس ىڭىرسىعان ءبىر زىنداننان سول. ەكەن بار زىندان
 :كەمپىر ارادا سول. دەدى

 .دەدى – بار، باالم دە ءوزىمنىڭ ءارى، اۋالق –
 وبەسىندەت االدى، سۋىرىپ جەزتىرناقتى تاستاپ ارقان كەمپىر كەزدە سول. دەدى – بوالم، باي جوققا بايى ەندەشە، –

 الىپ اسىرادى. جەزتىرناق سەمىردى.س سوعان ەكەن، بار ساندىق كەبەجە ۇلكەن وسىنى مىنە،. ەكەن بار كوزى جالعىز
 كەمپىر جەزتىرناقتان ەكىقابات بولىپ باال كوتەردى.

كۇندەردىڭ ءبىر كۇنى كەمپىر ءىشىن بىلدىرمەي ءجۇرىپ بوساناتىي كۇنى جاقىنداپ قالدى. ەندى كەمپىر جەزتىرناقپەن 
 اقىلداستى. جەزتىرناق وعان مىنانداي اقىل بەرەدى:

 ويتىپءس. دەدى –يىن اپارىپ باالڭنىڭ كەلەتىن جولىنا تاستا. ول ساعان اكەپ اسىراتادى، كە ننانبوسانعا سەن –
. تاستاپتى رىپاپا جولىنا كەلەتىن باالنىڭ وراپ نارسەگە ءبىر ونى. تاۋىپتى ۇل بوسانىپ كەمپىر وتكەندە كۇندەر ءبىر

دەپ « نەشايتان با، الدە»ىمەن جاقىنداپ كەلىپ، ات قاسىنا. كورەدى باالنى جاتقان جولدا قايتسا، اڭنان باال ءسويتىپ
كۇدىكتەنىپ كەلسە، ادامزاتتىڭ باالسى ەكەن. جانە ءوزى ەركەك باال ەكەن. سول ارادا باال ول جاتقان كىشكەنە باالنى 

 اتتان ءتۇسىپ، كوتەرىپ الدىنا الىپ ۇيىنە اكەپ، ەسىك الدىندا تۇرىپ ايقاياليدى:
 :شەشەسى كەزدە سول. دەيدى –ەن وزىمە ءبىر ءىنى تاۋىپ اكەلدىم، م. كەلشى بەرى اپا، اپا، –
 .دەپتى – تۇرعانىڭ، اكەپ شىعار شايتان باال، ەتكەن نە ايداالداعى ارى، تارت –

 باالسى:
 كورىپ، پشىعى شەشەسى كەزدە سول. دەدى – كورىڭىزشى، شىعىڭىزشى، ءوزىڭىز باالسى، ادامزاتتىڭ اپاتاي، جوق، –

 ەن كىسىدەي:بىلمەگ تۇك
. بەرەدى ياسىرا باالنى سول جۋىندىرىپ، كىرىپ ۇيگە الىپ قولىنا دەپ – ەكەن، باالسى ادامزاتتىڭ شىن ياپىراي، –

 ويلەيس ءجوندى كەلگەندە، جاسقا جارىم ەكى-ەكى باال بۇل. جەتتى ەر باال جاس. ءوتتى جىلدار تاالي وسىمەن مىنە
تكەندە جەزتىرناق شىعادى ەكەن. ءبىر كۇنى سونى كورىپ قالىپتى. اعاسى كە اڭعا اعاسى كەزىندە، جۇرگەن الماي

 اڭنان كەلگەن كەزدە، اعاسىنىڭ الدىندا وتىرىپ:
 بى،سەبە كورسەتۋ توبەسىن باالنىڭ ال. ەسكەرمەيدى ەلەپ اعاسى ونى. كورسەتتى توبەسىن دەپ وي،-اي اعا، –

دەپ توبەسىن كورسەتۋ سەبەبى وسى ەكەن. « اي»نە، باال مى ەكەن، بار كوزى جالعىز توبەسىندە جەزتىرناقتىڭ
باالنىڭ ول ايتىپ وتىرعانىن زالىم كەمپىر ءبارىن ءتۇسىنىپ وتىرىپتى. مىنە بۇل جولى باالسى اڭعا كەتكەندە كەمپىر 

 جەزتىرناقتى شىعارىپ الىپ، جاس باال قاسىندا وتىرعاندا جەزتىرناققا:
 كەزدە سول .دەپتى –، «دى. ەندى ءبىراز ۋاقىتتا انا قۋعا ءبارىن ايتاتىن ءتۇرى باربول بىلەتىن نءبارى باالڭ مىنا –

 :ايتىپتى اقىل كەمپىرگە ول جەزتىرناق
 كىنەر-ەمىن ءوزىمىز كەيىن سونان. ولەدى ۋالپ ول سودان. بەر ەزىپ ۋ ورنىنا سۋسىن كەلەردە اڭنان باال سەن، –

ن اقىل كەمپىرگە ەداۋىر جىگەر بەرەدى. ول باالسىنىڭ كەلۋىنە قارسى ۋ ايتقا وسى مىنە. دەپتى – سۇرەمىز، ءومىر
ەزىپ دايىنداپ وتىرادى. ال ەندى بۇل باالنىڭ ادەتى اڭنان كەلگەننەن كەيىن ءىنىسىن الدىنا الىپ بەتىنەن ءسۇيىپ، 

ا اڭنان تىرعان جەرگە قارسى باال دتوسىنە شىعارىپ، سونان كەيىن بارىپ سۋسىن ىشەدى. مىنە ءسۇيتىپ كۇتىنىپ و
كەلىپ جەتەدى. اتىن بايالپ جايالنىپ، ۇيگە كىرىپ، شەشىنىپ وتىرىپ، ءىنىسىن شاقىرىپ الدىنا الىپ، بەتىنەن ءسۇيىپ 

 توسىنە شىعارىپ وتىرىپ:
 االب جاس وتىرعان الدىندا. بەرەدى اكەپ ۋدى قويعان ەزىپ شەشەسى ارادا سول. دەپتى – بەرشى، سۋسىن اپا، –

بىردەڭە دەيدى. ونىڭ سوزىنە تۇسىنبەگەن اعاسى ونىڭ نە دەپ وتىرعانىن ەلەمەي قولىنا -ج ەتىپ بىردەڭەبى-بىج
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تيگەن ۋدى سۋسىن دەپ اۋىزعا جاقىنداتا بەرگەندە الدىندا وتىرعان ءىنىسى ۋ قۇيعان اياقتى قاعىپ جىبەرىپ، توگىپ 
 تاستايدى. سول ارادا شەشەسى:

 ۋدى انقالع دەپ، –ەن اعاڭنىڭ سۋسىنىن ىشكىزبەي نەعىپ قۇتىرىپ وتىرسىڭ؟ كەلگ شولدەپ ان،انتۇرع ەي، –
 كىزبەيىش دەيىن ۇشكە ءسويتىپ. ىشكىزبەپتى دا مۇنى باال جاس. بەرىپتى اكەپ قايتادان شايىپ-ءجۋىپ ەزىپ،

ەرتەسىنە اڭعا  باال اڭشى ءسويتىپ. قالىپتى الىپ اجالدان ءبىر اعاسىن ءسۇيتىپ مىنە،. ىشكىزىپتى رەت ءتورتىنشى
كەتىپ، سارى ۋايىمعا ءتۇسىپ، وي وياليدى. ويتكەنى ساراي توڭىرەگى تولعان اڭ ەتى ازايىپ قالدى. ءبىر جەزتىرناق 

قارىنداسىم  جالعىز شەشەم مەن»تۇنى وياليتىنى -اق جەيدى ەكەن. باالنىڭ كۇنى-ءبىر جەگەندە قىرىق اڭنىڭ ەتىن ءبىر
 دەگەن ۋايىم، ونى جۇدەتىپ بارادى.« جەۋگە مۇمكىن ەمەس، بۇل ەت قايدا كەتىپ جاتىر مۇنشالىق ەت

 ءسويتىپ ەندى ۇيدە قالعاندارعا كەلەيىن. باال اڭعا كەتتى. شەشەسى جەزتىرناقتى شىعارىپ الدى دا: 
 :ىرناقجەزت سوندا. دەيدى – ىستەيمىز، نە ەندى. قويدى ىشكىزبەي ۋدى. ءبىلدى ءبارىن باال مىنا –
. ىردىوت كۇتىپ كەلۋىن بااليىڭ دەپ –اق قويايىن. ءوزىم ونىمەن ايقاسىپ كورەيىن، -مەن تىعىلماي ەندەشە، –

-جەردەن رگەنكى باال جاۋىز وتىرعان دايىندالىپ بايقاۋسىزدا. جەتەدى كەلىپ اڭنان دا باال اڭشى ۋاقىتتا ءبىر ءسويتىن
ەركىنە كونبەي ءجۇر، اڭشى باال جاۋمەي الىسا ءجۇرىپ  ەكەن، باسىم كۇشى دا باالنىڭ دە سويتسە. تۇسەدى ايقاسا اق

 شەشەسىنە ءوتىنىش ايتادى:
 كورسەتەتىن بار كومەگىڭ نە عوي، ەدىم باالڭ تاپقان ءۇزىپ ومىرتقاڭدى اي ون ول، دەدى – انا، ارداقتى –

 :شەشەسى دەگەندە،
 .بەرىپتى جاۋاپ دەپ – از، جۇمىسىم قال، ءبىرىڭ دە، ءول ءبىرىڭ –

 سودان باال قارىنداسىنا ارىز ايتادى:
 دەگەندە، – كورسەتەتىن؟ بار جاردەمىڭ نە. ەدىڭ پە ەمەس تۋىس تۋعان انادان ءبىر دا بولسا ايەل زاتىڭ –

 :قارىنداسى
 اپشىرىلد ءىنىسى جاس قالعان ەندىگى ال. بەرىپتى جاۋاپ دەپ – از، جۇمىسىم قال، ءبىرىڭ دە، ءول ءبىرىڭ –

 رالىپ ءجۇر. قولىنان كەلەر قايرات جوق. ول كەزدە اڭشى اعاسى:و اياعىنا جىالپ
 التىن قالتاسىنداعى ءىنىسى سوندا. دەيدى – ۇر، اياعىن دا ال سونى. بار كەزدىك التىپ قالتامدا مەنىڭ كوكەشىم، –

رقاسىندا جەزتىرناقتى ا ءىنىسىنىڭ وسى مىنە،. ءتۇسىپتى قيىن اياعىن ەكى تاپسا، تىرسەگىن جەزتىرناقتىڭ الىپ، كەزدىكتى
ءولتىرىپ، شەشەسى مەن قارىنداسىن ەكى كوزىن ويىپ الىپ ورمانعا تىرىدەي قاڭعىرتىپ جىبەرىپ، ىنىسىمەن ەكەۋى 

ي ەعۇمىر ءسۇرىپ تۇرا بەرىپتى. ءبىراق تا ءىنىسىنىڭ ءتۇبى جەزتىرناقتىڭ تۇقىمى ەكەنىن سەزدى. ءبىراق سىر بەرم
ءىنىسىن اسىراپ جۇرە بەرەدى. ءسويتىپ بىرنەشە جىل ءوتىپتى. جاس ءىنىسى دە ەر جەتىپ كۇندەردىڭ ءبىر كۇنى 
اعاسى كۇدىكتەنىپ، ويىنا قورقىنىش كىرىپ، ءىنىسىنىڭ كۇشىن سىناماق بوالدى. ءسويتىپ ءبىر كۇندەر وتكەندە اعاسى 

 تۇرىپ ىنىسىنە:
ىشىمىز پىستى عوي. كەلىپ ەكەۋمىز اتىسىپ ات ء ابدەن عانا، ەكەۋمىز اراسىندا ورمان قالىڭ ايداالدا كوكەشىم، –

 .دەدى –ۇستىنەن تارتىسىپ وينايىق، 
 ءىنىسى: 
 .دەپتى – ويناعانىم، الىسىپ سىزبەن اعا، بوالدى، ۇيات –

 سول كەزدە اعاسى:
 اعاسى. بولماپتى دەپ –! ەلك. قوي اق-ەكەۋمىز جوق ەشكىم ارادا بۇل بوالتىن ۇيات. ەتپەيدى نارسە ەش –

اعان سوڭ ءىنىسى وزىنە ارنالعان كيىمدى كيىپ، وزىنە ارنالعان ارعىماقتى ءمىنىپ، اعاسىمەن ەكەۋى تارتىسا بولم
اق اعاسىن كوتەرىپ الىپ ءوز ارتىنا مىنگىزىپ الىپتى. ءسويتىپ -اق ەكەن كوپكە جىبەرمەي-تۇسەدى. مىنە، سول

اسقانىن ءبىلدى. مىنە، وسى ۋاقىتتان باستاپ باال دا اعاسىنا ەرىپ اڭ اۋالي باستادى. ارينە، اعاسى ءىنىسىنىڭ كۇشىنىڭ 
اڭنان كەلگەن كەزدە اۋالعان اڭداردى قاراساڭ باال اعاسىنان ەكى ەسە كوپ اۋالپ اكەلەتىن بولدى. ءسويتىپ ءار 

اتەرگە ءتۇستى. بۇل مەنى ءبىر كۇنى ءبىر ق ۋاقىتتا اعاسى بۇل باال جەزتىرياقتىڭ تۇقىمى. مەنەن مۇنىڭ كۇشى اسىپ
دەپ، قالىڭ ويعا ءتۇستى. ءسويتىپ ءبىر كۇنى ءىنىسىن « ۇشىراتار. ونان دا مەن وسىندايدا بۇل پالەدەن قۇتىاليىن

 شاقىرىن الدى دا وعان بىالي دەدى:
 ەڭگەج ساعان ءسويتىپ رايىن،با جاققا ەل مەن وتكىزگەنشە ءومىر بوسقا بولىپ ەكەۋ-ەكەۋدەن ايداالدا قاراعىم، –

 .دەپتى –كەلەيىن،  تاۋىپ
. نەمى. ءىنىسى دەپتى – اكەلىڭىز، جوق، قارسىلىعىم اعا،. بولماس جامان اكەلسەڭ جەڭگە اعا، جاقسى، ونىڭ –

 جەرگە اناداي اسىاع. كەتتى ءجۇرىپ قوشتاسىپ ىنىسىمەن ءمىنىپ اتقا الىپ، تۇلىگىن-ازىق دايىندالىپ اعاسى ءسويتىپ
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ايىن دەپ قاتەرگە ۇشىرات»ن شاقىرادى. مىنە، سول كەزدە اعاسى وتە قاتتى قورىقتى اعاسى ايقايالپ ءىنىسى كەتكەندە
 :ءىنىسى كەلگەندە قاسىنا ايانداپ –دەپ، « اۋ-شاقىردى

 ەنم ۇشىراساڭ قاتەرگە ءبىر بارىپ وندا سەن ال بارام، قالىپ بولسام مەن باراسىڭ، كەتىپ بولساڭ سەن اعا، –
قاتەرگە ۇشىراسام سەن قايدان بىلەسىڭ، ول ءۇشىن كەلىڭىز، سەمسەر ايىرباستايمىز.  ءبىر مۇندا مەن. بىلەم قايدان

وندا بارىپ ءسىز ءبىر قاتەرگە ۇشىراساڭىز مەنىڭ كولىمداعى ءسىزدىڭ سەمسەرىڭىزدى تات باسادى. ءسىزدىڭ ءبىر 
لەم. ال مۇندا قالىپ مەن ءبىر قاتەرگە ۇشىراسام ءسىزدىڭ قولىڭىزداعى مەنىڭ قاتەرگە ۇشىراعانىڭىزدى مەن سودان بى

 سەمسەر ەكەۋى دەپ، –سەمسەرىمدى تات باسادى. مەنىڭ ءبىر قاتەرگە ۇشىراعانىمدى ءسىز سودان ءبىلىڭىز، 
 اتى ە،د كيىمى دا، بويى ەكەۋىنىڭ ەكەن، ۇقساس وتە بىرىنە-بىر ەكەۋى بۇل ەندى ال. كەتتى ءجۇرىپ ايىرباستاپ

 ي ەكەن.بىردە دە ءسوزى سويلەگەن دا،
مىنە، سونىمەن اعاسى ۇزاق ساپاردا كەلە جاتىر. ارعىماعىنىڭ ءىزى جەر وشاقتاي بولىپ ويىلىپ قاالدى ەكەن. ءسويتىپ 

پ كەلىدەپ، وعان بۇرىلىپ « بۇل نەتكەن وتاۋ ايداالدا تۇرعان»ول كەلە جاتىپ ايداالدا ءبىر اق وتاۋدى كورەدى. 
اتتان ءتۇسىپ، اتتى بەلدەۋگە بايالپ ۇيگە كىرسە، ءۇي ىشىندە اي مەن كۇندەي بولىپ ءبىر قىز وتىر ەكەن. ونىمەي 

 امانداسىپ، ءجون سۇراسىپ بولعاننان كەيىن تاماقتانىپ، سۋسىنداپ جايالنىپ وتىرعاننان كەيىن ول جىگىتكە:
 :گىتجى دەسە، – كەلدىڭ؟ نەگە مۇندا سەن سورلى، وي، –
 .دەپتى – بار، نەسى –

 سول كەزدە قىز:
 .دەپتى –مەنىڭ اعايىم بار، ول كەلىپ قالىپ سەنى كورسە، ءتىرى تاستاماس،  –

 جىگىت ماڭعازدانعان پىشىنمەن:
. قالدى ولىپب عاشىق وتە بىرىنە-بىر ەكەۋى بۇل ارينە،. بەرىپتى وتىرا دەپ – كورەرمىز، ۋاقىتىندا بولسا دە نە ە، –

 :تۇرىپ قىز كەيىن دەگەننەن الگىدەي جىگىت
ۋەكەل، والي بولسا مەنىڭ باۋىرىم كەلگەن كەزدە سەن داالعا شىقپا. سەن ءۇشىن ءوزىم شىعىپ جازاسىن تا ال –

 .دەپتى –بەرەيىن، 
 ۇيىنىنءت ءسوزدىڭ سويلەسىپ، جايالسىپ، كەلگەنشە باۋىرى بۇالر ارينە،. بەرەدى جاتا جىگىت دەپ – جارايدى، –

تىق وتى قوسىلىپ تا قالدى، ءسويتىپ وتىرعاندا ءۇيدىڭ توڭىرەگى عاشىق ەمەس بۇرىنعىداي. االدى ءپىسىرىپ ابدەن
 سىلكىنگەندەي بولدى.

 جىگىت:
 :قىز دەگەندە، – نە؟ بۇل –
 :كەلىپ ناسىرتى ءۇيدىڭ. جەتتى كەلىپ دا باۋىرى بۇيتكەنشە-ويتىپ. دەپتى – جاتىر، كەلە باۋىرىم مەنىڭ بۇل –
 ا، ۇيدەگى جىگىت داۋىسىنا شىداي الماي ورنىنان كوتەرىلىپ ءتۇستى.سالعاند ايقاي دەپ –! شىق بار، كىم مۇندا –

 سول ارادا قىز ءوزى شىعىپ:
 .دەپتى – بار، سەرىك وزىڭىزگە –

 سوندا باۋىرى:
 تانىسىپ، ەكەۋى ارادا وسى مىنە. شىعىپتى جۇگىرىپ كەزدە سول جىگىت. دەپتى – شىقسىن، بولسا سەرىك شىن –

باراقات ۇشەۋى تۇرا بەرەدى. ءبىر كۇنى تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرسا، ءۇيدىڭ ءىشىندس ءبىر جاي امانداسىپ قۇشاقتاسىپ
 ايدىڭ ساۋلەسى ءتۇسىپ تۇر ەكەن، جىگىت قىزدى وياتىپ:

 :وعان قىز سۇراسا دەپ – نە؟ ساۋلەسى ايدىڭ مىناۋ –
بار، ول ەكەۋمىز دوسپىز.  قىزى ءبىر ونىڭ بار، كەمپىر جالماۋىز. تۇرادى جەردە ءبىرسىپىرا ارادان وسى بۇل –

 ىگىتج ول كەيىن سونان مىنە،. دەپتى –سوندىقتان مەنىڭ ساۋلەم وعان، ونىڭ ساۋلەسى ماعان ءتۇسىپ ءتۇرادى، 
 كەزدە جاقىنداعان مەكەنىنە جالماۋىزدىڭ ول. كەتەدى ءجۇرىپ ىزدەپ جالماۋىزدى سول ەرتتەپ اتىن تۇرىپ

 داپ تۇرادى ەكەن. كەلە جاتقان كىسىنى كورىپ:قاراۋىل باسىندا اعاش قىزى جالماۋىزدىڭ
 .ساپتى ايقاي دەپ –! اپا! اپا –

 سوندا كەمپىر:
 :قىز دەسە، – ايقاياليسىڭ؟ نەگە نە، ءاي –
 :كەمپىر نداسو. دەپتى – االدى، مەنى. ولتىرەدى سەنى دە قايتسە. كەلەدى كىسى ءبىر ارعىماقتى قارا بورىكتى، قارا –
 عىماقتىار ءسويتىپ. دەپتى –وتىر. مەنى جەزتىرناقگىڭ تۇقىمى بولماسا ەشكىم اال المايدى،  تىنىش ساندالما، –

 ادام انمىڭداع. تاستاپتى كوگەندەپ كوگەنگە بايالپ اياعىن-قول وقىپ، سيقىرمەن جەردەن كەلگەن جەتىپ كىسى
ەندى ورماندا قالعان ىنىسىنە  تۇرسىن، جاتا كوگەندە وسى بۇل ەندى ال. ءۇشىن قىزى سونىڭ ءبىر ءبارى جاتىر
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ءبىر قاتەرگە  اق اعاسىنىڭ-كەلەيىك. اعاسىنىڭ سەمسەرىن ءىنىسىنىڭ قولىندا قالعان تات باسىپتى. مىنە وسى كەزدەن
زدەپ . ءسويتىپ ول دايىندالىپ اعاسىن ىۇشىراعاتنىن ءبىلدى دە، ءىنىسىنىڭ ۇيقىسى قاشىپ، اسى بويىنا تارامايدى

جولعا شىقتى. ارينە ول ىزدەگەندە تۋرا ارعىماقتىڭ ىزىنە ءتۇستى. سول ارعىماقتىڭ ءىزى العان كۇيىندە الىپ باياعى 
اق وتاۋعا اكەلدى. اق وتاۋعا جەتىپ كەلسە، اي مەن كۇندەي سۇلۋ قىز باۋىرىمەن ەكەۋى اتتان كوتەرىپ ۇيگە 

ارينە، بۇل قىز باالنىڭ اعاسىن دا ءوستىپ سىيالۋشى ەدى. ەندى بۇل باالنى سول ءوزىم تنگەن كۇيەۋىم كىرگىزىپتى. 
مەنىڭ اعايىمدى وسىالر ءبىر »دەپ ويالسا كەرەك. ال باال ەش سىر بەرمەي وتىرا بەرەدى. ءبىراق بۇنىڭ ويى 

 پ:دەپ وتىرادى. ءسويتىپ وتىرعاندا قىز تۇرى« قاتەرگە ۇشىراتسا كەرەك
 دە سىر بەرمەگەن باال:كەز سول. دەپتى – كەشىكتىڭ؟ سونشا نەگە جولى بۇل سەن –
 ۇشىراعان مالەگە ءبىر بارىپ جاققا باسقا اعايىم مەنىڭ»: ىشىنەن دە، بەردى جاۋاپ دەپ – اراالدىم، جەر كوپ –

. دىسال توسەك اق-ءبىر ەكەۋىنە كەلگەندە جاتۋعا سالىپ توسەك بولدى، كەش ءسويتىپ. ويالدى دەپ – ،«ەكەن
 ى. تاڭ اتا باال ويانسا ءبىر ايدىڭ ساۋلەسىن كورەدى. سوندا باال تۇرىپ:بەرد جاتا بەرمەي سىر باال دا سوندا

 :قىز دەسە، – نە؟ ساۋلە مىنا –
 :باال سوندا. دەپتى – عوي، ەدىم ايتىپ انەۋگۇنى –
 .دەپتى – تۇسىنبەپپىن، وتىرىپ ويالپ وي ءبىر وندا وي، –
ار. ونىڭ جالعىز قىزى بار. ول ەكەۋمىز دوسپىز. ونىڭ ب كەمپىر جالماۋىز جەردە ءبىرسىپىرا ارادان وسى ەندەشە، –

 :ىشىنەن باال كەزدە سول. قىز دەپتى –ساۋلەسى ماعان، مەنىڭ ساۋلەم وعان ءتۇسىپ تۇرادى، 
 زىمەنى ارعىماقتىڭ ءمىنىپ، ەرتتەپ اتىن دەپ، – ەكەن، ۇشىراعان قاتەرگە ءبىر بولىپ سوندا اعايىم مەنىڭ ءيا، –

 ى. ءسويتىپ جالماۋىزدىڭ مەكەنىنە جەتە بەرگەندە قىز تاعى دا:كەتەد ءجۇرىپ تاعى
 .ساالدى ايقاي دەپ –! اپا اپا، –
 :سوندا قىزى. شەشەسى دەپتى – نە؟ و –
. تىدەپ – االدى، مەن. ولتىرەدى سەنى دە كايتسە ناشار، ارىنى. كەلەدى بىرەۋ بار ارعىماعى قارا بورىكتى، قارا –

 :كەمپىر سوندا
 دە ىركەمپ. جەتتى دا باال ءسويتىپ. دەپتى –ا، مەنى جەزتىرناقتىڭ تۇقىمىنان باسقا ادام اال المايدى! ساندالم –

 ۇستاپ ىنانشاش توبە كەلىپ باال ءسويتىپ. المايدى باالنى بۇل سيقىرى تا ءبىراق. جۇگىرەدى تۇرا وقىپ سيقىرىن
ىرتىپ، كوگەندە جاتقان ەلدىڭ ءبارىن بوساتىپ، ءتۇس قالپىنا اعاسىن ول تاپتىرىپ، اعاسىن سوعىپ-ۇرىپ الىپ،

كەمپىردى ءولتىرىپ، دۇنيەسى مەن قىزدى الىپ اعاسى ەكەۋى قايتىپتى. مىنە سودان كەيىن باياعى اق وتاۋعا كەلەدى. 
عى قىز بەن اعاسى ەكەۋى شىعىپ قايسىسىن ءتۇسىرىپ االرىن بىلمەي اعاسى مەن ەكەۋى قاتار كەلىپ تۇرا قالسا، بايا

تاڭ بولىپ تۇرادى. سونان سوڭ ەكى جىگىت كۇلىپ وزدەرى تۇسەدى. ءسويتىپ جايالنىپ وتىرعاننان كەيىن -اڭ
 باياعى اعالى جىگىتتىڭ ءىنىسى، كىشكەنە شىنتاق ساۋساعىن شۇبەرەكپەن تۇبىنەن بايالپ اعاسىنا:

 .دەيدى – تاستاشى، شاۋىپ شىنتاعىمدى مىنا اعا، –
 سوندا اعاسى:

 .دەپتى –ازىم بوالدى، ج اكە، قوي –
 سوندا ءىنىسى:

 سوندا. تاپتىتاس شاۋىپ شىنتاعىن اعاسى سوڭ بولماعان ءتىپتى. دەيدى – ەمەسپىن، ريزا سىزگە شاپپاساڭ وسىنى –
 :ءىنىسى

 لىپا قاسىنا جەڭگەم دەپ ەكەن ءسىز مەنى قونعاندا، كەلىپ مەن كەزدە انا بولدىم، بەك كۇنادان مەن ەندى مىنە، –
. سوندا وسى شىنتاعىممەن عانا تىرەپ جاتىپ ەدىم، دەنەم تيگەن جوق ەدى. مىنە، كىنالى وسى شىنتاق ەدى. ەدى

 نەشە پالى قىزدى انا اعاسى الىپ، ءوزى قىزىن كەمپىردىڭ جالماۋىز ءسويتىپ. دەپتى –ەندى كۇنادان اۋالق بولدىم، 
 بەرىپتى. تۇرا ءسۇرىپ ءومىر جاقسى جاساپ تويىن كۇن نەشە ويىن، كۇن
 . سامارحان حان21

ەرتە زاماندارداعى وتكەن عاسىرالردا دۇنيەدە ءومىر سۇرگەن اڭشىلىقپەن كۇن كورگەن اۋقاتى جاقسى ءبىر كەمپىر 
لى قانداي جاقسى بولسا دا والر ەشقانداي جاس مەن شال بولىپتى. والردىڭ جاسى قىرىق پەن ەلۋدەن اسقان. قو

نارەستە كورمەپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن وتكەننەن كەيىن كەمپىر جۇكتى بولىپ قىز تاۋىپتى. اراسىنا ءبىر جىل اراالتىپ 
 .شال باالسىنىڭ اتىن سامارقان قويىپتى-تاعى جۇكتى بولىپتى، بۇل جولدى ەركەك باال تاپتى. ءسۇيتىپ كەمپىر

مىنە، سامارقان وسىمەن ءوسىپ، ەرجەتىپ كەلەدى. اكە شەشەسى ونى وتە جانىنداي كورەدى، ول باال وسكەن سايىن 
اقىلدى بوالدى. نەشە ءتۇرلى ونەر شىعارادى، جاسى تولعاننان كەيىن وقۋعا بەرەدى، ول وقۋدى وتە جاقسى وقيتىن 

 بوالدى.
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اكەسى اڭعا كەتەدى. ول ۇيىقتاپ جاتىپ تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرىپ  كۇندەردە ءبىر كۇن وتكەننەن كەيىن سامارقاننىڭ
 :اناسى. دەدى –، «اپا مەن ءبىر ءتۇس كوردىم»تاماق جاساپ جۇرگەن اناسىن شاقىرىپ، 

 ماعانجاقتىر سامارقان قاراپ تەسىلە بەتىنە اناسىنىڭ. دەدى – بەرەيىن، جورىپ مەن جىبەر، ايتىپ قاراعىم يا، –
 :داۋىسپەن

گەن باالسىنان ەستىمە ءسوز مۇنداي بۇرىن. باستايدى كيىنە تۇرىپ دەپ – ايتپايمىن، ساعان ەندەشە مدىءتۇسى –
اناسى قاتتى اشۋالندى دا باالسىن ۇرىپ تاستادى. اتا اناسىنان مۇنداي سوققى تۇرماق قاتاڭ ءسوز ەستىپ كورمەگەن 

تەن قاعاز قاالمىن الىپ ۇتكەلىنە جونەلدى. ءدال سامارقان اناسىنىڭ ۇرعانىن قاتتى كەك كورەدى دە تاماق ىشپەس
وسى كۇنى سامارقاننىڭ اكەسى دە اڭنان قايتقان ەكەن. جىالپ كەلە جاتقان باالسى سامارقانعا قارسى جولىعادى، 
جانىنداي جاقسى كورەتىن اكەسى باالسىنىڭ جىالعانىن كورىپ جانى شىعىپ كەتە جازدادى، اتتان قارعىپ ءتۇسىپ 

 االدى: قۇشاقتاپ
 باالسى وكسىپ جىالپ تۇرىپ: سوندا. سۇرادى دەپ – سەن؟، جىالدىڭ نەگە ساعان، ءتيدى كىم قاراعىم –
 ۇرىپ مەنى ەدىم، دەپ ايتپايمىن ەندەشە مەن. دەدى جوريىن ايت ماعان يا ەدىم، دەپ كوردىم ءتۇس اپاما مەن –

 :العانداي جۇلىپ اكەسى بولىسىمەن ايتىپ ءسوزىن باالسى. دەدى – جىبەردى،
 ىرايااق كوزىمەن جاقتىرماعان. اكەسى دەدى –، جىەرەيىن جورىپ مەن ءتۇسىڭدى ايتشى، ماعان ەندەشە قاراعىم يا –

 :اكەسىنە سامارقان دا، قارادى بەتىنە
 :اق-ويالنباستان كوپ اكەسى. دەدى – ءتۇسىمدى، ايتپايمىن دا ساعان ەندەشە –
 ىرتىپشىقپ قامشىمەن باالسىن دەپ – مە، كەلدى ويناعىڭ مەنىمەن جوق ەكەن، دەگەن بىتەيىن ادەت ءبىر ساعان –

ىپ قۋىپ جىبەرەدى. ودان جامان جىالعان باالسى وقۋ وقيتىن جەرىنە جاقىنداپ، وكسىگىن تيىپ وقۋىنا كەلەدى. سوع
رىپ وتىرادى. سول كەزدە ساباق بەساباقتا وتىرعاندا كوڭىلسىز وتىرعان سامارقانعا قاراپ باسقا باالالر دا كوڭىلسىز 

 وتىرعان مولداسى بايقاپ وتىرىپ سامارقاندى تۇرعىزىپ:
 – ىڭدى،شىن ايتشى بولدى، نە ساعان بۇگىن ەدىڭ، ەمەس مۇنداي كۇندە وتىرسىڭ، كوڭىلسىز بۇگىن نەگە سەن –

 :مولداسى كەزدە سول. ايتادى سىرىن بار تۋرالى ءتۇس كورگەن باياعى باال سوڭ قويماعان جانىن مولدا دەپ
 دىرايىپ ونىڭ دا بەتىنە قارادى دا:ا سامارقان. دەدى – جوريىن، مەن ايتشى، ماعان بولسا ونداي –
 .دەدى – ايتپايمىن، دا ساعان ەندەشە –

 سوندا مولداسى:
 داالعا الىپ دۇرە 25 شىبىقپەن قۇيرىعىنان الىپ شىعارىپ دەپ، – عوي، ەكەنسىڭ وتىر مازاقتاپ مەنى سەن ءا، –

 .جىبەرىپتى قۋىپ
سونىمەن داالعا شىعىپ الىپ، كوشە بويالپ زار قاعىپ كەلە جاتسا الدىنان پاتشانىڭ ءۋازىرى شىعادى. ول جىالپ كەلە 

 جاتقان باالنى كورىپ، ۇستاپ الىپ:
 تىپاي اياق باستان اڭگىمەسىن بار باال ەدى، سۇراپ باالدان دەپ – تيگەن، ساعان كىم جىاليسىڭ؟ نەگە سەن –

 :ءۋازىر كەيىن سونان. بەردى
 پتىدە –سونشا نەتكەن ءتۇس سونىڭ، مەن جورىپ بەرەيىن،  كورىپسىڭ، قورلىق سونشا ءۇشىن ءتۇس ءبىر –

 :قاراپ ادىرايا بەتىنە ءۋازىردىڭ سوندا. ءۋازىر
 استاپ،ت زىندانعا اپارىپ ۇرىپ-ۇرىپ باالنى اشۋالنىپ ءۋازىر. باال دەدى – ءتۇسىمدى، ايتپايمىن دا ساعان ەندەشە –

جالعىز قىزى ويناپ ءجۇرىپ زىنداننىڭ توبەسىندە كەسەدەي  پاتشانىڭ وتكەندە كۇن ءبىر كۇندەردە. تاستاپتى جاۋىپ
تەسىگى بار ەكەن، سودان قاراپ تۇرعان باالنىڭ كوزىنە كوزى ءتۇسىپ كەتەدى دە جۇگىرىپ كەلىپ قاراسا، ءوزى 

 قۇربى جاس باال ەكەن.
 .قىز دەدى – مۇندا؟ جاتىرسىڭ ىستەپ نە سەن –
 :قىز سوندا باال؟ دەدى كىمسىڭ سەن ال. باال دەدى –ىپ قويدى، جاۋ اكەپ ءۋازىرى پاتشانىڭ مۇندا مەنى –
. والدىب عاشىق بىرىنە-بىر ەكەۋى باستاپ كۇننەن وسى مىنە. دەدى – ەدىم، قىزى جالعىز پاتشانىڭ وسى مەن –
ز وعان ىق دا، جاتادى جىل جەتى زىنداندا وسى باال ءسۇيتىپ مىنە. تۇرادى بەرىپ اكەلىپ تاماق كۇندەلىكتى قىز ول

كۇن سايىن ءۇش رەت كەلىپ تۇرادى. ول باال تۋرالى ەشكىم بىلمەيدى، باالنى تاستاعان ءۋازىر اۋىسىپ كەتكەن. 
 باال قىزعا:كۇندەردە كۇن ءبىر كۇنى قىز كەلمەي قاالدى دا ەرتەسىنە كەلەدى. سوندا 

 پ تومەن قاراپ:كۇرسىنى قاتتى قىز سوندا. قويادى سۇراق دەپ – كەلمەدىڭ؟ نەگە سەن كەشە –
 :باال. قىز دەدى – تۋدى، جاعداي اۋىر باسىنا اكەمنىڭ مەنىڭ سۇرايسىڭ، نەسىن –
 :تۇرىپ قىز سوندا. دەدى – ماعان، ايتشى ەكەن، اپات اۋىر نە ە –
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پتى. ىبەرىج بەرىپ تاياق ءبىر جانە جىبەرىپتى، قابار پاتشا ورناالسقان بارىپ ءۋازىر سالعان زىندانعا سەنى باياعى –
اياعى بىردەي، وسى تاياق العاش اعاش بولىپ شىققاندا باسى قاي جاق، ءتۇبى قاي جاق، سونى تاپسىن، -تاياقتىڭ باس

 :سوندا باال. قىز دەدى جاتىر دەپ –سونى تاپپاسا ەلىن شابام، 
ى سكەن جاعىن ءتۇبتۇ قاراپ جاعىنا ەتەك تاۋدىڭ. دوماالت باسىنان تاۋ تاياقتى ول ما، سول جۇرگەنىڭ ۋايىمداپ –

 دوماالتىپ انتاۋد ەتىپ ايتقانداي قىزى اكەسى ايتىپتى، اكەسىنە قىز اقىلدى ول. باال دەدى –دەپ بەرىپ جىبەرسىن، 
 ۇندەرك ءبىر سودان. تاۋىپتى دەپ «دۇرىس» پاتشا ول ونى. جىبەرىپتى بەرىپ بەلگىلەپ جاعىن قاراعان ەتەككە

 ەسىنە كەلەدى. سامارقان قىزعا:ەرت قالىپ كەلمەي تاعى قىز وتكەندە
 :قىز دەگەندە، – كەلمەدىڭ، كەشە نەگە –
 .دەدى – بولدى، جاعىداي جامان دە كۇنگىدەن انەۋ ايتاسىڭ، نەسىن وي –
 .سامارقان دەدى – قالدى، بولىپ نە تاعى يا، –
ۇرى دە نىڭ دە بويى دا، ءتەكەۋى سول. جىبەرىپتى بەرىپ سيىر ساراال ەكى پاتشا سول باياعى دەيسىڭ، بولدى نە –

 جاتىر ەپد –بىردەي، سونىڭ اناسى قايسى، باالسى قايسى؟ سونى تاپسىن دەپتى پاتشاسى، ەلىن شاۋىپ االمىن، 
 :دە كۇلدى مۇرتىنان سامارقان سوندا. دەدى

ىن. ايداس قاراي سۋعا كەيىن سونان السىن، شولدەتىپ سيىردى ەكى ول. دەدى – ءىس، وڭاي دا ول ما، سول –
 .سامارقان دەدى –ەڭ الدىمەن سۋعا تۇمسىعىن تيگىزگەنىن اناسى دەسىن، 

عىن سۋعا ىونى ەستىگەن قىز اكەسىنە وسىالي ىستە دەپ ايتىپ بەردى، اكەسى قىزىنىڭ ايتقانىن ىستەدى. الدىمەن تۇمس
تيگىزگەن سيىردى اناسى دەپ بەلگىلەپ بەرىپتى. ول پاتشا ونى تۋرا تاپتى دەپ تاۋىپتى. ءبىر نەشە ۋاقىتتار وتكەننەن 

 كەيىن قىز تاعى دا كەلمەي قاالدى، ەرتەسىنە تاعى كەلەدى. سامارقان:
 .دەگەندە – كەلمەدىڭ؟ نەگە كەشە وعان –
 .قىز دەدى – تۋدى، كۇن ايتىلماستاي باسىمىزعا قىالسىڭ، نە وي –
 :قىز كەزدە سول. سامارقان دەدى – جاعىداي، نەندەي ايتىڭىز –
 .دەدى جارياالپتى دەپ –اعى پاتشا ەلىمىزدى شابامىز، باي –
 :سوندا قىز. باال دەدى – ەكەن، شاپپاقشى ءۇشىن نە –
 دەپتى – سى،و امالى بار مىنە. تاستاپتى قۇلىن بيەسى ءجۇز پاتشانىڭ ول كىسىنەسە، ايعىرى ءبىر اكەمنىڭ مەنىڭ –
 :وتىرىپ ويالنىپ سامارقان. قىز
 ىالپج جىعىلىپ اياعىنا دە كەلدى اكەسىنە ويالنباي كوپ. دەدى –شىقپاسام تابار ايال جوق،  مەن جاعىدايعا بۇل –

 :الدى جاتىپ
 اۋىپت جىگىت ءبىر جاتقان زىنداندا وسىندا جۇرگەن تاۋىپ ءبارىن. ەدىم جوق تاپقان مەن اقىلدى وتكەن الداعى –

 :پاتشا دەگەندە، دەدى –، جوق ايالم ىستەر شىقپاسام مەن جاعىدايعا مىنا ەندى ول. ەدى
 «اكەل شىعارىپ» پاتشا سونسوڭ. بىلمەيدى ادام ەش سۇراسا ۋازىرلەرىنەن دەپ – ادام، تۇسكەن قايدان ول –

 :كەيىن العاننان سۇراپ ءجونىن اتى. كەلدى الىپ شىعارىپ سامارقاندى. بەردى بۇيرىق دەپ
 .دەدى – ءتۇستىڭ، قاشان زىندانعا بۇل –
 .دەدى –جەتى جىلدان استى،  تۇسكەنگە مەن –
 قۇتقارساڭ وسىدان ما؟ بار امالىڭ ىستەيتىن جاعدايعا مىنداي بىلەرمىز، كەيىن تۇسكەنىڭدى قاالي كەلىپ، قاالي ال –

 .پاتشا بەردى ۋادە دەپ – االسىڭ، قىزىمدى وتىرىپ، تاعىما
ىگىت بەر، ءبىر سەركەش، ءبىر اتان تۇيە ج ءجۇز مىنگىزىپ اتقا بىر-ءبىر ماعان سامارقان، دەدى – بولسا، والي –

 امارقانس پاتشاعا ول بەردى، تۇگەل پاتشا ايتقانىن سامارقاننىڭ. دەدى –بەر، سونىمەن ول پاتشانى قاراتىپ اكەلەم، 
 ءجۇز اسىنداعىق ورناالسىپ، تىگىپ ءۇي جەتىپ، جەرىنە پاتشانىڭ ءجۇرىپ ۋاقىتتار بىرنەشە. كەتتى ءجۇرىپ اتتانىپ
 كە بۇيرىق بەردى:جىگىت

 .كەلدى الىپ ەسىپك شىبىقتى جىگىتتەر. دەدى – كەلىڭدەر، الىپ كەسىپ شىبىق سولقىلداعان بىر-ءبىر بارىپ تالدان –
 مالعا ادام، باسقا قىرىڭدار، ءيتتى كورىنگەن كوزدەرىڭە كىرىڭدەر، شارگە مىنا سامارقان دەدى – ەندى، ال –

قاننىڭ ايتقانىن ىستەپ ءشاردىڭ ءيتىن تۇگەل قىرا باستادى. بۇل ۋاقيعا ءشارىنىڭ سامار جىگىتتەر. دەدى – تيمەڭدەر،
 پاتشاسىنا دا جەتتى. ءشارىنىڭ پاتشاسى

 :سامارقانعا كەلىپ ءۋازىرى. بەرىپتى بۇيرىق دەپ – كەلىڭدەر، الىپ اقساقالىن ىشىندەگى –
 مارقان:سا دەسە، – سۇرايدى، پاتشا ءبىزدىڭ اقساقالدى ىشتەرىڭىزدەگى –
 وراعاق باقىرتىپ سەركەشتى ءۋازىر ماناعى. جىبەرەدى وڭگەرتىپ سەركەشتى دەپ – وسى، ساقالدى ىشىمىزدەگى –

 :پاتشا. تاقسىر دەدى «وسى اقساقال ىشىمىزدەگى» دەگەندە، «نە بۇل» پاتشا كىرسە،
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 مارقانعا:سا كەلىپ، قايتا ءۋازىر. دەدى – كەل، الىپ ۇلكەنىن ىشىڭدەگى كوزىڭدى، قۇرت –
 .دەدى – پاتشا، ءبىزدىڭ سۇرايدى ۇلكەندەرىڭىزدى ىشىڭىزدەگى –
 رگەندە،كى قوراعا باقىرتىپ تۇيەنى اتان ءۋازىر. جىبەرەدى بەرىپ تۇيەنى اتان دەپ – وسى، ۇلكەن ىشىمىزدەگى –

 :پاتشا
 .دەيدى – نە؟ بۇل –
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ – تاقسىر، دەدى وسى ۇلكەن ىشىمىزدەگى –
 :امارقانعاس كەلىپ قايتا ءۋازىر ماناعى. پاتشا دەدى –قۇرت ۇياتسىز كوزدەرىڭدى، ىشىندەگى قولباسشىسىن اكەل،  –
 :سامارقان سوندا. دەدى – جاتىر، سۇراپ قولباسشىالرىڭىزدى ىشتەرىڭىزدەگى –
اق وعان -جەردە كەلگەن پاتشا. كەلەدى پاتشاعا ءمىنىپ اتقا دەپ – مەن، قولباسشىسى بولسا ونداي ءا، –

 سالەمدەسكەننەن كەيىن:
 :سامارقان. دەدى – ،«ەكەنسىڭ جۇگىرمەك –
 .بەردى جاۋاپ دەپ – ەكەنسىڭ، جۇگىرمەك ءوزىڭ –
 .پاتشا دەدى – جۇگىرمەكپىن، نەگە مەن –

 سامارقان:
 .دەدى – جۇگىرمەكپىن؟ نەگە مەن ال –

 پاتشا:
 .پاتشا دەدى –ە ىستەدى ساعان؟ ن ءيتى ءشارىمنىڭ مەنىڭ بولماساڭ جۇگىرمەك سەن –

 سامارقان سوندا:
 مەنىڭ اۇلىعانىن ءيتىڭنىڭ ءبىر سەندەردىڭ ىستەمەدى، نە ءيتى ءشارىڭنىڭ سەنىڭ بولماساڭ، جۇگىرمەك سەن –

 .دەدى – قالدى، قىرىلىپ قويى ءجۇز پاتشامنىڭ
 سوندا پاتشا:

 .دەدى – نەمە، اقىماق و –
 سوندا سامارقان:

 .دەدى –نسىڭ، سە ەمەس، مەن –
 .دەدى – بولىپپىن، اقىماق نەدەن مەن ايتشى ال –
 ما قىرىال ناۇلىعانى ءيتىمنىڭ ءبىر مەنىڭ قويى پاتشاڭنىڭ سەنىڭ جەردەگى شاقىرمىم مىڭ نەشە بولماساڭ اقىماق –

 .دەدى – ەكەن؟
 سوندا سامارقان:

ەنىڭ تشامنىڭ ءبىر ايعىرىنىڭ كىسىنەگەنىنە سپا مەنىڭ جەردەن شاقىرىم مىڭ نەشە مىناۋ اقىماقتىعىڭ سەنىڭ ول –
 .دەدى –بيەڭ نە عىپ قۇلىن تاستاپ ءجۇر، 

 سول كەزدە پاتشا:
 .توقتاتىپتى سوندا جىگىتتەرىن بەرىپ ءامىر سامارقان. دەپتى – ەلىڭدى، توقتات جەڭىلدىم، قاراق يا، –

مىنە وسى ۋاقىتتان باستاپ ول پاتشا تاعىنان ءتۇسىپ، تاعىن سامارقانعا بەرىپ، قىزىن ايەلدىككە بەرەدى. ءسويتىپ 
زى پاتشا انىڭ باسىن قوسىپ، ءوءوزىنىڭ پاتشاسى دا قىزىن بەرىپ، تاعىن قوسا بەرەدى. ءسويتىپ سامارقان ەكى پاتش

 اناسىن، اكپەسىن تاۋىپ الىپ، عۇمىر ءسۇرىپ ءبىر نەشە جىلدار تۇرادى.-بولىپ، ەكى ايەلدى الىپ، ءوزىنىڭ اتا
 زارلىق-. مۇڭلىق22

 باياعى ءبىر زاماندا ءبىر شانشار دەگەن حان بولىپتى. قىرىق ايەل السا دا نە ۇلى، نە دە قىزى بولماپتى. حان ءبىر
اق قالدى، ءالى قىرىق ايەل السام دا نە ۇل، نە قىز -جاسىم بولسا كارى قويدىڭ جاسىنداي»كۇنى ءوزى ويالنادى: 

كورمەدىم. ەندى بىالي دەپ ەلگە حاباراليىن، كىمدە كىم قىزىم ءبىر ۇل، ءبىر قىز تابادى دەپ مويىنا الىپ، كەپىل 
 ىندەەرتەڭ سونىمەن. دەدى –، «تاۋسىز بەرەم دەپ حاباراليىنبولسا سوعان قانشا مال، التىن، كۇمىس سۇراسا توق

ۋ يدە، ءوزى جاسىنان اۇ تىككەن جاساعان شوپتەن باسىندا جار كەدەي، سونىمەن. ايتتى الىپ، جيناپ تۇگەل ەلدى
سالىپ، بالىق الىپ كۇن كورۋمەن كەلگەن ەكەن، ءوزىنىڭ جاڭعىز قىزى بار ەكەن، سوندا ءجاۋدىر قارت ۇيىنە كەلە 

اي وسى جاسىم كارى بولىپ، كۇشىم كەتىپ تۇرعاندا قىزىم كونسە ءبىراز كۇن -اتتەڭ دۇنيە»جاتىپ وياليدى: 
 ۋىرىپا ىڭقىلداپ وتىرىك بارايىندا ۇيگە قوي جاتىپ، كەلە ويالپ دەپ –اۋ، -كىشكەنە قىزىق كورىپ قاالر ەدىم

 نارسەنى رءاربى ساندىراقتاپ ىڭقىلداپ، سيپاپ تەرىن كەلىپ، ۇيىنە دەپ، – ،«كورەيىن ايتىپ قىزىما ساندىراقتاپ
 :قىزى سوندا. باستادى ايتا ءوزى
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 ىپ،بەر دوربا ەلى ەكى قىزى دەپ، –ىر حانعا بار، جۇگ كەرەك ايتپاۋىڭىز وتىرىك تەگىن ءسىزدىڭ اۋ،-اكە ءاي –
. دەدى ۇراس حاننان دەپ بەر كۇمىس التىن تولعانشا دوربا دەپ «تابادى قىز ءبىر ۇل، ءبىر قىزىم» ايت حانعا بارىپ
-الىءپ وي»: وياليدى ءجاۋدىر جاتىپ كەلە. جۇگىردى تۇرا بارۋعا ۇيىنە حاننىڭ سالىپ تۇرا قارت ءجاۋدىر اكەسى

ۇش ءدىلدا عانا سياتىن ەكى ەلى دوربانى بەرۋىن -ي، مەنىڭ قىزىم ءوزى تيەتىن بايىنا الدەن اق بارىپ، مىنا ەكىا
 قا وسىنى بولسادا دە نە قوي، و دەپ، – نەعىالدى، بەرسە قاپ ءبىر بولماسا ەڭ. كەلەدى ويالپ دەپ –، «قاراشى
 .كەلەدى حانعا ءجۇرىپ دەپ – االيىندا

 .سۇرادى حان دەپ –ال، نەگە كەلدىڭ، ش ءجاۋدىر ءا –
 .دەدى – بوالمىن، كەپىل ءوزىم تابادى، تاۋىپ قىز ءبىر ۇل، ءبىر قىزىم مەنىڭ كەلدىم، سىزگە مەن –
 .حان دەدى – سۇرايسىڭ، نە جارايدى، –
 .شال دەيدى – بولعانى، بەرسەڭ تولتىرىپ دوربامدى مىنا –

 حان دوربانى كورىپ:
 .قارادى حان دەپ –قاپ جوق پا ەدى، مىناۋ نە بوالدى،  ۇيىڭدە سەنىڭ وۋ، –
 .قاراپ حانعا دەدى – بوالدى، دە بەرسەڭ تولتىرىپ وسىنى اي،-يەمىز حان وي –

 سوندا حان ايتتى:
 ءدىلدا كىە ءبىر اشىپ، اۋىزىن قازىنانىڭ كەلىپ.دەدى – بەر، سالىپ ءدىلدا ءۇش ەكى ءبىر دورباسىنا شالدىڭ مىنا –

، كورىنبەدى. كۇرەكتەپ سالىپ ەدى سول كىلەتتەگى تۇگەلدەي كەتتى. قازىناشى حانعا كەلىپ ايتتى، حان ەدى سالىپ
ەستىپ قايران قالدى. سونىمەن جەتى كىلەتتى تۇگەلدەي سالدى، سوندا دا تولمادى دوربا. ونان سوڭ ەلدى جيناپ 

زعا ون ءدىلدا، سىيسادا بەر بەس ءدىلدا، سىيماسا دا بەر توبەل تازعا ءتور ءدىلدا، قىرما تازعا قىرىق ءدىلدا، ويما تا
 ماستەك ءبىر وتىرعاندا دەپ كەرەك ىستەۋ نە ەندى تولمادى، دا سوندا. ساالدى سالىق ەلگە دەپ –بەس ءدىلدا، 

. ەدىد بەرەيىن التىندى دوربا بىردەي بويىڭمەن ءوز. دەدى «بەرەسىز نە بەرسەم تولتىرىپ مەن» كەلدى كەمپىر
شىم توپىراقتى اكەلىپ دورباعا سالىپ ەدى، اسىپ توگىلدى. -ا كەمپىر بارىپ، توعىز جولدىڭ تورابىنان شىمسوند

ەلدەن، تازدان العان التىن، كۇمىس ءبارىن قايىرىپ بەردى. ءوزىنىڭ قازىناسى قايتا تولدى. سوندا دوربادا قالعان 
عىز اق ەكىقابات بولدى. تو-قىزىن بەردى. قىزى بارسىمەنالتىن، كۇمىس جەتى اتان تۇيەگە جۇك بولدى. سونىمەن 

 اي توعىز كۇن دەگەندە حان:
 قال، دامۇن بولىپ كوز باس سەن بواليىن، تاۋدا مەن ءۇشىن سول عوي، جوقپىن ەستىگەن داۋىسىن باالنىڭ مەن –
 .كەتتى تاستاپ ءۋازىرىن ءبىرىنشى دەپ –

ىستەيمىز، بۇل ءبىر ۇل، ءبىر قىز تاپسا بۇدان جاقسى بولمايدى، بىزگە نە »ايەلى تولعاتىپ جاتقاندا قىرىق ايەل 
 دەستى. سوندا بىرەۋى:« ەندى قارامايدى

 دەپ كەلتىرەيىك كەمپىردى سول بولسا والي. دەستى – تابادى، كەمپىر ماستەك الگى تاپسا امالدى بۇعان –
 .كەلتىردى كەمپىردى

 .دەدى –ن ءدىلدا بەرەيىك، مىناعان اقىلىن تاپشى، التى تاباق قىرىق سىزگە ايەل قىرىق انا ءاي –
. الدىق ەتە شۋ دەپ «بەرەمىز». دەدى – تابام، اقىلىن مەن بەرسەڭ ءدىلدا التىن تاباق قىرىق قىرقىڭ جارايدى، –

 ەد اكەلدى كۇشىگىن ەكى ۇرعاشى ءبىر ەركەك، ءبىر ءيتتىڭ تۋعان جاڭا بارىپ جۇگىرىپ كەمپىر سوڭ سونان
تۇرعان ايەلگە كەلىپ ءبىر دەم سالىپ ەدى، ەسىن تانىپ جىعىلىپ قالدى. سوندا ءبىر ۇل، ءبىر قىز تاپتى.  تولعاتىپ

ونى الىپ ورنىنا ءيتتىڭ ءبىر ەركەك، ءبىر ۇرعاشى كۇشىگىن سالدى دا، ۇل مەن قىزدى جاسىرىپ الىپ كەتىپ، سۋعا 
 القتىرايىن دەگەندە باالعا ءتىل ءبىتىپ:

 وعان. جىالدى دەپ –سى سۋعا تاستاماي باقساڭ، وسكەن سوڭ ولگەنشە ءسىزدى كۇتەمىز، و مەنى ا،ان ءاي –
 جاڭا كيىك بىرء. شىقتى باسىنا تاۋدىڭ كوتەرىپ جەل قاعىپ، پەرىشتە سوندا. اتتى قاراي سۋعا كەمپىر كەلىپ، بولماي

 .بەردى كورە كۇن ەمىپ سونى. سالىپتى باۋىرىنا سونىڭ باالالپتى، عانا
 ىون دەپ، –، «ايەلىڭىز ءيتتىڭ ءبىر ەركەك، ءبىر ۇرعاشى كۇشىگىن تاپتى»ءۋازىر ەندى حانعا حات جازدى:  

 – ،«جاتسىن سوندا اپار، ارالعا جەتى دا قاتىندى مەن كۇشىگى ەكى»: جازدى حات دەپ بىالي ەستىپ حان شانشار
ايەلدەن قىرىق تاباق ءدىلدا الدى. سونىمەن  قىرىق مەستەك. تاستادى اپارىپ ارالعا جەتى قاتىندى سونىمەن. دەدى

بىرنەشە كۇن ءوتتى، قانشا جىلدار ءوتتى. باال مەن قىز ون التى ون جەتى جاسقا جەتتى. باال كيىكتى، قۇالندى 
تاپ قساداقپەن قويمايدى. ءبىر كۇنى شانشار حان بيىك تاۋعا شىعىپ كەلە جاتسا جار تاستىڭ تۇبىندە ءبىر باال ۇيى

جاتىر ەكەن. باالنى كورىپ شانشار حان اتتان ءتۇسىپ، باس سالدى. سوندا باال اتىپ تۇرىپ حاندى اناداي جەرگە 
 القتىرىپ جىبەردى. حان جىالپ اۋىلىنا كەلدى.
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. دىابارالح كەمپىرگە ماستەك ايەلى قىرىق الگى سوندا. جىالدى دەپ – بەردىڭ، دا تاسقا دا، تاۋعا باالنى اۋ،-قۇداي –
ماستەك كەمپىر ءوزى تاۋعا باردى. وزدەرى تاستان جاساعان ۇيدە قىز وتىر ەكەن. مۇڭلىق كيىك اۋالپ  ەستىپ ونى

زارلىق قىزىم، اش »كەتىپتى. كەلە جاتقان كەمپىردى كورىپ قىز ەسىكتى ىشىنەن بەكىتىپ قويىپتى. كەمىپر كەلىپ، 
 ن كەمپىر ايتىپتى:دەيدى. سوندا قىز اشباي قويدى. ونان كەيى« ەسىكتى

 لمەسكۇ جاقتا باتىس كۇن ايت، سوڭ كەلگەن مۇڭلىق ەندى. اشبادىڭ ەسىك ەدىم، مەن قوجاڭ باققان سەندەردى –
 وڭس كەتكەن ول. كەتتى ماستەك دەپ – ايت، دەپ السىن بارىپ سونى بار قىزى كۇلگىن اتتى كۇلسارا حاننىڭ
 ات مۇڭلىق كەشكە. ويالدى دەپ –، «ەكەن عوي قوجا باققان ءبىزدى و». جوق كەمپىر جەردە جاقىن قىز قاراسا
 :ايتتى. كەلدى

 دەدى، ىنالس بارىپ سونى بار، اتى دەگەن اتى قۇالگەر قىزى، اتتى كۇالرا حاننىڭ كۇلمەس كەتتى، كەلىپ دا قوجا –
 .دەپتى –
 .دەدى – شىعار، ماستەك تاستاعان سۋعا ءبىزدى الگى ول وي، –
 ەن سوعان بار ەندى، الىپ كەل دەدى.س. دەدى – ەمەس، ول جوق جوق، –

ونان سوڭ ءبىر نەشە جىلعا جارايتىن ازىق جيناپ بەردى دە، ءوزى جول تارتتى. ارادا نەشە كۇندەي جول ءجۇردى. 
تا اءبىر ۇلكەن بيىك تاۋدىڭ ەتەگىنە جەتكەن كەزدە ابدەن شارشاپ اياعى ۇيىلىپ كەلىپ، ءبىر باستاۋعا كەز كەلىپ ج

االم، كەلدىڭ ب»كەتتى. سوندا جاتىپ ۇيىقتاپ كەتكەن كەزدە ءبىر ءتۇس كوردى. اق شالمالى قوجا كەلىپ ايتتى: 
 سالىپ ۇرات. قالىپتى تىنىعىپ دە ءوزى جازىلىپ، اياعىدا. ەكەن ءتۇسى كەلسە ويانا. دەدى –، «مىنا تاۋدىڭ استىندا

 :شىقتى حان مەن ءۋازىرى قىرىق الدىنان جاتسا كەلە اسىپ تاۋدان
 .دەدى –ءاي باالم، جولىڭ بولسىن، قايدا باراسىڭ؟،  –

 سوندا باال ايتتى:
 رىپءجۇ دە جىبەرەدى كۇلىپ حان. دەدى – كەلەمىن، دەپ االيىن اتىن قۇالگەر قىزىن، كۇلسارا حاننىڭ كۇلمەس –

 :سۇرادى ۋازىرلەرى سوندا. كەتەدى
اقىر، ءوزى كۇيگەن، ءوزى جاالڭ پۇت، جاالڭ ت جوق تۇگى مىنا. ەدىڭىز جوق كۇلگەن ءومىرى ءسىز تاقسىر، –

 :ايتتى حان سوندا. سۇرادى دەپ –اياق باال اۋزىنان كەلگەنىن وتتىپ ەدى سونشا قاتتى كۇلگەنىڭىز نە، 
 راالپا كىردى، شاارگە وتىرىپ ءجۇرىپ باال سونىمەن. حان دەدى – ايتايىن، تۇستە ەرتەڭ كۇلگەنىمدى نەگە مەن –

و، بۇل ماعان جاراسبايدى ەكەن، »ە كىردى. ايناعا قاراپ تۇرىپ نەشە ءتۇرلى كيىمدى كيدى. دۇكەنگ ءبىر كەلىپ
 ۇكەننەند ارقاالپ الىپ بۋىپ جىپكە كيىمدى قانشا دا، اينانى دەپ –، «انا ۇيگە بارىپ سابىن مەن ابدەن جۋىنايىن

ەدى، ول ءبىر ۇرىپ ەدى ءولدى دە  ۇستاپ بارىپ دۇكەنشى. جيىلدى ەل ەدى، سالىپ ايعاي دۇكەنشى. بەردى شىعا
بىرلەپ ولتىرە بەرگەن سوڭ، ەل بولىپ جابىلدى. ارقاالعان كيىمدى جەرگە قويا -قالدى. كىم جاقىن بارسا سونى بىر

اق ون بەس ادامنان ءولتىرىپ ۇيە باستادى. ونان سوڭ ەل قاشىپ كەتىپ، ءوزى -سالىپ ايقاس جاساپ ەدى، ون
 قالدى. ونان كەيىن كيىمىن ارقاالپ ۇيگە كەلدى. سۋعا ءتۇستى. قاشقان ەل حانعا كەلدى.

 – تى،كەت ءۇيىپ ءۇيىپ قىپ توبە توبە قىرىپ ادامدى تاالي تاالي كەلدى، اجال قىرعىن ءبىر حان، تاقسىر ءاي –
 .ەدى كەزى ءتۇس ءدال سوندا. دەدى

اتىن دا بەرەدى دەپ شاقىرىپ كەلىڭدەر،  دا، قىزىن حان بارىپ دا قىرقىڭ. عوي باال كەشەگى ول ۋازىرلەر، ءاي –
 .دەيدى ەكەن جاتىر شومىلىپ ۇيدە كەلسە، ءۋازىر قىرىق دەپ «جارايدى». دەپتى –
 .دەدى – بولدى، بەرەتىن ساعان دا اتىن دا، قىزىن جاتىر، شاقىرىپ حان ءجۇر، ءاي –

 سوندا مۇڭلىق:
تان ءتۇستى. ءبارىن دە شاپ ەتىپ ۇستاي الىپ، قىرقىن ات كەلدى،. دەدى – ءتۇس، اتتان كەلىڭىزدەر، بەرى ءاي –

دەپ جالىندى. سوندا ءبارىنىڭ قولىن « بىزدى قويا بەرىڭىز»دا جەرگە ءۇيدى دەيدى. سوندا شۋالدى، جىالپ ء
ان ننىڭ ورداسىنا ايداپ كەلدى. حارتىنا بايالپ، وزدەرىن جاياۋ ايداپ، ءبىر اتقا ءوزى ءمىنىپ قالعان اتپەن قوسىپ حا

 ونى كورىپ قارسى الدى. ءبىر جاقسى ۇيگە كىرگىزدى. ۋازىرلەرىن بوساتىپ شاقىردى:
 دىڭدەرسەز ەكەن؟ قانداي كانى ەدىڭدەر، قالىپ ەتە شۋ دەپ كۇلەسىز نەگە ماعان ۋاقىتتا وسى كەشە. ۋازىرلەر ال، –
 .حان سۇرادى دەپ – مە،

 سوندا ۋازىرلەرى:
 :ايتتى تۇرىپ حان سوندا. دەستى –نىن تۇگەلدەي بەرىڭىز، سۇراعا باالنىڭ مىناۋ تاقسىر، وي –
 وسىنداي ءتيىپ زيانى كەمپىردىڭ ماستەك ءبىر. باالسى حاننىڭ شانشار. باال قاسيەتتى ەمەس، باال وڭاي باال بۇل –

ان اتقب كۇن. بولدى بەرمەك دا اتىن دا، قىزىن سونىمەن. دەدى – كۇلدىم، سوعان مەن. ەدى باال ۇشىراعىن قالگە
سوڭ جەڭگەلەرى قىزدىڭ وتىرعان ۇيىنە كەلسە قىز جوق، ءىشتانى تەرەزەنىڭ كوزىنە سىپىرىلىپ قالىپتى. قىز ءوزى 
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دەپ. سويتسە ول قىزعا ءبىر ءداۋ عاشىق ەكەن. اراسىندا ءبىر ماستەك كەمپىر « قىز جوق»جوق. حانعا حابارالندى 
سول كەمپىر حابارالپ، سول ءداۋ ءوزى كەلىپ تەرەزەدەن سۋىرىپ الىپ كەتىپتى، قولىن تىعىپ الىپ. جۇرەدى ەكەن. 

 ول قىزدى ءداۋدىڭ العانىن بىلگەن ۋازىرلەر ايتتى:
 .قالدى ەتە شۋ ۋازىرلەرى دەگەندە كەلەيىك، الىپ بارىپ الىپ اسكەرلەردى ەندى ال دەپ، – ىستەيمىز، نە ال –
 . سوندا حان ايتىپتى:دەپتى – بارسىن، ءوزى بارسىن، ءوزى حان، تاقسىر –
 .دەدى – عوي، وبال قويسا ءولتىرىپ كۇيەۋدى قوي –

 ۋازىرلەر شۋ شۋ ەتىپ:
 .دەپتى – ءولسىن، ولسە –
 جاڭعىز دەپ – جەردە، بالەن ايتىپ، جاعدايىن الىپ شاقىراپ ەرتتەپ، دەپ، – قۇالگەردى، اكەل ەندەشە ال –

« سىندە مىڭ جانى بولسا دا ەندى ءولدى دەپ ەسەپتەي بەردەنە بىر»ء دە ۋازىرلەر سوندا. جىبەردى اق-ءوزىن
 دەپ قاتتى قۋاندى.

ەگەن د« شۋ»سونىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتسا الدىندا ۇلكەن سۋ بار ەكەن، قۇالگەردى قاتتى قاتتى ورىپ جىبەرىپ 
يىن ارى قاراي كەتىپ بارا جاتسا ءبىر توبە اسپانعا ۇشىپ اق قارعىپ ءتۇستى. سونان كە-كەزدە شاۋىپ كەلىپ، ءبىر

اۋ، مىنا جاقتىڭ توبەسى ۇشىپ كوككە قايتىپ ورنىنا ءتۇسىپ -و سۇمدىق»قايتادان ورنىنا ءتۇسىپ تۇر ەكەن دەيدى. 
ەلىپ ك دەپ ويالنىپ كەلەدى. سونىمەن الگى توبەگە كەلسە ءبىر قىز شىعا كەلدى. توبەنىڭ استىنان« اۋ-تۇرادى ەكەن

 امانداستى. سويتسە الگى حاننىڭ قىزى ەكەن دەيدى.
 .سۇرادى دەپ – نە؟، توبەڭ تۇرعان ۇشىپ اسپانعا مىنا اۋ،-قىز ءاي –
 .دەدى – تۇر، قونىپ ۇشىپ ءۇشىن سول لەبى، شىققان مۇرنىنان ءداۋدىڭ جاتقان ۇيىقتاپ بۇل –
. دەدى – ايتشى؟، شىنىن ءپىسىڭ مەندىك ءپىسىڭ، داۋلىك مىنا. دەدى – عوي، ەكەنسىڭ قىزى حاننىڭ سەن ءا، –

 لىپا سونى ەكەن، تۇر شوقپارى ءداۋدىڭ باسىنداي ات ءبىر. جاتىر ۇيىقتاپ ءداۋ قاراسا ءتۇستى، ۇيگە سونىمەن
 :ول. قالدى پەرىپ ءبىر باسقا ءداۋدى جاتقان

 .بەردى جاتا سيپاپ ءبىر ماڭدايىن دەپ – شىبىن، دەگەن نە مىناۋ ە، –
ونان سوڭ داالعا شىعىپ قۇالگەردى ءمىنىپ ءداۋدىڭ اياعىنان بايالپ الىپ، سۇيرەتىپ اال جونەلدى. سۇيرەپ تاۋعا 
دا، تاسقا دا، شەڭگەلگە دە، وتاشقا دا سوقتى. ءاربىر جەردە ەتى قالپاقتاي قالپاقتاي بولىپ جۇلىنىپ قاال بەردى. قۇر 

 سۇيەگى عانا قالدى. سوندا ءداۋ:
 .دەدى –كورەت، ارمانسىز ولەيىن،  ءبىر باسىمدى بولماسا ەڭ سالدى، ايقاي دەپ – ءاي، –
. ەتىپتىك الىسا كەلىپ تۇرا وتىرىپ، ءبىراز سۇيەك قۇر. بوساتىپتى شەشىپ اياعىن توقتاپ، دەپ – بولماس، ءاي –

 ولعانداب كەزى جىعىلىر مايىسىپ ومىرتقاسى قايىسىپ، قابىرعاسى باالنىڭ. الىستى ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش سوندا
تەۋىپ جىبەرەدى. ءداۋدىڭ ەكى اياعى سىنىپ، قاباتىنان بارىپ قۇالدى. سوندا -ۋدى تەۋىپءدا كەلىپ اتى قۇالگەر

كەلىپ ءداۋدىڭ باسىن كەسىپ الدى دا، شاۋىپ وتىرىپ قىزعا كەلدى. قىزدى ارتىنا مىڭگەستىرىپ اپ اۋىلعا قاراي 
 ورىپ جىبەرەدى. ات شاۋىپ-سۋ كەزدەسەدى. شۋ دەپ كەلىپ سۋعا جاقىنداعاندا اتتى ورىپسوقتى. الدىنان جاڭاعى 

 كەلىپ قارعىپ، ار جاعىنا ءتۇستى. سوندا ارتقى ەكى اياعىن سۋعا تىعىپ الدى.
سونىمەن ۇيگە كەلدى. حان امان ەسەن كەلگەنىن كورىپ، قىزىنا قوسۋ ءۇشىن وتىز كۇن ويىن جاسادى. ءسويتىپ 

وسىپ، قانشاما مال، قۇل، كۇڭ بەرىپ كوشىردى. ءبىر نەشە جىل، كۇن كوشىپ كەلەدى. سوندا كەلە جاتسا قىزىن ق
ءبىر جاقسى باستاۋعا كەز كەلدى. جەرىنە ادام باسپاعان ەكەن. الگى جەردە سوندا قونىپ جاتىپ ۇيىقتاپ كەتكەندە، 

 تۇسىندە اق شالمالى قوجا كەلدى:
 ونىپ جاتىرسىڭ. ەرتەڭق كەلىپ سەن. ەدى جەرى قورىق حاننىڭ شانشار اكەڭ ەنىڭس جەر، مىناۋ شىراعىم، ءاي –

نەڭ بار، كەت ارى، بۇل جەر اكەم شانشاردىڭ »اكەڭ كورىپ اشۋالنىپ كىسى شاپتىرادى. سوندا كەلگەن كىسىگە ايت 
 .دەپتى –دە، « جەرى

 «ىم، جىلدام بارىپ ايداپ كەل، باسىن االمانا قورىق جەرگە قونىپ جاتقان ك»سونىمەن تاڭ اتقان سوڭ حان كورىپ 
 دەدى اشۋالنىپ. سوندا شاپقىنشى شاۋىپ كەلدى:

 .دەدى – دەپ، وتىر قونىپ قاالي جەرگە قورىق جاتىر، شاقىرىپ حان ءجۇر، ءجۇر –
 سوندا مۇڭلىق:

 تىپقاي ىزىنشە بىلمەي، ايتارىن نە شابارمان. دەدى – ارى، كەت جەرى، حاننىڭ شانشار اكەم جەرىم، ءوز جەر بۇل –
 :حان. كەلدى

 .اشۋالندى دەپ –لمەدىڭ؟، كە ەرتىپ نەگە ءاي –
 سوندا:
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. دەدى ارى كەت اكەم، ءوز شانشار جەرىم، ءوزىمنىڭ جەر بۇل. ەكەن اينىمايدى سىزدەن ءدال باال ول حان، تاقسىر –
 .دەپتى – كەلدىك، سوڭ سونان

 .كەلدى دە ءوزى مەن ۋازىرلەرى قىرىق قاسىنا دەپ – بارايىن، ءوزىم –
 سول ۋاقىتتا تاۋدان بارىپ قارىنداسى زارلىقتى اكەپ تە قويعان ەكەن. ال اكەم شانشار كەلەدى دەگەندە زارلىق قىز:

 پءسويتى. قالدى تىعىلىپ دەپ – ەمەس، كەرەك اكە الدىمەن اكەلمەسە شەشەمدى. مەنىكى شەشە سەنىكى، اكە –
 نشار سۇرادى:شا سوندا. امانداستى ۇستاپ قولىنان شىعىپ الدىنان اكەسىنىڭ كەلىپ، دا حان تۇرعاندا

 .دەدى – كىم؟ اكەڭ باال، ءاي –
 .دەدى – شانشار، ءسىز اكەم –
 .سۇرادى دەپ – بولمايسىڭ، قاسىمدا مەنىڭ جاسىڭنان قاالي، سوندا –
 والمب جانىڭدا قايدان. جىبەردى اتىپ سۋعا تاسكەمپىر تيگىزبەي جەرگە اق-كۇنى تۋعان جانىڭدا، بوالم قايدان –
 .دەدى – اۋ،-اكە

 سوندا شانشار حان اتتان ءتۇسىپ، بەتىنەن ءسۇيىپ، يىسكەپ، كەل كەل قىزىم دەپ شاقىردى. سوندا قىزى ايتتى:
 .دەدى – كەرەك، شەشەم الدىمەن –

 ونان سوڭ حان اۋىلعا ۋازىرلەرىن شاپتىردى.
. ەدىد –ا، سۇر دەپ «پە؟ كەرەك قىسىراق قىرىق الدە پە، كەرەك قىپقىراق ىققىر» بارىپ، قاتىننان قىرىق –

 :سۇرادى قاتىننان قىرىق كەلىپ شاۋىپ سونىمەن
 .سۇرادى دەپ – پە، كەرەك قىسىراق قىرىق پە، كەرەك قىپقىراق قىرىق –

 والر:
 رىققى قاتىندى قىرىق سوندا. دەدى – ىشەمىز، ساۋىپ كەرەك، قىسىراق قىرىق كەرەك، نە قىپقىراق قىرىق –

ى. ماستەك كەمپىردى الدىرىپ، مۇرنىن كەسىپ قۇنتىيتتى، قۇالعىن كەسىپ ءولتىرد بايالپ قۇيرىعىنا قىسىراقتىڭ
زارلىق تا، قىرىق ءۋازىر دە تۇگەلدەي جەتى ارالعا كەپتى. سوندا ەكى -شونتۇيتتى. ونان سوڭ حان دا، مۇڭلىق

قىرعاۋىل ۇستاپ اكەپ اسىرايدى ەكەن. الگى يتتەر كەلە جاتقان ادامداردى سەزىپ،  كۇشىگى توبەت يت بولىپ، قويان،
 قۋانىپ ءسۇيىنشى سۇراعانداي بولىپ ايەلدىڭ جۋىپ قويعان ورامالىن كەلىپ اال قاشىپتى. سوندا ايەل ويالدى:

 زەككە ماعان تاپپاي تۇك ەندى ەكەن، بىتكەن دا قىرعاۋىل دا، قويان جەردە بۇل. ەكەن بولعان سۇمدىق ءبىر ءا، –
جاتسا، ءيتتى قۋىپ الدىنان ءبىر توپ كىسى كەلدى. ۇلى دا، قىزى دا  كەلە جۇگىرىپ ويالپ دەپ – ەكەن، كەلگەن

كەلىپ كورىستى. شانشار دا كەلىپ كورىستى. سونىمەن ۇيىنە اكەپ وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن جاسادى. 
 ءسويتىپ قايتادان الدى.

 شاكىرات پەن شاكىر. 23
ەن ءبىر حان تەگىنەن بەرى ەل بيلەگ-بۇدان قانشا جىل بۇرىن، قانشا عاسىر بۇرىن بولعانى بەلگىسىز، ءبىر حالىقتا اتا

بولىپتى. ونىڭ وتىز جىل وتاسقان بايبىشەسى ءولىپ، ارتىندا شاكىرات جانە شاكىر دەگەن ەكى ۇلى قالىپتى. ايەلى 
جۇرىپ، ءبىر بايعا قۇدا ءتۇسىپ، قىزىن االدى. ءبىراق ۇيىنە كەلگەننەن كەيىن ول ولگەن سوڭ حان ەل اراالپ ء

 حاندى ەمەس، ونىڭ ۇلكەن ۇلى شاكىراتتىڭ قاراڭعى ءۇيدى جارىق قىلىپ جاتاتىن سۇلۋلىعى بوالدى.
راتقا ءوزىنىڭ ىكۇندەردە ءبىر كۇنى حان كورشى ءبىر بايدىڭ اۋىلىنا تويعا كەتكەندە وگەي شەشەسى رەتىن تاۋىپ شاك

وعان عاشىق ەكەنىن جەتكىزىپتى. قۋانىشتى حابار كۇتىپ وتىرعان وعان جىبەرگەن كۇتۋشى ايەل باالسىنىڭ ءوزىنىڭ 
وگەي شەشەسىنە ەشبىر كوڭىل قوسا المايتىنىن، ونى ءوز تەڭىم دەپ تە تانىمايتىنىن ايتتى. بۇعان اشۋالنىپ، 

 جوعالتپاق بولىپ بەكىنەدى.كەكتەنگەن وگەي شەشەسى باالسىنىڭ كوزىن 
ءسويتىپ، حان تويدان قايتقاندا حانشا شاشىن توگىپ، ءوز بەتىن ءوزى تىرناپ، ەڭىرەپ وتىرادى. مۇنىڭ سەبەبىن  

 سۇراعان حانعا:
 ناۋا باالڭنىڭ، دە نە مەنىڭ، نە! بۇد ماسقارا نە. كورىنەدى جۇرگەن بولعانسىپ عاشىق ماعان باالڭ مىنا سەنىڭ –

 .جۇالدى بەتىن بەتەر ودان حانشا دەپ –! جوي كوزىن تىڭشاكىرات
حانشاسىنىڭ سوزىنە يالنعان حان ۋازىرلەرىن جىبەرىپ، شاكىراتقا قاڭعىپ كەتۋگە بۇيىرادى. حان ايتسا قاتال ايتقان 

اڭعىرتۋعا قەكەن دەپ جالعىز ءىنىسى شاكىرمەن قوشتاسىپ، بەتىنىڭ اۋعان جاعىنا قاراي جۇرە بەرىپتى. اعاسىن جالعىز 
-شىداي الماعان شاكىر دە ونىڭ سوڭىنان ەرىپ كەتەدى. ءسويتىپ ەكەۋى بىرنەشە اي، اپتاالپ جول ءجۇرىپ، ارىپ

اشىپ شارشايدى. ىشەرگە اس تابا الماي داالدا ءشوپتىڭ ساباقتارىن جۇلىپ جەپ، كەزدەسكەن كولشىكتەردەن بالىق 
ن قىرسىققا، باقىتسىزدىققا دۋشار بولعان باالالردىڭ مويىندارى اۋالپ كۇندەرىن كورىپ جۇرەدى. مۇنداي كۇتپەگە

 توزىپتى.-ورىم بولىپ، ازىپ-ىرعىيداي، بيتتەرى تورعايداي، كيىمدەرى ءورىم
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كۇندەردە ءبىر كۇنى والر داالدا باقتاشىسى جوق، قاپتاپ جايىلىپ جۇرگەن ءبىر وتار قويعا كەز بوالدى. بۇعان ءارى 
 اشقان شاكىرات ءبىر قويدى ۇستاپ الىپ، سويىپ جەمەكشى بوالدى. سوندا ءىنىسى تۇرىپ: قۋانعان، ءارى قارنى

 ادام اركەمت سياقتى ءوزىمىز دا ول. سالمايىق ازاپقا دا جالشىسىن بايدىڭ جاساپ، ۇرلىق ءبۇيتىپ بىزدەر جوق، –
 ىءجون دا جۇمىستىڭ ءبىر مۇمكىن. االلىق تاۋىپ سونى. شىعار بار سۋ شىعار، بار ەل ماڭدا وسى دا ودان. بوالر
 ايتىپتى. اقىل دەپ – كورەرمىز، كۇن كەتىپ، كەلىپ

وسى توقتامعا كەلگەن ەكەۋى ىلگەرى قاراي ءجۇرىپ ءبىر توبەدەن اسقاندا الدارىندا ايدىن كول كورىنىپتى. والر 
 «ىشپەڭىزدەر، اۋرۋ تاباسىزداربۇل كولدەن سۋ »ەندى وسى كولدىڭ جيەگىنە كەلگەندە قازۋلى تۇرعان تاستان: 

 دەگەن جازۋدى وقيدى. مۇنداي جازۋ كولدىڭ جيەگىندە، ءار جەردە دە بار ەكەن. ابدەن شولدەگەن سوڭ شاكىرات:
 ۋىنس داالداعى والر ال. شىعار بولعان كول جەرىندەگى مەنشىك جەكە حاننىڭ ءبىر نە قاراماعىنداعى بايدىڭ بۇل –
ى. ابدەن ىشەد سۋ بارىپ بولماي، توقتاتقانىنا ءىنىسىنىڭ دە، دەيدى – عوي، ادەتى استىنقىزعان حالىقتان قارا دا

ءشولى قانىپ العان سوڭ ءىنىسىنىڭ جانىنا كەلىپ، ءۇنىن شىعارا الماي، ەسىنەن ايىرىلىپ قۇالپ تۇسەدى. شاكىر 
ءبىر  قاراي كەتكەنىن كورسەتىپ وتىرىپ، كۇدەر ۇزگەن سوڭ، ءوزىنىڭ قاالي-اعاسىنىڭ ەسىن جناۋىن كۇتىپ وتىرىپ

 تاسقا حات جازىپ قالدىرادى دا، ءوزى ءجۇرىپ كەتەدى.
سول كۇنى تالىپ جاتقان شاكىراتتى كول ماڭىندا قوي جازىپ جۇرگەن سول جەردىڭ حانىنىڭ جالشىالرى تاۋىپ 

ا ەندە كەلىسە الماي، حانعالىپ، ونى وزدەرى اسىراپ الۋعا تىرىسادى. ءبىراق والردىڭ قايسىسى اسىراپ الۋعا كەلگ
 كەلىپ تورە سۇرايدى. سوندا باالنىڭ سۇلۋلىعىن كورگەن، باالسى جوق حان جالشىالرىنا:

 ءبىر دە ەنم. بوالر كەلىسسىز سالعانىمىز سوڭىنا مال عىپ جالشى بەرىپ، بىرەۋىڭە سەندەردىڭ باالنى وسىنداي –
 .دەپتى – ءتيسىن، قا-ۇلەسىمە مەنىڭ عوي، ءجۇرمىن بولىپ زار پەرزەنتكە

حان سۇراعان سوڭ باالنى حانعا قالدىرىپتى جالشىالر. ارادا از جىل وتكەن سوڭ جاسى ۇلعايعان حان ەل جيناپ، 
وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن جاساپ، شاكىراتتى تاققا وتىرعىزادى. حان تاعىن العان شاكىرات ەندى ءوزىنىڭ 

ۇرا بەرىپتى. سايرانىن ق-عارىپ، ءوز باقىتىنا ريزا بولىپ جۇرە بەرىپتى، ساۋىقحابارسىز كەتكەن ءىنىسىن ەسىنەن شى
وسى كەزدە ءالى قاڭعىرىپ جۇرگەن شاكىر داالدا وتىرعان، قاسىندا اق ساندىعى بار ءبىر قىزعا كەز بوالدى. ءوزى 

ندارىن ادى. ءسويتىپ تاپقاسياقتى سۇلۋ قىزعا كەزدەسكەن باال ونىڭ دا پاناسىز ەكەنىن ءبىلىپ، وعان كوڭىل قوس
 ءبولىپ جەپ، قىزدى ساندىققا سالىپ الىپ ارقاالپ ءجۇرىپ:

 اق ساندىعىم ىشىندە ەشتەمە جوق،
 ەشتەمە بولماسا دا كوڭىلىمە توق،

 دا، الدىا ۇستاپ ونى جالشىالرى اعاسىنىڭ ەستىگەن داۋسىن ونىڭ سوڭ وتكەن كۇن بىرنەشە. ايتادى ولەڭ دەپ –
بەرەدى.  ەلدى حانعا اكەپاي ال. كەتەدى باستىرىپ اۋىزىن سالىپ، ساندىققا ازىعىمەن ازعانا ءوزىن الىپ، تارتىپ ايەلىن

وزىنە پار سۇلۋ ايەلدى كورگەن حان جالشىالرىنا ءبىراز سىيلىق بەرىپ، مولدا شاقىرىپ نەكە قيدىرتادى. ءبىراق 
 دانبايدى، ويالعانى شاكىر عانا بوالدى. بار ىستەرى وڭاشاقۇرمەتىنە ال-حاننىڭ بايلىعىنا، داۋلەرىمەن ساۋلەرىنە، سىي

وتىرىپ جىالۋ عانا. مۇنى سەزگەن شاكىرات ايەلىن شاقىرىپ الىپ، نەگە مۇڭايىپ جۇرگەنىن سۇرايدى. بىرنەشە كۇنگە 
يەلى ۋدىڭ ادەيىن ايەل وعان جاۋاپ بەرمەيدى. اقىرىندا ول ءوزىن قايدان تاۋىپ العانىن، ءوزىنىڭ بۇدان بۇرىن بىرە

ەكەنىن، كۇيەۋىنىڭ اتى شاكىر ەكەنىنە دەيىن ايتادى. ءىنىسىنىڭ اتىن ەستىگەن حان شاكىر تۋرالى، ونىڭ بەلگىلەرى 
 سىرتىندا تىرتىعى بار بوالتىن. ءبىراق ول تىرتىق نەدەن-وڭ اياعىنىڭ ءىشى»تۋرالى سۇرايدى. سوندا ايەل وتىرىپ: 
 جۇرگەندە قاڭعىرىپ ەكەۋى ەسىنە شاكىراتتىڭ. دەيدى –، «راعانىم جوقبولعانىن ول ايتقان جوق، مەن دە سۇ

 داالدا قۇرۋلى جاتقان قاقپانعا اياعىنى ءتۇسىرىپ العانى تۇسەدى. ازعانا ويالنىپ وتىرىپ: ءىنىسىنىڭ
 يناپو كۇندە باال ويىنا ونىڭ ويتكەنى. دەيدى – ەدى، پا جوق داعى تىرتىق شەكەسىندە جاق سول باسىنىڭ –

ق بولىپ ولعانى، ونىڭ ورنى تىرتىب جارا سودان جىبەرگەندە، لىقتىرىپ تاس كەسەك ءبىر باسىنا ءىنىسىنىڭ ءجۇرىپ،
 بىتكەنى تۇسەدى. ايەل قۋانعاننان جىالپ جىبەرىپ:

 .دەيدى – بار، بەلگىسى سونداي ءدال ءيا، –
 جالشىعا:ەندى حان جالشىالرىن، ۋازىرلەرىن جيناپ الىپ، ايەلدى الىپ كەلگەن 

دىڭ كۇيەۋى جاتقان جەرگە اپار. ال سىزدەر، ايەل مىنا كەتكەن تاستاپ ءوزىڭنىڭ ەرتىپ، ۋازىرلەرىمدى مەنىڭ مىنا –
 ءولىم ندەىشى ساندىقتىڭ باستاۋىمەن جالشىنىڭ والر. بۇيىرادى دەپ –ۋازىرلەر، سول كىسىنى ماعان اكەلىڭىزدەر، 

 ۇلكەن عاسىا. تابىسادى قۋانا بىرىنە-بىر ءىنىسى مەن اعاسى ءسويتىپ. ەدىكەل حانعا الىپ شاكىردى جاتقان حالىندە
 اساپ، ايەلدى ىنىسىنە قوسىپ، نەكە قيدىرادى.ج توي

ءبىراز كۇن ساعىنىشتارىن باسىپ العان سوڭ، ءوزىن قاڭعىرتىپ جىبەرگەندە ءادىلىن تەكسەرمەگەنىن، وزدەرىنىڭ  
بەينەتتەرىن ايتىپ كىسى جىبەرەدى. ايەلىنىڭ سايقالدىعىنان بولعانىن سوندا عانا بىلگەن اكەسى ول ايەلدى جالشىالردىڭ 
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اندىعىنا كوشىپ كەلەدى. ال شاكىرات پەن شاكىر ەكى حاندىقتى قوسىپ بىرىنە قوسادى دا، ءوزى ۇيىمەن باالالرىنىڭ ح
ولەگنشە وزدەرىنىڭ باسىنان كەشكەندەرىنە كوز جىبەرىپ، -بيلەپ، باي بولىپ، بارشا مۇرادىنا جەتەدى. ول ەكەۋى ولە

 جالشىالردىڭ، قاراماعىنداعى حالقىنىڭ ەڭبەگىندە سونىڭ نەگىزىندە باعاالپ وتىرىپتى.
 ىم قاپپاس. جەت24

ەرتە زاماندا ابدول دەگەن ءبىر كەدەي بولىپتى، كاسىبى ەتىكشىلىك ەكەن. ءوزىنىڭ جالعىز باالسى بولىپتى قاپپاس 
دەگەن. سول كۇندە جەتى جاستا ەكەن. اكەسى ابدول ايەلىمەن ءولىپتى. جەتى جاسار قاپباس جەتىم قالىپتى. اكەدەن 

وشەدە جالعىز قالىپتى. سۇيەنەر جاقىن جاندار جوق. جاردىڭ قۋىسىن ءۇي قالعان ۇيىنەن ايىرىلىپ، قايىر سۇراپ ك
قىلىپ جۇرەدى. كۇندەردىڭ كۇنىندە قاپپاس ويعا قاالدى. قايىر سۇراپ جۇرگەنشە ۇرلىق قىلىپ تەگىن مال تابايىن، 

، بۇعانام وسكەن ا بايعا جالدانايىن. جوق قابىرعام قاتقان جوقد مۇنان ەكەن، بولمايدى دۇرىس دا بۇل. دەدى –
جوق. مۇنان دا قايىر سۇراپ تاپقانىمدى جەپ، ارتىلعانىن مولداعا بەرىپ، ساباق وقيىن.تاپقان تابىسىنىڭ اقشاداي 
تاپقانىن مولداعا بەرىپ، ساباق وقىدى. يا، كۇندەردىڭ كۇنىندە قاپپاس وي وياليدى جالعىز جۇرگەنشە ءوزىم سياقتى 

الىپ، ەل بولساق ەكەن دەپ كوشەگە شىعادى. كوشەدە پاناسىز قايىر سۇراپ جۇرگەن پاناسىز بولسا، جيناپ الىپ قۇر
 قىرىق باالنى جيناپ الىپ جاردىڭ قۋىسىنداعى ۇيىنە الىپ كەلىپ وتىرىپ كەڭەس قۇرادى:

الىق. رۋىسقانىمىز جوق. بارلىعىمىز بىرىگىپ قايىر سۇت تۋعان اشىر جان ءبىزدىڭ. بواللىق ەل بىرىگىپ باالالر، ال، –
مەن قازانشى بواليىن. سەندەر تاپقاندارىڭدى بۇلدىرمەي الىپ كەلەتىن بولىڭدار. باالالر قايىر سۇراۋعا شىقتى. تاپقانىن 
جەمەي قاپپاستىڭ قولىنا اكەپ بەرەتىن بولدى. تاپقان تابىستارىن قورىتىپ تورتكە ءبولدى. ءبىرىنشىسىن تاماققا، 

عاز، قارىنداشقا، شامعا، ءتورتىنشىسىن مولدانىڭ اقىسىنا ءبولدى. كۇندىز قىرىق ەكىنشىسىن كيىمگە، ءۇشىنشىسىن قا
باال قايىر سۇرايدى، تۇندە ءوزى وقىپ كەلىپ جەتىم قاپپاس قىرىق باالنى وقىتادى. كۇندەردىڭ كۇنىندە جار ءۇيىنىڭ 

بارا جاتادى. جەتىم قاپپاس  الدىندا باالالرمەن كەڭەس قۇرىپ وتىرعاندا جولمەن ءبىر ەسەك مىنگەن شال كەتىپ
 باالالرعا بۇيىرادى:

. دەدى – كەلىڭدەر، الىپ مۇندا كەلمەسە. كەلىڭدەر ءبىلىپ بار، جۇمىسى قانداي بارادى، قايدا. بارىڭدار شالعا اناۋ –
 :بەردى سالەم بارىپ، شالعا باال ءۇش

 ىنءجون شال ەدى سۇراپ دەپ –ايدا باراسىڭ، قايدان كەلەسىز، قانداي جۇمىسىڭىز بار، ق بولسىن، جولىڭ اتا –
 الىپ االدىن قاپپاستىڭ جەتىم الدىنداعى ءۇيدىڭ جار جەتەلەپ شالدى ەسەگىمەن سوڭ، ايتپاعان ءجونىن. ايتپادى
 :قاپپاس جەتىم. كەلدى

ايت. ايتپاساڭ جىبەرمەيمىز. شال امالسىزدان ءجونىن  جۇمىسىڭدى ءجونىڭدى باراسىڭ، قايدا بولسىن، جولىڭ اتا –
 ايتتى:

. وقج باالمىز ەكەۋىمىزدىڭ كەمپىرمەن مەن. بارامىن قاسىمعا ءۋازىرى پاتشانىڭ بولمادىڭ، ەدىم دەپ ايتپايىن –
دىزى ۇلج شولپان ماڭىاليىمدا تۇر، اي يىعىمدا سول تۇر، كۇن يىعىمدا وڭ تۇسىمدە جاتسام ۇيىقتاپ تۇندە بۇگىن

 تۇر. وسى ءتۇسىمدى پاتشانىڭ ءۋازىرى قاسىمعا جورىتقالى بارامىن. جەتىم قاپپاس:
 اي ءوزىڭ، دەگەنىڭ كۇن. دەدى بەرەيىن جورىپ مەن قايت، جەردەن وسى. دەدى – قوي، اق-بارماي قاسىمعا –

 جورىپ دەپ –بوالدى ەكەن،  پاتشا ءوزى. بوالدى باال جالعىز ماڭاليىڭدا دەگەنىڭ جۇلدىز شولپان ايەلىڭ، دەگەنىڭ
 قاسىم. ايتادى ءتۇسىن كورگەن. بارادى قاسىمعا ءۋازىرى پاتشانىڭ قاشىپ جولمەن باسقا شال. قاپپاس جەتىم بەردى
 .جوريدى جورىعانىنداي قاپپاستىڭ جەتىم

 ى:الد شاقىرىپ شالدى قاسىم. ەكەنسىڭ ەمەس ارتىق قاپپاستان جەتىم دەدى – سەن،. شال دەدى – وي، –
 نەۇيى وكىنىپ جىالپ، شال. دەدى – اۋداردىم، قاپپاسقا جەتىم ءتۇسىڭدى كورگەن سەنىڭ دەسەڭ، والي سەن –

 .قايتتى
جەتىم قاپپاس پاتشا بولسا، بىزگە كۇن بولماس، بۇعاناسى قاتپاي، بويى »كۇندەردىڭ كۇنىندە قاسىم قايعىالندى 
 ر دەگەن پاتشانىڭ كىسى ولتىرگىش جەندەتىن شاقىرىپ الىپ:ءامى دەپ – وسپەي تۇرعاندا ءولتىرىپ تاستاتايىن،

. جاسادى دەۋا دەپ – بەرەمىن، ساعان قانىشانى قىزىم جالعىز كەلسەڭ ءولتىرىپ. كەل ءولتىرىپ قاپپاستى جەتىم –
الرعا باال ىمجەت جاتقان استىندا جار شۋىلداپ. ىزدەدى قاپپاستى جەتىم الىپ قولىنا قۇرالىن ولتىرگىش كىسى ءامىر

 كەلىپ:
 .سالدى ايعاي دەپ – قايسىسىڭ، قاپپاس جەتىم –
 .كەلدى شىعا ورتاسىنان باالنىڭ قىرىق دەپ – مەن، –
 ۋىلداپ،ش باالالر جەتىم قالعان. جونەلدى اال ارقاالپ سالىپ قاپقا الىپ، قىسىپ جوتاسىنان دەپ – بولساڭ، سەن –

 :قاپپاس جەتىم سوندا. بەردى قاال جىالپ
 .دەدى –راماي جاتا بەرىڭدەر، قايتىپ كەلەمىن، بىتى –
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ءامىر ارقاالپ پاتشانىڭ كىسى ولتىرەتىن االڭىنا اپارىپ، قاپتان جەرگە تاستاپ، قىلىشىن قولىنا الىپ باسىن شاپقالى  
 قاپپاستىڭ قاسىنا بارادى. قاپپاس:

جۇكتەمە. مەنى ولتىرگەنمەن قاسىم  قانىمدى بەكەر. جۇرگەنمىن كورىپ كۇن سۇراپ قايىر جازىقسىز ءامىر، ءاي –
قىزى قانىشانى ساعان بەرمەيدى. ونان دا مەنى ءولتىردىم دەپ قاسىمعا بار، قىزى قانىشانى بەرسە قايتىپ كەلىپ 

 .دەدى –مەنى ءولتىر. مەن قاشپايمىن، وسى جەردە وتىرامىن، 
« ى ءولتىردىم، ەندى قىزىڭدى قاشان بەرەسىڭقاپپاست جەتىم تاقسىر» ىپبار قاسىمعا ءامىر دەپ – ءجون، دا مۇنىڭ –

 دەدى.
 سوندا قاسىم:

 ردىڭكو جۇرگەنىن كەپ العىسى قىز ءولتىرىپ، جەتىمدى جۇرگەن قاڭعىپ كورىپ، كۇن سۇراپ قايىر. ءزالىم ا، –
ا سىنقا قاپپاستىڭ جاڭاعى قاشىپ ءامىر. اشۋالندى دەپ – كەرەك، تارتۋ دارعا ءزالىمدى مۇنداي ۇستا ءوزىن بە؟

 باردى.
 ەندى .جازدادى تارتا جاۋاپقا ءوزىمدى تۇرماق، بەرمەك قىز قاسىم. ەكەنسىڭ دانىشپان اقىلدى دا بولساڭ باال سەن –

 .دەدى – بوساتتىم، سەنى
 سوندا جەتىم قاپپاس:

ەسە  ۇشء التىنىڭدى بەرگەن كەيىندە. كوپ التىن سەندە بەر، التىن ماعان بواللىق، دوس ەكەۋىمىز ءامىر سەن –
 االنىب قىرىق سوڭ العان التىندى قاپپاس جەتىم. بولدى دوس ەكەۋى. بەردى التىن كوپ ءامىر. دەدى –قايتارامىن، 

 اڭگىمەنى ەندىگى بەرسىن، وقي باال قىرىق قاپپاسپەن جەتىم بۇل. بەردى وقۋعا جاپپاي بوساتىپ، قايىرشىلىقتان
 .باستاالدى شالدان بالىقشى

وسى قاالنىڭ قاسىندا ۇلكەن داريا بار ەكەن. سول داريانىڭ جاعاسىندا ءبىر بالىقشى شال مەكەندەپتى. كۇندە سۋعا 
اۋ سالىپ، بالىق الىپ اۋقات قىلىپ جۇرەدى ەكەن. ءبىر كۇنى سۋعا اۋ سالسا ءبىر التىن بالىق ىلىگىپتى. بۇل التىن 

 .ارادىب الىپ پاتشاعا بالىقتى دەپ –مۇنان دا پاتشاعا اپارىپ تارتايىن، بالىقتى جەگەنمەن ەشنارسە شىقپاس. 
 تۇرمىن، ىپكەل الىپ سىزگە سوندىقتان اليىق، جەۋگە ءسىز. ەمەس اليىق جەۋگە ءبىز بالىق التىن مىناۋ تاقسىر، –
 :بەرىپ الىپ ءدىلدا ءجۇز ەكى قالتاسىنان كورىپ، الىپ بالىقتى پاتشا. وتىردى شال دەپ –
 ۇيىنە. بەرەدىجى ۇيىنە بالىقتى دەپ –پ بەر، ول قانشا التىن بەرسە الىپ قايتارسىڭ، اپارى ايەلىمە بالىقتى مىنا –

 قويدى سالىپ تىبالىق اۋدارىپ بۇالي-االي كورىپ، بالىقتى. قويدى الدىنا ايەلىنىڭ پاتشانىڭ شال بالىقشى بارىپ الىپ
 :دا
. شال قورقىپ بالىقتى قولىنا الىپ پاتشانىڭ اشۋالندى قاتتى دەپ – اۋ،-ەكەنسىڭ كەلەدى الدىما مەنىڭ دە سەن –

 :ايتتى زورعا ساسىپ قالبىراقتاپ، شال دەدى؟ –، «بۇل قاالي»وتىرعان سارايىنا قايتا باردى. پاتشا، 
 .ايتتى دەپ – ۇردى، بالىقتى اشۋالنىپ، قاتتى ايەلىڭ –

قالتاسىنان ەكى ءجۇز التىن بەرىپ ۇيىنە قايتاردى. پاتشا بالىقتى الدىنا قويىپ، پاتشا تاڭدانىپ قايران قالىپ، شالعا 
 نەشە كۇن، نەشە ءتۇن ەشنارسە تابا الماي قايران قالىپ پاتشا ۋازىرلەرىن شاقىردى:

 تابا ەردىم،ب ۋاقىت كۇن قىرىق. تاپسىردى قاسىمعا ءۋازىرى باس دەپ – تابىڭدار، ءمانىسىن بالىقتىڭ التىن مىناۋ –
 ى.دەيد – االمىن، باسىڭدى الماساڭ

قاسىم بارلىق جۇمىستان بوسانىپ ۇيىنە بارىپ، جىالپ جاتىپ الدى. ءاش ءمانىسىن تابا الماي اعايىن تۋعاندار، ەل 
 .سۇرادى دەپ –، «تاقسىر قانداي قايعىڭ بار؟»جۇرتى جينالىپ 

 قاسىم:
اسىڭدى اپپاساڭ بت. بەردى سۇرەگ كۇنگە قىرىق دەپ تاپ ءمانىسىن سونىڭ بار، بالدىعى التىن ءبىر پاتشانىڭ –

 .جىالدى دەپ –االم دەدى. سول بالىقتىڭ جاعدايىن بىلمەدىم، سول ءۇشىن ماعان اجال دايىندالىپ تۇر، 
 سوندا ەلى جۇرتى بىالي دەدى:

 .دەدى – تابار، سوالر تاپسا امالىن جينا، بالگەردى-باقسى. بولمايدى ولۋگە قاراپ بەكەرگە –
 بالگەرلەردى تۇگەل جينادى. بالگەر بال اشىپ:-قاسىم سول قاالداعى باقسى

 :قاسىم سوندا. دەدى – تابادى، سول تاپسا بار، باال دەگەن قاپپاس جەتىم قاالدا وسى دەدى، – تاپسا، –
 :ايتتى بالگەر سوندا. دەدى – تاستاعانمىن، ءولتىرتىپ قاپپاستى جەتىم قاشان الدا –
 ەندى .دەيدى –تاماققا قوسىپ ءىشىپ، ويالنسا دا تابادى،  كۇلىن ورتەپ الىپ تاۋىپ سۇيەگىن بولسا ولگەن –

 .الدىا تاۋىپ ىزدەپ ءامىردى. دەدى «تابايىن ىزدەپ ءامىردى ولتىرگەن قاپپاستى جەتىم ەندى مەن» ويالندى قاسىم
ىشانى انق قىزىم جالعىز بەر، تاۋىپ ءوزىن ولمەسە بەر، تاۋىپ سۇيەگىن قاپپاستىڭ جەتىم ولتىرسەڭ ءامىر، ءاي –

 :ءامىر. دەيدى –بەرەيىن، 
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 اسىمق. كەتتى ءجۇرىپ دەپ – بەرەيىن، تاۋىپ قايدان سۇيەگىن ونىڭ قالعان، ءولىپ قاشان الدا قاپپاس جەتىم –
 جەتىم لتۇگە جاعدايدى بولعان بارلىق تابادى، قاپپاستى جەتىم ىزدەپ ءامىر. باتتى قايعىعا قاتتى دا بۇرىنعىدان

قيىن ەمەس، تابۋ وڭاي، سەن قاسىمعا بار، جەتىم قاپپاستى ءتىرى تاۋىپ بەرەمىن دە، اۋەلى » ول. ايتادى قاپپاسقا
 .دەيدى –، «قىزىڭ قانىشانى ماعان قوس دە

نەن باستاپ ۇگىنمەن جەتىم قاپپاستى ءتىرى تاۋىپ بەرەيىن، قىزىڭ قانىشانى ماعان ب»ءامىر قايتا قاسىمعا بارىپ،  
 قوس دەدى.

 :ءامىر. قاسىم دەيدى –پاستى قولىما اكەپ بەرگەننەن كەيىن قىزىمدى قوسامىن، قاپ جەتىم سەن –
 دۇرىس بۇل» جينالىپ ەلى قاسىمنىڭ. كەتىپتى ءجۇرىپ دەپ – الداعانسىڭ، دەپ بەرەمىن قىزىڭدى ۋاقىتتا وتكەن –

زى قانىشانى امىرگە قى امالسىزدان الىپ، شاقىرىپ ءامىردى قاسىم. دەدى «قۇتىل اجالدان بەر، قىزىڭدى ەمەس،
قوسادى. قىزىن العان سوڭ ءامىر جەتىم قاپپاسقا بارىپ، قاسىمنىڭ قىزىن العانىن ايتتى. ال ەندەشە، مەنى قاسىمعا 

 مىنا لو. دىقۋان قاتتى كورىپ قاسىم. كەلدى الىپ ۇيىنە قاسىمنىڭ قاپپاستى جەتىم ءامىر. دەدى –اپارىپ بەر، 
 اپپاس:ق. دەدى ايت ءمانىسىن بالىقتىڭ

 اسىمق امالسىزدان. دەدى – االيىن، دەم تويىنىپ، كۇن ءبىراز. باالمىن جەتىم جۇرگەن قاڭعىپ ءوزىم مەن تاقسىر، –
 ءمانىسىن ىڭبالىقت بارام، دەپ نە پاتشاعا مەن». ءبىتتى سروگى كۇن قىرىق كەيىن كۇننەن بىرنەشە. ەتتى ۇلىقسات

 :ايتتى قاپپاس. دەدى «ايت
نان اي قيىن بولىپ پا، قىرقى-بار، پاتشا قاھارالنىپ وتىرادى. تاپتىڭ با دەيدى، سەن ايت تاقسىر پاتشاعا سەن –

ىرىق اا، تاعى ق-وي، جاسىڭ جەتپەي ءجۇر ەكەن»شىقپاعان باال دا تاپپاي ما، مەنى باال دەدىڭىز بە دە. سوندا پاتشا 
 دەر.« ەردىمكۇن سروك ب

ڭ جەتپەي الى جاسى»قاپپاستىڭ ايتقانىن بۇلجىتپاي ايتادى. سوندا پاتشا ء جەتىم جاڭاعى بارادى، پاتشاعا قاسىم –
دەدى. قاسىم قۋانىپ ۇيىنە كەلىپ جاتادى. كۇندەردىڭ كۇنىندە قىرىق كۇن « ءجۇر ەكەن، قىرىق كۇن سروك بەردىم

دەدى. التىن بالىقتىڭ قانداي جاعدايى بار. وسى بارعاندا تاپپاي بارسام، تاعى بىتەدى. جەتىم قاپپاسقا باالم ايت 
 «سەن جىالما، قايعىرما، مەنى اپارىپ بەر»اجالىمنىڭ جەتكەنى دەپ قايعىرىپ جىالي بەردى. سوندا جەتىم قاپپاس 

« مىنى تاپتىم»پاتشاعا ء دەدى. ءمىنى تاپتىم دەپ، سوندا اجالدان قۇتىالسىڭ. قاسىم جەتىم قاپپاستى جەتەلەپ، كەلىپ
 دەپ بەرە سالدى. تاپساڭ ساعان لۇقسات بەردىم دەدى دە، قاسىم قۋانىپ ۇيىنە قايتتى.

 ەندى ءسوز پاتشادان.
 .دەدى – تاپ، ءمانىسىن بالىقتىڭ مىنا دەدى، – باالم، –
 اتشاپ. بەر ۇلىقسات تويىنايىن كۇن ءبىراز باالمىن، جەتىم جۇرگەن قاڭعىپ ءوزىم مەن. دەدى – تاقسىر، ءيا، –

دەردە كۇن وتكەندە باالم دەم الدىڭ عوي، مىنا بالىقتىڭ ءجايىن ايت دەدى. جەتىم كۇن. بەردى ۇلىقسات امالسىز
 قاپپاس سوندا بالىقتىڭ جاعدايىن ايتامىن عوي. ءبىر اۋىز اڭگىمە ايتايىن ۇلىقسات ەتىڭىز.

سى بار قۇ ەكى پاتشانىڭ سول. ەكەن باي ەلى كوپ، حالقى ازىلەتتى، ءوزى. بولىپتى پاتشا ءبىر زاماندا وتكەن –
ەكەن. قۇستىڭ سارايى پاتشا سارايىنىڭ قاسىندا ەكەن. قۇسى كەۋىلدەنىپ وتىرسا حالقى جاقسى تۇرمىستى بوالدى 

ۇرپيىپ ء ەكەن، قۇسى قايعىرىپ وتىرسا حالقى كۇيزەلەدى ەكەن. ءبىر كۇنى پاتشا قۇسىنىڭ سارايىنا كەلسە، قۇسى
 وتىر. پاتشا كورىپ، قورقىپ قۇسىنا بارادى:

 قۇسىم، قاالي قايعىرىپ وتىرسىڭدار، قانداي جاعداي بار؟ سوندا قۇستار ايتادى: ءاي –
 نيەدۇ تاۋىندا قاپ وتىرعانىمىز قايعىرىپ ءبىزدىڭ. امان دە ءوزىڭ امان، دا حالقىڭ جوق، جامانشىلىق تاقسىر –

 پ قايعىرىپ وتىرمىز.دە قاالمىز الماي بارا سوعان. ەكەن جاتىر بولعالى تويى ۇلكەن قۇستارىنىڭ ءجۇزىنىڭ
 سوندا پاتشا:

 اۋىنداعىت قاپ قۋانىپ قۇستار. بوساتتى قۇستاردى دەپ – ەتتىم، رۇقسات كەلىڭدەر، تويالپ بارىپ قايعىرماڭدار، –
 :اقىلداستى قۇس ەكى. بولدى قايتاتىن تويالپ، تويىن قۇستار. كەتتى ۇشىپ تويىنا قۇستاردىڭ

مىز. التىن، كۇمىس مول وزىندە. بۇعان مىنا ءدان بيدايدى ايەلىمەن ەكەۋى بارا الىپ سارقىت قانداي پاتشاعا –
 لىپا پاتشاعا دەپ –ءبولىپ جەسە جيىرما بەسپەن وتىز جاستاعىداي بولىپ جاساڭعىرايدى، ءومىرى ۇزاق بوالدى، 

لىپ جەسەڭىز ءبو ەكەۋىڭىز ايەلىڭىزبەن ءسىز قاسيەتى بيدايدىڭ بۇل. بيداي ءبىر وسى سارقىتىمىز سىزگە كەلگەن
 جاسىڭىز ۇزاق جانە وزدەرىڭىز جيىرما بەسپەن وتىز جاستاعى قالىپتىرڭىزعا كەلەسىز دەدى.

 پاتشا قولىنا الىپ:
 كتىرىپ،ە بيدايدى بۇل دەپ، – بولدى، قاسيەت قانشا بىزدە قالسا ءولىپ قارتايىپ، حالقىمىز جەگەنمەن ءوزىمىز –

راق جەيىن دەپ ءبىر شال مەنەن كەمپىرگە ەكتىرەدى. سول بيدايدان پاتشا ءبى بولعاندا جەتەتىن تۇگەل حالقىنا
 الدىنداعى قۇتىعا ءبىر ءدان بيدايدى ەگىپ جاتا بەرسىن، ءبىر كۇنى پاتشا حالقىن جيناپ الىپ:
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نەن ۋازىرىم قىرىق مىناۋ. دەدى – قۇسىم، جۇرگەن قىلىپ قاسيەتتى مەنى جانە جۇرگەن ساقتاپ پاتشالىعىمدى مەنىم –
 :سويلەستى ءوزارا ۋازىرلەر سوندا دەدى، –پايدا شامالى، 

 بولماس، ققۇرتپاسا قۇستى ەكى مىناۋ. اي-توكتى بەدەلىمىزدى ءبىزدىڭ الدىندا حالىقتىڭ قاسقىر، الجىعان مىناۋ –
 .قويدى سالىپ بىلعاپ مەنەن ۋ بيدايدى قۇتىداعى دەپ –
ىڭىز. بۇل قۇس سىزگە قاس شىعار، اۋەلى وسى بيدايدى كۇزەتشى كورد ارتىق بىزدەن قۇستى ءسىز تاقسىر، ءيا –

 كەمپىرگە كۇزەتشى بيدايدى پاتشا دەپ، «ەكەن ماقۇل دا بۇ» حان. دەپتى –كەمپىرگە جەگىزىپ كورەيىك، 
 ىڭايتقان سەندەردىڭ ەكەن، قاس ماعان قۇس بۇل. قالدى ءولىپ سوڭ جەگەن بيدايدى جاققان ۋ كەمپىر. جەگىزدى

 ىكەمپىرد مەن شال ەككەن بيداي ەندى. تاستادى جۇلىپ مويىنىن قۇسىنىڭ ەكى اشۋالنىپ دەپ –لدى، بو راس
 مەن شال ادام بارعان جاڭاعى. دەپ كەل الىپ تەز جىبەردى، ادامدى ءبىر دەپ تاستايىن شاۋىپ باسىن كەل، الىپ

 باسىڭدى شاپقالى جاتىر دەيدى. كەمپىر مەن پاتشا جۇرىڭدەر، پاتشاعا دەرەۋ ەگىپسىڭدەر، بيداي ۋ سەندەر كەمپىرگە
شال پاتشاعا بارىپ قانىمىزدى سۋداي شاشقانشا ۋ بيداي جەپ ولەلىك دەپ ەكەۋى ەكى بيداي جەپ قويدى. ولگەن 

گى قىز بولدى. ەكەۋىن قۋىپ پاتشاعا الىپ كەلدى. پاتشا جوق، شال وتىز جاستاعى جىگىت، كەمىپر دە جيىرما بەستە
مەنىڭ اكەل دەگەنىمقىزبەن جىگىت ەمەس، بيداي ەككەن شال مەن كەمپىر، قىزبەن جىگىتتى نەگە الىپ »اشۋالنىپ 

 دەيدى. سوندا شال مەن كەمپىر ايتتى:« كەلدىڭ
 دىك،ە جەپ بيدايدى ءدان ەكى دەپ، ولەلىك جەپ بيداي ۋ شاشقانشا سۋداي قانىمىزدى بارىپ الدىنا پاتشانىڭ –

 دەپ – ،«مقۇسى-قۇسىم» قايعىرىپ اشۋالنىپ، پاتشا. دەدى –كەلىپ جاساڭعىرادىق،  وسىنداي جوق، ولگەنىمىز ءبىز
 :پاتشا. قاپپاس جەتىم دەپتى اۋ-ولەسىڭ ايتسام ءجايىن بالىقتىڭ التىن تاقسىر، ەكەن ولگەن

 .دەدى – ايت، ءجايىن بالىقتىڭ التىن تەزىرەك. ولمەيمىن باالم، جوق –
 ءبىراز قاپپاس جەتىم. بەردى ۇلىقسات امالسىزدان پاتشا. دەدى –كۇن دەم االيىن،  ءبىراز قالدىم، شارشاپ تاقسىر –

 :دا تاعى الىپ، دەم كۇن
 قۇسا ەسىپ،كەزد وقيعاعا سياقتى بالىق التىن پاتشانىڭ ءبىر زامانداعى وتكەن پاتشام، تاقسىر ەتىڭىز ۇلىقسات –

 .ايتايىن اڭگىمەسىن ولگەن بولىپ
 پاتشا. دەدى – ايت، باالم، –

وتكەن زاماندا ءبىر پاتشا بولىپتى. ونىڭ قاسيەتتى ءبىر بۇركىتى بولىپتى. پاتشانىڭ قاسىندا بۇركىتتىڭ تۇعىرى 
ە پاتشا ەكەن. كۇندەردىڭ كۇنىندبولىپتى، پاتشانىڭ قانداي زياندى جاۋى بولسا دا بۇركىتى قيراتىپ جەڭىپ كەلەدى 

« بار، جانۋار»ەرىگىپ وتىرىپ بۇركىتىن قولىنا قوندىرىپ سەيىلگە شىعىپتى. بۇركىتى تىلەپ ۇشىپ بولماعان سوڭ 
دەپ توماعاسىن سىپىرىپ قويا بەرىپتى. بۇركىتى شىر اينالىپ تىك اسپانعا ۇشىپ كەتىپتى، ول بۇركىتتىڭ ارتىنىن شابا 

ە بارعاندا اتى بولدىرىپ ءولىپتى، اتى ولگەن سوڭ جاياۋ جۇگىرىپتى، پاتشا ابدەن شارشاپ شولدەن بەردى. ءبىر جەرگ
ولەر قالگە جەتىپتى. الدىندا ۇلكەن بايتەرەك كورىندى. سول اعاشتىڭ تۇبىنە، كولەڭكەسىنە جاتادى. ىشەرگە سۋ تابا 

سۋ تامىپ تۇر. مۇنى كورگەن پاتشا قولىنداعى توماعاسىن ساندا -الماي ولەر قالگە جەتكەندە اعاشتىڭ باسىنا قاراسا اندا
توستى، توماعا تولۋعا جاقىنداعاندا ىشەيىن دەپ ۇمتىلىپ وتىرسا اسپاننان اينالىپ بۇركىتى ۇشىپ كەلدى دە قولىنداعى 

 توماعاداعى سۋدى قاناتىمەن قاعىپ جىبەرەدى.
 يپاپس جوتاسىنان قۇسىنىڭ دەپ – اۋ،-بىلمەدىڭ مدىوتىرعانى ولگەلى شولدەپ مەنىڭ اي،-جانۋارىم مەنىڭ ءاي –

اعانى قايتا توستى. تاعى دا سۋ تولىپ، ىشۋگە جاقىندادى، بۇركىت قاناتىمەن تاعى دا قاعىپ توم قولىنداعى دا، قويدى
 جىبەرىپ توگىپ تاستادى. پاتشا اشۋالنىپ:

 قاتتى دىولگەنىم ەكەنسىڭ، قاس ماعان سەن .تاستادىڭ توگىپ سۋدى وتىرعانىمدا جەتىپ قالىنە ءولۋ ءۇشىن سەن –
ىڭ موينىن جۇلىپ الىپ اعاشتىڭ باسىنا قاراسا، قۇسى ۇلكەن ءبىر ايداھاردى بۇركىتت دەپ – ەكەنسىڭ، ۇناتادى

ءولتىرىپ كەلگەن ەكەن. سونان اققان سۋى ايداھاردىڭ ءزارى ەكەن، ونى ىشسە پاتشا سول جەردە ولەدى ەكەن، 
قاعىپ وتىر ەكەن. ونى بىلمەي پاتشا بۇركىتتىڭ موينىن جۇلىپ الىپتى. ايداھاردى كورگەن سوڭ بۇركىت ىشكىزبەي 

 جەتىم قاپپاس. اۋ دەدى-دەپ پاتشا ولگەن ەكەن. تاقسىر التىن بالىقتىڭ ءجايىن ايتسام ولەسىڭ« بۇركىتىم-بۇركىتىم»
 :قاپپاس جەتىم. پاتشا دەدى – ولمەيمىن، تەزىرەك، باالم ايت –
 اپپاس دەم الىپ بولدى.ق جەتىم كۇن ءبىراز بەردى، ۇلىقسات امالسىز پاتشا. دەدى – االيىن، دەم ىرازءب –
 ەكەۋى مىنىپ،ء دايىنداپ ات ەكى. ايتايىن بارعاندا تاۋعا ىشىدە، اعاشتىڭ قالىڭ جاعدايىن بالىقتىڭ التىن تاقسىر، –

 :ايتتى قاپپاس جەتىم. ءجۇردى قاراي تاۋعا
 دەپ، ەكەۋى« لماقۇ» پاتشا. قايتەدى جارىسساق جەتكەنشە تاۋعا جوق، كورگەنىم ءمىنىپ اتقا ومىرىمدە مەن –

اتتىڭ باسىن قويا بەردى. جەتىم قاپپاس وزىپ، پاتشانى اداستىرىپ قالىڭ اعاشتىڭ ىشىمەن اينالىپ پاتشانىڭ سارايىنا 
ى التىن تاقتى قۇرىپ، ەكى جاعىنا ەكى سۇلۋ باالنقايتىپ كەلدى. قايتىپ كەلسە پاتشانىڭ ايەلى باقتىڭ ىشىنە 
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ۇيىپ شاراپ ق-كەزەك بەتىنەن ءسۇيىپ وتىر ەكەن. الدىندا پاتشانىڭ ەسىكشى قارا قۇلى اراق-وتىرعىزىپ، كەزەك
بەرىپ، قىزمەت ىستەپ ءجۇر ەكەن. مۇنى كورىپ جەتىم قاپپاس بۇرىنعى وقىپ جۇرگەن جەرىنەن العان سۋرەت 

بار ەكەن، كورىنبەي جاسىرىنىپ تۇرىپ ايەلى مەن التىن تاقتا وتىرعان باالنى ءبىر باسىپ االدى،  باساتىن افوراتى
ەكىنشى قىزمەت ىستەپ جۇرگەن قارا قۇلدى باسىپ االدى دا باعاناعى پاتشا شىققان تاۋعا قايتا بارادى. پاتشا باالدان 

 اداسىپ قايتادى. ارتىنان جەتىم قاپپاس كەلىپ:
ەرمەن ول شارشاپ مىنبەگەن اتقا بۇرىن ىزدەپ ءسىزدى قاالي، ءجايى كەتكەنىڭىزدىڭ اداستىرىپ مەنى تاقسىر –

 :ايتتى پاتشا. كەلدى سارايىنا بىرگە پاتشامەن دەپ –بولدىم، 
 .سۇرادى قاپپاستان جەتىم دەپ – ايتاسىڭ، قاشان جاعدايىن بالىقتىڭ –
 – تاقسىر، اۋ-ولەسىڭ سوڭ شەشىلگەن سول شەشىلەدى، تۇگەل جاعدايى بالىقتىڭ التىن سوڭ، اتقان تاڭ بۇگىن –

 .قاپپاس جەتىم دەدى
 پاتشا:

 .اتتى تاڭ. دەدى – ولمەيمىن، –
 بۇل:

. اپپاسق جەتىم دەدى – الدىڭا، الدىر ايەلىڭدى. دەدى – شەشەدى، ايەلىڭ ءوزىڭنىڭ جاعدايىن بالىقتىڭ التىن –
 :قويدى بالىقتى الدىنا الدى، شاقىرتىپ ايەلىن پاتشا

 :ايەلى پاتشانىڭ. دەدى – شەش، جاعدايىن بالىقتىڭ مىنا –
 .دەدى –ىقتىڭ جاعدايىن مەن بىلمەيمىن، بال التىن بۇل –
 دىڭقۇل قارا سۋرەتتى قولىنداعى. قاپپاس جەتىم دەدى – كورەسىڭ، بىلەسىڭ، وتىر، جەردە وسى بىلمەسەڭ –

 قۇلدىڭ اراق ەكىنشى دە، دەدى «تانيمىسىڭ» كورسەتتى سۋرەتىن وتىرعان باالمەن ايەلدىڭ تۇرىپ، باسىپ سۋرەتىن
ندا پاتشانىڭ ايەلى مويىنى تومەن ءتۇسىپ، نەعىالرىن بىلمەي قاتتى ساسىپ، وتىرا بەردى. سو. كورسەتتى سۋرەتىن

ىنا الىپ، ىپ قىلىشىن قولەندى جەتىم قاپپاس سۋرەتتى پاتشاعا كورسەتتى. پاتشا سۋرەتتى كورگەندە قاھارىنا ءمىن
 ايەلىن ولتىرۋگە ۇمتىلدى. سوندا جەتىم قاپپاس پاتشاعا:

التىن بالىقتىڭ تاعدىرى شەشىلمەي جاتىپ، مۇنىڭ جارامايدى. ەگەر بالىقتىڭ جايى شەشىلسە ولەسىڭ،  تاقسىر، توقتا –
 مەن ،شەشبەسەڭ سەن. دەدى – سابىرسىزدىق، العانىڭ قىلىش قولىڭا جاتىپ شەشىلمەي قاپپاس، جەتىم دەدى –

نىڭ ە مالىك دەگەن ديۋدىڭ پاتشاسىكۇنىند قىز ەدى، قىزى پاتشانىڭ دەگەن سارىقۇل ايەلىڭ بۇل. بەرەيىن شەشىپ
باالسى ساعىر دەگەن مىنا جاتقان التىن بالىق. وسىعان قىز كۇنىندە عاشىق بولىپ جۇرگەندە ساعىر المايتىن بولدى. 

سيقىرشى كەمپىردى تاۋىپ الىپ، كوپ التىن بەرىپ قولىنا ۇستاتادى. ەگەردە ساعىر الماسا  ال ەندى مىناۋ ايەلىڭ ءبىر
ونى سيقىرالپ قور قىاليىن دەپ ويالپ ءجۇردى. كۇندەردىڭ كۇنىندە ساعىر شەتتەگى ءبىر پاتشانىڭ ەكى باالسىن 

ىعىم ر مەنى قاشان االسىڭ، عاشىقتساعى»ۇرالپ الىپ كەلە جاتىپ سەنىڭ ايەلىڭە كەزدەسەدى. سەنىڭ ايەلىڭ ايتادى 
مەن ادامزاتتىڭ قىزىنا ۇيلەنبەيمىن، مەن ايەلدى ديۋ »دەيدى. ساعىر ايتتى « ساعان كۇننەن كۇنگە اۋىرالپ بارادى

دەپ بالىق قىلىپ سۋعا تاستاپ « الماساڭ، ساعان سىباعا مىناۋ»دەدى. ايەلىڭ « پاتشاالرىنىڭ قىزىننان االمىن
ىر بالىق بولىپ سۋدا ءجۇردى. مىنا ەكى باال سەنىڭ ايەلىڭنىڭ قاسىندا قالدى. بۇل باالنى جىبەردى. سودان ساع

ىپ وتىرىپ، ساندا شىعارىپ قاسىنا ال-ساعان كورسەتپەي، سيقىرشى كەمپىرگە وڭ قولتىعىنىڭ استىندا ساقتاپ ءجۇر، اندا
اسىنا ردان كۇدەر ۇزگەن جوق، كۇندە سۋدىڭ بقايتادان قولتىعىنىڭ استىنا تىعىپ قويادى. كۇنى بۇگىنگە دەيىن ساعى

ىر دەيدى. وعان ساع« مەنى قاشان االسىڭ، قالپىڭا كەلتىرەمىن»بارىپ، بالىق بولعان ساعىردى شاقىرىپ الىپ، 
دەيدى. مىنە وسىمەن ماعان نانباساڭىز وڭ قولتىعىنىڭ استىنداعى « بالىق بولماق تۇگىل يت بولسام دا المايمىن»

 .دەدى –ە ساعىردى بالىق قىلىپ بايالعان قارا تاستى الىڭىز، ەكى باال جان
 سوندا پاتشا ءامىر ەتتى ءۋازىرى قاسىمعا:

 باال كىە قولتىعىنان ايەلدىڭ قاسىم سوندا. دەدى – ال، تاستى قارا مەن باال ەكى قولتىعىنداعى ايەلدىڭ مىناۋ –
 :قارادى قاپپاسقا جەتىم قالىپ قايران كورىپ پاتشا. قويدى الدىنا پاتشانىڭ الىپ، تاستى قارا مەن

 دەدى. سوندا جەتىم قاپپاس قارا تاستى ءۇش ءبولىپ اياقتاعى – كەلتىر، قالپىنا بالىقتى التىن مىناۋ. دەدى – باالم، –
 نسۋعا سالدى، سوندا ديۋ بولىپ التىن بالىق شاڭعىتىپ ايقايالپ، پاتشانىڭ وتىرعان سارايى بۋ بولىپ كەتتى. ازدا

 سوڭ بۋ بولعان ديۋ ادام سۋرەتىنە كەلىپ وتىرعان پاتشاعا سالەم بەردى:
. مەنى ۇلىقسات ەتىپ ەلىمە جىبەر، مەنى اۋرە قىلىپ سيقىرالپ ۇستاعان مىنا سەنىڭ ديۋ دەدى – پاتشا، تاقسىر –

. ديۋ ىدەد – ۇشىرادىم، قالگە وسىنداي جاتقانىمدا كەلە الىپ سوڭ بولعان سۇلۋ باالنى ەكى مىنا. دەدى –ايەلىڭ، 
 :دەدى بىالي پاتشاعا قاپپاس جەتىم سوندا. قارادى قاپپاسقا جەتىم پاتشا سوندا
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 ازات لىنەە ديۋدىڭ مىناۋ. تۇر جاساي سابىرلىق اياقتاعانشا وسىنداي، داعدىرى بالىقتىڭ التىن دەدى، –تاقسىر،  –
 بۇعان اعىرس. قاپپاس دەدى – كەلسىن، تاپسىرىپ اناسىنا اتاسىمەن باالنى ەكى مىناۋ بولساڭىز، جىبەرەتىن ەتىپ

ىرىپ قايتىپ كەلدى پاتشانىڭ الدىنا. پاتشا ۇلىقسات ەتتى تاپس اناسىنا-اتا باالنى ەكى دە، دەدى «اق-قۇلدىق»
 ديۋعا. ديۋ راحمەت ايتىپ ەلىنە ۇشىپ كەتتى. قاپپاس پاتشادان:

 .سۇرادى دەپ – با؟ بولدىڭىز ريزا شەشىلۋىنە بالىقتىڭ التىن –
 پاتشا:

 اپپاسق جەتىم. تارتتى دارعا دەپ – تارتىڭدار، دارعا ايەلدى زالىم مىناۋ. دەدى – ەكەنسىڭ، دانىشپان بولدىم، ريزا –
 :سۇرادى ۇلىقسات پاتشادان

 نكۇ كوپ كەلگەنىمە مۇندا مەنىڭ. ەدى بار جەتىم قىرىق قاراۋىمدا مەنىڭ. ەدىم قالعان جەتىم جاسىمنان مەن –
 :پاتشا سوندا. قاپپاس جەتىم دەدى – ساعىندىم، والردى جانە تۇر بولىپ قانداي ءقالى والردىڭ. بولدى

 :قاپپاس جەتىم. دەدى –ەن جەتىم بولساڭ دا دانىشپان ەكەنسىڭ، سەن مەنىڭ ورنىما پاتشا بول، س –
 .بەر تۇرا ورنىڭىزدا ءوزىڭىز ءۇشىن سول جوق، جەتكەن اقىلىم ءۇشىن بولۋىم پاتشا مەن تاقسىر، –

پاتشا جەتىم قاپپاسقا ۇلىقسات بەرمەدى. پاتشا ەلىن جيناپ، قاپپاستىڭ بىلگىرلىگىن، دانىشپاندىعىن حالقىنا ايتتى. حالقى 
قايران قالدى. جەتىم قاپپاستى ەلى پاتشالىققا سايالدى، تاققا وتىرعىزدى. جەتىم قاپپاس پاتشا بولدى. ءوزىنىڭ قىرىق 

ءۋازىر بولدى. دوسى ءامىردى ءبىر قاالعا اكىمگە قويدى، پاتشا توي جاسادى. ءوزى قاپپاستىڭ اكەسى بولدى.  دوسى
قاپپاس پاتشا بولىپ العاننان كەيىن جەتىم، جەسىرلەرگە، كەدەيلەرگە، حالىققا مەيىرىمدى، ازىلەتتى بودى. سول جەرگە 

 قىتتى.مەكتەپ سالدىردى، جەتىمدەر، كەدەيدىڭ باالالرىن و
مىنە جەتىم بولىپ، جاردىڭ قۋىسىن ءۇي قىلىپ، قىرىق پاناسىز جەتىمدەر جينالىپ، بىرلەسىپ، ەل بولىپ قۇرالىپ، 

 اقىرىندا مۇراتىنا جەتتى.
 . كورگەن ءتۇستىڭ ورىندالۋى25

. سۇرىپتىء ءومىر باي ءبىر شاعىندا، قۋارعان كەلتەدە قۇيرىعى ەشكى ەرتەدە، ەرتەسان عاسىر تاريحتى شولعالى، ەرتە
كەسسە قانى  تجۇر سوندىقتان. بولىپتى ادام قاشتاڭ قيمايتىن ەشنارسە ەشكىمگە تويمايتىن، كوزى دۇنيەگە باي بۇل

اتاپتى. ەل قويعان ەسىممەن بۇدان بىالي قاشتاڭباي « قايىرىمسىز»شىقپاس، ۇرسا جانى شىقپاس، ساراڭدىعىنان 
. ىعادىش جولعا تۇيەمەن بولىپ مولداپ سۋىنشىعۋعا تۇيەسىن قومداپ، اساتانىپتى. ءبىر كۇنى قاشتاڭباي جولعا 

، ءوزى شارشاپ، تۇيەسى بولدىرىپ، ءبىر كولگە تاپ بوالدى. سونان ءجۇرىپ بەل اسۋ، تاالي ءجۇرىپ، كۇن بىرنەشە
پ سۋ ىشەدى. شا تويىتۇيەسىن وتقا جىبەرىپ، ءوزى دەمالىپ، جۋىنىپ، قارنى قامپيعانشا، ءىشى كەپكەن باقاداي بولعان

سودان كەيىن ءىشى اۋىرىپ تىنشىماي جاتۋعا كىرىسەدى، ءسويتىپ ۇيقىعا كەتەدى. ۇيىقتاپ جاتىپ ءتۇس كورەدى. 
 تۇسىندە مىنانى كورەدى:

وڭ جاعىنان اي تۋادى، سول جاعىنان كۇن تۋادى، ورتاسىنان بۇلت تۇرادى، بۇلت استىنان قاق تۇرادى. قاقتى 
دەپ شاشىراپ، ورنىنان اتىپ تۇرادى، « باق»دەپ شوشىندى، باقاالر « قاق»ىرعان قاشتاڭباي كورگەندە ءىشى اۋ

قورىققان بويى دەمەۋگە كەلمەي، قايتادان سىلق قۇاليدى. سونان قايتا ەسىن جيىپ ورنىنان تۇرىپ ەسىن جيىپ، 
ا، تۇيەسى قۇالپ ءىشى كەۋىپ جۇرۋگە تۇيەسىن قارايدى، قاراسا تۇيەسى جوق. كول جاعاسىنا كوزىن سالىپ قاراس

، وزى وكىنىپ قورجىنىن ارقاسىنا اسىپ-ءولىپ قالىپتى. بارار جەر باسار تاۋ جوق، جىعىلعانعا جۇدىرىق دەپ، وزىنە
 قۇالزىعان ەنبەلەست بىرنەشە سونان. كەتەدى ءجۇرىپ جاياۋ قارايقولىنا قامشىسىن الىپ، تۇيەسىن قيماي ارتىنا قاراي

 اعىپب قويىن بايدىڭ دەگەن قاراڭ. ەدى تازشا باال جاس بۇل. كەلەدى باالعا جاس ءبىر باققان قوي اسىپ ەلەستەن
جولعا شىعىپ جولىم بولمادى، تۇيەم ءولىپ وڭىم »االعا كەلىپ، جولىعىپ، مىنانى ايتادى: ب قاشتاڭباي. جۇرگەن
 .بوالدى رتپاقجو ءتۇسىن ايتىپ، باققانىنكورگەن تازشاعا سونان. دەيدى –، «بولمادى

: تۇرىپ تازشا. دەيدى – جورىشى، ءتۇسىمدى كوردىم، ءتۇس جاتىپ ۇيىقتاپ بۇگىن ءبىر مەن تازشا، ءاي، –
 .باستايدى ءسوزىن قاشتاڭباي. دەيدى –، «قانداي ءتۇس، ايت»
 ۇيقىعا قونىپ قوندىم، كەلىپ باسىنا كولدىڭ ءبىر بولدىرىپ شارشاپ ءجۇرىپ كۇن بىرنەشە. شىقتىم جولعا ۇيىمنەن –

، سول تۋدى اي جاعىمنان وڭ». ايتادى ءتۇسىن كورگەن دەپ، مىناۋ ءتۇسىم. كوردىم ءتۇس جاتىپ ۇيىقتاپ كەتتىم،
جاعىمان كۇن تۋدى، ورتاسىنان بۇلت تۇرادى، بۇلت استىنان قاق تۇرادى، ءسويتىپ جاتىپ شۋالعان باقانىڭ داۋسىنان 

اياقتايدى. تەرەڭنەن ويالعان تازشا ءتۇستىڭ جاقسى ءتۇس ەكەنىن ءبىلىپ بايعا دەپ، باي ءسوزىن « شوشىپ وياندىم
 ايتادى:

 باي كەلمەي سوزگە. دەيدى –سەن ماعان مىنا مىڭ قويعا سات ءتۇسىڭدى،  ەكەن، جامان وتە ءتۇسىڭ بايەكە، –
 ءتۇستى .كەتەدى بەتىمەن ءوز باي ايداپ قويدى. قاالدى ورنىنا تازشانىڭ بولىپ، باقتاشى قويعا مىڭ دەپ، «ماقۇل»

 .كەتەدى باال الىپ
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ەندى، سوڭىن تىڭداڭدار. قاشتاڭبايدى قارابايعا جالشى ەتىپ تازشا ءوز مۇراتىنا جەتەدى. سونىمەن ەندى تازشا 
بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، ءبىر ەلگە كەلەدى، ەلگە كەلىپ، جۇرتتىڭ كەڭەس سوزدەرىن ەستيدى. قۇالق سالىپ 

ەلدىڭ حانىنىڭ شىعارعان جارلىعىن ەستەدى. بۇل حاننىڭ اتى قايراڭ بوالدى. قايراڭ حاننىڭ  سۇراستىرىپ، وسى
بىر كۇندە ەلۋ باس بيەنى سويىپ، جۇرتقا تاراتىپ كەشكە دەيىن ۇلگەرگەن كىسىگە، كىم دە »جارلىعى مىناۋ ەدى، ء
ربازدار قىز االم دەپ، قىرشىنىنان قيىلىپ، دەپ، ۋادە ەتكەن ەكەن. تاالي شوراالر، پالۋان، سا« بولسا قىزىمدى بەرەم

باستارىن الدىرىپتى. سونان بەرى ەشكىمنىڭ تاۋەكەلى تۇرمايدى ەكەن. بۇل جارلىقتى، حالىق كورگەن قورلىقتى 
دەپ، حان جارلىعىن ورىنداماق بوالدى. سونىمەن دانا تازشا حانعا « مەن سوالردان ارتىقپىن با»ەستىگەن تازشا 
« ارىزىڭدى ايت»دەپ حوش االدى. حان باالعا « قۇپ»جۇگىنىپ، ءيىلىپ سالەم بەرەدى. حان  كەلەدى، كەلىپ

 –، «ارىزىم مىناۋ، ءسىزدىڭ جارلىعىڭىزدى ورىنداپ، قىزىڭىزدى قاتىن ەتىپ العالى كەلدىم»دەيدى. تازشا تۇرىپ 
 حانعا ازشات. كۇلەدى ميىعىنان پدە ،«قيىالسىڭ قىرشىنىڭنان ەكەنسىڭ، جاس وتە» قومسىنباي باالنى حان. دەيدى
ڭ ىقپىن با، ولسەم سونىارت سوالردان مەن. ساسيدى قان ادامنان سارايىڭىز». بەرەدى جاۋاپ تايسالماي تىرەپ تابان

 تۇلىقسا سويۋعا تازشاعا الدىرتىپ، بيە باس ەلۋ نوكەرلەرىنە دەپ، «حوش» حان. دەيدى –، «ءبىرى بوالرمىن
 دەيىن نگەبەسى ۇلى بيەنى باس ەلۋ باسپاستان جەردى جامان ساسپاستان،-اسپاستان كىرىسەدى، ىسكە تازشا. بەرەدى
نعا سالىپ، ءپىسىرتىپ ۇلگەرىپ، حاننىڭ قاراۋىنداعى تايپا ەل حالقىنا استى تاراتادى. قازا قاۋىسقانشا كۇن. قىالدى دايىن

يراڭ حان ساسىپ، ەتەك جەڭىن باسىپ، جارلىق دەپ قايران قاالدى. قا« نە قىلعان الىپ»بارلىق جۇرت تازشاعا 
ەتكەن ءسوزىن ورىنداپ، كۇيەۋگە ارناپ التا قانات اق وتاۋ تىكتىرەدى. تازشا وتاۋعا كىرمەي سىرتىندا جاتادى. 
جەڭگەلەرى قىزدى قولتىقتاپ ۇستاپ كۇيەۋگە وتاۋعا اكەلىپ ساالدى. سونان قىز جىگىتتى كۇتەدى، ءبىراق تازشا 

 اۋا ورتاسى ءتۇن سونان. جاتادى اڭدىپ ۇيىقتاماي ءۇشىن ءبىلۋ تۇرىسىنانا تازشا قىزدىڭ ءجۇرىسكىرمەيدى. د
ت اتىن بايالپ وتاۋعا كىرەدى. وتاۋعا كىرگەننەن كەيىن قىزبەن امانداسىپ، ءسوزىن جىگى بۇل. كەلەدى جىگىت ءبىر

 ەدى. بۇل ەرتەدەن قايراڭحاننىڭ كۇنسۇلۋ باستايدى. بۇل جىگىت سارساڭباي دەگەن بايدىڭ كۇڭكىل دەگەن باالسى
قىزىن الماق بولعان ادامنىڭ بىرەۋى ەدى. كۇنسۇلۋدى ۇزاتپاق بولىپ اق وتاۋعا كىرگىزگەنىن ەستىپ، كۇندىز 
كەلۋگە تازشادان قورقىپ، جاسىرىنىپ تۇندە كەلگەنى ەكەن. تازشا وتاۋ سىرتىندا جاتىپ ايتقان اڭگىمەلەرىن قۇالق 

 ى. كۇنسۇلۋ تۇرىپ كۇڭكىلگە بىالي دەيدى:سالىپ تىڭدايد
 تۇرىپ مىنانى ايتادى: كۇڭكىل. دەيدى – جوقپىن، ساعان مەن باسقا ودان قاش، الىپ تۇندە بۇگىن مەنى سەن –
 بىرىنء ءمىنىپ، ءبىرىن اتپەن قالجىڭ ات، قارا قاناتتى مەن –. دەيدى – بول، ءازىر سەن قاشام، الىپ سەنى مەن –

 قۋىپ جاياۋ تازشا ارتىنان. كەتەدى ءجۇرىپ كۇڭكىل سونان. بەرەدى ۋادە دەپ – كەلەرمىن، الىپ جەتەگىمە
دى. كۇڭكىل ءوز جىلقىسىنا كەلىپ قاناتتى قارا اتپەن قالجىڭ تورى اتتى قۇرىق جەتە دا بۇ جەرىنە بارعان كۇڭكىلدىڭ

سالىپ ۇستاپ، جۇگەن سالىپ قۇرىقتاپ، اياعىنا بايالپ ءبىر ۇيىقتاپ ويانىپ بارارمىن دەپ، ۇيقىعا كەتەدى. ۇيىقتاعان 
ا الىپ، بايالپ اتقا وڭگەرىپ الدىنقولىن -كۇڭكىلدىڭ ۇستىنە كەلىپ تازشا دا جەتەدى. جاتقان جەردە كۇڭكىلدىڭ اياق

ەكىنشى اتتى جەتەگىنە الىپ سارساڭبايدىڭ ەلى قايداسىڭ دەپ ءجۇرىپ كەتەدى. بىرەر مەزگىل جۇرگەن سوڭ 
االڭ مەنىڭ مىنا ب»سارساڭبايدىڭ ۇيىنە كەلىپ جەتەدى. سارساڭبايدى شاقىرىپ الىپ بايالۋلى باالسىن تاپسىرادى. 

 ەكى لىپبو رازى باي. دەدى –، «سالدى، سوندىقتان ولتىرمەي، وزىڭە ءتىرى الىپ كەلدىمالعان قالىڭدىعىما قولىن 
. تارتادى ىپەت سىي تازشاعا قامشىسىن بورىك شالبارىن،-بەشپەنت كيىمىن، سىرت كۇڭكىلدىڭ تۇرمانىمەن ەر اتتى،
ىپ، قىز ءازىر ەكەن، وتاۋدى جىع كەلسە. كەلەدى قىزعا بولىپ جىگىت ماناعى اۋماعان الىپ قۇپ سىيدى بەرگەن تازشا

وتقا وڭگەرىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. كەلە جاتىپ قىز اتتان تۇسەدى. سول جەردە تازشانى تانيدى. قىز ءجۇرىپ مىنانى 
 تىرىپو ءجۇرىپ كەيىن سودان. دەپتى –، «قۇدايىمنىڭ قوسقانى بولماسا ادامنىڭ تاڭداعانى بولمايدى ەكەن»ايتادى: 
اعاسىنا كەلىپ تۇسەدى. سونان وتاۋدى تىگىپ، كۇنسۇلۋ شاي قايناتادى. تازشا اتتاردى سۋارىپ ج كول ءبىر ساسكەدە

تۇساۋعا كەتەدى. سونان كۇنسۇلۋ شاي قايناتىپ قويىپ، سىرتقا شىعىپ تازشانى كۇتەدى. كۇنسۇلۋدىڭ سۇلۋلىعى 
ادام  اق اۋىز، قىساڭ بەل، كورگەنمىناداي بولىپتى. ءوزى كۇنمەن شاعىلىسقان قيعاش قاستى، ءسۇمبىل شاشتى، ويم

كوزى تويماي ءوزى كەلەتىن بولىپتى. سونان كولدەن از عانا قاشىق ەل بولىپتى، وسى ەلدىڭ حانى سىرتقا شىقسا، 
 دەپ، بىلمەك بولىپ تىگىلگەن وتاۋ سىرتىنداعى كۇنسۇلۋعا« نەتكەن جان»كۇنمەن شاعىلىسقان سۇلۋ قىزدى كورىپ 

ىپ دەپ، مۇنادارس« نەتكەن جانسىڭ وسىنداي جەرگە قونىس ەتكەندەي»ىپ ءجون سۇرايدى. كەلەدى. كەلىپ اماندىس
اكەم مەنى ۇزاتتى، انا جۇرگەن مەنىڭ »اياعاندىق ادەت، ادەپ بىلدىرەدى. سونان كۇنسۇلۋ تۇرىپ جاۋاپ بەرەدى: 

ن، سان داۋلەت، ەنشى، بولسى باال قوس ماعان ايت، سوڭ كەلگەن كۇيەۋىڭ»: حان. دەيدى –، «كۇيەۋىم بوالدى
 كەلىپ كەلەدى، تازشا سونان. االدى حوش دەپ – ،«ايتايىن جارايدى،»: كۇنسۇلۋ. دەيدى –، «بولەك ءۇي بەرەم

 بولسا والي» تازشا. ايتادى ءسوزىن حاننىڭ تازشاعا كۇنسۇلۋ وتىرىپ ءىشىپ شاي ەكەۋى. كىرىسەدى ىشۋگە شاي
تى الىپ كەلىپ وتاۋدى ارتىپ سۇيگەنى كۇنسۇلۋمەن ماناعى حاننىڭ ەلىنە ات دەپ، «قارالىق قامقورلىعىن بارالىق،
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كەلەدى. حاننىڭ اق مۇنارلى ءۇيىن كورىپ ەشقايدا بۇرىلماستان سوندا كەلىپ تۇسەدى. حان تازشانى قارسى الىپ 
ىزەدى. ە كۇن وتكبىرنەش ءجۇرىپ ويناپ كۇنسۇلۋمەن بولىپ، باال قول حانعا تازشا. بەرەدى مۇلىكبولەك ءۇي، دۇنيە

حاننىڭ بۇالي قۇرمەتتەۋى تازشادان قىزدى الۋدىڭ ءتاسىلى ەدى. سونىمەن حان مىناداي اقىل تابادى. ءبىر كۇنى 
 وتىرىك اۋىرادى. سونان ۋازىرلەرىنىڭ ءبىرىن جىبەرىپ، تازشانى شاقىرتىپ الىپ مىنانى ايتادى:

دەگەن جەر بار، سونان ەكى « بارسا كەلمەس»، ماعان دەسەڭ بولسىن ءتاۋىر مەنى بولساڭ، باالم مەنىڭ سەن –
 كۇنسۇلۋ. اقىلداسادى كەلىپ كۇنسۇلۋعا تازشا سونان. دەيدى –قاسىق بال اكەلسەڭ مەن اۋرۋىمنان ايىعامىن، 

 دەگەن «كەلمەس بارسا» ول». بەرەدى كەڭەس قىسقا مىناداي اياماي بىلگەنىن ساناپ، دەپ سۇيگەنىم شىن تازشانى
بار دەيدى. شىالن داال قۇبىالدا ءبىر قۇدىق بار دەيدى، وندا ەشكىم بارمايدى، بارسا قايتىپ كەلە المايدى  راس جەر

 – نشىسىەكى قىزىل، –دەيدى. سول قۇدىقتىڭ ىشىندە ورتا بەلىنەن بال، اۋزىندا ەكى ءتۇرلى جىبەك ارقان، ءبىرى 
سىڭ دەيدى. سەن مىنا شىلبىر ارقاندى ال، بەلىڭە بوال جوق باتىپ بالعا ءۇزىلىپ تۇسسەڭ، ۇستاپ سودان. كوك

، «بايالپ جانە اتىڭنىڭ موينىنا بايالپ ءتۇس، ءبىر قاسىق بال جە، ەكى قاسىق بالدى ال، ارتىق الما، ارتىق جەمە
ى، ەلەدك قۇدىققا ءبىر تۇرعان داالدا قۇالزىعان ءجۇرىپ كۇن بىرنەشە تازشا. اتتاندىرادى جولعا ايتىپ اقىلىن دەپ –

كەلسە كۇنسۇلۋدىڭ ايتقانىنىڭ ءبارى راس ەكەن. سونان بەلىنە ارقانىن بايالپ، ءبىر جاعىن، اتىنىڭ موينىنا بايالپ 
قۇدىققا تۇسەدى، ءتۇسىپ ءبىر قاسىق بال جەپ، ەكى قاسىق بال الىپ كەيىن شىعادى. سونان تازشا كەتكەن سوڭ 

 ۋازىرلەر مىنانى ايتادى:كۇنسۇلۋدى حان شاقىرادى. كۇنسۇلۋ بارمايدى. 
 سكەڭە دەپ – االدى، سەنى حان ءبارىبىر جوق، ساعان ەندى ول كەتتى، «كەلمەسكە بارسا» كۇيەۋىڭ سەنىڭ –

 :ايتادى مىنانى دەپ، «بارمايمىن» كۇنسۇلۋ. قىالدى
ى لۋدكۇنسۇ ءۋازىر ەكىنشى سونان. بارمايدى دەپ – كەلەدى، وڭعارسا، جولىن قۇداي كۇتەمىن، كەتتى ءتىرى –

كۇلىپ وتىر ەكەن، ەسىنەن تانىپ ىلگەرى باسقان قادامى كەيىن كەتىپ، -شاقىرۋعا كەلسە، تازشا قاسىندا ەكەۋى ويناپ
 جىبەرگەن تازشامىز« بارسا كەلمەسكە»، «تاقسىر حان»جۇگىرۋمەن حانعا كەلەدى، كەلىپ ەنتىككەن بويىمەن: 

كەتكەن « بارسا كەلمەسكە»، «بىلشىلداعان نەمە»اياقتايدى.  سوزىنء دەپ –، «كەلىپ قالىپتى، كۇنسۇلۋدىڭ قاسىندا
. دىاال باسىن ءۋازىردىڭ ايتقان وسىنى زەكىرىپ، حان دەپ –، «تازشا كەلەتىن بە ەدى، جوعال كوزگە كورىنبەي

: پكەلى حانعا كەيىن كەشىكپەي كوپ دا و. جىبەرەدى ءۋازىرىن ءبىر تاعى سونان. دەپ – ،«تازشا ساعان مىنە،»
 ىپكۇت تازشانى حان كۇركىلدەپ وتىرىك دەپ، «بولسىن بولسا» بەرىپتى، جاۋاپ دەپ –، «تاقسىر حان، راس»

 توسەكتە حان كەلسە،. كەلەدى تازشا بىلۋگە ءحالىن اكەسىنىڭ وگەي الىپ بالدى بولىپ كەلگەن سونان. بەردى جاتا
 حان ەپد – ،«ءبىتتىم جۇدەپ كۇتە، سەنى كۇتەبە كەلدىڭ باالم، ا،»ء. ەكەن جاتىر سۇالپ ءتۇسىپ، شالقاسىنان

 سونان .دەيدى – ،«جۇدەگەنسىڭ وتە»: بولىپ سەزبەگەن ەشتەڭە تازشا. االدى قولىن تازشانىڭ كوتەرىپ، باسىن
. ابادىت امال تاعى سونان حان ءۇشىن اتتاندىرۋ جولعا ەكىنشى تازشانى. كيەدى شاپان قىرمىزى ءبىر بەرىپ، بالدى
كۇن باتىس جاقتا قالقان تاۋ دەگەن تاۋ بار، سول تاۋدىڭ ەتەگىندە كولشىك »ناداي جۇمىس تاپسىرادى. مى تازشاعا

سۋ بار. سول سۋدا اجداھا جىالن بار. سول جىالننان ءولتىرىپ ءبىر كەسە تۇكىرىك اكەلسەڭ سونىمەن سىالپ مەنى 
 .كەلەدى ۇيىنە شىعىپ ۇيدەن دەپ –، «رايىنبا ارايدى،ج»: تازشا. اياقتادى ءسوزىن حان دەپ –، «باقسا جازادى

 قيىن» رىپتۇ تازشا. سۇراپتى دەپ «تاپسىردى ءىس قانداي تاعى» الىپ، قارسى شىعىپ، الدىنان تازشانىڭ كۇنسۇلۋ
 :كۇنسۇلۋ. بەردى ايتىپ تۇگەل كۇنسۇلۋعا تاپسىرماسىن ايتقان حاننىڭ دەپ، «بەردى ءىس

لسا، مەن جاس كۇنىمدە كىم سۇيگەنىم بو»دەپ اقىلىن كەڭەس ەتىپ ايتتى.  – سالعىزباسپىن، وتقا سەنى ساسپا، –
سوعان قارۋ بولسىن دەپ ارناپ مىنا الماستى قاقتىرىپ االعان ەدىم، ۇزىندىعى التى قارىس. بۇل ساعان قارۋ بوالر، 

ايتتى:  ىپ، مىنانىەت وسىالي ەرىپ،ب سۋىرىپ الماستى اق قارىس التى اراسىنان كيىمىنىڭ دەپ، –، «جولىڭ الىس
سەن ۇيدەن شىعاسىڭ ءۇش كۇندىك جەردەن اجداھانىڭ وزىنە تارتقان لەبى داۋىل بولىپ بەتىڭە سوعادى، ودان »

ماتىڭمەن اۋزىنا كىرەسىڭ، تاۋدا قارا جىالن -تايسالما، قاھارالنىپ قارسى ءجۇر. ءبىر كۇنشىلىك جەردەن جۇتادى، ات
اق قورىقپا، سول جەردە كەسەڭ ءوزى تۇكىرىككە توالدى، اجداھانىڭ ىشىنە اتىڭمەن كىرىپ بارا جاتقان شىعار، ءبىر

جاتىپ، قىلىشىڭدى وڭ قولىڭا ۇستاپ، قۇالشىڭدى كەرە سەرمە. سوندا جىالندى ەكى جارىپ ءوزىڭ بۇيىرىڭنەن 
رىپ جولعا ىن بەسۋاس تازشانىڭ دەپ –، «شىعاسىڭ. سوسىن ءبىر ۇرتىنان ءبىر قىز شىعادى. ونى تاستاماي اال كەل

سالىپ، قولىن الىپ، حوش ايتىسىپ قاالدى. تازشا باتىسقا بەت الىپ بىرنەشە كۇننەن كەيىن ءبىر كەرەمەت داۋىلعا 
ۇشىراسادى. كۇنسۇلۋدىڭ ايتقانىن ەسىنە الىپ ايباتتانىپ قارسى شابادى. ەندى ەكى كۇننەن سوڭ، ەرىكسىز جەتەكتەپ 

قولىنا ۇستاپ سول بەتىمەن قۇلدىراپ ءبىر ۇڭگىرگە كىرىپ بارا جاتىپ اق الماسىن العا سۇيرەيدى، تازشا الماستى وڭ 
كەرە سەرمەپ جوق بولدى. سونان ءبىرازدان كەيىن اتىمەن امان جىالننىڭ ءبۇيىرىن جارىپ جارىققا شىعادى. شىعىپ 

ەپ، دىڭ ايتقانى وسى عوي دايناالعا كوزىن سالسا، قاسىندا ايمەن شاعىلىسقان ءبىر سۇلۋ قىزدى كورەدى. كۇنسۇلۋ
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قايران »قىزدى قولىنان جەتەكتەپ تۇكىرىك تولى كەسەسىن جەردەن الىپ اتىنا ءمىنىپ، قىزدى الدىنا مىنگەستىرىپ 
 دەپ، جولسىز داالمەن كەلگەن جاعىن شامامەن جورىتىپ شاۋىپ، ءجونىن تاۋىپ ەلىنە بەت الدى.« ەل قايداسىڭ

 شاقىرىپ مازا بەرمەدى. كۇنسۇلۋ: كۇنسۇلۋدى تازشا جوقتا حان تاعى
 ءوتىپ تۇندەر ءوتىپ، كۇندەر سونان. بولمەدى كوڭىل سوزىنە حان دەپ – كەلەدى، ءوزى تازشا بولسا ءتىرى –

 اقتاپقۇش تازشانى. ەكەن وتىر كۇتىپ اڭساپ كۇنسۇلۋ ۇيىندە كەلسە،. كەلەدى ەلىنە سوعىپ سالىپ تازشا دانا
سىرتقا شىقتى. ءبىرازدان كەيىن شاي دا ءازىر بولدى. تازشانىڭ كۇنسۇلۋعا كوڭىلى  اكەلۋگە قايناتىپ شاي ءسۇيىپ

تولدى. ەكى سۇلۋ ەكى جاعىندا، ءوزى ورتاسىندا، شايدى بۇرقىراتىپ ءىشىپ وتىرعاندا، حاننىڭ ءبىر ءۋازىرى كىرىپ 
ىن شىعا جونەلدى. سول وزى شوشىنىپ تازشانى كورگەندە كوزى قارايىپ ءسۇرىنىپ قۇالپ كەي-كەلدى. وزىنەن

 بويىمەن جۇگىرىپ حانعا كەلىپ:
 ۇيىنە عىندا،جا ەكى سۇلۋ ەكى قويىپتى، قىلىپ سۇلۋ قوس ەندى كوپسىنسەڭ سۇلۋدى ءبىر تازشاعا حان، تاقسىر –

 تازشا جىن كوزىنە قاققان جىن قاراسىن، جوعالتىڭدار مىنانىڭ»: وتىرىپ حان. دەدى – وتىر، ءىشىپ شاي كەلىپ
 .بۇيىردى دەپ –، «كورىنىپ، مىنە، ساندىراقتاپ تۇرعانىن، كەس باسىن، كورسەتپە كوزىمە بولىپ

 سورلى ءۋازىر:
 پ،كەلى سوزبەن وسى دا و جىبەردى، ءۋازىرىن ءبىر تاعى سونان. الدىردى باسىن دەپ – راس، تاقسىر، ويباي، –

 دۇنيەدەن جوق بولدى. ءوزى قالىپ، باسسىز كەۋدەسى كەسكىزىپ، قىلىشقا باسىن موينىمەن
سونان تازشا حانعا كەلدى. كەلىپ سالەمىن الىپ، ساالماتىن حاننىڭ قولىنا ۇستاتتى. حان رازى بولىپ، ايتقانىن 

 كەلتىرگەنى ءۇشىن تازشاعا تاعى ءبىر قىرمىزى شاپان كيگىزدى. سونان تازشاعا حان ايتتى:
 اناراد وسى»: باستادى ءسوزىن حان دەپ –مىس تاپسىرام، ۇج اقتىق ساعان ەندى قالدىم، ايىعۋدان اۋرۋدان بۇل –
 ماعان سودان بار، قويى ءوزىنىڭ پەرىنىڭ سول بار پەرى دەگەن ماردان جەردە دەگەن قوسوبا جەر، كۇندىك ون
اتسا، ارت جۇرتقا ەتىن ساداقاعا اسىپ، ەتىن قاقتىرىپ، جاباعامەن قارا جاباعا، اق اكەلسەڭ قوي قارا ءبىر قوي، اق ءبىر

 :تازشا. دەدى –، «مەنىڭ ءتاۋىر بولۋىم مۇمكىن
 .كەلدى ۇيىنە بويىمەن سول دەپ – كەلسە، شامام ورىندايىن ايتقانىڭدى –

 ۇيگە كەلىپ كۇنسۇلۋعا:
 .دەدى – قوس، اقىل ورىنداۋعا سونى بەردى، تاپسىرما اقتىق مىناداي حان –

 كۇنسۇلۋ تۇرىپ:
 .دەدى –ايانبايىن،  كەلسە قولىمنان كور، ايتىپ قانە، –

 تازشا تۇرىپ:
 بىرەۋى اق، – بىرەۋى: قوي ەكى قويىنان پەرىنىڭ سول دەيدى، بار پەرى دەگەن ماردان جەردە دەگەن قوسوبا –
 .دەيدى – قوستى، اكەلۋگە قوي قارا –

 كۇنسۇلۋ بۇعان:
ەڭەس ەتتى. سونان ايسۇلۋ ك دەپ – سۇرا، ايسۇلۋدان توقالىڭ العان سوڭعى مىنا ەندى سۇراما، اقىل مەنەن –

 ءسوزىن باستادى.
 بار قۇدايى دەگەن ماردۇقا تولتىرىپ مىڭعا بەس بار، قويى مىڭ جارىم ءتورت ءقازىر ونىڭ اكەم، مەنىڭ پەرى ول –

 انساع مەن –. دەدى – قىلمايدى، وڭدى تۇسسەڭ قولىنا ءجۇر، الماي تولتىرا جيناپ كوپتەن تاپسىرادى، سوعان
 اقىنج قوسوباعا»: تاپسىردى مىنانى دەپ –مەن قويدى الۋ ءتاسىلىن تۇسىندىرەمىن، تەك ورىندا،  ءتاسىلى بارۋ

 تۇرلىء ءۇرىپ، بولىپ يت مياۋالپ، بولىپ مىسىق قيقۋالپ، بولىپ قۇس اكەمنىڭ جەردەن كۇندىك ءبىر قالعاندا
تتا پ ءوزى دەمالۋعا جاتادى. سول ۋاقىءيىرى قويىن جانىنا قوسوبانىڭ مەزگىلدە ءتۇس دا، ىسسى. كورەسىڭ داۋىسپەن

دەپ ايقاي سال. ەگەر بۇل ءسوزدى « قۇدايىڭ ماردۇقامىن!»ەكى قويدى ءبولىپ ايداپ قاش. ەگەر ارتىڭنان قۋسا 
 .اياقتادى ءسوزىن ايسۇلۋ دەپ –« ۇمىتساڭ سەن بىزگە جوقسىڭ!

رەت جولعا شىقتى. كۇن ءجۇرىپ، ءتۇن ءجۇرىپ قوي باققان  تازشا اتىنا ءمىنىپ حان تاپسىرماسىن ورىنداۋعا ءۇشىنشى
ماردان پەرىنىڭ شۋىن ەستىدى. جارتى كۇندىك جەردەن بۇلدىراعان قوسوبانى كورىپ كوڭىلى تولدى. سونان شاڭقاي 

پ ىءتۇستىڭ شاماسىندا ءبىر اق قوي، ءبىر قارا قوي ءبولىپ الىپ، ايداپ قاشتى. ءبىرازدان كەيىن ارتىنان قۇس بول
قيقۋالپ، مىسىق بولىپ مياۋالپ، يت بولىپ ءۇرىپ كەلە جاتقان ماردان پەرىنى كورىپ ايقاياليىن دەسە قۇدايىنىڭ اتى 

 دەپ ايقاي سالدى.« قۇدايىڭ مىنا مەن»ەسىنە تۇسپەي، 
 سىنەە ارەڭ ايتقانىن قىزدىڭ ساسىپ، جامان تازشا قالعاندا، اقپەرى سوزىنە قۇالق اسپاي تاۋىپ قۋىپ جەتۋگە از

 پەرىدەن. كەتتى كەيىن ىڭىرسىپ ۋالپ،شۋالپ جىن ماردان. سالدى ايقاي دەپ –« قۇدايىڭ ماردۇقامىن»پ، الى
 .بەتتەدى ەلىنە تازشا قۇتىلىپ
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 تازشا كەتكەن سوڭ حان ايسۇلۋ مەن كۇنسۇلۋدى شاقىرتتى.
ان سوزىنە قۇالق ح دە ايەلى ەكى تازشانىڭ. دەپ – جوق، سەندەرگە كەلمەيدى، ەندى ءبارىبىر كۇيەۋىڭىز –

سالماي، بارماي، تازشانى كۇتىپ وتىرا بەرىپتى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ ۇيىنە تازشا كەلەدى. ايسۇلۋ مەن كۇنسۇلۋ 
تازشانى قاۋسىرا قۇشاقتاپ، مەيىرلەرى قانعانشا سۇيىسەدى. ايسۇلۋ مەن كۇنسۇلۋدى حانعا شاقىرۋعا تاعى ءبىر 

وتىرادى.  كۇلىپ ويناپ-كىرىپ كەلەدى. كەلسە، تازشا ەكى جارى قاسىندا، بارىمەن اسىر سالىپ ءۋازىرى تازشانىڭ ۇيىنە
-پاسى ءۋازىر سونان. شىعارادى داۋىسىن ماڭىراپ دەپ – «!اما»اكەلگەن قويى شوالندا قاماۋلى بارمىن دەگەندەي، 

 .كەلەدى حانعا ۇرىپ الماساالر قولىنا جۇرەگىن باسىپ، جەڭىن ەتەگىمەن ساسىپ،
ي، تاقسىر، قايدا جىبەرسەڭ دە ەش امال تابا المايسىڭ. تازشا تاعى كەلىپ قالىپتى. ەكى سۇلۋ ەكى جاعىندا ويبا –

 ۋازىردىء قاراماي، اقىماقتىعىنا ءوزى نانباي حان. ەتتى بايان كەلگەنىن تازشانىڭ دەپ –اسىر سالىپ ويناپ وتىر، 
 .بەرەدى بۇيرىق اسۋعا دارعا دەپ، اقىماق

سونان بۇل ءۋازىردى دارعا اسادى، قانىن سۋداي شاشادى. بۇل ۋازىردەن كەيىن تازشانى بىلمەككە ءۇش حابارشى 
ىسىڭىزدى جۇم»بارىپ ۇشەۋى دە باسىن العىزىپتى. سونان تازشا حاننىڭ ۇيىنە ءوزى كەلىپ ءيىلىپ سالەم بەرىپ: 

اي كەزىك بولعانداي جادىگويسىپ،  التى حان. ەتتى بايان قويالرىن اكەلگەن دەپ –« ورىندادىم، تاقسىر حان!
ەرەدى. دەپ، ءبىر قىرمىزى شاپان ب« جۇدەپ ءبىتتىم دەپ، تاپسىرمانى ورىنداعانىڭ ءۇشىن سىيلىعىم»ءمۇساپىرسىپ، 

تازشا حاننىڭ بەرگەن سىيلىعىن الىپ ۇيىنە كەلەدى. ءۇش قايتارا بەرگەن تاپسىرماسىن بۇلجىتپاي ورىنداپ، دەمىن 
ىر الىپ ۇيىندە جاتادى. حان ەندى وتىرىك اۋرۋىنان ءتاۋىر بولىپ تۇرادى. سونان تازشانى شاقىرتىپ مۇنداي ءب

 بۇيرىق بەرەدى:
 ءبىر نبۇيرىعى بەرگەن حاننىڭ تازشا. دەپتى – شىعار، قازىپ كومىر اربا قىرىق ماي، قارا اربا قىرىق كۇندە ءبىر –

كومىردى قازىپ شىعارىپ، تاۋ ەتىپ ءۇيىپ تاستاپتى. سونان  اربا قىرىق مەن ماي قارا اربا قىرىق ورىنداپ، كۇندە
 حان حالقىن جيناپ ءتورت بالۋان ادامىمەن ءتورت تۇيە اكەلتىپ، مىناداي بۇيرىق بەرەدى:

 – لتىرۋگە،و بايالپ موينىنا تۇيەنىڭ ەكى اياعىن ەكى موينىنا، تۇيەنىڭ ەكى قولىن ەكى اكەلىپ ۇستاپ تازشانى –
زىن شابارماندارى ەكى ەتپەي ورىنداپ، تازشانى ۇستاپ اكەلىپ ەكى قولىن ەكى تۇيەنىڭ موينىنا، ءسو حاننىڭ. دەپ

ەكى اياعىن ەكى تۇيەنىڭ موينىنا بايالپ ءتورت جاققا جەتەكتەپ قولىن قول، بۇتىن بۇت قىلىپ ايىرىپ ولتىرمەك 
شىن جيىپ ساسپاي كۇ-تورت جاققا جەتەكتەپتى. تازشا اسپايبولىپ ۇيعارادى. تازشانى بايالپ بولىپ ءتورت تۇيەنى ء

شىرەنىپ تالپىنىپ تەبىنگەندە، ءتورت تۇيە ءتورت اداممەن ءتورت جاققا قاڭباقتاي قالباالڭ ەتىپ ۇشىپ كەتەدى. بار 
داي ندەپ، شۋالپ قويا بەرىپتى. حان قا« ۇل تۋساڭ وسىنداي تۋ»حالىق تاڭ قالىپ تازشانىڭ كۇشىنە ءسۇيسىنىپ، 

امال ىستەسە دە تازشادان قۇتىال المايتىن بولدى. سونان تازشانىڭ قازىپ شىعارعان قىرىق اربا قارا مايىن، قىرىق اربا 
كومىرىن بۇيرىق بەرىپ ورتەتىپتى. تازشانىڭ اياعى مەن قولىن قوسىپ بايالپ قاۋالعان قىزىل جالىن ءورتتىڭ ورتاسىنا 

رىپ تۇرعان ايسۇلۋ مەن كۇنسۇلۋ جانىن سول تازشا جولىندا بەرۋگە بەيىم تاستاپتى. بۇل حاننىڭ زورلىعىن كو
بولعاندىقتان، قانشا ايتسا دا سۇمدىعى اسقان پەرى قىزى ايسۇلۋ، كۇيەۋى تازشانىڭ ءورتتىڭ ەكىنشى جاعىنان كىرىپ 

، حاندى قىزىل كيىپ سۋىرىپ الىپ شىعىپتى. سونان كەيىن تازشا حاندى ۇستاپ الىپ شەشىندىرىپ، ءوزى حان كيىمىن
تازشادان »ءورتتىڭ ورتاسىنا القتىرىپ جىبەرىپتى. سونىمەن ءۇش كۇننەن سوڭ ءورت ءسونىپتى. حاننىڭ ۋازىرلەرى 

 دەپ قۋانىسىپ شۋالسىپتى.« قۇتىلدىق، تازشا ءولدى، ەندى جەسىر جاس كەلىنشەك حانعا قالدى
 سونان تازشا تۇرىپ بارىپ:

زدى ويالعان، قارا نيەت حانىڭىز ءولىپ پە، الدە تازشا حان ورنىنا حان جاۋى تويماعان، قانىنا ادامنىڭ قاراڭدار، –
 .دەپتى –بولىپ ءتىرىلىپ كەلىپ پە؟ 

 تەكسەرىپ قاراسا ولگەن حاننىڭ ءوزى بولىپ شىعىپتى.
سىپ عا اراالءسويتىپ بىرەۋگە ءولىم ويالعان جاۋىز حاننىڭ ءوزى ورتەنىپ سۇيەگى كۇل بولىپ كومىرمەن قارا ماي 

االسۇرىپ، دۇنيەدەن ءوتىپتى. دانا تازشا حاننىڭ ورداسىن ويران قىلىپ، بايلىعىن ادىلدىكپەن تەڭ ەتىپ، سول جوق، 
جۇقا حالقىنا ءبولىپ بەرىپتى. تازشانىڭ دانالىعىنا سەنگەن جۇرتى وسى ەلدىڭ باسى دەپ تانىپ، بارلىق حالقى 

ەشە جىلدار ءوتىپ كۇنسۇلۋ جۇكتى بولىپ، توعىز اي توعىز كۇن بولىپ تازشانىڭ سوڭىنان ەرىپتى. ءسويتىپ بىرن
اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى سۇلۋ ءبىر ۇل تاۋىپتى. تازشا بۇل ۇلىنىڭ اتىن مۇرات قويىپتى. تازشا قاشتاڭ 

تۇسىنىڭ ى ءبايدان ساتىپ العان ءتۇسىن وڭدە شىن ەتىپ ورىنداپتى. ءتۇس بولعان ۋاقيعا وڭدە اۋماي كەلىپتى. ەند
 ااتت كۇنسۇلۋ – كۇن تۋعان جاعىنان سول سۇيگەنى، اتتى ايسۇلۋ –اۋماي شەشىلۋى: وڭ جاعىنان تۋعان اي 

 الىپ، توسىنە تازشا قاق تۇرعان استىندا بۇلت ۇلى، – مۇرات تاپقان كۇنسۇلۋ بۇلت تۇرعان ورتاسىندا سۇيگەنى،
ا كۇن دارەتى تازشانىڭ كىندىگىنىڭ شۇقىرىن كىشى ۇلىنىڭ سول. قويىپتى ەتىپ دارەت جاتقاندا ەركەلەتىپ مۇراتتى

جاۋعانداعى قاقتاي دوڭگەلەنىپ تۇرىپتى. كورگەن ءتۇس وڭدە ورىندالىپ وسىالي شەشىلىپ جورىلىپ بولىپتى. كوپ 
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ەتىپتى. ج ايتىپ، از ايتىپ سوزعاندا ايسۇلۋ وڭىندا، كۇنسۇلۋى سولىندا، مۇرات ۇلى قولىندا، تازشا ءسويتىپ مۇراتىنا
 ەلىن بيلەپ، ادىلدىكپەن بۇل دۇنيەدەن ءوتىپتى، ول دۇنيە ەسىگىنە ومىرلىككە كەتىپتى.

 . وپاسىز مولدا26
ۇرىپ ءبىر بۇيتىپ ءج-ءبىر كەدەي ادامنىڭ جالعىز باالسى بولىپتى. وسى سورلى كەدەي ءبىر كۇنى باالسىن ءويتىپ 

 مولداعا وقۋعا بەرىپتى. ال مولدا باالنى وقۋعا العاندا بىالي دەپتى:
 كەيىن سونان ،شىعارام وقىتىپ ىشىندە جىل جەتى وسى تاستايسىڭ، ماعان كەلىسىپ جىلعا جەتى بەرسەڭ باالڭدى –

 ءسويتىپ ەمىن.. كەتەدى تاستاپ باالسىن دە كەلىسەدى ءقايتسىن، بايقۇس كەدەي. دەپتى – االسىڭ، باالڭدى كەلىپ
ى، وقۋدى بىتىرمەي بارىپ كورىپ قايتۋعا ۇلىقسات ەتپەيدى ساعىند ابدەن شەشەسى-اكە. وقىدى جىل جەتى باال ول

دەي بەردى.  «بار باالنى اكەل»كەمپىر بايقۇس شالىنىڭ مازاسىن الىپتى: ەكەن. مىنە ءسويتىپ جەتى جىلدا جەتتى. 
ءسويتىپ شال جالعىز تورشوالعىنا ءمىنىپ، باالسى وقىپ جۇرگەن مولدانىڭ ۇيىنە جاقىنداعان كەزدە، ءبىر وزەندە 

ەسىن ەكەن. باالسى اك باالالر سۋعا ءتۇسىپ، ويناپ ءجۇر ەكەن. شال سول باالالرعا كەلسە ءوزىنىڭ باالسى دا وسىندا
تانىپ، جۇگىرىپ كەلىپتى. مىنە وسە جەردە باالسى مەن ەكەۋى تانىسىپ، قۋانىسىپ قاالدى. اكەسى اكەلگەن سارقىتىن 

 باالسىنا جانە ونىڭ جولداستارىنا بەرىپ، تاماقتاندىرىپ وتىرعاندا باالسى بىالي دەپتى:
 كەيىن تۇرعاننان ەرتەسىنە سودان ەتەدى، قوناق ءسىزدى امولد ول امانداس،. بار مولداعا وسىدان سەن اكە، –

 ىرءب ءسىزدى دەپ، جوق باال الماساڭساعان تانىپ باالڭدى تاۋىپ ال. دەيدى ءوزىڭ ال تاۋىپ باالڭدى ءجۇر سىزگە
كەپ، ول سارايدىڭ ەسىگىن اشادى دا ءبىر ۋىس جەم شاشادى. سوندا ءبىز كوگەرشىن بولىپ ۇشىپ شىعىپ، ا سارايعا

دەپ اسىقتىرادى. سوندا ءسىز اسىقپاي ونى « ال تانى باالڭدى»جەمدى تەرىپ جەي باستايمىز. سول كەزدە سىزگە 
ەپ الداندىرا بەر. سول كەزدە جەم تاۋسىالر د« سابىر مولدەكە، سابىر ءتۇبى سارى التىن دەگەن»سوزگە جۇباتا بەر 

ستا. ال دەپ ۇ« مەنىڭ باالم مىناۋ»شاعىندا مەن بارىپ باسقا كوگەرشىننىڭ اۋىزىنداعى جەمگە تاالسام. مىنە سوندا 
ءبىراق وسىدان مولداعا بارعاندا ماعان جولىقتىم، بولماسا كوردىم دەپ ايتپا. تۇك بىلمەگەن كىسى قۇساپ وتىرا بەر، 

دەپ باالسى ءجونىن ايتىپتى. ءسويتىپ كەدەي بايقۇس قورقا قورقا مولداعا كەلىپ، امانداسىپ ءوزىنىڭ باالسىن  –
 الۋعا كەلگەنىن ايتىپ، اڭگىمەلەسىپ وتىرىپتى. ارينە ونى مولدا دا جاقسى قارسى الىپ، كۇتەدى. سوندا كەدەي:

 پتى. سوندا مولدا:دە – كورەيىن، ساعىندىم، باالمدى قايدا، باالم مەنىڭ –
. قونادى لىپبو قوناق كەدەي ءسويتىپ مىنە. قويىپتى دەپ – دەمالىڭىز، جاتىپ. اسىقپا كورەسىز، ەرتەڭ باالڭىزدى –

 :مولدا تۇرىپ ەرتە ەرتەسىنە
 ارايعاس ءبىر كەدەيدى دەپ – باال، مەنىكى تانىماساڭ سەنىك، تانىساڭ. كورسەتەم باالڭدى ەندى ءجۇر قوناق، ال –

الىپ كەلىپ، سارايدىڭ ەسىگىن اشىپ، ءبىر ۋىس جەم شاشىپ جىبەرسە، سارايدان ءبىر توپ كوگەرشىن شىعىپ جەمدى 
 جەي باستاپتى. سوندا مولدا:

 :كەدەي سوندا. دەپتى – بول، باالڭدى ال، تانىپ ال –
 ەپد –ەگەن مولدەكە، د التىن سارى ءتۇبى سابىر. دەگەن التىن سارى ءتۇبى سابىر. سابىر مولدەكە، سابىر –

 :كەدەي سوندا. كەتىپتى تاالسا اۋزىنا كوگەرشىننىڭ ءبىر كوگەرشىن ءبىر ءبىتىپ جەم تۇرعاندا
 مولدا دىەن مىنە. تۇرەگەلىپتى بولىپ، كىسى باالسى كەزدە سول. الىپتى ۇستاي دەپ – ەدى، وسى باالم مەنىڭ –

 :اشۋالنىپ
ەن قوي ەتىپ جەرسىڭ، ايتپەسە ءبىر جەردە سەنى مەن قوي ەتىپ س مەنى جەتسە شاماڭ بارىڭدار، ەندى ال –

 ولس مولدا بۇل. ەكەن اسقان وقۋىنان ءوز مولدانىڭ وقۋى باالنىڭ بۇل ارينە. بوساتىپتى باالنى دەپ –جەرمىن، 
ۋى كەە اكەسى باال ءسويتىپ،. ەكەن قۇرتپاق كوزىن قالىپ، الىپ ونى تانىماعاندا اكەسى كۇدىكتەنىپ، سەبەپتى

 تورشوالققام مىنگەسىپ كەلە جاتىپ:
 :اكەسى سوندا. دەپتى – ۇيدە؟ بار مال نەدەي بار؟ نە ىشىڭدە ءۇي اكە –
 :باالسى. دەپتى – جوق، نارسە ەش باسقا ودان شوالق، تور كورگەن ءوزىڭ مالدان. باالم بوالدى، نە –
قارا جورعا ارعىماق بوالمىن. ال ءسىز ماعان ءمىن  ادەمى ءقازىر مەن. بارمايىق قۇر ۇيگە ءبىز بولسا، ونداي ال، –

دە مىنا شارىگە اپارىپ سات. ءبىراق جۇگەندى بەرمە. سودان قايتىپ كەلىپ، مەنى وسى ارادا توس، ءوزىم قايتىپ 
 ويىپ،ق تۇساپ تورشوالقتى اكەسى. تۇرىپتى بولىپ ارعىماق جورعا قارا ادەمى اۋناپ ءبىر جەرگە باال دەپ –كەلەم، 

 را جورعاعا مىنە سالىپ، ءشارىنىڭ كوشەسىنە جەتىپ كەلسە، ءبىر كىسى ارعىماعىڭدى ساتاسىڭ با دەپتى. شال:قا
 ىنداعىباس ارعىماقتىڭ شال. االدى ارعىماقتى بەرىپ، ءدىلدا ءجۇز ءۇش كىسى ول. دەپتى – ءدىلدا، ءجۇز ەكى ساتام –

نىڭ قاسىنا كەلىپ، باالسىن توسىپ وتىردى، باالسى دا اتى ول. بەردى جۇرە قايتىپ دا، الدى سىپىرىپ جۇگەندى
 كەششىككەن جوق، جۇگىرىپ كەلدى دە:
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 ۇسىنات ءشارىنىڭ ءبىر تاعى ءسويتىپ. كەتتى ءجۇرىپ مىنگەسىپ تورشوالققا دەپ – كەتەيىك، ءجۇر اكە، ال –
 :باالسى كەلگەندە

ارعىماق بولىپ شىعا كەلدى. اكەسى تورشوالقتى  قارا دا تاعى دەپ – سات، اپارىپ دا تاعى شارىگە مىنا اكە، –
ەلە دەپ حابارالپ ك« ارعىماق ساتام»تۇساپ، قارا جورعاعا ءمىنىپ اىپ، شارىگە كەتتى. ءسويتىپ ءشارىنى بويالپ 

 جاتقاندا ءبىر شال كەلىپ ارعىماقتىڭ جۇگەنىنەن ۇستاي الدى دا:
 .دەدى – تۇرادى، قانشا ارعىماعىڭ –
 ارادا سول. الدى ارعىماقتى دە، بەردى ءدىلدا ءجۇز ءۇش ساۋداالسپاي ول. دەدى –ءجۇۇز ءدىلدا،  ەكى رعىماعىما –

 ۇگەندىج تاالسىپ، جۇگەنگە كىسى تۇرعان الىپ ارعىماقتى ەدى، دەپ االيىن سىپىرىپ جۇگەندى يەسى ارعىماقتىڭ
ر سوتكە تىڭ قاسىنا كەلىپ، باالسىن ءبىتورشوالق قايتىپ جىالي-جىالي بايقۇس شال ءسويتىپ مىنە. جىبەردى بەرمەي

توسادى. ارينە باال قايتىپ ورالمادى. باالسىنىڭ كەلمەسىنە كوزى جەتكەن شال، جىالۋمەن ۇيىنە قايتىپ ءجۇر بەردى. 
ن بوالدى. ىمىنە ەندى ارعىماققا يە بولعان شال ارعىماقتىڭ جۇگەنىن الىپ، ءوزىنىڭ توسەگىنىڭ استىنا تىعىپ ساقتايت

ءسويتىپ ءبىر كۇنى باالسى ارعىماققا ءمىنىپ، كوشەگە شىقسا، ارعىماق ءجوندى جۇرمەيدى. سول كەزدە ارعىماقتى 
 ۇرسا، ارعىماققا ءتىل ءبىتىپ بىالي دەيدى:

 رداپۇ كورسەتپەي سەن سونى بار، جۇگەنىم مەنىڭ استىندا توسەگىنىڭ اكەڭنىڭ سەن. ۇرما مەنى سەن باال، ەي –
 .دەپتى –ە. سوندا عانا مەن ءايباتتاپ جۇرەم، جۇگەند مەنى ەپ،اك
ءسويتىپ باال ارعىماقتىڭ بۇل سوزىنە كەلىسەدى دە، جۇگىرىپ ۇيىنە كەلسە، اكەسى داالعا شىعىپ كەتكەن ەكەن.  

باال توسەك استىنداعى جۇگەندى اال سالىپ، جۇگىرىپ ارعىماققا كەلىپ، ارعىماقتى جۇگەندەپ، جىبەرىپ ءمىنىپ الىپ 
عىماقتان ءتۇسىپ، ارعىماقتى بايالي بەرگەندە ارعىماق قاشىپ كوشەنى ارى بەرى بويالپ جورعاالتىپ، ۇيىنە كەلىپ ار

جونەلەدى. مىنە سول ارادا باال اكەسىنە كەلىپ ايتادى. اكەسى جۇگىرىپ كەلىپ، توسەك استىنداعى جۇگەندى قاراسا 
پ ققا جەتىجۇگەن جوق. سول ارادا شال ءقالدىڭ ناشارعا اينالعانىن ءبىلدى دە، ارعىماقتى قۋا باستادى. ول ارعىما

قالعاندا، ارعىماق قويان بولىپ قاشادى، سول ارادا شال تازى يت بولىپ قۋادى، ال ەندى جەتۋگە اينالعان كەزدە 
ءبىر اۋناپ تۇلكى بولىپ قاشادى، شال ءبىر اۋناپ بۇركىت بولىپ قۋادى. ءسويتىپ كەلە جاتقاندا الدىندا ءبىر وزەن 

مىنە قاشقان تۇلكى قىسىلعاننان سول قىزدىڭ شەلەگىنە كەلىپ ساقينا بولىپ جاعاسىندا ءبىر قىز سۋ الىپ تۇر ەكەن، 
شولپ ەتىپ ءتۇسىپ كەتىپتى. ال بۇركىت سول كەزدە جەرگە ءتۇسىپ كىسى بولىپ كەلىپ قىزدان ساقينانى داۋاليدى. 

 سول كەزدە قىز تۇرىپ:
گە بارايىق، مەنىڭ اكەم وسى جەردىڭ حانى العانىم جوق. ال مەنەن ساقينا الماق بولساڭ ۇي ساقينا سىزدەن مەن –

 الىپ رتىپە ۇيىنە شالدى دەپ –ەدى سول كىسى ەلىن جيناسىن، مىنە سول حالىقتىڭ الدىندا ال مەنەن االتىنىڭدى، 
 :اكەسىنە ءسويتىپ. كەلەدى

 يىلعانج ەلى ىپءسويت. جيناتادى ەلىن دەپ –دەگەن ءسوزىم بار،  ايتايىن الدىندا ەلىڭىزدىڭ جينا، ەلىڭدى اكە –
 :قىز شىعىپ الدىنا ەل سوڭ

 ۇرت الىپ سۋ وزەننەن مەن. مىناداي ءمانى ونىڭ. ءجۇر داۋالپ ساقينا مەنەن ادام تۇرعان مىنا تىڭالڭدار، حالقىم –
راپ كەلە ءدى ەكەن. مىنە سونىڭ قىزىعىنا قا قۋىپ بۇركىت ءبىر تۇلكىنى ول ال. ەكەن جاتىر كەلە تۇلكى ءبىر ەدىم،

تۇرعاندا جانى قىسىلعان تۇلكى قاشقان بەتىندە كەلىپ، مەنىڭ شەلەگىمە ساقينا بولىپ ءتۇسىپ كەتتى. ال ەندى 
بۇركىت جەرگە ءتۇستى دە كىسى بولىپ، ماعان كەلىپ مەنەن ساقينا داۋالپ ءجۇر. ول مىنا تۇرعان ادام. ال ەندى 

 ساقينا ەزدەك سول. جىبەردى تاستاپ جەرگە ساقينانى قولىنداعى دەپ –ە سىزدەرگە الدارىڭىزدا السىن، شاماسى جەتس
 تارىنىڭ تى،باستاپ جەي تەرىپ تارىنى بولىپ تاۋىق شال باياعى كەزدە سول. كەتتى شاشىراپ بولىپ تارى شىت-بىت

تىرىپ، بولىپ تاۋىقتى باس سالىپ مويىنىن بۇراپ ءول مىسىق تارى ءتۇيىر اقىرعى قالعان سول قالعاندا، ءتۇيىرى اقىرعى
كىسى بولىپ تۇرەگەلىپتى. ءسويتىپ ول باال وسى ارادا تۇرىپ، ءوزىنىڭ مولدادان قۇتىلۋىنا كومەكتەسكەن قىزدى 

شەشەسىن تاۋىپ الىپ، وسى شارىدە مولدا بولىپ، مولدالىق ءداۋىرىن جۇرگىزىپ تۇرا -الىپ، بولەك ءۇي بولىپ اكە
ەدى. ءسويتىپ كۇندەردە ءبىر كۇنى بۇل مولداعا ءبىر ادام جالعىز قىزى بار ەكەن، سونى وقۋعا اكەپ وتكىزىپ بەر

سالەم  دەپ« اسسالۋماعااليكۋم»كەتىپتى. بۇل قىز بىرنەشە جىل وقيدى، ءسويتىپ ءبىر كۇندەر وتكەندە مولداعا 
دەپ جاۋاپ بەرەتىن بولىپتى. ول سوزگە « ءدۇزىقاراۋاعااليكىم اسسالم، بايى ولگەن »بەرىپ كىرسە، وعان مولدا 

جىالي جىالي قايعىرعان قىز ابدەن جۇدەپ بوالدى. بۇل قىز ءوستىپ كۇندە سالەم بەرسە، ول مولدا سول ءسوزىن 
قايتاالپ وتىرا بەرەدى. ءسويتىپ، ءبىر كۇندەر وتكەنەن كەيىن قىزدىڭ اكەسى كەلەدى. قىز جىالپ اكەسىنە ايتسا، 

 دەگەندە مولدا:« سەن مەنىڭ جالعىز قىزىما نەگە والي دەپ ايتتىڭ»مولداعا كەلىپ  اكەسى
 ىقاتت وعان. دەپتى – سۇرەدى، عۇمىر سوىنمەن ءتيىپ ادامعا ولگەن قىزىڭ سەنىڭ ويتكەنى راس، ايتقانىم –

يىنا ات بىر وزەن بوء جاتىپ، كەلە ۇيىنە ءسويتىپ. جونەلەدى الىپ ۇيىنە وقىتپاي قىزىن شال بايقۇس اشۋالنعان
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دامىلداتىپ دەم الىپ وتىرىپتى. ارينە سول كەزدە بۇالردىڭ قارسى الدىندا توبەشىكتە تۇرعان بەيىتتى كورەدى. سول 
ارادا ەكەۋى سول بەيىتكە قۇران وقىپ كەتۋگە كەلىپتى. بەيىتتىڭ ەسىگى اشىق ەكەن، قىز بۇرىنىراق كەلىپ كىرسە 

ىپ قالىپتى. اكەسى سىرتتان قىزى ىشىنەنجۇلقىالپ اشا المايدى. ءسويتىپ ەش نارسە كەرەك، ەسىك سارت ەتىپ جابىل
ىستەي المايتىن بولعاننان كەيىن ەكەۋى ايقايالسىپ، قوشتاسىپ ايىرىالدى. باياعى بايقۇس شال جىالي جىالي قىزىنان 

 ايىرىلىپ ۇيىنە قايتادى.
ننان كەيىن زيرات ءىشىن اراالپ تانىسسا، نەشە ءتۇرلى تاماق زيراتتا قالعان قىز ەندى ەش نارسەدەن كومەك بولماعا

بار ەكەن جانە ءبىر بولمەسىنە كىرىپ قاراسا سالۋلى تۇرعان توسەكتى كورەدى. ول توسەك ۇستىندە ءبىر جاس 
 جىگىت ءولىپ جاتىر ەكەن. باسىندا جاستىق، سول جاستىق استىن كوتەرىپ قاراسا ءبىر قاعازدى كورەدى. ول قاعاز

 جانىندا ءبىر دۇعالىق كىتاپتى كورەدى. ال جاڭاعى قاعازدى بىالي دەپ جازىلعان:
 شىعۋ قىپو كىتاپتى بۇل ەندى ال. جازىلعان دەپ – تىرىلمەك ادام وسى بىتىرسە سالىپ دەم وقىپ، كىتاپتى وسى –

ىپ، سول پتى وقىپ شىعكىتا دۇعالىق سول اق-قيىنسىنباي كۇندى قىرىق قىز بۇل ارينە. كەرەك كۇن قىرىق ءۇشىن
ءتۇن وقىعاننان كەيىن زيراتتىڭ ەسىگى اشىالدى.  39كۇن،  39جىگىتتى تىرىلتۋگە كىرىستى. ءسويتىپ قىز وسى كىتاپتى 

سول كەزدە قىز دەم الۋعا تازا اۋاعا داالعا شىعادى. سول كەزدە ول قىز كەلە جاتقان ءبىر كەرۋەندى كورەدى. سول 
كەرۋەندەر كەلگەننەن سوڭ والردان ءبىر كۇڭ ساتىپ االدى. سول كۇندى ساتىپ العان  كەرۋەندى توسىپ تۇرىپ

 سوڭ ونىمەن تانىسىپ بولعان سوڭ، ءوزىنىڭ باسىنان وتكەن بارلىق ۋاقيعانى ايتىپ، ەندى وعان بىالي دەيدى:
تىر. ن سەن وقي وجەرى قالعان. وتىرمىن شارشاپ مەن ەندى. وقىدىم سوتكە توعىز وتىز كىتاپتى وسى مەن مىنە –

 قىعانو الماي دەم كۇن توعىز وتىز ارينە. ۇيىقتايدى جاتىپ دەپ –ەندى مۇنىڭ تىرىلۋىنە ءبىراق سوتكە قالدى، 
 رگەنشەبىتى وقىپ دۇعانى قالعان كۇڭى العان ساتىپ ال. قالدى ۇيىقتاپ قاتتى وتە ول. جوق تيگەن جەڭىل وعان

ىپ دەم سالعاندا جىگىتتە ورنىنان تۇرادى. ول كۇڭ ەكەۋى تانىسىپ، بول وقىپ اقىرىن دۇعانىڭ كۇڭ. ويانبايدى
« ىممەنىڭ ساتىپ العان كۇڭ»دەپ سۇراعاندا، كۇڭ وعان « مىنا جاتقان كىم»اڭگىمەلەسىپ بولعاننان كەيىن جىگىت 

ورىپ، وتىرعانىن كدەپ جاۋاپ بەرەدى. مىنە ءسويتىپ وتىرعاندا قىز ويانا كەلسە كۇڭمەن جىگىتتىڭ قۇشاقتاسىپ 
ۇندەمەي جۇرە بەرەدى. مىنە ءسويتىپ ەڭبەكسىز كۇڭ ول جىگىتكە ايەل بولىپ، ال ەڭبەك ەتكەن قىز كۇڭ ورنىندا 
جۇرە بەرەدى. ءسويتىپ ءبىر نەشە ۋاقىتتار وتەدى. جىگىت شارىگە بەرنەشە رەت بارىپ كەلەدى. قىزدا ەش ءۇن 

 ىگىت شارىگە جۇرمەك بوالدى. سوندا ول قىزعا:جوق، جۇرە بەرەدى. ءبىر كۇندەر وتكەندە ج
 .دەيدى - كەلەم، اال ايت، ساعان كەرەك نە ايتپايسىڭ، تاپسىرما نەگە ماعان سەن –

 سوندا قىز:
 نارسە ەش باسقا ودان بەر، اكەپ سونى بار ءشوپ دەگەن كۇلجاھان جانە اكەل قۋىرشاق جاندى ءبىر ماعان –

 .دەپتى – جوق، كەرەگى
 «كۇلجاھان دەگەن ءشوپ بار ما، جاندى قۋىرشاق بار ما»ءسويتىپ جىگىت شارىگە كەتەدى. ءبىر شارىگە كەلىپ  

دەپ ءار كىمنەن ءبىر سۇرايدى. وعان ەلدىڭ ءبارى كۇلىپ، ونى مازاق ەتىپ، سەنىڭ ايتىپ جۇرگەنىڭ نە، جاندى 
اندالىپ جۇرە بەرەدى. ءبىر ۋاقىتتا ءبىر ادام قۋىرشاق بوال ما ەكەن دەيدى. ءسويتىپ ول سول ءسوزىن ايتىپ س

 وتىرىپ:
 .سۇرايدى دەپ – نە، ىزدەگەنىڭ سەنىڭ. االدى شاقىرىپ دەپ – كەلشى، بەرى جىگىت، ءاي –
 .دەپتى – ءشوپ، دەگەن كۇلجاھان جانە قۋىرشاق جاندى ىزدەگەنىم مەنىڭ –

 سوندا ول ادام:
 سەنىڭ قۋىرشاق جاندى دەدى، –ەرەدى. ال، ب ءشوپتى كۇلجاھان دەپ – ءشوپ، دەگەن كۇلجاھان ساعان مىنە –

 مىنە ،ءجۇرسىڭ ۇستاپ ورنىنا كۇڭ سەن ادامدى سىڭىرگەن ەڭبەك ساعان. ءجۇرسىڭ بىلمەي سەن ونى. وتىر ۇيىڭدە
. دە المادىم تابا قۋىرشاعىڭدى جاندى دە، بەر اپارىپ ءشوپتى مىنا ەندى ال. ول دەدى - قۋىرشاق، جاندى سول

ونى اڭلىپ وتىر، ول بۇل ءشوپتى االدى دا تەزەك تەرىپ اكەلەمىن دەپ، ءبىر جامان قاپ الىپ،  ءوزىڭ كەيىن سونان
ءبىر پىشاق الىپ كەتەدى. سودان ول ءبىر جارعا بارىپ وسى ءشوپتى وتىرعىزىپ قويىپ، وسى شوپكە بار سىرىن 

پ وسى شوپتەن قان تامادى. سول كەزدە پىشاقتى االدى ايتادى. سول كەزدە ءشوپ ءبىر بوزارىپ، ءبىر قىزارىپ تۇرى
دا، جارىق دۇنيەمەن قوشتاسىپ، وزىنە ءوزى ساال بەرگەن كەزدە اڭلىپ تۇر دا ۇستاي ال. مىنە سونان كەيىن ساعان 

 .بەرەدى ايتىپ ءبارىن ادام ول دەپ –ءبار جاعدايىڭ تۇسىنىكتى بوالدى، 
دەيدى. وعان ول قىز « ەندى جاندى قۋىرشاعىڭدى تابا المادىم»دە  ءسويتىپ ول ءشوپتى الىپ كەلىپ بەرەدى 
پ مەن تەزەك تەرى»دەپ ءشوپتى الىپ، ءبىر قاپتى الىپ، قاپقا پىشاق سالىپ جىبەرەدى دە « جارايدى، راحمەت»ء

وز ء دەپ كەتەدى. سودان جىگىت ونى اڭلىپ كورىنبەي ارتىنان كەلىپ تىڭالپ وتىرادى. سول كەزدە قىز« كەلەيىن
باسىنان كەشكەن ۋاقيعانىڭ ءبارىن ايتىپ، زارالپ جىالپ وتىرعاندا گۇل ءبىر قىزارىپ، ءبىر بوزارىپ قۇلپىرىپ تۇرىپ 
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ودان قىزىل قان تامادى. سول كەزدە قىز پىشاقتى الىپ، جارىق دۇنيەمەن قوشتاسا بەرگەندە جىگىت ارتىنان كەلىپ 
ۇيىنە الىپ كەلىپ، بار بولعان ۋاقيعانى انىقتاپ، ول قىزدى ايەلدىككە دەپ « جازدىم، جاڭىلدىم، قاتەلىگىمدى كەش»

شەشەلەرىن تاۋىپ الىپ، ءسويتىپ جاقسى عۇمىر ءسۇرىپ -الىپ، باياعى كۇڭدى قايتا كۇڭدىككە ۇستاپ ەكەۋى اكە
 تۇرا بەرىپتى.

 . ەكى دۇنيەلىك ايەل27
رى ەر پتى. باالسىنا قالىڭ بەرمەپتى. كورشى بايدىڭ باالالبۇرىنعى كەزدە ءبىر باي بولىپتى. ونىڭ جالعىز باالسى بولى

 جەتكەن سوڭ:
 جولداستارى. دەيدى «بارمايمىن» بۇل. دەيدى – قويدىق، كوندىرىپ قىزىن بايدىڭ بالەنشە ءجۇر، سەن ەي، –
-اكە وسەكتى وسى كۇنى ءبىر. اتايدى دەپ باال جوق بەلى قىزتەكە،. ۇزەدى كۇدەر سوڭ دەگەن «بارمايمىن»

 شاقىرىپ نباالسى. دەيدى –. ەلدە وسەككە قوسادى، دۇنيەقور باي، جالعىز باالسىنا ايەل اپەرمەپتى، ەستيدى شەشەسى
 :الىپ

 ساۋدا ايداپ مال ال، سايالپ مال مالدان تۇلىك ءتورت. دەيدى – جەتەدى، داۋلەتىم ال، تاڭداپ ءسۇيىپ، ءوزىڭ –
 ى. باالسى:دەيد – كەرەك، اينالۋ ءتورت توڭىرەكتى جۇرمە، بوسقا ىستە،

 ايتىپق الماي تابا قىز شىعىپ، ساپارعا ءبارى. االدى قوسا دە جىگىتتەردى جىلپىڭ االدى، مال. دەيدى – جارايدى، –
 سىاكە. المايدى تابا قىز سۇلۋ ايناالدى، ءتورت دۇنيەنى. المايدى تابا ەشتەڭە بارادى، دا باتىسىنا كۇن. وراالدى
 :ايتادى

 .دەيدى –ي بولدى، وسىال نەگە قاراعىم، ەي –
 :اكەسى سوندا. دەيدى – المايمىن، ايەل مەن اكە –
 سيىردى بۇزاۋالعان جاڭا الدىنداعى ەسىكتىڭ دەپ، «جارايدى» ول. دەيدى – كەت، دا ال ەنشىڭدى وندا –

س ءبىر سپابا اياعى ادام. شەگەدى ساپار الىپ قاالعاندارىن. دەيدى – بەر، ىشىكتى جاننات التىن توردەگى. سۇرايدى
 جەرگە بارىپ تۇراقتايدى. ءبىر كۇندەردە اق شالمالى شال جوالۋشى كەلەدى. ءۇش رەت كەلەدى. ءۇشىنشى رەتىندە:

 .دەيدى – جاسامايسىڭ، كىشىلىك نەگە ۇلكەنگە –
 :شال. باال دەيدى – باراسىڭ، قايدا بولسىن، جول اقساقال، بولسا والي –
 .شال دەيدى –يىردىڭ ءسۇتىن ءىشىپ، نەگە ايداالدا وتىرسىڭ، س دەپ – ءجۇرمىن، اراالپ جەكجات –

 باال ايتادى:
 .دەيدى – جىبەردى، قۋىپ شەشەم-اكە –
 .شال سۇرادى دەپ – نەگە، –
 .قۋدى دەپ المايسىڭ ايەل –
 المايسىڭ؟ ايەل نەگە –
 ال.با دەيدى – كەلمەيدى، العىم ايەل دۇنيەلىك ءبىر كەزدەسپەدى، ايەل دۇنيەلىك ەكى –

 شال ايتادى:
 بىرەۋى تۋدى، ەكەۋى ونىڭ. عانا ۇشەۋ دۇنيەدە بۇل ايەل دۇنيەلىك ەكى. ەكەن اۋىرالۋ ماسەلەڭ سەنىڭ وندا –

 سۇيگەنى اتىر،ج تيگەلى بىرەۋگە ەكىنشىسى. بار شاعاسى-باال المايسىڭ، سەن ونى كەمپىر، بىرەۋى ونىڭ. جوق تۋعان
 ىسى تۋعان جوق، وعان سەن قاراي الماسسىڭ، دەيدى قارت.ءۇشىنش. دەيدى – تيمەيدى، ساعان بار،
 .باال دەيدى – بەرەم، وتىرا ەندەشە –

 شال اقىلىن ايتتى:
 جاتقان ەنكەلىنشەكپ-قىز وتاۋدا وڭاشا بارعاندا سەن. دەيدى – بار، بولىپ قايىرشى قىزعا جاتقان تيگەلى كۇيەۋگە –

 قىز. دەيدى –دەپ بەرە سال، « ەنەمە بەر»رگەن ەتىن تاتپاي، بە باۋىرساقتى، سەن بارعاندا. دەيدى – بوالر،
 ىگىتج بەن قىز كەتپە، سەن دا سوندا سوعادى، ۇرىپ ايتادى، دەپ «كەت» ساعان قالعاندا وڭاشا وتاۋدا جىگىت بەن

وندا س ايتادى، قىز دەپ «قاالي مۇنىڭ» قۇشاقتا، قىزدى دەيدى، – كىر، بارىپ جاعىنان ارت قىزدىڭ ۇيىقتاعاندا
سەنىڭ مۇنىڭ قاالي، ەكى دۇنيەلىك ەر بولماسا، ءبىر دۇنيەلىك ەرگە تيمەيمىن دەگەن سەرتىڭ قايدا، ەكى »سەن 

 دەر.« سوالي ما ەدى»دۇنيەلىك ەرىڭ مەن ەمەس پە ەدىم، ءبىر دۇنيەلىك ول ەمەس پە ەدى دە، سوندا قىز 
 ارتتىڭ ايتقانىن ىستەيدى. بۇرىلىپ كەلىپ قىز جىگىتتىڭ موينىنان قۇشاقتايدى. جىگىتتە قۇشاقتايدى.جىگىت جوالۋشى ق

 .جيناالدى ەل. كۇيەۋى دەيدى –، «مۇنىڭ قاالي»ەكى قۇشاق جابىسىپ قاالدى. ىرگە جاقتاعى كۇيەۋ ويانادى. 
 كەۋىنە ءسويتىپ. بوالدى تاستاماق جۇرتقا كەيبىرەۋى. بۇيىرادى ارتۇرلىگە ەل جيىلعان. المايدى اجىراتا ەكەۋىن

جۇرتقا تاستاپ كەتەدى. ءۇش كۇن وتكەن سوڭ قۇشاقتارى اجىراتىلىپ، باياعى سيىر ارقاندالعان جەرگە كەلەدى. 
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وتىرا بەرەدى. ءبىر كۇندەردە كەرۋەنشى ساۋدەگەرلەر كەلەدى. ءبىرى وت الۋعا كەلەدى. ول كەرۋەن باسشىسىنا 
 ايتتى:

رى وسى ەكەۋىنە كەلەدى. ايەلدىڭ سۇلۋلىعىنا تامسانىپ، ءبا. دەيدى – ەكەن، سۇلۋ ايەلى ەمەس، نشاو ەركەگى –
 ەشتەڭە دەمەي قايتىپ كەتەدى. ەرتەڭىنە ايەل كۇيەۋىنە ايتادى:

 ىشىكتى االب. دەيدى – كەل، ساتىپ بازارعا بارىپ، كەرۋەنشىلەرمەن سەن قايتەمىز، قىستىرىپ تورگە ىشىكتى ءاي، –
 جۇرەدى. جولدا ءبىر باي مىرزاسىن جولىقتىرادى. جاياۋ. كەتەدى ساتۋعا ەرىپ كەرۋەنشىلەرگە

 .ول دەيدى – با؟ ساتاسىڭ ىشىكتى –
 .جىگىت دەيدى – ساتامىن، –
 سۇرايسىز؟ نە –
 .بەرەدى اتىن مىرزا. بوالدى بەرسەڭ اتىڭدى استىڭىزداعى –

 كەرۋەنشىلەر:
 .دەيدى –ەدى، مۇنىڭ نە،  بوالتىن ات ءۇش قۇنى ىشىكتىڭ بۇل بارعاندا شارىگە بالەن اتسىن، قۇداي –
 .جىگىت دەيدى – جوق، كەرەگى ونىڭ –
 .كەرۋەنشىلەر دەيدى – نە؟ الماعانىڭ ساتا بۇلداپ ەدى، ەتىپ امانات بىزگە سەنى ايەلىڭ –
 اراب كەتىپ ارى. ەرەگەسەدى تۇرىپ جاتىپ ءبىر جاعى ەكى. جىگىت دەپتى – دەمەيدى، ەشتەڭە ايەلىم جوق، –

 كەز بوالدى. پاقىر ءبىر جاتسا،
 :كەرۋەنشىلەر. ايىرباستايدى سيىرعا ءسۇيتىپ. پاقىر دەيدى – با؟ ساتاسىڭ اتىڭدى –
 .سۇرايدى دەپ – قايدا؟ اتىڭ –
 :قاالدى ەرەگەسىپ تاعى بۇالر. والر دەيدى – ايرىلدىڭ، ايەلىڭنەن سەن ۇردى، قۇداي –
ەيدى جىگىت. جولدا قايىرشىنى كەزدەستىرەدى. د – بولسىن، سەنىكى بارلىعى دەسە. دەمەيدى ەشتەڭە ايەلىم –

سيىردى سونىڭ تىماعىنا ايىرباستايدى. تاعى ەرەگەس بوالدى. جولدا داۋىل بولىپ، تىماعىن تەڭىز جەلى الىپ كەتەدى. 
 االقان قايتادى. ايەلى ايتادى:كەرۋەنشىلەر بازاردان قايتىپ وراالدى. سۇلۋ ايەلدىڭ كۇيەۋى قۇر

 .دەيدى –بازارلى بولدى ما؟  مالىڭ جىگىتىم، –
 جىگىت:

 .بەرەدى ايتىپ بولعانىن نە. دەيدى – بولدى، –
 سوندا ايەلى ىرەنجىمەپتى:

 قوسىالدى، ءسۇت سۇتكە ەكەن، ءجون دا ايىرباستاعانىڭ سيىرعا. قاناتى ادامنىڭ ات دۇرىس، ساتقانىڭ اتقا ىشىكتى –
 ى جاقسى بولىپتى، جىگىتتىڭ باسى تۇزەلمەي، ءىسى تۇزەلمەيدىءتىپت ايىرباستاعانىڭ، تىماققا. قوسىالدى ەل ەلگە

دەۋشى ەدى، باسىڭدى تۇزەگەنىڭ ورىندى ەكەن. تىماعىڭ كەتكەنى باسىڭا تونگەن بالەنىڭ كەتكەنى ەكەن، ەندى 
 .دەيدى –وڭاالرسىڭ، 

 ارتىنىپ كەلە جاتقان دۇنيەلەرىنىڭ بارلىعىن سوالرعا تاستاپتى.كەرۋەنشىلەر جەڭىلىپتى، ارتىنىپ، ت
 . سۇلەيمەن مەن ديحانشى28

 نادىباعى سۇلەيمەنگە تاق پاتشاسى الەم دا بارلىعى –جانۋار، وسىمدىك، وزەن، تاۋ -باياعىدا جەر بەتىندەگى جان
 كەرەمەت بىرء ۋاقتىسىندا سۇلەيمەننىڭ سول. بولماعان جان بىر-بىردە يمەگەن باسىن كەلىپ الدىنا سۇلەيمەننىڭ. ەكەن

ى بولعان ەكەن. ونىڭ جىل سايىنعى ەككەن ەگىنى سونشالىق بىتىك شىعىپ، الەمدى قىزىقتىرىپ، بارشا جاندى ديحانش
ەرىكسىز وزىنە تارتىپتى. سول ديحانشىنىڭ ەككەن ەگىنىن كورۋگە جىل سايىن پەرىشتەلەر جينالىپ تۇرادى ەكەن. 

ن سۇلەيمەن پايعامبارعا كەلە جاتقان قۇس پاتشاالرى جاڭاعى پەرىشتەلەردىڭ اراسىنان ارەڭ ەتىپ، جىلدا وڭتۇستىكتە
 ۇش كۇن كەشىگىپ كەلەدى ەكەن.-جيىننان ەكى

ءبىر جىلدارى بۇرىڭعىداي ون شاقتى كۇنگە سوزىلعان ۇلكەن جيىن بولىپتى. جيىندا ءار پاتشا ءوزىنىڭ شارۋا جايىن  
 پتى. سوندا قۇس پاتشاالرىنىڭ ءبىرى تۇرىپ سۇلەيمەن پايعامبارعا بىالي دەپ سۇراق قويىپتى:اڭگىمەلەپ بەرى

 .دەپتى – وتىرمىز، سۇراعالى سۇراق ءبىر سىزدەن ەتسەڭىز رۇقسات پاتشاسى، الەمنىڭ تاقسىر، –
 بۇعان سۇلەيمەن پايعامبار:

 .دەپتى – سۇراعىڭدى، سۇرا. سۇڭقارىم عوي، ايتا –
 سۇڭقار تۇرىپ:سوندا 

ن كەلمەيتىن تۇكپىرىنە-. ونىڭ ەككەن ەگىنىن كورۋگە بۇل دۇنيەنىڭ تۇكپىربار ديحانشى ءبىر جولدا وسى تاقسىر، –
ش كۇندە ارەڭ ۇ-پەرىشتەلەر جوق. جينالعان پەرىشتەنىڭ كوپتىگى سونشالىق ءبىز ءتىپتى سوالردىڭ اراسىنان ەكى
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ال سول ديحانشى ەگىن ەككەندە ءسىزدى ءبىر رەت تە بولسا اۋزىنا اال ما ءوتىپ، جيىننان ىلعي كەشىگىپ كەلەمىز. 
 .دەپتى –ەكەن؟ مەنىڭ بىلگىمنىڭ كەلگەنى وسى ەدى، تاقسىر، 

 بارلىق عامبارپاي دەپ، – بەرەيىن، ايتىپ جيىندا جىلعى كەلەسى ءبىلىپ، انىقتىعىن سۇراعىڭنىڭ بۇل سۇڭقارىم، –
حانشىعا مەنى سول دي: »جەلگە بەرىپ شىعا بىالي. شىعادى ىزدەۋگە ديحانشىنى ءوزى جىبەرىپ، تاراتىپ پاتشاالردى

 لىپا ديحانشىعا پايعامباردى جۇمعانشا-اشىپ كوزدى ەتپەي ەكى ايتقانىن جەل. بۇيىرادى دەپ –، «اپارىپ تاستا
 .كەلەدى جەتىپ

زىنىڭ نەگە كەلگەن جايىن ايتادى. بۇعان ديحانشى سۇلەيمەندى تانىپ، سالەم بەرەدى. پايعامبار سالەمىن الىپ، ءو
 ديحانشى قۋانىپ، ءالى ورىلىپ بىتپەگەن ەگىنىن كورسەتەدى.
 سۇلەيمەن پايعامبار ديحانشىنىڭ بۇل ەڭبەگىنە رازى بولىپ:

 لەمدەگىا كورۋگە مۇنى. شىعىپتى بىتىك ەتە دە ەگىنىڭىز ەككەن. ەكەنسىز ادام ونەرپاز ەڭبەكشىل، وتە ءسىز –
بىلگىمنىڭ كەلەتىنى: ءسىز ديحاندى العاندا نە  مەنىڭ. ەسىتتىم دەپ جيناالدى دە ءبارى ماقلۇقتىڭ جانسىز-جاندى

 . دەيدى –دەپ االسىز؟ 
 
 

 ( 10ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 377
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 – ،االمىن ەڭبەگىممەن دەپ، تابيعات كور، بەرە ءۇشىن قامى باالنىڭ سارى قازان، قارا. سەبەمىن دەپ بيسميلدا –

 ى. ديحانشى سۇلەيمەندى اۋزىنا دا المايدى. بۇعان اشۋالنعان سۇلەيمەن بيداي، جەر، سۋعا كەلىپ:دەيد
 مەنتو كەز قىرىق سەن سۋ، ال، وندىرمە، دە سەپسە بيداي قانشا سەن جەر، ونبە، جىلى ەندىگى سەن بيداي، –

 .بەرەدى ءامىر دەپ، – ءتۇس،
سايماندارىن سايالپ، كوكتەمگە دەيىن سايدىڭ تاسىنداي عىپ -كولىگى مەن قۇرال-ديحانشى مۇنى ءبىلىپ، كۇش

 قويادى.
تەرگەن بيدايىن جەتى كۇن بويى سۋدان شىعارماي بوكتىرىپ قويادى. -كۇتكەن كوكتەم دە تۋادى. ديحانشى جيعان
بيدايىن سەبەدى. ەگىندى سۋاراتىن كەز كەلەدى. سۋعا كەلسە، سۋ ءوز ءبىر ايداعان جەرىن جەتى رەت تىرماالپ، 

دەڭگەيىنەن قىرىق كەز تومەن ءتۇسىپ كەتكەن ەكەن. ديحانشى جۇگىرىپ ۇيىنە كەلىپ ارا مەن بالتاسىن الىپ، قالىڭ 
نا جەتكىزەدى. باسى اعاشتى كەسكىلەي باستايدى. اقىرى اعاشتى كەسىپ بولىپ، جاياۋ ارقاالپ، زورعا دەگەندە قۇدىقتىڭ

ءسويتىپ شىعىر ورناتىپ، وعان قىرىق قاۋعانى قاتارىنان سالىپ، اينالدىرا باستايدى. بۇعان شىداي الماعان سۋ اسپانعا 
ا قالعان تاماش-شاپشىپ، سول ايماققا تارايدى. سۋعا قانعان ەگىن باس جارىپ، كوكتەي جونەلەدى. مۇنى ەسىتىپ، تاڭ

دا كوپ جيناالدى. ال، ءقۇس پاتشاالرى بۇرىنعى ادەتىنشە سۇلەيمەن پاتشاعا كەشىگىپ كەلەدى.  پەرىشتەلەر بىلتىرعىدان
 جيىن بىتكەن سوڭ قۇس پاتشاسىنىڭ ءبىرى تۇرىپ تاعى دا:

 گىنىنە ەككەن بيىلعى. ءوزى ەكەن ما اال اۋزىنا ءسىزدى ديحانشىمىز ايتقان بىلتىرعى ءبىزدىڭ وسى تاقسىر، –
اعى ڭ كوپتىگىنەن ارەڭ ءوتىپ، مىنە تسوالردى. جوق قيساپ دە پەرىشتەدە جينالعان وعان. كاالسىز قايران كورسەڭىز،

 .سۇرادى دەپ –دا كەشىگىپ كەلىپ وتىرمىز، 
 بۇل سوزگە ىشتەي اشۋالنعان سۇلەيمەن جەلگە ءمىنىپ، قاھارىن تىگىپ، تۇقىمعا كەلدى:

 .اقىردى دەپ – قايدا؟ دەگەنىم شىقپا مەن. ورىندامادىڭ بۇيرىعىمدى ايتقان مەنىڭ نەگە سەن –
 .ۇقىمت دەدى –رىندامايىن دەدىم بە، جەتى كۇن سۋعا سالىپ، تۇنشىقتىرىپ، ەسىمدى تاندىردى، و مەن تاقسىر، –
 .اقىردى جەرگە پايعامبار سۇلەيمەن دەپ – شىعاراسىڭ، ءوندىرىپ نەگە سەن ال، –
 .تاندىردى ەسىمدى ابدەن تىرماالپ، رەت جەتى جىرتىپ، رەت جەتى! ما؟ قويدى وندىرمەسىمە مەنىڭ تاقسىر، –

 .جەر دەدى –سۋ ءىشىپ، ءقازىر عانا ەسىمدى جيىپ تۇرمىن، 
 اق ەكەن سۇلەيمەن پايعامبار سۋعا كەلىپ:-سول

 مايسىڭ؟ورىندا نەگە بۇيرىعىمدى قايدا؟ دەگەنىم كەت ءتۇسىپ تومەن كەز قىرىق شىقپاي بەتىنە جەر ساعان مەن –
 .تىكسىندى دەپ –
دادىم. قىرىق كەز تومەن ءتۇسىپ تە كەتتىم. ءبىراق، وعان ديحانشى ورىن ايتقانىڭىزدى ءسىزدىڭ مەن تاقسىر، –

 .دەدى –قويدى ما، ەرىكسىز اسپانعا شىعاردى، 
 بۇدان ەشنارسە شىقپايتىنىن كورىپ، سۇلەيمەن پايعامبار ءارى ويالنىپ، بەرى ويالنىپ:

 .كەتىپتى ءجۇرىپ دەپ، – السىن، قىلعان ەڭبەك –
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 . قاراحان ەرتەگىسى29
قاراحان دەگەن ءقادىرلى حان بولىپتى. قىرىق ۋازىرىمەن ءبىر جەرگە سەيىلگە شىعىپتى. الگى سەيىلگە شىققاندا قىرىق 

نان ءتۇسىپ قامشىسى قولىءۋازىردىڭ قاسىندا قىرىق كىسى بار ەكەن. سەيىلگە شىعىپ جولدا كەلە جاتقاندا قاراحاننىڭ 
ىق كىسى تەگىسىمەن اتىنان تۇسە قالىپ حاننىڭ قامشىسىن قىر ءۋازىر، قىرىق –كەتەدى. سول ارادا كوپ كىسى 

اپەرمەكشى بوالدى. تيگەنى قامشىنى ۇستاپ، تيمەگەنى تەك ۇمتىلىپ، ءبارى دە حانعا قۇرمەت قىالدى. سول كەزدە 
ياپىراۋ، ءبىر قامشى ءۇشىن قىرىق ءۋازىرىم مەن قىرىق كىسى بىردەي ءتۇسىپ »قاراحان ات ۇستىندە تۇرىپ ويالپ: 

 مەن». دەيدى –، «قۇرمەت ىستەگەندەي مەن سونشا ءقادىرلىمىن بە؟ حالىق جاقسى قۇرمەتتەيدى ەكەن عوي
 قاسىرالرعا-ىپءقار ءبولىپ، كوڭىل والرعا مەن قۇرمەتىنە سول ىستەگەن ماعان حالىقتىڭ قىاليىن، شۇكىرشىلىك بۇعان

 ەگەن وي كوڭىلىنە كىردى.د «ىستەيىن جومارتتىق ءبىر قالعانداي ايتا جۇرت بولىسايىن،
نە ەسەن ۇيىنە كەلدى، ۇيى-سودان حان قىرىق ءۋازىر، قىرىق جىگىتپەن كۇنى بويى اڭدا بولىپ كەشكە جاقىن امان

 ىم كيگەن ءبىر قايىرشى ادام كىرىپ كەلەدى.كەلىپ، جايالسىپ وتىرعان سوڭ، حاننىڭ ۇيىنە ۇستىنە جامان كي
دەپ حان وزىنە ۋادە قىلعان. ورنىنان تۇردى دا قايىرشىعا ءبىر « زور جومارتتىق ىستەيمىن»كۇندىز اڭدا جۇرگەندە 

 ۇلكەن سىي تارتپاقشى بولدى. سوندا قايىرشى ايتتى:
 حان. ەدىد – بەر، سونى سەن تىلەسە نە كوڭىلىم مەنىڭ بولساڭ، بەرەتىن سىي نيەتىڭمەنەن شىن ماعان سەن –

 ىڭسەن جوق،». دەدى –، «تىلەسەڭ سونى بەردىم، قاالعانىڭدى ال نە مۇلكىمنەن تۇلىگىمنەن، تورت»ء: ايتتى
 ،«ۇيەدىس وسىنى كوڭىلىم مەنىڭ. بەر ورنىڭدى پاتشالىق بەرسەڭ، سەن. جوق كەرەگى ماعان تۇلىگىڭنىڭ ءتورت

 مەن ورنىڭا ءتۇس، بەرسەڭ»: ايتتى قايىرشى. دەدى – ،«بەردىم دا ورنىمدى»: ايتتى حان. قايىرشى دەدى –
 ورتءت تۇرما، مۇندا سەن»: ايتتى باقسى. ءتۇستى ورنىنان كورىپ جاقسىلىق دا مۇنى حان. دەدى –، «رايىنوتى

 تاڭداپ دانجىلقى ىستەپ، ايتقانىن قايىرشىنىڭ حان. دەدى – ،«بار جايىڭا دا ال دۇنيە مەن اتىڭ تاڭداعان تۇلىكتەن
گىزدى دە شاھاردان شىعىپ، ەكىنشى ءبىر شاھارعا جونەلدى. مىن ارباعا ءىشىن ءۇيىنىڭ الىپ، بۇيىم كەرەكتى الىپ، ات

كەلە جاتىپ حاننىڭ ءۇي ءىشى ءبىر وزەن سۋعا كەزدەستى. وزەن سۋ تەرەڭ ەكەن، تۇگەل وتەيىن دەسە، -كەلە
جارىمداپ ءوتۋدى ويالدى. ەڭ الدىمەن ەكى باالسى مەن قاتىندى وتكىزدى.  تەگىسىمەن سۋعا كەتەمىز بە دەپ،

ودان كەيىن قايىرا قالعان جۇككە جونەلدى. قاراحان جۇككە قاراي ءوتىپ كەلە جاتقاندا، قاتىن، باالالرىن ورنىنا 
ەتتى. كوتەرىپ الىپ كتاستاپ، جاردى جاعاالپ ۇزاڭقىراپ كەتتى. سول كەزدە ەكى قاسقىر شاۋىپ كەلىپ ەكى باالنى 

باالالردى قاسقىردىڭ كوتەرىپ الىپ بارا جاتقانىن حان دا، قاتىن دا كورىپ تۇر. ءبىراق والردىڭ ءبىرى ار جاقتا، 
وزدەرى جۇباتتى. سودان كەيىن حان مەن قاتىن وزەندى جاعاالپ كەلىپ ءبىر جەرگە -جاياۋ نە ىستەسىن، وزدەرىن

ىڭ ۇستىنە ءبىر توپ كەرۋەن كوشىپ كەلدى. كەرۋەن كەلىپ قونعان سوڭ والردىڭ كەلىپ جاتتى. سول ۋاقىتتا والرد
-ىشىندەگى كەيبىرەۋلەرى حان مەن قاتىنعا كەلىپ جولىقتى. حاننىڭ قاتىنى كوركەم سۇلۋ كىسى ەدى. كەرۋەننىڭ سال

ق باسى وعان عاشى سەرى جىگىتتەرى ونى كەرۋەن باسى حانزاداعا ايتىپ كەلدى. والردىڭ ايتۋى بويىنشا كەرۋەن
 بولدى. سودان كەيىن كەرۋەن باسشىسىن ءبىر قيال بيلەپ، قاتىندى كورۋ ءۇشىن ەكى جىگىتتى جۇمسادى.

 ىپكەل سونى ايەل جوالۋشى. ەدى بار ءسوز دەگەن «قىدىر –قىرىقتىڭ ءبىرى »بىزدە ءبىر ادام سىرقات ەدى، »
 .دەدى – ،«ايتىندار دەپ ەكەن بەرسە كورىپ

جىگىتتەر  دەدى.« بارمايمىن»جىگىتتەر حاننىڭ ارباسىنا كەلىپ كەرۋەن باسىنىڭ ءسوزىن قاتىنعا ايتقاندا، قاتىن 
بۇالر دا »دەپ جاۋاپ قايىردى. قاراحان ايتتى: « بارمايمىن»ءوتىنىپ ءۇش رەت سۇرادى. قاتىن ۇشەۋىندە دە 

 .دەدى –، «جوالۋشى ادام عوي، بارىپ كەلە عوي
ننىڭ شاتىرىنا كەلگەن سوڭ، باعاناعى كورمەي عاشىق بولعان كەرۋەن باسى قاتىندى كورىپ، ونىڭ قاتىن كەرۋە

كوركەم سۇلۋلىعىنا تاڭ قاالدى. قاتىندى كۇيەۋىنە قايتارماي باۋىر باسىپ، شاتىرىن جيىپ كوشە جونەلەدى. حان 
ى. ى جونەلىپ، قاراحان ءوز جايىنا كەتتبۇعان دا ىشىنەن سابىرلىق قىلدى. سودان كەيىن قاتىندى الىپ كەرۋەن باس

جۇرە تاعى ءبىر وزەنگە كەز كەلدى. بۇل سۋ دا تەرەڭ ەكەن. ءوتىپ كەلە جاتقاندا اتى سۋعا كەتىپ، -قاراحان جۇرە
ءبىر  كەلە جاتىپ شارشاپ،-ءوزى عانا ءجۇزىپ شىقتى. سودان كيەيىن دەسە كيىم جوق، ىشەيىن دەسە اسى جوق، كەلە

اسىنا كىرىپ جاتتى. بۇل جەرگە شاھار تاياۋ ەكەن. بۇل شاھاردىڭ حانى ءولىپ يەسىز تۇر ەكەن. سالىندىنىڭ ار
بۇرىنعى زاماندا حان ولگەندە داۋلەت قۇسىن ۇشىرۋ ەلدىڭ سالتى ەكەن. بۇل شاھاردىڭ حالقى جينالىپ داۋلەت 

ەشكىم  دى. ول جەردە كاراحاننان باسقاقۇسىن ۇشىرىپتى. ۇشىرعان داۋلەت قۇسى ۇشىپ كەلىپ باعاناعى سالىندىعا قونا
جوق. وسى سالىندىعا كەلىپ قونعاندا، ارتىنان ءۇش جىگىت قۇستى الىپ كەتتى. جىگىتتەردىڭ قولىنداعى قۇسى 
تالپىنىپ سالىندىعا قاراي بەرەدى. قۇس تالپىنا بەرگەن سوڭ، قويا بەرىپ قاراسا، قۇس قايتادان بارىپ سالىندىعا 

جىگىتتەردىڭ دىبىسىمەن قاراحان ويانادى. جىگىتتەر وعان تاڭ قالىپ، قۇستى الىپ، قاراحاندى قونادى. ول جەردە 
ەرتىپ توپ باسىنا بارادى. بارعان جەردە جينالعان توپ قاراحاننىڭ جايىن، نەعىپ جۇرگەن ادام ەكەنىن سۇراپ 
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احان بۇل شاھاردىڭ حانى بولىپ تانىعان سوڭ، ونى اق كيىزگە وراپ حان كوتەرىپ، شاھارعا حان ساياليدى. قار
تۇردى. داۋلەت قۇسى باسىنا قونىپ، باقتىڭ سارايىڭا كىرسە دە، ويىنان قاتىن مەن باال شىقپادى. والردى كوپ 

-ويالدى. اقىرىندا حانىم مەن باالسىن ىزدەۋگە كوپ كىسى ەرتىپ جولعا شىقتى. ايدان اي، جىلدان جىل ءوتتى. ەل
الالردى ىزدەدى. نەشە زامان جول ءجۇرىپ كەلە جاتقان ادام ءبىر ەلدە قايىر سۇراپ ەلدەن سۇراپ حانىم مەن با

جۇرگەن ايەلىنە كەزدەستى. حانىم ۇستىندە كيىم، ىشەرگە اس جوق، تەك ەلدەن سۇراپ كۇنەلتىل ءجۇر ەكەن. حانىن 
ر انىمىنان باالالرىنان حابابىرى قۇشىپ، ماۋقىن باستى. حان ح-كورىپ قايتادان جاساعانداي بولدى. ەكەۋى ءبىرىن

بىلەر مە دەپ سۇرادى. حانىم بۇرىنعى ەسىتكەن بويىنشا باالالرىنىن قاي جەردە تۇرعانىن ايتتى. حان مەن حانىم كوپ 
كەلە جاتىپ ءبىر وزەن بويىندا قوي باعىپ جۇرگەن قويشىعا -نوكەرمەن باالالرىن ىزدەدى. ايدان اي ءوتىپ، كەلە

ون سۇرادى. قويشى باعىپ جۇرگەن قوي قاي ەلدىڭ قويى ەكەنىن ايتتى. قويشى جاي جولىقتى. قويشىدان ءج
 قويشىداي ەمەس، ەتى ءتىرى بولعاندىقتان ونىڭ كىم ەكەنىن سۇرادى. قويشى:

 ۇلب بورىدەن. ەكەن قاشقان الىپ ءبورى كۇنىندە جاس ونى. دەدى – باالسىمىن، كىسىنىڭ دەگەن قاراحان مەن –
 –ى ءىنىس. ەنەك بار ءىنىسى قاسىندا ونىڭ. قويىپتى باقتىرىپ قوي ەندى اسىراپ الىپ، قۇتقارىپ بايى ءبىر ەلدىڭ

 والردى. ەكەن جۇدەگەن ابدەن قىرقىپ تاس اياعىن جەپ، بيت ەتىن باالالردىڭ. ەكەن ءجۇر باعىپ قوزى دا ول
 بارشا تىرىپ،و حاندىعىنا بۇرىنعى قايتىپ، ەلىنە ەرتىپ جانىنا باالالرىي سودان. جاسادى ءبىر يىسكەپ تاۋىپ ىزدەپ
 .جەتتى باسىنا مۇرات

 . حان قىزى30
بۇرىنعى زاماندا ءبىر حان بولىپتى. حاننىڭ ءبىر قىزى بولىپتى. ءتورت ءۋازىرى بولىپتى. حان سەيىلگە شىعىپتى، 

وسى ەكى »ن ۋازىرىنە ايتتى: قاسىندا ءبىر ءۋازىرى بولىپتى. حاننىڭ الدىنان ەكى قوڭىر قاز ۇشىپ بارادى ەكەن. حا
. «تاقسىر، مەن بىلمەيمىن». ءۋازىرى ايتتى; دەدى –، «قوڭىر قازدىڭ ءتىلىن ماعان ايت! نە دەپ كەتىپ بارادى؟

: نحا. دەدى –، «تاقسىر، ءۇش كۇن مۇرسات بەر»ءۋازىر ايتتى: «. ايت! ايتپاساڭ باسىڭدى االمىن»حان ايتتى: 
 .دەدى – ،«جارايدى»

وزى قازدىڭ ءتىلىن بىلەدى ەكەن، ۇندەمەي ۇيگە كەلدى، اتىنان ءتۇستى، وتىردى. ءۋازىرى ءوز ۇيىنە حاننىڭ ء
 حان». دەدى – «قورىقتىڭ؟ نەدەن»: ايتتى قاتىنى. دەدى –، «ا، قاتىن! سەن ماعان، مەن ساعان جوق»كەلدى. 

 كۇن ءۇش. سۇرادىم مۇرسات كۇن ءۇش. دەدى – ،«االمىن باسىندى الماساڭ ايتا ايت، تاۋىپ ءتىلىن قازدىڭ ماعان
 .بەردى مۇرسات

ءۋازىر تازا سۋعا شومىلدى، اقىرەتىن قوينىنا سالدى، كۇننىڭ باتىس جاعىنا كەتتى. حاننىڭ قىزى ءجۇر ەكەن، قىرىق  
ارا جاتقان باناۋ كەتىپ »قىز نوكەرى بار ەكەن. كەتىپ بارا جاتقان ءۋازىردى حاننىڭ قىزى كوردى. ءبىر قىزعا ايتتى: 

زى سەنى حاننىڭ قى: »ايتتى جەتتى، ۋازىرگە. كەتتى جۇگىرىپ قىز. دەدى –، «كىمنىڭ ءۋازىرى ەكەن، شاقىرشى
 :ايتتى قىزى حاننىڭ. كەلدى قىزىنا حاننىڭ ءۋازىر. دەدى –، «شاقىرادى

 .دەدى – جاياۋ؟ جاتىرسىڭ بارا قايدا ءۋازىرىم، ە، –
 بارا شىپۇ سول» ايتتى، حان. ۇشتى قاز قوڭىر ەكى الدىڭىزدان شىقتىق، سەيىلگە حانمەن كەشە! سوالي سوالي، –

 كۇن ءۇش سوڭ قورىققان سونان. دەدى –، «ءتىلىن ماعان ايت! ايتا الماساڭ باسىندى االمىن قازدىڭ قوڭىر جاتقان
 كەتىپ قورىققاننان سونان. المايدى باسىمدى ايتسام، تاۋىپ كۇندە ءۇش. بەردى مۇرساتىمدى سۇرادىم، مۇرسات
 .دەدى – سول، جارلىعى قىلعان اكەڭىزدىڭ. بىلمەيمىن ءتىلىن قازدىڭ بارامىن،

 قىز ايتتى:
 .دەدى – عوي، ايتاسىڭ اكەمە سوڭ، قورىققان ەدىم، قىالر جاقسىلىق ساعان مەن ءۋازىر، ە، –
 .ايتايىن؟ نەگە كىسىنى قىلعان جاقسىلىق كەتەرمىن، ءولىپ ولسەم. ايتپايمىن حانشا، جوق، –
 كىم ايتتى دەپ سۇرار. سوندا مەنى ءتىلىن قازدىڭ! تىڭدا سەن ايتايىن، مەن. ايادىم سەنى مەن ءۋازىرىم، جارايدى، –

 الدىڭعى ۇشقان ەركەگى، سوڭعى ۇشقان ۇرعاشىسى»ايتپا، ايتساڭ مەنىڭ وبالىم سەندە بوالر. ونان سوڭ قىز ايتتى: 
 «كەۋىمىز قۇستىڭ سوڭىنان ۇشۋشى ەدىك، بيىل نەگە قۇستىڭ الدىندا ۇشىپ بارامىز؟جىلدا ە»ەكەن. ەركەگى ايتتى: 

 سىرادىم،ا سەنى مەن». دەدى –، «جىلدا سوڭىندا قاالتىنىمىز سەن اقساق بولعان سوڭ»ايتتى:  ۇرعاشىسى. دەدى –
 .قىز دەدى – ءۋازىرىم؟ با، ۇقتىڭ. دەدى – ،«ەكەن اسىرايدى ۇرعاشىسى جاقسى ەركەكتى جامان كۇتتىم،

 .دەدى –! ۇقتىم –
 .قىز دەدى –اعايسىز، ايتپ دە بىلسە بىلەر، ايتقانىمدى مەنىڭ اكەم. ايت بارىپ ەرتەڭ –
 ءۋازىر قۋاندى، ۇيىنە كەلدى. قاتىنى سۇرادى: 
 .دەدى – قۋاندىڭ؟ نەگە قاراعىم، ا، –
 .ايتتى ءۋازىر دەپ – قورىقپايمىن، ەندى بار، جاقسىلىق ءبىر ە، –
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 قولىن جۋىپ، حانعا كەلىپ:-ەرتەڭىنە ءۋازىر ەرتە تۇرىپ، بەتى
 . حان:دەدى –! الديار اسساالۋماعالەيكۇم، –
 .دەدى – ءۋازىرىم، ءۋاسساالم، ۋاعالەيكۋم –
 .دەدى – كەلدىم، ايتقالى ءسوزىڭىزدى دەگەن ايت تاۋىپ كەشەگى حان، –
 .دەدى –! ايت ءۋازىرىم، جارايدى، –
. كەنە ۇرعاشىسى قاز ۇشقان سوڭعى ەكەن، ەركەك قاز ۇشقان الدىڭعى. تىڭداڭىز سالىپ قۇالعىڭىزدى ايتايىن، –

. ۇرعاشىسى «بىز جىلدا قۇستىڭ سوڭىندا قاالتىن ەدىك، بيىل نەگە قۇستىڭ الدىندا كەتىپ بارامىز؟»يتتى: ءا ەركەگى
جىلدا ءبىز قۇستىڭ سوڭىندا قالساق، سەنىڭ اياعىڭ اقساق ەدى، سوندىقتان بۇرىن ۇشا المادىق، سەنى مەن »ايتتى: 

 بارادى كەتىپ دەپ –، «جاقسى ۇرعاشى اسىرايدى ەكەنساقتادىم، كۇتتىم، سەنى تاستاپ كەتپەدىم، جامان ەركەكتى 
 .ءۋازىر دەيدى بىلگەنىمىز تاقسىر، وسى ەكەن، ايتقان ءسوزدى وسى. ەكەن

 ءۋازىر. دەدى – االمىن، باسىڭدى ايتپاساڭ، شىنىڭدى ايت، ۇيرەتتى، كىم ساعان ءسوزدى بۇل! ءۋازىرىم ءبىلدىڭ، –
 :ايتتى

 .دەدى –زىما قۇداي ءوزى سالدى، اۋ مەنىڭ جوق، ۇيرەتكەن ادام –
 :سوڭ قورىققان ءۋازىر. دەدى – ايتپاساڭ، ولتىرەمىن، –
 :ايتتى حان. دەدى – قىزىڭ، ايتقان مۇنى. دەدى – ايتايىن، –
 توي سويدى، بيە جورعا شاقىردى، ەلىن جوعارعى جيدى، جۇرتىن ەلىن، حان دەپ – ەدىم، ءبىلىپ دە ءوزىم –

 رقىال جاقسى قايتىپ ەركەكتى جامان». دەدى –، «كىم جامان بولسا، سوعان بەرەمىن-دەكىم قىزىمدى». جاسادى
 مۇرنىنان اققان، قانى قوتىردىڭ باسىنان. بولدى بەرمەك جامانعا ءبىر. جينادى باالالردى جامان. دەدى – «ەكەن؟
ورنىنان كوشتى. حاننىڭ قىزى  قىزى حاننىڭ. بەردى قىزىن حان تازشاعا جامان بار شۋاشى اياعىنىڭ اققان، بوعى

تازشاعا قاتىن بولدى، ءوزى شەبەر ەكەن، باۋ ءورىپ، ءۇيىنىڭ قاسىنان قۇدىق قازىپ الدى. قۇدىقتىڭ سۋى التىن 
بولدى. تازشا بايى قاتىنىنىڭ ءتىلىن الدى، قاتىنى كۇندە باۋ ءورىپ، كيىم تىگىپ اپارعىزىپ ساتقىزادى. بايى كەشكە 

ەلىپتى، وزدەرى باي بولىپتى. استارى ءوزى ءپىسىرىلىپ، ءوزى تۇسىرىلەدى، داستارقانى ءوزى كەلىپتى، ءدىلدا اك
 جايىالدى ەكەن. ءتورت شامشىراعى جاعىالدى ەكەن، ءسويتىپ ءجۇرىپتى.

 قولىن جۋشتى، بايىنا ايتىپتى:-قاتىنى ەرتەڭىنە تۇرىپ بەتى
 ورامالعا اق دەپ –اتادى، سونى سەن ساتىپ الىپ كەل! س ات قاراكوك ادام ءبىر وندا بار، شاھارعا بۇگىن سەن –

 قاراكوك ادام رءبى جۇرسە، باسىندا بازاردىڭ. كەتىپتى جاياۋ سالىپ، قوينىنا الىپ ورامالدى بايى. بەرەدى ءتۇيىپ ءدىلدا
 :ايتتى تۇرىپ تازشا. ەكەن ءجۇر جەتەكتەپ ات
 .دەدى – ساتامىسىڭ؟ اتىڭدى اعەكە، –
 .دەدى –رەسىڭ؟ بە نە ساتامىن، –
 .بەرەيىن ءدىلدا ەكى –
 جەتەكتەپ اتتى قاراكوك. قولىنا الدى اتتى قاراكوك بەردى، تازشا. دەدى – بەر، ورامالىڭمەن. بەر ءدىلدا ءۇش –

 :سۇرادى قاتىن. ەندى ۇيىنە بايالدى، اتتى. كەلدى ۇيىنە
 بە؟ كەلدىڭ –
 .كەلدىم –
 بە؟ اكەلدىڭ اتتى –
 .اكەلدىم –
 بايالدىڭ با؟ مىقتاپ –
 .بايالدىم –

ىدى. قولىن جۋدى، نامازىن وق-قاتىنىمەن ەكەۋى جاتتى، ۇيىقتادى، ەرتە تۇردى، بەتى«. جات بۇگىن!»قاتىن ايتتى: 
ە، تازشام، قاراكوك اتتى ەرتتە، الدىڭعى ايىلىن بوس تارت، ارتقى ايىلىن بەرىك تارت. بۇگىن مەنىڭ اكەم ءبىر »

ى كۇمىس. ەكى كۇن، ەكى ءتۇن قۋىپ ەدى، جەتە المادى. سەن كيىكتى قۋىپ كەلە جاتادى. كيىكتىڭ باسى التىن، ارت
كوك اتقا ءمىن، قۇرىقتى قارىڭا ءىل. سەن بارىپ جەتەرسىڭ، قۇرىقپەن ۇستارسىڭ، باۋىزدايىن دەپ اتىڭنان تۇسە 

 سوندا .يتارا دەپ –، «ە، جىگىتىم، وسى كيىكتى ماعان بەر، دۇنيەدە تىلەگەن تىلەگىڭدى بەرەيىن»قال. اكەم كەلەر: 
 .دەدى – ،«كەل قايتىپ ۇيگە دە بەر كيىكتى سەن

تازشا كوك اتقا ءمىندى. قۇرىقتى قارىنا ءىلدى، ءبىر تاۋدىڭ باسىنا شىقتى، شىعىپ قاراسا، ءبىر ادام ءبىر كيىكتى قۋىپ 
ا سالدى، نكەلە جاتىر ەكەن، جەتە الماي كەلەدى ەكەن. الدىنان تازشا شىعىپ كيىكتى قۋىپ جەتتى. قۇرىقتى موينى

 اتتان تۇسە قالدى، باۋىزدايىن دەپ پىشاعىن قىنىنان سۋىردى. ارتىنان حان شاۋىپ كەلدى:
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 .دەدى – بەر، ماعان كيىگىڭدى وسى جىگىتىم، ە، –
 .دەدى –! بەرمەيمىن –
 .بەرەيىن تىلەگىندى تىلەگەن دۇنيەدە –
 .دەدى – ال، جارايدى، –

 ۇيىنە بارعان سوڭ، قاتىنى الدىنان شىقتى.حان كيىكتى الىپ ۇيىنە كەتتى. تازشا 
 تازشام؟ بە، كەلدىڭ –
 .كەلدىم –
 با؟ ۇستادىڭ –
 .بەردىم حانعا ۇستادىم، –
 .دەدى –! بارەكەلدى –

 والر جاتتى، ۇيىقتادى. ەرتەڭىنە تۇردى. قاتىنى ايتتى:
 ءسۇرايسىڭ؟ تىلەك نە حاننان تازشام، ە، –

 تازشا ايتتى:
 .سۇرايمىن باس سۇرايمىن، مال سۇرايىن، تىلەك نە –

 قاتىنى ايتتى:
 نە»: بارساڭ حاندىكىنە سەن. بار دا جان بار، دا مال كەرەك؟ نە جان كەرەك، نە مال جوق، اقىلىڭ تازشام، ە، –

 دەپ، –، «كەلدىم تىلەگىڭىزگە دەگەن بەرەم انەۋكۇنى»: ايت سەن سوندا. ايتار حان دەپ – «كەلدىڭ؟ سۇراي
 رءبى جاقپاسىن، وت ءتۇن ءۇش كۇن ءۇش جاندار قاراعان وزىڭىزگە»: ايت سەن. دەر – «تىلەيسىڭ؟ نە»: سوندا

 .دەدى – «!قاتىن جارايدى،». دەپ – ،«شىقپاسىن ادام باسقا وزىمنەن
قاتىن بايىنا قۇرىمنان شاپان تىكتى، قۇرىمنان تىماق تىكتى، كوزىنە شيدەن تۇيرەۋىش سالدى، كوزىن قىزارتتى. 

. نەكە وتىر تاعىندا التىن حان. دەدى –« اسساالۋماعالەيكۇم، حان!»تازشا حاندىكىنە كەلدى. تازشا ۇيگە ەندى. 
 .وتىردى تاعىنا ىڭحانن تازشا وتىردى، بارىپ ۇستىنە توسەگىنىڭ شوشىپ حان

 .دەدى – باراسىڭ؟ قايدا جانىم، ە، –
 .كەلدىم سىزگە الديار، –
 سىڭ بار؟جۇمى نە –

 تازشا ايتتى:
 .دەدى – كەلدىم، تىلەگىڭىزگە دەگەن بەرەمىن بار، جۇمىسىم –

 پاتشا ايتتى:
 .دەدى – تىلەيسىڭ؟ نە جىگىتىم، بەرەيىن، –
 وت ءۇيىم ءوز!. جاقپاسىن وت جان ءتىرى ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش بەرسەڭىز ماعان تىلەيىن، نە مەن الديار، –

 .دەدى –ى تىلەيمىن، تىلەكت وسى بەرسەڭىز جاقسىن،
 پاتشا:

 .دەدى – قالسىن، بوال بولسىن، جارايدى، –
، «ۇش كۇن، ءۇش ءتۇن ىشىندە وت جاققاننىڭ باسىن االمىن»ءۋازىرىن قارا اتقا مىنگىزدى، جۇرتىنا حابار بەردى. ء 
 تاردى.قاي ۇيىنە تازشانى حان. كەلدى ۇيىنە قايتىپ بەردى، حابار جۇرتىنا كەتتى، ءۋازىر. دەدى –

 انج ءتىرى ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش. ايتتىم». دەدى –« ايتتىڭ با، تازشا؟»تازشا ۇيىنە كەلدى، قاتىنى سۇرادى: 
 .دەدى – سوندىرمەيدى، وت ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش ءۇيىم ءوز. جاقپايدى وت

باق كەلدى، ىرىس كەلدى، قىدىر كەلدى، جارىققا جيىلدى. ەرتەڭىنە جىگىت تۇرىپ قاراسا، توڭىرەگى مالعا تولىپ 
 قاتىنى ايتتى:قالىپتى، ءوزى باي بولىپتى. باي ەندى ماڭعاز بولدى. 

 ازىقتى مىنا بار، سەن سوعان. اۋالپ اڭ جۇرەر سەيىلدە دا ول جولىعار، حان شىق، سەيىلگە. ءمىن اتقا كوك بۇگىن –
تۇسەر اتىنان. اس جەيىك دەپ حان  دا حان ءتۇس، اتىڭنان دەپ – ىشەمىز، اس بولعاندا ءتۇس بايال، قانجىعاڭا

 .دەدى –« سەنى شاقىرار. سەن بارما، حان اسىنان بەرسە، سەن جەمە، سەن بەرسەڭ اسىڭنان ول جەر، ەندى بار!
ۇر ەسەندەستى. اڭ اۋالپ ءج-تازشا كوك اتتى ەرتتەدى، ءمىندى، سەيىلگە كەتتى. الدىنان حان جولىقتى، امانداستى

 اتتان ءتۇستى.ەكەن. ءتۇس بولدى. حان 
 .تازشا دەدى – جەيىك، اس –
 .جەدى اسىن حان ءتۇسىپ اتتان دەپ، – جارايدى، –

 تازشانى شاقىردى، تازشا جاقىن كەلمەدى، اسىنان بەرىپ ەدى، جەمەدى. تازشا اسىنان بەرىپ ەدى، حان جەدى.
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ءپىسىرۋشى ەدى، سونان تۋعان  وسىنداي سول بولعان، قاتىنىم ءبىر مەنىڭ. دەدى –! اي-ءتاتتىسىن ياپىرماي، –
 ەستى،ج استارىن. دەدى –قىزىم وسىالي ءپىسىرۋشى ەدى. سول قىزىم كەتكەن سوڭ، كورگەن ءتاتتى ءدامىم وسى! 

 :ايتتى تازشا. ءمىندى اتتارىنا
 .ءجۇرىڭىز قوناققا بىزدىكىنە! الديار –
 .دەدى –! جارايدى –

نىڭ ءوزىنىڭ ۇيىنەن ارتىق ەكەن. حان سەنەرىن دە، سەنبەسىن دە حان تازشانىڭ ۇيىنە كەلدى. ۇيىنە كەلسە، حان
 بىلمەدى.

 قىزى ايتتى:
 حان .قويدى اس الدىنا كەلىپ الىپ جايدى، داستارقاندى قىز. وتىردى شىقتى، جوعارى حان!. شىعىڭىز جوعارى –

 :ايتتى جەدى،
 ۋشى ەدى.ءپىسىر وسىالي قىزىم كەتكەن مەنىڭ! اي-ءتاتتىسىن استىڭ! اپىرىماي –

 قىز ايتتى:
 ەدىڭىز؟ بەرىپ كىمگە قىزىڭىزدى –

 حان ايتتى:
 .ەدىم بەرىپ تازشاعا جامان ءبىر قىزىمدى –

 قىزى ايتتى:
 قاالي كوزىڭە. كورسەتتى بايىن ءوزىنىڭ دەپ، – پە؟ ەمەس مىناۋ كۇيەۋىڭ پە، ەمەس مەن قىزىڭ سول –

 .دەدى – كورىنەدى؟
 اكەسى ايتتى:

 .كورىنەدى جاقسى –
 قىز ايتتى:

 رىپبە جامانعا مەنى سەن اكەم؟ ما، وسى دەگەن اسىرايدى قاتىن جاقسى ەركەكتى جامان قىلدىم، جاقسى جاماندى –
 ونىڭ .ۇستادى كۋيەۋىم مەنىڭ المادىڭ، ۇستاي سەن. قۋدىڭ كيىكتى كۇمىس بوكسەسى التىن، باسى سەن. ەدىڭ

م، سوندا ءسىز التىن تاعىڭىزدان تۇرەگەلىپ توسەگىڭىزگە بارىپ بايى باردى ۇيىڭە پە؟ ەمەس بولعانى ارتىق سىزدەن
 وتىردىڭىز. ول تاققا بارىپ وتىردى. ونىڭ ارتىق بولعانى ەمەس پە؟

 حان ايتتى:
 !السىن كۇيەۋىم تاعىمدى مەنىڭ راس، –

 حان قۇسا بولىپ ايتتى:
ل، مەنىڭ شاھارىمدى بيلە. حان ۇيىنە كە ەلىمە مەنىڭ ەكەنمىن، اقىماق مەن ەكەنسىڭ، اقىلدى سەن قىزىم، ە، –

 كەلىپ ءولدى. كۇيەۋى حان بولدى، قىزى حانشا بولدى.
 . كۇلشە قىز31

ەرتە ۋاقىتتا ماحمۇت دەگەن حان بولىپتى. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە حان قول استىنداعى حالقىنا تەگىس حابار سالىپتى. 
ن ادامعا ات باسىنداي التىن بەرەمىن. قارت بولسا، اقىلشى قىلىپ ءوز ۇش اۋىز ءسوز سۇرايمىن، سونى شەشكە»ء

 .دەيدى –، «قاسىما االمىن. جاس بولسا، ورنىمدى بەرىپ سوڭىنا ەرەمىن!
بىرىنشى »سونىمەن بار حالقى جينالعاننان كەيىن حان ءوزىنىڭ ايتايىن دەگەن ماقسۇتتى سۇراعىن حالىققا ايتادى. حان: ء

 .دەيدى – ،«اۋىر؟ نە اۋىردا –قاتتىدا نە قاتى؟ ءۇشىنشى  – ەكىنشى اتتى؟ءت نە تاتتىدە –
 جيىلعان كوپشىلىك قانشا ويالسا دا تابا المايدى. سول كەزدە بوساعادان ءبىر قىز تۇرىپ سقيلەۋگە رۇقسات االدى.

وزىڭىزدىڭ سء ءۇش بۇل مەن تايماساڭىز سەرتىڭىزدەن دەپ باال. قىزىمىن شالدىڭ بالىقشى كۇلشە، اتىم وندا، جاسىم –
 :قىز سوندا بەرەدى، رۇقسات حان. قىز دەيدى –ءمانىسىن شەشىپ بەرەيىن، 

 ورەك اۋىردى ۋاعدادان شىن. زارى وتكەن جوقتىقتىڭ – قاتتى تاستان جارى، ادال جىگىتتىڭ – ءتاتتى بالدان –
 :حان سوندا. بەردى جاۋاپ دەپ – ارى، ەردىڭ بايالنىستى ۋاعداعا المادى،

 كۇلشە قىز ال التىندى تاپتىڭ راس،
 سوندا دا ءسوز قيسىنىن ايتپاي بولماس.

 زايىپ قايدان ءبىلدىڭ؟-اراسىن ەرلى
 كورمەگەن ماحابباتتى ءورىمسىڭ جاس.
 جوقتىقتىڭ جاس باالعا زارى وتە مە؟

 باالدان اۋىر ۋاعدا دامەتە مە؟
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 نەلىكتەن جاس جۇرەككە تۇسكەن سانا؟
 الرلىق رەتىنە.ءىس ەكەن تاڭعا 

 سوندا قىز ايتادى:
 كۇندەلىك دىڭشال. جوق باالسى باسقا مەنەن شالدىڭ. قىزىمىن جالعىز شالدىڭ بالىقشى جيەگىندەگى تەڭىزدىڭ مەن –

. ۇنەلتەمىنك ۇستاپ بالىق جاعاسىندا تەڭىز سالىپ اۋ قارماق، بىرگە اكەممەن مەن. جوق دا مالى تاپقان باسقا بالىقتان
دەپ ورتاسىنا الىپ جاتۋشى ەدى. تاڭەرتەڭ ۇيقىمدى اشىپ « كۇنىم، جالعىزىم-جانىم» شەشەم-اكە جاتقاندا كەشكە

قانداي جاقسى بولسا داعى ءوزى سۇيگەن جارىنان ءتاتتى جاقىن »تۇرعانىمدا شەتتە جاتام. سوندا ويالۋشى ەدىم: 
 .دەپ –« بولمايدى ەكەن!

ىن. لعىز شاباق تا اال الماي قايتاتىن ۋاقىت تا بوالتجا كۇنى قايسى دەگەنىم، قاتتى جوقشىلىق تاستان – ەكىنشى –
 پقايعىرى دەپ –، «قايران، جوقشىلىق!»قۇربىسى كەلگەندە، ءدام تاۋىپ بەرە الماي: -سول كەزدە كارى اكەم تەڭ

 .ەدىم ويالۋشى دەپ – ،«!اۋ-قاتتى دا تاستان جوقشىلىق»: سوندا. كوردىم كوپ وتىرعانىن
ەگەنىم، وسى ءۇش سوزگە ۋاعدا جەڭىل بولسا ات باسىنداي التىندى نەگە بەردىڭىز؟ د اۋىر ۋاعدا –ءۇشىنشى  

 :قىزعا حان سوڭ سونان. قىز كۇلشە دەيدى –وسىدان ۋاعدا اۋىر دەپ ەسەپتەدىم، 
! ىرماقالد اياقسىز ءسوزىمدى عوي، بوالسىڭ بىلەتىن جايىن ۋاعدا. جىبەر ماعان اكەڭدى قالدىرماي كۇننەن ءۇش –
 دى.دەي –

ىن شەشەسىن قۋانتتى. ءۇش كۇننەن كەي-سونان سوڭ قىز حاننان العان ات باسىنداي التىندى ۇيىنە الىپ كەلىپ، اكە
انعا وسىدان ءسىز ح»قىز حانعا بەرگەن ۋاعداسى بويىنشا اكەسىن حانعا جىبەرەدى. حانعا جىبەرۋ الدىندا اكەسىنە: 

ولسا ءوزىڭىز جاۋاپ ايتارسىز. قيىن سوعاتىن سۇراق بولسا، ءۇش كۇنگە رۇقسات الىپ قايتىڭىز! بارىڭىز، ەگەر سۇراق ب
 بەردىم، التىن باسىنداي ات قىزىڭا كەشە: الىپ شاقىرىپ ورداسىنا شالدى حان كەيىن بارعاننان حانعا شال. دەيدى –

ەم. بۇرىن ىققا جەتكىزبايل ومىرلىك ەكەنسىڭ، ادام وتكىزگەن ءومىر جوقشىلىقپەن بەرەمىن، مال-دۇنيە دا تاعى وزىڭە
 –التى قاتىنىم بار ەدى، وسىدان ءبىر پەرزەنت كورمەدىم. ەندى كەشەگى قىزىڭدى توقالدىققا بەر، ءسوزىم وسى! 

 :شال سوندا. دەيدى
 جاس شىبىق قۋ تەرەككە تەڭ بوال ما،
 تەڭىزگە تەلمىرتكەنىڭ ءجون بوال ما؟

 بولعان ەمەس، جىبەكپەن جوكە جولداس
 بەكەرگە مەن قرسقانىم ەم بوال ما؟

 ارتىق، اباعىمش كۇندەلىكتى العان ەڭبەكپەن ءوزىمنىڭ العانىمنان مال التىن كوپ ساتىپ توقالدىققا قىزىمدى ساعان –
 قاالقتاپساس شال سوندا. ەتەدى جارلىق جەندەتتەرىنە اسۋعا دارعا شالدى اشۋالنىپ، قاتتى سوزگە بۇل حان. دەيدى –

 ات سۇراۋعا ءتىلى ازەر كەلەدى. حان ايتادى:رۇقس حاننان كۇنگە ءۇش
 گەنشەكەل سەن وسىالي دار قۇرىلعان وسى كەلسەڭ، ورىنداماي ايتقانىمدى ەگەر رۇقسات، كۇنگە ءۇش ساعان شال، –

 :قىز سوندا. دەيدى –! اسىالسىڭ دارعا ءبارىبىر. تۇرادى قالپىندا قۇرىلعان
بولعاننان ءبىر كۇن تىرلىك ارتىق. ءسىز حانعا قايتا بارىڭىز، كوپ  ولىك كۇن مىڭ جىالماڭىز، ءسىز ءۇشىن بۇل –

 بەردى دەپ التىنىن الما، مەنىڭ ءوزىم ايتقان قالىڭ مالدى بەرسە ريزالىق ەتىڭىز.
الپىس شىدەر،  تان، ەلۋ ات،ءبىرىنشى، كيىكتىڭ ون قۇالعىن بەرسىن، جيىرما ءتىرى تۇلكى، وتىز قاسقىر، قىرىق ارىس 

 قايعىسىز قارت ادامعا نەكەمدى قيسىن، وسىنىڭ-جەتپىس ارقان، سەكسەن قانى جوق كەپكەن جۇرەك بەرسىن. مۇڭسىز
 الش. بارادى حانعا امالسىزدان بولىپ، تاڭ-اڭ شال سوزگە بۇل. دەيدى –ءبارىن ورىنداپ بەرسە، ريزا بولىڭىز! 

 كوپ التىن سىي بەرىپ: شالعا قۋانىپ حان سوزگە بۇل. ايتادى سالەمىن ايتقان قىزدىڭ حانعا
 .قايتارادى ۇيىنە قىپ ريزا شالدى دەپ – بەرەم، تاۋىپ مالىن قالىڭ ايتقان وسى –

سودان كەيىن حان ۋازىرلەرى مەن اقىلشى قارياالردى شاقىرىپ جيناپ، قىز ايتقان اڭداردى قاالي ۇستاۋدىڭ ءادىسى 
 ندا قارياالردىڭ بىرەۋى تۇرىپ:جونىندە سۇرايدى. سو

. تىرادىو بولىپ قايران كوپشىلىك. دەيدى –ىر، تۇلكىنى ۇستاۋ وڭاي. ال ارىستاندى قاالي ۇستاۋعا بوالدى؟ قاس –
 :قارت ءبىر ەكىنشى سوندا

. دەيدى – كەرەك، سۇراۋ العىزىپ ءوزىن قىزدىڭ سوندىقتان. بىلەدى دا ۇستاۋىن قىز، بىلگەن ايتۋىن وسىنىڭ –
 پ، قىزدى شاقىرتىپ الدىرادى. قىزدى ورتاالرىنا الدىرىپ حان:جىبەرى كىسى قىزعا حان كەيىن سودان

 اڭداردى وسى ما؟ بولماي الساڭ التىن ورنىنا ونىڭ قانشا، كرەگى اڭداردىڭ قاسقىر، ارىستان، وسى ساعان –
 :وتىرىپ ۇندەمەي ازىراق قىز. دەيدى – بار؟ ماقسات نە سەندە الدىرعاندا
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سۇراعان جوق ەدىم، ءوزىمنىڭ قاتارالس قۇربىما بارۋ ءۇشىن حاننان باسىما  اڭ مەن! اعاالر اتاالر، وتىرعان –
 بوستاندىق سۇراعان ەدىم:

 ون جاستا قىز كيىكتىڭ العى راس،
 ەلۋدە ات بولماي ما قامال بۇزباس؟

 جيىرمادا ايەل تۇلكى بۇالڭداعان،
 ما باس؟الپىستا شىدەرلەۋلى بولماي 

 وسىدان ءناپسى قاسقىر جالمايتۇعىن،
 جەتپىستە ارقان اتتى باياليتۇعىن.

 قاسقىرعا قايرات قىلماس ارقانداۋلى ات،
 جاتىقپەن جەرىم وسى وياليتۇعىن.

 قىزىقتا ءناپسى ارىستان بوالر تولىپ،
 سەكسەندە جۇرەكتەگى قانى سوعىپ.
 ارجاعىندا تىرلىكتىڭ نە ءسانى بار،

 ساپادا جوق بولماي ما ولىك.ساندا بار، 
 تابا سەن مۇڭسىزدى. بولمايدى ادام مۇڭسىز شارىندا جەر –دى مۇڭسىز ادامعا قيدىر دەگەنىم! نەكەم ەندى، –

 ەنسىزدەرد قارياالر اقساقال، حان، ەندى. ەدى دەگەنىم «!قيمايمىن مەن ساعان نەكەمدى» ءۇشىن سونىڭ. المايسىڭ
ى وتىرعان حان، قارياالر وزدەرىڭىزدىڭ وس جانە. سۇرامىن بوساتۋالرىڭىزدى بەرىپ، ەرىك بوستاندىعىما باس مەنىڭ

ون جاستاعى قىزدارىڭىزدى ءبىر ەلۋدەگى شال االمىن دەسە، قانداي تورەلىك بەرەر ەدىڭىزدەر؟ مەنى دە سول ءوز 
 سەن االم،ب! ەتىڭىز سابىر ءسىز حان، –: وتىرىپ بىرەۋى قارتتاردىڭ سوندا. دەيدى –باالالرىڭىزداي ەسەپتەڭىزدەر! 

 تىرىپو الماي ايتا جاۋاپ ەشبىر داعدارىپ، حان سوندا. بەرەدى رۇقسات قىزعا دەپ، –ل، جولىڭ بولسىن! بو باقىتتى
 .بەرەدى قاال
 . ونەگە32

ى بولىپ، سبۇرىنعى زاماندا ءبىر ءشاھار بار ەكەن. بۇل ءشاھاردىڭ حانى بولىپتى. ول كۇندە جامان كيىنىپ، جابايى كى
ءشاھاردى، بازاردى اراالپ جۇرەدى ەكەن. كۇندەردە ءبىر كۇن حان بازاردى اراالپ كەلە جاتىپ، باسىنا ءبىر كەسەك 
التىن، اياعىنا ءبىر كەسەك التىن قويىپ جاتقان ءبىر ادامدى كورەدى. مۇنى كورىپ، حان تاڭ قالىپ، نەشە كۇندەي 

ىن قويىپ بىر كەسەك الت-ەرتە دە، كەش تە ءبىر قالىپتا باسىنا، اياعىنا ءبىرمۇنى سىرتىنان باعىپ جۇرەدى. بۇل ادام 
 جاتادى. اقىرىندا، ءبىر كۇنى حان:

 .سۇرايدى دەپ، – ادامسىڭ؟ قىلعان نە سەن –
 ول ادام باسىن كوتەرىپ:

 .دەيدى – ساتۋشىمىن، اقىل مەن –
 .پاتشا دەيدى – ساتشى، اقىل ءبىر ماعان بولسا، والي –

 ول ادام: وندا
 .دەيدى –منىڭ باعاسى مىڭ التىن، اقىلى ءار ءبىراق بوالدى، قۇپ –

 حان ساناپ، مىڭ التىن بەرەدى.
 .دەيدى – بوالسىڭ، قور قىلساڭ، ويالماي ىستە، ويالپ دە ىستەسەڭ نە –

پ داستارحانعا دەيىن جازى-مۇنان سوڭ حان ورداسىنا كەلىپ، باياعى ءسوزدى ءاربىر كوزگە تۇسەتىن جەرلەرگە، ورامال
 ءامىر ۋازىرگە باس دەپ، –، «شاشتاراز الىپ كەل»قويادى. كۇندەردە ءبىر كۇن حان شاشىن العىزاتىن بولىپ: 

 ەرتە ەرتەڭ. بۇيىرادى دەپ – ،«ال شاشىن حاننىڭ كەل، ەرتەڭ»: بارىپ شاشتارازعا ءبىر دەرەۋ ءۋازىر. قىالدى
 :ءۋازىر. شىعادى ءۋازىر الدىنان جاتسا، كەلە ورداسىنا حاننىڭ شاشتاراز

 .دەيدى –راز، حاننىڭ شاشىن قانداي ۇستارامەن الماقشى بوالسىڭ؟ شاشتا ەي، –
 شاشتاراز:

 المىن؟ا قايدان بايعۇس مەن ۇستارانى جاقسى. االمىنداعى ۇستارامەن جابايى جۇرگەن ۇستاپ كۇندەگى تاقسىر، اي، –
 .دەيدى –

 سوندا ءۋازىر:
 قالتاسىنان دەپ، –ى. ءما، مىناۋ ۇستارامەن ال، بولمايد الۋعا ۇستارامەن جابايى شاشىن حاننىڭ! اقىماق ەي، –

 .بەرەدى ۇستارا ساپتى التىن ءبىر شىعارىپ،
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سەڭ دە ويالپ نە ىستە»شاشتاراز قۋانىپ، حاننىڭ قۇزىرىنا كەلىپ، شاشىن جىبىتە باستايدى. سول ۋاقىتتا شاشتاراز: 
وي، ق»عان سوزدەردى كورەدى دە، ىشىنەن: جازىل جەرگە ءار دەپ، –« ىستە، ويالماي ءىس قىلساڭ، قور بوالرسىڭ!

 زىردىڭءۋا دەپ، –« اق حاننىڭ شاشىن االيىن-مان ۇستاراممەنءۋازىردىڭ ۇستاراسىن قويايىن، ءوزىمنىڭ ۇيرەنگەن جا
: ىشىنەن انح كورىپ، مۇنى. باستايدى اال ۇستاراسىمەن ساپتى اعاش ءوزىنىڭ قويىپ، بىالي ۇستاراسىن ساپتى التىن

اق التىن ساپتى ۇستاراسىن مەنىڭ شاشىمدى الۋعا ايادى عوي! ونىمەن مەنەن ارتىق كىمنىڭ شاشىن االدى. اقىم بۇل»
 :حان سوڭ بولعان العىزىپ شاشىن دەپ –« توقتاي تۇر، مەن ساعان كورسەتەيىن!

 دى.ىر قىالءام كىسىلەرىنە دەپ، –! االمىن باسىن شاشتارازدىڭ بۇل مەن كەلىڭدەر، شاقىرىپ جەندەتتى دەرەۋ –
شاشتاراز مۇنى ەستىپ، نە قىلمىستى بولعانىن بىلمەي، قايران قالىپ تۇر ەدى; جەندەت كەلگەن سوڭ، بيشارا شاشتاراز 

 حاننىڭ اياعىنا جىعىلىپ:
 .دەيدى –! ەكەن الساڭىز ايتىپ كىنامدى مەنىڭ ءبىراق ىقتيار، دا الساڭىز باسىمدى مەنىڭ تاقسىر، ەي، –

 حان:
ا مەنىڭ شاشىمدى التىن ساپتى ۇستارامەن الماقشى بولىپ، اقىرىندا، ونى مەنەن اياپ، اعاش ساپتى باسىند سەن –

 .دەيدى –جابايى ۇستارامەن الىپ، مەنى قورالدىڭ. سەنىڭ كىناڭ وسى، 
 سوندا شاشتاراز:

ۋعا اننىڭ شاشىن الح»: شىعىپ ءۋازىرىڭ باس الدىمنان جاتقانىمدا، كەلە ورداعا الۋعا شاشىڭىزدى ءسىزدىڭ جاڭا –
 جاتىپ، ءجىبىتىپ شاشىڭىزدى ءسىزدىڭ مەن. ەدى بەرىپ ۇستارانى ساپتى التىن وسى دەپ، –، «مىنا ۇستارا اليىق

: ورىپك سوزدەردى دەگەن – ،«بوالرسىڭ قور ىستەسەڭ، ويالماي ىستە، ويالپ دە ىستەسەڭ نە» جازىلعان جەردە ءار
. ويالدىم دەپ، –، «دا بولسا، ۇيرەنگەن ءوزىمنىڭ ۇستاراممەن االيىن قانداي ۇستارانىڭ بەرگەن ءۋازىر بۇل»

 .دەيدى – ەدى، وسى سەبەبىم العان ۇستارامەن اعاش شاشىڭىزدى
 سونان سوڭ حان جاساۋىلدارىن جىبەرىپ باس ءۋازىرىن شاقىرتىپ الدىرىپ:

 .سۇرايدى دەپ – بە؟ بەردىڭ سەن شاشتارازعا ۇستارانى مىناۋ –
 ءۋازىر: 
 .دەيدى –مەن بەردىم،  –
 .بۇيىرادى شاشتارازعا حان دەپ، – ال، شاشىن ءۋازىردىڭ ۇستارامەن بۇل بولسا، والي –

شاشتاراز ءۋازىردىڭ شاشىن ءجىبىتىپ، التىن ۇستارامەن ءبىر سىيپاپ ەدى، ءۋازىردىڭ جانى دا شىعىپ كەتتى. سويتسە، 
پ، ۇستاراسىن زارگە سۋارعان ەكەن. مۇنى كورىپ، حان بۇل ءۋازىر حانعا قاس ەكەن، سونى ولتىرمەكشى بولى

 شاشتارازعا كوپ ريزا بوالدى، كوپ التىن، كۇمىس سىيلىق بەرىپ، ۇيىنە قايتارادى.
مۇنان سوڭ حان بۇرىنعىداي جابايى كيىنىپ، ءشاھاردى، بازاردى اراالپ جۇرەدى. كۇندەردە ءبىر كۇن بازاردا باياعى 

گە بولىپ، تۇنى بىر-سىنا الىپ كەلىپ، باس ءۋازىر ەتەدى. ەكەۋى بەك تاتۋ بولىپ، كۇنىاقىل ساتۋشىنى تاۋىپ، وردا
نە ىستەسە دە اقىلداسپاي ىستەمەيتىن بوالدى. جانە حان ءوزى ءبىر جاققا كەتسە، ورنىندا ءۋازىر قالىپ، حاننىڭ ۇيدە 

ا كەلسە، قانشا حالىق ءبىر ناۋبايشىنىڭ جوعى دا بىلىنبەيدى. كۇندەردە ءبىر كۇن حان جابايى كيمىمەن بازارع-بار
 ان ازىراق دا حان دەپ، –نانىن تاالسىپ الىپ جاتقانىن كورەدى. جۇرت تاالسىپ الىپ جاتقان بۇل قانداي نان؟ 

 والدىب جەسە الىپ نان وسىنداي كۇندە. ەكەن ءتاتتى نان بۇل». كورىنەدى ءتاتتى جوق دۇنيەدە ءدامى قاراسا، الىپ
 ەن ويمەن، حان ناۋبايشىعا:دەگ – ،«ەكەن

 لىپا نان كۇندە سەنەن مەن قويشى، كورسەتىپ ءۇيىڭدى ماعان سەن! ەكەن ءدامدى ارتىقشا نانىڭ ناۋايشى، اي، –
 .دەيدى – تۇرايىن،

 پ،ەرتى بولمەگە بولمەدەن ۇيگە، ۇيدەن اپارادى، ەرتىپ ۇيىنە حاندى دەپ، –« قۇپ بوالدى!»ناۋبايشى قۋانىپ: 
ىپ، اقىرىندا، حاندى جەر استىنداعى ءبىر ۇلكەن ۇيگە الىپ كىرەدى. قاراسا، ول ءۇيدىڭ ىشىندە قانشاما كەل اراالپ

. ايدىسۇر دەپ، –« سەن كىمسىڭ؟»ادام تەمىر كوگەندە كوگەندەلىپ جاتىر. ناۋبايشى بۇل حاندى دا كوگەندەيدى. 
دەگى ادامداردىڭ ءبىرىن سويىپ، مايىنا نان كوگەن كۇندە ناۋبايشى بۇل. ايتپايدى دەپ، – ،«حانمىن مەن» حان

ءپىسىرىپ، بازارعا ساتادى ەكەن. ءسويتىپ، حان كوگەنگە ءتۇسىپ قالىپ، نەشە كۇنگە شەيىن ورداسىنا قايتپايدى. 
بۇعان ءۋازىر قايران قاالدى، ءبىراق حاننىڭ جوعالعانىن حالىققا جاريا قىلماي، بۇرىنعىداي حان ورنىنا ءامىر، جارلىق 

 ىلىپ تۇرا بەرەدى.ق
 كۇندەردە ءبىر كۇن كەزەك حانعا كەلەدى. ناۋبايشى مۇنى سويماقشى بولىپ، جەتەكتەپ الىپ شىعادى. سوندا حان:

 تاۋىپ شااق ارتىق اقشادان االتىن ساتىپ ناندى پىسكەن مايىما مەنىڭ ساعان مەن سويما، مەنى سەن! ناۋبايشى اي، –
 .دەدى –كىلەم توقۋدى بىلەمىن،  قىمبات ءتۇرلى نەشە مەن. بەرەمىن

 ناۋبايشى:
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 .بەرەدى اكەلىپ جابدىق كەرەك كىلەمگە بارىپ بازاردان دەرەۋ قاماپ، بولمەگە ءبىر حاندى دەپ – جارايدى، –
 حان كۇندە ءبىر كىلەم توقىپ شىعاراتىن بوالدى. ءبىر كۇنى ءبىر قىرمىزى كىلەم توقىپ ناۋبايشىعا:

 .دەيدى –رىپ ساتىڭىز، ءبىراق مىڭ التىننان كەمگە بەرمەڭىز، اپا حانعا كىلەمدى بۇل –
 بۇل كىلەمدى ناۋبايشى حانعا مىڭ التىنعا ساتادى. ەرتەڭىنە تاعى ءبىر كىلەم توقىپ شىعارادى.

 .دەيدى – ساتپاڭىز، كەم التىننان مىڭ ەكى مۇنى –
 ايتقانىنداي، حان بۇل كىلەمدى ەكى مىڭ التىنعا االدى.

نە ىستەسەڭ »نى حان تاعى ءبىر كىلەم توقىپ شىعارادى، كىلەمگە نەشە ءتۇرلى گۇل سالىپ، ورتاسىنا: ءۇشىنشى كۇ 
 اعىت ناۋبايشى كىلەمدى بۇل. تۇسىرەدى جازۋ دەپ –، «دە ويالپ ىستە، ويالماي ءىس قىلساڭ، جازىم بوالرسىڭ

ورتاسىنداعى جازۋدى وقىپ ىشىنەن:  كورىپ، كىلەمدى بۇل – ساتۋشى اقىل باياعى – حان. كەلەدى الىپ حانعا
 :ناۋبايشىعا دا، وياليدى دەپ –، «حانىمىز تابىلدى»
. لمايمىنا كىسىدەن باسقا سەنەن بولسا، كەرەك كىلەم بىالي مۇنان جانە بەرەيىن التىن مىڭ ءۇش كىلەمىڭە بۇل –

 .دەدى –ڭ، االرسى كەلىپ قايتىپ اقشاڭدى كورسەت، ءۇيىڭدى جاساۋىلدارىما مەنىڭ مىنا سەن
 ناۋبايشى قۋانىپ:

 .كەتەدى ەرتىپ كورسەتۋگە ءۇيىن جاساۋىلىن ءۇش حاننىڭ دەپ، –! تاقسىر قۇپ، –
بۇل ەكى ارادا ءۋازىر اسكەرىن جيىپ، دايار بولىپ تۇرادى. ءبىرازدان سوڭ جاساۋىلدار مەن ناۋبايشى اقشانى الۋعا 

پ، اسكەرىمەن ناۋبايشىنىڭ ۇيىنە كەلىپ، ەسىكتەرىن سىندىرىپ كىرسە، قايتىپ كەلەدى. ءۋازىر بۇل جاساۋىلداردى ەرتى
تەمىر كوگەندە جاتقان ادامداردى كورەدى. ءۋازىر مەن حان جىالسىپ كورىسەدى. سونان سوڭ كوگەندەگى ادامداردى 

 بوساتىپ، ناۋبايشىنىڭ موينىنا شىنجىر تاعىپ، ورداعا الىپ كەلىپ، دارعا اسىپ ولتىرەدى.
 ىقشى شال. بال33

بۇرىنعى وتكەن زاماندا، تەڭىزدىڭ جاعاسىنبا ءبىر كارى شال ومىرىنشە بالىق اۋالپ كۇن كورىپتى. اۋىنا كۇنىنە ءۇش 
شاباقتان ارتىق تۇسپەيتىن بولىپتى. كەي كۇنى و دا تۇسپەي، اش جاتاتىن كۇندەرى دە بولعان ەكەن. شال مەن 

ز قىزى بار ەكەن. قىز ون ۇشكە كەلگەنشە كوزگە دە تۇسپەپتى، كەمپىردىڭ ون ءۇش جاسار مەرگۇل دەگەن جالعى
 قۇالققا دا ىلىكپەپتى.

 ءسۇيتىپ جۇرگەندە ءبىر كۇنى ەلىنىڭ حانى: 
 ەمىنشەش سونى. بەرەمىن سىيلىق ۇلكەن ادامعا شەشكەن سونى بار، سۇراۋىم ءۇش سۇرايتىن حالىقتان مەنىڭ –

 قىرتىپتى. حالىق ايتىلعان كۇنى قاالعا جينالىپتى.شا جار حالقىنا دەپ –! جينالسىن تاالپكەر دەگەن
 سوندا حان تۇرىپ:

 ەيىنك سودان. بەرەمىن ەرىك كۇن ون شەشۋلەرىڭە كەلىپ، ويالنىپ. بار سۇراۋالرىم قوياتىن سەندەرگە مەنىڭ –
 –مىن! باسىن اال الماسا شەشە. بەرەمىن ءبىرىن جەتىدەن قازىنامنىڭ ادامعا شەشكەن. كەلسىن ادامدار دەگەن شەشەمىن

 .حان دەپتى
حاننىڭ جارلىق شاقىرعانىندا بالىقشى شال دا بولىپتى. سۇراۋدى ەستىپ قايتقان شال ۇيىنە كەلىپ، كەمپىرى مەن 

 سۇراۋدى ۇلب بىزگە. بوالدى باقىتتى ۇلكەن ادام شەشكەن سۇراۋىن حاننىڭ بۇل –قىزىنا ەسىتكەندەرىن ايتىپتى: 
 .كۇرسىنىپتى اۋىر شال دەپ –ىڭ جەتى بولىگىنىڭ ءبىرىن الۋ قايدا! زىناسىنقا پاتشانىڭ شەشىپ،

 سوندا جالعىز قىزى مەرگۇل:
 «ىر؟اۋ نە قاتتى، نە ءتاتتى، نە دۇنيەدە وسى»: قويعان حالىققا حاننىڭ شال. دەپتى – سۇراۋ؟ قانداي ول اتا –
 .بەرىپتى ايتىپ سۇراۋىن ءۇش دەگەن –

 سوندا مەرگۇل اتاسىنان:
 .سۇراپتى دەپ –سۇراۋدى شەشۋ ءۇشىن حان حالىققا نەشە كۇن ەرىك بەردى؟  وسى –
 .شال دەپتى – بەردى، ەرىك كۇن ون دەۋشىلەرگە شەشەمىن ويالپ مۇنى حان –

 سوندا مەرگۇل ويالنىپ تۇرىپ:
 حان بەرىڭىز، ايتىپ حانعا الدىندا حالىق الىپ، ۇيرەنىپ ءسىز سونى. شەشەمىن مەن سۇراۋالردى بۇل اتا، –

 .دەپتى –قازىناسىنىڭ ءبىر بولىگىن بەرسە، ەڭ بولماسا ءبىر رەت ەسىمىزدى جيناپ، الدەنەيىك، 
-نءبىرى اراالسپاعان، ارامدىق اراسىنا –بۇل دۇنيەدەگى ەڭ ءتاتتى »دەگەن سۇراۋعا: « بۇل دۇنيەدە نە ءتاتتى؟»

 دەڭىز. «ءتاتتى ماحابباتى ادامنىڭ زايىپتى-ەرلى قوسىلعان ءسۇيىپ بىرى
 ولماسا،ب قولىڭدا ءوز سەبەبى جوقتىق، –بۇل دۇنيەدە ەڭ قاتتى نارسە »دەگەن سۇراۋىنا: « دۇنيەدە نە قاتتى؟»

 .دەڭىز «جوق نارسە قاتتى جوقتىقتان ءۇشىن سونىڭ المايسىڭ، اال سۇراپ كىسىدەن
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ى اۋىلدىڭ سىرتىنان ءبىر توپ اتتى شاۋىپ دۇنيەدە جىلقى مالى اۋىر. سەبەب»دەگەن سۇراۋعا: « دۇنيەدە نە اۋىر؟»
 جاۋىپ دەپ –« وتسە، ونىڭ تۇياعى تيگەن دۇبىرىنەن جەر دۇرسىلدەپ، ۇيدە وتىرعان ادامنىڭ قۇالعىنا ەستىلەدى

 .قىز دەيدى – بەرىڭىز،
 ر از بوالر.بۇل سۇراۋالردى شەشە الماعان ادامدى حان دارعا اسامىن دەگەن بولسا، سۇراۋدى شەشەمىن دەگەن تاالپكە

بولماسا ەشكىم شەشەمىن دەپ ايتپاس. اتا، سەن مەن ۇيرەتكەن سۇراۋدىڭ شەشىمىن ايتارسىز. سوندا سىزگە حان 
ار، دەپ ءسىزدى ساب« بۇل سۇراۋدى شەشۋ سەنىڭ قولىڭنان كەلمەيدى، وسىنى شەشكەن ادامدى ايت»سەنبەس تە. 

 استىنا دار ،بولىپ ولتىرەتىن ناعىز. دەيدى –ەرگە مەن جوقپىن، ءبىراق ءسىز ايتۋشى بولماڭىز. ەگەر ايتساڭىز، سەند
 :ايتار حانعا حالىق جينالعان سوندا! ايتپا سالعانشا ارقان ماينىڭا اپارىپ،

 ما ايبولم بۇزعان جولىن اتا بولىپ، ەكى ءامىرى حان ولسە، دە شەشپەگەن ولسە، دە شەشكەن سۇراۋدى تاقسىر، –
 .دەپتى –! دەر

 كۇن وتكەن سوڭ، حان: ارادا ءۇش
 ستىناا قول دەپ، –! كەلسىن قالماي بولسا، دەۋشىلەر كورەمىن شەشكەندى بولسا، ادام دەگەن شەشەمىن سۇراۋدى –

 .كەلىپتى از حالىق سوڭ، دەگەن اسامىن دارعا الماعاندى شەشە دەپ شەشەمىن سۇراۋدى. شاقىرىپتى جار دا تاعى
ءوزى ۇستىندە وتىرىپ، جەندەتتەرىن ەكى جاعىنا قويىپ، قىرىق ءۋازىرىن  حان مايدانعا التىن تاعىن ورناتىپ،

ەندى سۇراۋدى شەشەم دەۋشىلەر رۇقسات دەپتى. سوندا شەشەمىن دەپ »بەكتەرىن قاسىنا الىپ: -قورشاالتىپ، بي
ۋلەرى بىرە، ەندى «اس ءتاتتى»، كەيبىرەۋى «بال ءتاتتى»، ەندى ءبىرى «جان ءتاتتى»كەلگەن ادامداردىڭ ءبىرى 

 ، كەلىستىرە الماپتى. ءسۇيتىپ ەشكىم مەن شەشەمىن دەپ شىقپاپتى.«كۇڭكىلدەپ»دەپ ءوزارا « باس ءتاتتى»
 سوندا باياعى بالىقشى شال مەرگۇلدىڭ ايتۋى بويىنشا:

 :حالىق تۇرعان سىرتتا ۋاقىتتا سول. دەپتى – شەشەمىن، مەن –
تىزەسىنە تونى جەتپەيدى. ىشەر اسى جوق، مىنەر اتى  اناۋ، سياعى. دەيدى – شەشەمىن؟ قاالي شال جامان بۇل –

كۇنى اۋالعانى بالىق، قۇدايى قاالعان كۇنى اۋىنا ءۇش شاباق تۇسەدى، قاالماعان كۇنى و دا جوق. -جوق، كۇنى
اننىڭ حكەمپىر ەكەۋىنىڭ ورتاسىنداعى جالعىز قىزىنا تاماق تاۋىپ بەرە الماي، ەكى كۇننىڭ بىرىندە اش جاتادى. 

 –سۇراۋىن شەشەمىن دەپ، وزىنە كۇندەگى ءۇش شاباعىن كوپسىنىپ، دۇنيە ءۇشىن ولەيىن دەپ وتىرعان شال عوي، 
 .دەسىپتى

 حاننىڭ ءتارتىبى بويىنشا شال ورتاعا شىعىپتى.
. ەپتىد – ،«بوالدى ءتاتتى ماحابباتى ادال ادامداردىڭ زايىپتى-ەرلى – دە تاتتى»ء: بويىنشا سۇراۋ ءبىرىنشى –

 جىلقى – ىردااۋ»: بويىنشا سۇراۋ ءۇشىنشى. دەپتى – ،«بوالدى قاتتى جوقتىق –قاتتىدا »ى سۇراۋ بويىنشا: ەكىنش
 .دەپتى – ،«بوالدى اۋىر مالى

شال بۇنى ءوزى شەشىپ تۇرعان جوق، بىرەۋدىڭ ۇيرەتۋىمەن »حان بالىقشى شالدىڭ شەشۋىنە ريزا بولىپتى. ءبىراق 
 ت ءپىشىن، تۇلعاسىنا قاناعات ەتپەپتى.سىر شالدىڭ ،دەپ –، «شەشىپ تۇر

 ىقبۇير دەپ – ولەسىڭ، ايتپاساڭ ايت، ادامدى شەشكەن وسىنى. كەلمەيدى قولىڭنان ءوز سەنىڭ شەشۋ مۇنى –
 .بۇيىرىپتى اسۋعا دارعا شالدى اشۋالنىپ ءارى ودان حان وعان. ايتپاپتى شىنىن شال. حان بەرەدى

 لسە،و دا الماعان شەشە ولسە، دە شەشكەن سۇراۋدى حان، تاقسىر –شالدى دار استىنا اكەلگەندە، جينالعان حالىق: 
 .دەپتى –! اسپاڭىز دارعا شالدى سوندىقتان جەرىندە، قايسى ادىلدىگى بۇيرىقتىڭ بۇل

 سوندا حان ايتىپتى:
 .دەپتى –، اسىالدى دارعا ايتپاسا، شىنىن شال. بولمايدى ەكىلىك امىرىندە حان بولمايدى، ەكىلىك قۇدايدا –

 سوندا جينالعان حالىق دار استىندا تۇرعان شالعا:
: ايتىپتى شال سوڭ، جەتكەن كوزى ولەرىنە ناعىز سوندا. دەپتى –! ولگەنشە بوسقا بەر، ايتا شىنىڭدى اۋ،-سورلى –

 ىۇيرەتۋ سونىڭ مەن ەدى، سول شەشكەن بۇنى بار، قىزىم جالعىز دەگەن مەرگۇل جاسار ءۇش ون ۇيىمدە مەنىڭ
 .دەيدى –بويىنشا ايتىپ ەدىم، 

سوندا حان بالىقشى شالدىڭ قىزىن شاقىرىپ الىپتى. حان قىزدان: ءوزىڭ بولساڭ ون ءۇش جاسقا جاڭا كەلىپسىڭ، 
ىڭ اۋىر ەكەنىن ىلقىنزايىپتى ادامنىڭ اراسىنداعى ماحابباتتىڭ ءتاتتى ەكەنىن، جوقتىقتىڭ قاتتى ەكەنىن جانە ج-ەرلى

 دەپ سۇراپتى. –قايدان ءبىلدىڭ؟ 
 سوندا قىز ايتىپتى:

 رتاسىنداو ەكەۋىنىڭ تۇندە. پەرزەنتىمىن جالعىز قاراسىنداي مەن اعى كوزىنىڭ ورتاسىنداعى شالدىڭ-كەمپىر مەن –
 ماعان تارتىپ، جاعىمنان ەكى ەكەۋى دەپ، جات قاراپ ماعان شالىم-كەمپىر قالعانشا ۇيىقتاپ قاشان مەن جاتام،

وكپەلەسىپ قاالدى. نەمەسە جەتپەيتىن كەمتارشىلىق دۇنيە اۋعا شاباق تۇسپەي قالسا دا، ەكەۋى  بىرىنە-بىر تاالسىپ
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بىرىنە سەنىڭ نەسىبەڭ جوق دەپ ىرەنجىسىپ بەت كورگىسىز بولىپ قاالدى. سوندا مەن وياليمىن: اكەم مەن -بىر
كورەر ەكەن دەپ. تۇندە ۇيىقتاپ قاالم. ويانسام باياعى مەن ءۇشىن تاالس تا جوق  بىرى قاالي-شەشەم ەندى ءبىرىن

ەن شالىم ەكەۋى بىرىگىپ كەتەدى. م-دۇنيە ءۇشىن ۇرىس تا جوق، مەن ءبىر شەتتە جالعىز قالىپ قويامىن، كەمپىر»
 –بىلەمىن،  باتتى ءتاتتى دەپزايىپتى اراسىنداعى سۇيىسپەنشىلىك ماحا-سوعان قاراپ، دۇنيەدەگى شىن قوسىلعان ەرلى

 .دەيدى
ڭ اكەم ومىرىنشە بالىق اۋاليدى. ءبىراق ءبىزدىڭ نەسىبەمىزگە كۇنىنە ءۇش شاباقتان ارتىق جازباعان، و دا مەنى –

كەي كۇنى تۇسپەي قاالدى. بولماي قالعان كۇنى ىشۋگە تاماق جوق، بىرىمىزدەن ءبىرىمىز كورىپ، سول كۇنى اش 
ە وسىعان قاراپ، دۇنيەدە جوقتىقتان قاتتى نارسە جاتامىز. االتىن جەر جوق، كىسىدەن سۇراعانىمەن بەرمەيدى. مىن

 .كەيىن ودان دەيدى –جوق دەپ بىلەمىن، 
 جۇرىسىنەن اپقانش دۇرسىلدەپ اتتىڭ وتسە، شاۋىپ اتتى توپ ءبىر سىرتىنان اۋىلدىڭ – دەيتىنىم، اۋىر مالى جىلقى –

سوعان قاراعاندا، مەن جىلقى مالى اۋىر  ەتەدى، دىر-ءدىر دەنەمىز سولقىلداپ، استى الشىقتىڭ جامان وتىرعان ءبىز
 .اقىرىندا قىز دەپتى –دەپ بىلەمىن، 

شالعا -سوندا حان قىزدىڭ شەشۋىنە، سوعان بەرگەن دالەلىنە قاتتى رازى بولىپ، شالدى ولىمنەن قۇتقارىپتى. كەمپىر
 مۇلىك بەرىپ، حان ءوزىنىڭ قىزدا ويى بار ەكەنىن ءبىلدىرىپتى.-دۇنيە

 كۇن وتكەسىن حان شالدى شاقىرتىپ الىپ: ارادا بىرنەشە
 .دەيدى – ايت؟ مالىن قالىڭ قىزىڭنىڭ ءۇشىن سونىڭ بەرەسىڭ، ايەلدىككە ماعان قىزىڭدى –

 سوندا شال:
 .دەپتى – بەرەيىن، جاۋابىن كەيىن سودان بەر، ماۋلەت كۇن ءۇش ماعان وندا، –

 شال ءۇش كۇن رۇقسات الىپ ۇيىنە كەلىپ:
ىز ەكەۋىمىز ورتاعا الىپ، ەرمەك ەتىپ جۇرگەن جالعىز مەرگۇلجاندى حان وتىز ايەلدىڭ ۇستىنە ءب كەمپىر، وي، –

 لمايا بەرە جاۋاپ سەنسىز وعان مەن. الدى شاقىرتىپ مەنى دەپ –ايەلدىككە بەرەسىڭ، سونىڭ قالىڭ مالىن ايت! 
ساعان كەلدىم. حاننان قالىڭ مالدى  الىپ ەرىك كۇن ءۇش حاننان قيماي كوزىم مەرگۇلجاندى شالعا الپىستاعى جانە

جەرىمىزگە جەتپەسە -ولگەنشە ىشىپ-كوپ سۇراسام كوپ سۇرادىڭ دەپ جازىقتاسا، از سۇراسام ەكەۋىمىزدىڭ ول
 .دەپتى –قايتەمىز، 

قايعىمەن شال باسىن كوتەرمەستەن ەكى كۇن جىالۋمەن جاتقاندا كەمپىرى جاتقان شالىنىڭ قاسىنا كەلىپ، تومەندەگى 
 ڭدى ايتىپ، بۇ دا جىالپتى.ولە
 ءاي، الال، ءبىز سورلىعا مال بەرمەدىڭ، 

 قاعار ۇل بەرمەدىڭ،-بولماسا باعىپ
 جالعىز قىز ورتامىزدا ەرمەك قىلعان،

 باسىنا سالىپ شىرماۋ اۋرەلەدىڭ!
 تەڭىم بە مەنىڭ پاتشا قىز بەرگەندەي
 قىسىمى ەتىپ جۇرگەن شەرمەندەمىن،

 بارماي،سۇراۋعا قالىڭ مالىن اۋزى 
 سورلى شال، بولىپ قاپا، ەڭىرەدىڭ.

 ءاي، الال، ءبىر پەندەڭە باقتى بەردىڭ، 
 ارىلماس ومىرىنشە تاقتى بەردىڭ.

 بولسا دا اساۋ، جىلپوس كوندىرەدى،
 ىسىنە نە قىلسا دا ەرىك بەردىڭ.

 شال سورلى جىالپ جاتىر ۇيدەن شىقپاي،
 بولمايدى دەپ ايتالماي ايتقان ءسوزىن.

 كەشىكتىرمەي ءبىز سورلىنى،االگور 
 قۋ قۇداي، ارتىق بولسا، بەرگەن دەمىڭ!
 سورلى شال باسىڭ كوتەر جىالي بەرمەي،

 سەندە جوق جۇباتقانداي كەلىپ ەلىڭ.
 اق كۇن بەرگەن ەرىك حانىڭ ساعان،-ءۇش 

 جىالۋمەن ءوتىپ كەتتى ەكى كۇنىڭ.
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كوتەرىپ، نە دە بولسا بۇل پالەدەن قۇتىلماساق بولماس شال كەمپىرىنىڭ ءسوزىن ەستىپ، جاتقان ورنىنان باسىن 
 دەپ وتىرعاندا، قىز ايتادى:

-يب ويالساتىن بار، حانعا سەن. ايتامىن ءوزىم مالىمدى قالىڭ مەنىڭ جەمەڭدەر، ۋايىم سەندەر ءۇشىن مەن اكە، –
 .ىدەپت –يتتى دە، ا دەپ ايتامىن ءوزىم مالىمدى قالىڭ قىزىم الدىندا سوالردىڭ جيناسىن، تەگىس بەكتەرىن

 شال حانعا كەلىپ، قىزىنىڭ ايتقانىن ايتىپتى.
 حان بۇل قىز نە سۇرار ەكەن، كورەيىن دەپ ويالساتىن بەكتەرىن، بيلەرىن جيناپ الىپ، قىزدى الدىرىپتى.

 حان ايتادى:
 ان سۇراپتى.قىزد دەپ – كوردىڭ؟ قايدان قىزدى ايتقان ءوزى مالىن قالىڭ بۇزىپ، جولىن اتا تۇرعاندا اتا –

 سوندا قىز ايتىپتى:
 العىزج قولىمنان سۇراسام، از كوپسىنەر، حان سۇراسام، كوپ مالدى قالىڭ. قالىپتى قورقىپ سىزدەن اكەم مەنىڭ –

 كورەمىن ۇنك قاالي بولماس، ناپاقا ولگەنشە ەكەۋىمىزگە بەن كەمپىرىمىز مالىم قالىڭ العان سوڭ، كەتكەن پەرزەنتىم
بارعان سوڭ ورنىنان تۇرماي ەكى كۇن جاتتى. سونسىن اكەمنىڭ كوڭىلىن تاۋىپ، كوز جاسىن تيايىن  ۇيگە اكەم دەپ،

 قىمبات وتە تۇسىنگەنگە ايتسام، ءوزىم مالدى قالىڭ جانە. دەدىم –دەپ اكەمە قالىڭ ماكلىمدى ءوزىم ايتامىن، 
 .قىز دەپتى –! تاقسىر دەدىم، – بولسىن، سوكەت تۇسىنبەگەنگە بولسىن،

 .دەپتى –! ءوزىڭ ايت بولسا، دە نە –سوندا حان: 
 ۇگەن،ج ءۇش ون ءۇشىن مالىم قالىڭ مەنىڭ. ەمەس قيىن مالىم قالىڭ بەرسەڭىز رۇقسات ماعان حانىمىز، تاقسىر –

 ىلدىاق قىز بۇل» ادامدار، جينالعان جەرگە سول. دەپتى –! بەرەسىز شىدەر جەتپىس ارقان، الپىس نوقتا، قىرىق
ىپ تۇرعان جىندى ەكەن. ەسىگىندە ۇرەرگە ءيتى جوق، جۇگەندى، نوقتانى، شىدەردى نە قىالدى. قارتايعان بار ەمەس،

 .دەسىپتى –، «ولگەنشە جەتەتىن التىن سۇراماي ما-اناسىنا ولە-اتا
وڭ حان ءوزىنىڭ سسودان كەيىن باسىن شايقاپ، قىزدى سارايعا اپارىپ، قىمباتتى سىي بەرىپ قايتارىپتى. قىز كەتكەن 

 اقىلگوي ۋازىرلەرىن جيناپ الىپ:
. دەپتى «تۇسىنبەدىك»: دە ءبارى. سۇرايدى دەپ – مە؟ تۇسىندىڭدەر مالىن قالىڭ سۇراعان قىزدىڭ سەندەر –

 :ەكەن ايتقان حان سوندا
تتى، اي المايتىنىمدى بوال سەرىك ءومىر وزىنە مەنىڭ اۋىرتپاي، جاندى ول. ەكەن ادام اقىلدى ەڭ ءدۇنياداعى قىز –
 جۇگەن جەردەن ءۇش ون ماعان. ۇشتەمىن ون مەن: دەگەنى بەر جۇگەن ءۇش ون ەتىپ باسى مال. دەپتى –

 ولىعىپت قىرىقتا جىگىت – دەگەنى نوقتا قىرىق –. دەپتى – ەدى، ءسوزى دەگەن بولمايمىن قاتىن سالعانىڭمەن
 سجەتپى –. دەپتى –ات بولدىڭ دەگەن ءسوزى،  ارقانداۋلى كۇندە بۇل دەگەنى بەر ارقان الپىس. دەگەنى بوالدى
. ەدى زىءسو دەگەن بوالسىڭ، اتتاي شىدەرلەگەن سوندا شىعاسىڭ، جەتپىسكە جىلدا ون ەندى – دەگەنى بەر شىدەر
 ەتەمىن، كەلىن اپەرىپ، باالما ەندى. جونەلتتىم بەرىپ سىي انجى،-ايىپ وعان جەڭىلىپ، قىزدان مەن ءۇشىن سونىڭ

 حان. ەكەن دەگەن –
 مۇنى ەسىتكەن حاننىڭ باالسى:

 ىزىنق بالىقشىنىڭ جۇرگەن تاپپاي تاماعىن قايداعى. كەرەك بولۋى قىزى بەكتىڭ بولماسادا حان تەڭىم مەنىڭ –
 قىزىن الدىڭش بالىقشى بەرىپ، ءبىرىن قازىناسىنىڭ ءوزىنىڭ ىستەمەي ايتقانىن باالسىنىڭ حان. دەپتى – المايمىن،

 دى.تۇسىرە ەتىپ كەلىن
 نا كەلىپ:كەتىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى ول كەلىنشەگىنىڭ قاسى-حاننىڭ باالسى اكەسىنەن قورىققانىنان كەلىنشەگىنە كەلىپ

 ەكسەنس اينىمايتىن جۇزىكتەن قولىمداعى – شارتىم ءبىرىنشى. دەيدى – قويامىن، شارت ءتۇرلى ءۇش ساعان مەن –
 مەن بەرەمىن، جورعا بوز ءبىر قولىڭا –ى. ەكىنشى شارتىم دەيد – قوياسىڭ، سوقتىرىپ جىلدا جەتى جۇزىكتى
 وسى – شارتىم ءۇشىنشى. دەيدى – بەرەسىڭ، تۋعىزىپ جورعا بوز جەتى اينىمايتىن جورعادان بوز سول كەلگەنشە

 نداماساڭ،ورى شارتتارىمدى قويعان وسى ەگەن. قوياسىڭ تۋىپ ۇل ءبىر اينىمايتىن وزىمنەن ىشىندە جىلدىڭ جەتى
 جىلعا ەتىج ارقاسىنا كۇنشىعىس تاۋدىڭ دەگەن جالپاقتاۋ. الىپ جىگىت قىرىق قاسىنا دەپ –عان ايەل بولمايسىڭ، ما
 .كەتەدى ءجۇرىپ اۋالۋعا اڭ

 حاننىڭ باالسى قاراماي كەتكەن سوڭ، مەرگۇل قايىن اتاسى حاننىڭ الدىنا بارىپ:
ى جەتى جىلدا ورىناپ قوياسىڭ، ورىنداي الماساڭ، شارتت سول قويدى، شارت ءتۇرلى ءۇش ماعان باالڭىز اتا، –

 ايتىپ اياق-باستان شارتتارىن قويعان باالسىنىڭ اتاسىنا دەپ –مەنىمەنەن ءومىر سەرىك بوال المايسىڭ دەپ كەتتى، 
 .بەردى

 سوندا حان كەلىنىنە:
 .سۇراپتى دەپ – ىستەمەكسىڭ؟ نە سەن ەندى –
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 كەلىنى ايتىپتى:
جۇزىك  81عى جۇزىكتى سوققان زەرگەرگە ءۇش ايدىڭ ىشىندە سول جۇزىكتەن اينىتپاي قولىندا الڭىزدىڭبا –

سوقتىرىپ بەرىڭىز. بۇل سىردى ءسىز بەن بىزدەن باسقا ءبىر ادامنىڭ اۋزىنان شىقسا، ءوزى ءولىمدار، مالى تاالۋعا 
ورعا ىق وتاۋ جانە ءۇش بوز جقىر قىز، قىرىق اقاسىم ەكىنشى،. دەيدى –تۇسەتىنىن زەرگەرگە قاتتى ەسكەرتىڭىز! 

 .ىدەپت –بيە بەرىپ، مەنى جالپاقتاۋدىڭ ارقا شىعىسىنا اپارىپ قوندىرىڭىز، سودان سوڭعى مىندەت وزىمدە، 
حاننىڭ باالسىنىڭ قولىنداعى جۇزىكتى سوققان زەرگەر ولگەن ەكەن، سول ءۇشىن وعان ۇساتىپ جۇزىكتى ەشكىم 

سونىڭ ءۇشىن جۇزىكتى شارتتىڭ بىرىنە قويعان سەبەبى سول ەكەن. سول جۇزىكتى سوققان سوققان ەمەس ەكەن. 
 .بىرىنەن ايىرعىسىز ەتىپ، سوعىپ بەرىپتى-زەرگەردىڭ شاكىرتى ءۇش ايدىڭ ىشىندە سەكسەن ءبىر جۇزىكتى بىر

 ىپ قونىپتى.قا شىعىسىنا بارسودان كەيىن حاننىڭ كەلىنى قاسىنا قىرىق قىزىن، قىرىق وتاۋىن الىپ، جالپاقتاۋدىڭ ار
ارادان ءبىر جىل وتكەن سوڭ، حاننىڭ باالسىنىڭ قاسىنداعى ءبىر توپ جىگىتتەر اڭ اۋالپ ءجۇرىپ، قىزداردىڭ تىككەن 
 قىرىق اق وتاۋىنىڭ ۇستىنەن شىعىپتى. جىگىتتەر قىزدارمەن سويلەسىپ وتىرىپ، وزدەرىنىڭ ىشكى سىرالرىن ايتىپتى.

 جىگىتتەر:سودان كەيىن 
 .سۇراپتى دەپ –پ جۇرگەن قىزدارسىڭدار؟ ناعى سەندەر –

 سوندا قىزدار:
 قىز سول بار، قىزى سۇلۋ اسقان حانىمىزدىڭ ىشىمىزدە بوالمىز، حاندىقتان ءبىر اراسىنداعى تاۋدىڭ وسى دە ءبىز –

شىقتى.  اعاتاماش ءۇشىن سەرۋەندەۋ اراسىن تاۋدىڭ وسى جىلعا ءۇش ايتىپ اكەسىنە ەدى، پەرزەنتى جالعىز حانىمىزدىڭ
 .دەپتى –ءبىز سول قىزدىڭ قاسىنداعى كۇتۋشى قىزدارىمىز، 

كەلگەن جىگىتتەر قىزدارعا ءبىر كۇن قوناق بولىپ، ازاندا ەلدەرىنە، وزدەرىنىڭ جاتقان جەرلەنرىنە قايتىپتى. ءبىراق 
باالسىمەن  بىز دە حان»جىگىتتەر ءوزارا ويالسىپ: ءول كەلگەنىندە حاننىڭ قىزىن كورە الماپتى. جولداستارىنا كەلگەن 

قىرىق ءبىر ادامبىز، قىزدار دا حان قىزىمەن قىرىق ءبىر ەكەن، جەتى جىلعا دەيىن داالدا بوسقا جۇرە بەرگەنشە، وسى 
. يتادىا كورگەندەرىن وزدەرىنىڭ باالسىنا حاننىڭ ويالسىپ، دەپ –، «كۇلىپ، ۋاقىت وتكىزەيىك-قىزدارمەن ويناپ

 سوزى حان باالسىنا دا ماقۇل كورىنىپتى.ء بۇل جىگىتتەردىڭ سوندا
سودان كەيىن حاننىڭ باالسى قىرىق جىگىتىمەن، حاندىق سالتاناتپەن قىزداردىڭ اۋلىنا كەلىپتى. قىزدار كەلگەن 

، كەلگەن ەتىپتاماشاالر كورس-سىياپاتتار بەرىپ، ءار ءتۇرلى ويىن-قوناقتاردى ۇلكەن قۇرمەتپەن كۇتىپ الىپ، سىي
 ەسىن الىپتى.-جىگىتتەردىڭ اقىل

اقىرىندا قىزدار ءبىر جاق، جىگىتتەر ءبىر جاق بولىپ كارتا وينايدى. سول ويىندا حان باالسىنىڭ قىرىق جىگىتى 
 استىنداعى اتتارىن، ۇستىندەگى كيىمدەرىن كارتاعا ۇتتىرىپتى. سوندا حاننىڭ باالسى قاسىنداعى جىگىتتەرىنە:

 دەپ –پ، استارىڭداعى اتتارىڭدى، ۇستەرىڭدەگى كيىمدەرىڭدى ۇتتىردىڭدار! جىعىلى ىقپالىنا قىزداردىڭ سەندەر –
 ولىنداج ءبىرىنشى باالسى حان ويىندا سول. وينايدى كارتا جەكە ءوزى قىزىمەن حان جانە قىزدارمەن نوكەر كەيىپ،

ايتا  دەپ« مەيمىنبەر» جانە ۇتتىرادى ايعىردى جورعا بوز استىنداعى ەكىنشىدە. ۇتتىرادى جۇزىكتى قولىنداعى
المايدى. بوز جورعا اتتى ۇتىپ العان سوڭ قىز ونى ءوزىنىڭ اۋىلدان الىپ شىققان ءۇش بوز جورعا بيەسىنە ۇيىرگە 

 قوسىپ جىبەرەدى.
 ءۇش ايدان سوڭ قىزدار حاننىڭ باالسىن قاسىنداعى جىگىتتەرىمەن قوناققا شاقىرىپ وتىرىپ ايتادى: 
 –توندارىڭدى الىپ قالعانىمىز ۇيات بوالر، -ەلگەن قوناق ەدىڭدەر، سەندەردىڭ اتك ۇستىمىزگە ءبىزدىڭ سىزدەر –

 .بەرىپتى قايىرىپ وزدەرىنە تونىن-ات جىگىتتەردىڭ دەپ،
ىڭ حانن»ءۇش اي بويى كوڭىل قوسىپ ءجۇرىپتى. ءسويتىپ جۇرگەندە « حان قىزىمەن»سول جەردە حان باالسى 

« قىزى حاننىڭ»جۇكتى بولىپتى. تۋاتىن باالنىڭ ۇل ەكەنى، قىز ەكەنى بەلگىسىز بولعاندىعى ءۇشىن « قىزى
جالپاقتاۋدىڭ ارقا شىعىسىن ءبىر جىل مەكەن ەتىپ وتىرىپتى. ۋاقىتى بىتكەن سوڭ حاننىڭ باالسىنان اينىمايتىن ءبىر 

 ۇل باال تۋىپتى.
حان اۋلەتىنىڭ ءسوزى ءبىر بوالدى دەيتىن ەدى. سونىڭ »ىپتى. سودان سوڭ مەرگۇل قىزدارمەن ەلىنە قايتىپ كەل

 ءۇش. رىپتىبە وتىرا قىز دەپ –، «ءۇشىن كۇيەۋىم جەتى جىلىن بىتىرمەي كەلمەس، نە دە بولسا بەس جىل كۇتەيىن
 ات جاسار تورت-ءۇش تۋعاندارى سوڭعى جاسار، بەس تۋعانى ءبىرىنشى قۇلىنداردىڭ تۋعان بيەدەن جورعا بوز
 ۋعان ۇلىنىڭ اتىن تاۋدانحان قويپتى، ول دا بەسكە تولىپتى.ت باالسىنان حان قىزدىڭ. لىپتىبو

التىنشى جىلى حان باالسى ءوزىنىڭ ىستەگەن قاتەلىگىن بىلەر. حان قىزىنىڭ اتاعى مەن جالپاقتاۋدىڭ ارقا شىعىسىندا 
ى التىن جۇزىكتى، استىنداعى بوز جورعا اتت ءوزىنىڭ المايمىن دەگەن بالىقشىنىڭ قىزىمەن كارتا ويناپ، قولىنداعى

كارتاعا ۇتتىرىپ، ءوزى سول قىزبەن كوڭىلدەس بولعانى، جۇزىكتى، ايعىردى قوناقسىڭ دەپ قىزدىڭ قايتىپ بەرگەنى 
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ەسىنە تۇسسە، ەلگە قايتار دەپ حان باالسىنىڭ قويعان شارتىن وتكەن كۇندەردى كوزالدىنا ەلەستەتىپ، حان باالسىنا 
 زىپتى:حات جا

 سەكسەننەن سەكسەن بىرگە جەتتى جۇزىك،
 اۋ، كەتكەنىڭ بە كۇدەر ءۇزىپ.-جانىم

 اتانىپ حاننىڭ قىزى جۇرگەنىمدە،
 ەڭ ساعاتىنا كوزىڭ ءسۇزىپ.-كەلۋشى

 قىزىنا حان مەن بەكتىڭ ۇيلەنەم دەپ،
 كەتىپ ەڭ جەتى جىلعا ەلدەن بەزىپ.

 ءۇش شارتىڭ بىزگە قويعان ورىندالدى، 
 سەنبەسەڭىز ەلگە كەلىپ.كورىپ كەت 

 ارادان بەس جىل ءوتتى سودان بەرى،
 ەش پايدا تابا المايسىز سىرتتا ءجۇرىپ.
 جاستىق شاق شەشەكتەگەن گۇل سياقتى،

 سوڭىنان وكىنەرسىڭ ءوزىڭ ءبىلىپ.
 سەرت ەتتىم شارتىڭدى وزىڭىزدەن،
 بارىڭدى قولىڭداعى ءوزىڭ بەرىپ.
 ريزامىن قايىن اتاما مەن ومىرلىك،

 جەتكەرگەن كەرەگىمدى ءبولىپ بەرىپ.
قىز وسى حاتتى جازىپ، حاننىڭ باالسىنا بەر دەپ ءۇش جىگىت جىبەرىپتى. حاننىڭ باالسى حاتتى وقىپ كورسە، 
جازۋى تانىس. باال باياعى جالپاقتاۋدىڭ ارقا شىعىسىندا قىرىق وتاۋ تىكتىرىپ، قىرىق قىزبەن حان قىزىمىن دەپ 

قىز بالىقشىنىڭ قىزى دەپ، كەمسىنىپ الماي كەتكەن ءوزىنىڭ اكەسى اپەرگەن كەلىنشەگى  سالتانات قۇرىپ جاتقان
مەن اقىماق ەكەنمىن، ول قىز اكەم ايتقانداي ءدۇنياداعى ەڭ اقىلدى ادام ەكەن. »مەرگۇل ەكەنىن سوندا ءبىلىپتى. 

راپ، سۇ اترۇقس قايتۋعا ەلگە بايىنانجۇ ومىرلىك اناسىنان،-اتا باالسى حان دەپ، –، «مەن ەندى جىندىلىقتى قويدىم
 تومەندەگى ءسوزدى جازىپتى.

 باستا باق، استىمدا تاق اڭدامادىم،
 اقىل دەپ اتا ءسوزىن تىڭدامادىم.

 قىزى دەپ بالىقشىنىڭ كوڭىلىم تولماي،
 اتامدى ۇلىق ءبىلىپ سىيالمادىم.

 مەرگۇل قىز ءۇشىنشى رەت تاپتى اقىل،
 دىم.بۇل اقىل تابىالر دەپ ويالما

 جارلىدان جاقسى تۋار دەگەن ناقىل،
 ىسىنەن مەرگۇل قىزدىڭ كورىپ ناندىم.

 اداسقان اقىلىنان مەن ءبىر باالڭ،
 ويعا جارىماعان.-شەت ءجۇرىپ اقىل

 انام، كەشىرىم بەر جالعىزىڭا،-اتا
 قامقورش سىزدەن ارتىق تابا المادىم.
 الدى ءجون اداسقاننىڭ دەگەن وسى،

 ءومىر بولىپ جارىم.التى جىل ءوتتى 
 قايتۋعا باالڭىزعا رۇقسات بەر،

 –مەرگۇل قىز بەتكە باسپاس، سۇيگەن جارىم! 
دەپ مەرگۇلدىڭ حاتىنا جاۋاپ قايتارىپتى. حان باالسىنىڭ حاتىن وقىپ ءوزىنىڭ باس ءۋازىرىن جىبەرىپ، باالسىن 

 تىنا جەتىپتى.الدىرىپتى. حان باالسى مەن بالىقشى قىزى قايتا قوسىلىپ، بارشا مۇرا
 . مافرۋزانىڭ ۋاقيعاسى34

سايرانمەن جۇرەتىن مالىك دەگەن پاتشا بولىپتى. پاتشانىڭ شاھيزات دەگەن ادامنان اسقان كەرەمەت -ەرتەدە ساۋىق
سۇلۋ جالعىز قىزى بولىپتى. قىزىق ەرجەتكەن كەزدە پاتشا ءوزىم سىناپ ءبىر ونەرلى ادامعا بەرسەم دەپ وياليدى 

ھاردا مافرۋزا دەگەن اسقان سۇلۋ، ونەرلى قىز پاتشانى سۇيەدى ەكەن دە، ال حايدار دەگەن كەدەي ەكەن. سول شا
 شارۋانىڭ بايازيت دەگەن جالعىز ۇلى مالىك پاتشانىڭ قىزىنا عاشىق ەكەن.
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-رىپا ءبىر كۇنى بايازيت سول قاالنىڭ كوشەلەرىن اراالپ، سالى سۋعا كەتىپ، عاشىقتىق ارمانمەن قاتتى ۋايىمداپ، 
جۇدەپ كەتىپ بارا جاتسا، ساۋلەتتى ءبىر ءۇيدىڭ تەرەزەسىن قاعىپ، بىرەۋ شاقىرادى: بىلە كەتەيىن دەپ تەرەزەنىڭ 

 تۇسىنا جاقىنداسا، ءبىر تاماشا بوي جەتكەن قىز، تەرەزەنىڭ قاقپاعىن ازىراق اشىپ جىبەرىپ:
جەتكىزۋگە  اارمانىڭ سەنى دەگەن، ءبىر تىلەۋى ڭجاستى جاسى با، تۇرسىڭ شوشىپ قىزدان مەندەي بايعۇس، نەمەنە، –

 .دەيدى –كىرىسەيىن، ۇيگە كىرە كەت! 
 ءبايازيتتىڭ ءبىر ارمانى شاھيزات ەدى، نە ايتار ەكەن دەپ ۇيگە كىرسە: 
 اسىپ،ب قايعى-ۋايىم ارتىق جىلدان بولىپ، عاشىق شاھيزاتىنا پاتشانىڭ سەن زامانداسىڭمىن، دەگەن مافرۋزا مەن –

ى جاقسى بىلەمىن، قانداي قيىنىڭ بولسىن اقىلىن دا، ايتاسىن دا تابامىن، جايد ونداي مەن. عوي ءجۇرسىڭ بولىپ قور
سەن ءقازىر ۇيىڭە قايت، شاھيزات ساعان ىنتىق بولىپ تۇرسا دا، اكەسى مالىك پاتشانىڭ رۇقساتىنسىز ساعان بارا 

بەكىتىپ بارسىن، جۇمىسىڭ نە دەگەندە، ەشبىر امالىم  المايدى. ەرتەڭ اكەڭدى پاتشاعا جىبەر، قورىقپاي بويىن
بولماعاندىقتان كەلىپ تۇرمىن، جالعىز ۇلىم ءسىزدىڭ باالڭىزعا عاشىق بولعانىنا ەكى جىلعا تاياۋ ۋاقىت ءوتتى، سودان 

. ەسىند – اۋرۋعا اينالدى، ەندى جالعىز ۇلىمنىڭ ومىرىنە ايتەۋىر ءبىر ءولىم عوي دەپ الدىڭىزعا كەلدىم، تاقسىر،
تقان جاۋابىن ماعان ايتىپ كەل. ونىڭ دا اقىلىن ءوزىم تاۋىپ بەرەمىن. ءبىراق تا مەن ايتتى اي پاتشانىڭ كەيىن سودان

 دەپ پاتشاعا دا، باسقا ادامعا دا اۋزىڭنان شىعارما دەپ ۋادەلەسىپ، قايتارىپ جىبەرەدى.
ەلىپ، ەرتەڭىندە اكەسىن مالىك پاتشاعا جىبەرەدى. اكەسى بايازيت ەندى قۋانا ءتۇسىپ، اياعىن شيراق باسىپ، ۇيىنە ك

پاتشاعا كەلىپ قىزدىڭ ۇيرەتكەن سوزدەرىن بۇلجىتپاي ايتتى. بۇل ءسوزدى ەستىگەن سوڭ، مالىك پاتشا ەكى كوزىن 
 حايدارعا قاداپ وتىرىپ:

 كۇندىز كەلمە، كەشكە كەل،
 كەشكە كەلمە، كۇندىز كەل،

 جاياۋ كەلمە، اتپەن كەل،
 اتپەن كەلسەڭ، ەكى اتپەن كەل!

 ءبىرىنىڭ باسى كۇنباتىسقا قاراپ تۇرسىن، 
 ءبىرىنىڭ باسى كۇنشىعىسقا قاراپ تۇرسىن! 

 بولىپ اڭت-اڭ تۇسىنبەي، ايتقانىن نە پاتشانىڭ سورلى حايدار. دەدى –ساعان ايتار ءسوزىم سول، ەندى بارىپ تۇر! 
 يتتى:سى بايازيتكە اباال كەلىپ، ۇيىنە رەنجىپ، قاتتى. كەتتى شىعىپ شەگىنىپ كەيىن تۇرىپ، اڭىرىپ ءبىراز

. ىجىبەرد مازاقتاپ ءوزىمدى ايتىپ، ءسوز ۇقپايتىن ادام بەرسىن، جاۋاپ دۇرىس قايدان بىزگە پاتشا باالم، ەي، –
 .دەيدى – قايتتىم، ەتىپ شۇكىر جىبەرگەنىنە سالماي زىندانىنا نە الماي، باسىمدى پاتشانىڭ قايتا

رادى باالسى. حايدار پاتشانىڭ جوعارعى ايتقان سوزدەرىن ايتىپ سۇ دەپ – ەتتى، مازاق دەپ نە سوندا پاتشا –
 بەردى.

 بايازيت ءسوزدى ەستي ساال ماناعى مافرۋزا دەگەن قىزعا كەلىپ باياندادى.
 مافرۋزا ويالنىپ:

 ايتقانداي تاۋىپ، سونى ەكەن، ايتقان ءسوز جۇمباق ءبىر سەندەرگە پاتشا تۇڭىلمە، ءقازىر سەن بايازيت، ە، –
كەدەيى ەمەس، ويعا جۇيرىك، ونەرلى ادامعا بەرۋدى -ەسەڭدەر، قىزىمدى بەرەم دەگەن ەكەن. ەشكىمنىڭ بايىست

ماقسات ەتكەن ەكەن. ەندى سەن ءقازىر تەز ۇيىڭە قايت، ەرتەڭ تاعى دا اكەڭدى تاڭ اتىپ كەلە جاتقان مەزگىلدە، 
 پاتشانىڭ ۇيىنە جىبەر، قورىقپاي تەرەزەسىن قاعىپ بىالي دەسىن: بۋاز بيەگە مىنگىزىپ

. دەسىن –! حايدار اتىم تۇرمىن، كەلىپ ۋاقىتىڭىزدا ايتقان ەتپەي ەكى ءامىرىڭىزدى بويىنشا، ۋادەڭىز ءوز پاتشا، –
 :اكەڭ سوندا. دەر – كەلدىڭ؟ قاالي پاتشا

ن جوق، ەكى اتپە كەلگەنىم جاياۋ. ەمەس ءتۇن جاتىر، كەلە اتىپ تاڭ. ەمەس كۇندىز جاتىر، بارا ءتۇرىلىپ ءتۇن –
. دەسىن –كەلدىم. بيەمنىڭ باس كۇنباتىس جاققا قاراپ تۇر، ىشىندەگى قۇلىننىڭ باسى كۇنشىعىسقا قاراپ تۇر، 

 .دەيدى ايتار جاۋابىن ءبىر پاتشا كەيىن سونان
 نىن ايتتى. سوندا پاتشا:حايدار قىزدىڭ ايتقانىن ىستەپ پاتشاعا تاعى بارادى، ايت دەگە

 .دەدى –بەر، ەرتەڭ ءبىر جاۋابىن ايتارمىن،  قايتا ءقازىر –
 پاتشا ەرتەڭىنە حايداردان جاۋاپ الىپ تەرگەي باستادى:

 سول! ىڭداراقىلداست كىمگە جوقسىڭدار، تاپقان ويالرىڭمەن ءوز سەندەر ماعناسىن ءسوزىمنىڭ ايتقان العاشقى مەنىڭ –
دەپ قورقىتتى. پاتشانىڭ كارىنەن زارەسى ۇشىپ، امالسىزدىڭ  –! العىزامىن باسىڭدى ءقازىر ايتپاساڭ ايت، ماعان ادامدى

كۇنىنەن، وسى شاھاردا تۇراتىن مافرۋزا دەگەن قىز ايتىپ ەدى. مەنى جازاالي كورمەڭىز دەپ جالىندى حايدار. سول 
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دەپ، ورىنداۋشى كىسىلەرىن جىبەرەدى. والر بارىپ  ساعاتتا پاتشا مافرۋزا قىزدى مەنىڭ قۇزىرىما تەز الىپ كەل
 مافرۋزانى الىپ كەلىپ، مالىك پاتشانىڭ قۇزىرىنا تاپسىردى. پاتشا قىزدى ءوز الدىنا تۇرعىزىپ قويىپ:

 ۇرلىءت ءۇش بەرەتىن، جاۋاپ ماعان باسىڭا، ءوز ەندى ەكەنسىڭ، اراالسقان ىسكە تىس جارلىعىمنان مەنىڭ سەن –
پ سەيىلگە شىعىپ، ءبىر جىل مولشەرىندە قايتى-ا ساياحاتۋاالياتىن ساحارا باستاپ، بۇگىننەن مەن. ەدىجۇكتەل امانات

 وراالم. كەلگەنىمدە وسى سارايدان تابىالتىن بوالسىڭ. سوندىقتان وعان دەيىن ءوز باسىڭا قوياتىن شارتتارىم مىناۋ:
ول قىرىق ە سكەلگەنش مەن. كەتەم الىپ ءوزىم ايعىرىن بيەنىڭ ارعىماق قارا قىرىق تۇرعان قوراسىندا سارايدىڭ مىنا –

 بيەگە قىرىق قۇلىن تۋعىزىپ قۇلىنداتىپ قوياسىڭ. ءبارىنىڭ دە ءتۇسى ەنەسىنە، نە مەندەگى اتاسىنا تارتاتىن بولسىن.
تىنان ىپ، سىرمىنا تۇرعان ۇلكەن ساندىققا ءقازىر ءوز كوزىڭە كورسەتىپ، مىنا ماساتى كىلەمدى سالىپ، اۋزىن جاۋ

جونىم جازىلعان التىن بالداعىمنىڭ ءمورىن ءتۇسىرىپ تاڭبا سوعامىن. مەن -سورعىشتاپ بەكىتىپ، مىنا قولىمداعى ءاتى
كەلگەنشە ساندىقتى بۇزىپ سىندىرماي، اۋزىنداعى جۇزىك ءمورى باسىلعان تاۋبەنى بۇزباي ىشىندەگى كىلەمدى الىپ، 

ىڭدى كەلگەندە كوزىم كورەتىن بولسىن. مەن كەلگەنشە، ءدال وزىمە تارتقان ءبىر ءوزىڭ جاتقان تۇسىڭا ءىلىپ قويعان
 دەيدى –باال تاۋىپ قوياسىڭ. ەگەر وسى ايتقاندار مەنىڭ ايتقانىمداي بولىپ ورىندالماسا، ءولدىم دەپ ساناي بەر! 

 .پاتشا
 سونىمەن پاتشانىڭ ءسوزى تۇجىرىمدى بولدى.

 اق ايتقانى:-مافرۋزانىڭ جالعىز
وندايلىق قيىن جۇمىستاردى تاپسىرىپ وتىرسىڭ، ەگەر ايتقانىڭدى س باسىما مەنىڭ! پاتشامىز بيلەۋشى قۇرمەتتى –

 .دەدى –ورىندايتىن بولسام، ماعان قانداي باعا بەرىپ، نەندەي سىيلىق جاسار ەدىڭىز، 
 مالىك پاتشا از ويالنىپ تۇرىپ:

انە پ باعااليمىن جدە ەكەن اقىلدىسى ەڭ زاتتارىنىڭ ايەل قاالداعى وسى سەنى ورىنداساڭ، ايتقانىمداي ءوز ەگەر –
 .دەدى –مەنىڭ باسىما قويار نەندەي تىلەكتەرىڭ بولسا دا ورىندايمىن، 

 تى.سەيىل ساپارىنا ءجۇرىپ كەت-سونى ايتىپ پاتشا ءوزىنىڭ نوكەرلەرىمەن، كەرنەيلەتىپ، سىرنايالتىپ ساياحات
 ءبايازيتتى شاقىرىپ الىپ.بۇدان سوڭ مافرۋزا 

ەتەم دەپ اقىرى مالىك پاتشانىڭ قارماعىنا ءوزىم ءتۇسىپ قالدىم، مەنى ايتپاڭدار  كومەك ساعان ءۇشىن، سەن مەن –
دەپ ەسكەرتىپ ەدىم، اڭقاۋ، سورلى اكەڭ، حايدار ايتىپ قويىپتى. وتكەن ىسكە ەندى وكىنبەيىك، ءبىر ءمانىسى بوالر. 

داعى، قاال ماڭىندا جول كوپ قوي، سەن پاتشانىڭ كوزىنە تۇسپەي، قاالي -رىپ اتىڭدى ءمىنسەن ءقازىر ۇيىڭە با
 .قىز دەدى –بەت الىپ كەتكەنىن بايقاپ قال، ودان ارعىسىن مەن ءوزىم بىلەرمىن، 

افرۋزاعا م بايازيت اتىنا ءمىنىپ، الىستان قاراالرىن ابدەن بايقاپ، پاتشانىڭ كەتكەن جولدارىن بۇلجىتپاي، جاڭىلماي،
 ايتىپ كەلدى. ءسويتىپ، ءوزى ۇيىنە بارىپ، بۇرىنعىسىنان دا جامان سارى ۋايىمعا ءتۇسىپ، جاتا بەردى.

پاتشا كەتكەننەن جيىرما شاقتى كۇننەن سوڭ، مافرۋزا قاالدان وزىنە سەنىمدى نوكەر جيناپ الىپ، نەشە ءتۇستى 
ىق ارعىماق ايداتىپ، پاتشانىڭ كەتكەن جولىمەن، سەيىلگە كيىمدەر كيىپ، قىرىق كوكاال ءتۇستى شاتىر الىپ، قىر

 شىقتى. قاالدان شىققان سوڭ ءوز سەرىكتەرىنە ايتتى:
 الەنپ جەردەگى الىس ءبىر باسقا ايتپاڭدار، جوندەرىڭدى سۇراسا، ءجون جولىعىپ بىرەۋلەر جەردە مەنسىز ەگەر –

 .دەدى – دەڭدەر، جاتىر بارا شىعىپ ساۋىققا ساياحات، قىزى جالعىز پاتشانىڭ شاھارداعى
شالعىن بايشەشەك، قۇستارى، اڭدارى -جەردىڭ، جولدىڭ ءبارىن مافرۋزا ءوزى بىلەدى، ءبىر اي شاماسىندا كوكوراي

كوپ ءبىر تاماشا جەرگە كەلىپ، شاتىرالرىن تىگەدى. پاتشا دا وسى ماڭنىڭ ءبىر جەرىنە كەلگەن شىعار دەپ، جەر 
 اردان جاسىرىن باقىالۋ جۇرگىزدى.جايىن بىلەتىن ادامد

باقىالۋشى ادامدار ىزدەپ، ىزدەرىنە دەيىن بايقاپ، اقىرىندا پاشانىڭ قوسى ءبىر جەمىستى، توعايلى، تاۋلى جەردە، ءبىر 
 وزەن بويىندا تۇرعانىن ءبىلىپ كەلەدى.

شاشتارىن تاراپ، ادام  مافرۋزا ونى ەستىگەن سوڭ وزدەرىنىڭ تۇستەرىن وزگەرتىپ، كيىنىپ، بەتتەرىن بوياپ،
 قىزىققانداي ادەمىلەنىپ االدى.

جاتقان جەرلەرىنەن كوشىپ، ىمىرت جابىلىپ، كوز بايالنا پاتشا جاتقان وزەننىڭ بويىنا، ءبىر كوك مايسا بەلەڭنىڭ 
قاتار قىرىق كوك شاتىردى تىگىپ تاستايدى. ءوزى جاتاتىن شاتىرىن مەرۋەرتتەپ، -ۇستىنە كەلىپ قونادى. قاز

 ارجانداپ، كۇنگە شاعىلىسقانداي ادەمىلەپ، ورتاعا قۇرىپ جاتىپ قاالدى.م
وزدەرىمەن ايداتىپ كەلگەن قىرىق ارعىماق بيەلەرىن سول ءتۇنى ەلگە كورسەتپەي، تۇستىك جەردەگى ءبىر وڭاشا 

ىك پاتشا التاسا جەرگە قويعىزىپ، سول جەردەن جايىلىپ، سۋ ىشەتىن ەتىپ بولەك باقتىرىپ قويادى. تاڭەرتەڭ م
 بەس شاقىرىم جەردە تىزىلگەن ادەمى شاتىرالر تۇر. پاتشا تاڭقاالدى.-نوكەرلەرىمەن داالعا شىقسا، تورت
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 بولسا دە نە. قوي كەرەمەت ءبىر مىناۋ ەدى، جوق دەيىن باتارعا كۇن ءتىپتى كەشە شاتىرالر مىناۋ اۋ،-اپىر –
 اتشاعاپ بىلگەندەرىن-كورگەن جولىعىپ، بارىپ بۇالر. جىبەرەدى نوكەرىن ۇش-ەكى دەپ – كەل، ءبىلىپ ءمانىسىن

سەيىلگە شىققان جالعىز قىزى ەكەن. شىركىننىڭ -كەلەدى. پالەن شاھارداعى اتاقتى ءبىر پاتشانىڭ ساياحات ايتىپ
 .دەيدى –ماڭدايىنان كۇن، تاماعىنان ىشكەن اسى كورىنەدى، ادام تالىپ جىعىالتانداي سۇلۋ ەكەن، 

ستىگەن سوڭ مالىك پاتشا اسىعىپ ەلەڭدەي باستايدى. قاسىنا بەس نوكەرىن ەرتىپ، قىزدى ءبىر كورۋگە مۇنى ە
قۇمارتىپ التى كىسى اتقا مىنەدى. قىرىق شاتىردىڭ ىشىندە كۇنگە شاعىلىپ التىنداي جارقىراپ تۇرعان قىزدىڭ 

ەرلەرى امانداسامىز دەگەن سوڭ، الدىنان قىز نوكشاتىرالرىنا كەلىپ تۇسەدى. رۇقسات بولسا پاتشانىڭ قىزىنا جولىعىپ، 
ىپ، نوكەرلەرى جيىل« حان قىزىنىڭ»شىعىپ، كىسىلەردى مافرۋزانىڭ شاتىرىنا كىرگىزەدى. شولپان جۇلدىزداي 

تىسى ادەمىلەنە تۇسەدى. پاتشا مەن قىزدار سىپايى امانداسىپ، ازىلدەسىپ وتىرادى. اسىرەسە، پاتشا -شاتىردىڭ ءىشى
 ىپ، ماساتتانىپ مافرۋزادان كوز المايدى.كوڭىلدەن

قىزدار قوناقتارعا الۋان ءتۇرلى جەمىستەر مەن شاي بەرىپ ەندى تۇسكى تاماق دايىنداۋعا شىعادى. مالىك پاتشا مەن 
 ەمافرۋزا شاتىراش ويناۋعا كىرىسەدى. قىز پاتشانى ۇتا باستايدى. اقىرىندا پاتشانىڭ قارا ايعىرىن ۇتىپ االدى. ەرتەڭىند

تاعى دا وينايمىن دەپ پاتشا نوكەرلەرىمەن ءوزىنىڭ شاتىرىنا قايتىپ كەتەدى. والر كەتىسىمەن قىز قارا ارعىماق 
 ايعىرتى قىرىق ارعىماق بيەگە ءوزىنىڭ ۇيىرىنە قوسىپ قويعىزادى.

دىمەيدى، قايتا ا رەنەكىنشى كۇن قىز پاتشانىڭ التىن بالداعىن ۇتىپ االدى. قىزعا قۇمارتىپ وتىرعان پاتشا ۇتىلعانىن
 قۋانا تۇسەدى. قايتسەم قىز كوڭىلىنە جاعام دەپ جەتەكشىل بوزتايالقتاي قىزدىڭ ىڭعايىنا ەرە بەرەدى.

 كەشكە تامان پاتشا ءوز قوسىنا قايتاردا:
. رادىشاقى قوناققا قىزدى دەپ، –! تاتىڭىزدار ءدام بولىپ، قوناق كەلىپ قوسقا ءبىزدىڭ نوكەرىڭىزبەن ەرتەڭ –

 .االدى قابىل قىزدار
حان قىزداردى قارسى الىپ، قۇرمەتپەن قوستارىنا كىرگىزەدى. نەشە ءتۇرلى تاعام، جەمىستەرمەن سىيالپ، ادام ايتقىسىز 
سالتاناتپەن كۇتتى. تاعامنان كەيىن تاعى دا ءماجىلىس بولىپ، باستەسىپ شاتىراش ويناماق بولدى. پاتشا بۇل ويىنعا 

 مافرۋزا ايتتى:نە تىگەمىز دەگەندە، 
 .دەدى – ايتىڭىز، ءسىز ەندىگىنى عوي، ايتتىم رەت ەكى مەن –
 ءوز ارمانىنا جەتە الماي، كوزى تۇنىپ وتىرعان پاتشا: 
 ءسىز بولىڭىز، بيلىگىمدە مەنىڭ ءسىز ۇتسام، مەن تىگەيىك، باستارىمىزدى ءوز دە ەكەۋمىز دەسەڭىز ايت ماعان –

. ونى اۋىراليتىن زكەتەرمى بولىپ جولداس ومىرلىك جاراسسا، ماحابباتىمىز بواليىن، بيلىگىڭىزدە ءسىزدىڭ مەن ۇتساڭىز،
. دەدى –بولساڭىز، ەشنارسە ايامايتىن بۇل جالعاندىق دوس بولىپ كەتەرمىز، مۇنىمىز دا ۇمىتىلمايتىن ءومىر بوالر، 

 .وينادى شاتىراش رەت ءۇشىنشى كەلىسىپ، ەكەۋى وسىعان
پ، ۋاعىداالرى بويىنشا قىز بەن پاتشا كوڭىل قوسى-افرۋزا ۇتىلىپ قالدى. سول تۇننەن باستاپ، كەلىسىمبۇل جولى م

بىرىنە كەزەك بارىسىپ، سۇراسقاندارىن الىسىپ، اينىماستاي -زايىپتى كىسىلەر سياقتى اراالسىپ كەتتى. بىر-ەرلى
پ ءجۇرىپ جاتتى. بۇل كەزدەردە قىرىق ارعىماق ءسۇيىستى. وسىاليشا ءۇش ايداي بىرگە ساياحاتتا بولىپ سايراندا

 ايعىرىن رعىماقا قارا قىز دەپ –بيە ايعىردان ءبولىندى. ءسىزدىڭ استىڭىزداعى اتىڭىزدى الىپ، جاياۋ قالدىرىپ قايتەم، 
 انىق ىڭمافرۋزان پاتشا دەيىن ۋاقىتقا بۇل. قالدى بولىپ جۇكتى ءوزى مافرۋزانىڭ. بەردى قايتارىپ وزىنە پاتشانىڭ

عان، ىزدەپ تابىلمايتىن ابزال قىزى دەپ بول كەز ءجۇرىپ ساياحاتتا پاتشانىڭ ءبىر ايتەۋىر. بىلمەدى ەكەنىن كىم
ءجۇردى. سودان مافرۋزا ۇيدەن شىققالى ءتورت ايعا جاقىنداعان كەزدە، ءبىر كۇنى تۇندە ءوز نوكەرلەرىنە پاتشاعا 

ۇستىك جەردە باعۋلى جاتقان قىرىق بيەنى سول جەردەن ەلگە ايداتتى. بىلگىزبەي ەلگە قايتامىز دەپ ءامىر بەردى. ت
قىرىق شاتىردى جىعىپ، ءبىر تۇندە ۇرالنىپ كوشىپ كەتتى. ەل ۇيقىدا جاتقاندا قاالعا كەلىپ مالىك پاتشانىڭ سارايىنا 

 ورناالستى. قىرىق ارعىماق بيەنى سارايداعى سول ورنىنا، بۇرىنعىداي كۇتىمگە قويدى.
ۋقىتتاردا پاتشا كۇندەگىدەي ورنىنان تۇرسا بۇرىنعى جەرىندە قىزدار دا جوق، قىزىق تا جوق، ءىز دە جوق، بۇل ا

 تاماشا قايران بولىپ قاال بەرىپتى.-شاتىر دا جوق. كورگەن تۇستەي كوزدەن عايىپ بولدى. پاتشا تاڭ
ارعىماق بيە قۇلىندادى، قۇلىندارىنىڭ  كۇنى جەتىپ، قىرىق-مافرۋزا مەكەنىنە كەلىپ، ابدەن جايعاسقان سوڭ، ايى

 بارلىعى دا ءوزىنىڭ اتاسى مەن ەنەسىنە تارتىپدى.
ءوزىنىڭ دە ۋاقىتى تولىپ بوسانىپ، ۇل تۋدى. مافرۋزا ەندى پاتشانىڭ ايتقان ۇلكەن ساندىعىنىڭ اۋزىن اشىپ،  

العان  سورعىشتاپ، پاتشادان ۇتىپ ىشىندەگى كىلەمدى الىپ، ءوزىنىڭ تۇسىنا قۇردى. ساندىقتىڭ اۋزىن بۇرىنعىداي
 التىن بالداقتىڭ ءمورىن باسىپ، بۇرىنعىداي تاۋەتتەپ قويدى.
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مالىك پاتشا سول بەتىندە جىلدان استام سەيىلدە ءجۇرىپ، ءولىنىڭ قاالسىنا قايتىپ كەلدى. كەلىپ سارايىنا كىرسە، 
سۇيكىمدى باالنى كورگەندە مەيىرى ءتۇسىپ، باالنىڭ مافرۋزانىڭ جانىندا وزىنە تارتقان ءبىر باال ويناپ ءجۇر. پاتشا 

 بەتىنەن ءبىر ءسۇيىپ االدى.
ءوزى كورسەتىپ كەتكەن ۇلكەن ساندىقتى كورسە، اۋزى بۇزىلماعان، ءوزىنىڭ التىن بالداقتى ءمورىن باسقان تاڭباسى  

ە، قىرىق قتارى تۇراتىن سارايعا كىرستۇر. ساندىقتىڭ ىشىندەگى ماساتى كىلەم، مافرۋزانىڭ تۇسىندا ءىلۋلى تۇر. ارعىما
قارا ارعىماق بيە تەگىس قۇلىنداپتى، قۇلىندارى اتاسى مەن ەنەلەرىنەن اۋمايدى. سوندا پاتشا عاجاپتانىپ مافرۋزاعا 

 قارايدى.
 .دەيدى – !ايتشى ءمانىسىن ورىندادىڭ، قاالي شارتتارىمدى بەرەيىن، تىلەگىڭدى سۇراعان سەنىڭ بويىنشا ۋاعدام –

 مافرۋزا جىميىپ كۇلىپ:
 عانىوقي بولعان قالجىڭداپ دەپ –قاالدى ەكەنسىز،  جەڭىلىپ جولداسىڭىزدان ۇمىتىپ، كورگەنىڭىزدى ءسىز –

 ...الدى قۇشاقتاي مافرۋزانى ايتقىزباي دەيىن اياعىنا مالىك باستاعاندا، ايتا اياق-باستان
تكە شاھيزاتتى وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن جاساپ، بايازيمافرۋزانىڭ تىلەگى بويىنشا مالىك پاتشا جالعىز قىزى 

 قوستى.
 .دەيدى –ءسويتىپ مافرۋزا، مالىك، شاھيزات پەن بايازيت ومىرلىك جولداس بولىپ، ارمانىنا جەتكەن ەكەن،  

 . حان مەن ءۋازىر35
ى ەل اراالۋعا شىعىپ تۇرادى ەكەن. ەرتەدە ءبىر حان جانە ونىڭ اقىلدى ءبىر ءۋازىرى بولىپتى. حان مەن ءۋازىر ۇنەم

 «ەلدە كىم حاندى جاقسى كورەدى ەكەن؟»ءبىر كۇنى ۋازىرمەن ەل اراالۋعا شىعىپتى. شىققاندا، جامان كيىم كيىپ: 
 اترۇقس قونۋعا كەلىپ، ۇيىنە كەدەيدىڭ ءبىر ءجۇرىپ، اراالۋمەن سول. تىڭدايدى تىڭ ءجۇرىپ، جاسىرىن دەپ، –

 :يەسى ءۇي. ەكەن جاتىر تولعاتىپ قاتىنى كەدەيدىڭ ول. سۇرايدى
 قوندىرمايدى. دەپ، – جاتىر، بوسانعالى ايەلىم –

 تولعاتىپ جاتقان ايەل:
 .كۇيەۋىنە دەيدى – قوندىر، دەگەن، «قىدىر ءبىرى قىرىقتىڭ» –
ءۇي يەسى قوناقتاردى قوندىرۋعا رۇقسات بەرەدى. ءسويتىپ، ەكى قوناق وتىرادى. الدە نە ۋاقىتتا تولعاتىپ تۇرعان  

 ايەل بوسانىپ، ەركەك باال تابادى. باال شىرىلداپ جەرگە تۇسكەندە حاننىڭ ءۋازىرى مىرس ەتىپ كۇلىپ جىبەرەدى.
انىن بولجاپ كۇلەتىن ءۋازىرىنىڭ بۇل كۇلكىسى حانعا وعاش بۇرىن ورىنسىز كۇلمەيتىن، كۇلگەندە بىردەمەنىڭ ءم

 كورىنەدى.
 حان:

 .سۇرايدى دەپ، – كۇلدىڭ؟ نەگە –
 ءۋازىر: 
 .دەيدى – كۇلدىم، جاي –

 حان:
 .دەدى – ايت، جوقسىڭ، كۇلگەن جاي –
 ءۋازىر: 
 .بولمايدى دەپ، – كۇلدىم، جاي –

 حان سۇراپ قويماعان سوڭ، ءۋازىر:
 .دەيدى – بوالدى، كۇيەۋ سىزگە باال وسى –

 حان جۇلىپ العانداي:
 .دەيدى – بە؟ بەرەمىن قىزىمدى باالسىنا كەدەيدىڭ ءبىر وسى مەن! قويشى –
 .دەيدى –ىزگە كۇيەۋ بوالدى، س باال وسى ايتەۋىر بىلەسىز، ءوزىڭىز اراسىن ول –

 حان:
 .دەيدى –! ولتىرەيىك الىپ، ساتىپ مۇنى ەندەشە –

 اتقان سوڭ حان وتىرىپ ءۇي يەسىنە:ەرتەڭ تاڭ 
 .دەيدى – بەرەيىن، التىن ۇلكەندىگىندەي ءوزىنىڭ سات، بىزگە باالڭدى مىنا سەن، –
 ءبىراق، ءۇي يەسى جۇلىپ العانداي: 
 .دەيدى –! ساتپايمىن –

 ايەلى:
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 تاالي شا،اسىراعان ءبىزدى ءوسىپ، باال بۇل. جىبەرەيىك اق-ساتىپ بەرسە، التىن ۇلكەندىگىندەي ءوزىڭنىڭ قوي، –
 .ساتقىزادى دەپ، – بەرەر، تاعى ساتىمەن دەسە، بەرەيىن قۇداي. بار ۋاقىت

حان باالنى االدى دا، ءبىر جاشىككە سالىپ، سۋعا اعىزىپ جىبەرەدى. حاشىك سۋمەن اعىپ كەلىپ، ءبىر شالدىڭ 
 نىن اراالپ كەلىپ قاراسا، ءبىر جاشىك ءىلىنىپديىرمەنىنىڭ كىندىگىنە ورالىپ، ديىرمەن جۇرمەي قاالدى. شال ديىرمە

 تۇر. جاشىكتى الىپ اشىپ جىبەرسە، ىشىندە ءبىر اپپاق، سازانداي ۇل باال جاتىر.
 ديىرمەنشى شالدىڭ سەگىز ۇلى بار ەدى. سەگىزى دە جاس ەدى. شال سۋدان العان باالنى كەمپىرىنە الىپ كەلىپ:

 :كەمپىر. دەيدى –! عوي جەتەدى ەوزىمىزد باال! ولتىرەيىك باالنى مىنا –
 .دەيدى –! ولتىرمەيىك قوي، –

 شال:
 .دەيدى – جەتەر، دا اسىراساڭ باالڭدى سەگىز ءوزىڭنىڭ. اسىرايمىز قاالي مۇنى –

 كەمپىر:
. كوزىن قيىپ قاالي ولتىرەسىڭ؟ باالالرمەن بىرگە ءجۇرسىن. سەنىڭ ىرىسىڭدى ءىشىپ اسىرايدى ءوزى قۇدايدىڭ –

 .كونبەيدى دەپ –بارا ما؟ 
 شال دا بۇل سوزدەن اسا الماي:

 .دەيدى – ءجۇرسىن، جۇرسە مەيلى، –
ى كىشىسسونىمەن، شال اسىراپ، باال جۇرە بەرەدى. ەندى والردىڭ باالالرى توعىز بولدى. ونىڭ ىشىندەگى ەڭ 

سۇيەلمەلى، ۇيرەكتىڭ باالپانىنداي جاراسىپ -تاۋىپ العان باال، قالعاندارى ونان ۇلكەنىرەك، ءبارى دە ۇيەلمەلى
 تۇراتىن بولدى.

كۇندەردە ءبىر كۇن حان باس ءۋازىرىن ەرتىپ، ەل اراالۋعا شىعادى. ەلدى اراالپ ءجۇرىپ، شالدىڭ ەسىگىنىڭ 
 ى دا مىرس ەتىپ، كۇلىپ جىبەرەدى.الدىنان وتە بەرگەندە، ءۋازىر تاع

 حان:
 .سۇرايدى دەپ – كۇلدىڭ؟ نەگە –

 .دەيدى –ويناپ جۇرگەن باالالردىڭ ىنىندەگى انە ءبىر كىشكەنتاي سىزگە كۇيەۋ بوالدى، 
 حان جۇلىپ العانداي:

 .دەيدى – پا؟ قويىپ جازىپ باالسىن كەدەيدىڭ بولۋعا كۇيەۋ حانعا! قويشى –
 ءۋازىر. ىدەيد –! كورەرسىز –
 .حان دەيدى – كەرەك، ءولتىرۋ بولسا والي –

 ونى قاالي ءولتىرۋ كەرەك؟ حان مەن ءۋازىر امالسىز شالدىڭ ۇيىنە بۇرىلىپ كەلىپ:
 .دەيدى – مە؟ سەنىكى باال كىشكەنتاي اناۋ –
 .شال دەيدى –! باالم ءوزىمنىڭ قالعانى باالم، العان تاۋىپ مەنىكى، –
 .حان دەيدى –ەنتاي باالڭدى ساتشى، ءوزىنىڭ ۇلكەندىگىندەي التىن بەرەيىن، كىشك العان تاۋىپ انا –

وسىنى »شال قۋانىپ كەتىپ، باالنىڭ ۇلكەندىگىندەي التىن الىپ، ونى حانعا بەرىپ قويا بەرەدى. حان باالنى اكەلىپ: 
ا اسىراي بەرەدى. وسىمەن د قيمايدى ولتىرۋگە جازىقسىز باالنى ءۋازىر. بەرەدى ۋازىرىنە ءبىر دەپ –« ءولتىر!

 جۇرگەندە باال ءوسىپ قاالدى. حان كەلىپ قاراسا، باال ولمەپتى:
 .حان دەدى – ولتىرمەدىڭ؟ نەگە مۇنى –
 ءولتىرۋدى ەتىپ قاالي. جوق كىناسى ەش ادەمى، ءوزى اقىلدى، ءوزى. ەمەس باال قياتىن ولتىرۋگە ءتىپتى –

 .دەيدى – بىلمەدىم،
سول ۋاقىتتا حاننىڭ ەلىنە جاۋ تيەدى. حان اسكەرىن جيناپ، سوعىسقا كەتەردە ەلىندەگى باس ۋازىرلەرىنە حات 

 دە، جىبەرەدى بەرىپ وزىنەن باالنىڭ حاتتى ەتىپ، ۇكىم دەپ –، «مىنا باالنى بارىسىمەن ءولتىرسىن!»جازىپ: 
 وسى». دەگەن –« الىپ بار! تەز حاتتى»: وعان. ىبىلمەيد بارىن نە حاتتا باال. قاالدى كەتىپ سوعىسقا وزدەرى

 .دەگەن – ،«قالما ەرتەدەن ەرتەڭ. جىبەرەدى اسكەر بىزگە ونان بويىنشا حات
باال حاتتى الىپ، جۇگىرىپ كەلە جاتىپ، ابدەن شارشايدى، سودان حاننىڭ ۇيىنە جەتپەي شاھارعا جاقىنداعاندا حاننىڭ 

 قاالدى. حاننىڭ قىزى باقشانى اراالپ جۇرسە، ۇيىقتاپ جاتقان ءبىر سۇلۋ باالنى باقشاسىنىڭ ىشىنە كەلىپ ۇيىقتاپ-باۋ
 كورەدى. قىز وعان عاشىق بوالدى. جانىنداعى نوكەرلەرىنە:

 .دەيدى – بىلەيىن، ەكەنىن كىم باالنىڭ مىنا مەن بەرىڭدەر، جۇرە سەندەر –
مىنا باالنى »ات بار ەكەن، ونى اشىپ، وقىپ جىبەرسە: باالنى وياتىپ، قۇشاقتاپ، ءسۇيىپ، باالنىڭ قولىنا قاراسا، ح

 باالعا مىنا بارعانشا مەن»: ورنىنا ونىڭ تاستاپ، جىرتىپ الىپ، حاتتى قىز. جازعان دەپ –« مەن بارعانشا ءولتىر!
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 ۋاقىت دەگەن بار حاننىڭ كەلسە، تۇرا ويانىپ باال. قاالدى كەتىپ دا جازادى دەپ، – «قوي نەكەلەپ قىزىمدى
 ىڭحانن. بەرەدى حاتتى بارىپ، جۇگىرىپ ۋازىرگە دەپ، –« حان ۇرسار ما ەكەن؟»اسىپ: س باال كەتىپتى، ءوتىپ

 .نەكەلەيدى باالعا قىزىن حاننىڭ ىستەپ، توي شاپتىرىپ، ات ءقازىر ما؟ بوال ەكى جارلىعى
بەس جىل سوعىستا بوالدى. بۇل ۋاقىتتا -باال حاننىڭ قىزىن الىپ، جاتا بەرەدى. حان جاۋدى جەڭە الماي، تورت

وعىستان حان س»حاننىڭ قىزى ەكى بااللى بولىپ قاالدى. حاننىڭ قىزى بۇل ايالنى ءوزى عانا بىلەدى. ءبىر كۇنى: 
 :كۇيەۋىنە زىقى حاننىڭ. ەستىلەدى حابار دەگەن –، «قايتىپ كەلە جاتىر

جامان  منىڭ مىنەزىاكە. شىق الدىنان حاننىڭ كوتەرىپ، ەكىنشىسىن جەتەكتەپ، ءبىرىن باالنىڭ ەكى مىنا سەن –
 .دەيدى –ەدى. اشۋىن قالدىرسا، مۇمكىن، سوندا قالدىرار، 

امانداستى  اناەكى جيەنىن الدىنان شىعارىپ، جىگىت حانعا سالەم بەرىپ ەدى، حاننىڭ ىشىنە مۇز قۇيىلدى، سۋىق ق
ا حاننىڭ قىزىن مىن». كەلدى ۇيىنە حان دەپ، –، «جارايدى»دا قويدى. ءبىراق، رەنجىگەنىن بىلدىرمەيدى. 

 ۇڭكىلىك اركىمنىڭ. بولدى بوالتىن تاڭبا سۇيەگىنە حاننىڭ ات دەگەن –، «قاڭعىرعان كەدەيدىڭ باالسى الىپتى
 سوزدەر ەندەگ – «قىزىقتى؟ نەسىنە باالنىڭ قاڭعىرعان وسى ما؟ تابىلمادى باالسى حاننىڭ ءبىر حانعا»: كۇشەيدى
 .ەستى جەلدەي

م ەرتەمەن كەلگەن ادامدى كى»اركىمنىڭ وسەگىنە قالماۋ ءۇشىن حان نان پىسىرەتىن جەرگە ۋازىرىنەن قاعاز بەرىپ: 
 استانبۇلجىتپ ءسوزىن ننىڭحا ءۋازىر. دەيدى –« دە بولسا، ەڭ اقىر اياعى، مەن بولسام دا وتقا جاعىپ جىبەرىڭدەر!

 .قوسادى بارۋعا جەرگە پىسىرەتىن نان تاڭەرتەڭ باالسىن كۇيەۋ حان. جەتكىزەدى
تىپ كەرنەيلەر جار-تاڭەرتەڭ پالەن ساعاتتا بارسىن دەگەنمەن باال ۇيدەن شىعىپ كەلە جاتسا، ءبىر جەردە سىرناي

 باالنىڭ»جاتىر ەكەن، ول سول ءۇندى تىڭداپ كىدىرىپ قالدى. باالنى جاعىپ جىبەر دەگەن ۋاقىت تا بولدى. 
ن پىسىرەتىن جىگىتتەر ناندى اال سالىپ، سوزگە . ناكەلدى حان دەپ، –« جانىپ جاتقانىن كوزىممەن كورەيىنشى!

كەلتىرگەن جوق، كەشەگى حاننىڭ ءۋازىرىنىڭ تاپسىرۋى بويىنشا، كوتەرىپ الدى دا، پەشكە تىعىپ جىبەردى. بۇل 
 جانا بەرسىن.

مدى داا بۇل بىز»ء: نانشىالر بارسا،. كەلدى باال اسىعىپ دەپ، –« اۋ!-ۋاقىتىم بولىپ قالدى»الدە نە ۋاقىتتا: 
 .دەيدى –، «حاننىڭ كەشەگى تاپسىرۋىمەن باعانا ورتەپ جىبەرگەنبىز

 دەگەندە، –« حان قايدا؟»اق حاندى جوقتايدى. -باال قاعازىن بەرەدى دە، قايتىپ كەلەدى. سول كۇنى ۇزاماي
ىرىلىپ: ىعى شاقبارل حالىقتىڭ. بوالدى كەرەك سايالۋ حان جاڭادان ەندى. ايقىنداالدى كەتكەندىگى ورتەنىپ حاننىڭ

 حاننىڭ ءۋازىر، سىنشى ءۋازىرى، باس حاننىڭ سوندا. كوتەرىلەدى ءسوز دەگەن –« حانعا كىمدى ۇسىنامىز؟»
 .ۇسىنادى ۇيەۋىنك حاننىڭ سول حاندىققا كەلىپ، ايتا قيىنشىلىقتارىن تۇرلى-ءتۇرلى وتكىزگەن باسىنان كۇيەۋىنىڭ

اق، ءوزى ۇسىنىپ تۇرعان -ۇرگەن باس ءۋازىر، حاندىققا تاالسپايبۇرىن حان جوقتا حاننىڭ ورنىنا حان بولىپ ج
 سوڭ، قالعان ءۋازىردىڭ كومەيىنە قۇم قۇيىالدى دا، جاس باال حان بوالدى. ءسويتىپ، مۇراتىنا جەتەدى.

 . اقىلدى ايەل36
ەن. باس، مىلجىڭ ەكبۇرىنعى وتكەن زاماندا قوجاناي دەگەن باي بولىپتى. ونىڭ جالعىز ۇلى بار ەكەن، ءوزى قالجاق

باي وسى باالسى تۋعاندا ءبىر مولدانى اكەلىپ اتىن قويدىرىپتى. مولداسى قۇرعىر جاقسىراق ات تاپپاعان با، ياكي 
باي ورامالدى جاقسى بەرمەسىنە كوزى جەتكەن بە، ايتەۋىر باالنىڭ اتىن تەسىكباي دەي سالىپتى. تەسىكباي ەرجەتىپتى، 

ىك بالىسىنىڭ باسى تەس»ن اقپا قۇالق بولىپتى. ەل اۋزىنا قاقپاق قويعان بار ما: ءوسىپتى، ايتقاندى ۇقپايتى
 دەيتىن بولىپتى.« اۋ-بولعاندىقتان، ميى دا اعىپ ءتۇسىپ قالعان

 قوجاناي مۇنى ەستىپ نامىستانادى، وسىنىڭ باسىن تۇزەيتىن اقىلدى كەلىن ىزدەپ تابۋدى وياليدى.
. تەسىكباي حانداردىڭ، بايالردىڭ، مىرزاالردىڭ اراسىندا ساۋىق قۇرىپ جۇرەدى. وسىمەن كۇندەردەن كۇن وتە بەرەدى

ءبىر وتىرعان ساۋىقتا بەكەحاننىڭ باالسى تەسىكبايدى باالعاتتايدى. اكەڭ قوجانايدىڭ اتى الەمگە جايىلدى. بايلىعى 
 دەپ –ءسۇيۋدى بىلمەيسىڭ،  جۇرتتان استى، سويتە تۇرا سەنى ۇيلەندىرگەن جوق. ءوزىڭ دە ەزسىڭ، سۇلۋ تاڭداپ

 .ازعىردى
اۋ: -بۇعان ىزاالنعان تەسىكباي كۇندە اكەسىنىڭ مازاسىن كەتىرە بەرىپتى، كەتىرە بەرىپتى. سونداعى اتارى ءبىر ءسوز

الر كوز بو-دەيدى ەكەن. قوجاناي حاننىڭ دا، مولدانىڭ دا قىزىن كورەدى. باالسىنا باس« سۇلۋ قاتىن الىپ بەر»
قىزدى تابا المايدى. ەندى ءوز ەلىنەن تابىلماعان سوڭ، تەمىرحان حاننىڭ ەلىندە جاقسى قىز كوپ شىعادى اقىلدى 

دەگەندى ەسىتىپ، سوالي قاراي اتتانادى. اتاعى جۇرتتان اسقان باي كەلدى دەگەندى ەسىتىپ، تەمىرحان قوجانايدى 
 ۇيىنە شاقىرادى، قىزىن دا كورسەتەدى.
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نىڭ قىزى بولىپ، بۇل ەلدەن دە اقىلدى قىزدى كورە المايدى، كەرى ءجۇرىپ ەلىنە قايتادى. ال، ءسويتىپ، باسى حان
نەشە كۇن جول ءجۇرىپ، ۇلكەن وزەننىڭ بويىنا كەلەدى. كۇن كەش بوالدى، بايعا قونارعا ورىن تابىلمايدى. وڭكەي 

 عانا قارا الشىقتى بالىقشىدان باسقا وندا كىم بولسىن.
وزىنە جەتەدى عوي، نەشە نارعا جۇك ارتىپ كەلە جاتقاندا، داالعا بولسا دا، تۇنەۋگە ۇيعارادى.  بايدىڭ ءوز دۇنيەسى

جىگىتتەرىنە جايلى ورىنعا جۇكتى ءتۇسىر دەگەنشە، ەكى جولدىڭ ايىرىعىندا ءبىر ون ءتورت جاسار قىز كەز كەلە 
 .دەيدى –« كىمنىڭ باالسىسىڭ؟»كەتەدى. قوجاناي باي قىزعا 

 ارىپ قاال ەتكەن،قامىستى ج
 بالىقتى جارىپ بال ەتكەن،

 تابىلعانىن نار ەتكەن،
 وسىندا تاالي جان وتكەن.

 توسەنىپ قۇراق زار ەتكەن،
 كەڭىمەي دۇنيە تار ەتكەن،

 پاناسى قامىس اكەم بار،
ى ەكەنىن االسب بالىقشىنىڭ ءوزىن قىزدىڭ دا، ويالنىپتى قوجاناي. تايىنباستان قىز دەيدى –مەن وسىنداي ەر جەتكەم، 
 تۇسىندىرگەنىنە ءسۇيىنىپتى.

 .باي دەپتى – تاتالىق، ءدام كۇركەڭنەن قامىس باستا، ۇيىڭە باالم –
 قىز تاعى دا ىركىلمەي:

 ورپەسىك توقىعان قۇراقتان بار، ءۇيى قاالعان قامىستان راسىندا. بارادى ەرتىپ ۇيىنە دە دەيدى – اتا، قونىڭىز، –
ەكەن. باي اماندىق ايتىسىپ، سالەمدەسەدى دە، قىزدىڭ ارەكەتىنە قاراپ وتىرادى.  وتىر كۇركەدە اكەسى شال بار

 جۇگىرىپ ەڭبەك ەتكەن جاس قىز ءبىر تاباقتاعى شورتاننىڭ سورپاسىن كەلتىرىپ:
 سازان، اات مىناۋ،: كورسەتىپ تاباقتى ەكىنشى. دەيدى – قورقام، دە ءوزىم ۇرتتاۋعا سورپاسىن شورتان، اتا، مىناۋ، –

 .دەيدى –وسى ءۇشىن ابدەن كەتتى مازام. مىناۋ، اتا، بەكىرە، جايىن بالىق، جەي بەرىڭىز كەكىرە، 
قوجاناي قىزدا زەرەكتىك بارىن بايقاپ، باالسىنا ايتتىرۋعا قۇدالىق سويلەسىپتى. بالىقشى شال تەز كونىپتى. باي مالدى 

مالىن كوزىنە سۇرتكەن قوجاناي قۋ كەدەي بالىقشىنىڭ ». ەل: ايداپ بەرىپتى دە، قىزدى تەسىكبايعا الىپ بەرىپتى
اۋ دەپ، ارمان ەتەدى ەكەن. تەسىكباي -دەيدى. قوجەكەڭ، امال نە، باالم تەڭ بولمادى« قىزىن باالسىنا اپەردى

 دەي بەرىپتى. ساقىپجامال دا ەسەسىن« كۇركەدەن شىققان كەدەي قىزى»بولسا، بالىقشىنىڭ قىزى ساقىپجامالعا 
ك، دوق دەپ، ازىلدەيدى ەكەن. نە كەرە« قامىس تەسىگىنىڭ ساڭالۋى بار، سەنىڭ باسىڭنىڭ ساڭالۋى»جىبەرمەپتى. 

 وسىمەن كۇندەر ءوتىپ جۇرە بەرەدى. قىز قىلىعىنان عوي، ساقىپجامال اتاسىنا جاعا بەرىپتى.
سىرعان تىن، سونىمەن بايلىعىن جۇرتتان اقوجىناي سىرت حانداردىڭ ەلىنە كوپ بارىپ، ساياحات ەتەتىن، مال ايىرباستاي

 باي ەكەن. سول ادەتى بويىنشا باي سىرتقا شىعا بەرىپتى. بار قازىناسىن كەلىنىنە سەنىپ، تاپسىراتىن بولىپتى.
باي ءبىر رەت پاك پاتشاسىنىڭ ەلىنە بارىپ، ونان سانسىز التىن، كۇمىس، اسىل تاستار، اسىل بۇيىمدار الىپ ەلىنە 

لى كەرۋەنىمەن كەلە جاتسا، ورتاداعى ۇلكەن تاۋدا قاشاننان بەكىنىپ جاتاتىن قىرىق قاراقشى بار ەكەن، قايتپتى. ۇ
بايدىڭ كەرۋەنى وسىعان كەلىپ كەزدەسىپتى. قاراقشىالر بارلىق اسىل مۇلىكتى تاالپ االدى. اتى شىققان قوجانايدى 

دا ولتىرەلىك دەپ كەڭەسەدى. ونى قوجاناي دا  تانيدى، مۇنى ءتىرى جىبەرسەك، ءبىزدى قويماي تابادى، ونان
 بىلەدى. قاراقشىنىڭ باستىعىن شاقىرىپ االدى.

! ىڭدەرجىبەر مەنى الىڭدار، ءبارىن. جەتەدى مالىم مەنىڭ. عوي جۇرسىڭدەر ىزدەپ مال تاۋدا وسى سەندەر قاراقتارىم، –
 .كونبەيدى توناۋشىالر وعان. دەيدى –
التىن تەرەگىم بار، ءبىرىن الىڭدار. مىنا مالدارىمنىڭ باعاسىنان ون ەسە ارتىق  ەكى ۇيىمدە ۇستىنە مۇنىڭ ەندەشە –

 .دەيدى –كەلەدى. ءبىر قامبادا تولعان التىنىم بار، ونىڭ جارتىسىن الىڭدار دا، مەنى جىبەرىڭدەر! 
 –بەرىڭدەر، باالم بەرەدى، قاراقشىالر ونى الۋدىڭ جولىن سۇرايدى. مەن حات جازىپ، ءمور باسىپ بەرەم، كىسى جى

 .دەيدى
 :جازىپتى حات مىناداي باالسىنا قوجاناي. دەپتى –، «جاز حاتىڭدى، كورەيىك»قاراقشى ويالنىپتى دا، 

 ءۇشىن سول .تارتتىم تارتۋعا ءبىرىن رەتەكتىڭ التىن ەكى الدىنداعى ەسىك پاتشاسىنا پاك مەن! تەسىكباي باالم –
رىق نارعا ارتاتىن اسىل بۇيىم باردى، اال كەتۋ ءۇشىن قامباداعى التىننىڭ قى مۇندا. بەر ءبىرىن قالدىرىپ، ءبىرىن

 تەز جۇمىسى. باسىالرىم مال ءوزىمنىڭ ادام بارعان –جارتىسىن بەر. التىن اق باس، بۋرا باس نارالرعا تارتىلسىن 
 .باسادى ءمورىن دەپ – قوجاناي، اكەڭ ءبىتسىن،
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 ەكى ىمىقت دە، دەيدى –، «وسىنى اكەلىپ الىپ، ونان كەيىن بايدىڭ جازاسىن بەرەمىن»قاراقشى وقىپ كوردى دە: 
 وقي حاتتى ول .تاپسىرادى اكەلىپ حاتتى تەسىكبايعا قاراقشىسى ەكى بويىنشا ايتۋى. جىبەرەدى حاتپەن قاراقشىسىن

 :ەتىپ دۇڭك ساال
. استايدىب سويلەي دەپ، –ىپتى اكەم! الج ما، بار بۋرا باس اق بىزدە ءتىپتى نەسى، التىنى تەرەك، التىن قايداعى –

 :شىعىپ جۇگىرە دە، ەستيدى ساقىپجامال وتىرعان ۇيدە دۇڭكىلدى بۇل
 .دەيدى – ما؟ بار حات اتامنان نەمەسە، –
 :دە تۇسىنەدى مازمۇنىن وقىپ، حاتتى ساقىپ. باالسى دەيدى –! اتاڭ الجىپتى مىنە، بار، –
 يتىپءسو. دەيدى –ز با، بەرەمىز، ءبارى دە بار، قوناقتار ۇيگە كىرىڭدەر! ايايمى وزىنەن دۇنيەسىن جيناعان ءوزى –

 حان. جىبەرەدى احانع حاتپەن تەسىكبايدى. بەكىتەدى مىقتاپ سىرتىنان ەسىكتى ەندىرىپ، ۇيگە ىشكى قاراقشىنى ەكى
 ن سۇرايدى.مازمۇنى حاتتىڭ حان ساقىپتان. شاقىرتادى ساقىپجامالدى. تۇسىنبەيدى تە تۇك وقىپ، حاتتى

 سوندا ساقىپ حاتتى مىناداي دەپ شەشكەن ەكەن:
 ءقازىر .ايتقانى مەنى مەن تەسىكباي – دەگەنى تەرەك التىن ەكى الدىنداعى ەسىك جازعان، پەردەلەپ حاتتى اتام –

بىرىن ء ەكەۋىنىڭ. دەگەنى دايارمىن دەيىن بەرۋگە ءبىرىڭدى سەندەردىڭ كەيىگەندە جانىم قينالۋدامىن، قولىندا جاۋ
. دەگەنى ىڭدارقۇتقار كەلىپ، باستاتىپ ءبىرىن قالدىرىپ، ءبىرىن كەتتى، قاراقشى ەكى –قالدىرىپ، ءبىرىن بەر دەۋى 

 نارالرعا تىباس بۋرا باس اق التىن. دەگەنى قىرىق سانى قاراقشىنىڭ – دەگەنى بار بۇيىم اسىل ارتاتىن نارعا قىرىق
ەشە الماساڭدار، حانعا اپار، ول شەشەدى، اسكەرىن تەز جىبەرەدى دەگەنى ش سەندەر حاتىمدى – دەگەنى ارتىلسىن

 سوككەن دەپ –عوي. حاندا قىرىق كىسىنىڭ اقىلى بار دەۋشى ەدى، تاقسىر ءبىر ايەلدىڭ اقىلىنا جەتپەيسىز بە، 
ۇستاپ  قشىالردىقارا بوساتىپ، قوجانايدى اسكەرلەرى .جىبەرىپتى اسكەرلەرىن ساعاتىندا سول اشۋالنىپ حان. ەكەن

 اكەلىپتى. وسىالي جۇرگەندە قوجاناي باي ولەدى. اكەسىنىڭ ورنىنا تەسىكباي سىرت حاندىقتارىنىڭ ەلىنە شىعا باستايدى.
 پ.ىتەسىكبايدى اكەسىمەن بىرگە جۇرەتىن قازىنا باستىقتارىنا، مال باستىقتارىنا قوسىپ جىبەرىپ وتىرادى ساق

ءبىر رەت تەسىكباي مارموردان قاالسىن سالدىرعان، گاۋھاردان قاقپاسىن ورناتقان، قاناتتى ات مىنگەن، قارىمدى  
 قارۋ اسقان ويماۋىت حاننىڭ ەلىنە بارىپ، مال ايىرباستايدى.

ن دە ساۋىق ويىءوز ەلىنەن بىرگە شىققان حاننىڭ، ۋازىرلەردىڭ، بايالردىڭ مىرزاالرى دا بار ەكەن. اراسىندا كۇن 
مەنەن تاماشا. بايلىققا ماس بولعان مىرزاالر جۇيرىكتەرىن، تۇلپارالرىن جارىستىرادى، بايگى تىگەدى. ءبىر كۇنى 
سورىنا ما، باعىنا ما كىم ءبىلسىن، تەسىكباي مەن بۇركىت مىرزانىڭ ات جارىستىرۋعا باستەسكەنى بارشا جۇرتقا 

ايدايدى. بۇركىتتىڭ جۇيرىگى الدىمەن كەلەدى. تەسىكبايدىڭ ۋادەسى بويىنشا تارايدى. ەكەۋى ەكى جۇيرىگىن الىسقا 
 قولىنداعى بار مۇلكىن بۇركىتباي ۇتىپ االدى.

ونىمەن دە تىنبايدى، تەسىكباي اتىمنىڭ بابى كەلمەدى دەگەن سوڭ، باسكە اتتارى مەن ايەلدەرىن دە تىگىپ، ەكى 
تەسىكباي كەرقۇالنى دا، ساقىپجامالدى دا بۇركىتكە ۇتتىرىپ جىبەرەدى. جۇيرىكتى قايتا جارىستىرادى. سورى قايناپ، 

-ءسويتىپ، باسقا مىرزاالر قايتقاندا تەسىكباي قايتا الماي ويماۋىت ەلىندە قاالدى. ماستانعان بۇركىت سوندا تۇرا
بىر سۇمدىق ەشىككەن سوڭ ءتۇرادى. تەسىكبايدىڭ قازىنا باستىقتارى ەلىنە كەلسە دە، ساقىپقا كورىنە الماي جۇرەدى. ك

بولعانىن ءىشى سەزگەن ساقىپ ءسال ءتۇسىن وزگەرتىپ، قاالنى اراالپ ءجۇرىپ، ءوزىنىڭ قازىنا باسشىسىنا كەزىگە 
كەتەدى. بوگدە ايەل بولىپ، تەسىكبايدى سۇرايدى. جاسىرىن سىر اشكەرە بوالدى، ماسقاراسى شىققان ەرىن ەستىپ 

عان ساقىپ جانىنا باياعى مال باسشىسىن ەرتىپ الىپ، اسىعىس ەرىن ىزدەپ، جولعا بىلەدى. ەرىنىڭ ەزدىگىنە اشىن
شىعادى. كۇن جۇرەدى، ءتۇن جۇرەدى، اپتا ءجۇرىپ، اي جۇرەدى. ويماۋىتتىڭ ەلىنە بارادى. قاالنىڭ ءبىر شەتىنەن 

جەردەن ءبىر ءۇيدى  ورىن االدى. ەرەكشە جاسانادى دا، بۇركىت مىرزانىڭ جايىن ىزدەپ تابادى. سوعان جاقىن
ۇستاۋعا بەكيدى دە، قايتا كەلىپ، مىڭ ساندىققا تاس تولتىرادى، مىڭ ساندىققا ءجۇن تولتىرادى، ساندىقتى بەكىتىپ 

 سىرالتادى. بارلىعىن نارعا ارتىپ، سويلەسكەن ۇيگە تۇسەدى.
اعۋشى ىزدەپ كەلسە، وشاقتا وت جبۇ دا ءبىر سىلقىم مىرزا، بۇركىتپەن جاقىنداسا تۇسەدى. ەرى بايعۇس تەسىكبايدى 

بولىپ وتىر ەكەن. قوجايىنعا پۇل بەرىپ، ونى ساتىپ االدى. ۇيىنە اكەلىپ، وت جاعۋشى ەتىپ قويادى. كۇندەردىڭ 
كۇنىندە بۇركىت مىرزانى ساقىپ قوناققا شاقىرادى. بۇعان دەيىن مىڭ ساندىق گاۋھار، التىنى بار، مىڭ ساندىق اسىل 

رزاعا اق جەتىپ كەلىپتى. ساقىپ مى-اتانعان ساقىپقا جاقىنداي الماي جۇرگەن بۇركىت شاقىرعاندا جىبەك مالى بار باي
اس پەن شاراپتى اياماي بەرىپتى. مىرزا ابدەن قىلجاقتاپتى. وسى كەزدە قىزشا جاسانىپ ساقىپجامال ۇيگە كىرىپتى. 

دەپتى.  «دە، سىرعا كورىپ شۇكىر ەتتىممەن جەڭىسحاننىڭ قىزى ەدىم، سەندەي جىگىتتى ىزدەپ تاپپاي جۇرگەن»
 بۇركىت ونان ءارى ماستانىپتى.

قوناق ۇيگە شەشىن دە جات دەپ بۇيىرىپتى. بۇرىننان دايىنداپ قويعان قوجانايدىڭ مالعا باساتىن تاڭباسىن شەشىنىپ 
پتى. وسىمەن اي پ قۇتىلىجاتقان بۇركىتتىڭ سانىنا اكەلىپ باسىپتى. قىزعان تەمىرگە شىداسىن با، مىرزا جاالڭاش قاشى
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وتەدى، اپتا وتەدى، بۇركىتتى باعادى دا جۇرەدى. مىرزانىڭ جاراسى جازىلدى دەگەندە، ويماۋىت حانىنا ساقىپ جىگىت 
 بولىپ، جاسانىپ كەلىپ ارىزدانادى.

 نداوسى. ءولدى كىسى ول. ەدى بەرۋشى اال قاراقشىالر مالىن ونىڭ. ەدى باي شىققان اتى الەمگە قوجاناي اكەم –
جوعالتىپتى دا، بار مۇلكىن بۇركىت دەگەن قاراقشى تاالپ الىپتى. مالىمدى تانىپ ۇستاپ،  ونى كەلگەن، تەسىكباي اعام

 :بۇركىت. دەيدى –الدىڭىزعا كەلدىم، 
 :ساقىپ سوندا. ايتىسادى الدىندا حان جاق ەكى ءسويتىپ دەيدى، – العانمىن، ۇتىپ –
نەدى. سانىن اشىپ جىبەرسە، قوجانايدىڭ وتى دەپ –! كورىڭىز بار، دەنەسىندە بەلگىسى ەكەنىنىڭ ۇرى مۇنىڭ –

 ايداي تاڭباسى شىعا كەلەدى.
 ىپباس تاڭباسىن اكەم دەپ، ۇرالما ەكىنشى سوندا. تۇسكەن قولعا رەت سان ۇرالعان، كوپ مالىن اكەمنىڭ مىنە، –

 .دەيدى –! العان مالىن توناپ، دا اعايىمدى سوڭ ولگەن اكەم قاراڭىز،. ەدى
مۇلكىن ەكى ەسە ەتىپ ساقىپقا قايتارادى. ءىس بىتكەن سوڭ ساقىپجامال -حان بۇركىتتى زىندانعا ساالدى دا، مال

 ەلىنە قايتۋعا دايىنداالدى دا، پاتشاعا كىرىپ، بۇركىتتى سۇرايدى.
 يماۋىتو. دەيدى –! تارتسىن جازاسىن بارىپ سوندا بەرىڭىز، عوي، ادامى حاننىڭ ءبىزدىڭ بولسا، دا قاراقشى ول –

ى ماقۇل كورىپ، بۇركىتتى بەرەدى. ساقىپ ونى بايالتادى دا، ءبىر تۇيەگە ارتادى. تۇيەنىڭ باسىن تەسىكبايعا مۇن حان
جەتەلەتىپ قويادى. الىس ءجۇردى، كوپ ءجۇردى، قانشا دا بولسا، وڭ ءجۇردى. ءبىر كەزدە بۇركىت ۇتسا، ەندى 

 ا، تەسىكباي ونى جەتەلەپ كەلەدى.بۇركىت بايالۋد
ەلىنە جاقىن كەلگەندە، ساقىپجامال ايەلشە كيىنىپ، تەسىكبايدى قاسىنا شاقىرادى. تەسىكباي ايەلىنىڭ بەتىنە باجىرايىپ 

تۇرىپ، ەڭىرەپ جىالپ قويا بەرىپتى. سوڭىنان بۇركىتتى -قاراپتى دا قالىپتى. ءوز كوزىنە ءوزى سەنبەي تۇرىپ
 ىنىڭ كىم ەكەنىن سوندا تانىتادى.شاقىرادى. ءوز

 :امىرز بۇركىتباي سوندا. دەيپتى –، سەن تەسىكبايدى قاالي الدادىڭ، ەندى كىمگە الداندىڭ، كور؟! مىرزا ە، –
 ازات ونى ساقىپ جەردە سول. جىالپتى جالىنىپ دەپ – كورمە، قىال ماسقارا ەندى بواليىن، مااليىڭ ءومىرى –

 استاپتى.ب بوال باس ءبۇتىن باسى كىرىپ، اقىل كەيىن بۇدان تەسىكبايعا. ەتىپتى
 . ءادىل پاتشا37

ەرتە كەزدە ءبىر سال جىگىت ساپارعا شىعىپ كەلە جاتىپ ءبىر ۇلكەن قاالعا تاپ بولىپتى. ول قاالنىڭ ءدال ورتاسىندا 
العان ەكەن دەيدى. وسى ۇلكەن بايتەرەك كورەدى. بايتەرەكتىڭ ءبۇرى اسپانعا اتىلىپ شىعىپ، قايتا جەرگە قۇ

ەپ د« ۇستايمىن»بايتەرەكتىڭ ءبۇرى جەردى مۇلدەم جارىق قىپ تۇرادى ەكەن. ەگەر كىمدە كىم بۇنىڭ بۇرىنەن 
تاياپ بارسا، قولى ماڭدايىنان اسپاي قاالدى ەكەن. الگى جىگىت بايتەرەكتى اناداي جەردەن كورىپ، تاياپ كەپ، 

نان وزباي قالىپتى. مىنە، وسى كەزدە سول ەلدىڭ پاتشاسى جينالىس ىستەپ، ءبۇرىن االمىن دەگەندە قولى ماڭدايى
 ەلدى جيناپ قۇالقتاندىرادى.

 اڭدايىنانم نەگە قولى بارعاندا كىسى دەپ االم ءبۇرىن شاشادى؟ جارىق جارقىراتىپ نەگە ءبۇرى بايتەرەكتىڭ وسى –
ايتارا ق اۋاپج ساۋالىنا ادام ءبىر بىردە ىشىنەن ەلدىڭ جيىلعان. سۇراپتى حالقىنان دەپ – نە؟ سەبەبى قاالدى؟ وزباي

 الماسا كەرەك.
 .ەرەكك سالسا زىكىر دەپ – بويايمىن، قانعا ورىندارىڭدى تۇرعان جويىپ، قىرىپ دە ءبارىڭدى تاپپاساڭدار، ەگەر –

 حالقى:
 دەپ – ريزامىز؟ ولتىرۋگە ءبارىمىزدى تاپپاساق، ەگەر. بەرىڭىز رۇقساتىن ايدىڭ ءبىر بىزگە تاقسىر، ويباي، –

 .مىس-سۇراپتى جالىنىپ
حالقى كۇنباتىس، كۇنشىعىسقا تاراپ كەتىپتى. بۇل ەلدىڭ حالقى ءبۇيتىپ ۇيدە قوزعالماي وتىرىپ ولگەنشە اداسىپ 

جاققا تاراپ كەتەدى. وسى كەزدە الگى جىگىت ەرتىس دارياسىنا تامان ورلەگەن كىسىلەرمەن ىلەسىپ -ولەيىك دەپ جان
 ەدى.كەت

م دەپ وياليدى. وسىاليشا كەتىپ بارا جاتقاندا ءبىر ادا« وسى ەرتىس دارياسىنىڭ باسىن كورسەم»ول جىگىتتىڭ ويى 
قۇدىقتان قاۋعامەن سۋ تارتىپ، مال سۋارىپ، ىدىسقا قۇيىپ جاتادى. سوندا ول كورىنگەن كىسىنىڭ شەلەگىنە سۋ 

گى سول قالىپپەن بوس قاال بەرەدى. ونان ارمەن ورلەپ كەلە قۇيادى دا، ءوز شەلەگىنە ءالى قۇيماپتى. ءوز شەلە
جاتسا، تاۋدىڭ بوكتەرىندە بىرەۋ وتىن الىپ جاتىر ەكەن دەيدى. ول وتىنىن كوتەرەيىن دەگەندە كوتەرىپ تۇرا 

دى، تاعى الماپتى. كوتەرە الماعان سوڭ وتىن ۇستىنە قايتا وتىن ساالدى. جانە كوتەرە الماپتى. ونىڭ ۇستىنە قايتا ساال
كوتەرە الماپتى. ءتىپتى بولماعان سوڭ كوپ قىپ سالىپ اپ، ەندى كوتەرگەندە كوتەرىپ كەتىپتى. جوالۋشى جىگىت 
بۇعان تاڭىرقاپ، تاعى ورلەپ ءجۇرىپ وتىرسا، ءبىر ادام ەگىن ورىپ جاتىر ەكەن. ول ەگىن ورسا، پىسقان پىسپاعانىنا 

بولەك جينامايدى. ونان ارمەن ورلەپ كەلە جاتىپ، بەلى بۇكىر، كوزى  قاراماستان ورىپ، سۋعا تاستاپ جاتىر. نە
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قىزىل شال كەز بولىپ، ول كىسىگە سالەم بەرەدى. ودان جاڭاعى جولدا كورگەن بىلگەنىن اڭگىمەلەپ، سەبەبىن 
 سۇراسا:

 نىڭمە. بوالسىڭ كەز بەرسەڭ جۇرە ورلەپ جولمەن وسى. بىلەدى اعايىم ءبىر مەنىڭ ونى. بىلمەيمىن مەن ونى –
 ا،جاتس كەلە اسىپ بەلدى ءبىر تاعى. بەرىپتى جاۋاپ دەپ –ن بىلمەيمىن، مە. عانامىن ەلۋدە ءجۇز جاس، جاسىم
 اعىجاڭ شالدان ول. بوالدى كەز شال ءبىر دەگەندەي مە ءىنىسى الگىنىڭ جاسىراق گورى ودان وڭدەس، شال جاڭاعى
 :ەدى سۇراپ بىلگەنىن كورگەن جولدان

ى جۇرسەڭ، مەنىڭ اعايىم كەز بوالر. سول كىسىدەن ىلگەر. عانا سەكسەندە ءجۇز جاسىم. جاسىراق جاسىم مەنىڭ –
سۇراساڭ سو بىلەدى. سونان سۇرا دەپتى. ىلگەرى ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، تاعى ءبىر بەلدى اسقاندا، ودان گورى جاس، 

 قارا شال كەز بوال كەتىپتى.-ساقال مۇرتى قاپ
اسىپ، كورگەن بىلگەنىن ايتىپ، كەيىن قالعان ەكى شالدىڭ ءمانىسىن قوسا سۇرايدى. سول كەزدە الگى ونىمەن اماند

 شال بايتەرەكتەن باستاپ، سەبەبىن ايتا باستاپتى.
 ادام بىرء تۇسىندا، سونىڭ. ەدى تۇرىپ پاتشا ءبىر جەردە سول زامانىندا، ءبىر زاماننىڭ كۇنىندە، ءبىر كۇندەردىڭ –

ىن تاپقان ادام جەر ساتقان كىسىگە التىنىن الىپ الت. تاپتى التىن ادام ول جەردەن العان. ساتتى جەرىن ادامعا ءبىر
 بارىپتى.

 .كىسى تاپقان دەيدى – ال، ءوزىڭ المايمىن، التىنىڭدى مىنا مەن –
 .دەيدى – المايمىن، مەن التىندى شىققان ودان ەندى ساتقام، ساعان بىردەن جەرىمدى مەن –
 پەي،كەلىس ەكەۋى اقىرى. كەرەك قىزاراقتاسا دەپ – جوق، العانىم التىنىڭدى الدىم، ساتىپ جەرىڭدى السام مەن –

 .جۇگىنىسەدى بارىپ پاتشاسىنا ەلىنىڭ
 پاتشا:

 ما؟ بار ۇلىڭ سەنىڭ –
 .بار –
 ما؟ بار قىزىڭ سەنىڭ –
 .بار –

 وسى كەزدە پاتشا:
رپاقتىڭ ۇ ەكى سول التىندى وسى دا، بولىڭدار قۇدا دەسكەن قۇداي. بەر كىسىگە ساتقان جەر مىنا قىزىڭدى سەن –

 سكەندە قۇداي اساسقان، باۋىر-قۇيرىق بولماي، قارسى ەكەۋى بۇل بۇعان. شەشەدى دەپ –يگىلىگىنە جۇمساڭدار! 
 باتاسىن پاتشاعا ءادىل جۇرتى قالعان قايران بۇعان. جۇمساپتى توماالعىنا-توي سوالردىڭ التىندى الگى بولىپ، قۇدا

شىعان سىقتاپ قويىپتى. ونىڭ باسىنا شان-جۇرتى جىالپ-ولعان سوڭ، ەلب قايتىس كۇنىندە كۇندەردىڭ پاتشا. بەرەدى
اعاشى ۇلكەن بايتەرەك بولىپ ءوسىپ، حالقىنىڭ يگىلىگىنە بولەنگەندىكتەن، بايتەرەكتىڭ ءبۇرى جارقىراپ ساۋلە 

 شاشاتىن بولىپتى.
 انج ءوزىنىڭ –ەن ادامنىڭ ءوز شەلەگىنە سۋ قۇيماي، ەلدىڭ شەلەگىنە سۋ قۇيىپ جاتقانى الگى جولدا كەزىكك

 ەرگەنى،كوت اپ قوسىپ-قوسىپ قىپ كوپ الماي، كوتەرە وتىن. بولدى ەدىگە جەگەن قامىن ەلدىڭ ويالماي ساقتاۋىن
 ەڭىلج سايىن دانىككەن ەتكەنگە ادەت ىستەپ، كوپ ۇردىقتى قىلمىس،. دەيدى باستان اۋەلى نارسەنى ءار قاراعىم،
 تاستاي عانا سەزىلەر. اقىرىندا تاۋ ادامعا ول بوالر،

 ەگىن ورعان كوردىڭىز جولدا دەيدى،
 جان الۋشى سۇراساڭ سوندا دەيدى.

 كارىنى الىپ جاتقان،-تاڭداماي جاس
 كور بوالر الىپ سۋعا سالىپ جاتقان.

 ادامدار اقىلمەنەن ويالڭدارشى،
 ىمنەن قاشىپ قالىپ جاتقان؟ەشكىم بار ما ول

اۋەلى جولىققانىڭ مەنىڭ ەڭ كىشى ءىنىم ەدى. العانى ناشار ادام بولعاندىقتان دۇنيە مۇلكىن جيا الماي قالعان قاراقاسقا 
 مۇرتى، شاشىمەن ەرتە اعاردى.-كەدەي. كۇيگەلەك ادام بولعاندىقتان ساقال
 ەكىنشى ءىنىم جاسى بار جۇزدە سەكسەن،

 اسىن باستان كەشكەن.ايتايىن حيكاي
 جۇبايى جامان بولدى ول ءىنىمنىڭ،

 اقىلى ازداۋ بولدى كوكەيتەسكەن.
 دى،-سوندىقتان ساقال مۇرتىن اق شالعان
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 دى.-تەك مالمەن قارا باسقا باق قونعان
 جۇبايىم وزىممەنەن بىردەي بولىپ،

 كارتەيمەي ءبىر وزىمە كوپ تاڭداندى!
قۇتىم جۇبايىممەن ساي -باسىم، اقىل -مەن جيىرما جاستا ەدىم. مەنىڭ مالسول بايتەرەك ءوسىپ شىققان كەزدە 

مۇرتىمدى اق شالمادى. ءقازىر ەكى ءجۇز ەلۋدەمىن دەپ ول قاريا بارلىق جۇمباقتى شەشىپتى. -بولدى دا ساقال
 دەگەن ءسوز وسىدان قالسا كەرەك.« قارياالردىڭ ءىشى التىن ساندىق»
 ى. ادىلشىلىك ءھام گۇل اعاش38
قاتىندى ەكى ادام بولىپتى. ءبىر باالسى بار ەكەن. مەيلىنشە كەدەي بولىپ ەشبىر جۇمىس قىلۋعا -ءبىر قاالدا ەرلى 

مالدارى جوق ەكەن. ءبىراق ەگىن ساالتىن ازىراق جەرلەرى بار ەكەن. ونى دا وزدەرىنىڭ ورنىنا ءبىر كەدەي 
پ تاۋىپ الىپ، سول جەرگە ەگىن ساال باستاپتى. ءبىر كورشىلەرىنە ساتادى ەكەن. سول كورشى ەكى وگىز امالدا

ۋاقىتتا جەردەگى سوقامەنەن جىرتىپ ءجۇرىپ جەردىڭ استىنان سوقاسى ءتيىپ سىلدىراعان قۇمىرانىڭ سىبدىرى 
ەستىلەدى. جەردى قازىپ قۇمىرانى تاۋىپ قاراسا، تولعان التىن ەكەن. سوندا كەدەي التىننىڭ بىرىنە تيمەستەن كومىپ 

 ىپ، جەردىڭ يەسىنە بارىپ حابار بەرىپتى.قوي
 ەسىي جەردىڭ سوندا. دەيدى –تىن سالعان قۇمىرا تاپتىم، ءجۇرىپ سونى جىلدامىراق ال، ال جەرىڭنەن سەنىڭ –

 :ايتىپتى
 يەسىلى،ت ساعان دا التىن سەبەپتى سول پايداالنۋعا، ەدىم ساتقان ساعان مەن ەمەس، ءتيىستى ماعان كۇندە بۇ جەر –
بىرى -دەپ. اقىرىندا توبەلەسىپ ءبىرىن – ،«ال سەن ال، سەن». ەرەگىسىپتى كەدەي ەكى شەيىن كوپكە. دەپ –

 جارالى قىلىپ، حاندارىنا بارىپ ارىز قىلىپتى.
 جەردى. دەپ –« باالالرىڭ بار ما، قانشا؟»حان ارىزدارىن تىڭداپ، ەكەۋىنىڭ ادالدىعىنا تاڭ قالىپ سۇراپتى: 

ان بيلىگى ەن. سوندا حاننىڭ قىلعەك بار ءۇعىلى ءبىر يەسىنىڭ بۇرىنعى بار، قىزى ءبىر كىسىنىڭ جۇرگەن پايداالنىپ
ەكەۋىنىڭ باالالرىن نەكە قىلىپ قوسىپ، تابىلعان التىندى جاستارعا بەر دەپ ۇكىم قىلىپتى. سوندا ەكەۋى دە بيلىككە 

رشا ماڭايىنداعى قاالالردى شاقىرىپتى. ەكى جاس مەيلىنشە رازى بولىپتى. جاستارعا ءايبات ءۇي سالىپ، توي قىلىپ با
باقىتتى بولىپ اتاالرى دا زارۋات كورمەپتى. نەشە زامان وتكەن سوڭ باياعى التىن تابىلعان جەرگە گۇل اعاشى ءقسىپ، 

 گۇلدەگەندە التىن شىعاراتىن بولدى دەيدى.
ەرگە كەز بولىپ، گۇل اعاشىن كورىپ جىلدام كەلىپ ءبىر كۇنى پاتشا اڭعا شىعىپ، كوپ ءجۇرىپ باياعى التىن ج 

گۇلىنەن جۇلىپ االيىن دەگەندە، اعاش كوككە كوتەرىلىپ كەتىپتى. پاتشا كوپ قايران بولىپ تۇرىپتى. سونان سوڭ 
عا ۋكەيىن قايتىپ بارىپ قاراسا، اعاش ورنىنا بارىپ قالىپتى. پاتشا قايتادان جاقىن كەلىپ اينالىپ قاراپ، تاعى دا ۇستا
 ۇمتىلعان ەكەن، تاعى كوتەرىلىپ كەتىپتى. پاتشا ءۇش مارتەبە جاھات قىلىپ بولماعان سوڭ ۇيىنە بوس قايتىپتى.

دەپ سۇراپتى.  «بۇل نە نارسە»پاتشا سارايىنا كەلە ساال نوكەرلەرىن، مولدادارىن جيىپ كورگەنىن بايان قىلىپ ايتىپ، 
پاتشا ءۇيىن، حالقىن، جۇرتىن تاستاپ، سول كورگەن نارسەسىن بىلۋگە  ەشقايسىسى تاۋىپ جاۋاپ بەرە الماپتى. سوندا

عاھيد قىلىپ، جوالۋشى بولىپ جونەلىپتى. ءوز شاھارىنا جاقىن ءبىر قاالدا كەمپىر كورىپتى. سول كەمپىردەن بىلەدى 
تى. وزدەپ جىبەرىپعوي دەپ ءوز جۇمىسىن سۇراعان ەكەن. كەمپىر ءبىر شاھاردا ءبىر قارت بۇكىر شال بىلەدى دەپ ك

 پاتشا ايتقان شاھارعا كەلىپ كوپ ىزدەپ، اقىرىندا ايتقان اق شاشتى بۇكىر شالدى تاۋىپتى.
 سول شال پاتشانىڭ جۇمىسىن تىڭداپ بولىپ، ايتىپتى:

 شاھاردا پالەن جاقىن اعام، ورتانشى مەنىڭ ول ەمەسپىن، مەن كىسى بىلەتىن جۇمىسىڭدى جۇرگەن ىزدەپ سەنىڭ –
ى اعاسىن تاۋىپ الىپتى. سول قارت جاس شالدىڭ باعاناعى ايتقان الىپ، قاعاز قارتتان پاتشا سوندا. دەپتى – تۇرادى،

ۇلكەن بولسا دا باعاناعى ىنىسىنەن جاسىراق، تىڭ ەكەن دەيدى. شاشىنىڭ اعى دا از دەيدى. سوندا پاتشا تاڭ قالىپتى. 
پ ەدى، باعاناعى قارت وتىرىك الداپ جىبەرگەن ەكەن دەپ ايتى« قارت»بۇل جاس كىسى عوي، باياعى كەمپىر »

 يدى. اقىرى جۇمىسىن ايتىپتى. شال ەستىپ بولىپ باسىن شايقاپ ايتىپتى:ويال دەپ –، «عوي
 ەندى. ءىنىسىمىن ورتانشى مەن. ەمەسپىن مەن شالىڭ جۇرگەن ىزدەپ سەنىڭ ءھام كەلمەيدى ءحالىم مەنىڭ –

قىن جا تەڭىزگە شاھاردا ءبىر ءوزى. دەپتى – بىلەدى، ءسوزىڭدى بۇ سول. بار تاعى اعامىز ۇلكەن بارىمىزدەن
 ايتقان زدەپى پاتشا. جونەلىپتى ىزدەپ قارتتى تۇڭعىش الىپ، قاعاز تاعى شالدان بۇ پاتشا سوندا. دەپتى –تۇرادى، 
 .الىپتى تاۋىپ قارتتى تۇڭعىش كەلىپ، شاھارىنا

كىسىسىن پاتشا كورگەن جەردە ءتىپتى قايران قالىپتى. قارت دەپ ايتاتىن سول تۇڭعىش قارت دەپ ىزدەپ كەلگەن 
 قارا دەيدى. پاتشا جۇمىسىن ايتا باستاپتى:-جاس، بەتى ۋىلجىپ تۇرعان، شاشى قاپ-ەمەس دەيدى، جاپ

 ەنم ساباقتارىمەنەن؟ التىن كەلدى، قايدان اعاشى گۇل قىرعا. دەپ – عوي، ايتا سەن. كەلدىم ىزدەپ سەنى مەن –
. دەيدى –دى، كەتسەم قايتا ورنىنا بارادى، كەتە كوتەرىلىپ كوككە دەپ، االيىن جۇلىپ گۇلدەرىنەن بارسام جاقىنداپ

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1041 bet 

 دا بولسا شىكى جاسى ءىنىڭ ورتانشى جاسسىڭ؟ وسىنداي سەبەپتەن نە سۇرايتىنىم، قالىپ تاڭ سەنەن ءبىر دا تاعى
 .دەپتى – وياليتىن؟ دەپ بە اكەلەرىڭ سەندەردىڭ اپپاق، شاشى. شال قارت مۇلدەم ءىنىڭ كەنجە. بار اعى شاشىنىڭ

سوندا شال پاتشاعا ءبارىن ايتىپ بەرۋگە ۋاعدا قىلىپ، اۋەلى وتىرىپ تاماق ىشەيىك دەپ وتىرعىزىپتى. تاماق جەپ 
دەپتى. « لوزگە قاربىز اكە»بولعان سوڭ شالدىڭ قاتىنى ءبىر قاربىز الىپ كەلىپتى. شال ول قاربىزدى قايتارىپ، 

-قاتىنى ەرىنىڭ بۇيرىعىمەن بارسا دا، باستاپقى قاربىزىن قايتا اكەلىپتى. سەبەبى، وزگە قاربىز جوق، بار بولعانى بىرەۋ
، دەپ. اقىرىندا سول قاربىزىن جەپ« وزگە قاربىز كەلتىر»اق ەكەن. سندا شال قاتىنىن ون ەكى قايتارا جۇمساپتى، 

 پاتشاعا ايتتى دەيدى:
ارتە لە تۇرا قاتىنىمدى نەشە مبى ءوزىم وسىنى. ەدى بەر قاربىز جالعىز بولعانى بار بىزدە پاتشام، بە، كوردىڭىز –

دەپ جانە قاتىنىم ەكىقابات. سوندا دا قاتىنىم قاربىز االمىن دەپ ون ەكى رەت بارىپ، « قاربىز كەلتىر»جۇمسادىم، 
گەن جوق. مەنىڭ قاتىنىم اقىلدى، جۋاس، سول سەبەپتەن مەن ون ەكى كەلدى. سوندا دا ماعان اشۋالنىپ ءالم دە

ىنىلەرىمنەن تىڭ، جاسپىن، جاسىم كوپ بولسا دا، كەنجە ءىنىمنىڭ قاتىنى مەيلىنشە دولى، سول سەبەپتەن ەرىن 
قارتايتتى. ورتانشى ءىنىمنىڭ قاتىنى ونشا دولى دا ەمەس، ونشا جاقسى دا ەمەس وزىنە، سول سەبەپتەن ەرى كوپ 

 ارتايا قويعان جوق.ق
گۇل اعاشى شىققان جەردى ءبىر كەدەي ادام وزگە ءبىر كەدەيگە »ەندى ءوز جۇمىسىڭ تۋراسىندا ايتاتىنىم مىناۋ: 

ساتقان ءھام ساتىپ العان كەدەي جەر جىرتىپ ءجۇرىپ ءبىر قۇمىرا التىن تاۋىپ العان. سوندا ەكى كەدەي ۇرسىسىپ 
پ جاقىنداسىپتى. سول گۇل اعاشى ەكى كەدەيدىڭ ادالدىعىنا شىققان ءبىر باقىت، حاننىڭ اقىلىمەنەن باالالرىن قوسى

« ىنشالدار جاقسى تۇرس»ءوز يەسىنەن باسقا ەشكىمگە بۇيرىعى جوق. سول ءۇشىن گۇلدى اسپاننىڭ جىبەرگەنى، 
معا بىلدىرگەن دەپ. بوتەن كىسى بۇل گۇلدەن اال المايدى. ونىڭ اسپانعا كوتەرىلەتىنى االمىن دەگەن سول ادا

 .دەپتى –، «بەلگىسى
 . جارتى عۇمىر بايلىقتا، جارتى عۇمىر پاقىرلىقتا39
ءبىر كەدەي شارۋا كەلە جاتسا الدىنان اق بوز اتقا مىنگەن اق شاپاندى، اق ساقالدى، ۇزىن بويلى، باتىر قاباقتى  

 قي كوتەرىپ:ءبىر ادام كەز بوال كەتىپ، امان سالەمگە قاراماستان ۇزىن اق تاياعىن نۇ
 –قتا. كانە، قايسىسىن الدىمەن االسىڭ؟ پاقىرلى ءومىرىڭ جارتى بايلىقتا، ءومىرىڭ جارتى سەنىڭ! سورلى ەي، –

 .دەپتى
 دەيدى.« مەن ءۇي ىشىممەن اقىلداسىپ كەپ ايتايىن»ول جىگىت 

 قاتىنىنا كەلىپ:
 – االيىق؟ قايسىسىن الدىمەن. ەكەن پاقىرلىقتا جارتىسى بايلىقتا، جارتىسى عۇمىرىمىزدىڭ ءبىزدىڭ قاتىن، وي، –

 .دەيدى
 .االيىق بايلىقتى الدىمەن –
 وي، قاتىن، جاس ۋاقىتىمىزدا بايلىقتى الىپ اپ، قاۋساعاندا پاقىرلىقتى الساق نە بوالمىز؟ –
 باي. لدىا مەنالدى بايلىقتى اقىرى. كەرەك بولماسا قاتىنى دەپ – كەرەك، الۋىمىز بايلىقتى الدىمەن ءبىز جوق، –

 ى.جاتت قورادا مىڭعىرىلىپ ءبىتىپ، قوي مىڭ. ءبىتتى كوپ قوي. كەتتى بوپ
 كوپ ءۇي كورشى قوندى.

 .بايى دەيدى – بەرەيىك ساۋىن مىناالرعا –
 ۇيگە ون قويدان بىتكەن مىڭعىرىال وتىرا. قاتىنى دەيدى – بەرەيىك، ەنشى ورنىنا ونىڭ. بەرمەيىك ساۋىن. جوق –

 .بەرەدى ءبولىپ ۇستاپ جۇزدەن-جۇز
 .كورشىلەرى دەيدى – قايتكەندەرىڭ؟ مىنانى –
 .دەيدى –جوالتا سىزدەرگە بەرگەنىمىز  اق-ءبىر بۇنى –
 –ءبىزدىڭ جارتى عۇمىرىمىز بايلىقتا، جارتى عۇمىرىمىز پاقىرلىقتا. باسىمىزعا كۇن تۋعان ۋاقىتتا كومەكتەسىڭدەر،  

. تۇردى پبەرى ساۋىپ قىرقىپ، ۋاقىتىندا والر. باقتىرادى بەرىپ قوسىپ وننان-ون قويدى ءجۇز قالعان سونان. دەيدى
وننان قوسقان قويدان جاس ورتاسىنا كەلە بەرە -ا جاقسى ءومىر سۇرە بەرەدى. وسىاليشا جۇرگەندە ونوسىاليش

جۇزدەن -جۇزدەن قوي بەرگەن كورشىلەرى جۇز-ايىرىلىپ قاالدى. باستارىنا قايتا پاقىرلىق ورناعان كەزدە جاڭاعى جۇز
اي بول، قاتىنىڭنىڭ اقىلىمەن ب»ەن وتە باستايدى. قايتارىپ قوي بەرەدى. مىنە، وسىاليشا قايتادان ءومىرى بايلىقپ

 .كەرەك قالسا وسىدان ءسوز دەگەن «بول جومارت –باي بولساڭ 
 . بىلگىر مەن حان40

بۇرىنعىدا ءبىر باي بولىپتى. ءتورت تۇلىگى ساي بولىپتى. ءوزى اقىلدى دۇنيەدەگى بىلگىر بولىپتى. ءبىراق مۇنىڭ 
باالم »جالعىز باالسى بولىپتى. كۇندەردىڭ كۇندەرىندە باي باالسىن شاقىرىپ الىپ، بار اقىلىن ۇيرەتىپتى. اقىلىندا 
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 دەگەن –، «قىماقپەن دوس بولما! ءۇشىنشى جاڭا بايىعاننان قارىز الما!بىرىنشىدەن قاتىنىڭا سىرىڭدى ايتپا! ەكىنشى ا
 .ەكەن

باالسى اكەسىنىڭ بۇل ايتقان سوزدەرىنە ماقۇل دەپ كونگەن. ءبىراق نەگە ايتقانىن بىلمەي، تااليعا دەيىن تۇسىنە 
بارلىعىن  كەسىنىڭ ايتقاندارىنىڭويالي ويىنىڭ تۇبىنە جەتە الماپتى. ءبىر كۇندەرى بولعاندا ا-الماي ءجۇرىپتى. ويالي

قولىمەن ىستەپ كوزىمەن كورمەكشى بولماق بولىپ، ءبىر بايدان قاساقانا قارىز االدى. ءبىر اقىماقپەن دوس بوالدى. 
ءسويتىپ ۇيىنە كەلىپ، ءبىر قويدى باۋىزداپ ءولتىرىپ، قولىن قانداپ، ءۇيىنىڭ ارتىنان جەر قازىپ كومە سالىپ 

 قاتىنىنا كەلىپ:
 قانى ونىڭس ەدىم، ءولتىرىپ كىسى ءبىر بە؟ كوردىڭ قاندى قولىمداعى مەنىڭ مىنا. ايتپا ەشكىمگە! قاتىن! قاتىن –

 :قاتىنى. دەيدى
 .دەيدى –! كىمگە ايتايىن، ەشكىمگە ايتبايمىن، اي-ءتاڭىر وي، –

سونىمەنەن ءبىراز كۇندەر وتەدى. ءبىر كۇنى تۇندە قاتىنىن ساباپتى. قاتىنى، ازانىمەن تۇرا سالىپ حانعا بارىپ ارىز 
ەدى، ەندى مەنى دە سويتبەكشى بولدى ما، تۇنىمەن ساباپ « بايىم انادا ءبىر كىسىنىڭ قانىن ءىشىپ»بەرەدى. 
 االسىنب بايدىڭ بارىپ جەندەت. شاقىرتادى جاۋاپقا ىبەرىپج جەندەتىن ءبىر اق ەستىسىمەن حان. دەيدى –شىقتى، 

 ەپد – ،«ەدى جاتىر تيمەي قولىم» كەلسە، دوسىنا دەپ جۇرەيىن ەرتە دوسىمدى كۋالىككە جاتقاندا كەلە ايداپ
بۇالي دەۋىنە قويمايدى. جابىسىپ -ىراسادى. واليۇش قارىزدارى باياعى بەرگەندە، وتە بۇدان قوشتاسىپ. بارمايدى

جاعادان االدى. قالمايدى. جانىن تىقسىرىپ بارا جاتقان سوڭ بۇرىنعى اقشاسىن جانىنان سۋىرىپ بەرە ساالدى. بۇدان 
 دا ءوتىپ حانعا كەلەدى. حان:

ەرىپ ى ولتىرمەكشى دەپ ارىز بمەن ەندى ەدى، ءولتىرىپ ادام ءبىر انادا قاتىنىڭ قىالسىڭ؟ قانىشەرلىك ءۇشىن نە –
 يدى؟دە –وتىر راس پا، 

 باال:
 جىبەرىپ ادام سەنبەستەن حان. بەرەدى ايتىپ اياق-باستان شىنىن دەپ – ەمەسپىن، ويتكەن تاقسىر جوق –

 كەرتارتپا اعىماب قورقىپ، اقىلدىلىلىعىنان اكەسىنىڭ مۇنىڭ حان ءبىراق. سەنەدى جەتىپ شىنىنا اقىرى كورسەتتىرىپ،
بوال ما دەگەندەي ماقساتپەن قۇرتتىرماقشى بوالدى. ءبىر تەرەڭ زىندان قازدىرىپ، سوعان اكەسى مەن باالسىن سالىپ 

ۇعىپ ب-كومدىرىپ تاستاتادى. ەكى، ءۇش جىل وتەدى. وعان شەيىن ديحاندار دا قاراپ جاتپاستان ەگىن ەگىپ، وعىپ
 زىنداننىڭ ءۇستىپ تاپتاۋعا دا جاقىنداپتى.

سا بالىگەر، ءتاۋىپتىڭ ەشقايسىسىن قويماي قارات-ۇنى حاننىڭ تاماعىنا ءشوپ كەتىپ، اۋىرادى. دۇنيەدە باقسىءبىر ك 
 دا جازىال المايدى. ءبىر كۇنى بۇرىنعى بىلگىر بايدىڭ ءقادىرىن بىلەتىن ءبىر ادام حانعا كەلىپ:

 – ،«التىننىڭ قولدا باردا ءقادىرى جوق». ەدى جازار بولسا قااليدا اۋىرۋىڭىزدى ءسىزدىڭ ەدى ادام جاقسى ول –
 .دەيدى – وسى، تارتقانىڭىز جازاسىن بىلمەدىڭىز، ءقادىرىن ونىڭ ءسىز دەگەندەي

 حان جۇرتىن جيىپ:
 ڭگىرلەپۇ ماڭايىنان زىنداننىڭ قالعان بىلىنبەي دەپ، جوق ولگەن دەيىن كۇنگە ءالى بولسا، بىلگىر شىن ادام ول –

سۇيەك شىعىپتى. بۇل قايسىسى ەكەنىن اجىراتا الماستان، ودان ارى قازىڭقىراعاندا اقىلدىنىڭ  ءبىر جاتقاندا قازدىرىپ
ءوزىن تاۋىپ االدى. باياعىدا كومىلەرىندە وزىمەنەن بىرگە ءبىر دوربا توقاش اال كومىلگەن ەكەن. باالسىنا دا 

 دا ەكەن.اق الدىن-، ءسولسىز ءولۋدىڭ ازبەرمەستەن كۇنىنە ءبىر توقاش جەپ كۇنەلتىپ ءتىرى ەكەن. ءبىراق قانسىز
 جۇرتتار:

 رىنىڭنانو كەلدىك كەتكەلى الىپ بىزدەر. ەدى جىبەرىپ ساعان دەگەنمەن جازادى سەنى. ەدى جاتىر اۋىرىپ حانىمىز –
 .دەيدى – ءجۇر، تۇرىپ
 بىلگىر:

 .ەيدىد –ىردى ما؟ بار ايتىڭدار، شاق عانا بولعاندا كەرەك وزىنە ەندى ءولتىرىپ، ءبىر مەنى حان بارمايمىن جوق، –
 جۇرتتار حانعا بارىپ كەلمەيتىنىن بىلدىرگەندە، حان:

 .دەيدى – دەڭدەر، جاتىر دەپ بەرەم ءبارىن داۋلەتىمنىڭ باق كۇللى جازسا، مەنى ەگەر –
 جۇرتتار بىلگىرگە قايتا بارىپ حاننىڭ ءسوزىن ايتىپتى. بىلگىر:

ءبىر ساتى تاۋىپ، سوعان زىنداننىڭ اۋزىنا جەتكەنشە قىزداردى جاعاالتا  اكەلىڭدەر، قىز قىرىق بولسا والي –
 تۇرعان جاعاالي جولداعى جاتىپ، كەلە ورلەپ جوعارى ساتىدان. ىستەدى ءبارىن ايتقانىنىڭ ەكەن، دەگەن –قويىڭدار، 

دى، ابدەن ايىعىپ قاال كىرىپ قىزىل سولدەنىپ. شىعادى ۇستىگە ءسۇيىپ قىرىق شوپىلداتىپ، بەتىنەن قىزدىڭ قىرىق
 اق الدىندا جاتقانىن كورەدى.-حانعا كەلسە، تاماعىنان ءشوپ قادالىپ، ازاپتانىپ ءولۋدىڭ از
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 دا، قىحال. دەيدى – مۇمكىن، جازىلۋىڭ ورىنداساڭ سونى بار، شارتىم ءبىر مەنىڭ ءبىراق المايسىڭ، جازىال سەن –
 :دا حانى

 دەگەندە – ورىندارمىز، بولساڭ جازاتىن ەگەر –
 حان .دەپتى – جازىالر، سودان باۋىزدايمىن، الدىنا. اكەلىڭدەر سونى. ەكەن بار باالسى جالعىز حاننىڭ ەندەشە، –

 :جۇرتتار. كونبەپتى دەپ «ارتىق ولگەنىڭ ءوزىم ولگەننەن باالم» مۇنىسىنا
مىز گەنشە ءبىزدىڭ تۇقىمىبيلە ءبىزدى ءوسىپ باالڭ جاس. ارتىق ولگەنى باالڭنىڭ ولگەنىڭنەن سەنىڭ جوق، –

 .قيادى باۋىزداۋعا باالسىن الجىسىز سوڭ دەگەن –قۇريدى، 
 اياعىن بۋىپ باۋىزداماقشى بولىپ تۇرىپ:-باالنى الىپ كەلىپ، الدىنا قول

 االنىب كوزىنشە حاننىڭ تارتىپ شي الدىنان دا ونان. كەتەر تالىپ حانىمىز باۋىزدامايىق، كورسەتە كوزىنە قوي، –
 كىرگىزىپ، باسقا ءبىر قويدى اياعىن بۋىپ اكەلىپ، قورىس ەتكىزىپ شالىپ جىبەرەدى. يگەش

گەندە شەرلى لەپپەن كۇرسىن-اۋ دەگەندەي قىلىپ: و...و...و...پ! دەپ ىشىنەن قايعىلى-حان جالعىز باالمنان ايىرىلدىم
ڭ ءوزى دە، باالسى دا امان قاالدى. تاماعىنا قادالىپ تۇرعان ءشوپ سىزىلىپ سىرتقا شىعادى. سول جەردە حاننى

 مىنانىڭ قىلىعىنا حان رازى بولىپ، باق، داۋلەتىنىڭ بارلىعىن بىلگىرگە بەرەدى. ءسويتىپ ول ماقسات، مۇراتىنا جەتەدى.
 . ءۇش جەتىم زەرەك باال41

الى بولىپتى. ول ۇلى اجەرتەدە، ەرتە زاماندا، ەشكى قۇيرىعى كەلتە زاماندا ءبىر پاتشا بار ەكەن. ونىڭ جالعىز ۇلى 
 جەتىپ اۋىرىپ ءولىپتى. جالعىز ۇلىنىڭ كۇيىگىنەن پاتشا داالعا شىقپاي جاتىپ الىپتى.

بۇل پاتشاعا بىرنەشە پاتشا كوڭىل سۇراي بارىپتى. سوندا دا تۇرماپتى. پاتشا باسقارماعان سوڭ ەلى كۇيزەلىپتى. 
گەندەي تۋعان تۋىسى جوق ءۇش جەتىمەك بار ەكەن. بۇالر ىنى دە-شەشە، ءاعا-وسى ەلدە جان اشىر ادامى جوق، اكە

دەگەن ويمەن پاتشاعا بارماقشى بوالدى. بۇالر « بىز پاتشانىڭ كوڭىلىن سۇراساق قايتەدى»ۇشەۋى اقىلداسىپ ء
دەن سەن ۇشەۋىڭ تۇگىل سەندەر»دەپ اقىلداسادى. حالىقتارى: « بىز بارىپ كوڭىل سۇراساق قايتەدى»حالىقتارىنا ء

 .دەپتى –« ورالر بارىپ كوڭىل ايتقان سوندا دا تۇرماعان پاتشا، سەندەرگە تۇرا ما؟دە ز
لىنا جىالپ اۋى-جەسىردى كوشەدە كوشكە ەلەمەيتىن ۋاق قوي. وسى كۇنى بۇل ۇشەۋى جىالپ-ارينە ول ۋاقتا جەتىم

ىپ، سول بارماقشى بولىپ، ۇيىنەن شىعقايتادى. تاعى ءبىر كۇنى ۇشەۋى اقىلداسىپ، العان بەتىمەن پاتشانىڭ ورداسىنا 
 بەتىمەن ورداعا كەلەدى.

بارايىن دەسە الدىنداعى قاراۋىل رۇقسات ەتپەيدى. وسى جەردە بۇالر تۇرا بەرەدى. ول قاراۋىلدارى بارىپ، پاتشاعا 
ى. وتىراددەيدى. سونىمەن ۇشەۋى بارىپ « قانداي جۇمىسى بار ەكەن اكەل»حابار ەتەدى. باال دەگەن سوڭ، پاتشا: 

 :ايتادى تۇرىپ بىرەۋى ىشىندە ۇشەۋىنىڭ. دەيدى –قوش، جۇمىستارىڭ نە، ايت، »ونان سوڭ پاتشا: 
 ءبىر اۋمىن»: كورسەتىپ قولىمەن بىرەۋىن باال. پاتشا دەيدى – «قانە؟ ايت تاالس، قانداي». بار تاالسىمىز يا، –

ولماسا، . وسى التىن قويعان باالنىكى مە، جوق بكەتىپتى پالى جەردەن قويعان مىناۋ ونى. كەتىپتى قويىپ التىن جەرگە
. دەيدى – ،«باالنىكى قويعان ارينە،»: پاتشا. دەيدى –، «قويعان جەردەن العان باالنىكى مە، مىنە، وسى تاالسىمىز

 :تۇرىپ باال
 ما؟ بوالدى قويعاندىكى التىن سوندا –
 .يا –
 باال ل،و باردى قايتا –تىلدى، باال بولدى سىزگە، ءولدى جارا جاراتىلسا توسەكتەن، جاتىرسىز تۇرماي ءۇشىن نە –

. شەۋىۇ بۇل ايتىپتى كوڭىل دەپ – جاتىسىز؟ تۇرماي توسەكتەن بولىپ قانا ءۇشىن نە. جەرگە قارا قايىر بولدى
 اقىرىپ،ش ۋازىرلەرىن پاتشا. دەيدى الىپتى جيناپ حالقىن قايتادان جيناپ، ەسىن تۇرىپ ورنىنان پاتشا سوڭ ونان

بۇالردى ۋازىرلەردىڭ قاتارىنان بوساتىپ، بۇالردىڭ ورنىنا ءۇش جەتىم باالنى اقىلدى، بىلگىر، زەرەكتىگى ءۇشىن 
 ۋازىرلىك قاتارىنا ەنگىزىپتى. ال ەندى بۇالر ءۋازىر بولىپ تۇرا تۇرسىن. بۇرىنعى ەسكى ۋازىرلەرىنە كەلەيىك.

عانىن كورە الماي ەلگە ۇگىت تاراتىپ، وسى جەردەگى تام تاستى ۋاتۋعا، ەلدى بۇالر ءۇش جەتىمنىڭ ءۋازىر بول
بۇلدىرۋگە كىرىسىپ، قاالنىڭ كوپ جايالرىن بۇزدىرىپ وسىنداي ارەكەت جاساپ جۇرگەن كەزدە پاتشا ءبىر كۇنى 

ايىرىلىس جەردە بىر قجورىققا بۇرىنعى، سوڭعى ۋازىرلەرىمەن شىقپاقشى بولدى. ءسويتىپ جورىققا شىعىپ كەلە جاتسا ء
ەكى بايعىز اتتى قۇسقا كوزى تۇسەدى. قاراسا بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قىردا وتىرعان ەكەن. ءۇش جەتىم بۇرىن 

وسى »دەپ. ونى انا ۋازىرلەر بىلەدى ەكەن. بۇالر ايتىپتى، پاتشاعا: « بىز قۇستىڭ دا ءتىلىن بىلەمىز»ايتادى ەكەن ء
ءۇش ءۋازىر باالڭىز ايتاتىن ەدى، ءبىز قۇستىڭ دا ءتىلىن بىلەمىز دەپ، ەگەر دە  ءسىزدىڭ جاڭادان سايالپ العان

 –، «بىلەتىن بولسا اناۋ وتىرعان بايعىزدىڭ بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قىردا ناعىپ وتىر ەكەن وسىنى سۇراڭىزشى
 .دەپتى
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قتاپ ، اتىنىڭ ەرىن قايتادان مىبايعىزبەن تىلدەسىپ، ءبىلىپ كەلۋ ءۇشىن بىرەۋىن جىبەرەدى. ول اتىنان ءتۇسىپ
ردا نە ءۇشىن بىرەۋى ويدا، ەكىنشىسى قى»تارتىپ الىپ، قايتا اتىنا ءمىنىپ ارتىنان قۋىپ جەتەدى. اناالر سۇرايدى: 

 :سوندا باال. دەيدى –« وتىر ەكەن؟
 تىرو سويلەسىپ مال قالىڭ ەكەۋى ەكەن، بار قىزى وتىرعاننىڭ قىردا ەكەن، بار ۇلى جالعىز وتىرعاننىڭ ويدا –

 «قانشا مال بەرەسىڭ»دەيدى ەكەن. ول « مەنىڭ باالما قىزىڭدى بەر». قىزى بارعا ۇلى بار ايتادى ەكەن ەكەن
 وتىز ەبەبىس بەرمەيمىن، قىزىمدى ساعان وندا»: ايتىپتى بار قىزى. دەپتى –، «وتىز التىن بەرەم»دەپتى. ۇلى بار: 

 .داپتىتامام ءسوزىن وسىمەن باال دەپ –، «ماي وتىر ەكەنال بىتىسە دەپ، – بەر، كوبىرەك دا ودان بار، وزىمدە التىن
 .كەتىپتى ويعا دەپ –، «ا، مەنىڭ ادامدارىم بۇزىلعان ەكەن عوي»سوندا پاتشا تۇرىپ: ء

 جايىنا تاراسىپتى. كەشكە تامان پاتشا جامان كيىم كيىنىپ الىپ،-ءسويتىپ سەرۋەندەپ بولىپ كەشكى ۋاقىتتا جاي 
قاالسىن اراالپ كورۋگە شىعىپ، قاالسىن قاراسا، قاالسىنىڭ تەڭ جارىمى بۇزىلۋعا تاقالىپ قالعان ەكەن، ونى كورىپ 

 قايتادى.
دەپ، ءۇش جەتىمدى « قوش ەندى، باالالر، ەل ءبۇلىنىپ، قاال بۇزىلىپتى، بار جايالرىڭدى تابىڭدار»ەرتەڭىنە 

ر ءسويتىپ باس قامىمەن جۇرە تۇرسىن. ەندى قاالعا كەلەيىك. بۇرىنعى ۋازىرلىكتەن بوساتىپ قويا بەرىپتى. باالال
« اكەل!»جونى جوق -ۋازىردەردى قايتا سايالپ الىپتى دا، پاتشا سەلك ەتپەي شالقاسىنان جاتىپ ۋازىرلەرىنە ءاتى

 .دەپتى –، «ەگەر ءۇش كۇنگە شەيىن اكەلمەسەڭدەر، باستارىڭدى كەسەم»دەپتى. 
 «وسى انا ءۇش جەتىم باالالر زەرەك ەدى، سونى ىزدەيىك»كەل دەگەنىن بىلمەي، اقىلداسىپ، سونىمەن بۇالر نە ا

دەپتى. سونىمەن بۇل ۇشەۋىن ەكى كۇن ءوتىپ، ءۇشىنشى كۇنى ىزدەپ تاۋىپ االدى. كەلە بۇالر باالالرعا سالەم 
ادى. سۇر سۇراۋ دەپ –« دار؟قوش، جول بولسىن، قايدا باراسىز»بەرەدى. ول ۇشەۋى دە سالەمىن قابىلدادى دا: 

بىز سىزدەردى ىزدەپ ءجۇرمىز. سەبەبى ءبىز ولەتىن بولدىق، پاتشا بىزگە ۋاقىت بەردى. ول »بۇالر جاۋاپ بەردى. ء
دەيدى، نە اكەل دەگەنىن بىلمەي كەلەمىز، سونىمەن « اكەل!»جونى جوق -مىناداي، شالقاسىنان سەلك ەتپەي، ءاتى

 وندەۋج سونى بۇزىلعان، قاال وندا دۇرىس،». دەدى –، «. ول بۇگىن بىتەتىن كۇنىبىزگە ءۇش كۇن ۋاقىت بەردى
 .اپارادى تاۇس بىرنەشە قايتىپ، قاراي كەيىن ارتىنا ۋاقىتتا سول كۇنى، سول وندا. «!عوي دەگەنى اكەل ۇستا ءۇشىن

 – «ە، قوش، ءۇش كۇننەن بەرى ۇستا تابا المادىڭدار ما؟ نەعىپ كەشىكتىڭدەر، ايت شىندارىڭدى!»سوندا پاتشا: 
 .دەپتى

 سوندا اناالر تۇرىپ:
 «؟زەرەكتىگىنە ما، ىرزاسىڭدار ا،»ء. دەپتى – بىلدىك، سۇراپ باالدان ءۇش الگى بىلمەي دەگەنىڭىزدى اكەل نە –
 .پاتشا دەپتى –
. يدىسايال ءۋازىر قايتا الدىرىپ، دەپ – ،«اكەل ەرتىپ بولماسا يا،»ء. دەپتى – قويىڭىز، ۇشەۋىن سول ىرزامىز، –
ىن دەگەن سوڭ، ەلى بۇزىلىپ كەتەت« بىز جەتىم ءۋازىر سايالمايمىز»دى از كۇننەن سوڭ ەلىندە نارازىلىق تۋىپ، ءەن

بۇل ۇشەۋى باسار تاۋى جوق، بارار جەرى جوق  بولعان سوڭ، قايتادان ۇشەۋىن بوساتىپ قويا بەرەدى. سونىمەن
قاڭعىرىپ باسقا پاتشانىڭ قول استىنا كەتەدى. ۇشەۋىنىڭ ەندىگى كاسىبى پاتشانىڭ قازىناسىنان التىن الىپ اۋقات 
ەتپەكشى بولدى. بۇالردىڭ ءۇيى مولالنىڭ تەسىگى بولدى. تۇندە پاتشانىڭ قازىناسىنداعى التىندى ۇشەۋى ءۇش 

 سىپ كورگە اكەلىپ جيناي بەرەتىن بولدى.دورباالپ تا
ازاندا پاتشا قازىناسىن قاراسا، التىننىڭ ازايعانىن كورەدى. ەرتەڭىنە ۋازىرلەرى مەن قاراۋىلدارىن قويادى. سوندا دا 
سول كۇنى ۇشەۋى ەشكىمگە بىلدىرمەستەن تاعى التىن ۇرالپ كورگە اكەلدى. ەرتەڭىنە پاتشا قاراسا، تاعى ازايىپ 

 ن.قالعا
دەپ قارقىنداپ، سول كۇنى ءوزى « كورەيىكشى قانداي نەمە ول»پاتشا قاپاالنىپ ءوزى قاراۋىل بولىپ تۇرادى، 

قاراۋىل بوالدى. سوندا دا پاتشاعا بىلدىرمەي الگى ۇشەۋى تاعى دا قازىنادان التىندى ۇرالپ االدى. ازاندا قازىنانى 
ا سول كۇنى كەشكە جانسىز بولىپ، جامان كيىمدى كيىپ الىپ كەشكە قاراسا، تاعى جوق ءبىراز التىن، قاپاالنىپ پاتش

ىرس ەتەدى. دەرەۋ پاتشا -تۇنىمەن جۇرەدى، ءسويتىپ جۇرسە، ءبىر جەردە ءبىر ۇشەۋ ءبىر نارسە ارقاالعان، ىرس
 سىزدەر» وزدەرىنەن ادام ول. سۇرايدى دەپ –« قايدا باراسىز؟»ارتىنان ەرە بەرەدى. باالالر جاڭاعى ادامنان: 

« ، قاراعىمتاالپپىن نان دە مەن» دا ادام الگى. دەيدى «تاالپ نان» ۇشەۋى بۇل. دەيدى – «باراسىزدار؟ قايدا
 دەيدى.

اڭگىمەلەسىپ كورگە قاراي كەلە جاتسا، ءبىر جەردە يت ءۇرىپتى قويماستان، سونان سوڭ جاڭاعى ۇشەۋىنىڭ بىرەۋى 
 –، «ا، ءسىز پاتشا ما ەدىڭىز، انا يت ماعان ىشتەرىڭدە پاتشا كەتىپ بارا جاتىر دەپ ءۇرىپ تۇر عوي»تۇرىپ: ء

 .دەپتى
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سىن، ءبىراق كىشكەنە كۇنىمدە وزدەرىمىزشە ويناپ جۇرگەنىمىزدە جوق، شىراعىم، مەنەن پاتشالىق نە ال»سوندا ول: 
 الگى ەۋىۇش. سەنىپتى شىننان ايتقانعا وسى والر. جالتارتىپتى دەپ –، «باالالر مەنى پاتشا ەتىپ ويناۋشى ەدى

ردىڭ بۇالگى ادام اڭگىمەمەن ال اڭگىمەلەسىپ جاي وزدەرىنشە. كەلەدى ۇيىنە سوققان كوردەن بولىپ تورتەۋ اداممەن
 ايالسىن ءبىلۋ ءۇشىن ءار ءتۇرلى سوزگە ساال وتىرىپ، ۇشەۋىنە ايتىپتى:-ءادىس

 ازىناسىنانق پاتشانىڭ امالىم مەنىڭ»: بىرەۋى باالنىڭ ءۇش. دەپتى – بار؟ امالدارىڭ-ايال قانداي ءۇشىن ەتۋ ۇرلىق –
: ىنشىسىەك. دەپتى –، «مەنىڭ ايال ءادىسىم ىرمەيمىن دە، مىنە،سەزد دە، بىلدىرمەيمىن ەشكىمگە ۇرالعانىمدى التىن

 ينىتپايا ادامىمدى كورگەن ءبىر مەن»: بىرەۋى ءۇشىنشى. دەپتى – «!بىلەم ءتىلىن ءيتتىڭ ۇرگەن امالىم مەنىڭ»
 ى.دەپت – ،«تانيمىن دە كورسەم كۇندىز دە، كورسەم قاراڭعىدا جەتى ءبارىبىر ماعان االمىن، تاۋىپ كۇندىز

: يتىپتىا ادام بۇل. دەپتى –« امالىڭىز بار؟-يا، ءسىزدىڭ قانداي ايال»بۇل ۇشەۋى ءسوزىن ءبىتىرىپ بولعان سوڭ: ء
 تورتەۋى تاۋىسىپ ءسوزىن بۇالر ەندى. ەكەن دەگەن – ،«قۇتقارامىن اجالدان ادامدى جاتقان بارا كەتىپ اجالعا»

ا سالىپ پاتشا قايتادان بۇرىنعى كيىمىن كيىنىپ بولىپ، دەرەۋ تەز ۇيىقتات ۇشەۋىن انا ۋاقىتتا سول. كەتەدى ۇيقىعا
 «دال كوردە ءۇش باال بار، سونى بارىپ ۇشەۋىن بىردەي دارعا تارتىپ، التىندى قازىناعا سال!»قاراۋىلدارىنا بارىپ: ء

ا ساالدى سول تۇندە قازىناع الىپ التىندى. التىن قاسىندا جاتىر، ۇيىقتاپ باال ءۇش كەلسە، قاراۋىلدار دەرەۋ. دەپتى –
 دا، ازانعا شەيىن قاراۋىل تۇرادى.

جاعىنا االقتاپ، ساسقاالقتاپ داالعا شىعايىن -ازاندا ۇشەۋى تۇرسا، التىن دا، جانىنداعى ادام دا جوق. دەرەۋ ۇشەۋى جان
شىعا بەرەدى. دارشى قولىن بايالپ دارعا اسپاق ءۇشىن دار-دەسە، انا قاراۋىل اسكەرلەر ۇشەۋىن ۇستاپ الىپ، اياق

ۇشەۋىنىڭ موينىنا ءجىپ بايالپ اسپاقشى بولىپ جاتادى. وسى ۋاقتا پاتشا ءبىر بيىك جەردەن جاڭاعى ۇشەۋىن 
 كورمەكشى بولىپ تۇر ەدى، سەبەبى قانداي ادىستەر جاسار ەكەن دەپ ويالپ ەدى.

 بوساتتىرادى دا، الگى پاتشاعا باال تۇرىپ:سول ۋاقىتتا ادام تانىعىش باال دەرەۋ دارشىدان ۇلىقسات سۇراپ موينىن 
 قۇتقارام اجالدان ولىمنەن، ادامدى جاتقان بارا كەتىپ اجالعا ولىمگە، ەدىڭ، پە ەمەس سەن ادام تۇندەگى ادام، ە، –

 ۇتقارىپق بوساتتىرىپ، دارشىعا پاتشا سوندا. دەدى – جاتىرمىز، بارا كەتىپ ولىمگە مىنە، قۇتقار، قايدا، دەگەنىڭ
 بىرەپتى. ءسويتىپ، وزىنە الگى ۇشەۋىن ءۋازىر قىلىپ الىپتى.جە
 . ات باعۋشى قۇل42

بۇرىنعى زاماندا ءبىر ءامىرلى حاننىڭ ءۇش تۇلپار اتتارى بولىپ، ول تۇلپار اتتارىن ءوزىنىڭ ءبىر وتە سەنىمدى قۇلىنا 
ىپ، پارىن اتباعۋشى قۇلى ەرتتەپ اكەپ بەرعانا باقتىرادى ەكەن. حان سەيىلگە شىعارىندا، حاننىڭ مىنەمىن دەگەن تۇل

كەشكە قۇل تاپسىرىپ الىپ تۇرادى ەكەن. حان الگى سەنىمدى قۇلىنا وتىرىك ايتپايدى دەپ وتە قاتتى سەنەدى 
 ەكەن.

ءبىر كۇندەردە، حاننىڭ ورداسىندا بارلىق ۋازىرلەرىمەن ءوزارا كەڭەسىپ وتىرعاندا حان وتىرىپ، مەنىڭ تۇلپارالرىم  
 ى قۇلىم ومىرىندە وتىرىك ايتپايدى، مۇنداي وتىرىك ايتپايتىن ادام بوالدى ەكەن دەپتى.باعۋش

سوندا قاسىندا وتىرعان باس ءۋازىرى: تاقسىراۋ وتىرىك ايتۋعا تۋرا كەلگەندە وتىرىك ايتپايتىن ادام باالسى بوال ما 
ءجۇر عوي دەپتى. سوندا حان، ول قۇلىم ەكەن؟ ول قۇلىڭىزىدىڭ وتىرىك ايتۋىنا تۋرا كەلەتىن ىستەر كەزىكپەي 

 ءولىپ كەتۋىنە حايىر وتىرىك ايتپايدى. ول جوندە مەن قاتتى سەنەمىن دەپتى. سوندا ءۋازىر تۇرىپ:
 قۇلىما سول سەن ەگەردە» تۇرىپ، حان سوندا. دەپتى – قايتەسىز، ايتقىزسام وتىرىك قۇلىڭىزعا سول تاقسىر، –

، «ۇسىپ حاندىعىمدى ساعان بەرەمىن، ەگەر وتىرىك ايتقىزا الماساڭ باسىڭدا االمىنءت ورنىمنان مەن ايتقىزساڭ وتىرىك
 .دەپتى –

 ىعىپش وردادان ءۋازىر دەپ، ايتقىزامىن وتىرىك ىشىندە كۇن تورتبۇل سوزگە ۋازىردە كەلىسىپ، قۇلىڭىزعا ءۇش
ءۇش قىزى بار ەكەن. ءۋازڭر ۇيىنە  سۇلۋ وتە ەمەس، كۇن دەسە كۇن ەمەس، اي دەسە اي ءۋازىردىڭ. كەلىپتى ۇيىنە

باالالرىم، مەن حانمان وسىنداي ۋادە توقتام جاساپ كەلدىم، حاننىڭ انا »كەلگەن سوڭ قىزدارىن شاقىرىپ الىپ، 
ءۇش تۇلپارىن باعاتىن قۇلىنا ءبىر اۋىز وتىرىك ايتقىزا الساق، قۇداي جارىلقاپ مەن حان بولدىم، ال ەندى وتىرىك 

 يبايو وتىرىپ، قىزدارى سوندا. دەپتى –، «اساق ءۇش باالم اكەڭنەن ءۇمىت قىلماڭدار، مەن ولگەن كىسىايتقىزا الم
 باالالرىم» تۇرىپ، ءۋازىر سوندا. دەپتى كەرەك ايتقىزۋ وتىرىك قاالي قۇلعا ول ەندى عوي، اينالىپتى قيىنعا ءىس

 .دەپتى –، «ىڭ وڭايون دەسەڭدەر، جەتسىن مۇرادىنا بولىپ، امان ولىمنەن اكەمىز سەندەر
سوندا قىزدارى، ويباي، ول قۇل بىزبەن بايالنىستى وتىرىك ايتاتىن بولسا، ول ءۇشىن كورسەتكەن اقىلىڭىزعا بىزدەر 

 دايارمىز عوي دەپتى. سوندا ءۋازىر تۇرىپ:
ن قوناق ءتۇ ءۇش ۇشەۋىڭ جەرىنە تۇرعان باعىپ ات قۇلدىڭ ول باستاپ بۇگىننەن اقىلىم، جوندەگى ول باالالرىم –

بولىڭدار. سەندەر ءارقايسىڭ ول قۇلمەن ءبىر كەش بىرگە جاتىپ، بۇيىمتاي سۇراعاندا، باعىپ تۇلپارىنىڭ ءبىرىنىڭ 
باسىن سۇراپ، ۇشەۋىڭ ءۇش تۇنەپ، سول ءۇش تۇلپاردىڭ باسىن كەستىرىپ اكەلسەڭدەر، ول قۇلدا وتىرىك ايتپايتىن 
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دەپ ءبىرىنشى كۇنى ۇلكەن قىزى تۇرلىشە اسىل كيىمدەردى « ماقۇل»ارى قىزد سوزگە لبۇ. دەپتى –شارا قالمايدى، 
كيىپ، حوش ءيىستى مايالردى جاعىنىپ، بەينە ءبىر پەرىنىڭ قىزى سياقتانىپ، اتباعۋشى قۇلدىڭ جاتاتىن ۇيىنە كەلەدى. 

 .دەپتى –، «شايىم جولىڭىز بولسىنحان»ايداي بولىپ سۇلۋ قىز قاسىنا جەتىپ كەلگەندە قۇل نەدەرىن بىلمە الماي، 
مەن باس ءۋازىردىڭ قىزى ەدىم. ءوزىمىز تەڭدەس ءۋازىر، بەك »سوندا ءۋازىردىڭ قىزى اكەسىنىڭ ۇيرەتۋى بويىنشا 
 ڭءسىزدى ءماحابباتىنان ءومىر سوالردىڭ دەسەداعى، كۇلەلىكحانزاداالردىڭ باالالرى جاستىق ماحابباتپەن ويناپ

 تۇنەپ بىرء قاسىڭىزعا ءسىزدىڭ بولعانىمنان، عاشىق دىلىممەنوپتەن بەرى جانك سىزگە كورىپ، ارتىق كۇنىڭىزدى
 .دەپتى – ،«بولسا رۇقسات ەگەر. ەدىم كەلىپ ىزدەپ ادەيى دەپ، شىقسام

 تاماشامەن ەكەۋى ءتۇندى ول دەپ، –، «ويباياۋ ءسىزدىڭ مۇنداي ويىڭىزعا مەن دايارمىن»سوندا قۇل قانىشاعا، 
، «ار ما؟يا حانىشام كوڭىلگە العان ءبۇيىمتايىڭىز ب»تەڭ ۇيىنە قايتپاقشى بولعانىندا، قۇل تۇرىپ تاڭەر قىز وتكىزىپ،

 تۇرىپ ۇلق سوندا. دەپتى بار ءبۇيىمتايىم بولساڭىز بەرەتىن سۇراعانىمدى مەنىڭ قىزى ءۋازىردىڭ سوندا. دەپتى –
 .دەپتى –، «بولسادا ايتىڭىز سۇراعىڭىز نە بە، دەمەدىم ورىندايمىن بولسادا نە كوڭىلىڭىزدە»

 دەگەندە، قۇل سوزگە كەلمەستەن، ءبىر تۇلپاردى« تىلەگىم تۇلپاردىڭ ءبىرىنىڭ باسى ەدى»سوندا ءۋازىردىڭ قىزى: 
الىپ ۇرىپ، باسىن كەسىپ، بەرە سالىپتى. ءۋازىردىڭ قىزى باسىن الىپ ۇيىنە بارىپتى. حاننىڭ قىزى كەتكەننەن كەيىن 
قۇل بۇرىنعى ادەتىنشە حانعا بارىپ، تاقسىر تۇلپارالر امان دەپ اتتاردىڭ امادىق حابارىن بەرە الماي ول كۇنى قالعان 
ەكى اتىن باعىپ، جاتا بەرىپتى. ەكىنشى كۇنى كەشىندە ءۋازىردىڭ ەكىنشى قىزى حاننىڭ قۇلىنا قوناققا كەلىپ، 

 ى تۇرلىشە كيىمدەرىن كيىپ كەلىپ، پەرىنىڭ قىزىنداي بولىپاكەسىنىڭ ۇيرەتۋى بويىنشا الدىڭعى تاتەسى سياقت
كەلىپ، قوناق بولىپ تۇنىمەن بىرگە جاتىپ، ەرتەڭىندە قايتاردا ەكى تۇلپاردىڭ ءبىرىنىڭ باسىن كەستىرىپ الىپ، 

ت ااكەسىنە كەلىپ بايانداپ بەرىپتى. ءۇشىنشى كۇنى كەشىندە ءۋازىرىدىڭ كىشى قىزى الدىڭعى تاتەلەرى سياقتى 
باعۋشى قۇلعا كەلىپ، قوناق بولىپ، تۇنىمەن بىرگە جاتىپ، ەرتەڭىندە قالعان ءۇشىنشى تۇلپاردىڭ باسىن كەستىرىپ 
الىپ كەتىپتى. اتباعۋشى قۇل ءۇش كۇنگە دەيىن حانعا بارا الماي ءتورتىنشى كۇنى حانعا بارىپ، اتتاردىڭ اماندىق 

ىلە الماي، باسىنداعى بوركىن ءتور الدىنا قويىپ، بوركىن حان قىلىپ حابارىن بەرمەكشى بولىپتى. حانعا نە ايتارىن ب
 قويىپ، ءوزى بۇرىنعى ادەتىنشە ەسىكتەن كىرىپ كەلىپتى.

 با؟ امان تۇلپارالر قايداسىڭ، بەرى كۇننەن ءۇش ە، –
 ىبولمايد مۇنىم جوق» شايقاپ، باسىن تۇرىپ، دەپ – جۋىلدى، سابىنداپ امان، تۇگەل تۇلپارالر تاقسىر، ە، –

 ، سىرتقا شىعىپ كەتىپتى. ەكى رەت قايتىپ ورالعاندا بورىك:دەپ «ەكەن
 :قۇل سوندا. دەيدى – با؟ امان تۇلپارالر كەلمەدىڭ، نەعىپ بەرى كۇننەن ءۇش ە، –
 ە،د دەيدى تۇر اۋىرىپ قاتتى جەمەي شوپجەم بەرى كۇننەن ءۇش ەمەس، بۇرىنعىداي داق تۇلپارالر تاقسىر، ە، –

 جانە قايتاالپ الدەنەشە وسىاليشا. كەتەدى شىعىپ داالعا تاعىدا دەپ –بۇل دا بولمادى،  شايقاپ، باسىن دەپ، جوق
 :بولىپ حان كەلىپ، كىرىپ

 :بولىپ باال ءوزى كەيىن مۇنان. دەيدى – با؟ امان تۇلپارالر كەلمەدىڭ؟ نەعىپ بەرى كۇننەن ءۇش سەن ە، –
ۇلپاردىڭ ۇشەۋىدە اۋىرىپ، بىرەۋى بۇگىن ءولىپ كەتتى ت سەبەبى،. ەمەس امان كوڭىلدەگىدەي تۇلپار تاقسىر ە، –

 كەتىپ، شىعىپ داالعا جانە دەپ – بولمادى، بولمادى، دا بۇل جوق،جوق شايقاپ،دەپ تۇرىپ، باسىن شايقاپ
 :بولىپ حان تۇرىپ، كەلىپ قايتىپ رەت ءتورتىنشى

 يدى. كەيىن ءوزى بولىپ:دە – با؟ امان تۇلپارالر كەلمەدىڭ؟ نەعىپ بەرى كۇننەن ءۇش سەن ە، –
 :بولىپ حان ءوزى. ەمەس امان تۇلپارالر تاقسىر ە، –
 دەپتى؟ بولدى نە ما؟ قالدى اۋىرىپ تۇلپارالر بولدى، نە ە، –

 سوندا اتباعۋشى قۇل:
 :بولىپ حان. قالدى ءولىپ ۇشەۋىدە ەمەس، ءتىرى ۇشەۋىدە ءبىراقتا، جوق، اۋىرعان اتتار تاقسىر –
 :بولىپ ءوزى. دەيدى –ندىراقتاپ تۇر، اۋىرماعان اتتار ءولۋشى مە ەدى، وي، نە دەيسىڭ؟ سا نە مىناۋ وي –
 :بولىپ حان ءوزى. دەپتى – راس كەتكەنى ءولىپ اقاۋىرماي ۇشەۋىدە تۇلپارالردىڭ قايران تاقسىر، –
 :بولىپ ءوزى. دەيدى – تۇرمىسىڭ؟ بولىپ ماس سەن ءولدى، قاالي اۋىرماي –
كەسسەڭىز ءمىنى باسىم، ءسىزدىڭ ءۋازىرىڭىزدىڭ ۇلكەن قىزى ماعان قوناققا كەلىپ، ول ماعان عاشىق  حان تاقسىر، –

ەكەن، مەنىمەن ءبىر ءتۇن بىرگە جاتتى. ەرتەسىنە قىز ۇيىنە قايتار كەزىندە مەن قىزدان نەبۇيىمتايىڭ بار دەپ 
ەپ سۇرادى، سوندا سوندا مەن سوزگە دە كەلمەي سۇراعانىمدا، ماعان مىنا باعىپ تۇرعان تۇلپارىڭنىڭ باسى قاجەت د

تۇلپاردىڭ ءبىرىنىڭ باسىن كەستىم دە قىزعا بەرىپ جىبەردىم. سونان ەكىنشى كۇنى كەشتە ءسىزدىڭ ءۋازىرىڭىزدىڭ 
ەكىنشى قىزى كەلىپ، مەنىمەن تاعىدا ءبىر ءتۇن بىرگە جاتىپ، ول قىزدا قايتارىندا ءبىر تۇلپاردىڭ باسى قاجەتت 

پ سۇراعان سوڭ، وعاندا ءبىر تۇلپاردىڭ باسىن كەسىپ بەردىم. سونان وتكەن ءتۇنى ءۋازىرىڭىزدىڭ ءۇشىنشى ەدى دە
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قىزى كەلىپ، ول قىزدا ءبىر ءتۇن مەنىمەن بىرگە جاتىپ، ەرتەسىن ەندى قالعان ءبىر تۇلپاردىڭ باسىن سۇراعان 
 بۇرىنعى كيىپ، باسىنا الىپ، بوركىن دەپ، –ىم، سوڭ، قالعان ءبىر تۇلپاردىڭ باسىن وعاندا كەسىپ بەرىپ جىبەرد

 باس اننىڭح كەلگەنىندە كىرىپ ۇيىنە كەڭەسەتىن بەكتەرىمەن ءۋازىر حاننىڭ بارىپ، ورداسىنا حان ءوزىنىڭ ادەتىنشە
 .ەكەن وتىر ورداسىندا حان ادامدارىمەن قانشا بار، جانە ۋازىرلەرى وزگە ىشىندە، ءۋازىرى

 قۇلىنا:سوندا حان اتباعۋشى 
 :قۇل اتباعۋشى سوندا. دەپتى – با؟ امان تۇلپارالر قايداسىڭ، بەرى كۇننەن ءۇش سەن ە، –
 :اشۋالنىپ حان. دەپتى – عوي قالدى بولماي امان تۇلپارالر قايران ەمەس، امان تۇلپارالر تاقسىر، –
 :قۇل. دەيدى – قالدى؟ بولىپ نە ە، –
يارالپ كەلدىم. ول تۇلپارالرىڭ امان بولماعان سەبەبى مۇنانداي ەدى دا باسىمدى ءۇشىن كەسۋ ءسىز حان تاقسىر، –

 دەپتى:
 بولىپ، قوناق كەلىپ، ماعان قىزى ۇلكەن ءۋازىرىڭىزدىڭ باس ءسىزدىڭ كەشىندە بۇرىن، كۇن ءۇش وسىدان –

ڭنىڭ باعىپ ايىم ءوزىءبۇيىمت مەنىڭ. سۇرادىم دەپ – بار؟ ءبۇيىمتايىڭ نە قايتارىندا جاتىپ، بىرگە ءتۇن ءبىر ەكەۋمىز
جۇرگەن تۇلپارالرىڭنىڭ باسى دەگەن سوڭ، مەن ءبىر تۇلپاردىڭ باسىن كەسىپ بەرىپ جىبەردىم. سونىمەن ەرتەڭگىسى 
كەشىندە ءۋازىرىڭىزدىڭ ەكىنشى قىزى كەلىپ، قوناق بولىپ، مەنىمەن ءبىر ءتۇن بىرگە جاتىپ، ول قىزدا قايتارىندا، 

دىڭ ءبىرىنىڭ باسى ەدى دەگەن سوڭ، وعان تاعى ءبىر تۇلپاردىڭ باسىن كەسىپ بەرىپ جىبەردىم. مەنىڭ قاجەتىم تۇلپار
سونان كەيىن ءتۇنى كەشكىسىن ءۋازىرىڭىزدىڭ ءۇشىنشى قىزى كەلىپ، قوناق بولىپ، مەنىمەن ءبىر ءتۇن بىرگە 

 ان تۇلپاردىڭ باسىن كەسىپ بەرىپجاتىپ، باعانا قايتار كەزىندە ول دا ءبىر تۇلپاردىڭ باسىن سۇراعان سوڭ قالع
 .دەپتى –جىبەردىم. باسىمدى ءۇش تۇلپاردىڭ باسى ءۇشىن الدىڭىزعا اكەلىپ تۇرمىن، 

سوندا حانمەن ءباس قىلعان باس ءۋازىر قالتىراپ، دىرىلدەي باستاپتى. حان ءۇش تۇلپارىنىڭ بىردەي ءولىپ كەتكەنىنە 
ان باستەرىن بايانداپ بەرىپتى. سونان كەيىن جەندەتتەرىن شاقىرىپ، رەنجىپ، وتىرعان كوپشىلىككە ۋازىرىمەن بولع

باس ءۋازىردىڭ باسىن العىزىپ تاستاپ، ونىڭ ورنىنا اتباعۋشى قۇلدى باس ءۋازىر ەتىپ سايالپتى. ات باعۋشى قۇل 
 وتىرىك ايتپاعاندىقتان اقىرى مۇرادىنا جەتىپ، ءۋازىر بولىپ ءومىر وتكىزىپتى.

 . جومارت43
ى وتكەن زاماندا، حالىق حاننان زار يلەگەن زاماندا وتە ءادىل، ءوزى باي ءبىر حان جاساپتى. ول حالقىن حالىق باياع

ونى ءسۇيىپتى. حاننىڭ قىرىق ءۋازىرى، ونىڭ ىشىندە وتە باي، دولى، شاش ال دەسە، باس االتىن قاسىم جانە ماناپ 
ادام ەكەن. ول حاننىڭ تۇسىندا وتە تىنىشتىق بولىپ، حالقى دەگەن ەكى اتاقتى ءۋازىرى بولىپتى. حان وتە اقىلدى 

يا، قۇرمەتتى ۋازىرلەرىم، مەن سەن »جاقسى تۇرمىتا تۇرىپتى. ءبىر كۇندەرى حان ەكى ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ: 
گە رەكەۋىڭىزدى باسقا ۋازىرلەرگە قاراعاندا وتە جاقسى، اقىلدى، ويشىل دەپ سانايمىن. وسىعان بايالنىستى سەندە

 . دەيدى –، «ءبىر سۇراق بەرەيىن. وعان قاالي قارايسىڭدار
 
 

 ( 11ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 378
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 .ەتتى ءتاجىم ءيىپ تومەن باسىن ءۋازىر ەكى دەپ، – تاقسىر، قۇرمەتتى ايتىڭىز، ايتىڭىز، –
وتە باي، باقىتتى جانە جومارت ادامسىڭدار. ءبىراق، سىزدەر سول جومارتتىق  سەندەر. ۋازىرلەرىم قۇرمەتتى ايتايىن –

 نەدەن بوالدى دەپ وياليسىڭدار؟ نيەتتەن بە، الدە بايلىقتان با؟
 ارۋىمىزدىب ساپارعا قيىن ءبىر ءبىزدى مۇمكىن. نەتتى بولماسا سۇراق قيىن ءبىر ەكەن؟ قويار سۇراق قانداي بۇل –

دەپ « ە، وڭاي سۇراق ەكەن عوي»پ، ۇرەيدە وتىرعان ۋازىرلەر بۇل سۇراقتى ەستىپ، دە – ەكەن؟ ما سۇرار
 ويالپ كوڭىلدەنىپ قۋۆنىپ قالدى.

 دەپ وياليتىن والر، ەندى ءوز بايلىقتارىن ماداقتاعانداي:« دۇنيەنىڭ ءبارى بايلىقتان»
تە يلىق، بولماسا، نيەتتەن نە شىقپاق. نيەتبا ەگەر ا،جامىراس دەدى – تۋادى، بايلىقتان جومارتتىق تاقسىر، ارينە، –

 .دەيدى –تۇرعان تۇكتە جوق. جومارت بايلىقتان، 
 ىڭنيەت ەگەر. تۋادى نيەتتەن ەمەس، بايلىقتان – جومارت. بەرمەدىڭدەر جاۋاپ دۇرىس سەندەر ۋازىرلەرىم، جوق، –

 كۇلە. حان دەدى – بوالسىڭ، ساراڭ ەمەس جومارت دا بولساڭ باي قانشا بولماسا،
 ولعانمەنب نيەتىڭ قانشا بولسا، جوق تۇگىڭ قولىڭدا ەگەر. بايلىقتان جومارت. ايتاسىز قاتە ءسىز تاقسىر، جوق، –

 .انبايلىقت بولۋ جومارت ەندەشە. بوالسىز جومارت سوعۇرلىم بولساڭىز باي نەعۇرلىم. بولماقسىز جومارت قاالي
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 ن.نيەتتە جومارت تاالسپاڭدار ۋازىرلەرىم، جوق، –
 .بايلىقتان جومارت تاقسىر، جوق، –
ءسۇيتىپ حان مەن ۋازىرلەرىنىڭ اراسىندا كەلىسپەۋشىلىك تۋىپ، حان ۋازىرلەرىنە، ۋازىرلەر حانعا كونبەدى. حان  

 ءبىراز ويالنىپ وتىرعاننان كەيىن ۋازىرلەرىنە:
تاراتىڭدار. كەمپىر بولسىن شال  شۇلەن ەلگە ،جاساپ توي كۇن جەتى دەسەڭدەر والي سەندەر ەگەر شىراقتارىم، –

بولسىن، قايىرشى بولسىن ەلدىڭ سۇراعانىن بەرىڭدەر. ەگەر سەندەردىڭ تويالرىڭ مەن شۇلەندەرىڭ جاقسى وتسە، 
 نداو الماساڭدار ورىنداي ايتقانىمدى وسى ەگەر. بەرەم جارتىسىن پاتشالىعىمنىڭ دەپ بايلىقتان –وندا جومارت 

 پتەيمىن.ەسە دەپ نيەتتەن – جومارت
 .كەتەدى شىعىپ ءيىپ باسىن ءۋازىر ەكى دەپ، – تاقسىر بوالدى قۇپ –
 ءىى 

تويعا دەگەن دايىندىق ءبىتىپ، كەرەمەت دەگەندەي قاسىم مەن ماناپتىڭ جەتى كۇندىك تويى باستالدى دا كەتتى. 
لدى دەگەنگە جاس باستا تويى ءۋازىر. تولدى لىق كوشەگەجەتى كۇن قىزىق دۋمان توي بولىپ، ەلدەر كوشە

 شۇلەن ەلدەرگە ايتقانداي حان ۋازىرلەر. جينالدى تۇكپىردەنتۇكپىر جەردەن،دەمەي، كارى دەمەي حالىقتار جەر
 كوك ەقىزمەتشىسىن كەلمەي، وتىرعىسى ۇيىندە حان دەگەندە كۇنى جەتىنشى ءوتىپ كۇنى التى تويدىڭ. تاراتادى

انانىڭ كيىمىن كيىپ، كوك ەشەككە ءمىنىپ، باسىنا اققۋدىڭ تەرىسىن دىيۋ دا، العىزدى كيىمىن قايىرشىنىڭ ەشەك
جامىلىپ، )ول ۋاقىتتا دىيۋاناالردىڭ بەلگىسى باسىنا اققۋدىڭ تەرىسىن جامىالدى ەكەن(، قىزمەتشىسىنە ەشكىمگە 

 ايتپاۋعا بۇيىرىپ بىرنەشە التىن اقشا بەردى دە، جولعا شىعىپ ءجۇرىپ كەتتى.
 ك ەشەك مىنگەن باسىنا اققۋدىڭ تەرىسىن جامىلعان ديۋانا ءبىرىنشى ءۋازىر قاسىمنىڭ ەسىگىنىڭ الدىنا كەلىپ:كو
 .سالدى ايعاي دەپ – اق،المايمىن بەرسەڭ كەم ءدىلدادان مىڭ اق، –

اي، بۇل ۇيدە كىسى سىيماي وتىرعانىن »مۇنى ەستىگەن قىمەتشىسى بۇل ءسوزدى قاسىمعا جەتكىزدى. قاسىم: ء
اي، دىيۋانا »قىزمەتشى ۇيدەن جۇگىرىپ شىعىپ: ء«. ءوزىڭ كورىپ تۇرسىڭ كىسىسى از عوي اناۋ ماناپتىكىنە بارسىن
 .دەدى –، «ى ازمۇندا كىسى كوپ اناۋ ماناپتىكىنە بار. ءبىلدىڭ بە؟ وندا كىس

ى. دجەتكىز قاسىمعا دە ءسوزدى بۇل قىزمەتشى. شىراعىم دە ايتتى دەپ، – تيگىزسىن، اۋىز نان بولماسا ەڭ –
 ارحانداست قاسىم دەپ، – ،«بەر اپارىپ قالدىعىن ناننىڭ انا. ەكەن جۇرەدى دە تىلەيدى نان اقوي، سول ديۋاناالر»

 ونى ديۋانا. بەردى ديۋاناعا اكەپ، جيناپ كۇيىكتەرىن نان قىزمەتشى. كورسەتتى كۇيىكتەرىن ناننىڭ جاتقان ۇستىندە
 الىپ ءجۇرىپ كەتتى. ديۋانا ەكىنشى ءۋازىر ماناپتىكىنە كەلدى دە:س دورباسىنا دا ورادى شۇبەرەككە ءبىر تازا
 قاريا»: شىعىپ ءوزى ماناپ ەستىگەن مۇنى. سالدى ايعاي دەپ – اق،المايمىن بەرسەڭ كەم ءدىلدادان مىڭ اق، –

 .دەدى – ،«بارساڭىزشى قاسىمدىكىنە اناۋ قوي بوس وتىر، سىيماي كىسى مۇندا
 سا اۋىز تيگىزسەڭشى.بول ناندا اي،قاراعام –

ماناپ ءقايتىپ ۇيگە كىردى دە قىزمەتشىسىنەن ءبىر ءۇزىم نان بەرىپ جىبەردى. ديۋانا ونى اق ورامالعا ءتۇيىپ، 
ءجۇرىپ كەتتى. ونىڭ قايدا بارعانىن كىم ءبىلسىن، سول كەتكەننەن باسقا ءبىر جاققا كەتە  دورباسىنا سالىپ الىپ

 باردى.
 جەڭگەن حاندى ەندى دا، دەمالىستى ءبىر دەپ، –« ۋھ»ەرتەڭىنە ۋازىرلەردىڭ جەتى كۇندىك تويى ءبىتىپ 

 باياعى ا،قالپىند باياعى حان كەلسە. كەلدى حانعا ەكەۋى دەپ عوي بولدى بوالتىن بىزدىكى حاندىق جارتى شىعارمىز
يا، »رىنىڭ سالەمىن الىپ: ۋازىرلە حان. بەردى سالەم «الديارالپ» ەكەۋىدە ءيىپ، باس حانعا. ەكەن وتىر تۇرىندە

 .كۇلىمدەپ دەدى –، «ۋازىرلەرىم تويالرىڭ قاالي ءوتتى
 جارتى ءسىزدىڭ ەندى ءوتتى، جاقسى وتە. تاراتتىق شۇلەن ەلگە جاساپ، توي كۇندەي جەتى تاقسىر، يا، –

 .بولماق بىزدىكى حاندىعىڭىز
 .تاپتىڭدار دەپ نەدەن جومارت سەندەر ءبىراق، بولسىن، جارايدى –
 .ەندى عوي بولدى بايلىقتان «جومارت» تاقسىر ارينە، –
 دونەن ىجاقس تۇندە بۇگىن مەنىڭ»: مىناۋ ول. بار جۇمىسىم ءبىر تاپسىراتىن سەندەرگە ەندى. بولسىن جارايدى –

 تەنتيمەس سوقپاي، ۇرماي دە كىسىنە ۇرالعان جانە اكەلىڭدەر تاۋىپ بۇگىن قويالرىمدى سول. جوعالدى قويالرىم
 نىڭتۇستەرىتۇر قويالرىنىڭ دەپ، –، «الىپ كەلىڭدەر. ەگەر ونى الىپ كەلسەڭدەر حاندىعىمدى تۇگەل بەرەمىن

 .بەردى ايتىپ ءبارىن
 االپ،ار كوشەنى ءمىنىپ، اتقا ۋازىرلەرى ەستىگەن دەگەندى بەرەمىن تۇگەل حاندىعىمدى دەپ، – تاقسىر، قۇپ، –

دى ەش جەردەن تاپپاي، ابدەن شارشاپ، ەندى بازارعا بارالىق ودان تاپپاساق، قويالر ماناپ مەن قاسىم. جونەلدى شابا
قايتالىق، ەرتەڭ ىزدەرمىز دەپ بازارعا كەلدى. بازارعا كەلسە توپ ساۋداشىنىڭ ڭشڭندە ءبىر جاس باال جەتى قويدىڭ 
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تەرىسى  قانىنداي جەتى قويدىڭتەرىسىمەن ەتىك ساتىپ تۇر ەكەن. ۋازىرلەر تەرىلەرىن انىقتاپ قاراپ تۋرا حاننىڭ ايت
 دەپ باس سالىپ ساباي باستادى.« ا، ۇرى باال سەن بە ەدىڭ»ەكەنىن تانىدى دا ء

 زارالپ باال دەپ – ايتامىن، شىنىمدى جىبەرىڭىزدەر ەڭبەگىم ءوز قويىم، ءوز بۇل ەمەسپىن، ۇرى مەن اياعاتايالر –
 .بۇلقىنادى كەلگەندەي بوسانعىسى

ءيتتىڭ باالسى. حان قويالرىن ۇرالۋىڭمەن قويماي، ونى سويىپ جىبەرىپ ساتىپ تۇرعانىن. تاعى  ءۇنىڭدى، ءومىر –
 .جىبەردى تارتىپتارتىپ باالنى قاسىم دەپ، –دەيدى عوي. مىنە ساعان جىبەرگەن، « مەن ەمەس جىبەر»ءوزى 

 تىپ،ە تىزان قايى قامشى تىزعسوعىل ۇيىرىلە. باال جاس بەزەكتەيدى دەپ – «ەمەسپىن ۇرى مەن اي،اعاتايالر»
 ەمەس، ۇرى ساعان مىنە» مە ۋازىرلەر اشىر جان باالعا زارالعان ءبىراق،. قىلدى كەسكەندەي پىشاقپەن ەتىن باالنىڭ

 .ۇدەتەدى ۇستىنەۇدەتكەن ۇرۋدى دەپ – ،«ەمەس ۇرى ساعان مىنە
 ۋازىرلەر جەتى تەرىنى جانە باالنى الىپ حانعا كەلدى.

 لەگەنسوي جارىسا دەدى –تاقسىر. قويىڭىزدى ۇرالعان ءبىر جەتىم باال ەكەن. ەسىك الدىندا تۇر،  كەلدىك الىپ –
 .ۋازىرلەر

 قولىنان ەكى باالنىڭ شىعىپ جۇگىرە داالعا ءۋازىر ەكى. ۋازىرىنە ەكى حان دەدى – بەرى، باالنى اكەلىڭدەر، –
 ەرىنىت جەتى ەكەۋى دەپ –« ، قويالرىڭىز مىناۋ ما؟تاقسىر». كىردى الىپ حانعا مەرىسىمەنتەرى مۇيرەي،سۇرەي
 .شىرەنىپ حان دەدى – «ءوزى دال»ء. كوتەردى ءبىرى سوڭ بىرىنەن

 بەتىندەگى باالنىڭ حان. بەردى قويا جىالپ زارالپ باال دەپ – ەڭبەگىم، ءوز مەنىڭ بۇل تاقسىر، ەمەس ول –
 ورىپ سۇرالنىپ كەتتى.ك قاندى تامشىالعان تاڭبادان تۇسكەن ىزىنەن قامشىنىڭ

 ڭباالنى قانە،. مىسقىلداپ حان دەدى – كەلىپسىڭدەر، الىپ اقساباماي ورىنداپ ايتقانىمدى. ۋازىرلەرىم ءيا، –
 رقاسىنا باالنىڭ كوتەرىپ جەيدەسىن دا، اينالدىردى تەرىس باالنى بارىپ قاسىم. ماعان كورسەتىڭدەرشى ارقاسىن

 .كورسەتتى
 :الىپ رىپشاقى الدىنا باالنى دە، كۇرسىندى كورىپ كەتكەنىن ءىسىپ بولىپ بىلەۋارقاسىنىڭ بىلەۋحان باالنىڭ 

 .دەدى – الدىڭ، قايدان قويالردى مىنا قاراعىم –
 باال حاننىڭ قاراعىم دەگەنىنە ءىشى جىلىپ كەتىپ، جىالعانىن قويا سالدى دا:

 ىناڭگىمەس دەپ، –لىم. مەن ۇرى ەمەسپىن تاقسىر، ما تاپقان تەرىممەن ماڭداي اقى، تابان مەنىڭ بۇل تاقسىر، –
 .باستادى

 ءىىى 
. كەلدى اسىراپ شەشەم دەيىن بىلگەنگە ەس سودان دا بولدى قايتىس كەزىمدە جاس اكەم مەنىڭ تاقسىر، قۇرمەتتى –

كەنباي  زاردابىنان جوقشىلىقتىڭ اقىرى. الدى بولىپ اۋىرعىش كەتىپ ءال دە شەشەمنەن كەيىن بىلگەننەن ەس مەن
دەگەن بايعا جەتى جاسىمنان باستاپ قوي باعاتىن جالشى بولىپ ورناالستىم. جاستا بولسا ەرىنبەي قاراماعىمداعى 
قويالرىمدى وتە جاقسى كۇتىپ، باپتاپ ءوسىردىم. قىستان دا مالدارىم كۇيلى، جارداي سەمىز بولىپ شىقتى. سودان 

ڭ ءبىرى مەن بولدىم. مالداردى ولتىرمەستەن وتە جاقسى وسىرگەنىمە ول ماعان كەنباي بايدىڭ ءقادىرلى جالشىسىنى
جىلىنا ءبىر قويدان اقىمدى تولەپ تۇردى. كەنباي بايدىڭ قولىندا التى جىل جۇمىس ىستەپ، اقىما التى قوي الدىم. 

ىسى سۇراندىم. ول ك اقىرعى جەتىنشى جىلدىڭ اياعىندا مەن باسقا جاققا جۇمىسقا تۇرماقشى بولىپ ول كىسىدەن
 ءبىر ىردەب جىلدا جەتى» قوسا وعان قوي، ءبىر دەپ ەڭبەگى جىلىڭنىڭ اقىرعى بوساتىپ مەنى قيماستان ارەڭارەڭ

 بەردى يقو جەتى دەپ، – «بەردىم قوي التى سىيلىعىڭا ءۇشىن وسىرگەنىڭ عىپ كۇيلى امان، ولتىرمەي قويىمدى
قويدى ايدادىمدا ۇيگە اكەپ قوراعا كىرگىزىپ قويدىم. سول  جەتى ءسۇيتىپ. اتتاندىردى ءسۇيىپ ماڭدايىمنان دە

 كۇنى كەشتە ەسىك الدىندا وتىن جارىپ تۇر ەدىم استىنا كوك ەشەك باسىنا اققۋ تەرىسىن جامىلعان ديۋانا كەلىپ:
 .دەدى – قاراعىم، قوناقپىن –
لگەلى كەلگەن ءبىرىنشى قوناق بى ەس مەن. كورسەتتىم ءۇيدى دەپ قاريا مىنە ءۇي قونىڭىز، بولساڭىز قوناق –

 دەپ – ،«اۋبىزدىكىنە ءومىرى قوناق كەلمەدى»ەدى. سوندىقتان مەن وعان دىيۋانا بولسادا قاتتى قۋاندىم. بۇرىن 
 العىزج استىنا كىرگىزىپ، ۇيگە ديۋانانى. قۋاندىم كەلگەندەي قايتا اكەم كەلگەنىنە قوناق ەندى. ەدىم رەجۋشى

اتى، ءجونىمدى، نە جۇمىس ىستەيتىنىمدى جانە تۇرمىسقا بايالنىستى سۇراقتار بەردى. مەن  قوناق. سالدىم رپەمدىكو
 كەۋمىزە شەشەم اكەپ ءبىرىن قويدىڭ جەتى. كەتتىم شىعىپ داالعا ۇيالىپ سۇراۋعا جونىنجاۋاپ بەرىپ، ءوز ءاتى

 :ديۋانا الگى جاتقانىمدا سالعالى قازانعا ءۇيتىپ باسىن سويىپ،
 :مەن. دەدى –اعىم، قار نە ول –
 .دەدىم – جاتىرمىن، سالىپ قازانعا اسقالى باسىن سونىڭ. ەدى قويىمىز سويعان سىزگە قاريا –
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 كبۇيرە ءتورت ون كۇنىنە تەك ىشپەيمىن، دا سورپا مۇجىمايمىن، تا باس جەمەيمىن، تە ەت مەن قاراعىم جوق، –
 .دەدى – قاراعىم، راحمەت سىيىڭا ول. اداممىن جەيتىن

مۇنىسى قاالي بولدى ەكەن ءا، كۇنىنە ون ءتورت بۇيرەك جەسە وندا مۇنىڭ ديۋانا ەمەس، باي بولعانى عوي.  –
 وتە ەشەمش. ايتتىم ءسوزىن قوناقتىڭ بارىپ شەشەمە تاڭداندىمدا ىشتەي دەپ – كەتتى، بولماسا قىزىر –الدە وسى 

 .ەدى كىسى جومارت
اي جەتى قويىڭ بار. سونى سويا عوي ازار بولسا ەرتەڭ تەرىسى مەن بولعاند ءدال بۇيرەك ءتورت ون قاراعىم –

 .دەدى –ەتىن ساتىپ جەتى قويدىڭ ورنىن تولتىرىپ االرمىز، 
 جەتى بۇيرەككە ءتورت ون دەپ، – ەدىم، تۇر دەپ ەكەن ايتسا وسىنى ءسىز مەندە بولسا، والي اپا، جارايدى –

دا، قويالردى شەتىنەن اكەپ سويا بەردىم. شەشەم قويالردىڭ ەتىن  قۋاندىم وتە تاپقانىما دەگەندەي ءدال قويدى
جوندەستىرە بەردى دە مەن ون ءتورت بۇيرەكتى الىپ، تازاالپ جۋىپ قازانعا سالعالى جاتىر ەدىم، الگى ديۋانا 

 قوناعىم تاعىدا:
 .دەدى – جاتقانىڭ، سالعالى قازانعا قاراعىم نە ول –
 ون ءتورت بۇيرەك قوي دەدىم. جاتقان پىسىرگەلى سىزگە اتا –
 ،بارىپ ورمانعا ءوزىم جەمەيمىن پىسىرگەنىن بىرەۋدىڭ مەن بۇيرەكتەرىڭدى، بەر وزىمە قاسەن قاراعىم جوق، –

 .جەيمىن ءپىسىرىپ شوڭكەمە كىشكەنتاي
ن وراپ، ءتۇيىپ دورباسىنا سالىپ بەردىم. تۇنىمەقوناعىمنىڭ ايتقان تىلەگىن ورىنداپ ون ءتورت بۇيرەكتى ورامالىنا 

 تيگەن ىزاۋ اسىمىزدان اقول كىسى بىزبەن بىرگە بولدى. شەشەم ەكەۋمىز ەت اسىپ جەدىك. قوناعىمىز ايتقانىنداي
 امىلىپج كيىمدەرىمىزدى بار ءوزىمىز توسەپ، كورپەمىزدى بار قوناعىمىزعا. جەتتى مەزگىل ۇيىقتايتۇعىن اقىرى. جوق

قاراساق قوناعىمىز جوق، تاڭ سارىدەن تۇرىپ كەتىپ قالىپتى. شەشەم ەكەۋمىز  تۇرىپ ەرتە ەرتەڭىنە. كەتتىك تاجا
 .قالدىق بولدىقتا تاڭاڭ

ەپ د« سەن ۇرىسىڭ»ەندى مەن بۇگىن سول جەتى تەرىمەن ەتتەردى ساتقالى تۇر ەدىم ەكى ءۋازىرىڭىز كەلىپ 
بازاردىڭ ورتاسىندا ولەردەي عىپ ساباپ سىزگە الىپ كەلدى. ەندى نە ىستەمەكپىن، ۇكىم ءسىز نە ايتساڭىز بولعانى 

 االب ءبىتىردى دەپ –نىڭ ەڭبەگى دەپ ايتا االمىن، دا تاقسىر. ءبىراق، مەن بۇل قويالر تابان اقى ماڭداي تەرىم
 .ءسوزدى

. اپمان سالدى ايعاي زەكىپ دەپ، – ۇرالدىڭ، حاندى سەن بە؟ ءبىلدىڭ ۇرىسىڭ سەن دەيدى نە تازشا مىنا ءۇي، –
 اناپتى توقتاتىپ:م حان

 ارايسىڭدارق قاالي سەندەر. تەرىسى قويىمنىڭ جەتى مەنىڭ تەرىلەر جەتى مىنا ءبىراق،. تۇر ايتىپ بىالي باال مىنا –
 .قارادى ۋازىرىنە ەكى حان دەپ، – بۇعان،

 .ەكەۋى دەستى – ۇرى، تازشا مىنا تاقسىر، سىزدىكى يا، –
 قانداي جازا قولدانعاندى دۇرىس كورەسىڭدەر؟ بۇعان سەندەر ەندى. بولسىن سوالي دۇرىس –
 كتەرىنمۇلى حان تازشانى ۇرى بۇل. تۇرگەلدى ەتىپ ءتاجىم يە تومەن باسىن قاسىم دەپ – تاقسىر، ايتايىن مەن –

 .كەرەك ءولتىرۋ سوعىپ تاسقاتاۋ بايالپ قۇيرىعىنا ات ۇرالعاندىقتان
ە دەيىن جەرگە كومدىرىپ، باسى مەن كەۋدەسىن باالالرعا بەلىن جارىم دا ودان ەمەس، قىزىق ونشا ول جوق، –

 .ماناپ دەدى –ۇرعىزىپ ولتىرسەك سول قىزىق بوالر ەدى، 
 اۋىپت بايدى كەنباي ايتقان مىناۋ سەندەر ءۇشىن ول. ەكەن دۇرىس وتە جانە قىزىق وتە جازاالرىڭ ەكەۋىڭنىڭدە –

 .بىلەيىك انىعىن كەلىڭدەرشى الىپ
 ىر.تاقس بوالدى قۇپ –

IV 
 ۇرعان كەنباي قاسەننىڭحاننىڭ ەكى جاعىندا ەكى ءۋازىرى. وڭ جاعىندا قاسىم دا، سول جاعىندا ماناپ. حان الدىندا ت

 .ءبىلدىردى كەيىپ اياۋشىلىق كەيىگەندەي قاراپ تەسىلەتۇرىنە تەسىلە
اراپ مەندە جازىقتى ەكەنمىن ق تۇرىنە باالنىڭ. كەنباي دەدى – ەدى؟ بار جازىعىم نە تاقسىر، الدىردىڭىز نەگە –

 ويالدى ول.
 ىلەرگەتەر جاتقان بۇرىشتا حان دەپ، – با؟ تانيسىڭ تەرىنى جەتى انا سەن ءبىراق، جوق، جازىعىڭ دا ەشقانداي –

 :كورىپ اۋدارىستىرىپ تەرىلەردى كەنباي. سوزدى قولىن
 .دەدى – تاقسىر، تانيمىن –
 تەرىلەرى؟ قويىنىڭ كىمنىڭ تانىساڭ –
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مەن مىنا باالعا انەۋ كۇندەرى جەتى جىلدا ايانباي ەڭبەك ەتكەنى ءۇشىن سىيلىققا بەرگەن التى قوي مەن ءبىر  ول –
 قويدىڭ تەرىلەرى تاقسىر.

 با؟ قويىڭ ءوز ايتقىن، شىن –
 .اتسىن انت ايتسام وتىرىك تاقسىر، قويىم ءوز –
تۇيۋلى ءۇش اق ورامال الدى دا ۇستەل ۇستىنە ء ىشىنەن ونىڭ الىپ، دوربا ءبىر حان دە دەدى – دۇرىس، وتە –

 .بۇزدى عانا قاسەن تەك تىنىشتىقتى. جىرتشەشىپ قويدى. ساراي ءىشى جىم
 .قالدى سەزبەي دە ءوزى جىبەرگەنىن ايعايالپ دەپ، – الالي، وي عوي، بۇيرەگىم ءتورت ون مەنىڭ مىناۋ –

ەكىنشى ورامالدا ءبىر ءتىلىم نان، ءۇشىنشى ورامالدا قىزىل  ۇستەل ۇستىندەگى ءبىرىنشى ورامالدا نانداردىڭ كۇيىگى،
التىنشا جارقىراپ، التىننان جاسالعان تورعايالرداي بولىپ، ون ءتورت بۇيرەك جاتتى. ەكى ءۋازىر وزدەرىنىڭ ناندارىن 

 .تاپپادى تانىپ، ەكى بەتتەرىنە وت باسىلعانداي قىزارا كۇيىپ، ۇيالعاننان تومەن قاراپ كىرىپ كەتەرگە جەر
 االتىن تۇگەل حاندىعىمدى مەنىڭ ەكەۋىڭ سەن كۇلىپ، قارققارق ۋازىرلەرىنە حان دەدى – مە؟ كوردىڭدەر –

 .عوي بولدىڭدار
 دە تىمءتۇس قالپىنا ديۋانا كۇنى جەتىنشى كەيىن بەرگەننەن بۇيرىق سەندەرگە مەن حان، دەدى – ۋازىرلەرىم يا، –

اققۋدىڭ تەرىسىن جامىلىپ، سەندەردىكىنە بارىپ مىڭ ءدىلدادان سۇرادىم، ءبىراق،  باسىما ءمىنىپ، ەشەك اق استىما
سەندەر مىڭ ءدىلدا ەمەس مىنا جاقسى ناندارىڭىزدى بەردىڭىزدەر. سودان شىعىپ وتىرىپ مىنا قاسەن باالنىكىنە 

سۇراعانىم، داالعا  باردىم. راس ول مەن ەدىم. قاسەن مەنى وتە جاقسى سىيالدى. مەن ودان ون ءتورت بۇيرەك
دەپ ون ءتورت بۇيرەك سۇراعانىمدا راس. « نيەتى بولسا بەرەر»شىققاندا قورادا تۇرعان جەتى قويدى كورىپ 

قاسەن ەشبىر رەنجىمەستەن جەتى قويىن بىردەي سويىپ ون ءتورت بۇيرەگىن الىپ بەردى. سوندا قوندىمدا 
ايىما كەپ، حان قالپىما ءتۇستىم دە تاعىما كەپ وتىرا بەردىم. بىلدىرمەستەن تاڭ سارىدەن تۇرىپ كەتىپ قالىپ، سار

قاسەن مەن شەشەسىنىڭ سوزىندە ەستىگەن ەدىم دە، بازاردان تابىالر دەپ سەندەردى جۇمساعان ەدىم. ءيا، تابىالدى 
 ەمەس ۇرى ول. اكەلگەسىڭدەر عىپ ءولىمشى سەندەر دەسەم كەلىڭدەر الىپ سوقپايدا. مەن سەندەرگە ۇرماي

 جومارتىم...م...م ۋازىرلەرىم ءسۇيتىپ جومارتتىق بايلىقتان ەمەس، نيەتتەن بولعانى عوي ءا!
 .ەدىك بىلمەگەن ەكەنىڭىزدى ءسىز ءبىز تاقسىر جوق، –
 تىرداي ءۋازىردى ەكى حان. سىيالڭدار جومارتتىقتارىڭدى ەمەس، حاندىعىمدى مەنىڭ سەندەر ءسوزدى، دوعار –

، دەپ قاسەنگە التىنداعان قىزىل «وزىڭدى قاالي ۇرسا مىنا ەكەۋىن سوالي ۇر»ى دە، ءدەردشەشىن قىپ جاالڭاش
ساپتى قامشى بەردى. قاسەن ءبىر جاعىنان قۋانعاندىقتان، ءبىر جاعىنان اشۋالنعاندىقتان قامشىمەن ەكەۋىن ابدەن ءالى 

 ورگىسىزك ادام ءىسىپ بوپ بىلەۋى بىلەۋءبىتىپ شارشاعانشا سابادى. ۋازىرلەردىڭ بۇرىن داق تۇسپەگەن اق دەنەس
 .بولدى

 لسىن،كەسى وزدەرىڭە جازاالرىڭ كەسكەن باالعا. االرسىڭدار بارعاندا دۇنيەگە ول حاندىعىمدى مەنىڭ ۋازىرلەرىم، ال، –
 زدەرىنىڭو. ولتىرىڭدەر سوعىپ تاسقاتاۋ تاڭىپ قۇيرىعىنا ات قاسىمدا»: دا شاقىرتتى كىسىلەرىن وردا حان دەپ –
 ...بەردى بۇيرىق دەپ، –، «ىلەگەن جازاسى وسىت

V 
حان ەكى ءۋازىردى ولتىرتكەلى جاتىر ەكەن دەگەن حابار بۇكىل شاھارعا تاراپ، ەرتەڭىنە جازا كەسىلەتىن االڭ حالىققا 

 لىق تولدى. ءبىر ءۋازىر حاننىڭ جارلىعىن حالىققا ايقايالپ وقىپ بەردى.
 ەلگەن.ىست دۇرىس ەوت ىستەلگەن دۇرىس وي، –
 .ۋازىرلەر جاۋىز جويىلسىن –
 .ريزامىز –
 لكەنۇ االڭدا. جاتتى شىعىپ جاڭعىرىعا جەرىنەن ءار االڭنىڭ داۋىستار دەگەن كورەيىك قىزىعىن جازاالڭدار تەز –

 ءبىر اتقا دا، بايالدى جالعاستىرىپ قۇرىعىنا اتتىڭ قارا ۇلكەن قاسىمدى كەلىپ جەندەتتەر بىرنەشە تەك تىنىشتىق،
 لمااليجۇ بارىپ ماناپتى جەندەتتەر ەندى. جونەلدى شابا قاراي تاۋعا مۇيرەيەندەت ءمىنىپ الىپ قاسىمدى سۇرەيج

 شەتتەن ءبىر. ءبىتتى تە كومىپ. باستادى كومە بەلۋارىنان اكەپ شۇڭقىرعا تۇرعان دايىن ونى جەندەتتەر. باستادى
 .ستىقالى تۇراىرە شىعىپ ۇيىلگەن تاستىڭ جانىنا تۇراجۇگ باالالر كيگەن دامبالجيدە اق كەلكى ءبىر وڭشەڭ

 .الدى تاس جەردەن باالالر. ءۋازىر وقىعان جارلىق ەتتى ءامىر دەپ – تاستى، قولدارىڭا الىڭدار –
 .ۇرىڭدار ال –

دى. ءبىر ىيىڭىرس. جوق شاما ايقايالۋعا ماناپتا. جاتىر سوعىلىپ ماناپقا ەتىپ تۇرىستارىس تاستار ۇشقان جاقتانجان
ۋاقىتتاردا ۇيىلگەن تاستار ماناپتى دا كورسەتپەي كەتتى. حان ايتقانداي قاسىم مەن ماناپ ول دۇنيەنىڭ حاندىعىنا 
كەتتى دە، ۇلكەن توي بولىپ، جومارتتىعىنىڭ ارقاسىندا شەشەسى ەكەۋى جەتپەگەن داۋلەتكە جەتتى. اقىرى قارتايىپ، 
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. قاسەن ومىردە بولماعان توي جاساتىپ حان ورنىنا حان بولىپ، ەلدەرىنە ءادىل قارايتىن ءولىمى جەتىپ حاندا ءولدى
 جەر ۇستىندەگى ءادىل حاننىڭ ءبىرى بولىپتى.

 . قاراكوز سۇلۋ44
ءبىر حان بولىپتى، حاننىڭ ءبىر ءۋازىرى بولدى، مىنا ۇيدە ايتقان ءسوزدى انا ۇيدە وتىرىپ بىلەدى ەكەن. حاننىڭ  

سى بولدى. باالسى كەلىپ سۋعا شومىلسا، ءبىر كەمەمەن قىرىق قىز كەتىپ بارادى ەكەن. ءبىر قىز ىشىندە ءبىر باال
 ءبىر داقولىن قىزدىڭ. شاقىردى دەپ –« كىمسىڭ؟»تۇرەگەلدى. سول قىزعا الگى باال عاشىق بولدى. باال قىزدى: 

ونان سوڭ شاشىن سيپادى. باال تاعى  تارادى، شاشىن تاراقپەن التىن قىز بۇل سۇراسا، باال ەكەن، بار تاراق التىن
 اتىن سۇراسا، قىز كوزىن سيپادى.

سام مەن سونداي ءبىر قىز كوردىم، سونى ال»باال قىزدىڭ كىم ەكەنىن بىلمەي ۇيگە قايتتى. كەلدى دە ۋازىرگە ايتتى: 
سوندا قىز باسىن  دەپ، –، «دىڭ؟قاي ەلدىڭ قىزى بول»دۇنيەدە ارمانسىز بوالر ەدىم. مەن بۇ قىزدان سۇرادىم: 

ول قىز قاراكوز سۇلۋ ەكەن. باسىن سيپاسا جوعارى »ءۋازىر ايتتى: «. سيپادى، تاعى اتىن سۇراعانىمدا كوزىن سيپادى
 ات،ج بولىپ اۋرۋ سەن»: ايتتى ءۋازىر. دەدى –، «مەن ونى قايتسەي االمىن؟»باال ايتتى: «. شاھاردىڭ قىزى ەكەن

دى، باال ۇيىنە قايتتى اۋرۋ بولىپ، جاتىپ ال«. ايتپا، شەشەڭ كەلسە دە سوالي ەت اۋىراتىنىن رىڭجە قاي كەلسە اكەڭ
گە جاتادى، باال نە»اكەسى كەلسە دە، شەشەسى كەلسە دە قاي جەرىنىڭ اۋىراتىنىن ايتپادى. حان ءۋازىرىن شاقىرتتى: 

ل قىزدى مەن السام ارمانسىز سو كورىپتى، دىقىز ءبىر باالڭ»: ايتتى ءۋازىر. سۇرادى دەپ –، «ويىندا نە بار؟
 بەر، جىگىت الپىس بەر، قىز الپىس»: ايتتتى ءۋازىر. «االدى؟ قايتسە ونى»: ايتتى حان. دەيدى –، «بوالر ەدىم

 .دەدى – «!جىبەر دە مەنى ونىمەنەن بەر، ارتىپ جۇك نارعا الپىس
ىس جوق، اكە، الپ»ولدى. باال ايتتى: ب جونەلتپەكشى باالسىن. «!بارسىن باالم دەدى، –سەنى بەرمەيمىن، »حان: 

. «قىز، الپىس جىگىت، الپىس ناردى ال، جالعىز ءۋازىرىڭدى بەر، ءۋازىرىڭدى بەرسەڭ بارامىن، بەرمەسەڭ بارمايمىن
جىگىت جاتىپ قالدى، بىرنەشە كۇننەن سوڭ اكەسى ءۋازىرىن «. بارماساڭ دا ءۋازىرىمدى بەرمەيمىن»اكەسى ايتتى: 

 بەردى. الپىس جىگىتىمەن، قىزىمەن حان قالدى. جالعىز ءۋازىردى الىپ، جىگىت كەتتى.
بارىپ حاننىڭ باالسى قاراكوز سۇلۋدىڭ شاھارىنا جەتتى. ءبىر قاراشا ۇيگە كەلدى. ءبىر كەمپىر شىقتى سول -بارىپ

 تاماق الىپ كەلدى. ۇيدەن. كەمپىرگە ءبىر ءدىلدا بەرىپ، تاماق ساتىپ الۋعا جىبەردى. كەمپىر بارىپ
. «؟ايتامىسىڭ ءسوز بىر»ء. دەدى –، «بارامىن»كەمپىر: «. قاراكوز سۇلۋعا بارامىسىڭ؟»ءۋازىر كەمپىرگە ايتتى:  
 «ن؟ايتايى دەپ نە»: كەمپىر. «ساعان بەرەيىن ءدىلدا بىر»ء. «االدى باسىمدى ايتسام ايتپايمىن، دەدى، – جوق،»

، بۇگىن ساۋداسىن قىلىپ ەرتەڭ قايتادى دەپ ايتشى. سونان سوڭ جاتىر ساۋداشى ءبىر بىزدىكىندە»: ءۋازىر. دەدى
 .دەدى –، «قىزدىڭ نە دەگەنىن ماعان ايتا كەل

ندە ءبىر بىزدىكى»كەمپىر قىزعا باردى، بارىپ كۇتىپ تۇردى، تاماعىن بەردى ىشۋگە. كەمپىر ەسىككە بارىپ تۇردى: 
تا، ەنەكەمدى ۇس»دەدى. قىز قاسىنداعى كوپ قىزدارعا:  –، «ساۋداشى جاتىر، بۇگىن ساۋداسىن قىپ ەرتەڭ قايتادى

 ،«تى؟دەپ نە» ءۋازىر. جونەلدى قاشا ەستىپ ونى كەمپىر. دەدى –« اياعىن جەرگە تيگىزبە، قانىن جەرگە تامىزبا!
ازىر: ءۋ. ىدەد – ،«ايتتى دەپ تامىزبا جەرگە قانىن تيگىزبە، جەرگە اياعىن ۇستا، ەنەكەمدى»: ايتتى كەمپىر. دەدى –
 .دەدى –، «جارايدى»

ىز وتىرىپ ۇيىقتاپ قالدى. ق-سونان سوڭ حاننىڭ باالسى قاراكوز سۇلۋدىكىنە باردى، ەسىگىنە وتىردى، وتىرىپ
كەلدى، ءبۇل جىگىتتى كورىپ، عاشىق جايىن بىلەدى ەكەن، جىگىتتىڭ قولىنا ءبىر اسىق سالدى. تاڭ اتقان سوڭ باال 

گەن جوق، كەل»باال ايتتى: «. ز كەلدى مە قاسىڭا؟قى»شوشىپ وياندى، قايتىپ جۇگىرىپ كەلدى. ءۋازىر ايتتى: 
: باال شەشىنسە اسىق قوينىنان ءتۇستى. ءۋازىر«. وتىرىك ايتپا، كەلگەن شىعار، شەشىنشى!»ءۋازىر ايتتى: «. جوق

 .«شىعارسىڭ ۇيىقتاعان دەدى، –بۇ نە؟ »
، «ام، ايتايىنايتس»كەمپىر: «. ىسىڭ قىزعا؟ەكى ءدىلدا بەرەيىن، ايتقان ءسوزىمدى ايتام»تاعى كەمپىرگە ايتتى ءۋازىر: 

. «ايتقايسىڭ دەپ قايتادى ەرتەڭ قىپ، ساۋدا بۇگىن جاتىر، ساۋداشى ءبىر بىزدىكىندە»: ايتتى ءۋازىر. دەدى –
ىزبە، اعىن جەرگە تيگاي ۇستا، ەنەكەمدى»: قىزدارعا دا تاعى قىز. ايتتى ءسوزىن ءۋازىردىڭ داعى باردى باردى، كەمپىر

: يتتىا ءۋازىر. ايتتى ءسوزىن قىزدىڭ ۋازىرگە كەلىپ ۇيگە قاشتى، تاعى كەمپىر. دەدى –، «قانىن جەرگە تامىزبا
 ىزدىق باال كەلدى، قىز وتىراردا. كەلدى تاعى قىزعا باالسى حاننىڭ بولعاندا كەش. «بولعان ءتاۋىر بارەكەلدى»

وندا قىز باالمەن ءبىر توسەكتە جاتىپ وينادى. زىندان كۇزەتكەن ەكى سولدات . اپاردى جەرگە ءبىر الىپ ۇستاپ
 «.كەلدى. قىزدى باالمەن ۇستاپ الىپ، اپارىپ زىندانعا تاستادى

ە، حانىم، قىزىڭىز ءبىر جىگىتپەن ويناس قىلعان، »حان قۇس سالۋعا كەتكەن ەكەن، سودات پاتشانى ىزدەپ باردى. 
. «ەكەنىن كىم كورەم دە قايتسەم مەن ونى توقتاڭىز،»: ايتتى حان. دەدى –، «تادىقءبىز ەكەۋىن زىندانعا تاس

 ارباققاش وگىزىڭ يەسى، وگىز»: بەرەيىن سىرعامدى قۇالعىمداعى»: سولداتقا ايتتى قىز. قايتتى زىندانعا سولدات
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ەپ كەتتى. ءۋازىردىڭ د – ،«جارايدى» سولدات. عوي كەلە اينالىپ جەردى وسى ايتىپ، دەپ – ،«قالدى ءتۇسىپ
 .دەدى –، «وگىز يەسى، وگىزىڭ شارباققا ءتۇسىپ، شارباق يەسى ولتىرەمىن دەپ جاتىر»ءۇيىنىڭ تۇسىنا كەلىپ: 

ءۋازىر بۇل ءسوزىن ءبىلدى. ءبىر ءدىلدا الدى، قولىنا تاعى ءبىر قاپ الدى، بارزاردان نان ساتىپ الدى. سوسىن  
 ىناند سولدات الدى ساتىپ. دەدى –، «ساتامىن«. »ۇل ناندى ساتامىسىڭ؟ب»زىندانعا كەلدى. سولدات ايتتى: 

: ءۋازىر .«اكەلەمىن قايتا قاپتى بارايىن، الىپ ۇيگە نانىمدى مەن مىندا، قال»: ايتتى سولدات. ءدىلداعا جارىم ءبىر
نا ى، حاننىڭ ۇلىكيگىزد كيىمىن جىگىتتىڭ قىزعا ءۋازىر سوڭ، كەتكەننەن سولدات. قالدى دەپ، – ،«جارايدى»

 ولداتس. دەدى –، «سولداتتىڭ بەتىنە قاراماي، قاپتى الىپ، جۇرە بەر»قىزدىڭ كيىمىن كيگىزدى. قىزعا ايتتى: 
 .بەردى جۇرە ۇيگە قىز بەردى، قابىن قىزعا كەلدى،

الىپ  ىنۇل حاننىڭ مەن ءۋازىر سولدات. دەدى –، «سولدات تۇتقىن قىزىمدى الىپ كەلسىن»حان ۇيىنە كەلگەندە: 
 دەپ، – ،«بە؟ سەن دەيتۇعىن قىلدى ويناس قىزىم –ول قىزىم ەمەس، دەدى »كەلدى. حاننىڭ اشۋى كەلدى. 

 ەدى، ارب قارىنداسىم جاڭعىز. ەدى شاۋىپ جاۋ ەلىمدى! حان تاقسىر»: ايتتى ءۋازىر. شاپتىردى باسىن سولداتتىڭ
ە قارىنداسىممەن قاشىپ كەلىپ ءسىزدىڭ قىزىڭىزدىڭ ۇيىن ءتۇستى، قولىنا جاۋدىڭ كۇيەۋىم. ەدىم بەرىپ كۇيەۋگە ونى

ل ەندى بۇ»حان ايتتى: «. كىردىك. انا سولدات ءبىز ەكەۋمىزدى ۇستاپ زىندانعا سالدى. مەنىڭ ءمىنىم سول ەدى
ن ۇلۋمەجىگىت قىز بولىپ قاراكوز س«. قارىنداسىڭدى قىزىمنىڭ ۇيىنە اپار. قاراكوز سۇلۋدىڭ قاسىندا بىرگە تۇرسىن!

 بىرگە تۇردى.
قاراكوز سۇلۋدىڭ ءبىر كۇيەۋى بار ەكەن، ول بۇل شاھارعا كەلدى، داالعا شاتىر تىكتى. ەرتەڭ قىزدار كۇيەۋگە اس 

ۋمەنەن بەتى جاقسى بولسا س»سەن كۇيەۋىمە بارىپ ايت: »اپارماق بولدى. قاراكوز سۇلۋ قىز بولعان جىگىتكە ايتتى: 
 –ت، ە، جىگى»بولعان باال كەلدى كۇيەۋگە، سالەم بەردى. قىز «. جۋسىن، بەتى جامان بولسا قىمىزبەنەن جۋسىن

 تقانىاي سۇلۋدىڭ قاراكوز. جۋارسىڭ قىمىزبەن بولسا جامان بەتىڭ جۋارسىڭ، سۋمەن بولسا جاقسى بەتىڭ دەدى،
ەتىن ۋ سۋعا بكۇيە باردى، سۋعا ەكەۋى. «قىلمايمىز ەكى ايتقانىن قىزدىڭ جارايدى،»: ايتتى كۇيەۋ. «بولدى سول
 ايىن دەسە، قىز بولعان جىگىت ونى سۋعا يتەرىپ جىبەردى. ول كۇيەۋى ولگەن سوڭ قىزدىڭ ۇيىنە قايتتى.جۋ
ءۋازىر اتىن ەرتتەپ، ازىرلەنىپ قىزدىڭ ۇيىنە كەلدى. اندا قىز بولىپ تۇرعان جىگىتكە حاننىڭ جاقسى كيىمىن  

ى: ىگىتپەن حانعا كىردى، سالەم بەردى. ءۋازىر ايتتكيگىزىپتى. اتقا مىنگىزىپ حانعا الىپ باردى كورسەتۋگە. ءۋازىر ج
ە، حانىم، بۇل جىگىت كۇيەۋىمىز ەكەن، جاۋ قولىنان قاشقان. رۇقسات بولسا ءسىزدىڭ قىزدىڭ ۇيىندە تۇرعان »

قىزدى اكەلۋگە كىسى جىبەردى. جىبەرگەن كىسى قايتىپ كەلدى: «. جارايدى»حان ايتتى: «. قارىنداسىمدى قايتارىڭىز!
لسا سوالي بو»حان ايتتى: «. قىز اندا جوق ەكەن، كۇيەۋگە اس الىپ بارعان ەكەن، سول بارعاننان قايتپاعان بۇل»

كۇيەۋ دە جوق، بارعان قىز دا »جىبەرگەن كىسى تاعى قايتىپ كەلدى. «. كۇيەۋدەن بارىپ قىزدى الىپ كەلىڭىز!
ۇنىمىز ۇيات ەكەن، كۇيەۋىمىز بۇل قىزدى الىپ اپىرماي، م»تى: ايت حان. دەدى –، «جوق، قۇر تىگۋلى شاتىر تۇر

 –، «قاراكوز سۇلۋدى مىنا جىگىتكە بەرەيىك»حان ايتتى: «. ەندى نەعىلدىق؟»ءۋازىر ايتتى: «. قاشقان بوالر
 .دەدى

وتىز كۇن ويىن قىلدى، قىرىق كۇن تويىن قىلدى، الپىس نارعا جۇك ارتتى، ۇيىنە جونەلتتى. ءبىر تاالي كۇن ءوتتى 
 اراسىندا، ۇيىنە جەتتى. اكەسى، شەشەسى ولگەننەن سوڭ اكەسىنىڭ ورنىنا، تاعىنا ءمىندى. حالقىنا، جۇرتىنا باس بولدى.

 . ءۇش اۋىز ءسوز45
 ەرتەدە ءبىر بايدىڭ جالعىز باالسى جىلقى باعىپ جۇرسە، ءبىر ادام كەلىپ:

 .دەپتى –ز ناسيحات ءسوز ۇيرەتەيىن، عان ءۇش اۋىسا مەن بەرسەڭ، جىلقى ءۇيىرلى ايعىر ءبىر! باالم –
 باال تۇرىپ:

 .دەيدى – ۇيرەتىڭىز، بەرەيىن،! قۇپ –
 الگى كىسى:

 راشاشىا قولىڭ سول باستاسا، ۇرىس قولىڭ وڭ تاستاما، استى ەرتەڭگى تۇكىرمە، قۇدىققا ىشكەن سۋىن! باالم –
 .دەيدى – بولسىن،

 جىلقىنى ايداپ ءوز جونىنە كەتەدى. كەشكە باال ۇيىنە كەلەدى. اكەسى:باال ءبىر ءۇيىر جىلقى بەرەدى. الگى ادام 
 .دەيدى – با؟ امان مال –

 باالسى:
 .دەيدى – امان، مال باسقا بەردىم، جىلقى ءۇيىر ايعىر ءبىر ۇيرەنىپ، ناسيحات اۋىز ءۇش مەن –

ءبىر  ۇندەر داالدا قاڭعىرىپ ءجۇرىپ،اكەسى اشۋالنىپ، باالسىن قۋىپ جىبەرەدى. اكەسىنەن تۇڭىلگەن باال بىرنەشە ك
قاالعا كەلەدى. قاالنى اراالپ ءجۇرىپ، حاننىڭ ورداسىنا كەزدەسەدى. حاننىڭ نوكەرلەرى مۇنىڭ جات جەردەن كەلگەن، 

 بوتەن ادام ەكەنىن سەزەدى دە ءجون سۇرايدى:
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 .دەيدى – ىستەيمىسىڭ؟ جۇمىس ادامسىڭ؟ جۇرگەن عىپ نە –
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ –گە جۇمىس ىستەمەيىن. جۇمىس تابىلسا ىستەيىن، نە ساۋ، دەنىم –

 نوكەرلەر حانعا كەلىپ:
 .دەيدى – كەلەدى، بولعىسى قىزمەتشى كورىنەدى، ەستى اقىلدى، ءوزى جىگىت، باال جاس جوالۋشى ءبىر –

 ەدى دە:حان شاقىرتىپ كورسە، بويى سىمباتتى، ءتۇرى ادەمى، باال جىگىت ەكەن. حان ماقۇل كور
 كىە بۇل. بوالدى كۇزەتشىسى ەسىك باال. دەيدى – ءجۇر، بولىپ كۇزەتشى الدىندا ەسىگىمنىڭ مەنىڭ سەن –

 .بوالدى عاشىق بۇعان ايەلى حاننىڭ ورتادا
 .بەرەدى اينالدىرا كەش-ەرتەڭدى دەپ – جۇرەلىك، كۇلىپ-ويناپ بواليىن، سەندىك مەن –

اكەم مەنى نەگە ايداپ جىبەردى. »باال حاننىڭ ايەلىنىڭ سوزىنە ازادى دا، كوڭىلى اۋادى، ءبىراق كوڭىلى اۋسا دا: 
 ونىڭ ەپ،د –، «سۋىن ىشكەن قۇدىققا تۇكىرمە دەگەن ەدى عوي»ءبىر ايعىر ءۇيىرلى جىلقىنى نەگە بەردىم؟ شال: 

يەلى كۇدەر ، حاننىڭ اءبىلىپ بولمايتىنىن باالنىڭ. كونبەيدى ايەلىنە حاننىڭ. تۇسىرەدى ەسىنە ءسوزىن ۇيرەتكەن
 ءۇزىپ:

 .شاعىستىرادى حانعا دەپ، – قويمايدى، دەپ ال، قوينىڭا مەنى شىرىك، جامان، جۇرگەن جاڭا مىنا، –
 حان ەرتەڭ ونى ولتىرمەكشى بولىپ، كومىرشىلەرىنە:

 .بەرەدى بۇيرىق دەپ، – سالىڭدار، وتقا سونى كەلسە، بۇرىن كىم ەرتەمەن ەرتەڭ –
 سوندا حان باالعا:

 .بۇيىرادى دەپ – كەل، الىپ كومىر قاپ ءبىر كومىرشىلەردەن بارىپ ەرتەڭ –
 باال ەرتە تۇرىپ كومىرشىلەرگە جۇگىرىپ بارا جاتسا، ءبىر كەمپىر الدىنان شىعىپ:

 .دەيدى –! كەت تاتىپ ءدام باالم، ەي، –
 :بەرگەندە كەتە باال، دەپ – ەدى، جۇمىسى حاننىڭ اسىعىس، جۇمىسىم –
 .كەمپىر دەيدى –اۋ، ۋاقىت ءالى ەرتە عوي! -مباال –

سوندا باالنىڭ ەسىنە جىلقى العان قارتتىڭ ناسيحاتى تۇسە كەتەدى دە، كەمپىردىڭ ۇيىنە ءدام تاتقالى كىرەدى. سول 
نىپ دى. حاننىڭ ءامىرىن ورىنداۋعا ازىرلەەكى ارادا حاننىڭ ايەلى باالنى ءبىر كورىپ قالعىسى كەلىپ سوڭىنان جۇگىرە

تۇرعان كومىرشىلەر جۇگىرىپ كەلگەن ايەلدى ۇستاي الىپ، جانىپ تۇرعان وتقا تاستاپ جىبەرەدى. كەمپىردىڭ ۇيىندە 
تاماققا الدانىپ قالعان باال كومىرشىلەردەن ءبىر قاپ كومىردى اال ساال، جۇگىرىپ ۇيىنە قايتىپ كەلەدى. حان ونىڭ 

قايتىپ كەلگەنىن كورىپ، تاڭدانادى. قاراسا، حان ورداسىنان ايەلى جوق. اركىمنەن سۇرايدى، ەشكىم بىلمەيدى. ءتىرى 
 دەپ، كومىرشىلەردەن حان سۇراتادى. كومىرشىلەر:« باال نە عىپ امان كەلدى»
 .دەيدى – تاستادىق، وتقا حانىمدى جارلىعىمەن ءوز حاننىڭ –
 نداسو. قاھارالنادى باالعا حان دەپ، – جادىگويمىسىڭ، سەن باال،! عوي ەدىم رىپبۇيى سالۋعا وتقا باالنى مەن –

 :باال
 .دەيدى – ايتايىن، راسىن ءسوزدىڭ قيساڭ قانىمدى قاسىق ءبىر مەنىڭ! تاقسىر –

 حان رۇحسات ەتەدى. باال:
: ەلىپك ادام ءبىر جۇرگەنىمدە، باعىپ جىلقى داالدا. ەدىم ۇيلەنىپ جاڭادا. ەدىم باالسى بايدىڭ ءبىر مەن! تاقسىر –
 ايعىر ءبىر ماقۇل،». دەدى –، «بىر ايعىر ءۇيىر جىلقى بەرسەڭ، ءۇش اۋىز ناسيحات ءسوز ۇيرەتەمىنء باال،»

 استى گىەرتەڭ تۇكىرمە، قۇدىققا ىشكەن سۋىن باالم،»: ادام الگى سوندا. دەدىم – ،«ۇيرەت بەرەيىن جىلقى ءۇيىرلى
دەپ ەدى. مەن سونى ۇيرەنىپ، كەشكە ۇيگە  – ،«بولسىن اراشاشى قولىڭ سول باستاسا، ۇرىس قولىڭ وڭ تاستاما،

سوعىپ ۇيدەن قۋىپ جىبەردى. سونان -كەلگەن سوڭ، وسى ءسوزدىڭ ءبارىن اكەمە ايتىپ ەدىم، ول كىسى مەنى ۇرىپ
 دىتىنىشىم دەپ، – ،«كۇل-مەنىمەن ويناپ»كەش: -تەنتىرەپ، ءسىزدىڭ الدىڭىزعا كەلدىم. حانىم مەنى ەرتەڭدى

دەسەم، ءبىر ايعىر ءۇيىرلى جىلقى بەرىپ ۇيرەنگەن ناسيحاتىم ەسىمە ءتۇستى دە، ءسىزدىڭ  كۇلەيىن-ويناپ. الدى
قۇدىعىڭىزعا تۇكىرگىم كەلمەدى. ءسىز كومىرشىلەرگە بارۋعا بۇيىرعان سوڭ، قاپتى الىپ، كەتىپ بارا جاتقاندا، ءبىر 

 ناسيحات دەگەن –، «دامدى تاستاماء ەرتەڭگى»: سوڭ دەگەن –، «دايار تۇرعان ءدام بار، تاتىپ كەت»كەمپىر: 
. جوق ارىمحاب حانىمنان مەنىڭ. قايتتىم الىپ كومىردى شىعىپ، سونان. قالدىم بارا ۇيىنە كەمپىردىڭ كەلىپ، ەسىمە
 .دەيدى – سول، بولعانى ءسوزىمنىڭ! تاقسىر

 حان مۇنىڭ ادالدىعىنا كوزى جەتىپ:
 كوپ دە، دەيدى –ن. حانىم ءوز جازاسىن ءوزى تاۋىپتى، ەكە جوق كۇناڭ سەنىڭ! راقمەت اناڭا بارەكەلدى، –

 .جىبەرەدى قايتارىپ ەلىنە باالنى مىنگىزىپ، ات بەرىپ، دۇنيەلەر
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 – ،«مەن كەتكەلى ءبىر تاالي جىل بولدى. مەنىڭ ۇيدەگى ايەلىم نە كۇيدە ەكەن؟»باال ءجۇرىپ كەلە جاتىپ: 
بىر جىگىتپەن قۇشاقتاسىپ جاتىر ەكەن. جانىنان قىلىشىن وڭ ء ىايەل كەلسە، ۇيىنە اقىرىن تۇندە. وياليدى دەپ

قولىمەن سۋىرىپ الىپ، شابايىن دەگەندە، باياعى ناسيحات ءسوز ەسىنە ءتۇسىپ، سول قولىمەن وڭ قولىن ۇستاپ، 
اشۋالنىپ  نە ىستەرىن بىلمەي، تۇرعان كەزدە ايەلى ويانادى. قورقىپ تۇرا كەلسە، ءوزىنىڭ بايى ەكەنىن تانىيدى. باال

 ايەلىنە:
 جازاڭدى سىقپا،ا. جاتىرسىڭ قۇشاقتاسىپ جىگىتپەنەن سەن جۇرسەم، تەنتىرەپ داالدا مەن قىلعانىڭ؟ نە بۇل سەنىڭ –

 .دەيدى –! بەرەمىن
 جۇكتى م،ءمالى وزىڭىزگە كەتكەندە ءسىز مەن. ايتايىن ساعان مەن سالىڭىز، قۇالعىڭىزدى قاتە، مۇنىڭىز ءسىزدىڭ –

 ەدىد –م؟ كەتكەنىڭىزگە نەشە جىل بولدى. ەسەپتەپ قاراڭىزشى؟ بۇل ءوزىڭىزدىڭ باالڭىز عوي! ەدى پە ەمەس
 .ايەل

ايەلىنىڭ قوينىنداعى ءوز باالسى ەكەنىن سوندا ءبىلىپ، جىگىت ونىمەن قۇشاقتاسىپ كورىپ، ايەلىنەن كەشىرىم سۇراپ، 
 تاتۋالسادى، ءسويتىپ، ادالدىقپەن مۇراتىنا جەتىپتى.

 الپىسقا كەلگەننەن اقىل سۇرا. 46
 بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر حان ءوزىنىڭ قول استىنداعى حالقىنا جار ساالدى. بۇكىل حالىق جىينالعان سوڭ، حان:

 الپىستان سىجا. كەرەك تاستاۋ بارىپ الىپ داالعا شالدى ول بولسا، اسقان الپىستان جاسى اكەسىنىڭ كىمنىڭ-كىمدە –
جەگەننەن -تايانعاندارىڭدى ىشىپ-گى بار. ونىڭ قولىنان ءىس كەلمەيدى. ۇيدە جاتىپ، تاپقانكەرە نە شالدىڭ اسقان

باسقا ونىڭ بىتىرەر ءىسى جوق. سوالي بولعان سوڭ شالداردى قۇرتىڭدار! ال، مۇنى قابىل الماعانداردىڭ باسىن 
 .دەيدى –االمىن! 

شال اكەمىزدى امان الىپ قاالمىز دەپ جۇرگەنىمىزدە، »ىق: حان جارلىعى ەكى بوال ما؟ جاڭاعى ءسوزدى ەستىگەن حال
 كوپ پ،اسىرىلى جۇزەگە ۇكىمى حاننىڭ. دەيدى –، «اق بولسىن-ءوزىمىزدىڭ باسىمىز الىنىپ قاالر، حاننىڭ دەگەنى

 ەسە،ولم ولەدى، ولسە، اجالىنان ءوز شالدار كەلگەنشە الپىسقا جاسى. بوالدى زاڭ مىندەتتى جۇرتقا بويى زاماندار
ەلسىز جەرگە اپارىپ تاستالىپ، امالسىز ولەدى. ءبىرقاتارى شالداردى تاۋدىڭ جاعاسىنداعى دارياعا تاستاپ ولتىرەتىن 

 بولعان.
ءبىر باالنىڭ اكەسىنىڭ جاسى الپىستان اسقان ەكەن. اكەسىن ۇيگە ساقتاپ، ەلگە كورسەتىپ قويۋعا بولمايدى. جاسى  

بولسا كەلدى. ولەتىن دە ءتۇرى جوق، شال ءالى شىيراق. سوندىقتان باال اكەسىن ارقاالپ، تاۋدان اسىپ، تەرەڭ 
ىنە وتىرعىزىپ، ءوزى وتىرىپ، دەم االدى. اكەسى وعان كۇلەدى، داريانىڭ جاعاسىنا توقتايدى; اكەسىن ءبىر تاستىڭ ۇست

ال دەپ وياليدى دا، با« شالدى ولتىرۋگە الىپ كەلەمىن، بۇل نەگە جەتىسىپ كۇلەدى؟»ال باالسى قايران قاالدى. 
 اكەسىنەن سۇرايدى:

 .دەيدى – كۇلەسىز؟ ءۇشىن نە ءسىز كەلەمىن، الىپ ولتىرۋگە ءسىزدى مەن! اكە –
 شال بايعۇس: سوندا

 اكەمدى بۇرىن جىل وتىز وسىدان دە مەن. باالم عوي بار ماقال دەگەن – كەلەر، سول الدىڭا قىلساڭ نە اتاڭا –
ەڭ بولماسا ءبىر جىل »وسى تاسقا وتىرعىزىپ ەدىم. اكەم ءومىردى قيماي جىالپ،  جاتىپ، كەلە الىپ ولتىرۋگە

دەپ جىالعان كوز « ماعان ءومىر كەرەك، سەن ءۇشىن ولەرىم جوق»دەپ ماعان جالىنىپ ەدى، « جاسىرىپ ساقتا
ىم ءوز منىڭ قىلعان ءىسجاسىنا قاراماي دارياعا القتىرىپ جىبەرىپ ەدىم. ەندى مىنە سول حال ءوز باسىما كەلىپ، ءوزى

 .دەيدى –الدىما كەلگەنىنە كۇلەمىن، جالىنىپ جىالعاننان نە پايدا؟ 
دەپ وياليدى دا، اكەسىن ولتىرمەي قايتا الىپ قايتىپ، ساندىققا سالىپ، « مەنىڭ باسىما دا كەلدى عوي»سوندا باال: 

 ادامعا كورسەتپەي جۇرەدى.
جۇرگىزبەكشى بولىپ، بۇكىل ەلگە جار سالىپ، جىگىت جينايدى. بۇل  كۇندەردە ءبىر كۇن حان الىس جولعا اسكەر

جورىققا باياعى جاسىرىنىپ جاتقان شالدىڭ دا باالسى بارماقشى بوالدى. بۇل حابار جۇرتقا تەگىس جايىلعان سوڭ، 
 شالعا باالسى:

 :شال. دەيدى – بولدىم، باراتىن مەن جۇرگىزبەكشى، اسكەر حان جاققا پالەن –
 .دەيدى – ءجۇر، الىپ بىرگە دە مەنى! ءشول جوق سۋى جول، جامان –، ول جول باالم –

سىز جۇرە ەل-باال اكەسىن ساندىققا سالىپ، وگىزگە تەڭدەپ الىپ، كوپ اسكەرمەن بىرگە جول جۇرەدى. اسكەر جۇرە
ان ادامعا سۋ تاپق»داالعا، سۋسىز شولگە شىعىپ كەتەدى. اسكەرلەر سۋ تابا الماي، شولدەپ قىرىالتىن بوالدى. حان: 

 .تاپپايدى ادام ەشبىر ءبىراق. دىساال جار دەپ –، «كوپتەگەن مىڭ ءدىلدا التىن بەرەمىن
 سوندا شال:

 :باال. دەيدى – قالدىڭدار؟ كىدىرىپ عىپ نە باالم، –
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 االسىنا:ب سوندا شال. دەيدى – جاتىر، سالىپ جار دەپ – بەرەمىن، نارسەسىن سۇراعان ادامعا تاپقان سۋ حان –
 – شىعادى، سۋ قازسا جەردى سول سۇزەدى، يىسكەلەپ ول جەردى بار سۋى. تابىالدى سۋ بوساتساڭ، وگىزدى –

 .دەيدى
باال اكەسىنىڭ ايتۋىنشا وگىزدى بوساتىپ جىبەرەدى، وگىز موڭىرەپ بارىپ، ءبىر جەردى سۇزە قۇاليدى، دەرەۋ الگى 
جەردى قازسا سۋ شىعا كەلەدى. ولەر حالگە كەلگەن اسكەرلەردىڭ ءبارى سۋ تابىلعان سوڭ، سۋ ءىشىپ، شولدەرى 

بۇل قااليشا ويالپ »ەسەن ءجۇرىپ كەتەدى. باالنىڭ بۇل ىسىنە حان قايران بوالدى: -ل جەردەن امانقانىپ، بۇ
 .جۇرەدى دا وياليدى دەپ –، «تاپتى ەكەن؟

ارادا نەشە كۇندەر جول ءجۇرىپ، حاننىڭ اسكەرى ءبىر ۇلكەن تەڭىزگە كەلەدى. تەڭىزگە كەلىپ كوز سالسا، تەڭىزدىڭ 
 جارقىراپ جاتىر ەكەن. حان مۇنى كورىپ، تاعى دا جار ساالدى: تۇبىندە ەكى گاۋھار تاس

 .دىدەي –! بەرەمىن نارسەسىن سۇراعان جانە االمىن، قىلىپ ءۋازىر وزىمە ادامدى بەرگەن الىپ ماعان ەكەۋىن وسى –
اال  م تاۋىپبۇعان قىزىعىپ، تاالي سۋشى ادامدار سۋعا سۇڭگىپ، سان ادامدار سۋعا كەتەدى. ءبىراق، گاۋھاردى ەشكى

 المايدى.
 ساندىقتا جاتقان شال باالسىنان:

 :باالسى. سۇرايدى دەپ – قالدىڭدار؟ توقتاپ نەگە –
ان ر قىپ، سۇراعءۋازى وزىنە حان ادامدى اپەرگەن سونى تۇر، جانىپ گاۋھار ەكى تۇبىندە كەلدىك، تەڭىزگە ۇلكەن –

 :شال. دەيدى –نارسەسىن بەرەتىن بولدى. ونى ەش ادام تابا الماي جاتىر، 
 ياسىۇ قۇستىڭ قاراشى، ايناالڭا. مۇمكىن بولۋى جاعاسىندا تەڭىزدىڭ ەمەس، تۇبىندە سۋدىڭ گاۋھار ول! باالم –
 .دەيدى – ەكەن؟ ما بار

ايتەرەك شىعىپ تۇر، باسىندا قۇس ۇيا سالعان ەكەن، مۇنى باالسى قارايدى. قاراسا، تەڭىزدىڭ جاعاسىنان ءبىر ب
 كورىپ باال اكەسىنە:

 :شال. دەيدى – ەكەن، بار –
 گاۋھار ول ەكەن، تۇر ءتۇسىپ ساۋلەسى ۇيادان سول سۋعا ەكەن، ۇياسىندا قۇستىڭ سول ەمەس، سۋدا گاۋھار –

ەپ د« باسىڭدى االم»ىن، بۇل جولى حان بولس ەسىڭدە. كەلەدى الىپ ۇياسىنا قۇس ونى بولمايدى، جەردە بۇل
 .دىدەي –قىسىم كورسەتىپ شىنىڭدى ايتقىزادى. كۇنامدى كەشىر دەگەن ۋادەسىن الىپ شىنىڭدى ايتارسىڭ، 

 باال حانعا كەلىپ:
 :حان. دەيدى – تابامىن، مەن گاۋھاردى –
 .دەيدى – بوالسىڭ، ءۋازىرىم ءارى بەرەمىن، سۇراعانىڭدى تاپساڭ، –

 جاڭاعى ۇيادان گاۋھاردى الىپ بەرەدى. حان بۇعان:باال 
 .دەيدى –! ايت شىنىڭدى قوي، ەمەس اقىلىڭ ءوز. تاپتىڭ ويالپ قااليشا مۇنى سەن –

باال كوپ قىسىم كورىپ، دارعا تارتىالر مەزگىلدە شىنىن ايتادى. حان شالدى ساندىقتان شىعارىپ، باالسىن ءۋازىر 
 –، «الدار ءولتىرىلسىن دەگەن بۇرىنعى زاڭ جوعالسىن، كارىنى ساقتاۋ كەرەكش»ەتەدى دە، ەلگە كەلگەن سوڭ: 

 .تاراتىپتى جارلىق ەلگە قايتادان دەپ
 دەگەن ماتەل وسىدان قالعان ەكەن.« الپىسقا كەلگەننەن اقىل سۇرا!»
 . ءۋازىر مەن شال47

 حاننىڭ ءۋازىرى حانعا ايتىپتى:سەيپىن دەگەن حان بولىپتى. حاننىڭ مۇباراك دەيتىن ءۋازىرى بولىپتى. 
 بولسا جانجال بولسا، داۋ تۇرىپ، بوال اقىلى كىسىنىڭ 40 سىزدە ەگەردە دەيدى، بار اقىلى كىسىنىڭ 40 حاندا –

 سوندا. دەپتى – اقىلداساسىز؟ نەگە بىزبەن جىبەرمەيسىز؟ ءبىتىرىپ نەگە بەتىڭىزبەن ءوز جولدايسىز، نەگە بىزگە
 :ايتىپتى حان

حاننىڭ  40ىسىنىڭ اقىلى بار ەكەندىگى راس. ءبىراق ءبىر جەردە سامىر دەگەن شال بار، سول شالدا ك 40 حاندا –
 ىرىپشاق قوناققا شالدى سامار مۇباراك. ۋازىرگە حان دەپتى –اقىلى بار. سول شالدى مۇندا قوناققا شاقىرىپ كەل، 

بۇل جامان شالدىڭ قانداي قاسيەتى بار، »رىپ: وتى رءۋازى. وتىرادى سىيالپ بەرىپ تاماعىن شالدىڭ حان. اكەلىپتى
 مەن»: ايتادى شالعا حان. وتىرىپتى ويالپ ىشىنەن دەپ – ،«كەدەي –مىناۋ جەتى رۋدى بيلەگەن حان، اناۋ شال 

. دەپتى – ،«جىبەرگەيسىز تازاالپ جۇلىپ قاناتىن جاق ەكى قۇسىمنىڭ سول جىبەرەمىن، قۇس ءبىر تاڭەرتەڭ سىزگە
تاۋ حان، مەن بەسكە ءبىردى قوسىپ ال»گەن ءسوز ەكەندىگىنە تۇسىنبەي قالىپتى. شال حانعا ايتىپتى: دە نە ءۋازىر

 سوڭ ەنكۇنن ءۇش. دەپتى –« اۋ!-قىلىپ تاڭەرتەڭنەن كەشكە التىن سوققاندا وتىز ەكىگە جەتكىزە الماي ءجۇرمىن
ە شال كۇي-باسى كۇيە-جامان ءۇيى بار، ءۇستى ەلسەك ءۋازىر. دەپتى – ،«كەل بارىپ قوناققا شالعا»: ۋازىرىنە حان

 الش. دەيدى –، «سىزگە مەنىڭ ءبىر سۇراۋىم بار»بارىن بەرەدى، كەڭەسىپ وتىرادى. سامار شالعا ءۋازىر ايتادى: 
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 سول جىبەرەم، قۇس ءبىر تاڭەرتەڭ» حان سىزگە كەشە»: سۇراعى ءۋازىردىڭ سوندا. دەيدى – ،«سۇراڭىز»
 باالم،»: ءسوزى شالدىڭ. «قالدىم تۇسىنبەي سوزىنە دەگەن –، «اتىن جۇلىپ تازاالپ جىبەرقان جاق ەكى قۇسىمنىڭ

 – ،«!عوي بەرەمىن شەشىپ بەرسەڭ، التىن قالتا ءبىر وتىرعان، كورىپ كۇن سونىمەن عوي، اداممىن كەدەي مەن
دەپتى.  «سۇرا، باالم»ەپتى. شال د «بار سۇراۋىم ءبىر تاعى» ءۋازىر. بەرىپتى التىن قالتا ءبىر ءۋازىر. شال دەپتى

سىز كەشە بەسكە ءبىردى قوسىپ التاۋ قىلىپ تاڭەرتەڭنەن كەشكە شەيىن التىن سوققاندا وتىز ەكىگە جەتكىزە الماي »ء
 نسونىمە عوي، اداممىن كەدەي مەن باالم،»: شال. دەپتى –اۋ، -دەگەن سوزىڭىزگە تۇسىنبەي قالدىم« اۋ-ءجۇرمىن

. التىن التاق ءبىر بەرىپتى تاعى. دەپتى –، «ءبىر قالتا التىن بەرسەڭ، شەشىپ بەرەمىن عوي! تىرعان،و كورىپ كۇن
 وعانس! عوي بەسەۋ. دەپتى «نەشەۋ؟ قولىم وسى باالم،»: شەشكەنى شالدىڭ دەگەن بار اقىلى حاننىڭ 40 سوندا
 «بوالدى؟ نەشەۋ قوسشى، بالعانى ءبىر
 .بوالدى التى –
وزىم جەۋىمە جەتپەيدى دەگەن ءس-تايانعانىم ىشىپ-كەشكە شەيىن جۇمىس ىستەگەندە تاپقان تاڭەرتەڭنەن ەندەشە –

 «تاڭەرتەڭ ءبىر قۇس جىبەرەمىن، سول قۇسىمنىڭ ەكى جاق قاناتىن جۇلىپ تازاالپ جىبەر»ەدى. ال حاننىڭ 
پتى شال حاننىڭ دە – بەر، رەجۇ ەندى با؟ سىپىردىم تازاالپ قالتاڭدى ەكى سەن، قۇس –دەگەنى ول مىناۋ: 

 حاننىڭ اقىلى بار ەكەندىگىنە دەن قويعان ەكەن. 40ۋازىرىنە. سوندا بارىپ ءۋازىر شالدا 
 . بىلگىر ادام48

 ەرتەدە ءبىر اقىلدى ادام بولىپتى. كۇندەردىڭ كۇنىندە باالسىن شاقىرىپ الىپ، ءبىر اقىلىن ۇيرەتىپتى. اقىلىندا:
 ايىعاننانب جاڭا – ءۇشىنشى. بولما دوس اقىماقپەن –دى ايتپا، ەكىنشى سىرىڭ قاتىنىڭا – بىرىنشىدەن! باالم –

 .دەپتى –! بولما قارىزدار
باالسى اكەسىنىڭ بۇل ايتقان سوزدەرىن ماقۇلداپ، كونگەن. ءبىراق، نەگە ايتقانىن بىلمەي، تااليعا دەيىن تۇسىنە الماي 

ە الماپتى. ءبىر كۇندەرى بولعاندا، اكەسىنىڭ ايتقاندارىنىڭ ءبارىن قولمەن ويالي، ويىنىڭ تۇبىنە جەت-ءجۇرىپتى. ويالي
ىستەپ، كوزىمەن كورمەكشى بولىپ، ءبىر بايدان قاساقانا قارىز االدى. ءبىر اقىماقپەن دوس بوالدى. ءسويتىپ، ۇيىنە 

 ىپ:مە سالىپ، قاتىنىنا كەلكەلىپ ءبىر قويدى باۋىزداپ ءولتىرىپ، قولىن قانداپ، ءۇيىنىڭ ارتىنان جەر قازىپ كو
 – ورمە،ك ايتا ەشكىمگە سەن ەدىم، ءولتىرىپ كىسى ءبىر مەن بە؟ كوردىڭ قاندى قولىمداعى مەنىڭ مىناۋ قاتىن، –

 .دەيدى
 .دەيدى –، «اي، كىمگە ايتايىن، ەشكىمگە ايتپايمىن-وي ءتاڭىر»قاتىنى: 

سونىمەن ءبىراز كۇن وتەدى. ءبىر كۇنى تۇندە قاتىنىمەن ۇرسىسىپ قاالدى. قاتىنى، ازانمەن تۇرا سالىپ، حانعا بارىپ 
بايىم انادا ءبىر كىسىنىڭ قانىن ءىشىپ ەدى، ەندى مەنى دە سۇيتپەكشى بولدى. مەنى تۇنىمەن ساباپ »ارىز بەرەدى. 

 ايداپ ىنباالس بايدىڭ جەندەت شاقىرتادى، جىگىتتى جىبەرىپ، جەندەتىن اق-ەستىسىمەن حان. دەيدى –، «شىقتى
دەپ بارمايدى. « قولىم تيمەي جاتىر»دا، كۋالىككە دوسىمدى ەرتە جۇرەيىن دەپ دوسىنا كەلسە، جاتقان كەلە

بۇالي دەۋىنە قويمايدى. اقشاسىن سۇرايدى. -قوشتاسىپ بۇدان وتە بەرگەندە، باياعى قارىزدارى ۇشىراسادى. والي
ابىسىپ جاعادان االدى دا قالمايدى. جانىن تىقسىرىپ بارا جاتقان سوڭ، بۇرىنعى اقشاسىن جانىنان سۋىرىپ بەرە ج

 ساالدى.
نە ءۇشىن قانىشەرلىك قىالسىڭ؟ قاتىنىڭ انادا ءبىر ادام ءولتىرىپ ەدى، ەندى »بۇدان ءوتىپ حانعا كەلەدى. حان: 

 «جوق، تاقسىر، والي ەتكەن ەمەسپىن...»دەيدى. باال: « راس پا؟ مەنى ولتىرمەكشى بولدى دەپ ارىز بەرىپ وتىر،
اياق ايتىپ بەرەدى. حان سەنبەستەن ادام جىبەرىپ تەكسەرتىپ، ءىستىڭ انىعىنا جەتىپ، سەنەدى. -ىنىن باستانش دەپ –

ڭ كوزىن باالنىءبىراق حان، مۇنىڭ اكەسىنىڭ اقىلدىلىعىنان قورقىپ باعىما بوگەت بوال ما دەگەندەي ماقساتپەنەن 
-جويماقشى بوالدى. ءبىر تەرەڭ زىندان قازدىرىپ، سوعان اكەسى مەن باالسىن سالىپ كومدىرىپ تاستاتادى. ەكى

تاۋعا بۇعىپ زىنداندارىنىڭ ءۇستىن تاپ-ۇش جىل وتەدى. وعان شەيىن ديحانداردا قاراپ جاتپاستان ەگىنىن ەگىپ، وعىپ
 جاقىنداتادى.

سا بالگەر، تاۋىپتەردىڭ ەشقايسىسىن قويماي قارات-نا ءشوپ كەتىپ اۋىرادى. دۇنيەدە باقسىءبىر كۇنى حاننىڭ تاماعى 
دام ەدى، ول جاقسى ا»دا جازىلمايدى. ءبىر كۇنى بۇرىنعى بىلگىر ادامنىڭ ءقادىرىن بىلەتىن ءبىر ادام حانعا كەلىپ: 

دا ءقادىرى جوق دەگەندەي، ءسىز ونىڭ ءسىزدىڭ اۋرۋىڭىزدى قاالي دا بولسا جازاتىن ەدى، التىننىڭ قولدا بار
 .دەيدى –، «ءقادىرىن بىلمەدىڭىز، جازاسىن تارتقانىڭىز وسى

داننىڭ دەپ، بىلىنبەي قالعان زىن« ول ادام شىن بىلگىر بولسا، ءالى كۇنگە شەيىن ولگەن جوق»حان جۇرتىن جيىپ: 
ايسىسىنىكى ەكەنىن اجىراتا الماستان، ودان دا ماڭدايىنان ۇڭگىرلەپ قازدىرىپ جاتقاندا ءبىر سۇيەك شىعادى. بۇل ق

ارى قازدىرعاندا، اقىلدىنىڭ ءوزىن تاۋىپ االدى. باياعىدا كومەرلەرىندە وزىمەن بىرگە ءبىر دوربا توقاش كومىلگەن 
ەكەن. بىلگىر سودان كۇنىنە جەپ كۇن ەلتىپ، ءتىرى جاتىر ەكەن. ءبىراق قانسىز، ءسولسىز، ءولۋدىڭ از الدىندا 
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حانىمىز اۋىرىپ جاتىر ەدى، سەنى جازادى دەگەن سوڭ، سوعان جىبەرىپ ەدى. ءبىز الىپ كەتكەلى »ن. جۇرت: ەكە
 دەيدى.« كەلدىك، سوعان ءجۇر

، «جوق، بارمايمىن، حان مەنى ءبىر ءولتىرىپ، ەندى وزىنە كەرەك بولعاندا عانا شاقىردى ما! بار ايتىڭدار»بىلگىر: 
 :بىلدىرگەندە كەلمەيتىنىن بارىپ، قايتا حانعا جۇرت،. دەيدى –
 رگەبىلگى جۇرت. دەيدى –، «داۋلەتىمنىڭ ءبارىن بەرەم دەپ جاتىر دەڭدەر-ەندەشە، ەگەر مەنى جازسا، كۇللى باق»

 زىنداننىڭ وعانس تاۋىپ، ساتى ءبىر اكەلىڭدەر، قىز قىرىق بولسا والي»: بىلگىر. ايتىپتى ءسوزىن حاننىڭ بارىپ، قايتا
ە ى. ساتىدان جوعارى ورلەپ كەلىستەد ءبارىن ايتقانىنىڭ. دەگەن – ،«قويىڭدار جاعاالتا قىزداردى كەنشەجەت اۋزىنا

جاتىپ جولداعى جاعاالي تۇرعان قىرىق قىزدىڭ بەتىنەن شوپىلداتىپ قىرىق ءسۇيىپ، ۇستىگە شىعادى. بەتى سولدەنىپ، 
 قىزىل كىرىپ قاالدى.

ەن جازىال س»اق الدىندا جاتقانىن كورەدى. -ابدەن ايىعىپ، حانعا كەلسە، تاماعىنا ءشوپ قادالىپ، ازاپتانىپ ءولۋدىڭ از
 دا، حالقى سوندا. دەيدى –، «المايسىڭ. ءبىراق، مەنىڭ ءبىر شارتىم بار، سونى ورىنداساڭ عانا جازىلۋىڭ مۇمكىن

. دەراكەلىڭ سونى ەكەن، بار باالسى جالعىز حاننىڭ ەندەشە». دەيدى «ورىندارمىز بولساڭ جازاتىن ەگەر،»: دا حان
 «باالم ولگەننەن ءوزىم ولگەنىم ارتىق»ەيدى بىلگىر. حان مۇنىسىنا: د – ،«جازىالر سودان باۋىزدايمىن، الدىڭا

دى بىزجوق، سەنىڭ ولگەنىڭنەن ءباالڭنىڭ ولگەنى ارتىق، جاس باالڭ ءوسىپ ء»دەپ كونبەيدى. سوندا قارت: 
 باالسىن باۋىزداۋعا قيادى.« ىالجىسىز»دەگەن سوڭ، « بيلەگەنشە، ءبىزدىڭ تۇقىمىمىق قۇريدى

ز قوي، كوزىنە كورسەتە باۋىزدامايىق، حانىمى»باالنى الىپ كەلىپ، الدىنا اياعىن بۋىپ باۋىزداماقشى بولىپ تۇرىپ: 
 اياعىن دىقوي ءبىر باسقا كىرگىزىپ، شيگە باالنى كوزىنشە حاننىڭ تارتىپ، شي الدىنا دە دەيدى –، «تالىپ قاالر

« ھ!اھ... ۋ»اۋ دەگەندەي قىلىپ -منان ايرىلدىمباال جالعىز حان. جىبەرەدى شالىپ ەتكىزىپ قور» اكەلىپ، بۋىپ
دەپ كۇرسىنگەندە تاماعىندا قادالىپ كولدەنەڭ تۇرعان ءشوپ سىزىلىپ كولبەپ تۇسە قاالدى، ءھام حاننىڭ ءوزى دە، 

 ى دا امان قاالدى.باالس
 . سىبىزعىنىڭ سىرى49

ەرتە زاماندا اسان دەگەن باالنىڭ جەتى جاسىندا اكەسى ءولىپ، جەتىم قاالدى. وزدەرى وتە كەدەي ەكەن. ىشەرگە 
اسى، كيەرگە كيىمدەرى بولماعان سوڭ اساننىڭ شەشەسى جاڭىل باالسىن جەتەلەپ ءجۇرىپ، ەل قىدىرىپ كۇنەلتەتىن 

دە ءبىر كۇن جاڭىل اپا اساندى جەتەلەپ تاھير حاننىڭ سارايىنا كەلىپ، جاردەم سۇراپ، مۇڭىن بولىپتى. كۇندەر
 ايتىپتى. حان جانى اشىپ، جاردەم بەرۋدىڭ ورنىنا جاڭىلعا قاراپ بىالي دەپتى:

. دىوالب بىرگە سوالرمەن دا تاماعىڭ جات، بىرگە يتتەرمەن. بول كۇتۋشى يتتەرىمە تازى قوساتىن اڭعا مەنىڭ –
يتىن ستەى كوپ جۇمىستى ءىشىپ، از تاماقتى جاتاسىڭدار، كەش تۇرىپ، ەرتە. باقسىن قويالردى توقساق-اقساق باالڭ

 لىنادى،ا باستارىڭ ىستەمەسەڭدەر جاقسى ويىمداعىداي. بوالدى قۇل – باالڭ كۇڭ، –بوالسىڭدار. قىسقاسى ءوزىڭ 
 .دەپتى –

جاڭىل مەن اسان سول كۇننەن باستاپ حاننىڭ كىرىپتار كۇڭى مەن قۇلى جاناشىر جاقىنى، جالتارار ءورىس جوق 
بوالدى. يتتەرمەن بىرگە جاتىپ، بىرگە تاماقتانادى. ايدان اي، جىلدان جىل ءوتتى. اۋىر ەڭبەك، يتقورلىق تۇرمىس 

 جاڭىلدى دا، اساندى دا ابدەن جۇدەتتى. پاناسىز ەكى سورلى ەگىلە شىداپ، شىداي بەردى.
تەردىڭ ءۇستىن جۋىپ، جۇندەرىن تاراپ، تاماقتارىن بەرىپ جاتقىزعان سوڭ، يتقورانىڭ ەسىگىن ىشىنەن اڭشى يت

ى وتكەن قاسىرەتتىڭ زار-بەكىتىپ االدى دا، سورلى انا اسانىن باۋىرىنا قىسىپ جاتىپ، ءتۇنى بويى زاراليدى. قايعى
 شەرلى انا مۇڭىن ايتىپ كۇڭىرەنەدى:

 يت ومىردە ءيتشىمىن.
 ن بىرگە ۇيشىگىم.يتپە

 ءيتتىڭ دە بار يەسى، 
 يتتەن دە جامان ءبىزدىڭ كۇن.

 كەدەيلىكتەن جامان جوق.
 كەنتاي عۇرلىم باعام جوق،
 باسار تاۋ، بارار پانام جوق،

 ءبىزدى ەسكەرەر ادام جوق، 
 ەگىلسىن زارالپ مۇڭدى كۇي،

 ودان باسقا شارام جوق...
ون جاسار اسان اناسىنىڭ زارلى جىرىن، ارماندى مۇڭىن ىقىالس قويا تىڭداپ، ىنتىعا جاتتاپ االدى. ۇزاق كۇن قوي 
سوڭىندا ءجۇرىپ، ىڭىرسىپ ايتىپ، كۇڭىرەنىپ تولعايدى ەكەن. اسان انا مۇڭىن جىرالي ءجۇرىپ، جارالى جۇرەكتىڭ 
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تەرگەن بۇلدىر مۇنارى مەن قاراڭعىلىق تۇنەگى باسقان قالىڭ نازىك قىلىن شەرتەدى. مەلشيگەن سار داالنىڭ ساعىم كو
-ارمانىنا مۇڭلى ءۇنىن قوسادى ەكەن. ءسويتىپ ءجۇرىپ اسان ون ءبىر جاسقا جەتكەندە اسقان اقىن-ەلدىڭ وي

 جىرشى، شەبەر سىبىزعىشى بولىپتى. اۋەلدە ونىڭ دومبىراسى دا، سىبىزعىسى دا بولماپتى.
جۇرىپ، قالىڭ ءشوپتىڭ اراسىندا ءوسىپ تۇرعان ءىشى قۋىس قۋرايعا كوزى ءتۇستى. قۋراي ءبىر كۇنى قوي جايىپ ء 

سىرتىنىڭ قىزىل كۇرەڭ ءتۇسى مەن ونىڭ بۋناقتالعان بۋىندارى اسانعا ۇناپ كەتىپتى. قۋرايدى كەسىپ الىپ، ءىشىن 
ارتا كەلە الگى ت-ەپتىرىپتى. تارتابەس جەردەن ويىپ، تەسىك شىعارىپ ك-تازارتىپ ۇڭگىلەيدى دە ورتا شەنىنەن تورت
 قۋرايدان سىرلى سازدى سىبىزعى شىعىپتى.

نىڭ اۋزىنا اق، و-ونەرىنىڭ ىسكە اسىپ ارمانى ورىندالعانىنا شەكسىز قۋانعان اسان جاڭا سىبىزعىنى تارتا باستاعاندا
 دەگەن كۇي سارىنى تۇسە كەتەدى. ارمان كۇيى جاڭىل اپانىڭ:« ارمان»

 ىمىن.يت ومىردە ءيتش
 يتپەن بىرگە ۇيشىگىم.

 ءيتتىڭ دە بار يەسى، 
 يتتەن دە جامان ءبىزدىڭ كۇن،

 :دا باستاالدى زارمەن قوڭىر مۇڭلى دەگەن –
 يت ومىردەن قۇتىلىپ.

 جارىلقايتىن كۇن تۋىپ.
 جاقسىلىق كورەر ەل بار ما،

 بايشەشەگى قۇلپىرىپ،
 ىناش بارىپ كۇبىرلەپ كۇمىلجي كەيدە سارىنى كۇي. جونەلەدى شارىقتاي سامعاپ قالىقتاي ساز ءۇندى دەگەن –

ىلە ، تۇيسورعاالپ تومەن قايتا دا، شىعاندايدى قىرانداي ۇشقان قياعا زۋالپ كەيدە ورلەگەندەي، اسپانعا ءتۇسىپ،
ساندى اتۇسكەندەي. مۇڭلى جىردىڭ ارمان سازى، الداعى مۇرات، تامىلجىعان ءتاتتى ءۇن، اسقاق اۋەنگە قوسىال كەلىپ 

سەرگىتە جەلپىپ جەتەلەگەندەي، شىڭىراۋ تۇبىنەن شىڭعا قاراي، قاراڭعى تۇماننان كۇن شۋاقتى جارىق نۇرعا قاراي 
 الىپ بارا جاتقان سياقتى. سارايى اشىلىپ، تىنىسى كەڭىپ، كوز جانارى جاينايدى ونىڭ.

 كۇيىنىڭ اۋەنىنە بيلەپ ءجۇر. والر بي« رمانا»مىنە، اساننىڭ تاپ الدىندا اق باۋىر كيىكتىڭ اال تاڭداق ەكى العى 
قىزىعىنا ەلىگە ەلتىپ، وزدەرىنىڭ ادامنان بەزەر اڭ ەكەنىن دە ۇمىتىپ كەتكەن. سىبىزعى سازى سىزىال شىققان سايىن 
 القتار اسانعا جاقىنداي تۇسەدى. سويتە، سويتە ەنەسى مەن ەكى الق اساندى ورتاالرىنا الىپ، ايناال شاپقىالپ، اسىر

سالىپ ويناقتاي، بيلەپ جۇرەتىن بولدى. ءوز ونەرى ءومىر قاسىرەتىن سەرپىلتە سەيىلتكەندەي بولعان اسان ەگىز 
ەكى القتى ءوزىنىڭ بىرگە تۋعان باۋىرىنداي، ەكەۋىنىڭ ەنەسىن ءوز اناسى جاڭىلداي جاقىن سەزىنىپ، جاقسى كورەتىن 

-شەرىن بولىسەر دوس تا تابىلدى. كۇندە اقساق-ارمان ەدى. اسانعا كوڭىل كوتەرەر ەرمەك تە كوڭىل كۇيىن،
توقساقتارىن ءىلبىتىپ ايداپ كەلەدى دە، اق باستاۋدىڭ جاعاسىنا جۋساتىپ قويىپ، اسان ساندىقتاستىڭ باسىنا شىعىپ، 

يدى ەسىبىزعىسىن تارتادى ەكەن. بىزگە العىن ەمىزە شۇباتىپ اق باۋىر كيىك تە كەلىپ، اساننىڭ كۇيىن تىڭداپ، بيل
 ەكەن.

رام بولىپ ماي-كۇندەردە ءبىر كۇن، اسان سىبىزعى تارتىپ، كيىكتەر بي بيلەپ، ەشبىر قاپا، قايعىسى جوقتاي، ءماز
ەتكەن مىلتىق داۋىسى بار تىنىشتىقتى بۇزدى دا جىبەردى. مىلتىق داۋىسىمەن كوك « تارس»وتىر ەدى، كەنەتتەن 

 نە بولىپ قالعانىن ءبىراز ەس جيعان سوڭ عانا ءبىلدى. جالىن، اشتى ءتۇتىننىڭ استىندا قالعان اسان
اۋزىنان شىققان وقتىڭ جالىنى ءالى ارىلىپ بولماعان جەزدى اۋىز ءشيتىسىن وڭ قولىمەن كوتەرە ۇستاعان تاھير 

 حاننىڭ جالعىز باالسى كەلە اساندى قامشىنىڭ استىنا الدى.
 !ءقازىر ولتىرەمىن، ايتپەسە. بەر ۇستاپ ماعان كيىكتەرىڭدى اسىراندى اناۋ –
 الماعان ۇستاي ءسىز ما؟ اسىراي كيىك كەدەي جاالڭاش جۇرگەن اسىراپ ارەڭ تاماعىن ءوز سياقتى مەن اۋ،-مىرزا –

. ەردىب جاتا دوماالنىپ بەرە جونىن تەپكىسىنە باالسىنىڭ حان اسان دە، دەدى –ارمىن، ۇست قايتىپ مەن كيىكتى
 .ايتتى كەلىپ اكەسىنە ءمىنىپ ارعىماعىنا باالسى حان دە تەپكىلەدى ۇرىپ، شارشاعانشا ءوزى اساندى

 .بەر ۇستاپ سونى ەكەن، بار كيىگى ءبيشى باالسىنىڭ ءيتشىنىڭ –
دە حالىق ايتقانداي، حان باالسىنىڭ ايتقانىن ورىنداپتى. « اۋزى قيسىق بولسا دا حان باالسى سويلەگەن زامان»

 الىپتى دا:جاڭىل مەن اساندى شاقىرتىپ 
 ارعىزىپج ءىشىڭدى قاتىندى سەن بەرەسىڭدەر، اكەلىپ الدىما مەنىڭ دەيىن ۋاقىتقا وسى ەرتەڭ كيىكتى ءبيشى –

 .دەپتى –ەرىتىپ قۇيعىزامىن. جارلىق ءبىر. ورىنداڭدار!  قورعاسىن كوزىڭە باالعا سەن سالعىزام، يتكە
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ءتۇن جىالپ، اقىرى اق باۋىر كيىكتىڭ ءبىر العىن سۇراپ الۋعا بااللى ەكى سورلى كۇن جىالپ، -امالى قۇرىعان انالى
ءسوز بايالپتى. ءوزى ءۇشىن ەمەس، اناسىنىڭ ازاپتى اجالىن اياعان اسان ەرتەڭىنە اقباستاۋدىڭ باسىنا كەلىپ دوس 

ىقتى. ش كيىكتەرىن شاقىردى. كوكىرەگى شەرلى قويشىنىڭ سىبىزعىدان شىققان مۇڭى كۇندەگىدەن زارلى دا قايعىلى
بيلەپ جۇرگەن كيىكتەر قايتار كەزىندە ءبىر العىن قالدىرىپ، وزگەسى اسانمەن قوش ايتىسقانداي يشارات ءبىلدىردى 
دە كەتىپ قالدى. قالعان القتى اسان حانعا اكەلىپ بەردى دە، از كۇنگە بولسا دا اناسى مەن ەكەۋى ءولىم ازابىنان 

 امان قالدى.
 دەپ –! سىبىزعىڭدى تارت ءبىلسىن، جۇرت ىستەگەندىگىن قىزمەت دا اڭ تۇگىل اماد الدىندا حاننىڭ تاھير –

گىنە زدىقتىڭ جادىگويلىجاعىمپا قورعاالپ، بودەنەدەي جورعاالپ، قۇرداي الدىندا حان. سىبىزعىشىسىنا حان بۇيىردى
شيىپ اق كيىكتىڭ العى مەلاق ويناپ كوردى. ءبىر-ابدەن توسەلىپ العان ساراي سىبىزعىشىسى بار ونەرىن اياماستان

تۇرىپ الدى. بۇعان ابدەن اشۋالنىپ، ىزا كەرنەگەن حان ساراي سىبىزعىشىسىنىڭ باسىن شاۋىپ الدى دا ەكىنشى 
بىرەۋىن الدىرىپ ويناتتى. الق تاعى بيلەمەدى. حان بۇل سىبىزعىشىنى دا ءولتىرىپتى. ءۇشىنشى سىبىزعىشىعا كەزەك 

 جەتكەندە:
 .سىبىزعىشى دەدى –! ءدات تاقسىر، –
 .حان دەدى –! ايت بولسا ءداتىڭ –
 سول. بار ىرىس سىبىزعىنىڭ ول. سىبىزعىسىندا قويشىنىڭ بيلەتكەن القتى وسى كەرەمەت بارلىق حانىم، الديار –

 سىبىزعىنى تىنەجەندە حان. سىبىزعىشى دەپتى –لى سىبىزعىنى الدىرىپ بەرسەڭىز، مەن القتى بيلەتەر ەدىم. سىيقىر
 .كەلدى ىپال سىبىزعىسىن دا، سالدى ءبىر باسقا اساندى جۇرگەن باعىپ قوي جەندەت. ەتىپتى جارلىق كەلۋگە الىپ

 سىبىزعىشى والي تارتتى، بۇالي تارتتى القتى بيلەتە المادى. اقىرىندا حان ونىڭ دا باسىن الدى.
ەلدى زار جىالتىپ، كوزىنە كورىنگەن  جاساعان ءبىر سىبىزعىشى قاريا بار ەدى. حان جازىقسىز 250سول كەزدە 

 سىبىزعىشىنىڭ باسىن الىپ جاتىر دەگەندى ەستىپ، سول قاريا حانعا كەلىپتى دە:
رلىعىندا شىنىڭ سىيقىرىنا دا بيلەمەيدى. كاپ سىبىزعىنىڭ سىيقىسىبىزعى دا، جارلىعىنا حاننىڭ الق بۇل حان، تاقسىر –

لىن شەرتكەن شىندىعىندا. سىبىزعىنىڭ سازدى سىرى قويشى باالنىڭ ەمەس، سىرىندا. ەل مۇڭىن شاعىپ، جۇرەك قى
نازىك ساۋساق، شەبەر قولىنا تيگەندە عانا اشىالدى، سىرىمەن بىرگە جىرى دا توگىلەدى سوندا قويشىنىڭ. ەلدى 

دى اۋەن، زبەكەر قىرماڭىز، سىبىزعىشى قويشىنىڭ ءوزىن الدىرىپ ويناتساڭىز الق تا بيلەيدى، ءسىز بەن ءبىز دە سا
كوڭىل كۇيىنە كەنەلىپ، جادىرايمىز دەپتى. قاريا سوزىنە ەرىكسىز توقتاعان حان اساندى الدىرىپ ويناتقان ەكەن، 

 الق بۇرىنعىسىنان دا تاماشا بيلەپتى. اساننىڭ ونەرىنە ريزا بولعان حان:
 .دەپتى –! سۇرا بار، تىلەگىڭ نە. جارىلقايمىن ەتسەم راقىم قۇرتامىن، ەتسەم كار مەن –
. اسان دەپتى – جىبەرىڭىز، تاۋىنا ءوز العىن كيىكتىڭ بەرىڭىز، بوستاندىق ەكەۋىمىزگە مەن انام تىلەگىم بار مەنىڭ –

 ىلەگىن ورىنداپتى.ت اساننىڭ الماي قايتا سوزىنەن ايتقان حان
تاۋدان تاۋعا بارىپ سول كۇننەن باستاپ، جاڭىل مەن اسان اقباۋىر كيىكتىڭ ەكى العىمەن بىرگە ەلدەن ەلگە، 

 كۇيىن الەمگە جايىپتى.« ارمان»ءجۇرىپ 
 . جااليىرحان مەن ساعات50

بۇرىنعى زاماندا ءبىر حاننىڭ پەرزەنتى بولماي جۇرگەندە، ايەلى جۇكتى بولىپتى. ول بوسانۋعا تاياعان ۋاقىتتا حان 
ياتىن ن ادامنىڭ باسىنان تومەن التىن قۇۋازىرلەرىمەن اڭعا شىعىپ كەتىپتى. ايەلى ۇل تۋسا، ءسۇيىنشى سۇراي كەلگە

بولىپ، ۋادە قىالدى. ءبىر كۇنى حاننىڭ ايەلى تولعاتىپتى. ونىمەن بىرگە، ۇيىندەگى مالشىنىڭ ايەلى دە، تولعاتىپتى. 
ەكەۋى دە ۇل تابادى. ءبىر جەتى وتكەننەن كەيىن حاننىڭ باالسىن ءوز بەسىگىنە، مالشىنىڭ باالسىن ءوز بەسىگىنە 

ى. حاننىڭ باالسىنىڭ اتى جااليىرحان، مالشىنىڭ باالسىنىڭ اتى ساعات بوالدى. جااليىرحان دا، ساعات تا جەتىگە ساالد
توالدى. ەكەۋىن دە مەكتەپكە بەرەدى. جااليىرحاننان كەيىن ساعاتتى دا حان جاقسى كورەدى. حان ءبىر كۇن 

دە بەتىنەن ءسۇيىپ، ەكەۋىن دە جاقسى اتقا مىنگىزىپ،  حيالسىراپ وتىرادى دا، ەكەۋىن دە شاقىرىپ االدى. ەكەۋىنىڭ
بىزدىڭ »قانشاما نوكەر ەرتىپ، اڭ اۋالۋعا شىعادى. ءار كۇن وسىالي ەتىپ، حان سونىمەن قىزىقتاپ جۇرەدى. ء

. قىالدى لكۇڭكى كۇندەپ، ۋازىرلەر ايتىپ، دەگەندى –« باالالرىمىز تۇرعاندا، مالشىنىڭ باالسىمەن شىعارعانى نەسى؟
 اراتىنشىع اڭعا باالسىمەن ۋازىرلەردىڭ جااليىرحاندى دا، قالدىرادى ساعاتتى دەپ، بولمايىن كۇلكى ۋازىرلەرگە حان

 .بوالدى
كۇندەردە ءبىر كۇن جااليىرحان ۋازىرلەرمەن اڭعا شىعىپ جۇرگەندە، قولىنداعى قۇسى قاشىپ كەتىپ، داريانىڭ ار 

ۋدى جاعاالپ ابىگەرلەنىپ جۇرگەندە، داريانىڭ ورتاسىمەن سالعا ءمىنىپ جاعىنا وتەدى. بۇل دا وتپەكشى بولىپ، س
« اليىن!نە بولسا دا، سويلەسىپ قا»كەتىپ بارا جاتقان ءبىر سۇلۋ قىزدى كورەدى. قىزدىڭ سۇلۋلىعىنا قايران قالىپ: 

 قايدان ىزدەسەم، سىز؟بارا قايدا بوالسىز؟ قايدا با؟ پەرىزاتسىز»: الماي بارا الدىنا دە، تۇسەدى سۋعا دەپ، –
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 ۇستاپ اۋزىن اۋەلى. بىلدىرەدى يشارات مىناداي داۋىستاماي، قىز سوندا. سۇرايدى داۋىستاپ دەپ – «تابارمىن؟
ن بىر باسىپ، قولىن ارتىنا سىلتەيدى، ءشاشىنىڭ ءبىر ءورىمىن الدىنا، ءبىر ءورىمىء ماڭدايىنان سىلتەيدى، ارقاسىنا قولىن

قولىن باسىنان اسا كوتەرەدى دە جۇرە بەرەدى. حانزادا مۇنان ەش نارسە دە اڭعارا العان جوق.  ارتىنا قايىرىپ، ءبىر
 وڭىندە كورسە دە، تۇسىندە كورگەندەي، بۇعان قيىن بوالدى.

قاسىرەت باسادى. قىزدىڭ يشاراتىنىڭ شەشۋىن تابا الماي، -تۇن سونى ويالۋمەن حانزادانى قايعى-ءسويتىپ، كۇن 
والدى: ەشكىممەن سويلەسپەيدى: ەشكىمگە ءبىر اۋىز جاۋاپ تا بەرمەيدى. باقتىرماعان ءتاۋىپ تە قالعان ۇلكەن اۋرۋ ب

 جوق، ەشكىم اۋرۋىن بىلە المايدى.
ءبىر كۇنى حان باالسىن ويالپ، قيالدانىپ وتىرعاندا، ۇيىنە ساعات كەلىپ كىرەدى. حان و بەتىنەن ءبىر، بۇ بەتىنەن  

 ساعات .دەيدى –، «ڭ وسىنداي بولدى. سەن بارىپ، امالىن تاپپاساڭ، بىزدەن دارمەن كەتتىقۇرداسى»ءبىر ءسۇيىپ: 
ەننەن گە وسكەن سەرىگى كەلگبىر جاستان باال ءوزىنىڭ. سويلەسەدى وتىرىپ وڭاشا ەكەۋى كەلىپ، ۇيىنە حانزادانىڭ

نان بىلىق رەتىندە ءبىراز وكپەسىن ايتقاناياق كورگەن وقيعاالرىن ايتا باستايدى. ساعات قۇر-كەيىن حانزادا دا باستان
 كەيىن بىالي دەيدى:

 دا ول ەتكەنى، يشارات ۇيالىپ، داۋىستاۋعا ول. ەكەنسىڭ سويلەسەدى دە ءوزىڭ بەرگەنىڭدە، جۇرە داۋىستاماي –
سۋدىڭ ارجاعىنداعى وزىڭدەي حاننىڭ »وزىڭدەي اسىل زات ەكەن. اۋزىن ۇستاپ قولىن ارقاسىنا سىلتەگەنى: 

 – ،«يادىقو وتىرعىزىپ ۇرىپ،-ۇرىپ كۇيەۋىم»: سىلتەگەنى الدىنا قولىن باسىپ، ارقاسىن. دەگەنى –، «قىزىمىن
، «نىڭ كەلىنىمىن، ماڭدايىما جازعانى سول بولدىنحا ءبىر جاعىنداعى تومەنگى سۋدىڭ»: باسقانى ماڭدايىنان. دەگەنى

: وتەرگەنىك جوعارى اسىرا باسىنان قولىن قايىرىپ، الدىنا ءورىمىن ءبىر ارتىنا، ءورىمىن ءبىر شاشىنىڭ. دەگەنى –
 ەنىم جانە بواليىق وسىنداي دوستىقتا – الدىمدا، سەن بولسا، ارتىمدا ەرىم: ارتىمدا سەن بولسا، الدىمدا ەرىم»
. دىدەي – ەكەن، كوتەرگەن قولىن دەپ –، «زدەسەڭ، ءۇيىمنىڭ الدىندا بيىك شۇبار اعاش بار، وسىدان تابارمىنى

 .ساعات دەيدى – كەرەك، الۋ التىن قورجىنداپ ات، ازباس تون، توزباس اتاڭنان وڭاي، تابۋ مۇنى ەندى
انىپ، بارىپ، حاننان ءسۇيىنشى سۇرايدى. حان قۋحانزادانىڭ ساعاتپەن سويلەسىپ وتىرعانىن ەستىگەننەن كەيىن جۇرت 

 توي قىالدى. حانزادا ەندى جازىالدى. حان حانزادانىڭ ايتقانىن قىلىپ، ساعات ەكەۋىن جابدىقتاپ جونەلتەدى.
ەكەۋى باياعى سۇلۋدى ىزدەپ كەلە جاتادى. ايدان اي، جىلدان جىل وتكەندە، داريانىڭ جاعاسىمەن ءجۇرىپ وتىرىپ، 

 رعا كەلەدى. قاالنى اراالپ ءجۇرىپ، بىرەۋلەردەن سۇرايدى.ءبىر شاھا
 .دەيدى – قىزى؟ حاننىڭ قاي بولسا، ما؟ بار قىزى ما؟ بار كەلىنى حاننىڭ بۇل –
 ءبىر ادام جاۋاپ بەرەدى: 
 وتىر، ىپبول كەلىنى حاننىڭ بۇل ءقازىر ەدى، قىزى حاننىڭ جاعىنداعى جوعارعى سۋدىڭ قالىڭدىعى حانزادامىزدىڭ –
 .دەيدى –

سۇراپ  باعىن-ساعاتتىڭ ۇيىندەگى شەشۋى تۋرا كەلەدى. ونان سوڭ ەكەۋى ىزدەپ وتىرىپ، حاننىڭ كەلىنىنىڭ باۋ
 تابادى. باۋدىڭ ءىشىن اراالپ جۇرسە، ءبىر كەمپىر گۇل تەرىپ ءجۇر ەكەن. بۇالر سوعان جولىعادى. كەمپىر بۇالرعا:

 .ۇرسادى دەپ –ادامسىڭدار؟ كەتىڭدەر!  جۇرگەن قىلىپ نە باۋىندا كەلىنىنىڭ حاننىڭ –
ر جۇگىرىپ گۇلىن تەرىسەدى. قولىنا التىن تيگەننەن كەيىن كەمپى-بۇالر كەمپىرگە ءبىر ۋىس التىن بەرىپ، جۇگىرىپ

 قۋانادى دا، ۇندەمەيدى. تەرگەن گۇلدەرىن ەكەۋى كەمپىرگە بەرىپ تۇرىپ:
 .دەيدى –ەپ، ايتىڭىز، د رگەنكو ءوزىڭىز دەسە، – بەردى؟ تەرىپ كىم مۇنى –

 گۇلدى الىپ، التىندى الىپ، كەمپىر قۋانىپ كەتە بەرەدى. كەلگەن سوڭ حان كەلىنى:
 .سۇرايدى دەپ، – مە؟ بەردى تەرىپ بىرەۋ الدە تەردىڭ؟ تەز قىلىپ نە مۇنى –

 كەمپىر:
 .دەيدى – بەردى، تەرىپ كورگەن ءوزىڭ –

 حاننىڭ كەلىنى اشۋالنىپ:
 ىپوتىرعىز ۇرىپ-ۇرىپ كەمپىردى دەپ، –ەكەن؟ سەن بۇزىققا جوريىن دەپ ءجۇر ەكەنسىڭ!  كىم كورگەن ءوزىم –

 .قويادى
ەرتەڭىنە كەلىنشەك كەمپىردى گۇل تەرىپ كەلۋگە تاعى جىبەرەدى. كەمپىر كەلسە، باياعى ەكەۋى تاعى ءجۇر. كەمپىر 

 اشۋالنىپ:
 ى.دەيد – جەدىم، تاياق كەلىننەن بوال سەندەرگە! كەتىڭدەر –

 بۇل جولى كەمپىرگە ەكى ۋىس التىن بەرىپ:
 .دەيدى – ايت، ايتقانىڭدى كەشەگى سۇراسا، دە، بەرەدى تەرىپ گۇلدەرىن تاعى دەپ، – اشۋالنباڭىز، –
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كەمپىر تاعى ايتىپ كەلەدى، حان كەلىنى تاعى سۇرايدى، كەمپىر كەشەگى ايتقانىن تاعى ايتادى. كەلىنشەك كەمپىردى 
 ۇرىپ، تاعى وتىرعىزىپ قويادى.-پۇرى

 ەرتەڭىنە كەمپىردى تاعى گۇل تەرىپ كەلۋگە جىبەرەدى. كەلسە، باياعى ەكەۋى ءالى ءجۇر. كەمپىر اشۋالنىپ:
 امامش شەگەتىن بەينەت جەپ، تاياق بوال سەندەرگە! كەتىڭدەر ادامسىڭدار؟ جۇرگەن قىلىپ نە باۋدا كۇندە-كۇندە –

 دى.دەي –! قاالرمىن ءولىپ كۇنى ءبىر. جوق
 بۇل ەكەۋى قورجىننان ءۇش ۋىس التىن الىپ بەرىپ:

 ەپ،د – ايتىڭىز، جاۋابىڭىزدى بۇرىنعى قالسا، سۇراي دە، بەرەدى تەرىپ گۇلىن دەپ، –! شەشە اشۋالنباڭىز، –
 .جىبەرەدى جونىنە كەمپىردى

قورقا، دىرىلدەپ، باياعى ءسوزدى قايتا ايتادى. ءبىراق بۇل -كەمپىر كەلەدى. كەلىنشەك تاعى سۇرايدى، كەمپىر قورقا
 دەپ، –، «اۋ-ەندى ءولدىم»جولى كەلىنشەك ۇرمايدى، كەمپىردى جەتەكتەپ، وڭاشا ءبىر ۇيگە الىپ كىرەدى. 

 ەسىك دا ىاالد سالدىرىپ كومىر قاپقا ءبىر ىشىنەن ىڭءۇيد الگى تۇرعىزىپ، كەمپىردى كەلىنشەك. كەمپىر وياليدى
اتادى. سوندا باسقا ەش نارسە ايتپاي، ەرتەڭىنە كەمپىردى گۇل تەرىپ كەلۋگە تاعى تاست اپارىپ شۇڭقىرعا الدىنداعى

 مەيرام.-جىبەرەدى. كەمپىر كەلسە، باۋدىڭ ىشىندە باياعى ەكەۋى تاعى جۇرەدى. كەمپىر بۇرىنعىداي ەمەس، ماز
 ۇرىسقان جوق.

 :ساعات. سۇرايدى دەپ، – ما؟ امانسىڭدار باالالر، يا، –
 :كەمپىر. دەيدى –ۇرمادى ما؟  كەلىن بۇگىن –
 ءبىر ولتىرمەدى، ەدىم، وتىر دەپ عوي ولتىرەدى مەن. كىرگىزدى ۇيگە وڭاشا تارتىپ، قولىمنان. جوق ۇرعان –

 – وق،ج ايتقان دە ەشنارسە باسقا سونان. تاستاتتى اكەپ شۇڭقىرعا كوزىندەگى ەسىك دا، سالدىردى كومىر قاپقا
 .دەيدى

 جااليىرحانعا سوندا ساعات تۇرىپ:
 شۇبار». ايتقانى سونى سالعانى كومىر. ەكەن كەتكەن جاعىلىپ وتقا كەسىلىپ، اعاش شۇبار الدىنداعى ەسىك –

 جات، كەلىپ شۇڭقىرعا سول بۇگىن» ساعان، تاستاعانى اكەپ كەمپىر. دەگەنى – ،«شۇڭقىر ۇلكەن ورنى اعاشتىڭ
بار دا، سول شۇڭقىرعا ءتۇسىپ جات، ءوزى كەلىپ جولىعار،  كەشكە سەن ەندى. دەگەنى – ،«جولىعامىن بارىپ ءوزىم

 .دەيدى –
جااليىرحان كەلىپ شۇڭقىرعا ءتۇسىپ جاتىر، كەلىنشەك ءالى جوق. ءسويتىپ جاتىپ، ۇيىقتاپ قاالدى. ءبىر ۋاقىتتا 

كەلىنى كەلەدى. كەلسە، جىگىت ءۇيىقتاپ قالعان; ۇيقىسىن بۇزىپ وياتپاي، قالتاسىنا ەكى اسىق سالىپ كەتەدى. حاننىڭ 
 جااليىرحان سول ۇيىقتاعاننان ەرتەڭ تۇرادى. قاراسا، تاڭ اتىپ قالىپتى. جۇگىرىپ ساعاتتىڭ جانىنا كەلەدى. ساعات:

 :جااليىرحان. سۇرايدى دەپ – با؟ جولىقتىڭ –
 .دەيدى – جولىقپادىم، –

 ساعات جااليىرحاننىڭ قالتاسىن قاراپ، ماناعى كەلىنشەك سالىپ كەتكەن ەكى اسىقتى االدى.
 .ۇرسادى جااليىرحانعا دەپ – نە؟ مىناۋ! دەيسىڭ شىقپادى سەن –

 ول كۇنى كۇن باتىپ، ءتۇن بوالدى.
 قتاپۇيى جولى بۇل ەگەر –. جىبەرەدى تاعى جااليىرحاندى ساعات دەپ، –! جۇرمە قالىپ ۇيىقاتاپ تاعى بۇگىن –

 .دەيدى –! كورمەيسىڭ جاقسىلىق مەنەن قالساڭ،
جااليىرحان شۇڭقىرعا ءتۇسىپ جاتادى، ەكى كوزى حاننىڭ ءۇيى جاقتا بوالدى. جۋىق ارادا كەلىنشەك تاعى شىعا 

نا ەكى بۇزىپ وياتپاي، قالتاسى قويمايدى. حانزادا قاراپ جاتىپ، تاعى ۇيىقتاپ قالىپتى. كەلىنشەك ونىڭ ۇيقىسىن
 جاڭعاق سالىپ كەتەدى. تاڭ اتا جااليىرحان دا ويانىپ، ساعاتتىڭ جانىنا كەلەدى.

 .ساعات سۇرايدى دەپ – با؟ جولىقتىڭ –
 .دەيدى – شىقپادى، ءبىراق وتىردىم، قاراپ ۇيىقتاماستان بۇگىن –
. االدى اقجاڭع ەكى قاراسا، سالىپ قولىن قالتاسىنا جااليىرحاننىڭ ساعات دەپ، –! ەكەن شىقپادى قاالي اي،-ياپىر –

 ەشەدەنك دەپ، –، «ويىن باالسى ەكەن»ەكى جاڭعاقتى كورسەتەدى. سەنى  دەپ، –! مىناۋ بەلگىسى عوي، كەلىپتى
 .ەدىسوگ جااليىرحاندى ساعات ايتىپ، ءسوزدى دەگەن – ءجۇر، قىلىپ كۇلكى سالىپ، جاڭعاق اسىق، قالتاڭا بەرى

ول كۇن تۇرىپ، ءتۇن بولعان سوڭ ساعات جااليىرحاندى تاعى جىبەرەدى. ءبىراق، بۇل جولى حانزادانىڭ تابانىن 
ءتىلىپ، تۇز سەۋىپ جىبەرەدى. جااليىرحاندا ۇيقى جوق، جانىمەن قايعى، تۇز اشىتىپ، بەزىلدەتىپ وتىر. بۇل ۋاقىتتا 

ناپ مىناۋ ەستەن شىعىپ، وي-بىرىمەن تانىسىپ، اناۋ-مانداسادى. بىركەلىنشەك كەلەدى. جااليىرحانمەن كورىسىپ، ا
وتىرعان جەرلەرىندە حاننىڭ كۇزەتشىسى كورىپ قالىپ، ەكەۋىن ۇستاپ بايالپ االدى. سول ۋاقىتتا حاننىڭ كەلىنى 

 جااليىرحانعا:
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 ەتر ءۇش دەپ، – «!شۇناق قۇالعى ەكى قالسا، ەرتەڭگە الماساڭ، بۇگىن! ءتۇستى ارپاعا اتىڭ ساعات، ساعات،» –
 .دەيدى – داۋىستا،

جااليىرحان الگى ءسوزدى ايتىپ داۋىستايدى. ساعات مۇنى ەستىپ جااليىرحان قولعا تۇسكەنىن بىلەدى. ءتۇن ىشىندە 
بازارعا بارىپ، ءبىر ايەل شاپانى مەن ءبىر پارەنجى ساتىپ االدى. ونان كەيىن ءبىر نانشىعا بارىپ، ءبىر ءجۇز نان 

پ االدى. والردى بىرەۋگە ارقاالتىپ، ءوزى شاپان بۇركەنىپ، پارەنجەنى بەتىنە جاۋىپ، زىندانعا قاراپ جۇرە ساتى
 بەرەدى. جااليىرحان مەن كەلىنشەك زىنداندا. ساعات زىنداننىڭ قاراۋىلشىسىنا جولىعادى.

 .قاراۋىلشى دەيدى – ءجۇرسىڭ؟ قىلى نە –
. ەلەمىناك نانىمدى سول ەدىم، ايتىپ قۇدايى نان ءجۇز پاندەلەرگە زىندانداعى اۋىرعانىمدا، قاتتى ءبىر تۇنەۋكۇنى –

 دەپ –المايمىن، تۇندە ناندارىمدى زىندانعا ءتۇسىپ، قولىمنان بەرىپ شىقسام ەكەن،  بەرە كۇندىز. ادام ايەل ءوزىم
 .وتىنەدى قاراۋىلشىدان
 قاراۋىلشى:

 .ساالدى زىندانعا بايالپ ارقان دەپ، – قويىڭىز، شىعا بەرىپ قولىڭىزدان –
زىنداننىڭ تۇبىندە جاتقان جااليىرحان مەن كەلىنشەكتى كورىپ، قۋانىسادى. ساعات پارەنجىنى كەلىنشەككە بەرىپ، 

 ونى شىعارىپ جىبەرەدى دە، ءوزى زىنداندا قاالدى. ەرتەڭىنە حاننىڭ كۇزەتشىلەرى حانعا:
 .ەتەدى حابار دەپ – قويدىق، سالىپ زىندانعا الىپ، اپۇست جەرىندە جاتقان بىرەۋمەن كەلىنىڭىزدى –

حان دەرەۋ كەلىنىنە جىبەرەدى. كەلىنى ۇيىندە ءىس ىستەپ وتىر ەكەن. كۇزەتشىلەر بارىپ، زىندانعا سالعانداردى 
 االىپ كەلەدى. كەلسە كەلىنى ەمەس، بوتەن ءبىر ەكى كىسى. حان بۇل ەكەۋىن قويا تۇرىپ، مىنا كۇزەتشىلەردى دارع

 اسۋعا بۇيرىق قىالدى. كۇزەتشىلەر:
ىم ن دەپ تۇرسىز. ارمانسىز بواليىق تولتىرەيى ناقاقتان ءبىزدى. ەدى كەلىنىڭىز انىق تۇتقىنىمىز! تاقسىر حان –

بولماسا، حالىقتى جيناڭىز دا، ءبىر ۇلكەن قازانعا بىالمىق قايناتىڭىز، ول بىالمىقتىڭ ىشىنە التىن سالىڭىز، كەلىنىڭىز 
ولسا، سول التىندى قايناپ تۇرعان بىالمىق ىشىنەن قولىن تىعىپ الىپ شىقسىن. ەگەر قولى كۇيمەسە اق بولعانى. اق ب

 ەگەر كۇيسە قارا بولعانى دەيدى.
حان بۇالرىن ماقۇل كورىپ، ايتقاندارىن قابىل الىپ، ەرتەڭىنە حالىقتى جينايدى. ورتاالرىندا قازان قايناپ، ىشىنە التىن 

حاننىڭ كەلىنى بىالمىققا قولىن تىعىپ، التىندى االيىن دەپ كەلە جاتقاندا ساعات پەن جااليىرحان ەكەۋى سالىنادى. 
قايىر سۇراعان كىسى بولىپ، ءمۇساپىرسىنىپ كەلەدى. جااليىرحان حاننىڭ كەلىنىنىڭ قولىنان ۇستاپ تۇرىپ حانعا 

 ايتادى:
 نە؟ قىلعانىڭىز ماسقارا لىنىڭىزدىكە الدىندا جۇرت بۇكىل پە؟ ەمەس ۇيات بۇل تاقسىر، –

 سوندا كەلىن تۇرىپ:
ۇستاعان جىگىت وسى، مۇنان باسقا ەشكىم دە ۇستاعان  قولىمدى تيگەلى باالسىنا حاننىڭ وسى مەن حالىق، ەي، –

 ىرەۋب باسقا قارسى اجالىمىزعا». جوق كۇيگەن قولى كەلىنشەكتىڭ. شىعادى الىپ التىندى بارىپ، دەپ –جوق، 
 .بەرەدى تۇرا سۇنىپ مويىندارىن ولىمگە كۇزەتشىلەر دەپ، – «!ەكەن كورىنگەن بولىپ كەلىنى حاننىڭ

 «تايعا مىنگەن دە، تاناعا مىنگەن دە قالماي، جيىلسىن!»كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە حان جورىققا اتتانباق بولىپ: 
ىن ىن باسشى قىلىپ جونەلتتى دە، ءوزى كەيدەپ، جۇرتقا جار ساالدى. جۇرت جيىلعاننان كەيىن، حان ءبىر قولعا باالس

 شىقپاق بوالدى. حان شىعايىن دەپ تۇرعاندا، ساعات كەلەدى دە:
ر! ءوزىم سىزبەن جورىققا شىقپاقشى بولىپ تۇرمىن. ءبىر قارىنداسىم بار ەدى. ءوزىم كەلگەنشە، سول تاقسى –

 .دەيدى –قارىنداسىم سىزدىكىندە تۇرسا قايتەدى؟ 
ەتەدى. ساعات جااليىرحاندى قىزشا كيىندىرىپ، حاننىڭ ۇيىنە جىبەرەدى. جااليىرحان قىز بوالدى. ساعات حان قابىل 

 جااليىرحاندى حاننىڭ كەلىنىنىڭ قاسىنا قويادى دا، ءوزى جورىققا كەتەدى.
 حان جورىقتان قايتىپ، شاھارىنە كەلە جاتقاندا، ساعات:

 ،عوي ەدى بولعان ولتىرمەكشى تا سالىپ زىندانعا اياماي، لىنىنكە ءوز مەن جااليىرحان –بۇل مەنىڭ دوسىم »
ۋىپ، حاننىڭ باالسىن ولتىرەدى. جااليىرحان دا قىز كيىمىن تا ەبىن دا، ويالدى دەپ – «دەگەن، «قارۋلى-ەرۋلىگە»

 تاستاپ، باياعى جىگىت قالپىنا تۇسەدى. ءبىر كۇنى ساعات كەلىپ، حانعا ارىز قىالدى:
 ۇزاتايىن ،كەلىپ كۇيەۋى! ەكەن بەرسەڭىز شىعارىپ قارىنداسىمدى كەتكەن قويىپ ۇيىڭىزگە تۇنەۋكۇنى تاقسىر، –

 .دەيدى – تۇرمىن، دەپ
ادى. بەردىڭ استىنا الىپ، ابدەن قىس-حان كىسى جىبەرسە، قارىنداسى جوق بولىپ شىعادى. سوندا ساعات كەلىپ، بەر

 :ساعات سوندا. شىعادى بوپ كەلمەگەن ول. جىبەرەدى كىسى باالسىنا دەپ –« ەندى قايتەمىز؟»حان: 
 .دەيدى –! كەتكەن الىپ باالڭىز ءسىزدىڭ قارىنداسىمدى مەنىڭ –
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 –، «مىنانىڭ قارىنداسىن باالم شىن الىپ كەتكەن عوي»حان ساسادى. ساعات مازاسىن اال بەرگەننەن كەيىن، حان: 
 :ويالپ دەپ

 :ساعات. دەيدى – با؟ رازىسىڭ بەرسەم، الىپ ايەلىن مىرزانىڭ سول كۇيەۋىڭە. ەتىڭىز سابىر –
 .دەيدى – جۇمەسە؟ دەپ ايەل –

 سوندا تۇرىپ:
 .دەيدى –وزىڭە ءوزىمنىڭ قىزىمدى بەرەيىن،  ايىبىنا بولسا، والي –

لىنە كەلەدى. ەسالتاناتپەن -ساعات بۇعان كونەدى. ءوزى حاننىڭ قىزىن الىپ، جااليىرحانعا كەلىنىن قوسىپ، قانشا سان
 وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن توي قىلىپ، والر مۇراتىنا جەتەدى.

 . ۇرى مەن عايار51
بۇرىنعى ۋاقىتتا مۇحتاريما دەگەن قاتىننىڭ ەكى بايى بولعان ەكەن. بىرەۋى ۇرى، بىرەۋى عايار. ەكەۋىنە دە ءبىر 

مشىالر ە جىل وتەدى. ءبىر جىلى ۇرىالر مەن الداجىلى ءتيىپ، بىرىنە تيگەنىن بىرىنە بىلدىرمەيدى. سونىمەن بىرنەش
ۇستالسىن دەگەن پاتشادان قاتال جارلىق شىعىپ، شاھاردا جاساۋىلدار قاپتاپ كەتەدى. ءبىر كۇنى ۇرى ساسىپ ۇيىنە 

 ويباي، قاتىن، پاتشادان قاتاڭ جارلىق شىقتى. مىنا جارلىقتىڭ ءدۇبىرى باسىلعانشا مەن ساحاراعا شىعىپ بوي»كەلىپ: 
 ەكەن، بار قۇيرىعى قويدىڭ ءبىر ۇيىندە قاتىنى. دەيدى –، «تاساالپ تۇرماسام بولماس. جولعا ازىق دايىنداپ بەر!

مىن، ءبىر تابا نان بار ەكەن، ورتاسىنان ءبولىپ جارىمىن بەرەدى. جول ازىعىن الىپ ۇرى قاالدان جارى جارىپ قاق
ا ۇرى ويباي، قاتىن! پاتش»لەدى. ۇرى كەتىسىمەن عايار كەلىپ: شىعىپ، وزەننىڭ بويىمەن جاردى جاعاالپ قاشا جونە

ن الدامشىنى ۇستاپ جاتىر. بۇل ءسوزدىڭ مە ۇرى جاساۋىلدار. شىعاردى جارلىق دەپ، –، «مەن عايار ۇستالسىن!
. دەيدى – ،«ءىزى باسىلعانشا، سىرتقا جاسىرىنا تۇرماسام بولماس. ماعان ۇيدە ازىق بولسا بەرە گور، تەز جونەلەيىن

 .بەرەدى الىپ ناندى جارتى پەن قۇيرىق جارتى قالعان ۇرىدان دەپ، – ،«وسى ازىق بار ۇيدەگى»: قاتىن
بۇ دا ءۇيدىڭ جانىنداعى وزەندى بويالپ، جاردى جاعاالي باعاناعى ۇرىنىڭ ىزىمەن قاشادى. الدىڭعى ۇرى شاھاردان 
ۇزاپ شىعىپ ءبىر جەرگە كەلىپ دەمىن الىپ وتىرعاندا، ارتىنان ۋادەلەسىپ قويعانداي عايار كەلەدى. ەكەۋى سول 

. ن بىرەۋى ۇرى، بىرەۋى الدامشى ەكەندەرىن ايتىپ سىرالسادىجەردە وتىرىپ تانىسىپ بىلىسەدى. قاالدان قاشىپ شىققا
جەمەي جول ازىعىمىزدى -بولەك ىشىپ-ەدى عوي، ەكەۋدەن ەكەۋ وتىرىپ، بولەك« كەمەگە مىنگەننىڭ جانى ءبىر»

مەندە »دەپ ەدى، عايار « سەندە قانداي ازىق بار؟»قوسىپ ءبولىپ جەيىك دەسەدى. ءسويتىپ ۇرى عايارعا: 
 قتىقشى الىپ ولشەپ اۋ،-ياپىر»: وتىرىپ ۇرى. دەيدى –، «ارتى قۇيرىعى مەن جارتى كۇلشە نانىم بارقويدىڭ ق

 ۇيرىققاق ەدى، كورىپ سالىستىرىپ ازىقتارىن ەكەۋى ءسويتىپ. دەدى ،«بار نان جارتى قۇيرىق، جارتى دە مەندە پا،
 :ورتىرىپ ۇرى سوندا. كەتتى كەلە ءدال نان نانعا قۇيرىق،

 .دەدى –الىپ قالعان قۇيرىعى مەن جارتى نانىن الىپ كەتكەنسىڭ بە؟  تاماققا قاتىنىمنىڭ مەنىڭ –
 – ىقتىم،ش الىپ ۇيىمنەن ءوز بار، نەم مەنىڭ ۇيىڭدە سەنىڭ جاتىپ، كەلە قاشىپ ساسقاالقتاپ ءوزىم جانىم، جوق، –

 .عايار دەدى
 ەدى؟ كوشەدە قاي جەردە، قاي ءۇيىڭ سەنىڭ بولسا، والي –
 وشەدە، پالەن جەردە! قاتىنىمنىڭ اتى مۇحتاريما.ك پالەن ءۇيىم، مەنىڭ –
 .ۇرى دەيدى –! عوي قاتىنىم مەنىڭ ول اۋ،-ويباي –
 بولدى؟ ۋاقىت قانشا العانىڭا ونى سەن بولسا والي –
 .بولدى جىل ون –
 .بولدى جىل ون دا العانىما مەنىڭ –
يگە قايتالىق. بۇل قاتىن ايالسىن اسىرىپ، ۇ دا بولسا نە الماسپىز، جۇرە داالدا ءبۇيتىپ ەكەۋىمىز ەندى قوي، –

 دەسىپ، –ەكەۋىمىزدى بىردەي الداپ جۇرگەن بولسا، ونىسىن كورەيىك. بولماسا ءبىرىمىز وتىرىكشى بولىپ شىعايىق! 
 :وڭس كورگەن ۇرىنى اشىپ، ەسىك تۇرەگەلىپ قاتىن. قاعادى ەسىك كەلىپ ۇيىنە اياڭداپ ەكەۋى سوڭ جاتقان ەل
 .دەيدى –اھار تيىشتاندى ما، قاالي تەز قايتىپ كەلىپ قالدىڭ؟ ش اۋ،-بايعۇس –
 ايارع قاسىندا ۇرىنىڭ جىبەرسە، جاعىپ شام ايەل. ۇرى دەيدى – جاق؟ شام ۇيگە قوي، بولعانىن نە شاھاردىڭ –

 :وتىرىپ ۇرى. كەلىپتى بىرگە ەكەۋى تۇر،
 :نقاتى سوندا. دەيدى –كىم، تانيسىڭ با؟  مىناۋ. شىعارسىڭ وتىرعان ءبىلىپ دە ءوزىڭ سويلە، قاتىن، ال –
 .دەيدى –! بايىم مەنىڭ بۇل تانيمىن، –
 ءتيدىڭ؟ قاشان بۇعان بوالدى، بايىڭ قاالي بۇل –
 ...ەدىم كەلىپ قوسپاي بىرىڭە ءبىرىڭدى بەرى سونان ەدىم، ءتيىپ جىلى تيگەن وزىڭە –
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ىپ بىز، كەش بىلدىك. ەندى بىرىگىپ ءبىر قاتىنعا تىركەسەكەن جۇرگەن بەرمەي بىلە ءبىرىمىز ءبىرىمىزدى قاتىن، ال –
 وتىرا الماسپىز، ءوزىڭ كىمدىكسىڭ، سونىڭدى ايت! قاتىن وتىرىپ:

 .دىقاال اتىپ تاڭ وتىرىپ سونىمەن. دەيدى – تيەمىن، سونىڭا بولسا، ارتىق ونەرىڭ قايسىسىڭنىڭ ەندى –
اعان كۇن مەن ءتۇننىڭ ءبارى ءبىر. كۇندىز سەن ونەرىڭدى س عوي، بوالدى تۇندە ۇرلىعىم مەنىڭ بولسا والي ال –

 .الدامشىعا ۇرى دەيدى –كورسەت، مەن ارتىنان باسپاالپ وتىرايىن! 
 سالىپ ەكۇماجنەگىن الىپ اقشا بىرەۋدەن باي ءبىر بۇرىشتا ءبىر جاتسا، كەلە شىعىپ كوشەگە ايار دەپ – جارايدى، –

تۇرا قالدى. تۇرا قالدى دا ءبىر جيىرما تيىن كۇمىستى بايقاتپاي بايدىڭ  كەلىپ جانىنا عايار. ەكەن جاتىر الىپ
كۇماجنەگىنە سالىپ جىبەردى. باي اقشاسىن ساناپ الىپ، كۇماجنەگىنىڭ اۋزىن جاۋىپ قالتاسىنا ساال بەرگەندە، عايار 

يمەن ەل جينالىپ ەكەۋىن ايقا ارادا سول. ساالدى ايقاي دەپ – اۋ؟-بارىپ بايدىڭ قولىنان كوردىڭدەر مە، جۇرتىم
 ەدى، دەپ – مە؟ سەنىكى اقشا مىناۋ –جاساۋىلعا، جاساۋىل قازىعا الىپ بارادى. قازى اقشانى قولىنا الىپ، بايدان: 

 .دەدى «مەنىكى» باي
 .دەدى – بار؟ اقشاڭ قانشا ىشىندە مۇنىڭ بولسا سەنىكى –
 :ول ەدى، سۇراپ عاياردان. دەدى – بار، تەڭگەم پالەن –
 يتقانىا بايدىڭ بولىپ، راس ايتقانى عاياردىڭ جىبەرسە، ساناپ اقشانى قازى. دەدى –پالەن تەڭگە، پالەن تيىن،  –

 .كەلەدى ۇيگە ەكەۋى مەن ۇرى الىپ اقشانى عايار. قويابەردى بەرىپ عايارعا اقشانى قازى. شىقتى وتىرىككە
سىن تارتىپ الدىم، ەندى بۇدان ارتىن نە قىل دەيسىڭ؟ اقشا بىرەۋدىڭ تالتۇستە جوق، ونەرىم ارتىق وسىدان مەنىڭ –
 .الدامشى دەيدى –
 سوڭ بولعان ءتۇن. ۇرى دەدى – كورسەتەرمىن، تۇندە بولسا دە نە مەن. ەكەن اق-ونەر دە سەنىكى جارايدى، –

ەل ءالى  سەكەل. كەلدى سارايىنا پاتشانىڭ بۇرىلماستان جەرگە باسقا. شىقتى كوشەگە ۇرى ەرتىپ قاسىنا عاياردى
اش وتىرمايىق، سەندەر وت جاعا »جاتقان جوق ەكەن، ەل جاتسىن دەپ، زابورعا كەلىپ وتىردى. از وتىردى دا 

دەپ، ۇرى شىعىپ كەتتى دە، پاتشانىڭ تاۋىق قوراسىنان ءبىر تاۋىقتى الىپ كەلدى. ءجۇنىن جۇلىپ وتقا « بەرىڭدەر
 :رىۇ سوندا. دەدى –« اۋ، بۇل نە تاماق بوالدى، بىرەۋ ءبىلىپ قويسا قايتەمىز؟-جانىم»دى. عايار وتىرىپ: قاقتا

 اس ە،ەنس كەلىپ سارايىنا پاتشانىڭ ۇرى سوڭ جاتقان ەل. دەيدى – بوالدى، بەلگى ءبىر بولمايدى، تاماق بۇل –
دى ارعاي الىپ، كيىپ جاۋلىعىن كويلەك، كۇڭنىڭ جاتقان جانىندا ۇرى ەكەن، جاتىر ۇيىقتاپ كۇڭ اسپازشى ۇيدە

ەرتىپ، پاتشانىڭ تاپ ءوزى جاتقان ۇيىنە كەلىپ كىردى. كىرسە، پاتشا توردە توسەكتە جاتىر، ءبىر باال پاتشانىڭ 
ساندا -اياعىن سيپاپ وتىر. باالنىڭ اۋزىندا ساعىز، ەكى كوزى جۇمۋلى. پاتشانىڭ دا كوزى ۇيقىدا، كوڭلى وياۋ، اندا

 دەپ قويادى. پاتشانىڭ ەكى جاعىنداعى« ە»دەيدى. باال اۋزىنا كەلگەنىن اڭگىمە ەتەدى. پاتشا « االم اڭگىمە ايت!ب»
ەكى بۇرىشتا ەكى پۇت ات باسىنداي التىن تۇر ەكەن. عاياردى سوالي قويىپ، ۇرى ۇيگە ەكى رەت ەنىپ، ەكەۋىن 

ى سەزەر ەمەسسىڭ، جارلىق شاشىپ ىزدەپ جاتقان عايار كەل جانىم، سەن دانەمەن»دە الىپ شىعادى. عايار تۇرىپ: 
مەن ەكەۋىمىز، باسقانىڭ مالى جەتپەيتىندەي، ءدال پاتشانىڭ ءوز ۇيىنە كەلىپ ىستەپ تۇرعانىمىز مىناۋ! ماقسۇتىڭ 

 «تەرمىزكە تۇر، تۇرا». قورقىپ دەيدى –اق ال، تەك تەك تەزىرەك كەتەيىك! -قاتىن بوالتىن بولسا، قاتىندى سەن
 قولىن اراتىنا بايالپ تاستايدى. ەكى عاياردى ۇرى تۇرىپ، الداۋسىراتىپ دەپ

 ڭدەگەنى ولتىرەيىن ءوزىمدى ەندى. ەدىم پا جوق دەگەن ال ساعان قۇرىسىن، قاتىن قىلدىم، نە مەن اۋ،-ياپىر –
 .عايار دەيدى – بە؟
 پبايال دەپ ما قاال كەتىپ شىدامايسىڭ، ىسىمە قىلعان مەنىڭ سەن ەمەس، ءولتىرۋ سەنى ويىم مەنىڭ جوق، –

 ءوزى. يدىقو بايالپ تۇتقاعا قايىرىپ ەسىكتى قولىن ەكى دەپ، –سەنى تاستاپ مەن ەشقايدا كەتپەيمىن،  تۇرمىن،
 تال ءبىر ااۋزىن باالنىڭ وتىرعان ەسىنەپ اشىپ اۋزىن اۋىق-اۋىق قالجىراپ،-قاتىپ ۇيقىدا كوزى كىرىپ، ۇيگە ەپتەپ
اي بەردى. ۇرى قىلدى تارتىپ الىپ ەدى، ساعىزى شاين قوسا ساعىزعا قىلدى باال ەدى، قويىپ ساال ۇشىن قىلدىڭ

اۋزىنان ءتۇسىپ كەتتى. ەرمەك قىلىپ شايناڭداپ وتىرعان باال اۋزىنان ساعىزى ءتۇسىپ كەتكەن سوڭ، ۇيىقتاپ كەتتى. 
عى ڭ اياعىن سيپاپ وتىرا قالدى. تاعى دا بۇرىنۇرى باالنى كەيىن جاتقىزىپ، باالنىڭ بوركىن باسىنا كيىپ پاتشانى

 دەپ قويدى. سول ۋاقىتتا ۇرى وتىرىپ:« باالم، اڭگىمە ايت!»ادەتىنشە پاتشا ءبىر ويانعان كەزدە 
 ىزبەنكوڭىلىڭ دا، بولسا ۇيقىدا كوزىڭىز وتىرمىن، ۇندەمەي دەپ مە كەتە اشىلىپ ۇيقىڭىز ءسىزدىڭ تاقسىر، –

 .دەدى – ەدىم، ايتار اڭگىمە ءبىر مەن تىڭداساڭىز،
 ءبىر ەكەۋىن مەن عايار دەپ، ەدى جۇمىس بولعان ەرتەدە ۇرى. دەدى –« جارايدى، باالم، تىڭدايىن ايت!»پاتشا: 
 بەلگى بىر»ء ونى ۇرالپ، تاۋىق سارايىنان پاتشانىڭ. بەرەدى ايتىپ عىپ ەرتەگى اياق-باستان العانىن قاالي ايەلدىڭ
 لىن شەشىپ بوسانىپ كەتكىسى كەلىپقو الماي، شىداي عايار وتىرعاندا، ايتىپ دەيىن كەتكەنىنە دەپ «بولسىن

پ دە« باتىر توقتا، حان تىڭدا»قوزعالىپ قويادى. عايارمەن بىرگە ەسىك تە قوزعاالدى، ەسىك قوزعالسا ۇرى، 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1066 bet 

 ەرتەگىنىڭ وسى تاقسىر،»: رىۇ وندا. حان دەيدى –دەگەنىڭ نە؟ « باالم، باتىر توقتا، حان تىڭدا»قويادى. 
 تاقسىر، ايتىلعان ءسوز راس بولعاندا، قاتىندى»ن ءسوزىن اياقتاپ بولعاننان كەيىن: سونىمە. دەيدى «ەدى ايالعىسى

باالم، ۇرىنىڭ وسىنداي قىلعانى راس اڭگىمە بولسا، ول ۇرى »دەيدى ۇرى. پاتشا جاتىپ: « قايسىسى الۋعا ءتيىس؟
تاپ نىمەن پاتشا ءسوزىن اياقسو. دەيدى –« ۇگىل پاتشانىڭ دا قاتىنىن الىپ قويادى عوي!العىسى كەلسە، عايار ت

بولىپ قور ەتە تۇسكەن كەزدە، باالنىڭ باسىن پاتشانىڭ اياعىنا سۇيەي تاستاپ، ۇرى ورنىنان تۇرىپ كەتەدى. اياعىن 
 وزىمدىء قۇرىسىن، قاتىنىڭ»: عايار. دەيدى –« باتىر، قاتىن كىمدىكى بولدى؟»ەپتەپ باسىپ الدامشىعا كەلىپ: 

 ەيدى.د – ،«!بوالدى بوساتساڭ
قايتاردا عاياردى شەشىپ الىپ، التىندى كوتەرىپ ۇرى ۇيىنە كەلەدى. كەلگەن سوڭ، عايار قوش ايتىسىپ ءوز بەتىمەن 

 كەتەدى، ۇرى ۇيدە جاتىپ قاالدى.
ۋى دە جوق. ءۇي ىشىنەن سۇراسا، ادام بىلمەيدى. ەرتەڭ ويانىپ پاتشا ورنىنان تۇرسا، التىن جوق، بىرەۋ ەمەس ەكە

 .سۇرايدى دەپ –، «سەن ماعان تۇندە ەرتەگى ايتتىڭ با؟»سول جەردە تۇندەگى ءسوز ەسىنە ءتۇسىپ باالدان: 
 قايدا ڭجاۋلىعى كويلەك، سەنىڭ»: شاقىرىپ كۇڭدى. باال دەيدى – ،«بىلمەيمىن ەرتەگى تەگى مەن تاقسىر، جوق،»

 –، «بىرەۋ اۋىزعا تاستاپ كەتىپتى شىعىپ، الىپ جەرىمنەن تاستاعان وزىمنىڭ»ء: ول. سۇرايدى دەپ – ،«بولدى؟
 .دەيدى

 ءبىر انتاستاع جۇلىپ بۇرىشتا قالتارىس ءبىر دەسە، –داربازانىڭ بۇرىشىنا بارىپ كەلىڭدەرشى، نە بوالر ەكەن؟ 
 ۇرىنىڭ سىو ايتقان قىلىپ ەرتەگى تۇندەگى. ىتابىلىپت كۇلى وتتىڭ جەگەن ءپىسىرىپ ونى مەن ءجۇنى تاۋىقتىڭ
تۇندە وزىمە تورە ايتقىزىپ، التىنىمدى الىپ كەتكەن »اق بىلەدى. ەندى پاتشا: -اتشا سوندا ءبىرپ ەكەنىن جۇمىسى

 ونى .ساالدى جار شاھارعا دەپ –، «ۇرى قورىقپاي ءوز الدىما كەلىپ ىستەگەنىن موينىنا السا، باس ءۋازىر قىالمىن
لديار تاقسىر، سول ەرتەگى ايتقان دا، مىنا ا»: كەلىپ الدىنا ۇرى قۇشاقتاپ التىندى باسىنداي ات سوڭ، ەستىگەن

 .يدىدە ەكەن العان قىپ ءۋازىر باس وزىنە ۇرىنى كەشىپ، كۇناسىن پاتشا. دەيدى –، «التىندى العان دا مەن ەدىم
 . كوپەس قىزى مەن مولدا52

بولىپتى. ول زاماندا حان سەرىكتەرىمەن جۇرەدى ەكەن. حان سەرىكتەرىمەن ءبىر ۇلكەن بۇرىنعى زاماندا ءبىر حان 
ەن بۇلعان س»تاۋعا كەلىپتى. ونىڭ باۋرىندا ءبىر ۇلكەن وزەن بار ەكەن. حان وزەندى جاعاالپ سەيىل قۇرىپتى. 

 وپەستىڭ ءبىر قاتىنى،دەپ بىرەۋدى حان قويىپتى. ول وڭىردە ءبىر ۇلكەن كوپەس باي بار ەكەن. ك« باس بول!
 جالعىز قىزى بار ەكەن. قىزى وقىمىستىن، دۇنيەنىڭ ءتىلىن بىلەدى ەكەن.

 نيەدەندۇ باي شاعىندا سول. بولىپتى تامىر حانمەن كوپەس دەپ، –« مەن ولگەندە، قاتىنىما زورلىق قىلماسىن!»
 تەرەزە امولد وتىرسا، قاراپ تىسقا تەرەزەسىنەن قىز كۇندەردە ءبىر. ەكەن بار مولدا ۇلكەن ءبىر ەلدە ول. كوشىپتى
. اقىرىپتىش ۇيگە قىز مولدانى دەپ –، «بىزدىڭ اكەمىزگە باتا قىلىپ تاماق ءىشسىن!»كەن. ءە بارادى ءوتىپ الدىنان

 ىنەۇي قىزدىڭ مولدا تۇندە. مولدا دەيدى – ،«!قويسىن جاساپ تاماق جەتكەندەي كىسىگە قىرىق ءبىر جارايدى،»
 ا شىعىپ كەتەدى.داالع سەرىگى قاققاندا، يەك مولدا بولعاندا ءىشىپ تاماق. ىشەدى تاماق كەلىپ

 ەرتەڭگىسىن قىز حانعا بىرىپ:
 .قىز دەپتى – كەتتى، شاۋىپ جاۋ ءبىزدى تۇندە –
 .حان دەپتى – با؟ تانىدىڭىز ءسىز جاۋدى ول –
 .كورسەتىپ مولدانى وتىرعان قاسىندا حاننىڭ قىز، دەپتى –! اناۋ جاۋ شاپقان مەنى تانىدىم، جاۋدى –
 –مگە تيمەيدى. مىنا قىزدىڭ ورنىن وپات قىلىپ، كوزىن جوعالتىڭدار! ەشكى كىسى بۇل ايتاسىڭ، وتىرىك –

 :تۇرىپ تولەڭگىتى ءبىر سوندا. حان تولەڭگىتتەرىنە
 ۋىپق شاھاردان قىزدى ولتىرمەڭىز، ەدى، دوسىڭىز جاقسى ءسىزدىڭ كۇندەردە ءبىر اكەسى قىزدىڭ تاقسىر، ەي، –

 دان ايداپ جىبەرەدى.قاال كورىپ دۇرىس مۇنى حان. دەيدى –! جىبەرىڭىز
قىز اناسىمەن بەتى اۋعان جاققا قاڭعىرىپ كەتە بارادى. كۇندەر، ايالر، جىلدار وتەدى. كۇندەردە ءبىر كۇنگى جول 

ڭ ڭ تۇبىنە كەلىپ، قىز شەشەسىمەن سايااليدى. تەرەكتىءجۇرىپ كەلە جاتىپ، ءبىر سۋ جاعاسىنداعى بيىك بايتەرەكتى
نەگە  بۇالر»باسىندا ءبىر توپ تورعاي وتىر ەكەن. شەشەسى مەن قىزى ەكەۋى جىالپ جاتسا، تورعايدىڭ بىرەۋى: 

 .دەيدى –« جىالپ جاتىر؟
 .تورعاي ەكىنشى دەيدى –! قويدى الىپ شاۋىپ مۇلكىن-مال بۇالردىڭ حان –
 بوالدى؟ ادام قايتىپ بايقۇستار بۇل ەندى –
 .بار مالى پاتشانىڭ جەتى جەرىندە جاتقان بۇالردىڭ –
 ول جەتى پاتشانىڭ مالىن قايتىپ االدى؟ –

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1067 bet 

 ارعانداب بويى كىسى قازسا، جەردى بۇل كەلىپ، الىپ سۇراپ كۇرەك ءبىر سۇيمەن، ءبىر بارىپ، شاھارعا شەشەسى –
 اۋزى يمانىڭقو كومگەن مالىن پاتشانىڭ جەتى سىندىرسا، ۇرىپ سۇيمەنمەن تاستى سول. شىعادى تاس اسىل استىنان
سايمان، اربا بار. وعان بازاردان بارىپ ات ساتىپ الىپ، ارباعا جەگىپ، -ا نەشە ءتۇرلى كيىم، ساۋىتوند. ەدى اشىالر

دەسە، حان « مىز!بىز بۇل جەرگە ءۇي ساال»دەر ەدى. ء« قون!»دەسە، حان « قوناقپىز!»قايتادان حانعا بارىپ 
 تورعايدىڭ. تورعاي دەيدى –دەر ەدى. ونان سوڭ بۇالر ءوزىنىڭ بۇرىنعى ورنىنا ءۇي سالىپ االر ەدى، « سال!»

 .جاتادى ەستىپ قىز ايتقاندارىن
 ەشەسىش. دەيدى –« بازارعا بارىپ سۇيمەن، كۇرەك ساتىپ اكەل!»قىز تۇرەگەلىپ ەستىگەنىن شەشەسىنە ايتادى. 

زعان ەر قاج بويى كىسى. قازادى ءتۇبىن تەرەكتىڭ قىز كۇرەكپەن. اكەلەدى ساتىپ كۇرەك سۇيمەن، رىپبا بازارعا
سوڭ، استىنان اسىل تاس شىعادى. اسىل تاستى سۇيمەنمەن ۇرىپ سىندىرسا، تاستىڭ استىنان جەتى پاتشانىڭ قازىناسى 
شىعادى. شەشەسى بازارعا قايتادان بارىپ ات ساتىپ اكەلەدى. اتقا ارباسىن جەگىپ، ەركەكشە كيىنىپ قىز حانعا كەلەدى. 

 تۇراتىن شاھاردا ءبىر مەن». حان دەيدى –« قوناق بوساڭ كىمسىڭ؟» .دەيدى –« قوناقپىز!»حانعا كەلىپ: 
 .قىز دەيدى – «!ەدىم باالسى حاننىڭ

 .حان دەيدى –! قون بولساڭ، قوناق –
 .قىز دەيدى –! تۇرعىزامىز ءۇي قىالمىز، ساۋدا تۇرىپ مۇندا ءبىز –
 .حان دەيدى –! تۇرعىزىڭىز ءجا، –
 .قىز دەيدى –ىزامىز! تۇرع جەردە وسى تۇرعىزساق، ءۇي –
! ەكەنم قۇتسىز جەر بۇل ۇشىراعان، جازاعا ايتىپ، وتىرىك يەسى جەردىڭ بۇل ويتكەنى تۇرعىزباڭدار، جەردە بۇل –
 .حان دەيدى –
 .قىز دەيدى –! ساالمىز جەرگە وسى بولساڭىز ىقتيار ءسىز دا بولسا قۇتسىز –
 .حان دەيدى –! سال سالساڭ، –

قىز ءۇي سالىپ، ساۋداسىن ىستەپ جاتادى. ءۇيىنىڭ ەسىگىن تەرەكتىڭ تۇبىنەن شىعارىپ، تەرەزەدەن قاراپ وتىرسا، 
: امولد. شاقىرادى دا تاعى دەپ –« بىزگە قوناق بولىڭىز!»باياعى مولدا كەتىپ بارا جاتىر ەكەن. قىز مولدانى 

 . قىز سەرىكتەرىنە:دەيدى – «!قويىڭىز دايارالپ تاماق جەتكەندەي كىسىگە الپىس كەشكە بارايىق،»
 ولدام كىسىمەن الپىس كەشكە. تاپسىرادى دەپ –! تاستاڭدار بەكىتىپ ەسىكتى قىرىق سوققاندا، بارابان مەن –

 سەرىگى دەيدى، «!ۋاقىتى جاۋ» سەرىگىنە مولدا سوڭ، بولعان ءىشىپ تاماق. ىشەدى تاماق دە كەلەدى كەلەدى،
 .كەتەدى شىعىپ

 سوندا قىز بارابان سوعادى، سەرىكتەرى تەز ەسىكتى بەكىتەدى. تاڭەرتەڭ قىز جۇگىرىپ حانعا كەلەدى.
 .حان دەيدى – كىم؟ بۇل –
 .ەكەن بار ءۋازىرى جاقسى حاننىڭ. ءۋازىر دەيدى – قىز، جىبەرىلگەن قۋىپ شاھاردان كەشەگى بۇل –
 .حان دەيدى – االدى؟ نە جەردەن بۇل قىز جىبەرىلگەن قۋىپ وتىرىگى –
 .ءۋازىر دەيدى –! مۇنى تۇندە تاعى دا جاۋ شاۋىپتى، تاقسىر ەي، –
 .حان دەيدى – ەكەن؟ كىم شاپقان –
 .ءۋازىر دەيدى – شاۋىپتى، مولدا باياعى تاعى مۇنى –
 .حان دەيدى – ما؟ ۇستالدى مولدا –
 .قىز دەيدى – ۇستالدى، ءيا، –

 مولدانى حانعا الىپ كەلەدى.
 .حان دەيدى – شاپتىڭ؟ نەگە مۇنى سەن! مولدا ءجا، –

 قارابەت مولدا جاۋاپ ايتا الماي تومەن قارايدى. سول جەردە ءولىم جازاسى بەرىلىپ، مولدا ولتىرىلەدى.
مولدانىڭ ءجۇز كىسى سەرىگى بار ەدى. والردىڭ دا كۇنىگە بىرەۋى ولتىرىلەدى. ەڭ سوڭىندا قالعان سەرىگى: 

 .جالىنادى دەپ –« ىناسى بار، مەن سونى ايتىپ بەرەيىن، مەنى ولتىرمەڭىز!مولدانىڭ تىققان قاز»
 .حان دەيدى – كەلدى؟ قايدان مولدا بۇل ولتىرمەيىك، سەنى ءجا، –
 .سەرىگى مولدانىڭ دەيدى – كەلدى، قىرىپ قاالنى جەتى –
 .حان دەيدى – قايدا؟ قازىناسى قاالنىڭ جەتى ول –
 .سەرىگى دەيدى – كومۋلى، مۇندا ءبارى ونىڭ –
 ءسويتىپ، جىگىت ارامزا مولدانىڭ داالعا تىققان قويماسىن حانعا تاۋىپ بەرىپ، ءوزى حانعا سەنىمدى ءۋازىر بوالدى. 

 . دانىشپان قىز53
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وتكەن زاماندا ءبىر حان بوالدى، حاننىڭ ون جەتى ايەلى بوالدى. جاسى سەكسەنگە كەلگەندە ايەلدەرىنە كوڭىلى 
اق مەن ءبىر جۇمب»تولماي تاعى ءبىر اقىلدى ايەل الۋدى ارمان قىالدى. حان وسى ماقساتپەن ەلگە جار ساالدى. وندا: 

ىر كوز التىن بەرەمىن، تەك دۇنيەگە قىزىعىپ تابا الماعاندى ايتامىن، سول جۇمباعىمدى كىم شەشسە مول قازىنا، ءب
تتى نە؟ دۇنيەدە ءتا ەڭ دۇنيەدە ەكىنشى، نە؟ اۋىر ەڭ دۇنيەدە بىرىنشى،»ء: جۇمباعى. دەيدى –« دارعا اسامىن!
 جار تىندىال حان. اسىلماق ادام تاپپاعان الماق، ادام تاپقان التىندى كوز ءبىر – باگەسى. دەيدى –« ەڭ قاتتى نە؟

. نبولعا تۇراتىن اسىلىپ دارعا ادام التى-بەس شەشكەن تەرىس رەت ءبىر كۇندە ءۇش قويعان، ءۇيدىرىپ جاعىنا
 «ۋھىلەي»ار ءبىر شال كۇندە الگى جيىنعا بارىپ، ۇيىنە كەلەدى دە ب قىزى جاسار بەس ون ولگەن، كەمپىرى

 قىلا ماعان قۇداي تاباتىن جۇمباقتى وسى». ايتپايدى سۇراسا، دەپ –« اكە، نەگە ۋھىلەيسىز؟»بەرەدى. قىزى: 
 دەيدى – «!عوي ايرىالسىڭ مەنەن وندا ايتسام، ءبىراق بىلەمىن، مەن شەشۋىن ونىڭ اكە، كۇيىنەسىڭ، دەپ بەرمەدى

 سوڭ رعانبا الىپ باسىنا دار ەرتەڭ شەشۋىن جۇمباقتىڭ». ۇيرەتەدى شەشۋىن جۇمباقتىڭ اكەسىنە اقىرى قىزى دە،
-بىر ادامنىڭ زايىپتى-ەرلى دۇنيەدە – بىرىنشى»ء: شال. شىعارادى مىنبەرگە پاتشا شالدى. دەيدى – «!ايتارسىز
 جاعدايدى ىوس –ادامدارىڭ اراسىنداعى ماحاببات ءتاتتى; ءۇشىنشى  زايىپتى-ەرلى – ەكىنشى; دەيدى اۋىر قاقى بىرىنە
 ۇيرەتتى، ىمك ساعان ءبىراق سەنىكى، قازىنا تاپتىڭ،»: پاتشا. دەيدى – «قاتتى جۇرەك ساقتايتىن شىعارماي سىرتقا
 كۇننەن ءۇش بولساڭ، بىلگەن ءوزىڭ سەن،»: پاتشا. دەيدى – ،«ءبىلدىم وزىم»ء: شال. دەيدى – «!ايت سونى

: قورقىپ ولىمنەن شال. بوالدى اسپاقشى دارعا دەپ، –« بەرى ايتار ەدىڭ، ۇيرەتكەن ادامدى ايتپاساڭ، جازاڭ!
 .قويادى ايتىپ دەپ – «شەشتى سول ەدى، بار قىزىم جاسار بەس ون ۇيدە»

ەشەمنەن ش-اكە ءوز مەن»: قىز سۇراعاندا، دەپ –« سەن بۇل شەشۋدى قايدان ءبىلدىڭ؟»قىزدى الدىرىپ: 
 ەنىم ەكەۋى جاتقاندا تۇندە بوالتىن، جوق كورەرى جاقسى باسقا مەنەن ەكەۋىنىڭ سەبەبى. دەيدى –« ۇيرەندىم
 ڭتوسەكتى مەنى تۇرسام ەرتەڭ دا، جاتاتىن تاالسىپ ماعان دەسىپ «جات قاراپ بەرمەن»: جاتىپ الىپ ورتاالرىنا

عان قاراعاندا ەكەۋىنىڭ مەنەن دە ارتىق كورەتىنى ماحاببات بۇ. جاتاتىن بىرىگىپ ەكەۋى تاستاپ، شىعارىپ شەتىنە
 «بولماق ۇرەكج ارينە ساقتايتىن شىعارماي سىرتقا ناپسىلەرىن –ەكەنىن سونان ءبىلدىم. اراالرىنداعى مۇنداي ماحاببات 

رۋعا جاۋشى ايتتى قىزىن جاسار بەس ون شالدىڭ ارتىنشا دە، جىبەرەدى ارتتىرىپ قازىنا مول شالعا پاتشا. قىز دەپتى
. وڭاشا دەيدى« جىالما، اكە، جاۋابىن ءوزىم بەرەم»عىپ ۋازىرلەرىن جىبەرەدى. شال قاتتى قينالىپ جىاليدى. قىزى: 

سىز »دەپ جاۋشىالرعا بەرەدى. قىزدىڭ حاتتاعى سوزدەرى: ء« وز قولىنا تاپسىر»وتىرىپ قىز پاتشاعا حات جازىپ، ء
كادەسىز ءبىر جەتىم قىزدى الۋىڭىز وزىڭىزگە دە جانە بىزگە دە زور سىنىقتىق، -ڭدۇنيەنى بيلەگەن پاتشاسىز. قالى

; قوزى اعالنب ۇرعاشى بەس ون –سوندىقتان مەنىڭ توعىز ءتۇرلى قالىڭ مالىم بار، سونى بەرىپ الىڭىز. ءبىرىنشى 
 ەلۋ –نشى ابىالن; بەسىق قىرىق – ءتورتىنشى; ارىستان وتىز – ءۇشىنشى; قاسقىر جال كوك بەس جيىرما – ەكىنشى
 قۋ قاپ كسەنسە – سەگىزىنشى; جۇرەك كەپكەن سولى-ءقان جەتپىس – جەتىنشى; شىدەر الپىس – التىنشى; تۇلكى
 وزىڭدەي الدىش. بەرىڭىز كەمپىر مەن شال ءبىر جۇرگەن تىلەنىپ قايىر كەلىپ جاسقا سەكسەن – توعىزىنشى; سۇيەك

ىندىرىپ بەرىڭىز. وسى ايتقانداردى بەرىپ بولعان سوڭ، دۇنيەدە ءبىر مۇڭى كي قىپ قانىمداي كەمپىردى كيىندىرىپ،
 .دەپتى –« جوق ادامدى تاۋىپ، نەكەمدى سول ادامعا قيدىرىپ الىڭىز!

پاتشا قانشاما اۋىرە بولىپ ايتىلعانداردى تۇگەل تاۋىپ االدى، ءبىراق نەكە قياتىن ارمانسىز ادامدى ءوز قاراۋىنان تابا 
المايدى. اقىرى الىستاعى ءبىر ۋاالياتتاعى مۇڭسىزحان دەگەن ءبىر حاندى ىزدەپ بارادى. بارسا مۇڭسىزحان شارباعىنان 

ن، مەنىڭ اتىم مۇڭسىزحان بولعانىمە»جۇمىسىن ايتسا، مۇڭسىزحان پاتشاعا كىرگىزبەيدى. زورعا كىرىپ سولەسىپ، 
دۇنيەدەن مەنەن مۇڭى اۋىر ادام جوق، ونان دا بۇرىن ول ون بەس جاسار قىز سىزگە تيمەيتىن بولىپتى، ءسىز 

 ەستەگىبەكەرگە اۋىرە بولىپ ءجۇرسىز عوي. ول مەن ۇرعاشى باعالن قوزىدايمىن، كوكجال قاسقىرداي جيىرما ب
جىگىتكە تيەمىن; ول بولماعانداعى وتىزداعى ارىستانداي جىگىتكە تيەمىن; و دا بولماعاندا قىرىقتاعى قابالنداي بىرەۋ 

: تىبەرىپ سىن سىزگە جاعىندا ار ال; عوي دەپتى –« االدى; و دا بولماسا ەلۋ جاستاعى تۇلكىدەي بىرەۋ تابىالر!
 ەردەج كەلدىڭ، سەكسەنگە جوق، قالعان سول-ءقان جۇرەگىڭدە ىڭداجاس جەتپىس شىدەرلەندىڭ، جاستا الپىس»

كيىندىرگەن سوڭ وزىڭدەي بوالدى،  جاقسى كەمپىر مەن شال بەرگەن كيىندىرىپ. تەڭسىڭ سۇيەكپەن قۋ جاتقان
ءسىزدىڭ سوالردان ارتىق ەشتەڭەڭىز جوق. ءۇشىنشى، بۇل دۇنيەگە مۇڭسىز ادام كەلمەكشى ەمەس جانە وسى جۇرگەن 
ادامداردا مەنەن مۇڭى اۋىر ادام جوق، ءبىراق ول مۇڭىمدى سىزگە ايتۋعا بولمايدى، ەگەر ايتسام ءسىزدى ۇيىمنەن 

 پاتشا .مۇڭسىزحان دەدى –، «شىعارىپ جىبەرۋگە دە بولمايدى، ءولتىرىپ شارباعىمنىڭ ىشىنە كومۋگە تۋرا كەلەدى
 ىشءوتىن دەپ – «!جەرلە ىشىنە قوراڭنىڭ مەنىڭ تا، شاپ باسىمدى ايتىپ اياق-باستان مۇڭىڭدى سول»: حانعا

 .قىالدى
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-ىكاياق ايتىپ بولىپ، پاتشانىڭ ەرل-پاتشا باسىن اسىنىپ تۇرادى، حان قىلىشىن كوتەرىپ تۇرىپ مۇڭىن باستان
مارت ەكەنسىڭ، باسىڭدى شاپپايمىن، سىرىمدى شاشپاسسىز، كەتە »مارتتىگىنە ريزا بولىپ باسىن شاپپايدى: ء

 .دەيدى –« ىز!بەرىڭ
 . تۇرسىنحاننىڭ ءۇش ۇلى54

ىنحاننىڭ تۇرس»باياعى زاماندا تۇرسىنحان دەگەن كىسىنىڭ ءۇش باالسى بار ەكەن. ۇشەۋى دە ونەرپاز، شەشەندىگىمەن 
اتانىپتى. تۇرسىنحاننىڭ ەسىگىنىڭ الدىندا ەكپە بايتەرەگى بار ەكەن. سول بايتەرەكتىڭ ءاشان ويىپ، « ءۇش شەشەنى

نداي التىن تىعىپ قويادى. ونى وزىنەن باسقا ەشكىم بىلمەيدى. تۇرسىنحان ولەر الدىندا باالالرىن شاقىرىپ ات باسى
 الىپ:

ەن ولەمىن، سەندەرگە ايتاتىنىم، ەسىك الدىنداعى بايتەرەككە ات باسىنداي التىن تىقتىم. سول م ەندى باالالرىم، –
ىشەرگە تاماق، كيەرگە كيىم، مىنەرگە ات تابا الماعاندارىڭدا، ءبىر  التىندى قاشان قولدارىڭنان مال كەتكەندە، ابدەن

 دەپ، ءجۇز ءبىر جاسىندا قايتىس بولىپتى. –قولدارىڭ ەكەۋ بولىپ كورىنگەندە الىپ، كۇندەرىڭدى كورىڭدەر! 
تىن جوق. ا، الءۇش باالسى بايتەرەكتەگى التىندى كۇندە قاراپ، باعىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى بايتەرەكتى كەلىپ قاراس 

بىرەۋ ۇرالپ كەتىپتى. ۇشەۋى كىم العانىن بىلمەيدى. ءارى ويالپ، بەرى ويالپ، ەلىندەگى حانعا جۇگىنىسكە بارادى 
 ۇشەۋى.

ول حان سونداي تاپقىر، اقىلدى ەكەن. ەگەر ءوزى بىلمەسە، جۇرتتان اسقان سۇلۋ قىزى ءسوز تاۋىپ، تاالي ادامداردى 
 ەكەن. اعايىندى جىگىتتەر حانعا بارىپ وتىرادى. سول ۋاقىتتا ۇلكەنى ەكى ىنىسىنە سىبىرالپ:داۋدان قۇتقارىپ وتىرادى 

تىرىپ، ورنىنا ءوزى حان بولعان ەكەن. جەتى اتاسىنان حان ەمەس ءول حانىن بۇرىنعى جەردىڭ وسى حان بۇل –
 .دەيدى –ەكەن، 

 .ءىنىسى دەيدى – ءبىلدىڭ؟ قايدان ونى اي،-اپىر –
 وعارىج بولسا، حان اتاقتى الدى، تۇرىپ قاراپ تومەن سالىپ، تومەن باسىن بەرگەندە، سالەم ءبىز جاڭا ءبىلدىم، –

 .دەيدى –مان كورىنەدى. سوندىقتان سالەمدى تومەن قاراپ الدى، جا وزىنە ونىسى. ەدى االر قاراپ
 دەيدى:حان ۇشەۋىنە اس كەلتىرەدى. ونى جەپ بولعان سوڭ، ءبىراز وتىرىپ اعاسى بىالي 

 وقج پا، زات ەككەن توپىراعىنا ادامنىڭ ولگەن ءسىرا، بار، ءيىس ءبىر پاالۋىندا بەرگەن بىزگە حاننىڭ وسى –
 .دەيدى –امنىڭ ەتى مە؟ اد ولگەن بولماسا،

 تاعى كىشى ءىنىسى بىالي دەيدى:
 .ەيدىد – تۇردى، شىعىپ ءيىسى ءيتتىڭ جەگەندە، ەت باعانا ەكەن، ەتى ءيتتىڭ ەتى بەرگەن بىزگە حاننىڭ –

 بۇل ۇشەۋىنىڭ ءسوزىن حاننىڭ قۇلى ەستىدى دە:
ادى. حان ول سوزدەردى ەستي ساال شەشەسىن، ايت حانعا دەپ، – وتىر، ايتىپ سوزدەر وسىنداي قوناقتارىڭ ويباي، –

 :دەيدى بىالي شەشەسىنە. شاقىرادى ۇشەۋىن –كۇرىش ەگۋشىنى، قويشىنى 
 :ىرىپوت ويالنىپ شەشەسى. سۇرادى شەشەسىنەن دەپ – پا؟ راس سول دەيدى، ەمەس حان اتاسىنان جەتى مىناالر –
ى، باتىر ادام ەدى. ءبىر جىلدارى وسى ەلدىڭ جاقس ول. ەدى كىسى دەگەن وراز اكەڭ سەنىڭ. ەدى راس ول –

نىڭ ولىپ، ارتىنان وحانىنا وشتەسىپ جۇرەدى دە كوپ جوالۋشى بارا جاتقانىندا جولدا ءولتىرىپ، ورنىنا ءوزى حان ب
 .دەيدى –ورنىنا سەن بولعانسىڭ، 

 كۇرىش ەگۋشى بىالي دەيدى:
ەدىك، موالداعى ادام سۇيەگىنىڭ شاشىلىپ جاتقاندارى  جىرتىپ ايالندىرا بەيىتتى كوپ تۇرعان اناۋ كۇرىشتى ول –

 :دەيدى بىالي قويشى سوندا. دەيدى –بار ەدى. والردىڭ ايتقانى بولسا بوالر، 
 دىك،ە ەمىزىپ يتكە قوزىنى سوندا بولدى، ولەتىن قوزى بەرمەدى، ءسۇت ەنەسى قوزداپ، ارامزا قويالر جىلدار انا –
 ارىن بىلمەي ساسىپ، قىزىنا بارادى. بارىسىمەن بولعان ۋاقيعاالردىڭ ءبارىن ايتادى.ايت نە حان جەردە سول. دەيدى –
. ارادىب الىپ سارايىنا قىزىنىڭ حان ۇشەۋىن كەيىن سودان. قىزى دەيدى –! جىبەر ماعان ادامداردى ول ساسپا، اكە، –
 :سوڭ بولعان كۇتىپ قوناقتاردى قىز
 .دەيدى –! ايتىڭىزدار اڭگىمە –
 .كىرىسەدى اڭگىمەگە قىز دەپ – ايتايىن، ايتسام مەن –. ۇشەۋى دەيدى –ايتىڭىز!  ءسىز –
. االدى باالسى بايدىڭ ءبىر كۇنى ءبىر ونى. ەدى ادام دانىشپان اسقان ءوزى ەدى، بار قىزى حان ءبىر باياعىدا –

ىنە ر جەرلەردە جەمىس ەگىسءبى ءجۇرىپ، سەيىلدە. بار نوكەرلەرى قاسىندا شىعادى، سەيىلگە كۇنى ءبىر قىز الگى
ىز ق كەلەدى. تانىسىپ، اعاش اراالپ ءجۇرىپ، قىز تاڭداعان جەمىسىن العىزىپ جەپ جۇرەدى. ءبىر جەرگە كەلىپ،

 جەمىسشىگە:
 .دەيدى – بەرىڭىز؟ جەمىسىڭىزدى ءبىر انا –
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 .جەمىسشى دەيدى – اپەرەيىن، بەرسەڭ، سۇراعانىمدى مەنىڭ –
 .قىز دەيدى –دى! سۇراعانىڭ ايت جارايدى، –
 عانما بۇرىن كۇن ءبىر كۇننەن كەتەتىن ول كەلەدى، ەندى سول ەدى، بەرگەن ۇلىنا بايدىڭ ءبىر سەنى اكەڭ –

 .جەمىسشى دەيدى – بوالدى، كەتسەڭ جولىعىپ كەلىپ
 .كەتەدى الىپ جەمىستى قىز دەپ، – جارايدى، –

سول كۇنى كەشكە جاقىن كۇيەۋ قالىڭدىق ويناۋعا كەلەدى. جەڭگەلەرى قىزدى كۇيەۋگە اپارادى. قىز كۇيەۋىنىڭ 
 جانىنا بارىپ وتىرا بەرىپ:

 :ۋكۇيە وعان. ساالدى ءبىر جامباسىن دەپ، –! ويباي –
 :قىز. سۇرايدى دەپ – نە؟ سوققانىڭ جامباسىڭدى وكىندىڭ، نەمەنەگە قاالي، ونىڭ –
ان بارا الماي ۇمىتىپ كەتىپپىن، سول جاڭا ەسىمە سوع مەن ەدى، دەپ –! كەل كۇنى پالەن ادام ءبىر جەرگە ءبىر –

 .قىز دەپتى –ءتۇسىپ وتىرعانى، سىزدەن رۇحسات بولسا، بارامىن دا كەلەمىن، 
 قىز .ەكەن جىبەرگەن قالىڭدىعىن كۇيەۋ دەپ، –! كەل بارىپ بوالرسىڭ، دەگەن «وپا ۋاعىندا» بولسا، ونداي ە، –

تاپ االدى. قىز بارلىق سىرىن ايتقان سوڭ، ۇرىالر دا ەش نارسەسىنە تيمەي ۇس ۇرى ءۇش جولدا جاتقاندا، بارا كەتىپ
 بارادى. جەمىسشى كەلگەنىنە رازى بلىپ:قىزدى قويا بەرەدى. قىز سول بەتىمەن جەمىسشىگە 

 ىزدىكۇيەۋىڭ سەبەبىم دەگەن كەل ءسىزدى. بارىڭىز ۇيىڭىزگە. قىلمايمىن قيانات ەش سىزگە، راحمەت جارايدى، –
 .بەرەدى قويا قىزدى دەپ، –يىن دەپ ەدىم، سىنا

 تىرادىو ويالنىسىپ ۇشەۋى. قىز دەيدى –مىنە، اڭگىمە ايت دەسەڭىزدەر، وسىالردىڭ قايسىسى جومارت، تابىڭىزدار، 
 :ۇلكەنى دا
 ەرىپجىب دەگەنىنە ەدى بار جۇمىسىم بىرەۋدە مەنىڭ وتىرىپ، كەپ قالىڭدىعىنا ءوزى. جومارت كۇيەۋى بۇنىڭ –
 .دەيدى –ىرعان كۇيەۋىنەن جومارت ەشكىم جوق، وت

 ورتانشىسى ايتادى:
 دەگەنىن اپەر قىزدىڭ مالى، الدىنداعى ءوزىنىڭ جەمىسى ونىڭ. جومارت ەگۋشى جەمىس ەمەس، والي جوق، –

 – جومارت، ەگۋشى جەمىس جىبەرگەن قايتا ىستەمەي، قاستىق ەشبىر سوڭ بارعان. دەيدى «كەل» ءوزى اپەرىپ،
 .دەيدى

 ەڭ كىشىسى ايتادى:
 رۇرىال جۇرگەن بەرىپ قويا دەپ، جالىندى قىز ءجۇرىپ، كورىپ كۇن ۇرلىقپەن والر. جومارت ۇرىالر ەمەس، والي –

 .دەيدى – جومارت،
 سوندا قىز ورنىنان تۇرىپ كەلىپ، ەڭ كىشىسىنىڭ بىلەگىنەن ۇستاپ:

 موينىنا انىنالع التىندى كىشىسى. دەپتى –ىڭ، تاپ! ەكەنس سەن ۇرالعان التىندى قۋاتتايدى، ءسوزىن ۇرىنىڭ ۇرى –
 .دەيدى – ەكەن، بەرگەن ءبولىپ قاق بىردەي ۇشەۋىنە تاپقىزىپ، التىندى قىز الىپ،

 . دانىشپان كارىم55
كۇن شىعىس جاقتا ءبىر پاتشانىڭ ورداسىندا كارىم اتتى دانىشپان ادام بار ەكەن. پاتشا مۇنى جاقسى كورىپ، ىقىالسپەن 
اڭگىمەلەسىپ، ءماجىلىس قۇرادى ەكەن. ءبىر كۇنى پاتشا مۇنان: جەر ۇستىندە شەككەن ءومىردى جانە دۇنيەنى نەمەن 

 كەيىن گە،كۇن ءبىر اۋەلى. الماپتى بەرە جاۋاپ دانىشپان سۇراۋعا بۇل. قويىپتى سۇراۋ دەپ، –ڭەستىرۋگە بوالدى؟ تە
 . ەڭ اقىرىندا:تىلەپتى مۇرسات جۇماعا ءبىر كەيىن ونان كۇنگە، ەكى

 دامداردانا دانىشپان. جەتپەيدى اقىلم مەنىڭ تابۋعا مۇنى. بولمايدى شەشۋگە سۇراۋىڭدى سەنىڭ پاتشام، تاقسىر، –
 كەلۋگە تاۋىپ جاۋاپ سۇراعىنا پاتشانىڭ كەيىن سودان. ەتىپتى مۇرسات پاتشا. دەپتى – بەر؟ مۇرسات ماعان سۇراۋعا

 .كەتىپتى ءجۇرىپ جول كارىم
 اۋەلى بۇل ءبىر باي شاھارعا كەلەدى. بۇل شاھاردا كامىل اقىلدى ءبىر ادام بار ەكەن. ول ادامنىڭ مەيلىنشە ۇلكەن

كەڭ ساراي ءۇيى بار ەكەن. پاتشامەن الگى ادام جاقىن دوس ەكەن. مۇنىڭ ءوزى پاتشانىڭ سالتاناتىنداي سالتانات 
قۇرۋشى ەدى. ومىرىندە دۇنيەنىڭ قىزىعىن كورگەن ادام ەدى. كارىم بۇعان كەلىپ سۇراۋىن ايتتى. ول بىاليشا دەپ 

 جاۋاپ بەردى.
 ۇلكەن رءبى كەتەتىن وتىرىپ قىلىپ تاماشا ىشىپ،-جەپ دە كەلسە كىم يار،دا تاماعى جايۋلى، داستارحانى دۇنيە –

ن ءۇنىن سايراعا قۇستاردىڭ تۇرسا، تولىقسىپ جارقىراپ جۇلدىزدار باسىندا قوناقتاردىڭ. ۇقسايدى ۇيگە ساراي كەڭ
ەستىپ، قوشۋاق بولسا، گۇلدەردىڭ جاقسى ءيىسىن يىسكەپ وتىرسا، الدىنداعى داستارحاننىڭ ۇستىندە ەسەپسىز التىن 
تاباقپەن تاماقتارى دايار بولىپ تۇرسا، ماڭايىنداعىنىڭ ءبارى ادامنىڭ كوڭىلىن شات قىلسا، قوناقتارى بىرىمەن ءبىرى 

 ەيىرىمدىم ءوزارا جاقىندارى بەرسە، تابىال ورىن بۇالرعا –ىسىپ، تاالسىپ كەلگەندە قۋانىسىپ، اڭگىمەلەسىپ، كۇل
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 ڭ؟رازىمىسى جاۋابىما بۇل مەنىڭ»: سوڭىنان. دەيدى – ايتادى، وسىنى دەپ، ءومىر مەن دۇنيە جارىق مىنە بولسا،
شتاسىپ، ونان ارمان ءجۇرىپ قو بولماي، رازى ۇندەمەستەن سوزدەرىنە ايتقان ادامنىڭ كامىل بۇل كارىم. دەيدى –

اشا قىال جەپ، تام-بىزدىڭ بارشامىز بىردەي ىشىپ»كەتتى. جولدا كەلە جاتىپ، قالىڭ ويعا شومعان كارىم ىشىنەن. ء
 ورماننىڭ جەردە، جاقىن كارىمگە. دەپتى –، «بەرمەيمىز، اشىققان، جالعىزدىق كورگەن، جىالعان ادامدار از ەمەس

سوپى ادام تۇرادى دەپ ايتىپتى. تاقۋا سوپى ۇڭگىردە تۇرىپ، تاستىڭ ۇستىندە ۇيىقتاپ،  ىرءب ەتكەن تاقۋا ىشىندە
 تۇنى ناماز وقيدى ەكەن.-تاماعىنا شوپتەردىڭ تامىرىن جەپ، سۋسىنىنا سۋ ءىشىپ، كۇنى

 كارىم كوپ ۇزاماي سوپىعا بارادى. كەلگەن جايىن ايتادى. سوپى بۇعان:
وزىنەن -بىر جوالۋشى ادام تۇيە جەتەكتەپ كەلە جاتىپتى. ءبىر مەزگىلدە بۋرا وزء كۇنى ءبىر. دەدى –! تىڭداڭىز –

تايراڭداپ اق كوبىگىن شاشىپ، گۇرىلدەپ شابىنا باستايدى. جوالۋشى قورقىپ قاشىپ كەلە جاتقاندا، جولدان سۋسىز 
تۇر  تاردىڭ بۇتاقتارى شىعىپقاراڭعى قۇدىقتىڭ تۇبىنەن قاراقات اعاش-ءبىر شىڭىراۋ قۇدىقتى كورەدى، قاراسا قاپ

ەكەن. قاراقات اعاشى قۇالپ قالعان ەسكى قۇدىقتىڭ بەتىنە تارالىپ وسكەن ەكەن. بۋرادان قورىققانىنان جوالۋشى 
سەكىرىپ قۇدىققا ءتۇسىپ، قاراقات اعاشىنىڭ مايىسقان جاس بۇتاقتارىنان ۇستاپ، قاراڭعى قۇدىقتىڭ ىشىنە اسىلىپ 

قۇدىقتىڭ تۇبىنە قاراسا، اۋزىن ارانداي اشىپ، ءبىر ايداھار ءيىرىلىپ جۇتايىن دەپ، ىڭعايالنىپ تۇرا قالىپتى. شىڭىراۋ 
تاڭ بولىپ، جىڭىشكە بۇتاقتان ۇستاپ الىپ، ەكى اجالدىڭ ورتاسىندا تۇرىپتى. تاعى دا قۇدىقتىڭ -جاتىر ەكەن. ول اڭ

ق، تامىرالرىن جاالڭاشتاپ، قىرقىپ جاتقان ءبىرى اىشىندەگى قاراقات اعاشىنىڭ ءتۇبىن قازىپ، توپىراقتارىن ارشىپ، 
 ءبىرى قارا ەكى تىشقاندى كورەدى.

تولىق -جىگىت قۇدىقتا اسىلىپ تۇرىپ، قۇتىلۋدان كۇدەر ءۇزىپ تۇرعاندا، جانىندا جاقىن تۇرعان قاراقاتتىڭ توپ
ان بۋرا دە كۇركىلدەپ تۇرعپىسكەن جەمىسىن كورەدى. بۇل جەمىستى الىپ جەۋگە ىنتىق بولىپ تۇرعاندا، توبەسىن

دا، قۇدىقتىڭ تۇبىندەگى ايداھار دا، وزىنە قاستىق قىلىپ جاتقان ەكى تىشقان دا ەسىنەن شىعىپ، ۇمىتىپ كەتىپتى. 
شابىنعان بۋرانى، ۋىتتى ايداھاردى، اعاشتىڭ تامىرىن قىرقىپ، جەردى قازىپ جاتقان تىشقاندى قالدىرىپ، ەشنارسەدەن 

 تى. سوپى كارىمگە وسى مىسالدى ايتىپ:كاپەرسىز جەي باستاپ
. ءومىرىمىز وتكەن ءبىزدىڭ – جول جۇرگەن داالمەن. دەيدى – دۇنيە، جارىق – قۇدىق شىڭىراۋ مەن داال –

 – قۇدىق .قورقىنىشى سونىڭ – قىلمىستار بوالتىن ادامدا دۇشپانى، جانىمىزدىڭ – بۋرا قۋعان ارتىنان جوالۋشىنىڭ
 .دەيدى – بىلەسىڭ؟ دەپ نە تىشقاندار ەندى اجال، –ى ايداھار ىشىندەگ قاپىسى، ادامنىڭ

 تۇندەگى مەن كۇن – جاتقانى قىلىپ بەينەت كەزەك كەزەكپەن الماستان دەم بوالدى، ءتۇن مەن كۇن – بۇالر –
ي دەبىر اراسىندا دۇنيە مەنەن اجال سەنى ءومىردىڭ بۇل. ءتۇن – تىشقان قارا كۇن، – تىشقان اق. ءومىر وتەتىن

 ناپسىگە ،كورىپ جەمىس سەن. قۋانىشى كوڭىلدىڭ تيىشتىعى، جاننىڭ ءناپسى، –قىلىپ ۇستاپ تۇرمايدى. جەمىس 
 .قورىقپادىڭ ايداھاردان اشقان ارانداي اۋزىن اجال بۋرادان، تۇرعان جوعارىدا ماسەلەن قورىقپايسىڭ، وزگەدەن ەرىپ،
 .تاقۋا دەپتى –ەنىڭ ايتقان اڭگىمەمە رازىسىڭ با؟ م ەندى. ايتادى وسىنى دەپ اجال ءومىر، دۇنيە، مىنە

: وزى كۇبىرلەپ-كارىم سوپىعا ۇندەمەستەن رازى بولماي، قوشتاسىپ تاعى دا ودان ارمان ءجۇرىپ كەتەدى. ول وزىنە
ە المادىڭ. شەشۋا، اۋليە سوپىم، سەنىڭ ايتقانىڭ ادامنىڭ زەيىنى جەتپەيتىن عاجايىپ، سەن دە مەنىڭ ساۋالىمدى »ء

ءبىزدىڭ ءامىرىمىز ءتۇپسىز داالعا باستاپ بارعان داالداي سونشا قايعىلى ەمەس جانە ءبىر ساتتە ءوتىپ كەتەتىن قىزىق، 
 .دەپتى –، «الداعىش تاماشاعا بوال، ادامدار ءوزىن قامسىز قالدىرمايدى، ساقتانۋ دەگەن ادامدا بار

ءبىر  جۇلبا كيىمى بار-قاراي جۇرە بەرىپتى. كەلە جاتىپ، ۇستىندە جالبامۇنان سوڭ كارىم كوزىنە كورىنگەن جاققا 
ءمۇساپىر جوالۋشى ادامعا جولىعىپتى. بۇل ادام جاالڭ اياق، موينىندا قورجىنى، قورجىنىندا نانى، جەمىسى تاعى نەشە 

وڭىل ادامعا ۇقساس ءتۇرلى وزگە نارسەلەرى بار ەكەن. ول ءوزى اقىلدى، كوزى وتكىر، وڭىنە قاراعاندا، اق ك
نەم كەتەدى، بۇعان دا ساۋالىمدى بايان قىاليىن، كىم بىلەدى، بۇل بايعۇس، »كورىندى. كارىم ويالنىپ تۇرىپ: 

 ەمەننارس نە دۇنيەنى، ءومىردى، شەككەن ۇستىندەگى جەر» كارىم سوڭ مۇنان. دەيدى –، «مەنىڭ جۇمىسىمدى تابار
 دى. قايىرشى:سۇرا جاۋاپ دانقايىرشى دەپ، – ،«بوالدى؟ تەڭەستىرۋگە

 ى،ويىنش سەن ەگەردە. ايتايىن سونى مەن تىڭداڭىز، ەندى ەدى، بار ەرتەگىم ءبىر مەنىڭ ءۇشىن بايانداۋ ونى –
 .دەيدى – كوتەرسىن، كوڭىلىن ويناپ دا باالم مەنىڭ بولعان قاپا جىبەر، ماعان كورسەڭ ادامدى دومبىراشى

 بۇعان سوقىر ايتىپتى:
ادامدى كورگەن ەدىم، وعان مەن ءوزىمنىڭ اياعى جوق باالمدى جىبەرەيىن، ول ءقازىر  ويىنشى ونداي مۇندا مەن –

 .دەپتى –تاۋىپ كەلەر، 
اياعى جوق باال جۇگىرىپ وتىرىپ ويىنشى ادامدى تاۋىپ كەلەدى. ول ويىنشىنىڭ سويتسە قولى جوق ەكەن، سوندا 
دا توقتاماستان ءوزىنىڭ شەگى جوق دومبىراسىمەن ايتا قالعانداي سونشالىق جاقسى ويناپتى. ونىڭ تارتقانىنا قاپا 

پ، وقىر كورىپ، قولىن شاپاالقتاپ، مىلقاۋ تۇرىپ سويلەسىلەسى قاتقانشا كۇلىپتى. ونى س-بولىپ جاتقان باال شەك
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ويىنشىنى ماقتاي باستاپتى. اياعى جوق بيلەي باستاپتى، مۇنىڭ سەكىرىپ بيلەگەنىن كورىپ، حالىق جينالىپتى. حالىقتىڭ 
 ورتاسىنان ءبىر اقىماق جۇگىرىپ شىعا كەلىپ، ويىنشىعا، بيلەۋشىگە وزگەلەر دە:

 .دەپتى –! راحمەت جارايدى، بارەكەلدى، –
 بۇالردىڭ جانىنان ءبىر دانىشپان اقىرىن ءوتىپ بارا جاتىپ، نە بولعانىن كورىپ، وزىنە ءوزى سىبىرالپ ايتىپتى:

 ازىسىزر ەرتەگىمە بۇل مەنىڭ جوالۋشى. دەپتى –وسى سياقتى اقىلسىزدىق،  دە ءتۇبى ءومىردىڭ مەن دۇنيە مىنە –
 .دەيدى – با؟

مەستەن رازى بولماي، امانداسىپ تاعى دا مۇنان ارمان ءجۇرىپ كەتىپتى. مۇنان سوڭ ءوزى كارىم قايىرشىعا ۇندە
 .دەپتى – ،«سەنىڭ ايتقانىڭ ويالپ شىعارعانعا ۇقسايدى، سوندا دا مەنىڭ ايتقان ساۋالىمدى شەشە المادىڭ»ايتتى: 

 تياناعى شىندەى ءومىرىمىزدىڭ تە، كورسەك قانشا وتىرىكتى اقىماقشىلىقتى، بەكەرشىلىكتى، ومىرىمىزدە ءبىز ەگەردە، –
 .دەيدى – كورۋدە، قىزىق راستىقتا، اقيقات، ءتۇبى ءومىردىڭ. كورەمىز كوپ دا اقيقاتتى كۇشتى

كارىم وسىالي دەپ ويالپ، ەلگە قايتىپ بارىپ، پاتشانىڭ ساۋالىنا ەش جاۋاپ اال المادىم دەپ ايتپاقشى بوالدى. 
اي، جاساعان، بىلمەگەندى بىلسەم، زەيىنىم اشىلسا، ومىرىمدە »ى جالبارىنىپ: ءجولدا كەلە جاتىپ، وزىنە ءوز

جولدا نە كورگەنىمدىڭ بارشاسىن »دەگەن ويعا تۇسەدى. سودان پاتشانىڭ الدىنا كەلىپ: « كورمەگەنىمدى كورسەم
 دەيدى.« بايان قىاليىن، مارحابات قىلىپ تىڭدا

 ڭسەنى پاتشام، و،. ەدىم كەتكەن امىرىڭمەن سەنىڭ مەن ەدى، مالىمء ساعان بارعانىم جولعا قيىن بۇل مەنىڭ –
سىنى دا، اقج جاتىپ بارا جولدا. جوق كورگەنىم تا قورقىنىش ەشبىر تابىلدى، تا تاماق دا، باسشى ماعان كولەڭكەڭدە

ز قىلعان ەسەپسىجاماندى دا كوردىم. والردى بۇل ارادا ايتىپ نە قىاليىن. و، پاتشام، مۇنىڭ بارشاسىن ءسىزدىڭ 
جاقسىلىعىڭىزبەن تەڭدەستىرگەندە ەشنارسە ەمەس. مەنىڭ كوڭىلىم، تاالبىم، ساعان قىزمەت قىلىپ باعايىن دەگەن 
ەدىم. ىنتا سالىپ، ادامداردىڭ اراسىنداعى اقيقاتتىقتى ءبىلىپ كەلىپ، ساعان جاۋاپ بەرەيىن دەگەن ەدىم. ەندى پاتشام، 

 شاراپات ەتكەنىڭە مەن تۇرامىن. ادىلەتىڭمەن ءوزىڭ كەس، سەنىڭ
پاتشا ءبىر ءسوز ايتپاستان مەيىرىمى ءتۇسىپ، كارىمگە ۇسىنىپ قولىن بەردى. كارىم جولدا كورگەندەرىن بارشاسىن 

 بايانداپ بولىپ:
 .دەپتى – ۇقساس، جۇرگەنگە شەگىپ جول ورىنداپ، دەگەنىن تىرشىلىكتىڭ قىلىپ، ءىس –دىڭ ءومىرىمىز ءبىز –

 بۇعان:پاتشا 
 .دەپتى –! بول اقىلشى دا بىالي مۇنان ماعان سەن ەكەنسىڭ، دوستىم شىن مەنىڭ سەن –
 . شاحمان مەن سۇلتانحان56

وتكەن زاماندا ىبىرايىم دەگەن ءبىر پايعامباردىڭ ءتىسى اۋىرىپتى. پايعامبار ءتۇنى بويى ءتىسىنىڭ اۋرۋىنا شىداماي 
 تۇرەگەپ ءجۇرىپ، ايەلىنە:

 .ىدەپت – ەكەن، مە بولىنەر اۋىرعانى ءتىسىمنىڭ ايتشى، اڭگىمە ءبىر سەن اۋىردى، قاتتى ىمءتىس مەنىڭ –
 ايەلى:

ى بوالر دەيسىڭ، ودان دا وسىندا كوپ قىزىقت قانداي بەرىپ، اسەر بولۋگە اۋرۋىڭىزدى ءسىزدىڭ اڭگىمەم مەنىڭ –
 دەپتى –جاساعان قارت سۇلتانحان دەگەن كىسى بار، سول كىسىنى شاقىرىپ بەرەيىن. سىزگە اڭگىمە ايتىپ بەرسىن، 

 :ىبىرايىم سوڭ كەلگەن سۇلتانحان. شاقىرىپتى سۇلتانحاندى دە،
 .دەيدى –، ەكەن مە بولىنەر اۋىرعانى ءتىسىمنىڭ مەنىڭ ايتشى، اڭگىمە ءبىر –
 .سۇلتانحان دەيدى – با؟ ايتايىن كورگەنىمدى جوق با، ايتايىن ەسىتكەنىمدى تاقسىر، –
 .بىرايىمى دەيدى –! ايت كورگەندى كوزبەن دا ودان بوالدى، بەكەر قوسىمشا ءبىرى بولسا، راس ءبىرى ەستىگەننىڭ –
 :سۇلتانحان سوندا دەيدى، – ايتايىن، كورگەنىمدى جارايدى، –
ەنىڭ جاسىم ءقازىر دە ءجۇز جيىرما بەسكە كەلدى، و كەزدە وتىزدىڭ ىشىندەگى كەزىم، ءوزىم كورگەنمىن، اڭ م –

اۋالپ، اڭ اتامىن، كۇندەردە ءبىر كۇن ايەلىم قۇالننىڭ ەتىنە جەرىك بولىپ، قۇالننىڭ ەتى كەرەك بولدى. اتىمدى 
ىم. تاستاردى كەزد-ماعان شىڭ، قۇز قالمادى. نە قيىن تاۋەرتتەپ ءمىندىم دە، قۇالن ىزدەپ ءجۇرىپ كەتتىم. مەن اراال

جۇرە ەلسىز داالعا كەزدەستىم. ماڭايعا كوز جىبەرىپ قاراپ تۇرسام، ايداالدا، كوز ۇشىندا ءبىر اق نارسە -جۇرە
كەلدىم  .كورىنەدى. كەلسەم تاماشاالپ سالعان ءبىر كۇمبەز تۇر، ماڭىندا ەشبىر قىبىرالعان جان، نە مالدىڭ ءىزى جوق

دەپ ويالدىم. ءبىر كىسىگە « ەلسىز داالدا بۇل نە قىلعان جالعىز تۇرعان كۇمبەز، بۇل كىمنىڭ مەكەنى»دە 
اق دەپ جۇرگەن كەزىم. اتىمدى بايالپ تاستاپ، ۇيگە كىرىپ كەلسەم ەشبىر جان جوق، جالعىز توسەكاعاش -العىزباسپىن

بار سىقىلدى. كەلدىم دە يەسى بولسا كەلەر دەگەن ويمەن جانتايىپ، تۇر، ۇلكەن تاي قازاندا ەت اسۋلى. قيسىنى كىسى 
تورگە بارىپ جاتا كەتتىم. ءبىر مەزگىلدە ءبىر اتتىڭ ءدۇبىرى ەستىلدى، بىرەۋ كەلە جاتىر ەكەن دەپ ويالدىم. ايتىپ 

ۇرىپ: ى سىرتتا تاۋىز جيعانشا ەسىكتەن ەڭگەزەردەي اقساق جىگىت كىرىپ كەلدى دە، ءبىر اياعى ىشتە، ءبىر اياع
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 لەتىنكە شاما بولسام جاعاالساتىن ەگەر بايقاسام، الىپ، كوتەرىپ باسىمدى. اقىردى دەپ –، «كىم بۇل ۇيدەگى؟»
 ۇيگە دەگەنىمدە، «سۇلتانحانمىن – مەن». دەدى «كىم؟ مەنىڭ». دەدىم «مەن» ساسقانىمنان. جوق ءتۇرى
تۇسىرىپ اكەل دەدى. ودان باسقا ءسوز جوق، ورنىمنان تۇردىم. ء ەتتى قازانداعى ماعان وتىرىپ، توسەگىنە كىرىپ،

ۇلكەن ءبىر تايدىڭ ەتى سيارلىق اعاش استاۋ تۇر ەكەن، ەتتى سوعان تولتىرىپ، زورعا كوتەرىپ اكەلىپ الدىنا 
ىلدە گول دا ەتتى تۋراپ جەپ وتىر، مەن دە تۋراپ جەپ وتىرمىن. ءبىر مەز«. كەل، وتىر، جە»قويدىم. بار ايتقانى: 

ەزۋ تارتىپ كۇلگەندەي بولدى. ۇرەيىم ۇشىپ، زارەم كەتىپ وتىرعان باسىم، كۇلگەنىنە بويىم ۇيرەنىپ، كوڭىلىم 
 ورنىنا تۇسكەندەي بولدى.

 .دەدىم – كۇلدىڭىز؟ نەگە ەدى، دەگە سۇرا كۇلگەندى سۇراما، جىالعاندى تاقسىر، –
 اسىندا عانا امان قالدىڭ.ارق ۇيقاستىعىنىڭ اتىما اتىڭنىڭ ەكەن، جوق اجالىڭ –
 ەدى؟ كىم اتىڭىز –
 .شامحان اتىم –

قايتىپ باسقا ءسوز سۇراۋعا دارمەن جوق. ءبىر جەرىن باسىپ، اشۋالندىرىپ االمىن با دەپ، تاماقتى جەپ بولعان 
 سوڭ، كەتۋگە ىڭعايالندىم.

 .دەدى – ادامسىڭ؟ جۇرگەن عىپ نە –
 يەلىم قۇالننىڭ ەتىنە جەرىك بولىپ...ا ەدىم، ادام جۇرگەن ىزدەپ قۇالن ءبىر –
 وپك. قالدى كەتىپ دە ءمىندى اتىنا شامحان دەپ – بەرەيىن، اكەپ ۇستاپ مەن تۇر، توقتاي كىشكەنە ەندەگە –

 ستاپۇ تايىن قىسىردىڭ ءبىر ماعان دە، كەلدى ايداپ( ۇيىرىن)ء قىسىراعىن قۇالننىڭ توپ ءبىر جوق، كەشىككەن
تىنىپ جەتەككە جۇرمەگەن سوڭ، نوقتاسىنان ۇستاپ، ات ۇستىنەن تاقىمىنا سالىپ، ءبىر قاتار تار قۇالن اساۋ. بەردى

 دەدى دە قايتىپ كەتتى.« قوش»جەرگە شەيىن شىعارىپ سالدى دا، وزىمە بەرىپ، 
. ىبۇل نە قىلعان ەلسىز داالنى جالعىز مەكەن قىلىپ جاتقان ادام؟ اتىم شامحان دەد»بىالي شىعىپ ويعا ءتۇستىم. 

جوسىعىن بىلگەنىم جوق. ءتىپتى ۇيگە بارعاندا قاتىنىما ايتسام، ول نە قىلعان ەلسىز داالنى -ودان باسقا ەشبىر ءجون
مەكەن ەتىپ جاتقان ادام ەكەن دەسە نە بەتىمدى ايتامىن؟ قوي، ودان دا مەن قايتا بۇرىلىپ جايىن بىلەيىن، ەڭ قيىن 

دەگەن ويمەن قايتا بۇرىلىپ، ءبىرقاتار جەرگە ۇزاپ كەتكەن « ىم قيىن بوالرقىلعاندا باسىمدى االر. سوزدەن جەڭىلگەن
 ادامنىڭ ارتىنان ايقاي سالىپ ەدىم، توقتاپ، ماعان بۇرىلىپ كەلدى.

 اتىن ردىڭءبى بىلگەنشە، ءتۇسىن مىڭنىڭ» بىلمەدىم، ءجونىڭىزدى باسقا اتىڭىزدان ءسىزدىڭ شامحان، تاقسىر، –
 ت بولسا ءسىزدىڭ ءجونىڭىزدى بىلگىم كەلەدى.رۇحسا ەدى، دەگەن «ءبىل

 ەيدىد – ايتايىن، كۇيىمدى-جاي بارلىق سىزگە مەن. ءجۇر ۇيگە دە بەر قويا قۇالندى مىنا بولسا، والي دۇرىس، –
 تىنە سويدىق، ەكەۋلەپ اكەلدى، تايىن سەمىز قۇالننىڭ ءبىر. كەلدىم ۇيىنە ەرىپ بەرىپ، قويا قۇالندى. شامحان

 پ اڭگىمەگە كىرىستىك.قويى اسىپ
 ەگەند ايسۇلۋ قىزى حانىنىڭ ەلدىڭ وسى. بار عانا شەشەم جالعىز ەدىم، باالسى بايدىڭ ءبىر ەلدەگى وسى مەن –

 الماقق عاشىق ايسۇلۋعا ول. بار دا باتىرلىعىم ازىراق دارىندى بويىما ءوز مەنىڭ. عاشىقپىن وعان مەن عاشىق، ماعان
مەن زاتى باسقا قالماققا قىز »بار. ءبىزدىڭ حاننىڭ قىزىن كەلىپ سۇراسا، حان:  دەگەن جوراس باالسى حاننىڭ

 انح. دەگەن «االمىن تارتىپ قىزىڭدى» ويناتىپ اسكەر توبەگە قالماق اشۋالنعان وعان. دەيدى –، «بەرمەيمىن
ن حان ان قورقادى. سونىمەقالماقت اكەسى دەسە، بەرەيىن ماعان كونبەيدى، قىزى دەسە بەرەيىن قالماققا قورىققانىنان

-الم شەشەمدى سونىمەن. دەپتى –، «مەنى قالماقتان قۇتقارىپ، ايسۇلۋدى ءوزى السىن»ماعان كىسى سالىپتى: 
 تكەنو مەزگىلى كەلەر قالماقتىڭ. وسى جايىم جاتقان توسىپ جولىن قالماقتىڭ قالىڭ تاستاپ، ەلگە مۇلكىمەن

كەلمەگى وسى كۇز. ءبىر كەلسە وسى كۇزدە كەلمەك، ءۇش جىل كۇتپەك،  ەندىگى كەلمەدى، وندا ەدى، جازعىتۇرىم
 ەدىد –حانعا بەرگەن ۋادەم بار. ءۇش جىلدا قالماق كەلىپ، مەنىمەن سوعىس سالماق. قىزدى جەڭگەنىمىز الماقپىز، 

تىم. پ ۋاعداالسبولى ەكبەرم حابارىن كەلىپ، كۇزگە كەلەسى مەن. بولدىق دوس ومىرلىك ەكەۋىمىز ارادا سول. شامحان
 ايتىسىپ ەلىمە قايتىپ كەتتىم.« قوش»ەرتەڭىندە جانە ءبىر قۇالننىڭ تايىن اكەپ بەردى. 

ءتىرى كىسىنىڭ جۇمىسى بىتە مە، ءار نارسەگە اينالىپ، شامحاننىڭ كۇز كەلەرسىڭ دەگەنىن ۇمىتىپ كەتىپپىن. كەلەر  
ەندى شامحانعا نە بەتىمدى ايتامىن! قوي، »لىپ قالعان ەدى. جازدىڭ ورتاسىندا ەسىمە تۇسپەسى بارما! كۇز تاقا

ەگەن ويمەن د« ايتىسقان ءسوز، الىسقان قول بار ەدى عوي، نەدە بولسا بولعان شىعار، ءبىر حابارىن ءبىلىپ قايتايىن
م. كەلسەم لدىاتىما ءمىنىپ الىپ ءجۇرىپ كەتتىم. ارامىز بىرنەشە كۇنشىلىك جەر ەدى. بەلگىلى، ماناعى كۇمبەزگە كە

باياعى قالپى، شامحان ۇيدە جوق، كەلەر دەپ كۇتىپ جاتتىم. ءبىر مەزگىلدە شامحان دا كەلدى. امانداسقان سوڭ 
ەندى ءبىر كەلسە وسى كۇز كەلە مە دەپ تۇرمىن، اقىرى ۋادەسى وسى »قالماقتىڭ ءالى كۇنگە كەلمەگەنىن ايتتى. 

تتىم. تاۋعا شىعىپ مەن قاراۋىلدايمىن، تۇندە شامحاننىڭ جا ونداس ايداي ءبىر سونىمەن. شامحان دەدى –، «كۇز
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ءوزى قاراۋىلعا شىعادى. قوڭىر كۇز. ءبىر كۇنى ءتۇس مەزگىلىندە قاراۋىلدا تۇرسام، كۇن شىعىس جاقتان قالماقتىڭ 
 لدىنان قارسىجاراعىن اسىنىپ، شامحان ا-قالىڭ قولى كەلە جاتىر ەكەن. كەلدىم دە، شامحانعا حابار بەردىم. قارۋ

سەن بارما، ەگەر ولسەك، بىرەۋىمىز ولەيىك. بولماسا مەن ءوزىم دە قالماققا »شىقپاق بولدى. مەن دە قامدانىپ ەدىم. 
 ستىناا الدىنان قالماقتىڭ. قالدىم ۇيدە سوڭ كەتكەن تاستاپ بارما، امالىم. بولمادى دوسىم دەپ، –، «العىزباسپىن

ر شامحان، اتىنا ءمىندى دە ءجۇرىپ كەتتى. ول كۇنى كەلمەدى. كۇن كەش با اتى بوز اق قويانداي سەنىمدى وزىنە
بولدى. ەرتە تۇرىپ قاراۋىلعا شىعىپ قاراسام، كەشەگى قالماقتىڭ كوپ قولى كورىنبەيدى، حاننىڭ ءشارى جاعىنا قاراپ 

ام مىنگەنى شامحاننىڭ اتى تۇرسام، ءبىر جالعىز اتتى كورىنەدى. كىم ەكەن دەپ الدىنان قارسى ءجۇردىم. بايقاس
سياقتى، ءبىراق ۇستىندەگى كىسىسى وعان ۇقسامايدى. شامحان ولگەن ەكەن، نە قولعا تۇسكەن ەكەن دەپ شوشىدىم. 

 جاقىنداپ كەلە جاتقان ادامعا:
 دەگەنىمدە، – كىمسىڭ؟ سەن جۇرگەن ءمىنىپ اتىن شامحاننىڭ –
 الپ قويا بەردى. سويتسەم ول ايسۇلۋ قىز ەكەن.جى الگى دەپ – ەدىڭ؟ كىم سەن بىلەتىن شامحانىمدى وي، –

شامحاندى ولتىردىك، سەنگەنىڭ شامحان ەدى. ەندى قىزىڭدى بەرسەڭ دە بەرەسىڭ، »بۇگىن تاڭ اتا قالماقتىڭ حانى: 
 ماعان»: بار تىلەگىم ءبىر مەنىڭ بولسا، االتىن مەنى ەگەر. جاتىر سالىپ قىسىم دەپ –، «بەرمەسەڭ دە بەرەسىڭ!

نىڭ اتىن بەرسىن. مەن بارىپ، سوعىسىپ شامحاندى ولتىرگەن جەرىن كوزىممەن كورەيىن دە، قايتىپ كەلىپ شامحان
 اسىمدىب دە كورەيىن كوزىممەن بولسا، ولگەن انىق شامحان ەگەر ويى ونداعى ايسۇلۋدىڭ. ەكەن دەگەن –، «تيەيىن

 – «جالعىز ايەل قايدا بارادى دەيسىڭ؟»اقتار: قالم. ەكەن ماقسات دەگەن ولەيىن قاڭعىرىپ قاشىپ الىپ قالماقتان
 .ەكەن بەرگەن قويا بەرىپ اتتى دەپ،

شامحان تەگىندە ولگەن عوي، بولماسا والردىڭ قولىنا ونىڭ اتى قااليشا تۇسەدى. ءجۇر، سوعىس سالعان »ەكەۋىمىز 
 . تۇندە كوپ اسكەر قىرىلىپوعىسىپتىس قازىپ، ور الدىنان شامحاننىڭ قالماقتار. دەستىك –« جەرىن كورەيىك!

قاشىپتى. قاشقان قالماقتاردى قۋىپ كەلە جاتىپ، الگى وردىڭ تۇسىنا كەلگەندە شامحاننىڭ استىنداعى اتى قارعىپ 
والردىڭ ار جاعىنا ءتۇسىپتى دە، ءوزى بايقاۋسىزدا ورعا ءتۇسىپ قالعان ەكەن. يەسى ورعا ءتۇسىپ ويناقشىپ شىققان 

ر ۇستاپ الىپ حانعا بەلگى عىپ اپارعان ەكەن. شامحان قالماققا جەڭگىزبەسە كەرەك ەدى، قاپىلىستا ورعا اتتى قالماقتا
ءتۇسىپ قالدى ما دەگەن ويمەن، قىز ەرىنىڭ ارتىنا ۇزىن جىبەك ارقان بوكتەرە شىققان ەكەن. ءبىز وردى كورگەن 

ي ي سالدىق. ءبىر مەزگىلدە ءبىر دىبىس ەستىلگەندەسوڭ، شامحاننىڭ اتىن اتاپ، وردىڭ ەكى جاعىنا شىعىپ الىپ ايعا
بولدى. ور سوندايلىق تەرەڭ قازىلماعان ەكەن. تىرىلىگىن ءبىلىپ قۋانىپ، تۇسىنا كەلىپ ارقان تاستادىق، ءبىراق 

 رىعىناقۇي اتىنىڭ ارقاندى. ەستىلدى داۋىس دەگەن –« اتىمنىڭ قۇيرىعىنا بايال!»ەكەۋىمىز تارتىپ اال المادىق. 
ەسەن وردان الىپ شىقتىق. قۋانىشىمىز قوينىمىزعا سىيمادى. شامحان ءوز -اتتى جەتەلەپ، شامحاندى امان تا ايالدىقب

اتىنا ءمىندى، ايسۇلۋ مەنىڭ الدىما ءمىندى. ۇشەۋىمىز شامحاننىڭ مەكەنىنە كەلە جاتساق، شامحاننىڭ قوراسىنىڭ 
ماعان اتتىڭ بىرەۋىن شەشىپ الىپ كەل دەپ ەدى، بارسام تەمىر شارباعىندا ەكى قارا كوك ات بايالۋلى تۇر. شامحان 

امحان دەپ، ش« اۋ!-اي جان ەمەسسىڭ»شىنجىرمەن كىلتتەپ بايالپ قويعان ەكەن، شىنجىردان بوساتىپ اال المادىم. 
سادا اباردى دا، شىنجىردى ءبىر تارتىپ ءۇزىپ اتتىڭ ءبىرىن الىپ كەلىپ، قىزدى مىنگىزە بەرگەندە، ارتىمىزدا ت

بىرىمىزدىڭ -بەتىمىزبەن اراالسىپ كەتتىك، ءبىر-قالماقتىڭ قولى اڭدىپ تۇر ەكەن، بىزگە تۇرا ات قويىپ قالدى. بەت
تۇنىمەن -قايدا ەكەنىمىزدى بىلمەيمىز. بەت كەلگەندى قىلىشپەن شاۋىپ، باسىمدى قورعاپ ءجۇرمىن. كۇنى

وبە ىسى قاشتى، ءبىر مەزگىلدە ەسىمدى جيسام، ولگەن قالماق تاسىعىستىقتان اتا قالماقتىڭ قىرىلعانى قىرىلدى، ءتىر
ن جۋىپ، قولىمنىڭ قاندارى-بولعان، ءار جەرىمە جارا تۇسكەن، قالجىراڭقىراپ قالىپپىن. سۋدىڭ جاعاسىنا كەلىپ، بەتى

 .دەيدى –« شامحىندى كوردىڭ بە؟»جاراالرىمدى بايالپ تۇرسام، ايسۇلۋ كەلە جاتىر. كەلە: 
 .جوق –
اۋ دەيمىن، ويتكەنى تۇندە كوزىمە قان تولىپ، بىرەۋ قارسى كەلگەندە، يىعىن اال شاپتىم، -محان ءولدىشا سول اي، –

جىعىلمادى. ودان مويىن تۇستان قىلىشپەن ۇرعانىمدا، ازەر دەگەندە اتىنان قۇالپ ەدى، وڭگە بەت كەلگەندەر ءبىر 
ەپ، جىالپ قويا بەردى. ەكەۋىمىز ولىكتەردىڭ د –ى ەدى، ۇرعانىمنان جىعىلىپ ەدى. اي سول شامحان بولماسا يگ

اراسىن قاراپ جۇرسەك، شامحان ءولىپ جاتىر، ايتقانىنداي يىعىنان ءبىر شاپقان، موينىنان ءبىر شاپقان ەكەن. سول 
. ادىمپبوسات قولىن ەدى، بولىپ ولتىرمەك وزى-ءوزىن قانجارمەن دەپ، –« مۇنان قالىپ مەن نە بوالمىن؟»ارادا قىز: 

 – «ىماق بولما، قارسىلىق قىلما اجالعا! ەندى جانىڭ اشىسا، شامحاندى كۇمبەزگە اپارىپ تازا ارۋالپ، جەرلەيىك!اق»
 بەر، ترۇقسا ءبىراز ماعان ەندى»: قىز. جاتقىزدىق توسەگىنە اكەلىپ كوتەرىپ ەكەۋىمىز يالنىپ، قىز سوڭ دەگەن

 اترۇقس دەپ – «!دۇرىس»: مەن. دەدى –« ىمدى باسايىن!ماۋق جاتىپ جانىنا ءبىراز المادىم، قوسىال تىرىسىندە
 قايتىپ ،شىعىپ تىسقا دەپ وقيىن ناماز مەن ۋاقىتتا سول. جاتتى قۇشاقتاپ شامحاندى جىالپ دا، باردى قىز. بەردىم
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زدى ەكۇمب ەتىپ كىرمەستەي ادام جىالپ-جىالپ ما، بار امالىم. قالىپتى ءولىپ دا قىز باۋىزداپ وزى-ءوزىن كەلسەم،
 بەكىتىپ، ەلىمە قايتتىم.

 ەسىمنەن دەيىن گەبۇگىن كۇنى باتىرلىعى سوندايلىق قىزدىڭ الماعانى، قوسىال ۋاقىتىندا ءتىرى عاشىقتىڭ ەكى قايران –
 .سۇلتانحان دەدى –! كەتپەيدى

 سوندا، ىبىرايىم:
 .دەدى – بولدى؟ جىل قانشا بۇعان بە، بىلەسىز –
 .سۇلتانحان دەدى –اي بولۋ كەرەك، شاماسىند جىل سەكسەن مولشەرى –

قانشا ادامدارمەن، سۇلتانحاندى باسشى عىپ، ىبىرايىم شامحان مەن ايسۇلۋ قويىلعان كۇمبەزدى ىزدەدى. جەر ءوسىپ 
كەتكەن، مولشەرلەپ كەلىپ ءبىر ءدوڭدى قازسا، كۇمبەزدىڭ توبەسى ەكەن. ايناال قازىپ كۇمبەزدىڭ ەسىگىن تاۋىپ 

ىشىنە ەنسە، ەكەۋى بۇگىن ولگەن ولىكتەي سار تاپ بولىپ جاتىر ەكەن. سول جەردە ەكەۋى ءتىرىلىپتى.  الىپ،
 سۇلتانحان شامحانعا:

 .دەيدى –! دوسىڭمىن سۇلتانحان. كەلدىم ىزدەپ ادەيى سەنى مەن –
 .تانىمايدى شامحان دەپ، – بوالتىن، جاس مەندەي ول كارىسىڭ، سەن جوق –

جاتقاندارىن بىلمەيدى، وزدەرى بەينە ءبىر ءتۇن ۇيىقتاپ تۇرعان ادامدارداي، سول جاس قالپىندا ءتىرىلىپ، نەشە جىل 
 ءومىردى قايتا باستاپتى دەيدى.

 . مومىنباي مەن جەتى قاراقشى57
ك ىەرتەدە ءوز ەڭبەگىمەن داۋلەت قۇرعان مومىنباي دەگەن كىسى بولعان ەكەن. بۇل مومىنباي اسقان جۋاس، وتىر

جەسىرگە راقىمدى، جاقسى ادام ەكەن. سول ەلدە سونىمەن قاتار دۇنيەنى قۇرىتقان، -قاسەر، جەتىم-سويلەمەيتىن، قارىپ
قارلىق، زالىمدىقپەن اتى شىعىپ، جەتى قاراقشى اتانعان ءبىر جەتى قۋ بولعان ەكەن. كۇندەردە ءبىر كۇن بۇل -قرلىق

ي ءوز مالىن باققاننان باسقا ەشبىر كاسىپ قىلمايدى، سوندا دا ونىڭ مومىنبا»وزى سويلەسەدى: -قاراقشىالر ءوزدى
داۋلەتى كۇننەن كۇنگە ارتا بەرەدى. ءبىز قانشا ازاپتانىپ، تىرىسساق تا داۋلەتىمىز ەش ارىتپايدى. قوي، نە قىلساق 

 .دەسەدى –، «تا امالداپ، وسى مومىنبايدى قۇرتىپ، داۋلەتىن ولجا قىاليىق
اراقشىالر اق ق-ۇش جىلدىڭ ىشىندە-السىپ، ارتىندا، ءجونى كەلسە، الداپ، ءجونى كەلمەسە ۇرالپ، ەكىوسىالي ۋادە باي

 كوپتى داۋلەتىن قۇرتىپ، جوق قىالدى.-مومىنبايدىڭ ازدى
جوراالرى، اعايىندارى، بىرگە وتىرعان -مومىنباي داۋلەتتەن ايرىلىپ، كەدەي بولعان سوڭ، ونىڭ بۇرىنعى دوس

جاراندارىنان -ى تاستاپ، كوشىپ كەتەدى. ءسويتىپ، مومىنباي داۋلەتىنەن ايرىلىپ، اعايىن، تۋعان، دوسكورشىلەرى مۇن
ايرىلىپ، قارا الشىق ءۇي تىگىپ، جالعىز ءۇي قاالدى. الشىقتىڭ ءىشى تولعان جاس باال، كەمپىرى بولسا اۋرۋ، ءتورت 

 اق كوك ەسەك.-تۇلىك مالدان قالعان جالعىز
ۇن مومىنباي كوك ەسەگىنە ءمىنىپ، جەتى قاراقشىالردىڭ اۋلىنا قاراي جۇرەدى. اۋىلعا جاقىنداپ كۇندەردە ءبىر ك

تورت كۇم كۇمىس تەڭگەسىن ەسەگىنىڭ قۇيرىعىنا قىستىرادى. سونان سوڭ اۋىلدىڭ -كەلگەندە، قالتاسىنداعى ءۇش
 مانداسادى.جەلكەسىندە، توبەنىڭ باسىندا تاماشا قىلىپ وتىرعان قاراقشىالرعا كەلىپ ا

 .قاراقشىالر دەيدى –اي، مال باسىڭ امان با؟ جول بولسىن! قاي جاققا باراسىڭ؟ مومىنب –
! ويع الدىڭدار جيىپ وزدەرىڭ ءبارىن مالدىڭ سۇرايسىڭدار؟ نەسىن دەپ «با؟ امان مالىڭ»! امان باسىم شۇكىر، –

ە پ، ءىس تابىلسا ەڭبەك ەتۋگاراال ەل سوڭ، بولماعان اۋقاتىم تۇك دا قىالتىن قورەك شاعاما-باال ەندى مەنىڭ مىنە،
 .بەرەدى جۇرە جونىنە مومىنباي ايتىسىپ، قوش دە دەيدى –كەلە جاتىرمىن، 

بىالي شىعا بەرە، قاراقشىالرعا بايقاتپاي، قولىنداعى بىزبەن ەسەگىن ساۋىرعا شانشىپ قاالدى. ءبىز جانىنا باتقان سوڭ، 
ندا، باياعى كۇمىس تەڭگەلەردىڭ بىرەۋى ءتۇسىپ قاالدى، تاعى ءبىر تەڭگە تۇسەدى. ەسەك قۇيرىعىن كوتەرىپ قالعا

ءسويتىپ; ەسەكتىڭ قۇيرىعىنداعى كىمىس تەڭگەنىڭ ءبارى دە جەرگە ءتۇسىپ قاالدى. مومىنباي بايقاماعان بولىپ، 
بۇل »تاڭ قالىسىپ تۇرادى. ارتىنا قاراماستان جۇرە بەرەدى. قاراقشىالر ەسەكتەن كۇمىس تەڭگە تۇسكەنىن كورىپ، 

 دەپ، ەرتەڭىنە ءبارى اتتانىپ، مومىنبايدىڭ ۇيىنە كەلەدى.« نە عاجاپ ءىس، مۇنىڭ ءمانىسىن ءبىلۋ كەرەك
 مۇنىڭ. الدىق قۇيىلىپ تەڭگەلەر كۇمىس ەسەگىڭنەن بەرگەندە، كەتە ايتىسىپ قوش بىزبەن سەن كەشە مومىنباي –

 .دەيدى – ايتشى، راسىن جاسىرماي، قاالي؟ ءمانىسى
. تىرو بولماي جاالڭاش اش، ءىشىم ءۇي ارقاسىندا وسىنىڭ. ەسەك كوك وسى جالعىز –مالىمنان قالعانى  باياعى –

. ەيدىد – تۇسەدى، ءدىلدا جەگەن ارپا تۇسەدى، تەڭگە كۇمىس كۇنى جەگەن سۇلى – سول قاسيەتى ەسەكتىڭ بۇل
مىز ول جالعىز ەسەگىن ۇرالپ العانىس بۇنىڭ»: كەڭەسەدى شىعىپ، شەتكە قالىسىپ، تاڭ ەستىپ، مۇنى قاراقشىالر

دىرىپ اق ءون-ەندى ماقۇل بولماس، قانشا بولسا دا اقشا بەرىپ، بۇل ەسەكتى ساتىپ االيىق. بەرگەن اقشامىزدى تەز
 .دەيدى –« االمىز عوي!
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 .دەيدى –! سات بىزگە ەسەگىڭىزدى بۇل مومەكە، –
 مومىنباي:

 ەكتىەس بەرىپ، ءدىلدا كوپ قويماي، دە، دەسە –گىمدى ساتپايمىن! ەسە جالعىز تۇرعان قىلىپ تاۋقا شاعام-باال –
 .قايتادى اۋلىنا قاراقشىالر الىپ،

 سەكتىە جينالىپ ءبارى قاراقشىالر دەپ، –« مۇنىڭ ونەرىن كورەيىك»ەرتەڭىنە ەسەكتى ارپاعا ابدەن تويعىزىپ: 
 ىن شاشىلماسىن دەپ ءبىر ەكەۋى قاپ توسىپالت تۇسكەن ەسەكتەن. باياليدى قىلىپ قاتتى اياعىن ءتورت جىعادى،

بىر اعاش توقپاق الىپ، ەسەكتىڭ ءىشىن توقپاقتاي باستايدى. ارپاعا تويىپ العان -تۇرادى. قالعاندارى قولدارىنا ءبىر
ىنە ، كەك الۋ ءۇشىن، ەرتەڭەسەك توقپاقتان ءولىپ كەتەدى دە، والر ۇيىنە قايتادى. مومىنبايدىڭ الداعانىن ءبىلىپ

قاراقشىالر مومىنبايدىڭ ۇيىنە قاراي جۇرەدى. مومىنباي بۇالردىڭ كەلە جاتقانىن كورەدى، ەسەك ساتىپ، العان كوپ 
 ءدىلدانىڭ قالعانىن قويدىڭ ىشەگىنە تولتىرادى دا كەمپىردىڭ موينىنا باياليدى.

عىنا شىعا قاش، مەن قولىما پىشاق الىپ، باالعاتتاپ، سەنى قاراقشىالر ۇيگە كىرە بەرگەندە، سەن ەسىكتىڭ ءبىر جا
قۋايىن. سەن قاشىپ بارىپ، جىعىلعان بول، مەن سەنى پىشاقپەن باۋىزداعان بوالرمىن. موينىڭداعى ىشەكتەن قان اعار. 

پ لىنە قى»سەن قورىلداپ ولگەن بول دا قال! ءبىرازدان سوڭ مەن قارا سىبىزعىمدى تارتىپ، سەنى جۇلماالپ: 
 كەل ۇرات ۇشىپ دەپ –« وي، قاتتى ۇيىقتاپ قالىپپىن عوي!»سىڭا تەبەمىن. سەن: با دەپ –« جاتىرسىڭ؟ تۇر!

 .دەيدى
ول ەكى ارادا قاراقشىالر كەلىپ، اتتارىن بايالپ، ۇيگە كىرە بەرگەندە، كەمپىر ەسىكتىڭ ەكىنشى جاعىنان شىعىپ 

ارتىنان قۋا شىعادى. كەمپىر قاشىپ بارىپ، جىعىالدى. مومىنباي قاشادى. مومىنباي اشۋالنعان بولىپ، كەمپىردىڭ 
ارتىنان جەتىپ بارىپ، قولىنداعى پىشاعىمەن جىعىلىپ جاتقان كەمپىردى باۋىزداپ جىبەرەدى، كەمپىردىڭ تاماعىنان 

ىرازدان ىرادى. ءبقان اعىپ، قورىلداپ، ءولىپ قاالدى. قاراقشىالر مۇنى كورىپ، مومىنبايمەن سويلەسۋگە باتا الماي، وت
پ، ءولىپ تارتى-سوڭ مومىنباي اشۋى تارقاعانداي بولىپ، كەرەگەنىڭ باسىندا تۇرعان قارا سىبىزعىنى الىپ، تارتىپ

 جاتقان كەمپىردى:
 .تەبەدى باسىنا دەپ، –! تۇر جاتىرسىڭ؟ قىلىپ نە –

 كەمپىر ءتىرىلىپ:
 .كەلەدى ۇرات ۇشىپ دەپ، –! عوي ەكەنمىن كەتكەن ۇيىقتاپ قاتتى وي، –

 قاراقشىالر مۇنى كورىپ، تاڭ قالىسىپ:
 .سۇرايدى دەپ، – ءىس؟ عاجاپ نە بۇل مومىنباي، –
 سىنىڭكى ولگەن ويناپ،-ويناپ كۇيدى ءارتۇرلى. قاسيەتى سىبىزعىنىڭ قارا مىناۋ ءبارى. جوق ءىس عاجاپ مۇندا –

 .كەلەدى تۇرا ۇشىپ تەپسەڭ، باسىنا
 قالىسىپ:قاراقشىالر بۇعان تاڭ 

 .جابىسادى دەپ، –ساتشى!  سىبىزعىڭىزدى وسى مومەكە، –
 دەيدى – ىن،ساتپايم سىبىزعىمدى مە؟ كوپسىندىڭدەر ماعان دا سىبىزعىنى جالعىز قالعان بولىپ ميراس بابامنان-اتا –

 .مومىنباي
قاراقشىالر جابىسىپ، قويماي، اقىرىندا، كوپ ءدىلدا بەرىپ، سىبىزعىنى ساتىپ الىپ، اۋىلىنا قايتادى. ۇيلەرىنە كەلسە، 
ءبارىنىڭ دە ايەلدەرى اۋىل قىدىرىپ كەتكەن ەكەن. بۇالر ايەلدەرىنە قاتتى اشۋالنىپ، بارعان جەرلەرىندە تاۋىپ 

 ەپ،د –« سوڭىنان سىبىزعى تارتىپ، ءتىرىلتىپ االمىز عوي!»ى. الىپ، ءبارى دە ايەلدەرىن باۋىزداپ تاستايد
ى لىپ، ايەلىن باسقا تەبەدى، ول تۇرمايدى. ەكىنشىسكە تارتىپ-تارتىپ سىبىزعىنى بىرەۋى سوڭ ءبىرازدان. وياليدى

ايەلىن  ەكەلىپ، ايەلىن باسقا تەبەدى، تۇرمايدى. ءۇشىنشىسى كەلىپ تەبەدى، و دا تۇرمايدى. ءسويتىپ، جەتەۋى د
ءولتىرىپ االدى. مومىنبايدىڭ تاعى الداعانىنا كوزدەرى جەتىپ، قاراقشىالر ىزا بولىپ، مومىنبايدى ءتىرى قويماۋعا 

 بەل بايدايدى.
 بۇل ەكى ارادا مومىنباي كەمپىرىنە:

. ويماسق الماي، ءوش وشىكتى، مەيلىنشە ماعان والر ەندى. قىلدىم كەلگەنىمدى قولىمنان دە مەن قاراقشىعا جەتى –
 ەشك. جاتايىن بارىپ موالعا قارا ۇستىندەگى جولدىڭ ۇلكەن اناۋ الىپ، ورنىمدى-توسەك تۇلىگىمدى،-ازىق مەن
لدى، تورت كۇن بو-ۇش»ىن ۇيگە كەلىپ جۇرەمىن. ەگەر قاراقشىالر مەنى سۇراپ كەلسە، سەن جىالعان بولىپ، ءساي

 مومىناي ۇيرەتىپ، كەمپىرگە دەپ، –، «اناۋ تۇرعان دەگەيسىڭقازا جەتىپ، دۇنيەدەن قايتىس بولدى. موالسى 
 نىڭ ىشىنە كىرىپ جاتادى.موال قارا ۇستىندەگى جول باياعى الىپ، ورنىن توسەك تۇلىگىن،-ازىق

مۇنان سوڭ بىرنەشە كۇن وتكەننەن كەيىن، قاراقشىالر مومىنبايدىڭ ۇيىنە كەلسە، قارا كيىپ، شاشىن جايىپ، بەتىن 
 ۋىس قىلىپ جىالپ وتىرعان كەمپىردى كورەدى.جىرتىپ، دا
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 .سۇرايدى دەپ، – بولدى؟ نە بايبىشە، ەي –
تىپ مال جينادى، ونان ساناسىز مالدى، ساناۋسىز قازىنامدى الدى، اقىرىندا ە ەڭبەك قىلدى، جارلى اۋەلى ءتاڭىرى –

تورت كۇن بولدى، قازا جەتىپ، شالىم دۇنيەدەن قايتتى. مولداسى اناۋ، ۇلكەن -قوينىمداعى بايىمدى الدى! ءۇش
 .دەيدى –جولدىڭ ۇستىندەگى قار موال، 

 ارىنااۋىلد وكىنىپ، كوپ دەسىپ، –« اق!-الماي قالدىققاپ، تىرىسىندە ءوشىمىزدى »مۇنى ەستىپ، قاراقشىالر: 
 .قايتىسادى

ءبىر كۇنى جەتى قاراقشى ءبىر كەرۋەندى تاالپ، كوپ التىن، كۇمىس ولجا قىلىپ، ۇيلەرىنە قايتىپ كەلە جاتىپ، ناق  
رىپ، اقۇل كوم مۇنى قاسىنداعىالرى. دەيدى –« مومىنبايدىڭ موالسىنا كىرىپ ولجامىزدى ءبولىپ الساق قايتەدى؟

قاپ التىن، كۇمىستى الىپ، موالعا كىرسە، مومىنباي توسەكتە جاتىر ەكەن. باس -ءبارى دە اتتارىنان ءتۇسىپ، قاپ
ماندى اي، مىناۋ مومىنباي، ي-اپىر»تاباق پىسكەن ەت تۇر. مۇنى كورىپ، قاراقشىالر: -جاعىندا ءبىر سابا قىمىز، تاباق

، «شى، كورىنەن شىعىپ، ءتىرى كىسىدەي جاتقانىن. ەت، قىمىز دەگەنىڭ مىناۋبولىپ، جۇماققا كىرگەن ەكەن! قاشا
 ءۇيىپ بولىپء جەتىگە كۇمىستى-التىن. بولىسەدى ولجاالرىن وتىرىپ اقىرىندا، تۇرىپ، قالىسىپ تاڭ. وياليدى دەپ، –

پ، ەكىنشىسى دە – «!االمىن مەن مۇنى جوق،»: ايتى بىرەۋى دەپ – «االمىن مەن ءبولىمدى مىنا»: قويىپ
 جاق بولىپ جاتقاندا مومىنباي:-تاالسىپ، جاق

 .كەلەدى تۇرا ۇشىپ ورنىنان دەپ، –! مەنىكى دە ءبارى مۇنىڭ المايسىڭ، دا قايسىسىڭ ەش –
تىنا ار-جۇگىرە شىعىپ، اتتارىنا ءمىنىپ الىپ، الدى-مۇنى كورىپ، قاراقشىالردىڭ ەسى شىعىپ، موالدان جۇگىرە

كۇمىستى جيناپ الىپ، ۇيىنە اپارىپ بەرەدى. -اۋىلدارىنا قاشادى. بۇالر كەتكەن سوڭ، مومىنباي التىنقاراماستان 
 قاراقشىالر اۋىلىنا كەلىپ، ەستەرىن جيىپ العان سوڭ:

 ولجامىزدى اقانش جاتپاي، تەك دە ولگەندە ەندى ەدى، كورسەتىپ قورلىقتى قانشا بىزگە تىرىسىندە مومىنباي بۇل –
 .كەڭەسەدى دەپ، –قايتسەك ءوشىمىزدى االمىز؟  مۇنان. ىقالد الىپ

 سوندا بىرەۋى تۇرىپ:
 ءمىنىپ، اتتارىنا كورىپ، ماقۇل مۇنى دە ءبارى. دەيدى –! وتىرايىق دارەتكە باسىنا موالسىنىڭ بولماسا ەڭ –

ت ىشىنە و موالنىڭ سەزىپ، جاتقانىن كەلە ويمەن نە بۇالردىڭ مومىنباي. جۇرەدى قاراي موالسىنا مومىنبايدىڭ
جاعىپ، ءبىر ىستىك تەمىردى قىزدىرادى دا، قاراقشىنىڭ بىرەۋى موالنىڭ باسىنا شىعىپ توبەسىندەگى تەسىككە تاياپ: 

. االدى باسىپ تەمىردى ىستىك قىزارعان مومىنباي بەرگەندە، وتىرا ءتۇرىپ، قۇيرىعىن دەپ، –، «ما بالەم، ساعان!»ء
باسىپ موالدان تۇرا قاشادى. ءبىراق، ول قاسىنداعىالرىنا قۇيرىعىنا تاڭبا  قولىمەن ارتىن كەتىپ، زارەسى قاراقشى

باسىلعانىن سەزدىرمەيدى. ەكىنشى قاراقشى كەلىپ، وتىرا بەرگەندە، مومىنباي ونىڭ دا قۇيرىعىنا ىستىك تەمىردى 
 قىزىپ، اۋىلدارىنا قايتادى.باسىپ االدى. ءسويتىپ، ءوش الۋعا كەلگەن جەتى قاراقشى قۇيرىقتارىنا تاڭبا باس

قاراقشىالر كەتكەن سوڭ مومىنباي نارسەلەرىن جيناپ الىپ، ۇيىنە كەلىپ، باياعىداي شارۋاسىن شارۋاالپ تۇرا بەرەدى. 
 مۇنى حان. تىءتيىپ قۇالعىنا حاننىڭ اقىرىندا، جايىلىپ، ەلگە اق-تەز حابار دەگەن –، «مومىنباي ءولىپ ءتىرىلىپتى»

 مومىنبايدى شاقىرتىپ االدى. قالىپ، قاياران ەستىپ
 .دەيدى – ءتىرىلدىڭ؟ قااليشا سەن! ەدىم ەستىپ دەپ ءولدى سەنى مومىنباي، اي، –
 قالىپ ۇلىمق جەتى قازىنام، مالىم، قانشا باالالرىم، جەتىم قاتىن، جەسىر ارتىمدا ەدى، راس ولگەنىم مەنىڭ! تاقسىر –

زومبىلىق كورسەتىپ، مالدارىن ءبولىپ الىپ، قاشىپ -ي، زورلىقتىڭداما ءسوزىن جەتىمدەردىڭ قۇلدارىم سول; ەدى
كەتىپتى. جەتىمدەر مۇنداي قورلىق كورىپ جىالعان سوڭ، جاساعاننىڭ سول جەتىمدەرگە راحىمى ءتۇسىپ، مەن 

 .دەيدى –ءتىرىلدىم، 
 حان مۇنى ەستىگەن سوڭ تاڭ قالىپ، قۇلداردىڭ قىلعان ىسىنە قاتتى اشۋالنىپ:

 .دەيدى –، سەنىڭ ول قۇلدارىڭ وسى كۇنى قايدا ەكەنىن بىلەسىڭ بە؟ مومىنبايىم –
 :العىزىپ قاراقشىنى جەتى جىبەرىپ، جاساۋىل حان. كورسەتەدى قاراقشىنى جەتى باياعى دەپ، –! تاقسىر بىلەمىن، –
 .باستايدى قاھارالنا دەپ، – قىلدىڭدار؟ زورلىق نەگە جەتىمدەرگە سەندەر –
 .ەزەكتەيدىب قاراقشىالر دەپ، –مگە زورلىق قىلعانىمىز جوق جانە ەشقاشان قۇل بولعان ەمەسپىز، ەشكى ءبىز! تاقسىر –
 جوق تاڭبا بۇالردا دە ەگەر. ەدى بار تاڭباسى قۇلدارىمنىڭ مەنىڭ. شىعارمىن جاڭىلعان جاڭىلسام، مەن! تاقسىر –

 .مومىنباي دەيدى – بولماعانى، قۇلىم مەنىڭ بۇالر بولسا،
 .حان دەيدى –ۇلدارىڭنىڭ تاڭباسى قاي جەرىندە ەدى؟ ق سەنىڭ –
 .مومىنباي دەيدى – بار، تاڭباسى قۇيرىقتارىندا سالعان تەمىرمەن ىستىك قۇلدارىمنىڭ مەنىڭ –

حان دەرەۋ قاراقشىالردى شەشىندىرىپ قاراسا، مومىنبايدىڭ ايتقانى راس ەكەن. سونان سوڭ حان جەتى قاراقشىنى 
 جانىمەن مومىنبايعا بۇيىرىپ بەرىپتى. ءسويتىپ، مومىنباي دۇشپاندارىن جەڭىپ، ماقساتىنا جەتىپتى.-مال
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 . اۋەدە قاز قاڭق ەتتى58
بۇرىنعى وتكەن زاماندا قاھار دەگەن ءبىر حان ءوزىنىڭ باس ۋازىرىمەن بىرگە كەلە جاتقاندا توبەلەرىنەن ءبىر قاز 

 مۇنى ەستىگەن حان جانىنداعى كەلە جاتقان ۋازىرىنە: دەپ ۇشىپ كەتىپتى.« قاڭق، قاڭق»
 .دەيدى –! االمىن باسىڭدى – تاپپاساڭ تاپ، وسىنى كەلەدى؟ «دەپ نە» قاز مىنا –
وباي، تاقسىر، ماعان ءۇش ايدىڭ ۋاقىتىن بەرىڭىز. ەگەر تاپپاسام، باسىمدى الۋعا قارسى »ءۋازىرى قايدان تاپسىن.  

 سوڭ، قاھارحان ءۇش ايدىڭ ۇلىقساتىن بەرەدى.دەپ جالىنعان « بولمايمىن
ءۋازىرى ارى ويالپ، بەرى ويالپ، ەش نارسە تابا الماي، باسى اينالىپ ساندالعان سوڭ، بولعان وقيعانى قىزىنا  

 ايتادى.
 تىرىپ،شەش دەگەنىن نە. مۇمكىن ءبىلۋى سول. عوي دوسسىڭ ەكەۋىڭ قىزى حاننىڭ انا بىلمەسەڭ، ءوزىڭ قارعام –

 جۇمسايدى. قىزىن دەپ – بەر، اكەپ
 قىز حاننىڭ قىزىنا بارىپ سۇراعاندا:

 ايتپاسقا ەندى ارينە،. ەدىم وتىر الدىندا سارايدىڭ مەن كەتكەندە، ۇشىپ دەپ «قاڭق قاڭق،» قاز سول ءيا، –
 :ول. تاپپاسپىن مارقادام مەن ولتىرتكەندە اكەڭدى سەنىڭ. بولماس

 .دەيدى –دەپ ەدى، « ردى جەر قىالتىن دا قاتىنەردى ەر قىالتىن دا قاتىن، ە»
 قىزىنان بۇل جاۋاپتى ەستىگەن ءۋازىر حانعا كەلىپ:

 ىمك ساعان بۇنى اشۋالنىپ، حان دەگەندە – دەپتى «قاتىن دا قىالتىن جەر ەردى قاتىن، دا قىالتىن ەر ەردى» –
 :ءۋازىر ساسقاالقتاعان دەگەندە –! الىنادى ەندى باسىڭ – ايتپاساڭ سونى ايتتى؟

 .دەيدى –ءوز قىزىڭىز ايتىپ ەدى  ءسىزدىڭ –
ءبىر  دەگەن« دۇنيەدە جازىلماس»وسى ەلدەن بولسىن، باسقا ەلدەن بولسىن، »حان شابارماندارىن شاقىرىپ الىپ: 

 جوق ەل ءجۇرىپ، ىزدەپ جىل ىزدەپ، اي شابارماندارى. بەرەدى بۇيرىق دەپ –، «جىندى جىگىتتى تاۋىپ اكەل
 جىندى جىگىتتى الىپ كەلەدى. حان قىزىن شاقىرىپ اپ: ءبىر وتىرعان جەپ كۇل جۇرتتا

دەپسىڭ عوي، ال مىنا كۇلجەگىش جىندىنى سەن ەر قىپ « ەردى ەر قىالتىن دا قاتىن، ەردى جەر قىالتىن دا قاتىن»
 .تاستايدى اپارىپ قىزىن جالعىز داالعا يەن قوسىپ، جىندىمەن دەپ –ال! 

 ىالي تۇرا تۇرسىن. ءبىز قىزبەن جىندىنىڭ اڭگىمەسىنە كوشەيىك.حان وس
قىز جىگىتتى ەرتىپ الىپ ەلسىز ءبىر ۇلكەن تاۋعا بارىپ، جەمىس تەرىپ جەپ، جۇرە بەرەدى. ءوستىپ ءجۇرىپ ءبىر 

 .نۇڭگىرگە كەلسە، ۇڭگىردىڭ ارجاعى ۇلكەن كول ەكەن دە، ۇڭگىردىڭ اۋزى ءبىر كىسى ارەڭ وتكەندەي تار ەكە
جىگىتتى سوعان ەنگىزىپ، جەمىس تەرىپ بەرىپ، اپارىپ ءار ءتۇرلى شوپتەرمەن ەمدەپ ءجۇرىپ، ءبىر كۇنى ۇڭگىردىڭ 
ار جاعىنداعى كول جاعاسىنا بارىپ وتىرسا، كولدىڭ ىشىندە، شەتىندە، اال ءبىر نارسە جارقىراپ جاتادى. سۋعا ءتۇسىپ 

ر ەكەنىن بىلگەن قىز كۇن سايىنعى جاققان وتتىڭ كۇلىن كولدىڭ الىپ شىقسا، اسىل تاس ەكەن. بۇل كولدە نە با
شەتىنە اكەپ توگە بەرەدى. كول ىشىندە ءومىر سۇرەتىن بالىقتار ءتۇن بولعاندا كول جاعاسىنا شىعۋ ءۇشىن، ونىڭ 

تاستى  رتۇبىندەگى اسىل تاستاردى تىستەپ شىعىپ، سونىڭ جارىعىمەن كولدىڭ شەتىنە كەپ جاتادى ەكەن. ول بالىقتا
كولدىڭ شەتىندەگى كۇل ۇستىنە قويعاندا، الگى گاۋھار تاستار كۇلگە شوگىپ كەتەدى. مىنە، وسى كۇلگە شوككەن 
اسىل تاس، گاۋھاردى كەلىنشەك )قىز( ۇنەمى جيىپ اال بەرەدى. ءسويتىپ، بۇالر اسىل تاس قازىناعا ابدەن بايىپ 

جىگىتتى سول تاۋعا جاقىن بازارعا جۇمساپ، ساۋدا ىستەتە باستايدى. االدى. جىگىت تە اۋرۋىنان جازىال باستايدى. قىز 
 ءسويتىپ جۇرگەندە ءبىر كۇنى قىز: 

 
 
 ( 12ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 379
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 .جۇمسايدى دەپ –! اكەل ساتىپ ات ءبىر قاشقان سىيقى جامان ەڭ دۇنيەدەگى –

جىگىت ىزدەپ جۇرسە، ارقا باسى التى جەردەن تەسىلىپ، جارا بولىپ، قۇيمىشاعى شىققان ءبىر ارىق اتتى كوزى 
 بۇل ىتتىڭجىگ يەسى. دەيدى –، «جۇز ءدىلدا التىن بەرەيىن، وسى اتىڭدى بەر»شاالدى. يەسىنە كەلىپ جابىسىپ، ء

 :قىز كەيىن كورگەننەن اتتى. بەرەدى قويا بەرىپ اقىرى بىلمەي، نانباسىن نە نانارىن، نە سوزىنە
 دەپ –اي، بوعىڭدى جەردەن كورىپ تاڭ قالىپ ەدىم. باعىڭ جانباي جۇرگەن جانۋار ەكەنسىڭ عوي -جانۋار ەي، –

 كەندەردۇ ۇلكەن-ۇلكەن ايىرباستاپ، التىنعا تاستارىن گاۋھار ءتۇسىپ، ىشىنە قاالنىڭ بۇالر. االدى قارسى قۋانا
ىنىڭ كۇن شىعىس جاعىنا اپارىپ، التىن ساراي شاھار اكەسىنىڭ ءوز. باستايدى باي سايىن، وتكەن كۇن اشتىرىپ،
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دەپ جۇرە بەرەدى. سول كەزدە اكەسىنىڭ « بۇل نەتكەن باي ادام»سالدىرتا باستايدى. اكەسى بۇعان تاڭ قالىپ 
تسە ە تەك ساعىمشا كورىنىپ قانا وشاھارىن ايناال ناۋرىز كۇنى ءبىر التىن باستى كيىك قاشادى ەكەن. قاشقاندا كوزگ

 كەرەك. قىزدىڭ اكەسى حالقىنا جاريا شاشادى.
. ەيدىد – بەرەمىن، تاعىمدى سايالپ، حان ورنىما سونى بەرسە، ۇستاپ كيىكتى باستى التىن وسى كىم-كىمدە –

 :كۇيەۋىنە قىز ەستىگەن بۇنى
استى كيىك ب التىن اينالىپ، شاھاردى وسى كۇنى ناۋرىز. ءبىتتى جازىلىپ ابدەن باسى ارقا جارات، تۇلپارىڭدى ءجا، –

قاشادى دەيدى، سونى قۋاسىڭ. قۋعاندا العاشقى ءبىر جۇمادا وسى قاالنىڭ حالقى ءبارى قۋادى. ول كەزدە سەن دە 
شابا بەر. اتىڭ باۋىرىن جازىپ ابدەن قىزسىن. سوسىن، ءبىر جۇما وتكەننەن كەيىن اتىڭدى ءوز ەركىمەن قويا بەر. 
بۇل اتىڭ زاۋ تۇردە قۋىپ جەتەدى. كيىكتى ءىلىپ العان سوڭ حاننىڭ ورداسىنىڭ الدىنا قاراي اتىڭنىڭ باسىن بۇر. 
مەن جەتى قابات جىبەك ارقان قۇرىپ دايار تۇرام. وسى جەتى قابات ارقاننىڭ التاۋى ءۇزىلىپ، جەتىنشىسىنە اتىڭ 

 .بەرەدى كەڭەس دەپ –توقتايتىن بوالدى، 
حان ايتقانداي التىن باستى كيىك قاشادى. ونى جاڭاعى قىزدىڭ ايتۋى بويىنشا ونىڭ كۇيەۋى ۇستاپ  ناۋرىز كۇنى

اكەپ، حانعا بەرەدى. ايتقانىنداي جەتى قابات جىبەك ارقاننىڭ التاۋى ءۇزىلىپ، جەتىنشىسىنە توقتايدى. حان، قايران 
 قاپ، ايتقانىنان قايتپاي تاعىن بەرەدى.

 جىگىت حاندى جاڭادان سالىنىپ بىتكەن التىن سارايىنا شاقىرىپ قوناق ەتەدى.تاققا وتىرماس بۇرىن 
 قوناقاسى ۇستىندە حان.

 دارىڭدىتاعام مىنا. ەدى بەرۋشى ىستەپ تاماق مالتادان ىستەلگەن سۇتىنەن توقتىنىڭ قىزىم مەنىڭ ويپىرماي، –
 .جىبەرىپتى جىالپ ەڭىرەپ، دەپ –! يا-قورعانىم! اي-تورعايىم قايران! اۋ-ءتۇستى قىزىم ەسىمە جەگەندە،

اعىسى دەگەنىن سىن« ۇمىتتى ما، جوق پا؟»قىز ۇيىندە جۇرگەندە وسىاليشا تاماق ىستەپ بەرەدى ەكەن. سونى اكەم 
 كەلسە كەرەك. سول كەزدە قىزى:

 دا االسىنب كۇيەۋ باسىپ، ماۋقىن كورىپ، قىزىن حان. كەتىپتى اسىال موينىنا دەپ –! اكە مەنمىن تورعايىڭ سول –
 :باسىپ باۋىرىنا قۇشاقتاپ،

مەن قوسىپ جىبەرەتىن جىندىنى مىنانداي ادام ەتىپسىڭ. مەنى جەڭدىڭ، جەڭگەندە ءبىر ەمەس، ەكى جەڭدىڭ. ال  –
 االسىب حانىنىڭ ەلدىڭ ءبىر تەگىندە ول سۇراسا، جايىن جىگىتتىڭ. دەپتى –تاعىمدى بەردىم، مىنا ەكەۋدەرىڭە، 

ىن ورتەپ، اسىل قازىناسىن كۇل قىلىپ كەتكەن ەكەن. ورداس اق شاۋىپ، دۇشپاندارى اكەسىن جاسىندا كىە ون. ەكەن
سوعان كۇيىنگەن باال دۇنيەسىنىڭ كۇلىن جەپ، قۇتىرىپ كەتكەنى سول ەكەن. ءسويتىپ قىز بەن جىگىت حان تاعىنا 

 وتىرىپ، مۇراتىنا جەتىپتى.
 . ەسەر مەن ەستى59

بۇرىنعى ۋاقىتتا ءبىر حان بولعان، ونىڭ ءبىر اقىلدى ءۋازىرى بولعان. حاننىڭ دا جانە ءۋازىردىڭ دە ءبىر كۇندە ايەلى 
جۇكتى بولىپ، ءبىر كۇندە بوسانىپتى. حان مەن ءۋازىر باالسى دۇنيەگە كەلگەن سوڭ، دوس بولۋ ءۇشىن: 

 ءۋازىردىڭ ەمىزدىرىپ، ايەلىنە ءۋازىردىڭ االسىنب حاننىڭ ويمەن، دەگەن –« ەمشەكتەس، قارىنداس بولسىن!»
 ەلىنە ەمىزدىرىپتى.اي حاننىڭ باالسىن

حاننىڭ باالسى وسكەننەن كەيىن، اناسى دۇنيەدەن ءوتىپتى، حان ەكىنشى ايەل الىپتى. ول ەكىنشى ايەلى حاندى قارت 
لىپ جۇرەدى ەكەن. االيدا ءوزىنىڭ كورىپ، كوڭىلى تولىقپاي، حاننىڭ ۇلكەن ايەلىنەن قاالعان باالعا عاشىق بو

عاشىقتىعىن بىلدىرۋگە ىالجىن تابا المايدى، ءبىر كۇنى حاننىڭ باالسى مەن ءۋازىردىڭ باالسى ەكەۋى سارجا اتىپ 
ويناپ جۇرگەندە، حان باالسىنىڭ اتقان وعى حاننىڭ ەكىنشى ايەلىنىڭ وتىراتىن ورداسىنىڭ ىشىنە بارىپ ءتۇسىپتى. 

 ڭ باالسىنا:شاھزادا ءۋازىردى
 .دەيدى – بەلرىڭىز، كەلىپ الىپ وعىمدى تۇسكەن بارىپ –
 ءۋازىردى باالسى الىپ كەلىپ بەرۋدى اليىق كورمەي: 
 بولىپ، حان. بىردەي دە مەن بىردەي، دە سەن كۇندە بۇل. بارمايمىن مەن كەل، الىپ بارىپ ءوزىڭ وعىڭدى –

 .دەيدى – بار، ىقتيارىڭ دە ولتىرۋگە دا، جازاالۋعا ۋاقىتتا ول بارامىن، جۇمساعانىڭا عانا سوندا مىنسەڭ، تاققا
ءۋازىردىڭ باالسىنىڭ سوزىنەن، بارمايتىنىن ءبىلىپ، حانزادا وعىنا ءوزى بارىپتى. بارسا، ەكىنشى اناسى باالسىنىڭ  

 وعىن قولىنا ۇستاپ وتىر ەكەن. بۇل بارعان سوڭ، باالنىڭ قولىنان ۇستاپ الىپ:
، اسىرەتىڭنەن ىشەر استانق سەنىڭ. اليىقپىن ساعان ەمەسپىن، اليىق اتاڭا مەن جاسپىن، مەن ت،قار حان اتاڭ، –

كۇلكىدەن قالىپ بارامىن. سول سىرىمدى قايتىپ ايتامىن دەپ رەتىن تابا الماي ءجۇر ەدىم، ەندى مەنى ءوزىڭ -ۇيقى
 عانو حانزادا دا، جالىنسا اپتىعىپ، كوپ دەپ، –ال. مەن اتاڭدى ىالجداپ ولتىرەمىن، ورنىنا ءوزىڭ حان بوالسىڭ! 

 .كونبەيدى
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ۇنى حانعا ەندەشە م»بۇلقىنىپ حانىمنىڭ قولىنان شىعىپ كەتەدى. حانىم حانزادانىڭ كونبەيتىندىگىن بىلەدى دە: 
 قتاتا انح ويبايالپ، سوسىن قىالدى، قان قىزىالال ۇرىپ، مۇرنىنا ءوزىن قولىمەن ءوز دەپ، –« شاعىپ، ولتىرەيىن!

 :بارىپ كىرىپ ۇستىنە وتىرعاندا،
 اۋىرە مەنى كەلىپ، جەرىمدە وتىرعان وڭاشا دەپ، –« سەنى ءوزىم االمىن! ءولتىرىپ، اكەمدى»: باالڭ ارام –

 مەنى ول سوڭ سونان. بولمادىم مەن بولدى، زورالماق مەنى تىڭداماي، اقىلىمدى ايتقان. كونبەدىم مەن قىلدى،
 .دەيدى – كەتتى، قاشىپ قاناتىپ، مۇرنىمدى سوعىپ،-ۇرىپ

 حان بۇعان قاتتى اشۋالنىپ، باالسىن دارعا اسۋعا بۇيىرادى.
جەندەتتەر باالنى ىزدەپ تابا الماي، قايتىپ كەلەدى. حانزادا ءۋازىردىڭ باالسىمەن ءۋازىردىڭ ۇيىنە تىعىلىپ قالىپ 

 – «بۇل ايەلدىڭ قۋلىعى بولماسىن؟ حانزادانى ىزدەپ تاۋىپ، اقيقاتىن بىلەيىن»ەدى. ءبىر ۋاقىتتا ءۋازىر ويالندى: 
ن بىرگە وتىرعان حانزادانى كورەدى. والردان ءىستىڭ جايىن سۇراپ ندە ءوزىنىڭ باالسىمەۇيى كەلسە، ۇيىنە دەپ،

ەدى، بۇل ءىس ايەلدىڭ قۋلىعىنان بولعانىن تۇسىنەدى. بۇل كۇندە، حان اشۋ ۇستىندە وتىرعاندا ايتىپ، سەندىرە 
، سىن قوسىپسىنا ءۋازىر ءوز باالقا حانزادانىڭ دەپ، –الماسپىز. نە دە بولسا، ولمەي قالۋدىڭ قامىن قىلىڭدار، 

ىپ، كۇمىس بەر-بىر قارشىعا بەرەدى. وعان قوسا ەكى قورجىن التىن-ەكەۋىن ەكى اتقا مىنگىزىپ، قولدارىنا ءبىر
اڭدار دەگەن. ءتىرى بولس« حاننىڭ اشۋى قىرىق كۇندە قايتادى»ەكەۋىن جاسىرىن شىعارادى دا، ءۋازىر بىالي دەيدى: 

 .بەرەدى قاال قوشتاسىپ دەپ، –سىڭدار، وسى قىرىق كۇن وتكەننەن كەيىن حابار االر
ەكى باال ۇزاق جول ءجۇردى، والر بەت العان جاعىنا ءجۇرىپ بارا جاتىپ، ىشەرگە سۋ جوق، شولدەيدى، اسىرەسە 
حاننىڭ باالسى قاتتى قالجىرايدى. سۋسىزدىقتان جۇدەگەن سوڭ، ءۋازىردىڭ باالسى ءبىر تاۋدىڭ كەنەرەسىنە ەكى 

قوندىرىپ، ءوزى سۋ ىزدەپ كەتەدى. حاننىڭ باالسى الگى تاۋدىڭ ەتەگىندە جاتسا، تاۋدىڭ باسىنان قارشىعا قۇستى 
ءبىر تامشى تامىپ تۇرعانىن كورەدى دە قورجىننان التىن كەسەنى الىپ، تامشىنىڭ استىنا قويادى. كەسە سۋعا تولعان 

 اعىمەن قاعىپ سۋدى توگىپ جىبەرەدى. حانزاداسوڭ ىشۋگە ىڭعايالنا بەرگەندە، قارشىعا قۇستىڭ بىرەۋى كەلىپ، اي
 سوندا:

 .ولتىرەدى سالىپ ءبىر قامشىمەن قۇستى دەپ، – قىزعاندىڭ؟ نەگە مەنەن سۋدى –
كەسەنى تامشىنىڭ استىنا تاعى قويىپ، تولتىرىپ الىپ، ىشەيىن دەپ جاتقاندا، ەكىنشى قارشىعا كەسەنى تاعى تەۋىپ 

انزادا مۇنى دا ۇرىپ ولتىرەدى. كەسەنى تامشىنىڭ استىنا قويىپ، تولعان سوڭ، جىبەرىپ، سۋىن توگىپ تاستايدى. ح
 ەندى ىشەيىن دەپ قولىنا الىپ جاتقاندا ءۋازىردىڭ باالسى حانزاداعا:

 .دەيدى – كەلدىم، الىپ سۋ تازا مەن ىشپە، سۋدى كەسەڭدەگى –
االدى. ءۋازىردىڭ باالسى حانزاداعا الىپ كەلگەن ول ءۋازىردىڭ باالسىنىڭ ءسوزىن ەستىپ، كەسەدەن قولىن تارتىپ 

 سۋىنان بەرىپ، حاننىڭ باالسىن سۋعا قاندىرىپ الىپ قايتتى:
 اھارىز تۇرعان تامىپ بولىپ سۋ سونىڭ بۇل. ءشىرىپتى ايداھار سول ەكەن، ولگەن ايداھار باسىندا تاۋدىڭ وسى –

ولەر ەدىڭىز. ەندى جۇرەلىك. مەن ءبىر داريا كورىپ كەلدىم، ەر ىشسەڭىز، ەگ. قىلىپتى جاقسىلىق اسا قارشىعاالر. ەدى
 .دەيدى –جاعىندا ەل بار شىعار، مالداردىڭ ءىزى كورىنەدى، -سونىڭ جان

ول جەردەن ەكەۋى اتتانىپ كەتىپ، داريانىڭ جاعاسىنا بارىپ، اتتان ءتۇسىپ سۋسىنداپ، تاماقتانىپ وتىرعان ۋاقىتتا، 
قىز سۋدىڭ ورتاسىمەن سىرنايالتىپ وتە بەرەدى. تامام قىزدىڭ ورتاسىندا، قاپاستاعى  جەز قايىققا مىنگەن ءبىر توپ

توتىداي، ءبىر قىز بۇالردى كورىپ، ءبىر التىن كەسەنى االدى دا ءىشىن سۋعا تولتىرىپ، التىن كەسەنىڭ ەكى شەتىنە 
رەت تاراپ، ءوتىپ جۇرە بەرەدى.  ەكى شىبىق شانشادى. ونان كەيىن قوينىنان التىن تاراعىن االدى دا شاشىن ءۇش

 بۇل ۋاقيعانى حانزادا مەن ءۋازىردىڭ باالسى كورىپ قاال بەردى. قىزدار كەتكەننەن سوڭ ءۋازىردىڭ باالسى حانزادادان:
 .دەيدى – ءبىلدىڭ؟ نە كىم، قىزدار بۇل –
كە مىسال ارتە تاراپ، ءبىر ىسشاشىن ءۇش م تاراقپەن شانشىپ، شىبىق ەكى تولتىرىپ، سۋ وعان الىپ، كەسە قولىنا –

 .حانزادا دەيدى –قىلىپ كەتتى. مەن قۇر عانا كورگەنىم بولماسا، نە ءىس ەكەنىن تۇسىنبەدىم، 
 ءۋازىردىڭ باالسى: 
 انزاداح ءسىزدىڭ قىزى حان. قىزمەتشىلەرى قاسىنداعىالرى. قىزى حاننىڭ بۇل. ءتۇسىندىم جانە ءبىلدىم مەن –

ءبىلىپ، تانىدى جانە كوڭىل بەردى. كەسەگە سۋ تولتىرىپ العانى: حان قىزىنىڭ حاۋىزى بار ەكەن.  ەكەنىڭىزدى
كەسەنىڭ ەكى جاعىنا ەكى شىبىق شانشىعانى: ول حاۋىزدىڭ ەكى جاعىندا اعاشى بار ەكەن. تاراقپەن شاشىن ءۇش 

اققا ىپ، يشارات قىلىپ كەتكەنى. سول جتاراعانى: ءۇش كۇنگە شەيىن ءسىزدى سول حاۋىزدىڭ جاعاسىنان كۇتەتىن بول
 .كەتەدى ءجۇرىپ اتتانىپ دەپ، –قاراي جۇرەلىك، بارىپ، بۇيىرسا، حاننىڭ قىزىن سىزگە الىپ بەرەمىن، 

اق شاھاراعا كەلەدى. شاھاردىڭ ءىشىن اراالپ كەلىپ، ءبىر كەمپىرىڭ ۇيىنە تۇسەدى. كەمپىرگە بۇالر باال -ۇزاماي
 دەن:بولماقشى بولىپ، كەمپىر
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 .دەيدى – جەردە؟ قاي حاۋىزى قىزىنىڭ حان شەشە، –
 سوندا كەمپىر:

 سەيىلگە نقىزىمە قىرىق سايىن جەتى ءار ارالىعىندا، اعاشتىڭ كوك ەكى تۇرعان اناۋ حاۋىزى قىزىنىڭ حان باالالرىم، –
 دى.دەي – قايتادى، ويناپ تەۋىپ، اتكەنشەك بايالپ، ارقان ارالىعىندا تەرەكتىڭ ەكى شىعىپ،

 كۇن كەش بولعان سوڭ، ءۋازىردىڭ باالسى حانزادانى حان قىزىنىڭ حاۋىزىنىڭ باسىنا اپارىپ، توسەك سالىپ بەرىپ:
 تۇسكەن كەلىپ وزدەرى باياعى ءوزى تاستاپ، دەپ – كەلەدى، قىز سول وسىندا ءتۇن بۇگىن! ۇيىقتاماڭىز –

 .كەلەدى قايتىپ ۇيىنە كەمپىردىڭ
شارشاپ جۇرگەن ەدى. قاالي ءۋازىردىڭ باالسى كەتتى، سوالي ۇيىقتاپ قالىپتى. حان قىزى حاننىڭ باالسى كوپتەن 
اق حاۋىزىنىڭ جانىنداعى حانزاداعا كەلەدى. حاننىڭ باالسى ۇيىقتاپ جاتىر. قىز ونىڭ باس -ءتۇن ورتاسى بولماي

ي، حانزادانى وياتۋعا وزىنە اليىق كورمە بەرى وتىرىپ،-جاعىندا ءبىراز وتىرادى. حانزادا ۇيقىسىنان وياناتىن ەمەس. ارى
ونىڭ قوينىنا ءبىر المانى تىعىپ، قىز ۇيىنە قايتىپ كەتتى. تاڭ اتقان سوڭ حانزادا ۇيقىدان ويانىپ قاراسا، قىز جوق. 

 حانزادانىڭ قايعى تارتىپ وتىرعاننىڭ ۇستىنە ءۋازىردىڭ باالسى كەلەدى. حانزادا ءۋازىردىڭ باالسىنا وكپەلەپ:
الداپ داالعا جاتقىزعانىڭ نە؟ -دەپ، الداپ« حاننىڭ قىزى كەلەدى»م، مەنەن كەمپىردىڭ ءۇيىن قىزعانىپ سىدو –

 .ايتادى ءسوز كوپ دەپ –كانە حاننىڭ قىزى؟ دوستىڭ اراسىنا جالعىز وتىرىك ءسوز كىرۋگە جاراي ما؟ 
 سوندا جولداسى:

 .دەيدى –دا كەلىپ كەتكەن شىعار، انجاتق ۇيقىدا ءسىز كەرەك، ايتپاسا وتىرىك قىزى حاننىڭ –
 سونان سوڭ حانزادا المانى كورىپ، قىزدىڭ كەلىپ كەتكەنىن بىلەدى.

تاعى سول ءتۇنى حاۋىزدىڭ بويىنا توسەك سالىپ، حانزادانى جاتقىزادى دا ءۋازىر باالسى كەمپىردىڭ ۇيىنە قايتادى. 
دى دە حانزادانىڭ قوينىنا الما سالىپ كەتەدى. تاڭ اتقان حانزادا بۇرىنعى قالپىنشا ۇيىقتاپ قاالدى، قىز تاعى كەلە

سوڭ ءۋازىردىڭ باالسى كەلەدى. حانزادا جانە وعان سۋىق نازارمەن قارايدى. ءۋازىردىڭ باالسى نە بولعانىن ءبىلىپ، 
ەك ستاعى حانزادانىڭ بەلبەۋىن شەشتىرسە، تاعى دا ءبىر الما تۇسەدى. ءۇشىنشى كۇن كەش بولعان سوڭ جانە تو

 سالىپ، ءۋازىردىڭ باالسى حانزاداعا:
 تاعى سىزء سوندىقتان. كەلمەيدى قايتىپ سوڭ بۇگىننەن كۇنى، اقىرعى بۇگىن! قالما ۇيىقتاپ تاعى بۇگىن ەندى –

 پىشاقپەن وتكىر باسىن ساۋساعىنىڭ شىناشاق باالسىنىڭ حاننىڭ دەپ، – قىاليدىڭ، الجىن ۇيقىنىڭ قاالرسىز، ۇيىقتاپ
 دى.قويا شەرتىپ

 حانزادا ۇيىقتاماق تۇگىل، باسىمەن قايعى بوالدى.
 ءۋازىردىڭ باالسى تاعى دا: 
 سالىپ، الما اقوينىڭ جانە وتىرىپ شىعىپ جاعىڭا اياق بۇرىنعىشا كەلىپ، قىزى حاننىڭ. المايسىز ۇيىقتاي بۇگىن –

ق اشىپ جۇرگەنىمىزدى انى-ىپار كوپتەن شىعىپ، ەلدەن بىزدىڭ»ء: ايت الىپ ۇستاپ ەتەگىنەن كەزدە سول قاشار،
دە، حان باالسى عوي، ءوزى ءبىلىپ يشارات « ءبىلىپ، ءبىر الما قورەك بەرىپ كەتكەنىڭىزگە الال رازى بولسىن!

ەتەگىڭىزدەن ۇستاپ جىبەرمەسكە اليىق ەمەس قوي، دەپ جۇر ەدىم. قايتەيىن. بۇگىنگى اقىرعى »بەرسىن دەپ، 
كۇلىپ،  اق-دەڭىز. سوندا حان قىزىنىڭ ءوزى« زدەن ۇستاپ تارتقانعا ايىپقا بۇيىرماڭىزكۇن بولعان سوڭ، ەتەگىڭى

 .كەتەدى قايتىپ باالسى ءۋازىر دەپ، –قاسىڭىزعا تۇراقتار، 
حاننىڭ باالسى ۇيىقتاي الماي وتىرعاندا، قىزدىڭ كەلە جاتقانىن ءبىلىپ، وتىرىك ۇيىقتاپ جاتسا، حان قىزى كەلىپ 

كەزىندە، قىزدىڭ ەتەگىنەن ۇستاپ، ءۋازىردىڭ باالسىنىڭ ايتقان ءسوزىن قىزعا ايتىپ ەدى، قىز نازبەنەن وتىرىپ، قايتار 
كۇلىپ، حاننىڭ باالسىنىڭ قوينىنا الما تىققانىنا حانشا ۇيالىپ، كەشىرىم سۇراپ ءوتىندى. حانزادا مەن حانشانىڭ ءازىلى 

 قالىپتى. كەلىسىپ، تاڭ مەزگىلى بولعاندا حانزاداالر ۇيىقتاپ
ەرتەڭىنە حاننىڭ اقتاياقتارى بۇالردىڭ ۇستىنەن شىعىپ، ۇستاپ الىپ قىز بەن جىگىتتى حانعا ءمالىم قىلىپتى. حان 

 اشۋالنىپ:
 .قويادى قاماتىپ قىلىپ، بۇيرىق جەندەتتەرىنە دەپ، –! تارتىڭدار دارعا كەيىن جينالعاننان جۇرت تۇستە –
بۇالردى بىرەۋ »جاعىنا قاراپ، اتتاردىڭ ءىزىن كورەدى دە -ءۋازىردىڭ باالسى كورمەككە كەلسە، حانزادا جوق. جان 

دەگەن ويعا كەلەدى. سونسوڭ ءۋازىر باالسى شاھارعا كىرەدى، شاھاردىڭ ءىشىن تۇگەل « ۇستاپ الىپ كەتكەن بوالر
جىگىت حاۋىز بويىندا جاتقانىن تاۋىپ الىپ، اقتاياقتار حانعا حان قىزى مەن ءبىر »ءبىلىپ قويعان ەكەن، ءبارى دە: 

دەگەن ءسوزدى ايتادى. بۇالردىڭ تۇستە دارعا تارتىالتىنىن ءبىلىپ، ءۋازىردىڭ « ايداپ كەلىپتى. حان والردى قاماتىپتى
كيىپ الىپ،  كيىمىنباالسى سول قاالدان ايەلدىڭ كيىمىن جانە جالعان شاش ساتىپ الىپ، ونى باسىنا جاپسىرىپ، ايەل 

ون ءتورت جاسار قىز بولىپ، ۇيقىشىالردى قاماعان ۇيگە كەلىپ كورسە، سول ءۇيدىڭ ەسىگىندە بىرنەشە اقتاياقتار 
 كۇزەتتە تۇر ەكەن. بايقايدى، جىبەرەتۇعىن ءتۇرى جوق. ءۋازىردىڭ باالسى اقتاياقتارعا ارىز قىالدى:
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ارىزى الدى دەپ. قيامەت قاسى دارعا ول ەسىتتىم، بۇگىن; ەدى بار زىگىمجۇ التىن قويعان اماناتقا قىزىندا حاننىڭ –
 التىن تارعااقتاياق دەپ، –بولىپ كەتپەسىن، ىشكە كىرىپ التىن جۇزىگىمدى الىپ شىعايىن، ماعان رۇقسات ەتىڭىز! 

 .االدى رۇقسات بەرىپ،
 ىشكە حانزاداالردىڭ ۇستىنە كىرەدى. ول كىردى دە حاننىڭ قىزىنا:

ڭاشتاپ الىپ، ءجۇزىڭىزدى اقتاياقتارعا كورسەتىپ جۇرە بەرىڭىز. جاال قولىڭىزدى سول دە بۇركەنىڭىز! تۇر ىرما،وت –
دەڭىز. والر قولىڭىزدى كورىپ، سەنەر. ۇيىڭىزگە بارىپ، « الدىم»دەسە، « اماناتىڭىزدى الدىڭ با؟»اقتاياقتار: 

 .جىبەرەدى شىعارىپ داالعا قىزىن حان دەپ، –راحاتتانىپ جاتا بەرىڭىز، 
ءۋازىردىڭ باالسى حان قىزىنىڭ كيىپ كەلگەن كيىمىن حاننىڭ باالسىنا كيگىزىپ ەدى، ول حاننىڭ قىزىنان ايىرعىسىز  

قىز بولدى. سول ۋاقىتتا نوكەرلەر كەلىپ، حانزاداالردى حاننىڭ بۇيرىعى بويىنشا دارعا تارتپاق بولىپ، ىشكە كىرىپ 
 ەدى، ءۋازىردىڭ باالسى:

 .دەيدى –ردى حانعا اپارىڭدار، بىزدە بار، ارىزىمىز ايتاتىن حانعا بىزدەردىڭ –
 ۋازىرلەر حانعا بارىپ:

 .قىالدى ءمالىم دەپ – بار، ارىزى ايتاتىن جىگىتتىڭ بەن قىزىڭىز –
 حان بۇالردى قاسىنا شاقىرىپ الىپ:

 .دەيدى – ايتىڭدار، ارىزدارىڭدى –
 ءۋازىردىڭ باالسى: 
جاۋ ءتيىپ، قىرعىن قىلدى. بىزدەر قاشىپ شىقتىق.  ەلىمىزگە تۇندە كۇنى ءبىر. ەدىم باالسى حاننىڭ پالەن مەن –

دەگەن سوڭ، قوينىما الىپ جاتامىن. ءسىزدىڭ « تۇندە قورقامىن»مىنا قىز مەنىڭ بىرگە تۋعان قارىنداسىم. 
دى. پ، ىقتيارىمىزعا قويماي، مۇندا ايداپ كەلشاھارىڭىزعا پاناالۋعا كەلىپ، جاتىپ ەدىك. ءسىزدىڭ اقتاياقتارىڭىز كەلى

 .ەمەس سەكىلدى قىزى ءوزىنىڭ قاراسا، سالىپ نازار قارىنداسىنا قاسىنداعى حان سوڭ دەگەن –ارىزىمىز وسى، 
دەرەۋ ءوز قىزىنا بىرەۋدى جىبەرىپ، ارتىنان حان ءوزى بارسا قىزى التىن تاقتىڭ ۇستىندە ۇيىقتاپ جاتىر. سول 

ى ماسقارا حالىققا قىزىمد»اشۋالنىپ، ءوزىنىڭ باياعى قىز بەن جىگىتتى ۇستاپ اكەلگەن اقتاياقتارىن: ۋاقىتتا حان 
 .جىبەرەدى تارتتىرىپ دارعا دەپ، –« قىلدىڭدار!

نىڭ قاسىنا دەپ، قىزى« قارىنداسىڭ مەنىڭ قىزىمنىڭ قاسىندا تۇرسىن»حان ءۋازىردىڭ باالسىن وزىنە قىزمەتكە الىپ، 
ۋازىردىڭ باالسىنىڭ از كۇندە حانعا قىزمەتى جاعىپ، ونى وزىنە ءۋازىر قىلىپ قويادى. حاننىڭ مۇنان جىبەرەدى. ء

 ارتىق كورەتىن ادامى بولمايدى.
 ءبىر كۇنى ءۋازىردىڭ باالسى استىرتىن كىسى جىبەرىپ، حاننىڭ قىزىنىڭ قاسىنداعى قارىنداسىن شاقىرىپ الىپ: 
، ، اتتى ءمىنىپ، كيىمدى كيىپقويايىن دايارالپ كيىمىن ەركەك جەرگە پالەن. شىعامىز اڭعا ەكەۋىمىز حان ەرتەڭ –

دە.  «مۇندا اقىم بار، اقىمدى الماي جىبەرمەيمىن»پالەن جەردەن توسىپ تۇرىپ، مەنىڭ ۇستىمنەن حانعا ارىز قىلىپ: 
 مۇنىڭ»بەرمە. مۇنان سوڭ حان: دەر. سوندا دا سەن ىقتيار « اقىڭدى ايتىپ اال بەر، مەن بەرەيىن»سوندا حان: 
، دەر. تەك سوندا عانا ەرىك بەرەسىڭ« جانە ۇستىنە قىزىمدى بەرەيىن»دەر. سوندا دا ىقتيار بەرمە. « قارىنداسىن ال

 .دەيدى –
تاڭ اتقان سوڭ ءۋازىردىڭ باالسى مەن حان اڭعا شىعىپ بارا جاتقاندا، حانزادا ءۋازىردىڭ باالسىنىڭ ايتقان جەرىندە 

ىپ تۇرادى دا، ونىڭ ۇستىنەن حانعا ارىز قىالدى. ءۋازىردىڭ باالسىنىڭ ۇيرەتكەن سوزدەرىنىڭ ءبارىن دە ايتادى. توس
 سوندا حان:

 .دەيدى – بەرەيىن، مەن ال، مەنەن اقىڭدى –
 وعان حانزادا بولمايدى.

 .حان دەيدى – ال، قارىنداسىن مۇنىڭ –
 ن:حانزادا ونى دا قابىل المايدى. ونان سوڭ حا

 .دەيدى – بەرەيىن، ال، قىزىمدى مەنىڭ –
 –حانزادا قابىل االدى. حان اڭنان قايتىپ كەلىپ، قىرىق كۇن توي قىالدى. توي وتكەن سوڭ حان كۇيەۋ جىگىتتى 

 :ايتىپتى باالسىنا ءۋازىردىڭ الىپ، شاقىرىپ حانزادانى
 .دەدى – قوسامىن، نەكەلەپ قىزىمدى مەن كەيىن ونان نەكەلە، جىگىتكە بۇل قارىنداسىڭدى كەلىپ، الىپ –
 ءۋازىردىڭ باالسى حانعا: 
 توقال – ،قوسايىن سوڭىنان قارىنداسىمدى مەن بولسىن، بايبىشە ول قوسىڭىز، قىزىڭىزدى ءسىز اۋەلى! تاقسىر –

 .دەيدى – بولسىن،
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 انزاداعاح نەكەلەپ، قىزىن حان اۋەلى كورىپ، ماقۇل حان ءسوزدى دەگەن –، «بايبىشە ءسىزدىڭ قىزىڭىزعا اليىق»
 االسىنا:ب ءۋازىر حان سوڭ ونان. قوستى

 .دەيدى – قوس، نەكەلەپ قارىنداسىڭدى سەن ەندى –
 .دەيدى – بار، ارىزىم –

 حان:
 .دەيدى – ايت، ارىزىڭدى –

 سوندا ءۋازىر:
 .دەيدى –! ايتامىن كەشسەڭىز، قانىمدى قاسىق ءبىر –

 ءۋازىردىڭ باالسى باستان اياق بولعان ۋاقيعانىڭ ءبارىن حانعا ايتىپ وتەدى.حان ماقۇل كورەدى. سوندا 
حان مۇنىڭ ورىنداعان ىستەرىن جانە اقىلدىلىعىن ەستىپ، رازى بولىپ، ءۋازىردىڭ باالسىنا كوپ دۇنيە بەرىپ، قىزىن 

ا... »لىعىنان كوپ قايعىرىپ: كوپ دۇنيەلەرمەن حانزادانىڭ ەلىنە ۇزاتىپتى. بارسا، حانزادانىڭ اكەسى ايەلىنىڭ قۋ
 .ەكەن وتىر دەپ، –« باالم!

باالسى بارعان سوڭ حان قاتتى قۋانىپ، ءوزىنىڭ ايەلىن دارعا تارتتىرىپ، توي جاساپ، تاماشا قىلىپتى. ءۋازىردىڭ 
 باالسىنىڭ اقىلدىلىعى كوپ جۇرتقا تاراپتى.

 . قارت پەن تاپقىر جىگىت60
عالىم بولىپتى. ءبىر كۇنى شاھارعا بارىپ، ۇيىنە قايتىپ كەلە جاتسا ونى ءبىر جاس ءبىر قارت ادام بولىپتى، ءوزى  

 جىگىت قۋىپ جەتەدى. ول كەلە جاتىپ ءجون سۇرادى دا، بارا جولى ءبىر بولعاننان كەيىن:
 :قارت. دەيدى – قىسقارتايىق، جولدى اتا، –
 :جىگىت. دەيدى – قىسقارادى؟ قاالي جول –
 .دەيدى – بولعانى، ارقاالساق ءبىرىمىز ءبىرىمىزدى ەكەۋمىز وڭاي، قىسقارۋى جولدىڭ –

 شال ىشىنەن:
 ۇلب مەنى ماتىممەن-ات. ەكەن جامان ءتۇرى ءسوزىنىڭ ەدى؟ يگى بولماسا ادام كەساپاتتى ءبىر مىناۋ اي،-ياپىر –

 .قويادى قاراپ اجىرايىپ بەتىنە قايتارماي، جاۋاپ ويداپ دەپ، – ارقااليمىن؟ قاالي مۇنى مەن ارقااليدى؟ قاالي
 مۇنان كەيىن جىگىت تە ۇندەمەي كەلە جاتادى دا، ورىلماعان ءبىراق ءپىسىپ تۇرعان ءبىر تاماشا ەگىندى كورىپ:

 :قارت. دەيدى – مە؟ ەلدىكى ءسىزدىڭ ەگىن مىنا اتا، –
 :جىگىت. دەيدى – ەلدىكى، ءبىزدىڭ ءيا، –
 :قارت. دەيدى – بە؟ بىلەسىز يەسىن –
 .دەيدى – بىلەمىن، –
 .دەيدى –بە، جوق، جەلىنبەگەن ەگىن بە؟  ەگىن قويعان جەلىنىپ ءوزى بۇل بولعاندا، والي –

-بولدى سوراقى ءسوزى ءبىر سوزىنەن ءبىر مىنانىڭ اي،-ياپىرىم» –قارت تاعى دا بەتىنە اجىرايىپ قاراپ قويادى دا: 
 لگەە ءبىر جولشىباي ءوتىپ، ونان. وياليدى دەپ، – «ايتقانى؟ قاالي بۇل تۇرا، كورە ەگىندى تۇرعان ورىلماي! اۋ

 دى. بۇل ەلدىڭ ادامدارى ءبىر ولگەن كىسىنى كوتەرىپ، قابىرگە قويعالى اپارا جاتىر ەكەن. ءجىتىت:كەزدەسە
 :قارت. سۇرايدى دەپ، – بە؟ بىلەسىز كىسىنى مىنا اتا، –
 :ءجىتىت. دەيدى – بىلەمىن، –
 .سۇرايدى دەپ، – مە؟ كىسى ولمەگەن جوق، مە؟ كىسى ولگەن مۇلدەم ءوزى بۇل –

 قارت شىداي الماي:
 .ۇندەمەيدى جىگىت. تاستايدى قايىرىپ بەتىن جىگىتتىڭ دەپ –! عوي اپارمايدى جەرلەۋگە ولمەسە –

كتى ىرگە ولىكوتەرىپ اكەلە جاتقان ولىكتىڭ ءقابىرى جولدا ەكەن. بۇالر قابىرشىلەرگە كەلەدى دە، سوالرمەن ب
 قويىسادى. بىالي شىققاننان كەيىن:

 .دەيدى –ەن، ەك ولمەگەن كىسى الگى اتا، –
 «يا، قۇداي، مىنانىڭ كەساپاتىنان قۇتقارا كور. كورگە كومىپ تاستاعان ادام ولمەي مە ەكەن؟ بۇل نە دەگەن احماق!»
 بويى كۇنى دا، ۇناتپاسا ونى قارت. كەلەدى ۇيىنە قارتتىڭ ەكەۋى بولدى، كەش كۇن. ىشىنەن قارت ءديدى –

سقا بولمايدى. قوناعىن ۇيىنە كىرگىزەدى دە، بويجەتكەن جالعىز قىزى قوندىرما سوڭ، كەلگەن بىرگە بولىپ، جولداس
 بار ەكەن، سونى وڭاشا شاقىرىپ الىپ:

 ەسوزىند بار؟ مىنەزى سۇيكىمسىز ءبىراق! ەت مەيمان كەلدى، ۇيگە جىگىت ءبىر بىرگە مەنىمەن شارشادىم، –
 .دەيدى – ادام، زور كەساپاتى
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-ياپىرم»قىز تاماق اكەلىپ بەرىپ، قوناقپەن سويلەسىپ، كورسە، ءسوزى ماعىنالى، كەسكىنى دە اجارلى ەكەن. قىز: 
 :دە كەلەدى اكەسىنە ويمەن دەگەن –« اۋ، اكەمنىڭ ايتقانى وسى كىسى مە، باسقا جىگىت پە؟

 :اكەسى. دەيدى – مە؟ كىسى ءبىر الدە مە، كىسى ەكى داسىڭىزجول كەلگەن ەرىپ سىزبەن اكە، –
 دەيدى. – كىسى، جالعىز –
 :اكەسى. قىز سۇرايدى دەپ، – ما؟ سول قوناق وتىرعان ۇيدە –
 :قىز. دەيدى – سول، يا، –
 :قارت. دەيدى – كوردىڭىز؟ كەساپات قانداي مۇنان بولسا، وسى ادامىڭىز دەگەن – ،«زور كەساپاتى سوزىندە» –
زى جوق. اۋەلى ونىڭ ءسوزى سول ءسو ءبىر كەساپاتسىز سوزىندە سويلەگەن بويى كۇن ونىڭ شىراعىم، ويباي، –

 – بىرىمىزدى»ء: ول. ەدىم دەپ – «قىسقارادى؟ قاالي جول»: مەن. دەدى –، «جول قىسقارتايىق»بولدى: 
. دەدىم – ،«ارقاالماقشىمىز قاالي ونى مەن مەنى، ول» وعان مەن. دەدى – ،«وتىرايىق ارقاالپ كەزەك ءبىرىمىز
عان با، اتا، مىنا ەگىن جەلىنىپ قوي»ىسىپ تۇرعان ەگىنگە كەز كەلىپ ەدىك: ءپ ءوتىپ ونان. تۇرسىن بىالي مۇنىسى

 مۇنىمەن بۇل. مەن دەدىم – «قويادى؟ جەپ كىم ەگىندى تۇرعان ورىلماي». سۇرادى دەپ –« جەلىنبەگەن بە؟
ام شىن مىنا اد اتا،»: ساال كورە سونى ەكەن، جاتىر اپارا قويعالى سالىپ تابىتقا ونى ءولىپ، كىسى ءبىر. تۇرسىن

. دەدى« اتا جاڭاعى ادام ولمەگەن ەكەن»دەيدى. ونان شىعىپ كەلە جاتىر ەدىك: « ولگەن بە، وتىرىك ولگەن بە؟
 .دەيدى –مىنە، مەن ونىڭ وسىنداي ءتورت كەسەپاتتى ءسوزىن ەستىدىم، 

 سوندا قىز تۇرىپ:
. ءسىز ونىڭ ايتقان سوزدەرىنە تۇسىنبەگەن سوزدەر ماعىنالى زور ەمەس، سوزدەر كەسەپاتتى سوزدەر بۇل اكە، –

 جول رايىق،وتى ايتىپ اڭگىمە كەزەك-كەزەكپە»: دەگەنى –« كەزەك ارقاالسىپ وتىرالىق»ەكەنسىز. ونىڭ ءبىرىنشى: 
 – «ە؟ب جەلىنبەگەن بە، جەلىنگەن ەگىن مىنا»: ەكىنشى. دەگەنى – ،«االمىز جەتىپ تەز بولىپ، قىسقارعانداي

 رتىپ،جى جالداپ كىسى كولىگىمەن، ءوز بولسا، بايدىكى. ەكەن دەگەنى –« ى مە، كەدەيدىكى مە؟بايدىك»: دەگەنى
 لو بولسا، كەدەيدىكى. ساناالدى بولىپ جەلىنبەگەن بۇل ال االدى، ءوزى ەرتەڭ ءونىمىن سەبەدى، تۇقىمىن ءوز

ەن ءونىمى بورىشتان اسپايدى. تۇسك دا، جىرتادى جالداپ كولىك جەردى االدى، سالىپ نەسيەگە تۇقىمدى سورلى
گەن انا ولىكتى وتىرىك ولگەن بە؟ شىن ول»سوندىقتان ول شيكىدەي جەپ قويعانمەن ءبىر ەسەپ بوالدى. ءۇشىنشى: 

 باالالرى ونىڭ سالعاندا، قابىرگە ادامدى ولگەن ول. ەكەن دەگەنى – «ما؟ بار باالسى»: سۇراعانى دەپ، –« بە؟
 ولۋب سول دەگەنى –، «ولمەگەن ادام ەكەن»ى ءبۇلىنىپ، جىالپ تۇرعان شىعار، ونى: بارلىع باسىندا، ءقابىردىڭ

. نەكە ءسوزى دەگەن – ،«ولمەيدى ول»: سوندىقتان جويىلمايدى، اتى ادامنىڭ بار باالسى قالعان ارتىندا. كەرەك
ويالعانىن سەزەدى دە،  قاتە ءوزىنىڭ قارت سوڭ، دەگەن – ەكەنسىز، الماعان شەشە جۇمباعىن اراسىنىڭ ول ءسىز

 جىگىتتىڭ قولىن الىپ:
 لدىاقى سەن ەمەس، والي. ەدىم رەنجىپ قاتتى سوعان ىشىمنەن الماي، تۇسىنە سوزدەرىڭە ايتقان سەنىڭ مەن –

 وعانس قىزىن دەپ، – سۇرىڭدەر، ءومىر بىرگە ەكەۋىڭ تەڭ، اقىلىڭ ەكەۋىڭنىڭ قىزىممەن مىنا. ەكەنسىڭ جىگىت
 .بەرىپتى

 . جاعىپار قۋ61
جاعىپار ءجازيرا دەگەن پاتشانىڭ ءۋازىرى ەكەن. جاعىپاردا ءبىر ۇل، پاتشادا ءبىر ۇل بولىپتى. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنى 

 جاعىپار:
 تارىمەنجولداس جورا ءوز بۇالر. قويامىز تىعىپ كەلە ۇيگە تىندەيكەتە قاشىپ الىپ بىرەۋ ۇلدارىمىزدى وسى ءبىز –

 .پاتشاسىنا ەكەن دەيدى –شىقسىن  ساياتقا اۋالپ اڭ بىرىگىپ،
 ءبىراق بۇعان پاتشاسى قارسى بولمايدى. 

ىنان الدارجاعىپاردىڭ ۇلى مەن حاننىڭ ۇلى ءالىمجان ەكەۋى ءوز نوكەرلەرىمەن سەيىلگە شىعىپ، ىزدەپ جۇرگەندە 
ءبىر كيىك قاشادى. كيىكتى ءالىمجان ءبىر اياعىنان اتىپ جارالى كەتەدى. ءالىمجان جولداستارىمەن بىرگە كيىكتى 

 قۋىپ، ءبىر ۇلكەن قورا شىڭعا اكەپ قامايدى دا:
 .دەيدى – االمىن باسىن سونىڭ مەن ىرشىسا، باسىنان كىمنىڭ كيىك وسى ەگەر –

ڭ باسىنان ىرشىپ كەتەدى. ءالىمجان سول كيىكتى قۋىپ كەلە جاتىپ، ءبىر ۇلكەن كيىك حاننىڭ ۇلى ءالىمجاننى
داريانىڭ جاعاسىنا كەلگەندە، اداسىپ قالىپ، اتتان ءتۇسىپ دەم الىپ وتىرعاندا، التىن قايىققا مىنگەن ەكى ادەمى سۇلۋ 

االدى.  كىمنىڭ كىم بوالتىنىن ءبىلىپقىز داريانىڭ بويىمەن ءالىمجاننىڭ قاسىنا كەپ توقتايدى. قىزدار ءجون سۇراپ، 
 ءالىمجان بۇالردان ءجون سۇراعاندا:

مداپ كورسەتەدى(، ەلىم مىناۋ دەپ )قاباعىن ىمداپ كورسەتەدى دە( عايىپ بوپ كەتەدى. ى كوزىن) مىناۋ اتى اكەم –
ءوڭ  قاالدى. ءوستىپبۇل ەكى قىزدىڭ سۇلۋلىعىنا عاشىق بولعان ءالىمجان اھ ۇرىپ، سۇلىق جەرگە قاراپ، وتىرىپ 
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ءتۇسى قاشىپ، جەرگە قاراپ وتىرعاندا جاعىپاردىڭ ۇلى ەلدىڭ ەڭ الدىمەن كەلەدى. نەگە ءبۇيتىپ وتىرعانىن 
سۇراعانىمەن ءالىمجان ايتپايدى. ۇيىنە كەلگەننەن كەيىن ءالىمجان كۇن وتكەن سايىن جۇدەپ، اپپاق قۋداي بوپ 

دومشىالرعا كورسەتكەنىمەن ەشكىم بۇنىڭ اۋرۋىن تابا الماي -ەر، ەمشىبالگ-ناشارالي باستايدى. حان ۇلىن باقسى
اۋرە سارساڭعا تۇسە باستايدى. ءالىمجان ابدەن توسەك تارتىپ جاتىپ قاالدى. ءالىمجاننىڭ نەگە اۋىرعانىن جاعىپار 

وردىڭدەر، ا نە كسەندەر انەكۇنى سەيىل قۇرىپ ساياتقا شىققاند»اسكەرە ويلىلىعىمەن بولجاپ، ول ۇلىن شاقىرىپ 
 جاعىپار: كەزدە سول. بەرەدى ايتىپ اكەسىنە ۇلى بىلگەنىن كورگەن. سۇرايدى دەپ –، «سونى ايت

 ساياتقا انەكۇنى. بولدى ولتىرەتىن مەنى اكەم». بار ورداسىنا حانزادانىڭ قاشىرىپ تۇسىڭدى-ءوڭى كازىر سەن ءجا، –
 ىمەن سەن ەگەر. جاتىر سالىپ زىكىر دەپ – «!االمىن باسىڭدى ايتپەسە. ايت سونى كوردىڭدەر نە شىققاندا

 دەپ –دەن بولىنگەننەن كەيىن نە كوردىڭ، سونى ايتىپ بەر؟ بىز دەسەڭ، دوسىم جان كورەتىن جاقسى جانىڭداي»
 بايان نبولعانى اۋرۋ ءوزىنىڭ بولىپ وسىدان ايتىپ، تۇگەلىمەن بىلگەنىن كورگەن حانزادا ءالىمجان سوڭ جالىنعان
مىس، گاۋھار، ۇك التىن، ىستەتىپ، قايىق التىن ءبىر كەپ، حانعا جاعىپار. ايتادى اكەسىنە مۇنى ۇلى جاعىپاردىڭ. ەتەدى

 ءدىلداعا تولتىرتىپ اپ اتتانادى.
. سول – بار حان ءبىر جەردە پالەنپاي دەگەن قامزا قاراكوز – كورسەتكەنى كوزىن دەپ «مىناۋ اتى اكەم» –
. ەدى ىءۇست قاباقتىڭ جەرى ورناالسقان شاھارىنىڭ ورتالىق ەلدىڭ سول – كورسەتۋى قاباعىن دەپ «مىناۋ ەلىم»
. تۇسىندىرەدى شەشىپ جۇمباقتى ءالىمجانعا دەپ –تىپ تۇر، باالم. ءبىز اي ءجۇرىپ جەتەمىز، اي سونى قىز ول

 ىرعىزۋوت قىزدى ورىنىنا اپ، جيناپ حالقىن قامزا كەلسە، شاھارىنا ورتالىق قامزانىڭ قاراكوز ەكەۋى بۇل ءسويتىپ
ى. مىنبەدە تۇرعانىن جاعىپار بىردەن كورەد ۇلكەن دە ەكەۋى اكەسى قىزبەن. ەكەن جاتىر اشىپ قۇرىلتاي ۇلكەن ءۇشىن

قىز دا بۇل ەكەۋىن كورىپ، ىشتەي ءبىلىپ تۇرادى. جاعىپار مەن ءالىمجان سول شاھاردا تۇراتىن ءبىر جەسىر 
دەپ التىن گاۋھاردان بەرىپ « بىز اي بولسا اي، جىل بولسا جىل جاتامىز»دىڭ قوناق ۇيىنە ورناالسىپ، ءكەمپىر

 دى.-قويعان بوالتىن
 ىمىرت جابىلىپ، ەل ورىنعا وتىرا بەرە، جاعىپار ءالىمجانعا ايتادى:

. كوردى دىءبىز باعانا ول. كەلەدى زاڭ قىز اراعا سول. وتىر توسىپ بارىپ، تۇبىنە مىنبەنىڭ داالداعى باعاناعى سەن –
 .بەرەدى قويا دەپ – بولما قالۋشى ۇيىقتاپ تەگىندە سەن. وتىر ءبىلىپ ادبەن

 ارعا:اق ويانادى. جاعىپ-حانزادا ءالىمجان مىنبەنىڭ تۇبىنە كەپ، توسىپ وتىرىپ، ۇيىقتاپ كەتەدى. تاڭەرتەڭ ءبىر
 .دەيدى – قويدى كەلمەي قىز –
 اقج سول دەپ – كورسەتشى قالتاڭدى جاق سول سەن كانە،. ەدى ادام ءتيىستى كەلۋگە قىز بىلمەيمىن، ءاي، –

 جۇزىك وراال كەتەدى. كۇمىس قولىنا سۇققاندا قول قالتاسىنا
 ۇيىقتاپ سەن. ساعان مىنە، عوي، دەپتى – عوي كورمەدىڭ قۇرلى كۇمىس باسىمدى التىن مەنىڭ! پاي-پاي –

 دەپ قويدى كەلمەي قىز الگى قاپ، ۇيىقتاپ تاعى كۇنى ول. دەيدى – بولما، ۇيىقتاۋشى بۇگىن ءجا،. قالىپسىڭ
 شىعادى. جۇزىك قوال اقتارسا، قالتاسىن جاق وڭ. كەلەدى

 ىنسان دەپ عوي كەتىپتى رەنجىپ دەپ – راحمەت كورمەگەنىڭە قوالداي باسىمدى كۇمىستەي اي-اتتەگەن پاي، –
 .وتىرىپ ويالنىپ بەرى ويالنىپ، ارى جاعىپار. ۇرادى اق-ءبىر
نە ي قىرىق جاعاڭا سەنىڭ مەن. جوق قىز ول ومىردە ساعان ۇيىقتاساڭ، بۇگىن تۇندە اقىرعى ەڭ بۇگىن ءجا، –

 جاتسا، بارا قالعىپ كۇنى ول. جىبەرەدى شانشىپ ينە قىرىق دەپ –شانشىپ جىبەرەيىن، مۇنى الىپ تاستاۋشى بولما، 
 .كەلەدى ارەڭ ۋاقىتتا ءبىر قىز وتىرعاندا ۇيىقتاتپاي كىرىپ ينە
. ال، ءبىز ەدىڭ جوق ماعان سەن جوق، ساعان مەن ۇيىقتاساڭ، بۇگىن ەگەر. عوي ەكەنسىڭ وتىر بۇگىن ەە، –

وسىدان بىالي مۇندا جولىقپايمىز. مەنىڭ اكەمنىڭ ءماۋشارباعى بار، سەن سوعان بارىپ ورناالس، سول جەردەن 
 امزانىڭق قاراكوز كۇنى وتىرعان كەزدەسىپ ءماۋشارباقتان بۇالر وسىاليشا. دەيدى –اڭگىمەلەسىپ تۇراتىن بواليىق، 

 ناما اشىپ وتىرىپ:زجۇلدى ول. ەكەن بار مولداسى دەيتىن دانيال
 .سوعادى اق-ءبىر سانىن دەپ – اي-تاقسىر ويبۋ، –
 .قامزا قاراكوز دەيدى – ايتىڭىز؟ سىزگە بولدى نە –
 .ايتپايدى دەپ – وتىر بارماي اۋزىم ايتۋعا جوق، –
سىز جان الام. قورقىتادى دەپ – ،!االمىن باسىڭىزدى ايتپاساڭىز ايتىڭىز، جاسىرماڭىز شىعارمىن، ولەتىن مەن نە –

 كەرەك دانيال:
 اسكەردى تورعىن دەرەۋ حان. دەيدى – وتىر قاشقالى قۇشاقتاسىپ جىگىتپەن ءبىر ءماۋشارباقتا قىزىڭىز ءسىزدىڭ –

 دەپ – بولماڭدار، شىعارۋشى سىرتقا ادامدى بىر-بىردە دەيىن تۇسكە ەرتەڭ –: قورشاتقىزىپ ءماۋشارباقتى جيناپ
 .ەتەدى جارلىق
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 ءدال سول كەزدە قىز بەن جىگىت اڭگىمەلەسىپ وتىرعاندا، قىز كەنەت اتىپ تۇرادى دا: 
 ونىڭس ءبىز. ەدى اشۋشى كىتاپ مولداسى جانىنداعى اكەمنىڭ كۇنى جەكسەنبى بۇگىن! قۇرىدىق ءبىز ءالىمجان –

 ەكەن. لعانا قورشاپ ءماۋشارباقتى اسكەرى تورعىن حاننىڭ قاراتسا، تەرەزەدەن جىگىتتى دەپ – ىلىكتىك، كوزىنە
 نىپكورى قۇساپ ادام ايالكەر جانە ءبىلىمدى ەرەكشە ول. قۇتقارار جاعىپار دوسىڭ جان سەنىڭ قۇرتادى، ءبىزدى –

 ەردىڭاسكەرل تۇرعان قورشاپ شىعىپ، اال گاۋھاردى جۇدىرىقتاي كيىپ، ءوزى كيىمىن جىگىتتىڭ دە دەيدى – ەدى،
 :بارىپ بىرىنە

اعان بەرگەنىم. بۇل سەنىڭ ومىرىڭە ازىق بوالدى. وسىنى ال دا، قاالنىڭ سولتۇستىك س گاۋھاردى مىنا اينااليىن، –
 ىرتكەشەگ ەگىنىڭە ەككەن» دا، سال ايعاي دەپ –« شەشە، شەشە»شىعىسىنداعى ۇلكەن قىزىل ەسىككە بارىپ: 

 – ىڭا تۇر قالورن كەپ، قايتىپ دا، سال ايعاي دەپ «بولدى تاۋىساتىن وتاپ كەلمەسەڭ تەز كەتىپتى، ءتۇسىپ
 .جىبەرەدى جۇمساپ دەپ

 جىگىت شاپقان بويىمەن جاڭاعى ايتقان قاقپاسىنا بارىپ:
 دە دەيدى – بولدى تاۋىساتىن وتاپ كەلمەسەڭ، تەز. كەتىپتى ءتۇسىپ شەگىرتكە ەگىنىڭە ەككەن! شەشە شەشە، –

 .قاالدى تۇرا كەپ ورنىنا بۇرىنعى شاپقىالپ، قايتا
 ناماز وقىپ جاتقان جاعىپار جاينامازىن جيا سالىپ، داالعا اتىپ شىعىپ:

 قولىنا ،تارتىپ شىالۋىشىن كيىپ، كەشەگىن-كيىم كەمپىردىڭ دا، سۇرايدى دەپ – كەتتى؟ دەپ نە الگى ويباي، –
. كەلەدى قاءماۋشارباق باسىپ، اقساقتاي الىپ، قۇيىپ ءسۇت شەلەككە اعاش قولىنا ءبىر ۇستاپ، تاياقتى قيسىق جامان
 كىرەيىن دەسە، جاڭاعى اسكەرلەر ەنگىزبەي زار قاقساتادى. ىشكە

 تۋىپ، كۇن وسىنداي شەشەلەرىڭە سول. شىعار بار شەشەلەرىڭ جامان سياقتى مەن دە سەندەردىڭ. اي-اينااليىندار –
دى. ە ارب ۇلىم جالعىز ءبىر ىشىندە نىڭمىنا. ەدىڭدەر ويالر دەپ نە قويسا، ىستەمەي جاقسىلىق ادام ەشبىر وعان

 .جىبەرەدى كىرگىزىپ اسكەرلەر سوڭ جالىنعان دەپ –سوعان مىنا ءسۇتتى بەرە ساپ، تەز شىعا قويايىنشى 
ىشكە كىرگەن سوڭ ءوز كيىمىن قىزعا كيگىزىپ، قىزدىڭ كيىمىن جىگىتكە كيگىزىپ، جىگىتتىڭ كيىمىن ءوزى كيىپ، 

 كەمپىر بولدىرىپ، شىعارىپ جىبەرەدى.قىزدى قايتادان الگى 
ەرتەڭىندە ءتۇس الەتىندە حان ايتقان ءسوزى بويىنشا ەكى اسكەرىن ەرتىپ ءماۋشارباققا كىرىپ كەلسە، ءبىر قىز، ءبىر 

 ەركەك ادام وتىرادى. بۇنى كورگەن حان قاتتى تاڭ قاالدى دا:
 .سۇرايدى دەپ – ادامسىڭدار؟ وتىرعان نەعىپ سىزدەر –

 جاعىپار ۇشىپ تۇرىپ سالەمدەسىپ:
 بارىپ ورنىنا قايتادان دە بەرەدى جاۋاپ دەپ –ءبىز ەل اراالپ جۇرگەن جوالۋشىالردىڭ ءبىرىمىز  تاقسىر، و، –

 .بەرەدى وتىرا اشىپ كىتابىن
 .حان سۇرايدى دەپ – با؟ اشاسىز كىتاپ ءسىز –
 .وتىرادى كەڭتاش دەپ – ەدى بار اشاتىنىم ازداپ ءيا، –
قويىڭىزشى. ماعان جۋىق ارادا بوالتىن جاقسىلىق نە، جاماندىق نە؟  ايتا كانە، بولسا، بار ءبىلىمىڭىز ونداي ەگەر –

 جاعىپار كىتابىن اشىپ، از ويالنىپ وتىرىپ، قاباعى قاتپارالنا ءوڭى قۇپ قۋ بولىپ:
 .وتىرادى ءۇنسىز ۇھىلەپ دەپ – ايتپايمىن سىزگە بۇنى مەن تاقسىر، ە، –
 نادى.الى باسىڭىز ايتپاساڭىز ەگەر ايتاسىز، ءسىز جوق، –
 ۇشىنء الۋ بۇرىلىپ، كوڭىلى قىزىڭىزعا ءسىزدىڭ سول. ەكەن بار مولداڭىز ءبىر ءسىزدىڭ. دەسەڭىز والي ءجا، –

 حان ەگەندەد – ەكەن، وياليدى ءولتىرتۋدى سالىپ، ءوزىڭىزدى سوڭ، كونبەگەن وعان قىزىڭىز ءبىراق. ايتىپتى ءسوز
 :بەرىپ بۇيرىق دەرەۋ اسكەرگە ەكى جانىنداعى

 .دەيدى –ارداعى دانيال مولدانىڭ باسىن الىپ كەل. مەنىڭ الدىما تىرىدەي كەلتىرۋشى بولما! ب –
ەكى اسكەرى بارىپ دانيالدىڭ باسىن الىپ كەلەدى. ءوستىپ جاعىپار قۋ ەڭ ءقاۋىپتى دەگەن كىسىسىن قۇرتادى. حان 

رماسىپ، وزىنە قىزمەتشىگە االدى. جاعىپاردىڭ قىزىمەن حاننىڭ قىزى بىرگە ويناپ، بىرگە جاعىپارعا جالىنىپ، جا
 تۇرىپ، كۇندەر جىلجىپ ءوتىپ جاتادى.

سول ۋاقىتتا باسقا ەلدەن جولداستارى كەلىپ قاراكوز قامزاعا مەككە جولىنا قاجىعا بارۋعا شاقىراپ كەلەدى. حان ءوزى 
 جاعىپاردى دەپ –، «ت بارعانىمدا جەتىپ جاتىر، مەنىڭ مىنا مولدام بارسىنوسىدان بۇرىنعى ەكى رە»بارماي، 

 .بوالدى جىبەرمەكشى
 جاعىپار:

 نامى سوڭ كەتكەن مەن ەكىنشى،. ءبىر – بۇل بارىڭىز، ءوزىڭىز بولدى، شاعىڭىز ولەر بارمايمىن، مەن جوق، –
 ويارق حان. االدى جاتىپ قارىسىپ دەپ – ىقتيمال، دە كەتۋى ۇرداپ مىرەۋ-بىرەۋ الدە. ساعىنادى ويالپ مەنى قىزىم
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ا قويماستان ءجۇرىپ جاعىپاردى كوندىرىپ، جاعىپاردىڭ قىزىن ءوز قىزىمەن بىرگە ءبىر ۇيگە جاتقىزىپ قىرىق قىز د
نوكەرلەرىنە قوسىپ بەرىپ، ونىڭ سىرتىنان اسكەرمەن كۇزەتتىرۋگە ۋاعداالسادى. ءوستىپ جانىنداعى ءالىمجاندى 

وز قامزانىڭ قىزىمەن قوسىپ تاستاپ، ءوزى قاجى جولىنا اتتانادى. ەكى كۇنشىلىك جول جۇرگەن سوڭ جولدان قاراك
جۇما سايىن جولدا نە بولدى؟ قايتىپ »باسقا ءبىر ادامعا التىن كۇمىس بەرىپ، ءوز ورنىنا سالىپ قويا بەرەدى دە، 

، «دال وسى ارادا كەلەر كەزىڭدە ءوزىم توسىپ االمىنكەتىپ باراسىڭدار؟ وسىنى حابارالپ، حات جازىپ تۇرىڭدار. ء
. ەلەدىك ەسىككە قوڭىر بۇرىنعى شاھارىنداعى قامزانىڭ قاراكوز ايالنىپ، قايتا ءوزى بەرىپ، قويا اتتاندىرىپ دەپ –

 ىپ،جاز حات حانعا اتىنان ءوز وتىرىپ، قاراپ حاتقا ول. تۇرادى كەپ حات كىسىدەن كەتكەن ورنىنا ءوز سايىن جۇما
كەزدە قانداي قۋلىق ىستەپ قىزدى الىپ كەتكەلى جۇرگەنى تۋرالى  وسى. تۇرادى جۇرگىزىپ حانعا ارقىلى شابارمان

 ۇلكەن كىتاپ جازىپ، كۇن سايىن بەلگىلەۋدى قوزعالتا باستايدى.
ما قالدى ەكى جۇمەن كەلۋگە »ايالر جىلجىپ ءوتىپ جاتادى. ءبىر كۇنى جىگىتپەن قىزعا كىسى سالىپ، حات جازادى. 

ۇلزاگۇل، سەن جاالڭاش ويبايالپ، اكەڭنىڭ جاتقان ۇيىنە بار. ەگەر نە گ –دەگەندە ءتۇن ىشىندە حاننىڭ قىزى 
 «الگى مولدانىڭ قىزىن جاڭا ءبىر جاالڭاش كىسى كەپ الىپ قاشىپ كەتتى. مەن ارەڭ قۇتىلىپ شىقتىم»بولدى دەسە، 

 –« ىنءتۇسس قالپىنا جىگىت دە كەلسىن ۇيىنە كەمپىردىڭ شىعىپ، قاشىپ ءالىمجان كەزدە سول ءدال. بار دەپ –
 ىار ساسقاالقتاپ، حان. ىستەيدى بويىنشا ايتقانى جاعىپاردىڭ دەگەندە، قالدى جۇما ەكى كەلۋگە. جازادى دەپ

 .قويادى قۇرىپ دىمى سوڭ، الماعان تابا ىزدەپ، بەرى ىزدەپ،
 دەپ –ى دەيىك قالد ءولىپ قىزىڭ ايتامىز؟ دەپ نە ەندى بولدى، بوالتىن ۇيات قاتتى جاعىپاردان بۇل اي،-اپىر –

 توسىپ جەرىنەن اتتاندىرعان الدىڭعى جاعىپار كىسىنى كەتكەن جولىنا قاجى. كەلىسەدى ۋازىرلەرىمەن ءوزىنىڭ حان
 وسىپت جاعىپاردى جەردەن كۇنشىلىك ءبىر ۋازىرلەرىمەن حان كەزدە جاتقان كەلە كيىپ ءوزى كيىمىن قاجى الىپ،
م قايدا، قىزى»باستايدى. جاعىپار ەڭ اۋەلى ەل امانشىلىعىمەن قوسا  بوال جاپار جىك ايتىسىپ كەلدىڭ حوش الىپ،

 :حان قىسىلعان. سۇرايدى دەپ –« امان با؟ نەگە كەلمەدى؟
 :حان بەرگەندە تاياي قاالعا. بەرەدى جاۋاپ دەپ – كەتتىك، تاستاپ دەپ ما شارشاي. وردادا قىزىڭ –
ءومىر، توزباس تەمىر بولمايدى عوي. ادام مىڭ جاسايتىن قارعا  وشپەس. ۇستا بەرىك كوڭىلىڭدى. دوستىم جاعىپار، –

. يدىەڭىرە جىالپ جۇلىپ شاشىن جاعىپار. ەستىرتەدى دەپ –ەمەس، دەيتۇرعانمەن امال جوق، قىزىڭ دۇنيە سالدى، 
 :سۇرايدى وتىرىپ قاراپ تىكە حانعا كەزدە وتىرعان اسقا پالى شايىنىپ جۋىنىپ سوڭ كىرگەن ورداعا

ر، ءسىز ناعىز شىنىڭىزدى ايتىپ وتىرسىز با؟ ەگەر ولگەن بولسا امال جوق. ال كىسى ۇرالپ كەتسە، بىرەۋگە تاقسى –
قازىر كىتاپ ءاتتاندىرىپ جىبەرسەڭىز، مەن قايدان دا بولسا تاۋىپ االم. شىنىڭىزدى ايتىڭىز، وتىرىك ايتىپ وتىرساڭىز 

 .دەيدى –اشىپ تابامىن عوي 
 حان ساسقاالقتاپ:

 :جاعىپار سوندا. ايتادى ۋاقيعانى بولعان دەپ –اي، تاقسىر، كەشىر؟ قىزىڭدى بىرەۋ ۇرالپ كەتتى ويب –
 دەپ – عوي، ەدى كەرەك ايتۋ شىندىعىن باعانا وسىالي ءدال،. تابامىن بولسا، دا قايدان مەن. جوق كەم وندا –

 وي ىستەمەكشى بوالدى. جاعىپار:ت حان ءۇشىن كەلگەندىگى ەسەن جاعىپارعا كەلگەن جولىنان قاجى. قويادى
 اتىمەنۇرىقس جۇمانىڭ ءبىر دەپ – بەرىڭىزدەر ىستەي دايىندىعىن توي دەيىن وعان دەمااليىن، جۇماداي ءبىر مەن –

 .كەتەدى ۇيىنە
وتىرىپ، ەرتەڭ توي دەگەن كۇنى تاڭەرتەڭ حاننىڭ دارەت االتىن سول كەزدە قىز بەن جىگىتتى ۋاعداالستىرىپ 

 ءۇيىنىڭ ماڭدايشاسىنا كىتاپتى ءىلىپ قويادى دا، قىز بەن جىگىتتى ەرتىپ، ەلىنە تايىپ تۇرادى.
حان تاڭەرتەڭ دارەت بولمەسىنە كەلسە، ماڭدايشانىڭ ۇستىندە ءىلۋلى كىتاپتى كورەدى. الىپ وقىسا، ءجازيرا دەگەن 

 انىڭ باالسىن ەرتىپ كەپ، ءوز قىزىن الىپ كەتكەنى تۋرالى جانە ول ءۇشىن نە ىستەگەنى تۋرالى وقىپ شىعىپ:پاتش
 وقپاقتاپت تاققا ارتىن دەپ –اي، -اي! دانيالدىڭ مولدالىعىنىڭ اسقانى-ويپىرماي، جاعىپاردىڭ قۋلىعىنىڭ اسقانى

 .جىالپتى
 . عىلماننىڭ ونەرى62

باعدات شاھارىندا عىلمان دەگەن ءبىر اقىلدى ادام بولعان ەكەن. باعداتتا ونىڭ ءارتۇرلى بۇرىنعى وتكەن زاماندا 
دارىگەرلىك ونەرىمەن اتاعى شىعادى. مۇنى ەستىگەن باعدات پاتشاسى عىلماندى وزىنە شاقىرىپ الدىرىپتى. پاتشا كۇن 

الىپ جۇرەدى ەكەن. ءبىر كۇنى پاتشا سايىن ونىمەن بىرگە كەڭەسىپ وتىرادى ەكەن. عىلماننىڭ ونەرلەرىنە تاڭ ق
 ۇلكەن ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ:

 .دەيدى –ىلمان وتە اقىلدى جانە ونەرى دە كوپ ادام ەكەن. وسىن ءۋازىر ەتسەك قايتەدى؟ ع بۇل –
عا دەگەن وي« عىلمان ءۋازىر بولسا، ءبىزدى ورنىمىزدان تۇسىرەر»ءۋازىر پاتشادان بۇل ءسوزدى ەستىگەن سوڭ:  

 كەلەدى دە:
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ر ىستەي الماعان نارسەلەردى بۇل ىستەي االدى. ادامدا باسقا ويتكەنى قورقامىن، مەن عىلماننان بۇل! پاتشام ەي، –
 .دەيدى –دە ءولتىرىپ، ءوزى پاتشا بولىپ االر دەپ قورقامىن، سوندىقتان ءبىر كۇنى ءسىزدى دە، ءبىزدى 

 پاتشا كەنەت ويعا قاالدى دا، قاپا بولىپ:
ندا نە قىالمىز، تەز كوزىن تۋراسى عىلمان بۇل ەندى! عوي ەكەن بوالدى قيان پاتشاالرعى ادام اقىلدى مۇنداي –

 .دەيدى –جويىپ ولتىرەمىز بە؟ 
 ءۋازىر قۋانىپ: 
 رەمىز،ولتى سوڭ سونان االيىق، ءبىلىپ عىلىمدى سول الىپ، سۇراپ عىلىم ءتۇرلى ءۇش ودان اۋەلى! پاتشام ەي، –
 .دەيدى –
 يدىدە –ىڭ قولىڭا بەردىم، سەنن بەر، ىستەي دە، ءبىل ءوزىڭ دا قىلساڭ نە تۋراسىندا عىلمان بولسا، والي –

 .پاتشان
 كەلگىزبەيتىن بوالدى. عىلمان ۋازىردەن: سول كۇننەن باستاپ، عىلماندى پاتشانىڭ الدىنا

 :وعان ءۋازىر سۇراعاندا، دەپ – بولدى؟ كىرگىزبەيتىن مەنى نەگە پاتشا –
 .دەيدى – ءجۇر، بولماي ۋاقىتى پاتشانىڭ –

 عىلمان اقىلعا سالىپ، وياليدى دا پاتشانىڭ جاراتپاعاندىعىن بىلەدى.
 ءۋازىر: 
 .دەيدى – بەرىڭىز، جاۋاپ ساۋالدارعا سول بار، ساۋالدارى ءبىر رايتىنسۇ سىزدەن پاتشامىزدىڭ! عىلمان ەي، –
 .عىلمان بەرەدى جاۋاپ دەپ، – دايارمىن، قىزمەتتەرىڭىزگە دا ءارقاشان مەن –
 ءۋازىر: 
دۇشپاندى ۇستاۋعا، ولتىرۋگە، قانداي عىلىمدى وقۋ كەرەك. ەكىنشى ساۋالى:  استىنداعى قول: ساۋالى ءبىرىنشى –

 .دەيدى –پاتشا قول استىنداعى حالقىن قايتسە بايىتا االدى. وسى ەكى ءتۇرلى ءىستىڭ عىلىمىن بىزگە جازىپ بەرىڭىز، 
 عىلمان:

 .دەيدى – بەرىڭىزدەر، ۋاقىت جىل ەكى بەرۋگە جازىپ عىلىمداردى مۇنداي –
 .ءۋازىر دەيدى –ەكى جىل تۇرسىن، ەكى اي بەرمەيمىز، ەكى جۇمادا جازىپ بىتىرەسىز،  –

 عىلمان ەكى جۇمادان كەيىن ءوزىن ولتىرەتىنىن بىلەدى دە:
 جۇما بىرء سونى مەن ەندى بار، كىتابىم جازعان جىل نەشە قىلىپ، سارىپ اقىلىمدى بار تۋرالى ىستەر بۇل مەنى –

 .دەيدى –پ بەرەيىن، ىتۇزەت قاتەسىن قاراپ،
 ءۋازىر قۋانىپ شىعىپ كەتىپتى. ءبىر جۇمادان سوڭ، عىلمان ۋازىرگە كەلىپ: 
 .دەيدى – ەكەن، تاپسىرسام ءوزىم پاتشاعا ءبىراق بولدىم، تۇزەتىپ كىتاپتى –
 ءۋازىر عىلماندى پاتشانىڭ الدىنا الىپ بارعان سوڭ. عىلمان كىتاپتى پاتشاعا بەرەدى. 

 ۋازىرگە:پاتشا 
 .دەيدى –! بەرىڭىز قۇيىپ شاراپ كەسە ءبىر ءقازىر سىيالڭىز، عىلمانى –
ءۋازىر ۋ سالىنعان شاراپتان ءبىر كەسە قۇيىپ بەرەدى. عىلمان شاراپتا ۋ بار ەكەنىن سەزەدى دە، ءۋازىر مەن حانعا  

سەزدىرمەي، قالتاسىنان ءبىر كىشكەنە تۇيىرشەك تۇز سەكىلدى نارسەنى كەسەگە سالىپ جىبەرىپ، ءبىرازدان كەيىن 
ادام سەكىلدەنىپ، قينالىپ تۇرادى دا، كەسەنىڭ تۇبىنە ۇيىعان  شاراپتى ءىشىپ ساالدى; ءبىرازدان سوڭ ول ۋ ىشكەن

 ۋعا ساۋساعىن مالىپ ۋازىرگە:
ستەيتىنىن ى ەن بەتتەرى، مىنا كەرەگى سەندەرگە اسىرەسە كىتاپ، پايدالى كوپ بەردىم، كىتاپتى! شىراعىم ءۋازىر، اي، –

 وۇراپ،س رۇقسات پاتشادان دە، جىبەرەدى جاعىپ بەتتەرىنە كىتاپتىڭ ۋدى ساۋساعىنداعى دەپ، –مىناۋ ارادا جازدىم، 
 ىتاپتىڭك وسى كىم-كىمدە»: قاراسا جازۋدى الىپ، كىتاپتى سوڭ شىققان عىلمان پاتشا مەن ءۋازىر. كەتەدى شىعىپ
 عانبۇ ءۋازىر مەن پاتشا. دەپتى –، «نىڭ قۋاتى ءتىپتى كەمىمەيدىكىسى ول جاالسا، دەيىن رەتكە ون قاعازىن
 .لەدىو ءىشىپ، وزدەرى ۋىن ءوز ءسويتىپ جااليدى، قاعازدى شەيىن بەتكە ايتقان جازۋىنداعى كىتاپتىڭ قۋانىپ،

، «پاتاش قول استىنداعى حالىق تىنىش بولسىن دەسە، اركىمدى اقكوڭىل، ادەپتى قىلىپ ۇيرەتسىن!»سول كىتاپتا: 
استىنداعى  پاتشا قول»، «ەككە تاربيەلەيتىن بولسىنپاتشا قول استىنداعى حالىق باي بولسىندەسە، اركىمدى ەڭب»

 .ەكەن دەگەن –، «زۇلىمدىقتى تيامىن دەسە، اۋەلى ءوزى زۇلىمدىقتان تيىلسىن!
 . شال مەن كەلىن63

باياعىدا قايىر دەگەن شال بولىپتى. شالدىڭ سامەت دەگەن باالسى بولىپتى. شالدىڭ كاسىبى: بازارعا توعىز سەركەنى 
ەكەن، نە ساتپايدى، نە سويمايدى، توعىز سەركەنىڭ بۇلىنا توعىز نار تۇيەنىڭ جۇگىن اكەلەدى ەكەن.  ايداپ بارادى

 ءبىر كۇنى شال باالسىنا ايتادى:
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نى بازارعا ايداپ بار، نە ساتپا دا، نە سەركە توعىز وسى سوندىقتان. جاقىن كورىم تورىمنەن قارتايدىم، مەن باالم، –
 سەركەنى توعىز باالسى. دەپتى –سويما دا، ءبىراق وسى توعىز سەركەنىڭ بۇلىنا توعىز نار تۇيەنىڭ جۇگىن اكەل، 

 نجايدا. بار ءسوزى دەگەن «سويما» دەسە سويايىن; دەگەن «ساتپا» اكەسى دەسە ساتايىن كەلىپ ايداپ بازارعا
قارسىلى ايداپ جۇرە بەرىپتى. كوشەدەن ساقىپجامال -رەمە. مىنا كوشەگە، انا كوشەگە ەرسىلىبە بۇل بىرەۋ جاي

 دەگەن ءبىر قىز كەزدەسىپ:
 ساتىپ، اراپت ءتۇبىتىن اپارىپ، زاۆودىنا ءتۇبىتىن سەركەنى توعىز وسى اكەڭ سەنىڭ ادامسىڭ، ناشار نەعىلعان سەن –

ن ىستەپ دەپتى. سامەت ساقىپجامال قىزدىڭ ايتقانى« جۇگىن الىپ قايتاتىن تۇيەنىڭ نار توعىز بۇلىنا سەركەنىڭ توعىز
توعىز سەركەنى ءتۇبىت زاۆودىنا اپارىپ، ءتۇبىتىن تاراپ ساتىپ، توعىز نار تۇيەنىڭ جۇگىن الىپ قايتىپتى. اكەسى 

 باالسىنىڭ الدىنان شىعىپ:
 قىز ربى»ء قىسقاندا، سۇراپ دەپ –ايتتى ما؟  بىرەۋ بولماسا بە؟ ىستەدىڭ بەتىڭمەن ءوز اقىلدى وسى باالم، –

 الىپ ىرىپ،ايتت ايەلدىككە باالسىنا جامان بەرىپ، ماتاپ جەتىنى قىرىق قىزدى سول شال. باالسى دەپتى «ەدى ايتىپ
 :شال قايىر كۇنى ءبىر. بەرىپتى

پ تۇيەمەن وسى ساپارعا بارى ەكى ىلەسىپ كەرۋەندەرگە مىنا. جۋىق كورىم تورىمنەن قارتايدىم، بولسام مەن باالم، –
 .دەپتى –كەل، 

 جاڭا تۇسكەن كەلىن:
 .دەپتى – ەكەن، ءجون بارۋ ءوزىڭىز جولعا وسى ەكەن، جەر تۇسەتىن تۇياعى تۇيەنىڭ ءجۇرىپ كوپ اتا، –
تى. ارىپب كەتە ءجۇرىپ جول كەرۋەنشىلەرمەن الىپ تۇلىگىن-ازىق شال دەپ – بارايىن، اق-ءوزىم بولسا والي باالم، –

جولشىباي شالدىڭ تۇيەلەرى اقساپ، جولداستارىنان كەيىن قالىپ قىرىق ۇرى كەزدەسىپ توناپ، ولتىرمەكشى بولعاندا 
 شال بىالي دەيدى:

 پە؟ كەرەك قانىم قاسىق ءبىر مەنىڭ بولماسا پە، كەرەك مال سەندەرگە باالالر، –
 ۇرىالر:

 .دەپتى –، «اات مالىڭدى»: جىگىت ەكى-بىر. دەپتى – كەرەك، مال –
 سوندا شالدىڭ ايتقان مالى:

 انىسىنج جانىسا بار، قايراعىم قارا بوساعادا جاق وڭ بەرسىن، سونى بار، اتانىم سارباس الپاس اتان، قاراباس الپىس –
 ەكى الدىندا ىكتىڭەس. بەرسىن كىلىتتىسىن سونىڭ بار، ساندىعىم كىلىتسىز ءبىرى كىلتتى، ءبىرى. بەرسىن سونى –

 – ايت، االماب مەن كەلىن وسىنى. ۇرىالرعا شال دەپتى –ەرەك بار، بىرەۋىن كەسىپ، بىرەۋىن تۇجىرىپ بەرسىن! بايت
 .دەپتى

 ەكى جىگىت كەلە جاتىپ:
. ويادىق جىبەرمەي ءبىزدى وندا دەسەك، كەلدىك مالعا توناپ، اكەڭدى ءبىز دەيمىز؟ نە كەلىنىنە مەن باالسى ءبىز –

 .دەيدى –ل ايتۋ كەرەك، دالە ءبىر سوندىقتان،
 سوندا بىرەۋى:

 مالعا انسوع ايتتىرىپ، اكەڭ توقالدىققا ساعان قارىنداسىڭدى سۇلۋ دەگەن كەنجەكەي سەنىڭ تاپتىم، دالەل مەن –
 االسىناب شالدىڭ جاتىپ كەلە ۇرى ەكى. دەپتى ايتايىن مالىن اكەسىنىڭ دەسە – «مال؟ قانداي». دەيىك – كەلدىك،

 باال. پتىسۇرا دەپ –« كىم باالسىسىڭ؟»لقى باعىپ ءجۇر ەكەن. امانداسىپ تۇرعاننان سوڭ ۇرىالر: جى. جولىعىپتى
 يدىدە – «نە؟ كۇيەۋى». دەيدى – «!عوي ەكەنسىڭ كۇيەۋ»: ۇرىالر. دەپتى «باالسىمىن شالدىڭ دەگەن قايىر»
ىرىپ، رىنداسىن ساعان توقالدىققا ايتتقا سۇلۋ دەگەن كەنجەكەي جىگىتتىڭ مىنا اكەڭ سەنىڭ»: بىرەۋى ۇرىنىڭ. باال

 لىپا ۇرىنى ەكى باال. دەپتى –، «سوعان قۇدا تۇسە مالعا كەلدىك. مىنا جىگىت سەنىڭ تۋعان قايناعاڭ بوالدى
 :كەلىنشەگىنە كەلىپ

 ۇرى ىەك شىقسا اقىرادى،ش داالعا سامەتتى ايەلى. دەيدى – قۇي، قۇيماقتى سال، كورپە توسە، كىلەمدى قاتىن، –
 تۇر ەكەن. ساقىپجامال:

 .سۇرايدى دەپ – كىم؟ كىسىڭ تۇرعان كەلىپ مىنا –
 ايتتىرىپ، دىققاتوقال ماعان اكەم قارىنداسىن سۇلۋ دەگەن كەنجەكەي جىگىتتىڭ مىنا قايناعاالرىم، مەنىڭ كىسىلەر بۇل –

 دەپ –« تامنىڭ بەرگەنى؟ا ەكەن مال قانداي»: كەلىن سوندا. دەيدى – كەلىپتى، مالعا جانە تۇسە قۇدا سوعان
 الپىس ارباس،س الپىس بىزدە. دەپتى – بەرسىن، سونى بار، اتانىم سارباس الپىس قاراباس، الپىس باال سوندا. سۇراپتى
 – بەرسىن، كىلىتتىسىن سونىڭ بار، ساندىق كىلىتسىز ءبىرى. ساندىق كىلىتتى ءبىر ەدى؟ بار قاشان اتان قاراباس
، جانىسىن سونى بەرسىن-دىق قاشان بار ەدى؟ وڭ جاق بوساعادا قارا قايراعىم بار، جانىساسان ونداي بىزدە. دەپتى

 بەرسىن، تۇجىرىپ ءبىرىن كەسىپ، ءبىرىن بار، بايتەرەك ەكى الدىندا ەسىكتىڭ ەدى؟ بار قاشان مال ونداي. دەپتى –
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. ەپتىد –ىنىڭ بىرەۋى دە جوق قوي، مال ايتقان وسى اكەمنىڭ. ىدەپت – ما؟ بار بايتەرەك ەكى كانەكەي. دەپتى –
 جىلعى ءۇش باال. دەپتى «عوي جيناي جۇرتىڭدى-ەل دا، سوي بيەنى تۋ جىلعى ۇش»ء شاقىرىپ داالعا باالنى كەلىن

 تىراو دەپ «اكەتەمىن مال» جىگىت ەكى ىشەدى، قىمىزدى. جەيدى ەتتى جينايدى، جۇرتىن-ەل. سويادى بيەنى تۋ
 ىنا:قۇداس ءبىر كەلىن. بەرەدى

 اقالداراقس. دەپتى –! سۇرا ەكەن، پا ۇلىقسات سوعان بار، ءسوزىم اۋىز ەكى-بىر ايتاتىن اقساقالدارعا مىنا مەنىڭ –
 اتامدى ،ءجۇرىپ جول اي ەكى اتام مىناۋ، ايتقانى اتامنىڭ مەنىڭ»: مىناۋ ايتقانى كەلىننىڭ سوندا. دەپتى ۇلىقسات

الىپ، ءوزىن ولتىرەتىن بولعان سوڭ ۇرىالرعا ايتقان مالى: الپىس قاراباس  تۇلىگىن-ازىق ەكەن، توناعان ۇرىالر كوپ
 ىلىتتىك ءبىرى – ەكىنشى. دەگەنى كەلسىن جىگىت الپىس اقساقال، الپىس –اتانىم بار، سونى بەرسىن دەگەنى 

 –نى. ءۇشىنشى ەدەگ كەلسىن مەنى – دەگەنى بەرسىن كىلىتتىسىن سونىڭ بار، ساندىق كىلىتسىز ءبىرى بار، ساندىق
 تورتىنشىء. دەگەنى كەلسىن باالم سول بار، باالم جاپسار – دەگەنى بەرسىن سونى بار، قايراعىم قارا بوساعادا جاق وڭ
 ەكى نوتىرعا وسى – دەگەنى بەرسىن تۇجىرىپ ءبىرىن كەسىپ، ءبىرىن بار، بايتەرەك ەكى الدىندا ەسىكتىڭ –

 جىگىتتەر ەردەج سول. كەلىن دانىشپان دەپتى –باستاپ الىپ كەلسىن دەگەنى،  ماعان ءبىرىن ءولتىرىپ، ءبىرىن ۇرىنىڭ
 ۇرىالردان كەسىنا دانىشپان بارىپ، باالسى جاپسار كەلىنى، بوزباال، الپىس شال، الپىس ءولتىرىپ، بىرەۋىن ۇرىنىڭ ەكى
 .قۇتقارىپتى اجالدان كەلىن دانىشپان شالدى دانىشپان. قايتىپتى الىپ ساۋ-امان
 . كەدەي قىزى مەن حان باالسى64

 بۇرىنعى زاماندا ءبىر حان حالقىن جيناپ، جارلىق شاشادى:
 .دەيدى – الىڭدار، سايالپ حان ورنىما مەنىڭ جۋىق، كورىم تورىمنەن ۇلعايدى، بولسا جاسىم مەنىڭ –
 .دەيدى –الدى، بو حان باالڭىز عوي، ەمەسسىز باالسىز بوالدى، حان باالسى حاننىڭ ولسە، حان تاقسىر، –
 شەشەسى-اكە باالنىڭ. حان دەيدى – باعىناسىڭدار، سوعان بوالدى، حان باستاپ بۇگىننەن باالم ەندەشە ال، –

 :ايتادى حالقىنا سوڭ تۇرعان بولىپ حان جىل بىرنەشە حان. قويادى ارۋالپ ءولىپ،
 .دەيدى – كەلەدى، ۇيلەنگىم ەندى جەتتىم، ەر –

 ەل:
 .دەيدى –، ۇيلەنىڭىز تاقسىر، –
 پكيىندىرى جاقسى قىزدارىن تاراپ، حالىق. حان دەيدى – جيناڭدار، تەگىس قىزداردى استىمداعى قول ەندەشە، –

 :ايقاياليدى قىزدارعا جيىلعان شىعىپ، باسىنا مۇنارانىڭ حان. كەلەدى الىپ الدىنا
 .دەيدى –اسقان سۇلۋىڭدى االمىن،  جۇرتتان نە االمىن، عانا بىرەۋىڭدى المايمىن، ءبارىڭدى سەندەردىڭ مەن –
 شىعىسىنىڭ نمە باتىسى كۇننىڭ – ءبىرىنشى. االمىن شەشكەنىڭدى سونى بار، جۇمباعىم اۋىز ءۇش ايتاتىن ءۇشىن ول

 وتىرىك – ءۇشىنشى; تابىڭدار سونى جەر، قانشا اراسى كوكتىڭ مەن جەر – ەكىنشى; تابىڭدار سونى جەر، قانشا اراسى
-بەت دارقىز سونىمەن. بەرەدى مەرزىم تاۋلىك بەس ءۇشىن ول. دەيدى –ى قانشا، سونى تابىڭدار، اراس شىننىڭ پەن

 ۇرگەنج باعىپ قوي قىز كۇن ءبىر كۇندەردە. المايدى شەشە جۇمباقتى بۇل كىشى-ۇلكەن. تارايدى كەتىپ بەتىمەن
ەن، ڭىر تونى ومىرىندە ۇستىنەن تۇسپەگقو شال. ەكەن مااليى بايدىڭ ءبىر قويشى. بىتەدى مەرزىم. كەزدەسەدى شالعا

 جايدى شالعا ايتادى. شال ايتادى:-قوڭىر وگىزدەن باسقاعا مىنبەگەن قويشى ەكەن. قىز ءمان
 ءۇيىن قىز. دەيدى – بىلەدى، سول بىلسە ەدى، بار قىزىم ۇيدە جاستا ءۇش ون مەنىڭ. شىراعىم بىلمەدىم، –

 .سۇرايدى
ىل وتىر، سونىڭ شەتىندە ءبىر جەرىن التىن شاپقان، ءبىر جەرىن كۇمىس شاپقان ءۇي اۋ ءبىر استىندا توبەنىڭ اناۋ –

 «ىعارش وسى» ىشىنەن. بوالدى كەز ۇيىنە كەدەي ءبىر شەتىندەگى اۋىل ىزدەپ قىز. دەيدى –بار، سول بىزدىكى، 
ايدى. قىز نىڭ قىزى ايتپقويشى. تۇسىندىرەدى سوعان جايىن شارۋا. ەكەن وتىر تىگىپ كەستە قىز جاس. وياليدى دەپ

ايتپاعان سوڭ حانعا كەلەدى. ءبىراق، قويشى قىزى كيىنىپ، ارتىنان قالماي بىرگە جۇرەدى. كەلسە، حان قىرىق 
ىنىڭ دى. جاڭاعى قويشۋازىرىمەن دايىندالىپ، مۇناراسىنىڭ باسىنا شىعىپ تۇر ەكەن. باياعى قىزداردىڭ ءبارى جيناال

 جاس قىزى سوالردىڭ شەتىنە كەلىپ وتىرادى. حان ايقايالپ:
 تاعىنان حان. بولمايدى ءۇن بىرىندە-بىردە قىزداردىڭ جينالعان. دەيدى – ما؟ تاپتىڭدار جۇمباعىمدى مەنىڭ –

 ىڭقويشىن الگى سوڭىندا ەڭ. دەيدى – ،«جوق جوق،»: دە ءبارى. باستايدى سۇراي شۇقىپ، جەكە-جەكە ءتۇسىپ،
 :ول. سۇرايدى قىزىنان جاس

. ەرەدىب ايتىپ قايتادان قىزعا حان جۇمباقتى. ايتادى كەلمەگەندىگىن بۇرىن قىز. قاالدى ساسىپ دەپ –؟ نەنى –
 :جۇمباعىنا ءبىرىنشى حاننىڭ قىز
. دەيدى – ،باتادى كۇنى سول شىعادى، ەرتەڭگىسىن. جەر كۇنشىلىك اق-ءبىر اراسى شىعۋىنىڭ مەن باتۋى كۇننىڭ –

 :ايتقاندا جۇمباعىن ەكىنشى
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 جەر قاراسام تومەن: سەبەبى. دەيدى –اق، -تاقسىر، جەر مەن كوكتىڭ اراسى ەكى كىرپىگىڭنىڭ اراسىنداي –
 :جۇمباعىنا ءۇشىنشى. قىز دەيدى – پە؟ ەمەس سوالي. كورىنەدى اسپان قاراسام جوعارى كورىنەدى،

ورەدى، ىگەنى وتىرىك. كوز كەست ونىڭ ەسىتەدى، قۇالق سەبەبى، ەلى، بەس اراسى شىننىڭ پەن وتىرىك تاقسىر، –
 .دەيدى –اق ەلى، -ونىڭ كورگەنى شىن، ەكەۋىنىڭ اراسى بەس

 حان جيىلعان قىزداردى تاراتىپ، ءۋازىرىن شاقىرىپ:
 ەكەن كەيىن مەرزىمنەن وسى. دەيدى – ۇيلەنەمىن، كەيىن كۇننەن بەس ون. كۇت قىزىن جاس قويشىنىڭ مىنا –

 :حان. قوسىالدى ەكەۋى قىلىپ، تويىن
. دەيدى – تاستايمىن، دا بولسا قىزىڭ ۇل، قانشا ىستەمەسەڭ ايتقانىمدى وسى ەگەر ايتپا، سىر باسقاعا مەنەن –

 .بوالدى قىزى ۇلى، قانشاما ەكەۋىنىڭ
 قىرىق حان. عوي دەگەن –« حان ەرىكسە، حالىق ويىنشىق بوالدى»حان ءبىر كۇنى ۇيىندە جاتىپ ەرىگەدى. 

 :الىپ شاقىرىپ ءۋازىرىن
 .دەيدى –! عوي كوردىڭدەر قىزىعىمدى مەنىڭ سەندەر كورەيىن، ءبىر دە مەن قىزىقتارىڭدى سەندەردىڭ ەي، –

 :ءۋازىر قىرىق
 شەشپەسەڭدەر. بەرەدى مەرزىم اي ءبىر ايتادى، جۇمباق ءبىر حان والرعا. دەيدى – كورىڭىز، تاقسىر، ە، –

 .دەيدى – االمىن، باستارىڭدى
 حان:

 زىمىمەر. المايدى تابا ەشقايسىسى ۋازىرلەردىڭ. دەيدى –ننىڭ اراسى نەدە، سونى تابىڭدار؟ شى پەن وتىرىك –
 نجۇمباعى. سۇرايدى بارىپ حانىمنان سوڭ بولماعان جان سۇراماعان ءۋازىر باس. جيناالدى قايتا ۋازىرلەر ءبىتىپ،
 :ايتادى. باس ءۋازىر شىعىپ بارا جاتىپ سەرتىن بولعان حانمەن ول ءبىراق،. شاعىدى بولىپ بىلەتىن حانىم ايتسا،

 ۋازىردىڭء قىرىق قوي،». االدى شاقىرىپ قايتا ويالنىپ، حانىم. دەيدى – موينىڭدا، سەنىڭ قانى ءۋازىردىڭ قىرىق –
 :ايتادى شەشۋىن وعان دەپ، «تاستار ەتىپ تاالق مەنى حان بولسا ازار ايتايىن، جۇكتەگەنشە، موينىما قانىن

ىننىڭ اراسى قىزىل تىلدە. نەگە دەسەڭ، داۋدان دا، جاۋدان دا ايىراتىن ءتىل، وتىرىك پەن شىندى ش پەن وتىرىك –
 شۋىنشە جۇمباعىنىڭ ايتقان حاننىڭ ءۋازىر باس. حانىم دەيدى –دا ايتاتىن ءتىل، وسىالي دەپ حانعا ايتارسىڭ، 

 زىر:ءۋا باس سۇراعاندا، دەپ «تاپتى كىم شەشىمىن مۇنىڭ» ءبىراق،. تابادى
 تاستاماق ەلىناي حان. مويىندايدى ايتقاندىعىن ايەلى. سۇرايدى شاقىرىپ ايەلىن حان. دەيدى – ايتتى، ايەلىڭ سەنىڭ –

 ارىء ءتاتتى، مۇنداي. بەرەدى تاماق حانعا دەپ «تاتىڭىز ءدام ءبىر رەت سوڭعى قولىمنان»: ايەلى سوندا. بوالدى
 . ماس بولىپ ايەلىنە:ەكەن ىشپەگەن ءومىرى حان تاماقتى ءدامدى

 .دەيدى – تاالق، تاستادىم، ايتقان، ايتقانىم –
 .ايەلى دەيدى – بار، تىلەگىم بار، قىزىم بار، ۇلىم توقتا، –

 حان:
 ايەل .كەتەدى ۇيىقتاپ دەپ – بوالدى، قالدىرساڭ ءۇيىمدى ۇستىمدەگى تاعىمدى، استىمداعى تەك ال، دە ءبارىن –

 ىپ:ال شاقىرىپ ءۋازىردى قىرىق
 ىڭوسىن كۇندە ءتورت. دەيدى – كوشىرىڭدەر، جاققا وزگە تۇگەلىمەن باسقاسىن تاعىنان جايىن، قورا ءۇيىن، –

 :ىنەايەل ويانىپ حان. تاستايدى اپارىپ كوشىرىپ، دا حاندى جاتقان ۇيىقتاپ كۇنى بەسىنشى. ورىنداالدى ءبارى
 :ايەل. دەيدى – مە؟ ەسىڭدە دەگەنىم تاالقسىڭ –
انىڭدى ال دەگەنىڭ ەسىڭدە مە، حالىقتى الدىم، قازىناڭدى الدىم، ءوزىڭدى الدىم، قوراڭ مەن تاعىڭدا قاالع –

 ...ەكەن قوسىلعان رەت ەكىنشى ايەلىنە حان جاساپ، توي قايتادان. راس ءبارى قاراسا حان. دەيدى –قالدىردىم، 
 . اقىلدى ەتىكشى65

ەن. ونىڭ ءاربىر ءتارتىبىن حالقى ەش توقتاۋسىز ۋاقىتىمەن ورىنداپ بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر پاتشا بولعان ەك
ىپ ناق كەل-مەنىڭ ءارقاشان حالىق پايداسىنا ەتكەن ءامىرىم ورنىنا ناقپا»تۇرادى ەكەن. ءبىر كۇنى بۇل پاتشا: 

قىما مەن وسى حالتۇرادى جانە حالقىم دا مەنى جاقسى كورەدى. سوندىقتان دا مەن والردىڭ پايداسىن وياليمىن. ەندى 
 دەپ –« زياندى ءبىر ءامىر تاراتايىن. حالقىم تىڭداپ، ورنىنا كەلتىرەر مە ەكەن؟ جوق، كەلتىرمەس پە ەكەن؟

 :ۋازىرلەرىنە ويالپ،
 .قىالدى ءامىر دەپ، –! قىلماسىن پايدا باسىنا ەشكىم. حابارالندىرىڭدار تەگىس حالىققا –
 ىققا ەستىرتىپ بولىپ، پاتشاعا:حال ءامىردى بۇل ۋازىرلەر سوڭ بۇدان –
 .دەيدى – بولدى، كەلتىرەتىن ورنىنا ايتقانىڭىزداي ناق-ناقپا ءامىرىڭىزدى حالقىڭىز –
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 االيق ءامىرىنىڭ كيىپ، كيىم ەسكى بوتەن، ۇستىنە سوڭ بولعان ءتۇن. ايتپايدى جاۋاپ ەش ۋازىرلەرىنە پاتشا –
ى ءبىر ۇيىدە شام جانىپ تۇر ەكەن. پاتشا قايىر سۇراعان كىسى شەتتەگ جۇرسە، كوشەدە ءۇشىن كورۋ ورىندالعانىن

بولىپ، شام جانىپ تۇرعان ۇيگە كەلسە، ءۇيدىڭ ىشىندە ءبىر ەتىكشى ەتىك تىگىپ وتىر ەكەن. ەتىكشى قايىرشىنى 
 كورىپ تۇرا كەلىپ، ءبىر كىشكەنە نان بەرەدى. سوندا قايىرشى:

 ەشكىم باسىنا پايدا قىلماسىن جانە شام دا جاقپاسىن دەگەنى»ان ادامسىڭ؟ قىلع نە تۇتپاعان ءامىرىن پاتشانىڭ سەن –
 .دەيدى –« قايدا؟

 سوندا ەتىكشى:
 ۇندەك اداممىن، جارلى مەن سەبەبى، اقماق، دا پاتشا وتىرعان قىلىپ ءامىر سونداي بار؟ جۇمىسىڭ نە وندا سەنىڭ –

مىن. مىنە، مەن سونىمەن كۇن كورىپ وتىرمىن. پاتشا اقىلدى قىال زيان تەڭگە ءتورت دا، قىالمىن پايدا تەڭگە ءتورت
 .دەيدى –بولسا، وسىنى بىلەر ەدى، 

 پاتشا بۇعان جاۋاپ قايتارماستان ۇيىنە كەلەدى دە، اقىلدى ءتورت ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ:
رايتىن ساۋالىم بار: سۇ سىزدەردەن مەن ەندى. ەدىم قىلىپ ءۋازىر وزىمە دەپ، كوپ اقىلى باسقاالردان سىزدەردى –

كۇنىنە ءتورت سوم پايدا دا، ءتورت سوم زيان دا قىالمىن. سول پايدام مەن زيانىم نە؟ ءۇش كۇن ىشىندە سونى 
تابىڭدار. تابا الماساڭدار، باستارىڭىزدى االمىن! وزدەرىڭ تاپپاساڭدار دا تاباتىن كىسى تاپساڭدار، جازادان قۇتىالسىڭدار! 

 .دەپتى –
ۇش كۇننىڭ ىشىندە وزدەرى دە جانە تاباتىن كىسى دە تابا الماعان سوڭ، ەندى پاتشاعا كورىنبەي، ۋازىرلەر ء

 قاشپاقشى بولىپ جۇرگەندە، باياعى ەتىكشى ۋازىرلەرگە كەلىپ:
 .دەيدى – ەدىڭىزدەر؟ بەرەر نە ماعان سىزدەر تاپسام، ساۋالىن سۇراعان پاتشانىڭ مەن –

بەرمەكشى بوالدى. ەتىكشى ۋازىرلەردەن ءتورت مىڭ ءدىلدانى ساناپ الىپ، والرمەن ۋازىرلەر ءتورت مىڭ ءدىلدا 
 پاتشاعا بارادى دا:

 ومدىس ءبىر: بىالي ول. قىالم دا زيان سوم ءتورت قىالم، پايدا سوم ءتورت كۇنى ءار تىگىپ، ەتىك مەن تاقسىر، –
ۇدىققا تاستايمىن، ءبىر سومدى ايەلىم مەن ق سومدى ءبىر بەرەم، قارىزىما ەسكى سومدى ءبىر بەرەمىن، قارىزعا

 .دەپتى –ەكەۋىمىزگە جۇمسايمىز، 
 سوندا پاتشا:

 قتاپانى ورنىن جۇمسالعان سومنىڭ ءۇش قالعان تۇسىنەمىز، دە ءبارىمىز اقشاعا جۇمسالعان ەكەۋىڭە مەن ايەلىڭ –
 .دەپتى – ءتۇسىندىر،

 بۇل سوزگە ەتىكشى بىالي جاۋاپ قايتارىپتى.
 دىسوم بىر»ء. بەرەمىن باالما دەپ – اسىرار، ءوزىمدى قارتايعاندا: دەگەنىم –، «سومدى قارىزعا بەرەمىن بىر»ء –

 ءبىر ەندى». بەرەمىن شەشەمە مەن اكەم كارى اسىراعان جاسىمدا ءوزىمدى: دەگەنىم – ،«بەرەمىن قارىزىما ەسكى
پ كەلىپ وتىرعان قىزىم بار، سوعان بەرەمىن قايتى تۇرماي كۇيەۋىنە: دەگەنىم – ،«تاستايمىن قۇدىققا سومدى

 .دەپتى –دەگەنىم، 
 .ەكەن قىلعان ءۋازار وزىنە دەپ، –، «بۇل ەتىكشى اقىلدى ادام ەكەن»سوندا پاتشا: 

 . ونەردىڭ كۇشى66
اتباي ءجۇرىپ، ءسبۇرىنعى وتكەن زاماندا حاسەن دەگەن پاتشانىڭ جالعىز ۇلى بولىپتى. باالسى ىدىرىس ەل اراالپ 

دەگەن ءبىر ديحانشىنىڭ سۇلۋ قىزىنا عاشىق بولعان ەكەن. قىزدىڭ اتى ءدۇريا ەكەن. ءبىر كۇنى ىدىرىس قىزدىڭ 
 اكەسىنە ءسوز سالىپ، كىسى جىبەرىپتى.

 ءساتباي: 
 ءدۇريا ،ەلىپك ءوزى ۇيىنە قارتتىڭ ءساتباي ىدىرىس سون سونان دەپتى، بىلەدى ءوزى دا بارماسا دا، بارسا قىزىم –
 عا ءوزىنىڭ ويىن ايتىپتى. سوندا ءدۇريا:قىز
 .دەپتى – با؟ ويالدىڭ ونى قىزىمىن، ديحانشىنىڭ بولسام مەن ۇلىسىڭ، پاتشانىڭ بولساڭ سەن –
 .ىدىرىس دەيدى – الدىڭا، وتىرمىن كەلىپ تولعانىپ ءجۇز ويالنىپ، ون ويالندىم، ءدۇريا، ويالنبايىن، نەگە –
 ءدۇريا ويالنىپ: 
 .سۇرايدى دەپ –ىڭ بار ەدى؟ ونەر قانداي –
 .ىدىرىس دەيدى –جوق، ونەرىم ەشقانداي –
 :تۇرىپ ىدىرىس سوندا! جىگىتىم تاپ، جولىڭدى دە، ءۇز ءۇمىتىڭدى قيىن، ارتۋ ءۇمىت ونەرسىزگە –
 بار. كەرەگى قانشا ونەردىڭ ادامعا بولعان پاتشا عوي، بوالمىن پاتشا جاقىندا مەن دەيسىڭ، والي نەگە ءدۇرياجان، –
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 كوپ، ىوكىنىش ونەرسىزدىڭ مە؟ جەتە كوزىڭ بوالرىڭا كىم ەرتەڭ پاتشاسىڭ، بۇگىن دەمە، والي جىگىتىم، جوق، –
 پە؟ ەمەس قورلىق بويعا وپىق، ويعا ونەرسىزدىك شىعادى، ورگە ورمەلەپ ونەرلى

سارايىنا كەلىپ، اكەسىنە بولعان جايدى ايتادى. حاسەن پاتشا قول استىنداعى قىز سوزىنە نامىستانعان ىدىرىس پاتشا 
 بارلىق شەبەرلەردى شاقىرتىپ الىپ:

 ىسىءارقايس ونەرشىلەردىڭ. سۇراپتى دەپ – كەرەك؟ ۋاقىت قانشا بەرگەندەرىڭە ۇيرەتىپ ونەر ءبىر باالما وسى –
رەك دەپ كە اي ءۇش كەرەك، اي التى بىرەۋلەرى ەندى قەرەك، جىل ءبىر بىرەۋلەرى. بەرىپتى جاۋاپ ءتۇرلى ءار

 شۋالسىپ تۇرعاندا، باسىنا جۇننەن قالپاق كيگەن توقتىباي دەگەن ءبىر ونەرشى شال:
 بەس ون .تاپسىرادى توقتىبايعا باالسىن پاتشا. دەيدى – بوالدى، شىعارۋعا ۇيرەتىپ ونەر كۇندە بەس ون باالعا –

 اتشا باالسىنا:پ حاسەن. شىعادى ۇيرەنىپ باسۋدى قالپاق توقتىبايدان ىدىرىس ىشىندە كۇن
 قايت، ىپكورسەت ونەرىڭدى قىزعا ءتۇسىپ، قۇدا بارىپ، ۇيىنە قارتتىڭ ءساتباي ەرتىپ، كىسى بىرنەشە قاسىڭا –

 ۇلكەن ،الىپ ءدۇريانى قىزى كەلىسىپ، بارىپ، قارتقا ءساتباي ديحانشى ىدىرىس. دەيدى – بولسىن، قوش كوڭىل
 ى. پاتشانىڭ ۇيىنە كەلىن بولىپ تۇسكەن سوڭ، ءىدىرىسقا ءدۇريا:ەد دە زەيندى دا، سۇلۋ ءدۇريا. جاسايدى توي

 قالپاق جاقسى ءبىر جۇننەن الىپ، تاۋىپ ابزەلدەرىن-سايمان ىدىرىس. دەيدى – كورسەت؟ ونەرىڭدى ەندى –
 .كورسەتەدى اكەپ ءدۇرياعا باسىپ،

 رىس:مشا ءبىر ونەر تابايىق. سوندا ىدىقوسى بىلمەيتىن ەشكىم ەكەۋىمىز وسىعان ەندى ەكەن، ونەر جاقسى دا مۇنىڭ –
 .سۇرايدى دەپ – ونەر؟ نە ول –
 االۋىب ءسوزدىڭ ءبىر ءارىپ ءبىر شەگەمىز، ورنەكتەر ۇقساس ارىپكە جۇننەن باسقا جيەگىنە باسقاندا قالپاقتى –

ۇل بىزگە بى بءتۇ دەگەن، جوق قورلىق ساقتىقتا بولسىن، بىلمەيتىن جان ەشبىر باسقا ەكەۋمىزدەن ونى بولسىن،
 .تاپتى ونەر ورتاق ەكەۋىنە والر ءسويتىپ. ءدۇريا دەيدى –كەرەك وقۋ، 

-باال ەنەسىن-ءۇش اي اۋىرعاننان كەيىن، حاسەن پاتشا دانيە سالدى. ىدىرىس اكەسىنىڭ ورنىنا تاققا وتىردى. اتا 
-شاعاسىمەن قاسىنا كوشىرىپ الدى. ول حالىققا تىنىش، جاعىمدى پاتشا بولىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن حالىقتىڭ حال

ان ىپ، ەل اراالپتى. ءبىر قاالنى اراالپ كەلە جاتسا، ءتۇتىن شىققجاعدايىن بىلمەك بولىپ، پاتشا ۇستىنە جامان كيىم كي
شەتكى ۇيدەن ءبىر كوڭىرسى ءيىس مۇرنىنا كەلە بەرىپتى. ءتاۋىر تاماق ءپىسىرىپ جاتسا كەرەك، نەدە بولسا كىرەيىن 

ەم دىرىس سالدەپ، سول ۇيگە قاراي بۇرىلعان ەكەن. ۇيگە كىرىپ كەلسە، بەلدەمشە كيىنگەن ءتورت ادام وتىر. ى
بىرىنە قارادى دا ونىڭ كوزىنە قىرىن تۇعان ءبىر ادامدى زىندانعا سالىپ، سىرتىنان -بەرگەننەن كەيىن تورتەۋى بىر

تارس بەكىتىپتى. بايقاسا، ادامدى سويىپ، ەتىنەن ءتۇرلى تاماق جاساپ، بازارعا ساتادى ەكەن. جاڭاعى تورتەۋى قايتا 
دانعا قاراي ىدىرىستى سۇيرەي اال جونەلەدى. زىندانعا كىرسە وزىنە باسقا ەكى ادام كەلىپ، ءوزارا سويلەسەدى دە زىن

 وتىر ەكەن، والردا زارە جوق.
ىر كۇلەدى. بۇالرعا تاڭ قالعان ءب جىاليدى، ءبىرى ادامنىڭ وتىرعان ىدىرىس ەدى سۇراپ دەپ – پالە؟ نە بۇل –

 ىدىرىس:
 نانقورىققانىم سوعان ەتەدى، دىر-ءدىر جۇرەك سايىن تاقاعان ساعاتىم اجال ەدى، سويماقشى تۇندە بۇگىن مەنى –

 .دەپتى – جىاليمىن،
 كۇلگەن ادام ايتادى:

 رى سەمىزدەۋ ەكەنسىڭ، مۇمكىنگو بىزدەن. كۇلەمىن قۋانعانىمنان سوعان بار، ءومىرىم كۇندىك دا بولسا از مەنىڭ –
 .ەيدىد –ءبىزدى تاعى ءبىر كۇن قويا تۇرىپ، سەنى سويار، 

قۇت قالمايدى. ۇرەيلەنگەننەن ىدىرىس بۇل پالەدەن قاالي قۇتىلۋدىڭ امالىن تابا -مۇنى ەستىگەن ىدىرىستا زارە
الماي كوپ ويالنىپ، دال بوالدى. سول مەزەتتە ونىڭ ويىنا ءدۇريانڭ ۇيرەتكەن ونەرى تۇسەدى. ءسويتىپ تۇرعاندا، 

 رىپ الىپ:ءتورت اسپازشى كەلىپ، ىدىرىستى زىنداننان شىعا
 .دەيدى – سويامىز، بۇگىن سەنى –

 جۇرەگى ۇشىپ دىرىلدەگەن ىدىرىس:
 .كەلتىرەمىن پايدا كوپ سەندەرگە مەن سويماڭدار، مەنى سەندەر –
 !ايت كەلتىرەسىڭ، پايدا نەگە –
ىستەپ، كەرەكتى ابزەلدەرىمدى كەشىكتىرمەي تاۋىپ بەرسەڭدەر، سونان سوڭ مەنىڭ شەبەر  ايتقانىمدى مەنىڭ –

قولىمنان ورنەكتەلىپ شەگىلگەن ادەمى بورىكتى پاتشانىڭ ايەلىنە ۇسىناسىڭدار، ول سوزگە كەلمەي ەكى مىڭ ءدىلال 
تورت -اۋىپ، اكەپ بەرەدى. ءۇشبەرەدى. اسپازشىالر ىدىرىستىڭ ايتقانىن قىلىپ، ءجۇن مەن ابزەلدەرىن تۇگەل ت

كۇن وتكەننەن كەيىن بورىك تە دايىن بوالدى. بورىكتىڭ جيەگىنە ىدىرىس ءدۇريا ۇيرەتكەن ارىپتەردەن ورنەك 
قۋانا العان ەكى اسپازشى اتقا ءمىنىپ، پاتشانىڭ سارايىنا بارادى. -سالعان ەدى. قالىپقا باسقان ادەمى بورىكتى قۋانا
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الپ، ۋازىرلەردەن رۇقسات الىپ، پاتشانىڭ ايەلىنە بورىكتى ۇسىنادى. ءدۇريا بورىكتى قولىنا الىپ، سارايعا اتتارىن باي
 اينالدىرا قاراپ، ورنەكتەلگەن ارىپتەرىن ىشىنەن وقىپ شىقتى دا:

 .دەيدى – سۇرايسىڭدار؟ نە باعاسىنا بورىكتىڭ بۇل –
 .بىرەۋى اسپازشىنىڭ دەيدى – ءدىلال، مىڭ ەكى –
 :شىعىپ داالعا ءدۇريا دە دەيدى –، مەن ءدىلال الىپ كەلگەنشە كىدىرە تۇرىڭىزدار، جارايدى –
 الىپ، ءدىلالنى مىڭ ەكى ءدۇريا. ۋازىرلەرىنە ەتەدى جارلىق دەپ –! تۇرسىن دايىن جاراعىمەن-قارۋ نوكەر 40 –

النى امنىڭ قولىنا بەرەدى. والر ءدىلاد ەكى كىرىپ ۇيگە الىپ، ءدىلالنى والر. بەرەدى قولىنا ادامنىڭ ەكى كىرىپ، ۇيگە
الىپ، بەك قۋانىپ، اتتارىنا ءمىنىپ، نوكەرلەرىمەن كەتكەن ەكى ادامنىڭ سوڭىنان قاراسىن ۇزبەي ءجۇرىپ وتىرادى. 
 ەكى ادام قوراعا كەلىپ كىرىسىمەن، نوكەرلەر قورانى ايناال قورشاپ االدى. ءدۇريا بىرنەشە ادامدارىمەن ىشكە كىرىپ:

. ىعادىش تىسقا دە ءبارى ىشىندەگىلەردڭ. ساالدى ايعاي دەپ –يدە ءتىرى جان بولسا، تۇگەل شىقسىن! ۇ بۇل –
 الىپس پىشاق وزى-وزىنە ارادا سول ەكەۋى اسپازشىنىڭ. تۇرادى قاراپ تاماشاالپ ادامدارى قاال جينالعان ماڭىنا قورا

ىرىس شىقپاعان سوڭ، ءدۇريا زىنداننىڭ كىلتىن تاۋىپ ىد. تۇسىرەدى قولعا تىرىدەي نوكەرلەر ەكەۋىن قالعان. ولەدى
ەسەن شىعارىپ االدى. ەسىن جيعان ىدىرىس پاتشا ءدۇريانى -ەكى نوكەرىن ەرتىپ، زىنداندا ىدىرىستى امان-الىپ، بىر

 كورىپ قۋانىپ، اياعىنا باس يەدى. سوندا ءدۇريا كۇلىپ، ىدىرىسقا:
 .ىدەيد –ى ۇيرەنبەسەڭ، وسى ۇيدە ولىمگە تاپ بوالتىن ەدىڭ، ونەرد بۇل وسى، مىنە دەگەن كۇشى ونەردىڭ –
ءۇيدىڭ ءىشىن تۇگەل اراالپ، ءتىنتىپ شىققان نوكەرلەر سويىلعان ادامداردىڭ كيىمدەرى مەن اسپازشىالردىڭ تىققان  

وپ الدىندا ك اقشاالرىن تاۋىپ الدى. جينالعان جۇرتتىڭ تىلەگى بويىنشا ىدىرىس پاتشا ءتىرى قالعان ەكى اسپازشىنى
ەسەن -دارعا اسقىزىپ ولتىرەدى. تابىلعان نارسەلەردى جۇرتقا ۇلەستىرىپ، ىدىرىس پاتشا، ءدۇريا نوكەرلەرىمەن امان

 ۇيىنە قايتقان ەكەن.
 . كۇلشاھار67

كوپ ە مۇساپىرلەرگ-ەرتە زاماندا كىشمۇر شاھارىندا ءبىر پاديشا بولعان. اتى بەلگىسىز پاديشا حالقىنا ءادىل، عارىپ
قاراساتىن بولعان. ءبىراق پاديشا ءوزى باالسىز بولعان. پاتشا ءوزىنىڭ سارايىندا بىرنەشە ۋازىرلەرىمەن ءماجىلىس 
قۇرىپ وتىرعاندا بورىشى باسىنان اسقان، سول بورىشتان قىسىلىپ جانتاالسقان، ءار ءتۇرلى كەمشىلىكتىڭ ءبارى دە 

ءبىر قايىرشى كىرىپ كەلدى. قايىرشىنىڭ جۇمىسى پاديشادان جاردەمگە  جۇلبا جىرتىق-باسى البا-ءوز باسىندا، ءۇستى
 پۇل سۇراماق.

 پاتشا وتىر ەدى ءماجىلىس قۇرىپ،
 ۇستىنە سول ءمۇساپىر كەلدى كىرىپ.

 دەپ،« قۇدايدىڭ كەمشىلىگى ءبارى مەندە»
 پاتشاعا ءسوز سويلەدى جىالپ تۇرىپ.

 ۋاعااليكۋم اسساالم، تاقسىر حانىم،»
 ن شىعار بولدى ءعارىپ جانىم،جوقتىقتا

 ءجۇز ءدىلدا قىسىپ جۇرگەن بورىشىم بار، 
 «.سول ەدى سىزگە كەلگەن مەنىڭ ءحالىم
 پاتشا ءجۇز ءدىلدانى سۋىرىپ بەردى،

 ءمۇساپىر قولىن جايىپ قاراپ تۇردى. 
 دەپ،« دۇنيەدە سىزدە قاجەت بار ما ەكەن»

 پاتشادان ول ءمۇساپىر جاۋاپ سۇردى.
 :پاتشا ايتتى

 ءبىتتى مە، اي، بەيشارا، كەۋلىڭ سەنىڭ، 
 قاجەتىم دۇنيەدە ءباردۇر مەنىڭ.
 ايتۋعا كوپ ىشىندە قامىعامىن،

 ءبىر پەرزەنت دۇنيەدە مەنىڭ مۇڭىم. 
 قايىرشى ايتتى:

 دەدى، كورگىل جاسىن كوزىم اي، –قۇداي 
 ءبىر پەرزەنت پاتشاعا بەرگىل دەدى. 

 اعىنان ىرزا بولىپ، باتا بەرىپ،
 ءمۇساپىر ۇيدەن شىعىپ عايىپ بولدى. 
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اق ءمۇساپىردىڭ دۇعاسى قابىل بولىپ، پاتشانىڭ ايەلى باال كوتەردى. كامىل توعىز اي -مۇنان كەيىن كوپ ۇزاماي
ون كۇنىن ءبىتىرىپ، پاتشانىڭ ايەلى بوساندى. تۋعان باالسى قىز بولدى. پاتشا وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن 

 ۋانىشقا بولەندى. ەندى ول قىزدىڭ اتىن قويۋ كەرەك بولدى.جاسادى، ۇلكەن ق
 پاديشا جۇرتىن جيىپ قىلدى تويدى،
 بۇرىنعى قاپالىقتىڭ ءبارىن جويدى.

 جيناپ اپ ەلىندەگى عۇالماسىن،
 ول قىزدىڭ كۇلشاھار دەپ اتىن قويدى.

كەرەگىنىڭ ءبارىن دە دايار ەتتى.  مۇنان كەيىن پاتشا قىزىن دارەجەلەپ باعا بەردى، باالنىڭ بااللىقتاعى نەندەي
كۇلشاھار وتە جاقسى، وتە سۇلۋ بولىپ ءوسىپ كەلە جاتتى. قىزدىڭ سۇلۋلىعى سونداي ادامنىڭ ايتىپ اۋزى جەتپەستەي، 
سول زاماندا ول قىزدان سۇلۋلىق وتپەگەن. كۇلشاھاردىڭ سۇلۋلىعى دۇنيەنىڭ ءتورت بۇرىشىنا جايىلدى. ەر جەتتى، 

 ى جاسقا كەلدى. ون ءتورت جاسىنا دەيىن كۇلشاھاردى مەكتەپكە وقۋعا بەردى.ەتج ون –ون التى 
بۇل سوالي جاتا تۇرسىن. ەندى باعدات شارىندەگى شاھينشاھ پاتشانىڭ، شاھزادا دەگەن جالعىز باالسى بولعان. بۇل 

. جىگىت ان. شاھزادا ەر جەتتىباالنىڭ دارەجەسى جانە ءوزىنىڭ جاقسىلىعى، سۇلۋلىعىنا ءوز شارىندە ەشكىم تەڭ بولماع
بولدى. جىگىتشىلىك ويالپ، ءوز قاتارىنداعى قىزدارعا كوزىن سالدى. ءبىراق قىزدىڭ ءبارى دە شاھزاداعا ۇنامادى. 
ءبىر كۇندەرى كىشمۇردەگى كۇلشاھاردىڭ دىبىسى قۇالعىنا ءتيدى. ايتۋشىالردىڭ ايتۋى بويىنشا قىزدىڭ سۇلۋلىعىنا 

ەندى سول قىزعا بارىپ، ديدارىن ءبىر كورمەي تىنىشتالمايتىن بولدى. ءوزى پاتشانىڭ باالسى،  شاھزادا اسىق بولدى.
پۇرساتى مول. بىرنەشە باسشى، بىرنەشە قوسشى الىپ جانە قىرىق تۇيەگە التىن، كۇمىس تاعى باسقا اسىل زاتتار 

. جولدا ەش جەردە توقتاماي ارتىپ، ءبىر كەرۋەن بولىپ كىشمۇرگە ساپار شەكتى. كوپ كۇندەر جول ءجۇردى
كىشمۇرگە كەلدى. قاالنىڭ ءبىر شەتىنەن پاتەر الىپ، كوپەس، باي ساۋدەگەر بولىپ جاتا بەرەدى. شاھزادانىڭ ەندىگى 
جۇمىسى اراعا كىسى سالىپ، قىزعا قايتكەندە جولىعۋ بولدى. ءبىراق ەسەبى تابىلمادى. ءسويتىپ جۇرگەندە سول 

ا شەشە، مەنى سول قىزع»ىرگە جولىقتى. ول كەمپىردەن قىزدىڭ جايىن سۇرادى. جانە جەردەگى ءبىر ماستەن كەمپ
 نجايى شاھزادانىڭ بارىپ، قىزعا كەمپىر ەندى. بولدى كەلىستىرمەك ەكەۋىن كەمپىر ول. دەدى –، «جولىقتىر

 :ءسوزى كەمپىردىڭ. باياندايدى
 شاھاردا جالعىز بىتكەن شىنار دەيمىن،

 تىنار دەيمىن.كوڭىلىڭ وعان تيسەڭ 
 سىزدەردەي تاالي قىزدى ۇناتپاعان،
 وزىڭدەي بەكزاداعا قۇمار دەيمىن.

مۇنان دا باسقا كەمپىر اڭگىمەمەن دە ماقتاپ كوپ سيپاتتايدى. كەمپىردىڭ ءسوزىن قىز دا ماقۇل كوردى. كەمپىر 
ي رادا وسى شاھاردا ۇلكەن ءبىر توجاقىن ا»قايتىپ شاھزاداعا كەلىپ، قىزدىڭ ماقۇل كورگەنىن ايتتى. مۇنىمەن قاتار 

 .كەمپىر دەدى –، «بوالدى. سول تويدا جولىقتىرامىن، ونان بەرگى جەردە بولمايدى
از عانا كۇننەن كەيىن توي بولدى. تويعا حالىق كوپ جيىلدى. تويعا كۇلشاھار دا كەلدى، قاسىنداعى قىرىق قىز 

پ، قىزدى كورە المادى، كورۋگە ءجونى بولمادى. توي تاراعاسىن نوكەرىمەنەن، ءبىراق سىي قوناق بوتەن بولمەدە بولى
 شاھزادا كەمپىرگە جولىعىپ، قىز جونىندە سويلەستى. كەمپىر ايتتى:

 ىشىنە ىڭءۇيد سالدىرىپ، ءۇي باسقا ءبىر ءوزىڭ كەلسە، پۇرساتىڭ قيىن، جولىعۋ ەندى. كەلمەدى رەتى تويدا بۇل –
بولمە سالساڭ، تەسىكتەن قىزدى كورەسىن. سونان كەيىن ۇلكەن توي جاساپ  ربا تەسىگى كىشكەنە وتىراتىن ءوزىڭ

 .دەدى –تويعا حالىقتىڭ ءبارىن دە شاقىر، قىزدى دا شاقىر، ءبىر كورسەڭ سوندا كورەسىڭ، 
مۇنان كەيىن شاھزادا التىن، كۇمىستەن بىرنەشە شەبەر جيناپ ءۇي سالدىردى. ءبىراق قاشان كورگەنشە ءوزى دە 
اسىقتىقتان وتە جۇدەدى. ءۇيدى ويداعىداي سالىپ بولىپ، توي جاساپ، شاھزادا حالىقتى شاقىردى. تويعا قىز دا 
كەلدى. ءبىراق وندا دا ءۇي ىشىندە كورۋگە بولمادى. شاھزادا كەمپىرگە جولىقتى. كەمپىر توي تاراعاسىن ءۇيدىڭ 

دە تارادى. الگى تاسادا قىز كەلىپ، شاھزاداعا جولىقتى. شاھزادا سىرتىنداعى تاسادا جولىقتىراتىن بولدى. ادامنىڭ ءبارى 
 كۇلىمسىرەپ قىزعا ءبىر اۋىز ءسوز سويلەدى. سوندا قىز ايتتى:

 ەۋگەسويل ەندى شاھزاداعا سوڭ مۇنان. دەدى – ەكەنسىڭ، سويلەيدى كۇلىپ اقىماقتارشا قااليسىڭ؟ ءوزىڭ سەن –
عان وتە اۋىر ءتيدى. سونىڭ ءۇشىن ەندى سوزگە كەلمەدى. و ءسوز دەگەن «اقىماق» سەبەبى،. بولمادى ۋاقىت

 شى،ەكىن دەپ، –، «اي-مەنىڭ ءبىر قىزعا ۇناماعانىم»ەكەۋى ەكى جاققا ايرىلىپ جۇرە بەردى. مۇنان كەيىن شاھزادا 
ن ءبارى مۇلكىنىڭ جولداسىمەن بارلىق. بولمادى تۇرۋعا شاھاردا بۇل ەندى. باستادى اۋىرا بولىپ اسىق جاعىنان

ن شاھزادا اق ەلىنە بارعاسى-تۇيەگە ارتىپ، باعداتقا ءوز ەلىنە كوشىپ كەتتى. ءبىراق اسىقتىقتان اۋىرىپ، كوپ ۇزاماي
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ءولدى. اكەسى شاھينشاھ پاتشا جالعىز باالسىنىڭ باسىنا سول ولگەن ساعاتىندا التىننان كۇمبەزدەگەن تام سالدىردى. 
 بىتكەنشە باسىنا شىراقشى وتىرعىزدى.ولىكتى قۇرمەتتەپ، قىرقى 

ەندىگى اڭگىمە كىشمۇردەن. كۇلشاھار ءۇش كۇننەن كەيىن ءتۇس كوردى. تۇسىندە باعداتقا بارىپتى. وندا بەتىنە 
 پەردە جامىلىپ، ءولىپ جاتقان شاھزادانىڭ بەتىن اشىپ جولىعىپتى. سوندا شاھزادا بىالي دەگەن:

 كەلدىڭ، نەگە جەرلەرگە بۇل اقىماق، ءاي، –
 سەن مەنىڭ اقىماقتىعىمدى قايدان ءبىلدىڭ؟

 نە ىزدەپ بۇل اراعا كەلىپ ءجۇرسىڭ،
 الىپ كەت ساداعاسىن تامام ەلدىڭ.

 ءاي، اقىماق، ساعان ءتۇسسىن مەنىڭ دەرتىم، 
 كورەسىڭ قاي سيقىڭمەن ەلدىڭ بەتىن.

 بارعاندا اقيرەتكە سويلەسەرمىن،
 وسىنداي كۇيگە سالدى اسىق وتىڭ.

قوي، مەنىكى ۇيات بولعان ەكەن، نە بولعانمەن سول سياقتى ادامعا »ويانا كەلسە، ءتۇسى ەكەن. كۇلشاھار ويالدى 
 جاقسى بىرء ءتۇيىپ، جەلكەسىنە شاشىن كيىنىپ، كيىمىن ەر الىپ، تۇلىك-ازىق دە، دەدى –، «بارماي ءجونى كەلمەس

 كۇن سۇراۋ سالىپ ىزدەپ تابا المادى. پالەن اكەسى. كەتتى ءجۇرىپ ايتپاي ادامعا تۇندە ءبىر دە، ءمىندى اتقا
كۇلشاھار سول جۇرۋمەن بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، كەشكە جاقىن ءبىر جاردىڭ قاسىندا اتىنان ءتۇسىپ تاماعىن ءىشىپ 

-ات دا، اسادى دارعا داالدا اپارىپ، ۇستاپ سوعىپ-ۇرىپ دەپ، –، «ۇرىسىڭ»وتىرعاندا، ءبىر بولەك ادام كەلىپ، 
. ءبىراق ونىڭ ايەل ەكەنىن بىلمەيدى. سونان قىز داردا كەشكە دەيىن تۇرادى. ولەر بولدى، قىالدى ولجا تونىن

جىالدى، كۇن باتا دار تۇبىنە قوي جاتقىزۋعا ءبىر قويشى تاز قوي جايىپ كەلدى. قىز تازعا جالىندى. جاعدايىن ايتتى. 
مەنەن كورەدى دەپ، قويدى باسقا جاققا ايداپ جاتقىزدى. سونان  تازشا اياپ، قىزدى داردان بوساتتى. قويشى ەرتەڭ

كەيىن قىز قويشىمەن قوشتاسىپ ءجۇرىپ كەتتى. بىرنەشە كۇن جاياۋ ءجۇرىپ، ءبىر جەرگە كەلدى. كەشكە تاياۋ ءبىر 
، «ۋشىمىنالجو»توپ ادامعا جولىقتى، ىشىندە حاننىڭ ءۋازىرى بار ەكەن. بۇالر كەلىپ قىزدى تەكسەرە باستادى. بۇل 

 حاننىڭ دەپ، –، «سەن ۇرىسىڭ». اناۋ ادامدار سول كۇنى مال ۇرالتىپ، سونى ىزدەپ ءجۇر ەكەن. دەدى –
. جاتتى ۇنك بىرنەشە الباقتىعا. بىلمەدى ەشكىم ەكەنىن ايەل ۇرىنىڭ ءبىراق. سالدى الباقتىعا اپارىپ قىزدى ءۋازىرى

 جوقتا ءۋازىر دەپ، –، «ورەيىنشىك ەكەن، قانداي جىگىت جۇرگەن دەپ ۇرى» قاتىنى ءۋازىردىڭ كۇنى ءبىر
 ۇرىعا دە، دىكور قاتىن. جىگىت سۇلۋ ءبىر اسقان جاننان كەلبەتى كورسە،. كوردى ۇرىنى اشىپ، ەسىگىن الباقتىنىڭ

 ەنمۇنىم. بولدى تۇراتىن بەرىپ تاماق جاقسى كەلىپ رەت ءۇش كۇنىنە دە كۇندەردە سوڭعى مۇنان. بولدى اسىق
 تقان نيەتىمەن جاقىنداسقىسى كەلىپ، كەۋىل ايتتى. ۇرى قاتىنعا:ۇنا ءوزىنىڭ ۇرىعا قاتار

 .دەدى – ساۋالىڭقىرايىن، جارا، بويىم-تۇال تۇر، كىدىرە –
ءبىر كۇنى ءۋازىر كەشكىسىن ۇيىنە كەلسە، قاتىن جوق، قاراپ تابا المايدى. الباقتىنى اشىپ قاراسا، قاتىن ۇرىمەن  

 ۇرىعا. ىتاستاد شاۋىپ قىلىشپەن باسىن قاتىننىڭ كەۋلىمەن، دەگەن –، «بۇل ۇرىمەن ويناس ەكەن» بىرگە وتىر.
 :ايتتى ۇرى. شاپپادى ءۋازىر سوندا. شىعاردى ەمشەگىن قىز ۇمتىلعاندا، دەپ شابايىن

 .دەدى – ءولتىردىڭ، بەكەر قاتىندى سەن. عوي ەدىم قىز مەن –
 ءۋازىر ايتتى: 
 .ىدەد –ىم. والي بولسا، مەن سەنى ايەلىمنىڭ ورنىنا االمىن، دەد شىعار جىگىت سەنى. جوق بىلگەنىم مەن –

 قىز:
 .دەدى – جازىاليىن، جاراقاتىمنان مەن بەر، رۇقسات كۇن كەمدى ماعان ءبىراق. دەدى – ماقۇل، –

ارشاپ . ءبىر كۇنى ءۋازىر شالباقتىدان شىعىپ، ءۋازىردىڭ تاماعىن ىستەپ بەرىپ، ۋادە بويىنشا جاقىنداسپاي ءجۇردى
ۇمىس اق شاپتى. ءۋازىر ءولدى، ج-كەلىپ، تۇندە قاتتى ۇيىقتادى. قىز تۇردى دا ءۋازىردىڭ ءوز قىلىشىمەن باسىن ءبىر

 ءبىتتى.
 ءۋازىردىڭ قىلىشپەنەن كەستى باسىن، 

 اھ ۇرىپ، قايعىمەنەن توكتى جاسىن.
 استىنا ءبىر جۇيرىك ات ءمىنىپ الدى،

 ىن، كۇمىس گاۋھار تاسىن.سالدى دا الت
 ءعارىپ قىز ءتۇن ىشىندە ءجۇرىپ كەتتى، 

 ۋازىرگە قاتىنى مەن اجال جەتتى.
 سول كۇنى تۇنىمەنەن تىنباي ءجۇرىپ،
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 باعداتقا تاڭ اتقاسىن كەلىپ جەتتى.
 ى:تشاھاردىڭ بەر جاعىندا ءبىر قويشىعا جولىعىپ، قويشىدان ەلدىڭ اماندىعىن جانە ءجون سۇرادى. قويشى ايت

سى شاھزادا كۇشمۇرگە قىز ىزدەپ بارىپ، اۋىرىپ كەلدى دە ءولدى. ولگەنگە ون بەس باال جالعىز پاتشانىڭ –
 .دەدى –كۇندەي بولدى. باسقاالر امان. اناۋ جارقىراپ تۇرعان شاھزادانىڭ تامى، 

 قىز:
 زقى. بەردى جۇرە شارگە كەۋىلمەن جابىعىڭقى دەگەن – اي،-بولدىم ارماندا جانە قايتپادى ەڭبەگىم كەلگەن –
 اتتان كەلىپ، موالعا كەۋىلمەن دەگەن –، «اۋەلى بارىپ قۇران وقىپ، اسىعىمنىڭ بەتىن اشىپ كورەيىن»يالنىپ و

 :اشىپ ەتىنب ءقابىردىڭ كىرىپ، ىشىنە تامنىڭ. الدى لۇقسات كىرۋگە ىشىنەن ادامنان باسىنداعى وقىپ قۇران ءتۇسىپ،
-پال جالىن قىزىل اۋزىنان دەگەندە، –، «ۋھ»رىپ الىپ كوتە باسىن جىگىت دەگەندە، – كەلدىم، مەن شاھزادا، –

 بارۋعا پالى ۇيگە ءبىر ارقاالپ شاھزادانى كۇلشاھار. ەكەن جاتقان تالىپ عاشىقتىقپەن ولمەگەن، انىق. شىقتى الپ
 :دەگەن بىالي كۇلشاھار سوندا. وياليدى

 قايتتىڭ،كىشمۇردەن اۋرۋ بولىپ ەلگە 
 ون بەس كۇن عاشىقتىقتان ءولىپ جاتتىڭ.

 قۇدايعا مىڭ شۇكىرلىك، ءالحامدۋلال،
 قايعىنىڭ مەن دە ءبىر اي ءدامىن تاتتىم.

تاعى دا باسقا كوپ تولعاۋالر ايتادى. مۇنان كەيىن ءبىر ۇيگە ارقاالپ باردى. شاھزادا ساۋالدى، ەكەۋىنىڭ دە تىلەگى 
سۇرادى. پاتشا وعان نانبادى. جانە بىرەۋ  ءسۇيىنشى دەپ، –، «باالڭ ءتىرىلدى»ادان ورىندالدى. بىرەۋ بارىپ پاتش

 بارىپ سۇرادى، وعان دا نانبادى.
 .دەدى – ەكەن، ولگەن عاشىقتىقپەن ءتىرىلدى، سوسىن ول كەلىپ عاشىعى باالنىڭ –
 كەلىنىن مەن باالسى. نانبادى پاتشا دەپ، – ايتپاڭدار، بەكەر. تىرىلمەيدى ولگەنسىن ءبىر جوق، ەكىلىك قۇدايدا –

اپارىپ، پاتشانىڭ كوزىنە كورسەتكەندە پاتشا كوزىمەن كورىپ ناندى. مۇنان كەيىن پاتشا ات شاپتىرىپ حالقىنا  ۇيىنە
جار سالىپ وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن جاساپ، ۇلكەن مەرەكە ىستەدى. ولگەن باالسى تىرىلگەنىنە قۇدايعا 

 .ەردىب تاعىن باالسىنا الدىندا حالىق دەپ، –، «ماعان وسى قىزىق تا بوالر»پ، پاتشا ويالدى شۇكىرلىك قىلى
 ۇش باال تۋدى. باسىنان ءبىر بۋىن جاقسى-شاھزادا پاتشا تاعىنا ءمىندى. حالقىنا وتە جاعىمدى بولدى. كۇلشاھار ەكى

 زامان وتكىزدى. مۇنان كەيىن كۇلشاھار ايتتى:
، الدە انام ءتىرى مە-ەنىمدى ءبىر ادام بىلمەيدى. اتاكەتك قايدا مەنىڭ. ءوتتى جىلدار بىرنەشە كەتكەلى ەلدەن مەن –

انامدى ساعىندىم. مەنەن باسقا باالسى دا جوق ەدى. ەندى ءولى بولسا -ءولى مە بۇ دا ماعان بەلگىسىز. ءوزىم دە اتا
 .دەدى –دۇعا ىستەپ، ءتىرى بولسا بارىپ قۋانتايىق، 

يمە جەگىپ، باالالرىمەن شاھزادا ەكەۋى كىشمۇرگە ءجۇردى. كىدىرمەي بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ كىشمۇرگە پاۋەسكى كۇ
اناسى ءتىرى ەكەن. باياعى ورىنشا پاتشا بولىپ تۇر ەكەن. ءبىراق وتە قارتايعان -باردى. بارسا، كۇلشاھاردىڭ اتا

لعانداي قۋانىپ، ۇلكەن توي جاساپ، سول تويدا ەكەن. جوعالىپ كەتكەن قىزى ءتىرى تابىلعانعا پاتشا جۇرەگى جارى
 پاتشا:

. ولماسب ءداۋىر ارتىق مۇنان ماعان ەندى. تابىلدى باالم جالعىز كەتكەن جوعالىپ جەتتى، جاسىم ۇلكەيدىم، ءوزىم –
 .بەردى شاھزاداعا تاعىن پاتشا دەپ، – بەرەمىن، باالما الدىندا حالىق تاعىمدى

 ءسويتىپ، شاھزادا ەكى جۇرتقا پاتشا بولىپ مۇراتىنا جەتتى. 
 . باقتىباي بي68

ەرتەدە ءوز ەڭبەگىمەن كۇن كەشىرگەن ءبىر كەدەي شال بولىپتى. شال ومىرىندە ءبىر شىر ەتكەن كورمەپتى. بار 
ڭ شەتىندەگى اتسا، جولدىتىلەگى ءبىر باال ەكەن. شالدىڭ كاسىبى وتىنشىلىق ەكەن. وتىن العالى سايعا كەتىپ بارا ج

ءبىر ءتۇپ ءشيدىڭ تۇبىندە وراۋلى جاتقان ءبىر زاتتى كورىپتى. الىپ قاراسا، جاڭا تۋىلعان نارەستە باال ەكەن. شال 
نىن دەپ، شالدىڭ قۋانعانى سونشالىق، وتى« قۇدايدىڭ بەرگەنى»قولىنا الىسىمەن باال شىرىلداپ جىالي باستاپتى. 

ا سالىپ الىپ ۇيىنە قايتىپتى. ءومىرى باال كورمەگەن شالدىڭ كەمپىرى دە جۇرەگى جارىال الماستان باالنى قوينىن
قۋانىپتى. ۇيىنە كەلگەن سوڭ ماڭايداعى كورشىلەرىن شاقىرىپ توي جاساپتى. شال باالسىنىڭ باقىتتى بولۋىن تىلەپ، 

تى، اكەسى ىپتى. باقتىباي ەسەيە باستاپدەپ قويىپتى. كۇن ءوتىپتى، اي ءوتىپتى، جىلدار ءوت« باقتىباي»ونىڭ اتىن 
باقتىبايدى وقۋعا بەرىپتى. باال وتە زەرەك، العىر بولىپتى. ءوزى تۇستاس باالالردان اقىلى اناعۇرلىم ارتىق بولىپتى. 

 بىرىمەن توبەلەسىپ شاتاق شىعارسا، باقتىباي ۇنەمى والرعا اراشاشى بولىپ، اقىلىن ايتىپ جۇرەتىن-باسقا باالالر بىر
باالالر  بولعان كۇنىنەن باستاپ« بي»سايالپ الىپتى. باقتىباي « بي»بولىپتى. سوندىقتان باالالر ونى وزدەرىنە 
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جانجال تۇگەپتى. باالالر اراالرىندا بولعان ءار قانداي ءىستى بىتىرۋگە باقتىبايدىڭ الدىنا جۇگىنىسكە -اراسىنداعى ۇرىس
 كەلەتىن بولىپتى.

العىز ۇلى بار ەكەن، ول كەلىنشەگىن توركىندەتىپ كەلە جاتسا، بۇالرعا جولدان ءبىر سايتان ءوز ەلىنىڭ ءبيىنىڭ ج 
بىرىنەن تيتتەي دە -كەلىپ قوسىلىپ الىپتى. الدەن ۋاقىتتا كەلىنشەك بايقاپ قاراسا، كۇيەۋى ەكەۋ بولىپ قالىپتى. بىر

« ەۋىموز كۇي»اپتى. سول جاعىنداعىسىن ءايىرماسى جوق. كەلىنشەك كايسىسى ءوزىنىڭ كۇيەۋى ەكەنىن ايىرا الم
دەيىن دەسە، سول « وز كۇيەۋىم»دەيىن دەسە، وڭ جاعىنداعىسى دا ءوز كۇيەۋى سياقتى. وڭ جاعىنداعىسىن ء

جاعىنا  دەرىن بىلە الماي، ەكى« وز كۇيەۋىم»جاعىنداعىسى دا ءوز كۇيەۋى سياقتى. ءسويتىپ، كەلىنشەك قايسىسىن ء
ەككە جونەكەي كەلىنش-تۇسى ايىرعىسىز بي ۇلى مەن سايتان جول-ەن جۇرە بەرىپتى. ال ءوڭىجالتاق قاراۋم-جالتاق

دەپ، وزىنە قاراي بەيىمدەپ، كەلىنشەكتىڭ اتىنىڭ « كەلىنشەك مەنىكى»تاالسىپ كەرىسۋمەن بولىپتى. ەكەۋى دە 
لى ءوزىنىڭ وبەلەسىپتى. ءبيدىڭ ۇشاۋجايىنا جارماسىپتى. ءسويتىپ، بي ۇلى مەن سايتان كەلىنشەككە تاالسىپ ابدەن ت

ول ۇشەۋى تاالسپەن س-سۇيگەن ايەلىنەن ايرىلماۋعا مىقتى كىرىسىپتى. سايتان دا وڭاي كورىنبەپتى. وسىاليشا داۋ
 ءبيدىڭ ۇيىنە بارىپتى. ءبيدىڭ باالسى اتتان تۇسە سالىسىمەن جۇگىرگەن كۇيى اكەسىنە بارىپ:

دەپ،  «كىمەنى» ايەلىمدى الىپ، جابىسىپ بىزگە ادام ءبىر مىنا جولدا ءبىراق قايتتىم، بارىپ جۇرتىما قايىن اكە، –
 دەپتى.− تاالسىپ بولمايدى. ءوزىڭ ايىرماساڭ مەندە شاما قالمادى، 

 شاال باياعى سايتان كەلىپ:-بۇنىڭ ارتىنان ىلە
 بۇنى جۇر،ء بولماي تاالسىپ جابىسىپ ايەلىمە مەنىڭ نەمە بىرەۋ مىنا ءبىراق. قايتتىم بارىپ جۇرتىما قايىن اكە، –

 دەپتى.− ىق شاما قالمادى، ايىرارل مەندە بەرمەسەڭ، ايىرىپ ءوزىڭ
 سوندا كەلىنشەك:

-پداۋالسى جەتكەنشە وسىندا جولدا ەكەۋى بۇل. ەكەنىن باالڭىز ءسىزدىڭ قايسىسى المادىم، ايىرا دە مەن اتا، –
 .دەپتى − كەلدى، توبەلەسىپ
باعدارالپ قاراسا دا، قايسىسى ءوزىنىڭ، جالعىز ۇلى ەكەنىن ايىرا الماپتى. ءبيدىڭ ايەلى دە قايسىسى ومىراۋ بي قانشا 

ا دا شەشەسى باالسىنىڭ ءارقانداي بەلگىلەرىن قاراستىرس-ءسۇتىن بەرگەن ءوز باالسى ەكەنىن بىلمەپتى. ءسويتىپ، اكە
بۇالر اقىلى تاۋسىلىپ امال تاپپاعان سوڭ، اقىرىندا كورشى ەلدەگى ۇقساس بولىپتى. ەشقانداي ناتيجە شىعارا الماپتى. 

ءبىر بىلگىشكە بارىپ سىناتپاق بولىپ، ءوزى، ايەلى، باالسى، كەلىنى جانە سايتان بولىپ بەسەۋى بىلگىشكە قاراي 
ول ءجۇرىپتى. ججونەكەي كەرىلدەسىپ وتىرىپتى. بۇالر ۇزاق -اتتانىپتى. ءبيدىڭ ۇلى مەن سايتان تىنىش جۇرمەي جول

ءبىر اۋىلدان وتە بەرگەندە ۇلكەن ورماندى سايدا ويناپ جۇرگەن ءبىر توپ باالعا كەزىگىپتى. جوالۋشىالردىڭ 
 داۋالسىپ بارا جاتقانىنا تاڭىرقاعان باالالر جينالىپ بۇالردى توقتاتىپ الىپتى.

 − ىق،قوياي ءبىتىرىپ سۇراپ ءبىز لسا،بو ءىس الماعان شەشە سىزدەر ەگەر كەلەسىزدەر، داۋالسىپ نەگە سىزدەر –
 .باالالر دەپتى

 :دا تاعى باالالر سوندا. كەتىپتى ءجۇرىپ مەنسىنبەي دەپ، –، «بۇالردىڭ قولىنان نە كەلەدى»داۋلىالر 
 جەتەدى، ىاقىل ايتۋعا بيلىك ونىڭ دا بولسا داۋ جۇمىس، قانداي بىتپەگەن بار، ءبيىمىز ءادىل دا اقىلدى ءبىزدىڭ –
 .دەپتى −
رىپ دا كەكەتىپ، سايدى ورلەي ءجۇ تاعى دەپ − ءبىتىرسىن، قايدان بۇالر جۇمىستى كەلمەگەن قولىنان باسقانىڭ –

 كەتىپتى بۇالر.
 دەپ − كورسەتەيىك، كورەسىسىن بۇالرعا. ىلمەيدى كوزگە نەگە ءبيىمىزدى ءادىل دا اقىلدى سوندايلىق ءبىزدىڭ –

 بي وگەلگەنب تاپپاي جول جۇرۋگە. قويىپتى جۇرگىزبەي بەسەۋىن الگى اتقىالپ، تاسىمەن سايدىڭ جابىال باال بارلىق
تاعان بەس جوالۋشى الجسىزدان باالالردىڭ ءبيىنىڭ الدىنا بارىپ جۇگىنىپتى. باالالرعا بولعان وقيعانى بايانداپ باس

 بەرىپتى.
 قاراي بەرى توبەدەن اناۋ سوڭ بولعان شەشىنىپ شەشىنىڭدەر، جاالڭاشتانىپ ءقازىر ەكەۋىڭ جىگىت، ەكى ەي، –

ىشىنە كىرەسىڭ دە، ارتتا قالعانىڭدى ولتىرەمىن. كەلىنشەك وزىپ  قۇمىرانىڭ مىنا كەتكەنىڭ وزىپ جارىساسىڭدار،
 دەپتى باقتىباي.− كەلگەندىكى بولماق، 

 باقتىباي باالالرعا بۇيرىق رەتىندە:
 − ،«الىڭدار ۇستاپ قالعاندى ارتتا تۇرىڭدار، ءتىزىلىپ قاتار قاز قاجاق ەكى دەيىن كومبەگە سورەدەن سەندەر –

ى نە بوالر ارت»قۇتى قالماي شوشىپتى. -تىگەندە، بي دە، بايبىشە دە، كەلىنشەك تە زارەەس بيلىكتى بۇل. دەپتى
 باقتىباي دە، تىكەلىپ وزىپ بىرەۋى جىگىتتىڭ ەكى كەزدە ءبىر. باستالىپتى جارىس سونىمەن. كۇتىپتى دەپ –، «ەكەن

رتتا نىڭ اۋزىن تىعىنداپ الىپتى. ال اقۇمىرا جان-جالما باقتىباي. كەتىپتى ەنىپ ىشىنە قۇمىرانىڭ قويعان ازىرلەپ
 قالعان جىگىتتى ولتىرمەۋگە باالالرعا بۇيرىق بەرىپتى. بۇنى ەستىگەن باالالر:
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 دەمەپ ولتىرء الگىندە مۇنى قاالي، مىناۋىڭ ەدىڭ، ايتپاعان بيلىك ۇشتى ەكى دەيىن بۇگىنگە سەن بي، باقتىباي –
 جاقتان سۇراق قويا باستاپتى. سوندا باقتىباي-دەپ، جان− ن ايتشى، ءمانىسى دەۋىڭنىڭ ولتىرمەندەر ەندى ەدىڭ، پە

 بي اسىقپاستان تۇرىپ بىالي دەن جاۋاپ قايىرىپتى.
 مەن .وسى جۇبايى ايەلدىڭ ادامزات، ناعىز جىگىت قالعان ارتتا امىن ال. سايتان ەمەس، ادام كىرگەن قۇمىراعا مىنا –

سايتان ەكەنىن ايىرۋ ءۇشىن وسى امالدى قولداندىم. شىندىعىندا مىنا  قايسىسى ادامزات، قايسىسى ەكەۋىنىڭ بۇل
دەپتى. بۇعان باالالر ابدەن ريزا بولىپتى. قۇمىرانى باالالردىڭ الدىندا ۇلكەن − قۇمىرانىڭ ىشىنە ادامزات سيمايدى، 

ىنشەگىن قوسىپ رىپ، كەلوت جاعىپ ورتەپ تاستاپتى. ءسويتىپ، الگى جىگىتتى سايتاننىڭ پالەسىنەن وسىاليشا قۇتقا
 قويىپتى. بۇنى كورگەن بي قۋانىشى قوينىنا سيماپتى. باقتىبايعا كوپ العىس ايتىپ، ەلىن شاقىرىپ توي جاساپتى.

دەپ ءوز اۋزىنان − قاشان دا ەلدى اقىلدى ادام سۇراۋى كەرەك. بۇگىننەن باستاپ وسى ەلدىڭ ءبيى باقتىباي، 
 جارياالپتى.

 اپقىر جىگىت. اقىلدى قىز بەن ت69
ءبىر اتاقتى باي قايتىس بولىپ ارتىندا اسا كورىكتى، اقىلدى جالعىز قىزى مەن مىڭعىرعان مالى قاالدى. قىزدىڭ  

 ماناپ پەن بي، بولىستار ءوزارا تاالسىپ، قىز اۋلىنا قۇدالىققا كەلىپ،-سۇلۋلىعى مەن باي جاساۋىنا قىزىققان نەبىر باي
يتتەي ىرىلداسقان قىزىل كوز پالەلەردەن مەزى بولىپ قۇتىلعىسى كەلعەن قىز ەلىنە اپتاالپ، ايالپ جاتىپ االدى. 

 ءقادىرلى بار قازىالر مەن اقساقالداردى جيناپ اقىلداسادى دا، بىالي دەپ جار ساالدى:
 ماعان جىگىت تاپقان شەشۋىن جۇمباقتىڭ سول. ايتامىن ءجۇمباق ەكى مەن. جالعىزبىن مەن كوپسىڭدەر، سەندەر –

دا، اناۋ ءورىس تولى مالعا دا يە بوالدى. مەنىڭ ورداما تەك جۇمباقتى شەشەمىن دەگەندەر عانا كىرەدى. جۇمباقتى 
شەشە الماعاندار كيىمىن شەشىپ، ۇستىنە بال جاعىپ، تاۋىقتىڭ جۇنىنە اۋنايدى. سول بەتىمەن اتىن وسىندا تاستاپ، 

 ەلىنە جاياۋ قايتادى.
 –دىڭ ورداسى دانىشپان وي»كۇپسىنگەن اتقامىنەرلەردىڭ تاپقىرلىعى بەزبەنگە تۇسەدى.  ءسويتىپ كەۋدەسىن قاعىپ، 

 مۇنى. قايتادى جاياۋ حالدە ماسقارا الگىندەي مىرزاالر كوپ الماعان شەشە جۇمباقتى كىرىپ، ورداعا دەپ «مەن
ىن توپ قانا قاالدى. والر دا شاع بار دامەسى قىزدان دە ءالى. باستايدى تاراي ءجۇرت وزگە شاعىلعان تاۋى كورىپ

ورداعا كىرۋگە باتا المايدى. جەلىنبەي ەت، ىشىلمەي قىمىز قاالدى. ءسويتىپ وتىرعاندا اق بوز ات مىنگەن ءجۇپىنى 
 كيىمدى بەيتانىس جىگىت كەلەدى.

ى. نە نىم وسكورگە قاپاالنعانىن قاتىپ قاباعى مىرزاالردىڭ-باي جادىراپ، ءجۇزى كەپشىكتىڭ-كەدەي حااليىق ۋا، –
 .تۇسىندىرەدى جايدى-ءمان ەل. سۇرايدى دەپ –بولىپ جاتىر بۇل اۋىلدا؟ 

 جۇرمەدىم ،نە ءجۇردىم باسىپ جەر بولىپ جىگىت الماسام شەشە جۇمباعىن قىز جىگىت، بەيتانىس دەيدى – ءپالى، –
 .كىرەمىن – تاۋەكەل نە،
بيلەر دە قىز جۇمباعىن شەشە الماي تاۋىقتىڭ -ىسبول بيلەگەن ەل تۇگىل سەن. تاپ ەلىڭدى بولماساڭ ەسسىز –

 ىڭوالرد جىگىت. ءبىرى مىرزانىڭ كوپ تۇرعان الدىندا ەسىك دەيدى –جۇنىنەن تون كيىپ، ماسقاراعا ۇشىراعان، 
 .تاستايدى كولدەنەڭ قامشىسىن الدىنا قازىالردىڭ وتىرعان توردە بارىپ، كىرىپ ورداعا تىڭداماي ايتقانىن

ارلىق شارتىن ەستىپ كەلدىم. جالعىز اتتى كەدەي ەدىم. وسى جولى مىڭعىرعان مال ايداپ، ايداي ب قۇربىمنىڭ –
 سۇلۋ قۇشىپ، مەرەيىم تاسىپ ەلگە قايتارمىن. ايتسىن ءجۇمباعىن!

 قىز تاكاپپار جىگىتكە بىالي دەپ ءجۇمباق ايتادى:
دىڭ قىزىنا ءبىر مەزگىلدە قۇدا تۇسە كەلەدى. كەدەي ءبىر ىلىككەن اۋزىنا ەل اڭىلىمەن جىگىت باتىر ەكى ەرتەدە –

قىزدى قايسىسىنا بەرەرىن بىلمەي اۋىل اقساقالدارى قاتتى ساسادى. بىرىنە بەرسە ەكىنشىسى ەرەگىسىپ، ەكى ەل 
 جانجال تۋادى. اقىرى قىزدىڭ ءوزى اقىل تابادى.-اراسىندا داۋ

 قىز ەكى جىگىتكە:
بىرىڭدى كەم كورمەيمىن، ءبىرىڭ بوز ات، ءبىرىڭ -ماتىسىڭدار، بىرىڭنەنازا ۇستار ەبەتك ەلدىڭ ەكى دە ەكەۋىڭ –

تورى ات ءمىنىپ كەلگەن ەكەنسىڭدەر، قايسىڭ بولساڭ دا باقتارىڭنان كور. سوناۋ كورىنگەن قاراۋىل توبەگە بارىڭدار 
 –ونىڭ ەتەگىنەن ۇستايمىن، دا وسى جەرگە دەيىن جارىسىڭدار. وسى جارىستا كىمنىڭ اتى قالىپ كەلسە، مەن س

 – ،«كەتتىك ال جىبەردىك، ال». بىلەدى اق-ءبىر بارعاندا توبەگە قاراۋىل قۋلىعىن قىزدىڭ جىگىت ەكى دەيدى،
 ونىڭس كەلسە، قالىپ اتى كىمنىڭ بويىنشا ۋادەسى قىز. قوزعالمايدى ورىڭدارىنان تۇرعان دە ەكەۋى دەسكەنمەن
 اپ:ابدەن شارش« ال كەتتىك، ال كەتتىكپەن»سى كەلەدى. بۇالر: بارعى قالىپ دە ەكەۋىنىڭ. ۇستاماق ەتەگىنەن

 جەلمايا قاسىنا تۇرعاندا دەپ – تارتايىق، ايىبىمىزدى بارىپ اياڭداپ ەكەن، ەتكەن مازاق ءبىزدى قىز قوي، –
گىتتەر جى. ايتادى اقىل ءبىر ەكەۋىنە قارت قانىققان جايعا-ءمان سۇراسىپ، ءجون. كەلەدى كىسى قارت ءبىر مىنگەن

 بىرى وزۋعا تىرىسادى.-قارتتىڭ ايتقان اقىلىن ورىنداپ، اۋىلعا قاراي جارىسا جونەلەدى. بىرىنەن
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بىرى وزۋعا جان سالىپ، جارىسا جونەلەتىندەي قانداي اقىل ايتتى -دانا قارت قىزدان دامەلى ەكى جىگىتتىڭ بىرىنەن
 ەكەن. وسىنى تابا عوي، جاقسى جىگىت.

 .ءبىرى قازىالردىڭ دەيدى –م ۋاقىت، ساۋى بيە عاويالنۋ –
 كەم ويالنىپ وتىرادى دا، بىالي دەپ جاۋاپ بەرەدى.-جىگىت از

 ىڭنىڭقايسىس باسىندا قىز. ايتتى اقىل دەپ ءمىن اۋىستىرىپ اتتارىڭدى والرعا قارت دانا. ەكەن اقىماق دە ەكەۋى –
رۋ لسا دا باقتاالسىنىڭ استىنداعى ءوز اتىن قالدىبو قايسىسى ەندەشە. عوي دەدى تيەمىن سوعان كەلسە، قالىپ اتىڭ

 ءۇشىن انانىڭ اتىن وزدىرۋعا كۇش ساالتىنى بەلگىلى.
 .قازىالر دەيدى –! تاپتىڭ ءدال دۇرىس، –

 جىگىتتىڭ شاپشاڭدىعى مەن تاپقىرلىعىنا ءسال تاڭدانعان قىز ەكىنشى جۇمباعىن ايتادى:
ڭ عاجايىپ سۇلۋ قىرىق قىزى بولىپتى. والردىڭ ءارقايسىسى ىشتەي: بايدى قىرىق جايالعان ولكەنى ءبىر ەرتەدە –
. ەكەن ىوياليد دەپ –، «مەن بارىنەن دە سۇلۋمىن، اقىلدىمىن، ارۋعا ءتان نازىكتىك مەنىڭ عانا بويىمنان تابىالدى»

تىرىپ كەتەدى تى ءولجىگىت كۇيەۋ بارىپ، تۇندە ءبىر قالعاندارى ەستىسە، دەگەندى جاتىر تۇسكەلى قۇدا بىرەۋ بىرىنە
دەگەن ارالعا بارىپ، قۇالن اۋالپ، « بارسا كەلمەس»ەكەن. كۇندەردىڭ كۇنىندە سول قىرىق قىز ءوزارا كەلىسىپ، 

، «ارالعا كەلگەن مەيلى جاس، مەيلى كارى بولسىن ەركەك كىندىك ولتىرىلەدى»كوڭىل كوتەرمەكشى بوالدى. والر 
ىن كىم ءبىلسىن، ءبىر كۇنى ءبىر بالىقشى جىگىت قايىعىمەن داۋىلدان ىعىپ، وتكەن ۋاقىت قانشا. جاريااليدى دەپ –

 ارالدىڭ جاعاالۋىنا شىعىپ قاالدى. باقىتسىز بەيباقتى اڭ اۋالپ جۇرگەن قىزدار ۇستاپ االدى.
 دى.لىناا باسىڭ قىلىشىمىزبەن بىرەۋىمىزدىڭ ءقازىر. قىزدار دەيدى – ؟!ايت تىلەگىڭدى سوڭعى الدىنداعى ولەر –

سوندا جىگىت سوڭعى جالعىز تىلەگىن ايتقان ەكەن. قانىشەر قىرىق قىزدىڭ بىرەۋى دە وعان قارۋ كوتەرمەي بوساتىپ 
 ندايكا سالعان توقتاۋ قىزدارعا سەرتتەسكەن دەپ –، «ارالعا كەلسە ءوز اكەمىزدى دە ولتىرەمىز»قويا بەرىپتى. 

مۇلىككە يەلىك ەتە بەر. تاپپاساڭ بال سالعان كۇبى بوساعادا -لما مىنا جانە ماعان تا تاپ جاۋابىن ەكەن؟ تىلەك
 تۇر، تاۋىقتىڭ ءجۇنى تۋالقتا وراۋلى. ءبىرىنشى جۇمباقتى شەشكەنىڭ ەسەپكە الىنبايدى.

 .ءبىرى قازىالردىڭ دەيدى – ۋاقىت، ساۋىم بيە ويالنۋعا –
 ەرەدى.كەم ويالنىپ وتىرادى دا، بىالي دەپ جاۋاپ ب-جىگىت از

مەنىڭ باسىمدى وسى تۇرعان »ل اجالدى دا جەڭەدى، اقىلدى جىگىت قىلىشىن جاالڭداتقان قىرىق قىزعا: اقى –
 –، «قىرڭىڭنىڭ ىشىندەگى ەڭ اجارسىزبىن، ەڭ اقىلسىز سورلىمىن، كۇناعا باتقان كورگەنسىزبىن دەگەنىڭ كەس

ڭ بولماي جۇرگەن قىزداردىڭ ەشقايسىسىنى وعى اتارعا بىرى-ءبىرىن باقتاالسىپ، ىشتەي كەيىن بۇدان ارينە،. دەيدى
 دا العا شىعا قويماعانى بەلگىلى.

 .ەتىپتى تاجىمء ءيىپ، باسىن كەلىپ، الدىنا جىگىتتىڭ تاپقىر قىز اقىلدى. قازىالر دەسەدى – تاپتىڭ، ءدال دۇرىس، –
 . اڭىزعا اينالعان اتىمتاي70

ە بارىنشا كومەك كورسەتۋىمەن، قايىرىمدىلىعىمەن اتى شىققان اتىمتاي دەگەن جەسىرگ-كەپشىككە، جەتىم-ەرتەدە كەدەي
ايالردان جاقىب-ادام بولعان ەكەن. ايتەۋىر تۇرمىستان قاعاجۋ كورىپ كيەر كيىمگە، ىشەر اسقا جارىماي كەلگەن جارلى

تى. ەل اراسىنا اتاعى كەڭ تاراپبارىن اياماي ريزا ەتىپ جىبەرەتىن كورىنەدى. سول سەبەپتى اتىمتاي جومارت اتانىپ، 
 تۋعان اعاسى ءبىر كۇنى شەشەسىنە كەلىپ:

 دەگەن – شىقپايدى؟ نەگە اتىم مەنىڭ جومارتپىن، دە مەن. بولدى ايگىلى ەلگە اتاعى دەگەن جومارت اتىمتايدىڭ –
 .ەكەن

 سوندا اناسى:
ن. ، ول ەمبەي جىاليتىەمىزبەسەم باالعا باسقا ءبىرىن ەمشەگىمنىڭ قوس. دەپتى – بولدى، جومارت تۋا اتىمتاي –

سوندىقتان قوس انارىمنىڭ ءبىرىن بوتەن باالعا ۇسىنۋعا ءماجبۇر بوالتىنمىن. ال سەن بولساڭ، ءبىر ەمشەگىمدى 
 بەتىنە ەپد –سورىپ جاتقاندا، ەكىنشىسىن تاس قىپ قولىڭمەن ۇستاپ جاتاتىنسىڭ. سەن قاالي جومارت بوالسىڭ؟ 

 .ەنەك قاراعان تىكتەپ
سول زاماندا تاعى ءبىر جومارت پاتشا بولعان ەكەن. اتىمتايدىڭ داڭقىنىڭ ەل اراسىنا تاراعانىنا قىزعانىشتان ونىڭ 

قاالي بۇل مەنەن اسىپ كەتەدى؟ ەگەر ونىڭ كوزى جويىلسا، مەنىڭ اتىم شىقپاعاندا كىمدىكى »ءىشى كۇيەدى. 
ڭ جولىن ىزدەستىرىپ، سول ەلدەگى قۇرتۋدى اتىمتايدى اقىرى. جەيدى جەگىدەي جانىن وي دەگەن –، «شىعادى

 قانىشەر بىرەۋدى شاقىرىپ الىپ، جومارتتى ءولتىرۋ ءۇشىن تاپسىرما بەرەدى.-باۋكەسپە ۇرى
 مانىتاپسىر ءولتىرىپ، سونى. بار ادام دەگەن جومارت اتىمتاي. پاتشا دەيدى – اۋىلدا، جاقىن قاالعا دەگەن پالەن –

سىن كەسىپ ماعان اكەلەسىڭ. تىرشىلىكتە قاالعانىڭنىڭ ءبارى ورىنداالدى. التىن، با رەتىندە دالەلى ورىنداعاندىعىڭنىڭ
 كۇمىستى كەرەگىڭشە االسىڭ!
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ىنىڭ شالدىعىپ ىزدەگەن اۋل-الگى قانىشەر حانمەن ۋاعداالسىپ، اتتانىپ كەتەدى. بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، شارشاپ
 اكەلە جاتقان ادامعا جولىعىپ، سالەمدەسكەن سوڭ: شەتىنە كەشتەتە ىلىگەدى. وتىن شاۋىپ

 اراتىنب اۋىلدا بۇل ەدىم، جوالۋشى جاتقان كەلە الىستان بولسام مەن. ول دەيدى – قالدى، كەشكىرىپ بولسا كۇن –
 .جوق دا تانىسىم

 قانجات اكەلە وتىن جاڭاعى دەپ – ال، دەم تىنىعىپ، ابدەن جاتىپ اسىقپاي ءجۇر، ۇيگە ءبىزدىڭ بولسا، والي –
 ۇيىنە ەرتىپ كەلىپتى. ادام

قوناعى وتە ريزا بولىپ ءۇش كۇندەي تىنىعىپ، جاقسى دەم االدى. وتىنىن بازارعا ساتىپ كەلگەن ءۇي يەسىنە تاڭدانىپ: 
 تىنو اۋرەلەنىپ تۇرىپ، سۇيتە جەتەدى، بايلىعى جاقسى، تۇرمىسى. وياليدى دەپ –بۇل نە دەگەن عاجاپ ادام، »

 ەسىنە بەينەتتەنەدى ەكەن؟ن ساتىپ، بازارعا ونى شاۋىپ،
 بىردە قوناعى ءسوزدىڭ رەتى كەلگەندە:

 نەسىنە. جوق ىزجەرىڭ كورەتىن تارشىلىق جەتكىلىكتى، دا بارلىعى. سياقتى ەمەس جامان تىرشىلىگىڭىز بايقايمىن، –
 .قاراپتى يەسىنە ءۇي دەپ – الىپ؟ دەم با جاتپايسىز. بەينەتتەنەسىز ساتىپ شاۋىپ، وتىن

 دايىنداپ، نوتى. بەرىپ جاۋاپ سۇراعىنا قوناعىنىڭ يەسى ءۇي دەپتى –ەن تاۋىپ ىشكەن اسقا نە جەتسىن، ەڭبەكپ –
 مۇلىك،-قازىنا جيناعاي ۇيدەگى ال. كۇنەلتەمىن قارجىمەن تابىلعان تەرمەن ماڭداي ەڭبەك، ادال ساتىپ ونى

 كەتىمدى-مۇقتاجىن وتەۋگە، كەلىمدى ادامدار شالدىققان-شارشاپ كەتىك،-كەم جەسىر،-جەتىم شارۋاشىلىعىمدى
 قوناقتارىمدى ريزا ەتىپ اتقارۋعا جۇمسايمىن. ەگەر قاالعانىڭ بولسا ايت، قولىڭنان قاقپايمىن، ساعان دا بەرەم!

 دەپ وياليدى.« شارۋامدى بۇل كىسىدەن جاسىرمايىن»قۇرمەتىنە ريزا بولعان قوناعى -ءۇي يەسىنىڭ سىي 
وسى ماڭدا »ول. ەش نارسە دە المايمىن. كەلگەن شارۋام پالەنشە دەگەن پاتشامىز:  دەپتى – سىزگە، راقمەت –

 –، «اتىمتاي جومارت دەگەن بار، سونى ءولتىرىپ، باسىن كەسىپ الساڭ كەرەگىڭشە قازىنادان التىن، كۇمىس االسىڭ
 گە بەرەم.ىڭ جارتىسىن سىزسىيىن بەرگەن پاتشانىڭ ى،بولعان كورسەتسەڭىز ماعان تاۋىپ جومارتتى سول. ەدى دەگەن

 ازاردانب اكەسى قانىشەر ەستىگەندە جاۋاپتى دەگەن – وڭاي، بەرۋ تاۋىپ ونى جوق، كەرەگى نارسەنىڭ ەش ماعان –
 .جەتىپتى قۇالعىنا ەكى ەزۋى ەكى قۋانىپ، كەلگەندەي

 .قالماپتى دەگبىرى دەپ – سىزدىكى، جارتىسى تابىسىمنىڭ ءبارىبىر، –
 ەندى اتىمتايدى ىزدەپ جولعا شىعۋعا اسىقتىرىپ، ورنىنان تۇرعان كەزدە، ءۇي يەسى سابىرمەن:

 ال، ىسىيلىعىڭد تە، ەت ريزا پاتشاڭدى ءازىرمىن، قۇلدىعىڭا. مەنمىن جومارتىڭ اتىمتاي كەلگەن ىزدەپ سەنىڭ –
 :شوشىنىپ قوناعى قالعان ساسىپ. توسادى باسىن قوناعىنا دەپ –
 ىنەەل سۇراپ، كەشىرىم دەپ –... ياپىرماي، قانداي ءمارت ادام ەدىڭىز... ايىپ مەندە، نەتكەنىڭىز بۇل قويىڭىز، –

 :وتىرىپ شاپات جومارت سوندا. باياندايدى اياق-باستان جايدى بولعان كەلىپ الدىنا پاتشا ورالىسىمەن. كەتەدى قايتىپ
شى ەدى. اتىمتاي ءوز جانىنا دا جومارت، بولۋ جومارت دۇنيەگە مۇلىككە، مەن مال ادام! جان عاجاپ دەگەن نە بۇل –

 .دەپتى –ءسىرا، مۇنىمەن تاالسۋعا بولماس، 
 . باسقا پالە تىلدەن71

ەرتەدە ءبىر دانىشپان ءومىر ءسۇرىپ، ونىڭ ءۇش ۇلى، ءبىر قىزى بولىپتى. قىزى دا، ۇلدارى دا اقىلدى بولىپ، ەر 
جىلدان جىل وتەدى. اكەسى ابدەن قارتايادى. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە شال ۇيىقتاي الماي جەتىپتى. ايدان اي، 

 دوڭبەكشي بەرەدى. مۇنى سەزگەن كەمپىرى مەن قىزى:
 بە؟ زءجۇرسى ساعىنىپ باالالرىڭىزدى جۇرگەن الىس الدە جوق مە، ءجۇر اۋىرىپ جەرىڭىز ءبىر بولدى، نە سىزگە –
 .دەيدى –
 كەتىپ بارادى. ىشىمدە ارمانىم ءبىر ۇستىنە ونىڭ. ساعىندىم ءيا، –

 سوندا قىزى اكەسىنىڭ الدىنا كەلىپ:
 .دەيدى – قاالر، ءتيىپ كومەگىمىز مۇمكىن ايتىڭىز، ارمانىڭىزدى –

 شال ايتادى:
 ۋعابول ارتىعىراق اقىلى بىرەۋىنىڭ دا سوندا. اقىلدى دە ۇشەۋى ۇلىمنىڭ ءۇش مەنىڭ. جوق قۇپيا ەشقانداي –

 .ارمانىم مەنىڭ ءبىلۋ سونى. ءتيىستى
 قىزى ءسال ويالنىپ:

 جول پىركەم بەن قىز دەپ، – كەلىڭىز، سىناپ باالالرىڭىزدى بارىپ قىدىرىپ با؟ قيناالسىز دا وسىعان اتا، وي، –
 كوپ مە، ءجۇردى از. جىبەرەدى سالىپ جولعا بەرىپ ەرتتەپ اتىن دايىنداپ، سۋسىنىن ازىعىن،. كىرىسەدى قامىنا

نى ۇلكەن ۇلىنا جەتەدى. باالسى زور قۇرمەتپەن قارسى الىپ، قولىنان كەلگەنىنشە كۇ ءبىر. ءبىلسىن كىم مە، ءجۇردى
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ۇش كۇن جاتىپ ماۋقىن باسىپ، ءتورتىنشى كۇنى قايتپاقشى بوالدى. باالسى تاعى دا قوي الدىرىپ -سىياليدى. ەكى
 ىپ قويىپ، نانىن سالىپ جاتقاندا، شال باالسىنا قاراپ:سويعىزادى. تاماق پىسەدى، ەتىن قازاننان ءتۇسىر

 ەتى نىڭسان بولسا داۋدە جەرى جاقسى لى¥. دەيدى – بەرشى، كەسىپ ءبىر جەرىنەن جاقسى ەتىڭنىڭ انا قاراعىم، –
 .قويادى قويىپ ءتيىپ، اۋىز ازداپ شال. بەرەدى كەسىپ ەتىنەن سان دەپ، شىعار

 ۇلى دەپ –« جامان جەرى بوال ما؟ دە ەتتىڭ». دەيدى – بەرشى، كەسىپ ءبىر جەرىنەن جامان ەندى باالم، –
 ءسىڭىردى .بەرەدى كەسىپ سىڭىردەن دەپ شىعار ءسىڭىر وتپەيتىن ءتىس دەگەنى جەرى جامان تۇرىپ، ويالنىپ ءسال
 باالسىمەن جۇرتپەن،-ەل بولىپ، ريزا سىيىنا جەپ، تاماعىن. كەلەدى تا تاماق ارتىنشا. تيەدى اۋىز ازداپ الىپ،

 .قايتادى قوشتاسىپ
دانىشپان ءجۇرىپ وتىرىپ، ەكىنشى ۇلىنا كەلەدى. ەكىنشى ۇلى دا زور قۇرمەتپەن قارسى الىپ سىياليدى. اكەسى قايتار 
كۇنى ءبىرىنشى ۇلىنا قويعان ساۋالىن قويادى. ەكىنشى ۇلى دا ءبىرىنشى ۇلىنىڭ ىستەگەنىن قايتااليدى. ەكىنشى ۇلىنا 

يزا بولىپ، قايتادى. ول ەندى ءۇشىنشى ۇلىنا كەلەدى. ءۇشىنشى ۇلى دا زور قۇرمەتپەن قارسى الىپ، سىياليدى. دا ر
 –، «مۇندا ءبىر سىر بار شىعار»قايتار كۇنى ەكى ۇلىنا قويعان ساۋالىن كىشى ۇلىنا دا قويادى. سوندا كىشى ۇلى 

 .بەرەدى كەسىپ تىلىنەن باستىڭ سوسىن. وياليدى دەپ
 سوندا. بەرەدى كەسىپ تىلدەن دا تاعى باالسى. دەيدى –ى؟ بەرش كەسىپ ءبىر جەرىنەن جامان ەندى االم،ب –

 :تۇرىپ اكەسى
 دا اعىت دەسەم جەرىنەن جامان بەردىڭ، كەسىپ تىلىنەن دەسەم بەر كەسىپ جەرىنەن جاقسى قاالي، مۇنىڭ باالم، –

 .دەيدى – بەردىڭ، تىلىنەن
 سوندا باالسى:

تۇرمىن. جاقسى دا، جامان دا، ۇرىس تا، كەرىس تە، وسەك  ءبىلىپ وتىرعانىڭىزدى سىناپ ءسىزدىڭ اي،-اتا وي، –
تە، ءبارى دە وسى تىلدەن شىعادى. ەكى ەلى اۋىزعا ءتورت ەلى قاقپاق دەگەندەي، ءار ادام ءوز تىلىنە ساق بولسا، 

ا وتە ىعىناقىلدىل ۇلىنىڭ ءۇشىنشى قارت. ەكەن ەگەند –كەرىس بولماس ەدى. باسقا پالە تىلدەن، -ەش ۋاقىتتا ۇرىس
 ريزا بولىپ قايتادى. 
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 .ەر توستىك1

اۋ تولعان لىپتى. ماتەرتە زاماندا ەرنازار دەگەن كىسى بولىپتى. ەرنازاردىڭ ءوزى باي بولىپتى. قورا تولعان قويالرى بو
تۇيەلەرى بولىپتى. ءورىس تولعان جىلقىالرى بولىپتى. ەرنازاردىڭ سەگىز ۇلى بولىپتى. ءبىر جىلى ۇلكەن جۇت بولىپ، 
ەل مالىن الىسقا، وتارعا ايداپ كەتىپتى. ەرنازاردىڭ سەگىز ۇلى سونىڭ ىشىندە كەتىپتى. ءبىر قىستىڭ ازىعىن الىپ، 

 –ىندە قالىپتى. ەرنازاردىڭ سەگىز ۇلى سول كەتكەننەن حابارسىز كەتەدى، ايالر وتەدى كەمپىرى مەن ەرنازار ۇي
 رىمەنكەمپى. تاپپايدى تاماق جەيتىن اشىعادى، تاۋسىالدى، ازىعى ەرنازاردىڭ. كەلمەيدى – وتەدى جىلدار كەلمەيدى،
 .كەلەدى ارەڭ-ارەڭ الدەرى تۇرۋعا ورنىنان ەكەۋىنىڭ

ءبىر كۇنى كەشكە جاقىن كەمپىر توسەگىنەن تۇرىپ، ءۇيىنىڭ تۇڭدىگىن اشادى. تۇرۋعا مۇرشاسى كەلمەي جاتقان  
شال شاڭىراققا قاراسا، شاڭىراقتىڭ كۇلدىرەۋىشىندە كەرۋلى تۇرعان كەر بيەنىڭ توستىگى كوزىنە تۇسەدى. ەرنازاردىڭ 

 قۋانىپ، ەسى شىعادى:
 .دەيدى –، ىجىبەرش اسىپ جىلدام بول، كورىنەدى، مايلى توستىگى بيەنىڭ كەر رعانتۇ كەرۋلى! ءسۇيىنشى كەمپىر، –
ءسويتىپ، بۇالر توستىكتى قازانعا ساالدى. توستىكتى اسىپ جەپ، شال مەن كەمپىر الدەنەدى. ۇزاماي كەمپىر جۇكتى  

ىك ىتكەن باال دەپ، توستبوالدى. مەزگىلى تولىپ، بوسانادى. ءبىر ۇل تۋادى، ونىڭ اتىن توستىك جەگەن سوڭ ب
 قويادى.

توستىك وزگەشە باال بولىپ وسەدى: ءبىر ايدا ءبىر جاستاعى باالداي، ءۇش ايدا ءۇش جاستاعى باالداي، ءبىر جىلدا 
ون بەستەگى جاڭا وسپىرىمدەي بولىپ، ەكى جاسىندا الىسقان كىسىلەرىن الىپ ۇراتىن باال بوالدى. ساداق تارتىپ 

ساداعىن توعىز قابات كەتپەننەن وتكىزەدى. اڭ اۋالپ، قۇس اتىپ، شال اكەسى مەن كەمپىر ۇيرەنەدى، تارتقان 
 شەشەسىن اسىرايدى.

توستىك ءبىر كۇنى اۋىلدىڭ اراسىندا وتىرعان تارعاقتى ساداقپەن تارتىپ قاالدى. ساداق تارعاقتىڭ قاناتىن ءۇزىپ 
 كەتەدى.
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دەپ قۋىپ جۇگىرەدى. ءسويتىپ « ۇستايمىن»ەرەدى. توستىك تارعاق جىعىلماي، ءبىر قاناتىن ساباالپ قاشا ب
جۇرگەندە، تارعاق ءبىر كەمپىردىڭ ورمەگىنىڭ ۇستىنەن قارعىپ وتەدى. قۋىپ كەلە جاتقان توستىك تە ورمەكتەن 
 .سەكىرەدى. سويتكەندە توستىكتىڭ ءبىر باقايى ورمەكتى ءىلىپ كەتەدى. ورمەكتىڭ ءبىرسىپىرا ءجىبى ءۇزىلىپ قاالدى

اۋ! ەرتەدەن قارا كەشكە -اي! ورمەگىمدى ءۇزىپ كەتتىڭ-الدا عانا، كوك شەشەك»ورمەك توقىپ وتىرعان كەمپىر: 
 دەپ –، «ءبۇيتىپ، جار قۋاالپ، تورعاي اتقانشا، تەنتىرەپ جۇرگەن سەگىز اعاڭدى تاۋىپ الساڭ بولماي ما؟

 .سىلەيدى-قارعاپ
 «تەنتىرەپ كەتكەن سەگىز اعاڭ»توستىك كەمپىرگە جاۋاپ بەرە الماي، ونىڭ سوزىنە قاتتى قورالنادى. اسىرەسە، 

كە شەشەسى ونى توستىك-دەگەن ءسوز وعان قاتتى تيەدى. توستىك بۇرىن اعاالرى بارىن ەسىتكەن جوق ەكەن. اكە
ن بەتىمەن ۇيىنە كەلەدى. اتىپ اكەلگەن كۇستارىن ايتپايدى ەكەن. كەمپىرگە ءسوز قايىرا الماي، توستىك جۇگىرگە

ساعان نە بولدى؟ كىممەن »القتىرىپ تاستاپ، وتىرا كەتەدى. توستىكتىڭ اشۋلى ءتۇرىن كورىپ، شەشەسى: 
 .سۇرايدى دەپ –، «جانجالداستىڭ؟

 توستىك كەمپىردىڭ ءسوزىن تۇگەلىمەن شەشەسىنە ايتادى.
 .دەيدى –! اكەلەمىن تاۋىپ دەپىز كەلمەيدى؟ نەگە قايدا؟ اعاالرىم –

 شەشەسى:
 وستىكتىت ءسويتىپ،. دەيدى –ە نانبا! سوزىن ونىڭ جوق، بولعان اعاالرىڭ سەنىڭ. ايتادى وتىرىك كەمپىر قاقباس –

 .قويادى ناندىرىپ
اال بتاعى ءبىر كۇنى توستىك اسىق ويناپ ءجۇرىپ، الگى كەمپىردىڭ جالعىز باالسىن جۇدىرىعىمەن قويىپ جىبەرسە، 

 سىلەيدى.-ءولىپ قاالدى. كەمپىر توستىكتى بۇرىنعىدان دا جامان قارعاپ
ىڭ جالعىز باالما ءالىڭ جەتكەنشە، ايداالدا تەنتىرەپ ولگەن سەگىز اعاڭنىڭ مەن! توستىك قيىلعىر، قىرشىنىڭنان –

 .دەيدى –قۋراعان سۇيەگىن تاۋىپ الساڭ بولماي ما؟ 
ارى سەگىز اعاڭنىڭ ب»دى. شەشەسىنەن اعاالرىن سۇرايدى. شەشەسى ايتادى: كەمپىردىڭ ءسوزى توستىككە وي ساال

 .دەيدى –، «راس ەدى، جۇت جىلى كەتىپ ەدى، سودان قايتقان جوق، قايدا جۇرگەندەرىن بىلمەيمىز
شالعا اڭ مەن قۇستىڭ ەتىن قاقتاپ ءۇيىپ بەرەدى دە، توستىك -توستىك اعاالرىن ىزدەۋ قامىنا كىرىسەدى. كەمپىر

جولعا شىعادى. بەلىنە ساداق بايالنادى، قولىنا تەمىر تاياق االدى، اياعىنا تەمىر ەتىك كيەدى. اي جۇرەدى، جىل 
 كەلگەن كەز جولىندا ساداعى، – دا ازىعى ساداعى، –جۇرەدى، تاالي ەلدى، تاالي جەردى ارااليدى. جولداسى دا 

 وتەرگەنك ساعىم الىستان قالعاندا، تەبەندەي تاياقتان ىرتەم تەڭگەدەي، ەتىكتەن تەمىر. وتىرادى جەپ اتىپ اڭدى
 قاراۋىتقان قالىڭ جىلقى كورىنەدى، جىلقىنىڭ ار جاعىندا ەل شىقسا، بەلگە كەلىپ، دەپ تالدىم-ءولدىم. كورىنەدى بەل

كورىنەدى. جىلقىعا كەلسە، جىلقىنىڭ ىشىندە تىگۋلى تۇرعان قارا قوس تۇر. قوسقا كىرسە، اسۋلى موسى، ءىلۋلى باقىر 
 تۇر. باقىردىڭ ءىشى پىسكەن ەتپەن تولى ەكەن. توستىك ەتكە تويىپ االدى دا، ەلگە قاراي جۇرەدى.

 قااس دەپ، –، «اعاالرىمدى وسى استان ىزدەپ كورەيىن»ستىكتىڭ كەلگەن ەلى اس بەرىپ جاتقان ەل ەكەن. تو
 شكىمە توستىكتى جىرتىق-جىرتىق كيىمى ازعان، ارىقتاعان،. باستايدى قىدىرا جاعاالي ءۇيدى قالىڭ تىگىلگەن

ەرنازاردىڭ »، تاباقشىالر ءبىر كەزدە: جاتسا كەلە ءسويتىپ ءبىلسىن؟ كىم ادامدى جۇرگەن جاياۋ. ەسكەرمەيدى
 ،«كورەيىن سەگىزىن ەرنازاردىڭ». ەكەن ءجۇر شۋىلداسىپ دەپ –، «سەگىزىنە تارت، ەرنازاردىڭ سەگىزىنە تارت

 ءالى ەمە،ن قايىرشى». بەرەدى قاقپاالي سۇيرەپ، قاراي كەيىن توستىكتى تاباقشىالر بولسا، كىرمەك ۇيگە دەپ –
 ويىپق جۇدىرىقپەن بىرەۋىن تاباقشىنىڭ شىداماي، وعان توستىك. ۇرسادى جەكىرىپ دەپ – «با؟ تويمادىڭ ەتكە

 .قاالدى جينالىپ جۇرت. تۇسىرەدى مۇرتتاي قالىپ،
 .سۇرايدى ءجون توستىكتەن دەپ – ادامسىڭ؟ جۇرگەن نەعىپ كەرەك؟ كىم –

 توستىك:
 .دەيدى –ەگىز اعامدى ىزدەپ ءجۇرمىن، س كەتكەن اداسىپ. دەيدى – كەرەك، سەگىزى ەرنازاردىڭ ماعان –

 سىقتاپ تانىسادى.-سول ارادا ەرنازاردىڭ سەگىزى ءجون سۇراسىپ، توستىكپەن جىالپ
ەرنازاردىڭ سەگىزى ەلدەن اداسقاننان كەيىن جۇتتان قالعان جالعىز كۇرەڭ بيەنى باعىپ، سودان كوپ جىلقى وسىرگەن 

 توستىكتەن ەلىنىڭ ءجونىن بىلگەن سوڭ، والر دا قايتپاق بوالدى. ەكەن. باعاناعى كوپ جىلقى سوالردىكى ەكەن.
توعىزى توعىز جاعىنان شىعىپ، قالىڭ جىلقىنى ايداي باستايدى. ءبىراق جىلقى ۇيلىعىپ، ءبىر جاقتى بەت الىپ، جۇرە 

ەشە كۇن ى جىلقىنى نالمايدى. قانشا ايداسا دا سەرپىلىپ، العاشقى ايداعان جەرىنە قايتىپ كەلەدى دە وتىرادى. توعىز
 ايدايدى، اياعىندا جۇرگىزە الماي، جالىعادى.

ءبىر كۇنى توستىك مىناداي ايال تابادى: بارلىق جىلقىنىڭ باسى كۇرەڭ بيەنى ۇستاپ الىپ، جىلقىنىڭ ورتاسىنداعى  
سوڭ،  بۇرالعانءبىر دوڭگە شىعادى، بيەنى جىعىپ، ءتورت بۋادى دا، قىل بۇراۋ سالىپ، تاقىمىن بۇرايدى. تاقىمى 
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بيە قاتتى شىڭعىرادى. بيەنىڭ شىڭعىرعان داۋىسىنا شۇرقىراسىپ قالىڭ جىلقى جيناالدى. جىلقى ابدەن جينالىپ بولدى 
دەگەن كەزدە، توستىك بيەنى تۇرعىزىپ االدى دا، جەتەكتەي جونەلەدى. سوندا قالىڭ جىلقى ءوز بەتتەرىمەن بۇالردىڭ 

ايسىسى دا جىلقى ايداپ الەك بولمايدى، كۇرەڭ بيەنى جەتەكتەپ جۇرەدى دە سوڭىنان شۇباي بەرەدى. ەندى ەشق
جەي، تاالي -ىشە، ءشوپتىڭ سونىسىن جەي-وتىرادى. قالىڭ جىلقى شۇبىرىپ ەرەدى دە وتىرادى. سۋدىڭ تۇنىعىن ىشە

 كەلەدى. ەسەن ەلدەرىنە-اسقاردان اسىپ، تاالي ءشولدى باسىپ، توستىگى باستاپ، ەرنازاردىڭ سەگىزى امان
ەسەن كەلگەن سوڭ، ەرنازار ەل جيىپ، توي قىالدى. تۇيەدەن بۋرا، جىلقىدان ايعىر، تۋ بيە، قويدان -باالالرى امان

 قوشقار، قۇنان قوي سويىپ، قىمىزىن كولدەي، ەتىن تاۋداي قىلىپ قويادى. اقساقال، قاراساقالىن تۇگەل رازى قىالدى.
ۇلىن اياقتاندىرۋ قامىنا كىرىسەدى. توعىزىنا توعىز كەلىنشەك ىزدەيدى. كەلىنىنىڭ  توي تارقاعاننان كەيىن ەرنازار توعىز

توعىزىن ءبىر ۇيدەن تاپپاق بولىپ، ەل قىدىرادى. كوپ ەلدى ارااليدى. ءبىراق، ەرنازار ويالعانداي توعىز قىز ءبىر 
 ۇيدەن تابىلمايدى.

ر اۋىل كورىنەدى. اۋىلدىڭ ورتاسىنداعى ۇلكەن ءبىر قوڭىر ءسويتىپ، ەرنازار كۇدەر ءۇزىپ كەلە جاتسا، الدىنان ءبى 
ءۇيدىڭ تۇسىنا كەلىپ، مەيمان بوالتىندىعىن بىلدىرەدى. ۇيگە كىرسە، كەرەگەسىنىڭ باسىندا سەگىز سىرعا ءىلۋلى تۇر 

 ەكەن، سونى كورگەن سوڭ، ەرنازار ەڭكىلدەپ جىالي باستايدى.
 ءۇيدىڭ بايبىشەسى ەرنازاردان: 
 .سۇرايدى دەپ –الدىڭ؟ جى نەگە –
-اكە رءبى ۇلىمنىڭ توعىز; اداممىن جۇرگەن ىزدەپ كەلىنشەك توعىز سوعان بار، ۇلىم توعىز: سەبەبىم جىالعان –

 ەرەگەنىڭك اداممىن، جۇرگەن ىزدەپ بولۋىن تۋعان شەشەدەن-اكە ءبىر دە كەلىنىمنىڭ توعىز سياقتى، تۋعانى شەشەدەن
دە، تىلەگىمە جەتتىم عوي دەپ قۋانىپ قالىپ ەدىم، ساناسام بىرەۋى كەم ەكەن، كورگەن سىرعانى كوپ باسىنداعى

 .ەرنازار دەيدى –سوعان جىالپ وتىرمىن، 
. ىكەلەد الىپ سىرعانى ءبىر تاعى تۇسباقاننان بايبىشە دەپ –! تۇر انە بار، بىرەۋى تاعى جىالما، ەندەشە، –
ىم ىڭ سىرعاسىنا اراالستىرمايمىن، انا قىزدارىم ءبىر توبە، كەنجەكەيقىزىمن سەگىز مۇنى ەدى، سىرعاسى كەنجەكەيىمنىڭ»

 ورنىنا تادانقاي سىرعانى دەپ –، «ءبىر توبە. سوندىقتان كەنجەكەيىمنىڭ سىرعاسى والردىكىنەن ءبىر بولەك تۇرادى
 .قويادى ءىلىپ

 ەرنازار وعان:
ىر توبە مەنىڭ سەگىز ۇلىم ءبىر توبە، توستىگىم ءب بولسا، توبە ءبىر كەنجەكەيىڭ توبە، ءبىر قىزىڭ سەگىز سەنىڭ –

 .دەيدى –ەدى، كەنجەكەيىڭ توستىگىمدىكى بولسىن، 
 ءسويتىپ، ەرنازار توعىز قىزعا قۇدا ءتۇسىپ قايتادى. 

ەرنازار كەلىندەرىن الىپ قايتۋعا توعىز ۇلىمەن ساپارعا شىعادى. جولدا بۇالرعا پەرىنىڭ قىزى بەكتورى كەزدەسەدى، 
 وستىكتى كورىپ عاشىق بوالدى. توستىكتى كەنجەكەيدەن ايىرىپ الۋ نيەتىنە كىرىسەدى.ول ت

ەرنازار توعىز ۇلىمەن كەنجەكەيدىڭ اۋىلىنا بارىپ، كوپ ۋاقىت جاتادى. وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەتىپ، 
 كەلىندەرىن الىپ، ەلىنە قايتپاقشى بوالدى.

ەل ەنشى بەرىپ، كوپ جاساۋمەن ۇزاتادى. سوندا كەنجەكەي اكەسىنىڭ بەرگەن كەنجەكەيدىڭ اكەسى قىزدارىنا تۇگ
 القۇيرىقش جىلقىدان ماعان اكەم». بولمايدى رازى جاساۋىنا تارتتىرعان تۇيە، ارتتىرعان ات، مىنگىزگەن –ەنشىسىنە 

 دەيدى. – ،«بەرسىن ىنگەندى قۇبا تۇيەدەن بەرسىن، ساۋىتتى اقسىرمالدى جاساۋدان بەرسىن، اتتى
 كەنجەكەيدىڭ اكەسى قىزىنا اشۋالنىپ، كىسىسىن قايتا جىبەرەدى:

 قىمنىڭجىل – شالقۇيرىق نەسى؟ سۇراعانى اتتى شالقۇيرىق. جەتەدى وعان بايلىعى ەرنازاردىڭ بار، ايتا قىزىما –
ەسى، قىزدا ۇراعانى نس باسىن تۇيەمنىڭ باسى، تۇيەمنىڭ – ىنگەن قۇبا ەكەن؟ ما بار جەر بولعان يە قىز قۇتقا قۇتى،

 مە؟ دەگەنى باس قۋ قىزىم مەنى مۇرا، قاالتىن ۇلعا اتادان –ونداي تۇيە ارتار بار ما ەكەن؟ اقسىرمالدى ساۋىت 
 .دەيدى – ،!بىلدىرمەسىن جاۋلىعىن ءويتىپ قىزىم

ەدىم; قۇبا  نسىن دەپشالقۇيرىقتى سۇراعانىم، ەرگە اليىق ات ەدى، ەر ءمى»كەنجەكەي اكەسىنە قايتا كىسى سالىپتى: 
ىنگەندى سۇراعانىم، ەر قوسىن ارتسىن دەپ ەدىم; اقسىرمالدى ساۋىتتى سۇراعانىم، ەر توستىك ەر ەدى، سول ەر 

 .دەپتى –، «كيسىن دەپ ەدىم
 قىزىما سالەم ايت، سورقۇدىقتىڭ باسىنا كوشىن»اكەسى كەنجەكەيدىڭ سوزىنەن جەڭىلىپ، سۇراعاندارىن بەرىپتى. 

 .دەپتى –، «ىن، قوندىرسا، كەسىر بوالدىقوندىرماس
سونىمەن ەرنازار كەلىندەرىن الىپ قايتا بەرەدى. ءبىر كۇنى كوشى جار باسىندا تىگۋلى تۇرعان جارتى الشىققا 
كەزدەسەدى. بۇل پەرىنىڭ قىزى بەكتورىنىڭ الشىعى ەكەن. كوش تۇسىنان ءوتىپ بارا جاتقان كەزدە الشىعىنان شىعىپ، 

 ەرىنىڭ قىزى بەكتورى مىنانى سويلەيدى:شايقاقتاپ، پ
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 سۇيگەن جارىڭ ەر توستىك،
 قۇتتى بولسىن، كەنجەكەي!

 مىنگەن دە اتىڭ شالقۇيرىق،
 قۇتتى بولسىن، كەنجەكەي!

 ارتقان دا تۇيەڭ كۇبا ىنگەن،
 قۇتتى بولسىن، كەنجەكەي!

 كيگەن دە ساۋىتىڭ اقسىرمال،
 قۇتتى بولسىن، كەنجەكەي!

 دەمەسەڭ،جار باسىندا 
 جارتى الشىق دەمەسەڭ،

 ءبىزدىڭ ۇيگە تۇسە كەت، 
 .دەيدى –كوبىكتى ساۋمال ىشە كەت، 

 پەرىنىڭ قىزى بەكتورىنىڭ تيىسە سويلەگەنىن جاقتىرماي، كەنجەكەي مىناداي جاۋاپ بەرەدى.
 پەرىنىڭ قىزى بەكتورى،

 شايپاۋ ءسوزىڭ قوي، تورى.
 سۇيگەن دە جارىم ەر توستىك،

 ءوز جارىمدى سۇيەمىن. 
 مىنگەن دە اتىم، شالقۇيرىق،

 ءوز اتىمدى مىنەمىن. 
 ارتقان دا تۇيەم قۇبا ىنگەن،

 ءوز تۇيەمە ارتامىن. 
 كيگەن دە ساۋىتىم، اقسىرمال،

 ءوز ساۋىتىم كيەمىن. 
 جار باسىندا دەمەيىن،

 جارتى الشىق دەمەيمىن،
 قايتسەڭ دە ۇيىڭە تۇسپەيمىن،

 ەيمىن.بال بەرسەڭ دە ىشپ
 پەرىنىڭ قىزى، بەكتورى،

 شايپاۋ ءسوزىڭ قوي، تورى!
 ەكتورىب دەپ –، «قاپ، بالەم، كەنجەكەي، ساعان قىالرمىن!»وسىالي دەپ بەكتورىنىڭ بەتىن قايتارىپ تاستايدى. 

 .بەردى قاال قايراپ ءتىسىن
 كوش بەتىمەن تارتا بەردى. ءبىر كۇنى سورقۇدىقتىڭ باسىنا كەلىپ جەتەدى.

 كەلىنىم». ايتقىزادى دەپ –، «اتام بۇل قۇدىققا قونباسىن، ىرىمى جامان جەر!»كەنجەكەي اتاسىنا كىسى جىبەرىپ: 
 .قونادى جەرگە الگى بولماستان ەرنازار دەپ – ،«ەكەن دەگەن بيلەيىن قونىسىمدى مەنىڭ جاتىپ، كەلمەي

ىپ جىبەرەدى دە، اتاسىن قوناق قىالدى. كوش قونىسىمەن، كەنجەكەي باسقا كەلىندەرىنەن ءۇيدى بۇرىن تىگ
 –، «كەلىنىم اقىلدى ەكەن، ءتىلىن بەكەر الماعان ەكەم»كەنجەكەيدىڭ اياۋلى ەكەنىن ەرنازار سول ارادا بىلەدى. 

 .وكىنەدى دەپ
سول كۇنى تۇمان بوالدى. كەنجەكەي ءوز اكەسىنىڭ ايتقانى ويىنا ءتۇسىپ، كىرپىگىن ىلمەي جاتادى. ەرتە تۇرىپ 

 .بەرەدى حابار اتاسىنا دەپ –« قۇبا ىنگەن جوق!»اراسا، قۇبا ىنگەن جوق. ق
ەرنازار ات ەرتتەپ ءمىنىپ، قۇبا ىنگەندى ايناال قاراپ جۇرسە، اناداي جەردە تۇرعان قۇبا ىنگەن كورىنەدى. قاسىنا 

ان ىڭ تۇبىندە ءبىر جاربيعكەلسە، بۇيداسى ءبىر كوكپەككە ورالىپ قالعان ەكەن. جانىندا ءبىر تال بار ەكەن، تالد
 جامان كەمپىر وتىر.

 .ەرنازار دەيدى – جىبەرشى؟ جالعاپ قول بۇيداسىنا تۇيەنىڭ انا! شەشە شەشە، –
 كەمپىر سوندا:

 .يدىءمۇاليىمس دەپ –! اداممىن ناشار جوق، ءالىم اپەرۋگە! شىراعىم المايمىن، تۇرا وتىرسام المايمىن، وتىرا تۇرسام –
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سوزىنە نانىپ، بۇيدانى ءىلىپ االيىن دەپ ەڭكەيە بەرگەندە، ەرنازاردى كەمپىرەكەڭ شاپ بەرىپ جاعادان كەمپىردىڭ 
بۇالي جۇلقىنىپ بايقاپ ەدى، بوالتىن كورىنبەيدى، كەمپىر قىسىپ -اال كەتەدى. ەرنازاردا تاپجىلۋعا شاما جوق. والي

 ، شىبىن جانى شىعىپ بارادى.اكەتىپ بارادى، ەرنازاردىڭ موينى ءۇزىلىپ، بۋىنىپ بارادى
 دەگەنىنە كەمپىر قويا بەرۋشى بولمادى، ولەتىن بولعان سوڭ ەرنازار جالىنا باستادى:« قويا بەر»ەرنازاردىڭ 

 قىزىعىن اعان جاڭا ءتۇسىرىپ، عانا جاڭا كەلىنىمدى توعىز! بار جاسىم كەلگەن قارتايىپ! بار شاشىم ساقال، اعارعان –
 دەيدى. – شەشەجان، مەنى، بەر قويا. وتىرمىن دەپ كورەيىن

 .بارادى شىعىپ جانى ەرنازاردىڭ قويادى، قىسىپ كەمپىر دەپ – جوق، –
 توعىز كەلىن ءتۇسىرىپ
 ەلدەي كوشىپ كەلەمىن.
 تولىپ جاتقان جاساۋدان

 تويعانىنشا بەرەمىن.
 .دەيدى –بوسات مەنى، شەشەتاي! 

 .بارادى شىعىپ جانى ەرنازاردىڭ قويادى، قىسىپ كەمپىر دەپ – جوق، –
 وعان رازى بولماساڭ،

 توعاي تولعان قويىم بار،
 قانشا االتىن ويىڭ بار؟

 .دەيدى –بوسات مەنى، شەشەتاي! 
 شىعىپ جانى ەرنازاردىڭ قىسادى، سايىن ونان كەمپىر دەپ – جوق، –

 بارادى.
 وعان رازى بولماساڭ،
 ساۋىسقانداي ساقتىعى،
 جۇمىرتقاداي اقتىعى،
 جەلبىرەگەن جەلەگى

 جاڭا ءتۇسىپ كەلەدى.
 سەگىزىنەن ءبىر دانا،
 اقىلى اسقان ول دانا،

 كىشى كەلىنىم كەنجەكەي،
 و دا بولسىن سەنىكى،

 ءبىر ءادىل جان مەنىكى، 
 .دەيدى –جىبەرشى مەنى، شەشەكە! 

 .بارادى شىعىپ جانى ەرنازاردىڭ قىسادى، سايىن ونان كەمپىر دەپ – جوق، –
 رازى بولماساڭ،وعان 

 سويىلداي سەگىز ۇلىم بار،
 مەندە قانداي قۇنىڭ بار،

 و دا بولسىن سەنىكى،
 ءبىر ءادىل جان مەنىكى. 

 .دەيدى –جىبەرە كور، شەشەكە! 
 .دىقاال اق-از ولۋگە كەلەدى، ۇشىنا مۇرنىنىڭ جانى ەرنازاردىڭ جىبەرگەندە، قىسىڭقىراپ كەمپىر دەپ – جوق، –

 بولماساڭ،وعان رازى 
 اتاماسىم اتايىن،

 سەگىزىنەن ءبىر بولەك
 جالعىزىمدا قۋات بوپ،
 جاياۋىمدا قانات بوپ،
 پانا بولعان ءبىر كەزدە

 كەنجەم، ەڭ –ەر توستىگىم 
 و دا بولسىن سەنىكى،

 ءبىر ءادىل جان مەنىكى، 
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 –جىبەرشى مەنى، شەشەكە! 
 دەگەندە، كەمپىردىڭ قولى بوسانىپ ساال بەرەدى.

 . وعان ەرنازار ايتادى:كەمپىر سۇرايدى دەپ – بەرەسىڭ؟ قاالي ماعان تىكتىتوس –
 وسى سونى مەن. المايدى جۇرە ونسىز توستىك. بار ەگەۋى شىعاراتىن ۇشىن ساداعىنىڭ توستىكتىڭ قالتامدا مەنىڭ –

 .دەيدى –! ال ۇستاپ ءوزىڭ سوندا كەلەدى، ىزدەپ توستىك. كەتەيىن تاستاپ اراعا
 مۇنىڭ ءبارىن كورىپ تۇرادى.كەنجەكەي 

ەرنازار قۇبا ىنگەندى الىپ قايتىپ كەلەدى، كوش جونەلەدى، بىرنەشە كۇن كوشەدى. توستىك تۇندە وتاۋىنا كىرەيىن 
دەسە، وتاۋى ىلعي بەرىك بوالدى. ءبىر كۇنى توستىك جەڭگەلەرىن الىپ، وتاۋىنا كىرەدى. توسەگىنە جاتىپ ەدى، 

 سابىن توستىكتىڭ جۇرەگىنە تىرەپ، ۇش جاعىن ءوز جۇرەگىنە قويادى: كەنجەكەي بوالت كەزدىكتىڭ
 :كەنجەكەي. سۇرايدى سەبەبىن مۇنىڭ توستىك. دەيدى – جارىالمىز، دە ەكەۋمىز قوزعالساڭ، جات، قوزعالماي –
! كەل لىپقۇتى ءبىرجوال جالماۋىزدان ەمەسسىڭ، مەنىكى سەن كەتكەن، بەرىپ جالماۋىزىنا بەكتورىنىڭ سەنى اكەڭ –
 .دەيدى –
 :كەنجەكەي. ول دەيدى –ەرەدى؟ ب نەگە جالماۋىزعا مەنى اكەم –
 :توستىك تۇرىپ ەرتەمەن ەرتەڭ. دەيدى – كورشى، سۇراپ ەگەۋىڭدى اكەڭنەن نانباساڭ، –
 .دەيدى – ەدىم، دەپ شىعارايىن ۇشىن ساداعىمنىڭ ەكەن، ءجۇر كيىك جاقتا مىنا! اكە بەرشى، ەگەۋىمدى –

 ەرنازار ساسىڭقىراپ قالىپ، قورباڭداپ كىسەسىن قاراعان بوالدى دا:
 بىرء بارعاندا، ىزدەپ ىنگەندى قۇبا باسىندا، سورقۇدىقتىڭ تۇنەۋگى. ەكەن قويعان قالىپ اي،-اتتەگەن قاپ، –

 وستىكت سونىمەن،. دەيدى – عوي، ەكەن قالعان ءتۇسىپ سوندا ەگەۋىڭ ەدىم، شالدىرىپ ات ءتۇسىپ، تۇبىنە تالدىڭ
 گەۋىنە توستىك ايتۋىمەن ەرنازاردىڭ. جول الىس كۇندىك نەشە – جەرى قالعان ەگەۋىنىڭ بوالدى، ىزدەمەك ەگەۋىن
 .بوالدى مىنبەك اتتى جيرەن اياقتى جەتى اتتى، اال اياقتى التى ىزدەۋگە

نان جەتەگىنە الىپ كەلە جاتقاندا، الدىتوستىك جىلقىدان التى اياقتى اال اتتى ءمىنىپ، جەتى اياقتى جيرەن اتتى 
 كەنجەكەي شىعىپ مىنانى ايتادى:

 سورقۇدىقتىڭ باسىنا
 سورعا بوال قوندى اتام.

 جالماۋىزعا جالعىزىن
 جانىنان قورقىپ بەردى اتام.

 جۇرەتۇعىن جولىڭدا
 قۇالن وتپەس ءشولى بار،
 ونى دا باسىپ وتەسىڭ،
 قىران وتپەس قيا بار،

 وتەسىڭونى دا باسىپ 
 التى اياقتى اال اتىڭ
 قۋلىق بيە قۇلىنى،
 تابانىنا تاس باتسا،

 ماڭدايىنان كۇن وتسە،
 التى كۇنگە جاراماس.
 جەتى اياقتى جيرەنىڭ

 تابانىنا تاس باتسا،
 ماڭدايىنان كۇن وتسە،
 جەتى كۇنگە جاراماس.
 سان جورعانى المادىم،
 ەر اتى دەپ تاڭدادىم.

 تۇرمان ابزەلىن-ايىل
 ن باستاپ سايالدىم.ەرتەدە

 توستىك، ساعان ارنادىم،
 جابى ەمەس قازانات،
 –ەر سەرىگى قولعانات 
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 شالقۇيرىقتى ءمىن، توستىك!
 سان جاساۋىن المادىم،
 ساعان بوال تاڭدادىم،
 اقسىرمالداي ساۋىتتى

 .زاراليدى دەپ –وسى جولعا كي، توستىك! 
سى مىنەتىن بوالدى. جىلقىدان شالقۇيرىقتى ۇستاپ اكەلۋگە كىتوستىك كەنجەكەيدىڭ ءتىلىن الىپ، شالقۇيرىق اتتى 

جىبەرسە، بارعان كىسىگە شالقۇيرىق ات ۇستاتپايدى. الدىنا كەلگەنىن تىستەپ، ارتىنا كەلگەنىن تەۋىپ، ماڭايىنا جان 
 جۋىتپايدى.

ىكتەن قاشپايدى. رىق توستشالقۇيرىقتى ۇستاۋعا توستىكتىڭ ءوزى كەلەدى. شالقۇيرىق توستىككە ءوزى كەلەدى. شالقۇي
 قولىن سوزسا، تىرپ ەتپەي تۇرىپ، جۇگەنگە باسىن ءوزى ۇسىنادى.

نە توستىك ءولدى دەگەن كۇنى بوتاال، نە توستىك »توستىك جۇرەردە كەنجەكەي قۇبا ىنگەندى بۋراعا شوگەرەدى. 
 ەن». تارتادى ورامالمەن ىنتورع قۇالش ەكى ون بەلىن ءوزى. قىالدى سەرت دەپ –« كەلدى دەگەن كۇنى بوتاال!

 .قىالدى سەرت دەپ، –« كەلدى دەگەن كۇنى شەشىل! توستىك نە شەشىل، كۇنى دەگەن ءولدى توستىك
 توستىك جولعا شىعادى. توستىك اۋلىنان ۇزاپ شىققان سوڭ، شالقۇيرىق اتقا ءتىل بىتەدى.

 سوزدەرىم انايتق مىنا مەنىڭ. كورەمىز بىردەي دا بولسا پالە قانداي ءبىر، جانىمىز ەكەۋمىزدىڭ ەندى باتىر، توستىك –
ىڭنىڭ قاسىندا جالماۋىز كەمپىر سەنى كۇتىپ وتىر، سەن ەگەۋىڭدى اال بەرگەندە ۇستاپ الماق. ەگەۋ. بولسىن ەسىڭدە

 ،ەگەۋگە جاقىنداعان كەزدە كەمپىردى الدايتىن ءبىر اقىل تاۋىپ ال. كەمپىر الدانا بەرگەندە، مەن بەتەگەدەن بيىك
 .دەيدى –جۋساننان االسا بوال بەرەيىن، سول كەزدە سەن ەگەۋدى ءىلىپ ال دا جونەل، ارتىڭا قاراۋشى بولما! 

كوپ ۋاقىت جول جۇرگەننەن كەيىن، توستىك ەگەۋ جاتقان جەرگە كەلەدى. كەلسە، ەگەۋدىڭ قاسىندا كەمپىر وتىر. 
 ەمپىرك سوندا. دەيدى –« اردىڭ ءبارى وزىڭدىكى مە؟شەشە، شەشە، ارتىنداعى قىزد»ەر توستىك جاقىنداي ءتۇسىپ: 

ى. سول مەزگىلدە شالقۇيرىق بەتەگەدەن بيىك، جۋساننان االسا بوال بەرەدى. توستىك ەگەۋدى قارايد جالت ارتىنا
 ءىلىپ الىپ جونەلەدى.

 قىرىلداپ، عىتاما دەپ –« سەن بە ەدىڭ، توستىك، الداعان؟ سەنى مە، توستىك، قاپ، بالەم!»سوندا كەمپىر: 
كتى ەرى سارتىلداپ، قاتتى ساسىپ، ەتەگىن باسىپ توستىتىست جارقىلداپ، كوزى جالپىلداپ، شاشى سىرىلداپ، وكپەسى

 قۋا جونەلەدى.
توستىك قاشىپ كەلەدى. كەمپىر قۋىپ كەلەدى. ءبىر مەزگىلدە تاۋ قاڭباقتاي ۇشادى، تاس بۇرشاقتاي جاۋادى. 

قازانداي قارا تاس وراال كەتەدى. شالقۇيرىقتىڭ شاپقان سالماعىنا شىداماي، قارا جەر قاق شالقۇيرىقتىڭ قۇيرىعىنا 
 ايرىالدى. شالقۇيرىق پەن ەر توستىك جەر استىنا ءتۇسىپ كەتەدى.

 سول كەزدە شالقۇيرىققا ءتىل بىتەدى:
 باپى ىالنج سوڭ، جۇرگەن ىرازءب. جولىعادى ەلى استىنىڭ جەر بىالي بۇدان بىزگە تۇستىك، استىنا جەر ەندى ءبىز –

ورداسىنا كەلگەنىمىزدە، مەنى الىسقا قويىپ، ءوزىڭ ورداعا كىرەسىڭ.  حاننىڭ باپى جىالن. كەلەمىز ورداسىنا حاننىڭ
ورداعا كىرگەنىندە ەسىڭدە بولسىن: ۇيگە كىرگەنىڭدە ەكى بوساعادان ەكى قارا شۇبار جىالن ىسىلداپ تۇرا كەلەدى، 

ڭدە، بارا بەرگەنى الدىنا ءتور. قۇلدارى كۇزەتكەن ەسىگىن حاننىڭ باپى جىالن –ى بولما، والر والردان سەسكەنۋش
ەكى سۇر جىالن ىسىلداپ كەلەدى دە، ەكەۋى دە ەكى جەڭىڭنەن كىرەدى، قوينىڭنان شىعادى، قوينىڭا كىرەدى، 
قونىشىڭنان شىعادى. بۇالر جىالن باپى حاننىڭ ۇلى مەن قىزى بوالدى. تورگە وتىرا بەرگەنىڭدە، ءداۋ ەكى سارى 

 انبۇالرد ەگەردە. ايەلى مەن ءوزى حاننىڭ باپى جىالن –ەنبە. بۇالر جىالن ىسىلداپ تۇرا كەلەدى، ودان دا سەسك
 الماي ىعاش تاۋىپ جول ۇستىنە جەر بولمايدى، ءقادىرىمىز ەلىنە استى جەر دەمەيدى، توستىك ەر سەنى سەسكەنسەڭ،

 .دەيدى – قاالمىز،
ءبىراز جەر جۇرگەن سوڭ، شالقۇيرىق ايتقانداي، جىالن باپى حاننىڭ ورداسى كورىنەدى. توستىك شالقۇيرىقتى اناداي  

جەرگە قويىپ، سالەم بەرىپ، ۇيگە كىرەدى. ەكى بوساعاداعى ەكى قارا شۇبار جىالن ىسىلداپ تۇرا كەلەدى. توستىك 
 سۇر جىالن ىسىلداپ كەلىپ، توستىكتىڭ جەڭىنەن كىرىپ، قوينىنان ودان سەسكەنبەيدى. ءتور الدىنا بارا بەرگەندە ەكى

شىعادى، قوينىنان كىرىپ، قونىشىنان شىعادى. توستىك والردان دا سەسكەنبەيدى، تورگە بارىپ وتىرا بەرگەندە، 
 ەدى.رتوسەكتەن ەكى ءداۋ جىالن ىسىلداپ كوتەرىلەدى. توستىك والردان دا سەسكەنبەيدى، تورگە شىعىپ وتىرا بە

 ءبىر مەزگىلدە توسەكتەگى ەكى سارى جىالننىڭ ءبىرى ۇلكەن كىسى بوالدى دا، ءبىرى سونىڭ بايبىشەسى بوالدى. 
 .دەيدى – رەنجىتپەيدى، سەنى دە ەل استىنداعى جەر! توستىك ەر كەلدىڭ، جاقسى –

 ەكى سۇر جىالننىڭ ءبىرى ادەمى جىگىت، ءبىرى ادەمى قىز بولىپ كەتەدى. والر دا:
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الۋىڭدا رى، ونەرپازدارى سەنىڭ شىالىپتا استىنىڭ جەر. كەلدىڭىز جاقسى استىنا جەر توستىگى، ەر ءۇستىنىڭ جەر –
 .دەيدى –بوالدى، 

 بوساعاداعى ەكى قارا جىالن ەكى قارا قۇل بولىپ كەتەدى. توستىكتىڭ الدىنا كەلىپ، قول قۋسىرىپ تۇرادى.
اقىت تۇرادى. جىالن باپى حاننىڭ تەمىر حان دەگەن اراز حانى بار ەكەن. توستىك جىالن باپى حاننىڭ ەلىندە ۇزاق ۋ

تەمىر حاننىڭ قىزىن جىالن باپى حان سۇراپ، نەشە رەت جىبەرسە دە، تەمىر حان قىزىن بەرمەي قويعان ەكەن. جىالن 
بولىپ ۋادە  ەرەتىنباپى حان توستىكتى سوعان جۇمسايدى. تەمىر حاننىڭ قىزىن اكەپ بەرسە، توستىككە ءوز قىزىن ب

 قىالدى.
توستىك جىالن باپى حانعا تەمىر حاننىڭ قىزىن اكەپ بەرمەك بولىپ، جولعا شىعادى. تەمىر حاننىڭ ەلى جەتى ايلىق 

 سا،ابايال دەپ –« بۇل نە قىلعان ادام؟»جول ەكەن. توستىك ەلسىزبەن كەلە جاتسا، الدىندا ءبىر ادام كورىنەدى. 
ن بويىمەن ەبىلدىرمەگ دا، االدى جۇلىپ بىلدىرمەي قۇيرىعىن ساۋىسقاننىڭ ەكى وتىرعان باسىندا اعاشتىڭ ادام الگى

 ءبىرىنىڭ قۇيرىعىن بىرىنە قوندىرا قويادى. ساۋىسقاندار مۇنى تۇك سەزەر ەمەس.
 .كەلەدى جەتىپ قاسىنا توستىك دەپ –« و، نەعىپ جۇرگەن جانسىڭ؟»
ىنا ءتۇستى دەگەنگە، سوعان جولداس بواليىن دەپ جولىن توسىپ جۇرگەن جەردىڭ ۇستىندەگى توستىك جەردىڭ است»

 .كىسى الگى دەيدى –، «ادام ەدىم
 .توستىك دەيدى –« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار ەدى؟»
الىپ،  ۇرالپ جانۋاردىڭ ساعى ساۋىسقان بولسا، قۇيرىقتارىن-العاندى ادامعا سەزدىرمەيتىن اسقان ەپتى ەدىم. جان»

 .كىسى دەيدى –، «ءبىرىنىڭ قۇيرىعىن بىرىنە كيگىزگەنىمدى جاڭاعىداي سەزبەي قاالدى
 .توستىك دەيدى –« جارايدى. ەندەشە سول ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن!»

 –« نەعىپ جۇرگەن ادام؟»ەكەۋى ءجۇرىپ كەلەدى. تاعى ەلسىزبەن كەلە جاتسا، جولدارىندا ءبىر ادام كورىنەدى. 
ل سو»قازانداي ەكى قارا تاسى بار.  العان بايالپ اياعىنا ەكى. ەكەن ادام جۇرگەن ماتاپ كيىكتەردى بايقاسا، دەپ

 «تپەي، ءدال جەتىپ ۇستايمىن. جەالياق دەگەن جۇيرىكپىن!تاستارىمەن ءجۇرىپ، قاشقان كيىكتەردەن اعىپ ءوتىپ كە
 .كىسى دەيدى –
 .توستىك دەيدى –« جارايدى، ەندەشە وسى ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن!»
ءسويتىپ، ۇشەۋ بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى. بۇالر كەلە جاتسا، ءبىرتاالي كۇننەن كەيىن ەلسىزدە تاعى ءبىر ادام  

 ەسەبىر توسەيدى، قۇالعىن وڭ بىرەسە جەرگە كىسى الگى بايقاسا، دەپ –« نە قىلعان ادام ەكەن؟»كورىنەدى. 
 .بوالدى سياقتى تىڭداعان نارسە ءبىر استىنان جەر توسەيدى، قۇالعىن سول

 دەپ ۇشەۋى قاسىنا جەتىپ كەلەدى. –« و، نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟»
جەردىڭ ۇستىندەگى ەر توستىك جەردىڭ استىنا ءتۇستى دەگەنگە، سونىڭ جولداسى بواليىن دەپ، جولىن توسىپ »

 .كىسى دەيدى –« جۇرگەن اداممىن!
 .توستىك دەيدى –« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار ەدى؟»
جەر استىنىڭ اتاقتى تىڭشىسىمىن، قانداي جاسىرىن اڭگىمە بولسا دا تىڭداپ ءبىلىپ االمىن; مەنەن جاسىرىن سىر »

 .دەيدى –« بولمايدى. الىستاعىنى، جاقىنداعىنى تۇگەل ەسىتەتىن ساققۇالق دەگەن ەر مەن بوالمىن!
 .توستىك ەر دەيدى –« جارايدى. ەندەشە، ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن!»
ءسويتىپ، تورتەۋ بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى. بۇالر ەلسىز تۇزدە كەلە جاتسا، الىستا ءبىر تاۋ كورىنەدى، ول تاۋدىڭ  

ۇستىنە تاعى ءبىر تاۋ شىققانداي بوالدى. جاقىنداپ كەلىپ قاراسا، ءبىر ادام تاۋدى والي دا كوتەرىپ قويادى، بۇالي 
 تاۋدى كوتەرىپ ءبىر تاۋدىڭ ۇستىنە قويادى. دا كوتەرىپ قويادى. ءبىر

 .كەلەدى جەتىپ قاسىنا توستىك. دەپ –« و، نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟»
جەر ۇستىندەگى توستىك جەر استىنا ءتۇستى دەگەنگە، سوعان جولداس بواليىن دەپ، جولىن توسىپ جۇرگەن »

 .كىسى دەيدى –« اداممىن!
 .توستىك دەيدى –« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار ەدى؟»
جۇرتتان اسقان الىپپىن، جەردىڭ ۇستىندە دە، استىندا دا ماعان شاق كەلەتىن ادام جوق، قايراتىم ىشىمە سىيماعان »

 .كىسى دەيدى –« سوڭ، تاۋالردى كوتەرىپ ەرمەك قىالمىن. تاۋسوعار دەگەن ەرمىن!
 .توستىك دەيدى –« ى. ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن!جارايد»

بەسەۋ بولىپ ءجۇرىپ كەلەدى. بۇالر جاپان داالدا ءجۇرىپ كەلە جاتسا، ءبىر ۇلكەن كول كورىنەدى. كولدىڭ سۋى 
ن ەايتقانشا سۋالىپ، جوق بولىپ كەتەدى دە، ايتقانشا شاراسىنان اسىپ، ەرنەۋى تولىپ كەتەدى. ەر توستىك جولداستارىم

ە، دەپ ايناال ىزدەيدى. سويتس –« بۇل سۋ قايدان كەلىپ، قايدا كەتىپ جاتىر؟»مۇنىڭ مانىسىنە تۇسىنە المايدى. 
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قامىستىڭ اراسىندا بىرەۋ وتىر، كولدىڭ سۋىن ۇرتتاپ قالسا، جوق بوالدى، اۋزىنان توگىپ جىبەرسە، شاراسىنان اسىپ 
 سۋ قايتا تولىپ كەتەدى.

 .كەلەدى جەتىپ جانىنا توستىك دەپ، –« مسىڭ؟و، نەعىپ وتىرعان ادا»
جەردىڭ ۇستىندەگى توستىك جەر استىنا ءتۇستى دەگەن سوڭ، جولداس بولىپ ەرەيىن دەپ، جولىن توسىپ جۇرگەن »

 .كىسى الگى دەيدى –« اداممىن!
 .توستىك ەر دەيدى –« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار؟»
رسەنىڭ مەشكەيىمىن. ماعان بۇل جالعاندا تويىم جوق. ءبىر كولدىڭ سۋى قارنىما تۇك بولمايدى، جاھاندا بار نا-جەر»

 .كىسى دەيدى –« اق ۇرتتايمىن. كولتاۋىسار دەگەن ەر بوالمىن!-قانشا ۇلكەن داريا بولسا دا، ءبىر
 .توستىك دەيدى –، «جارايدى. ەندەشە، سول ىزدەگەن توستىگىڭ مەن بوالمىن»

بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى. كوپ ۋاقىت جول جۇرگەننەن كەيىن بۇالرعا ءبىر وبا كورىنەدى. جاقىنداسا، وبانىڭ التاۋ 
 باسىندا جالپيعان ءبىر ادام وتىر.

 .توستىك وعان دەيدى –« و، نەعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟»
قورىقپاستان  ورقىتقانىنانجەردىڭ ۇستىندەگى توستىك جەردىڭ استىنا تۇسكەنىن، جىالن باپى حانعا كەلىپ، ونىڭ ق»

تورىنە شىققانىن، ودان تەمىر حاننىڭ ەلىن ىزدەپ شىقكانىن، جولىندا جەر استىنىڭ ونەرپازدارىن جيناپ كەلە جاتقانىن 
 .دەيدى –، «كورگەن سوڭ، سوعان جولداس بواليىن دەپ، جولىن توسىپ وتىرمىن

 .توستىك دەيدى –« توستىككە جولداس بوالرلىقتاي قانداي ونەرىڭ بار ەدى؟»
جەر استىنىڭ قىراعىسىمىن. توستىك، سەنىڭ نە كۇيگە ۇشىراعانىڭنىڭ ءبارىن كورىپ وتىرمىن. بار ونەرىم قىراعىلىق، »

، «ۇستىندە مەنىڭ كوزىمە قاعىس جەر جوق، قانداي نارسە بولسا دا، انىقتاپ قاراسام، ءبارىن دە كورەمىن-جەردىڭ استى
 .كىسى دەيدى –
 .توستىك دەيدى –، «ندەشە مەنىڭ جولداسىم بولجارايدى، ە»

جەتەۋ بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى، بۇالر جەتى اي جول ءجۇرىپ، تەمىر حان ەلىنىڭ وتىرعان جەرىنە كەلسە، تەمىر حان 
ەلىنىڭ جۇرتى جاتىر. توستىكتىڭ كەلە جاتقانىن ەستىپ، كوشىپ كەتىپ قالعان ەكەن. ساققۇالق تىڭداپ كورسە، ادام 

دەگەن جەرگە قونىپ جاتقان حابارى ەستىلەدى. قىراعى كوز جىبەرىپ ەدى، التى تاۋدىڭ ار جاعىندا، جەتى باسپاس 
 كولدىڭ جەلكەسىندەگى جالپاق جارتاستىڭ استىنا بارىپ تىعىلعان ەكەن.

دى. التاۋسوعار جولداعى تاۋالردى ورنىنان الىپ، كوشىرىپ قويا ساالدى. كولجۇتقىش كولدەردى ۇرتتاپ سۋالتا سا
 جۇمعانشا تەمىر حاننىڭ اۋلىنا جەتىپ كەلەدى.-ەر توستىك جولداستارىمەن كوزدى اشىپ

بۇالر كەلسە، تەمىر حاننىڭ قىزىن كەششە حان الماق بولىپ جاتىر ەكەن. ەر توستىك كەلگەن سوڭ، تەمىر حان ەكى 
 ەل ىلىپ،ق توي. ايتقىزادى دەپ –« قىزىمدى، قايسىسىنىڭ ونەرى اسسا، سوعان بەرەمىن!»جاعىنا دا كىسى سالىپ: 

رايعان حالقىنىڭ ءبارى جيناالدى. كەششە حاننىڭ قالىڭ مالعا قا استىنىڭ جەر كورۋگە ونەرىن جاقتىڭ ەكى جينايدى،
 ۇيىر جىلقىسىنىڭ ءبارى دە تويعا سويىالدى.-قورا قويىنىڭ، قاتارلى تۇيەسىنىڭ، ءۇيىر-اكەلگەن قورا

ەر توستىك جولداستارىمەن ءبىر ۇيدە وتىرادى. بۇالردى تويعىزامىن دەپ، قانشا ەت اكەلسە دە جەتپەيدى. تويعا 
لعان تاماقتىڭ ءبارىن دە كولتاۋىسار جەپ قويادى. ءتىپتى تويعىزا المايتىن بولعان سوڭ، تەمىر حان مەن كەششە ارنا

ىرادى قۇالق مۇنى ەستىپ وت-حان بىرىگىپ، ءبىر امال تابادى. توستىكتەردىڭ تاماعىنا ۋ سالىپ بەرمەك بوالدى. ساق
ارىپ جىبەرەدى. توستىكتەردىڭ تاباعىنا سالىنعان ۋدى دا، توستىككە ايتادى. توستىك ۇرىسىپ، تاماقتى قايت

بىلدىرمەستەن كەششە حاننىڭ نوكەرلەرىنىڭ تاباعىنا سالىپ جىبەرەدى. كەششە حاننىڭ نوكەرلەرى قىرىلىپ قاالدى. 
بۇدان جەڭىلگەن سوڭ تەمىر حان ات شابىسىنا تۇسەدى. ءوزىنىڭ بار جۇيرىگىن بايگەگە قوسادى. ەر توستىك 

 ىقتى داياراليدى.شالقۇير
 قاراقشىنىڭ تۇبىنە كەلگەن سوڭ، شالقۇيرىققا ءتىل بىتەدى:

ەگەر اتتى وتە الىسقا ايداسا، مەنىڭ شابىسىم دا وتە جىلدام بوالدى. ءۇش كۇن شاپسام، ءبۇيىرىم قىزىپ، ءوزىمدى »
كەرىپ قوي. ارقان ءۇش قابات توقتاتۋعا شامام كەلمەي، كەتىپ قالۋىم مۇمكىن. مەن كەلە جاتقاندا الدىمنان ارقان 

بولسىن، ءبىر قاباتى كەندىردەن بولسىن! ءۇش قابات ارقاننىڭ ۇشەۋى دە ۇزىلسە، مەن ساعان جوقپىن، اعىنىمدى 
توقتاتا الماي كەتكەنىم، ۇشەۋى دە ۇزىلمەسە، مەن جىعىلىپ ولەمىن، وندا دا ساعان جوقپىن. ەگەر ارقان جارتىالي 

 .دەيدى –، «جىعىلىپ قالسام دا، جانىم قايتادان كىرەدى، كۇدەر ۇزبە!ۇزىلسە، مەن توقتايمىن، 
 رگەجە جۇمالىق ءبىر اتتى حان تەمىر دەپ –« ەر توستىكتىڭ جالعىز شوالعى ءبىر جەردە زورىعىپ قالسىن!»

 .ايداتادى
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تەدى. ى جىعىلىپ بىبالۋان كۇرەسى باستاالدى. تاۋسوعارعا بالۋان شاق كەلمەيدى. جەر استىنىڭ الىپتارىنىڭ ءبار
كۇرەسۋگە كىسى شىقپاعان سوڭ، تاۋسوعار ءبىر تاۋدى كوتەرىپ الىپ، جۇرتقا كۇشىن كورسەتەدى. تەمىر حان مەن 

 كەششە حان قاتتى ساسىپ:
 .جالىنادى توستىككە دەپ، –! كورمەسىن قويا جاققا ءبىز تاۋدى –

بايگە اتتارى قايتىپ وراالدى. جۇرت قاراقشىنىڭ تۇبىنەن توستىك تاۋدى ورنىنا قويعىزادى. ءبىر جەتى وتكەن سوڭ، 
اتتارىن كۇتەدى. ءبىر مەزگىلدە الىستان ءبىر شاڭ كورىنەدى، شاڭنىڭ ىشىنەن جاقىنداي كەلە، ءبىر قارا كورىنەدى، 

عا كەلىپ نشالقۇيرىق ەكەنىن تانىپ، ەر توستىك ءۇش قابات ارقان كەرەدى. شالقۇيرىق قۇيىنشا زاۋالعان بەتىمەن ارقا
جوق بوالدى. قاراسا، شالقۇيرىق جىعىلعان ەكەن، ارقاننىڭ ەكى قاباتى ءۇزىلىپ، ءبىر قاباتى قالعان ەكەن، شالقۇيرىق 

 تالىپ تۇسەدى. سوندا توستىك:
 سورقۇدىقتىڭ باسىنا

 سورعا بوال قوندى اكەم.
 جانىنان قورقىپ كەمپىرگە
 ەگەۋىمدى بەردى اكەم.

 جۇرەتۇعىن جولىمدا
 ن وتپەس جول بولدى.قۇال
 اسقار تاۋمەنەن-اسقار

 شەكسىز داريا كول بولدى.
 قۋلىق بيە قۇلىنى
 التى اياقتى االنى

 دەپ،« جارامايدى، جابى»
 مىندىرمەگەن، كەنجەكەي.

 كارى بيە قۇلىنى
 جەتى اياقتى جيرەندى،

 دەپ،« جارامايتىن جابى»
 مىندىرمەگەن، كەنجەكەي.

 سان جورعانى الماعان،
 دەپ تاڭداعان،ەر اتى 

 تۇرمان ابزەلىن-ايىل
 ەرتەدەن قامداپ سايالعان،
 كەنجەكەي سىندى ارۋدىڭ

 قالماسىن دەپ كوڭىلى
 ءمىندىم سەنى، شالقۇيرىق! 

 جالعىز ءوزىم قوس ارتىپ،
 جاپان تۇزگە جول ارتىپ،

 جالماۋىزعا شىققاندا
 ءتىل ءبىتتى ساعان، شالقۇيرىق! 

 جالماۋىزعا كەلگەندە،
 بەرگەندە، ەگەۋدى اال

 بەتەگەدەن بيىكتەپ،
 االسارىپ جۋساننان

 ەپتەيلەندىڭ، شالقۇيرىق!
 ەگەۋدى اال قاشقاندا،
 جالماۋىزدان ساسقاندا،

 تاۋالر ۇشىپ قاڭباقتاي،
 تاسى بوراپ بۇرشاقتاي،
 قازانداي ءداۋ قارا تاس،

 قۇيرىعىڭا ورالىپ
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 جەرگە دە كىردىڭ، شالقۇيرىق!
 جىالن باپى جەرىنە،

 استىنىڭ ەلىنەجەر 
 شىعا كەلگەن مەزگىلدە

 ءتىل ءبىتىپ ساعان، شالقۇيرىق، 
 ءجون ءبىلدىردىڭ ەرىڭە. 

 جاياۋىمدا قانات بولعان، شالقۇيرىق!
 جالعىزىمدا جولداس بولعان، شالقۇيرىق!

 ساسقانىمدا اقىلىم بولعان، شالقۇيرىق!
 .ەپتىد –« ۇش جانىڭ بار ەدى، ەكەۋى شىقسا دا، ءبىرى قالعان شىعار، تۇر، شالقۇيرىق! ءتىرىل، شالقۇيرىق!»ء 

 سول ۋاقىتتا شالقۇيرىققا جان ءبىتىپ، وقىرانىپ تۇرەگەلەدى. باسقا اتتار بىرنەشە كۇننەن كەيىن كەلەدى.
ارىس ەندى جاياۋ ج»پ، نە قىالرىن بىلمەي ساسادى. تەمىر حان مەن كەششە حان بالۋان جانە ات بايگەسىنەن جەڭىلى

 دەيدى. –، «سالىپ كورەيىك
جاياۋ جارىستى ءبىر كۇندىك جەردەن جىبەرمەك بوالدى. ەر توستىك جەالياقتى قوسادى. جۇيرىكتەر ءبىر كۇن 

ڭ ىشىنە ارىسقانداردىءجۇرىپ بارىپ، بارعان جەرىنە قونىپ، ەرتەڭىنە ەرتەمەن جارىسىپ قايتپاق بوالدى. تەمىر حان ج
رشادىڭ شىراعىم، شا»ءبىر مىستان كەمپىردى قوسا جىبەرگەن ەكەن. بارىپ قونعان جەرىندە سول مىستان جەالياققا: 

 اپالد ونى دەپ –، «عوي. باسىڭنىڭ ءبيتىن قاراپ بەرەيىن، دەمىڭدى الىپ ۇيىقتا، جارىساردا ءوزىم وياتامىن
 .تاستايدى ۇيىقتاتىپ

قاپەرسىز ۇيىقتاپ جاتا بەرەدى. ءبىر مەزگىلدە ويانسا، شەكەسىنەن -ن كەمپىردىڭ سوزىنە نانىپ، قاننەنجەالياق مىستا
كۇن ءوتىپ بارادى. ءتۇس بولىپ قالعان ەكەن، جەالياقتار الدەقاشان كەتىپ قالىپتى. كەمپىردىڭ الداعانىن ءبىلىپ، 

ۋىس توپىراقتى اال جونەلەدى. قۇستاي ۇشىپ، قۇيىنداي  اق سوعىپ، تۇرا جونەلەدى. جەردەن ءبىر-جەالياق سانىن ءبىر
ۇشىپ كەلە جاتسا، جاياۋالر دا قازىقشاعا جاقىنداپ قالعان ەكەن، ەڭ الدىندا مىستان كەمپىر بارا جاتىر ەكەن. جەالياق 

 –« اۋ!-اي، مىقتادىڭ-الدا عانا كوك شەشەك»وتە بەرىپ ۋىسىنداعى توپىراقتى كەمپىردىڭ كوزىنە شاشىپ كەتەدى. 
 گەسىندە دە ەر توستىك جەڭەدى.باي جاياۋ ءسويتىپ،. بەرەدى قاال ۋقاالپ كوزىن كەمپىر دەپ،

تەمىر حان ەندى قايتادان توي جاساپ، قىزىن جىالن باپى حانعا ۇزاتپاق بوالدى. تەمىر حاننىڭ ەرنەۋى قىرىق 
 لو دەپ، –، «لسا، سونى الىپ بەرسىنناعىز ەر بو»قۇالش ۇلكەن قازانى تەرەڭ كولگە ءتۇسىپ كەتكەن ەكەن. 

 .ساالدى كىسى توستىككە ەر
 سۋى كولدىڭ دا، ۇرتتاسا قانشا ەدى، جۇمساپ كولتاۋىساردى توستىك دەپ، –« كولدىڭ سۋىن قۇرت!»

 .بىتەدى تولىپ سۋعا ۇرتى كولجۇتاردىڭ قالعاندا ءبىرى ۇشتەن سۋدىڭ. سىيمايدى ۇرتىنا كولتاۋىساردىڭ
ىك سۇرايدى. ەر توست رۇقسات دەپ –« قازاندى مەن سۇڭگىپ الىپ شىعامىن!»سوندا شالقۇيرىققا ءتىل ءبىتىپ: 

 ەسەن-امان بەر، قۋانا بولعانى، جاقسى –مەن سۋعا سۇڭگىگەندە اق كوبىك شىقسا »رۇقسات ەتەدى. شالقۇيرىق: 
 – ،«ويعانىمق قالىپ استىندا سۋ الماي، شىعا الىپ بولعانى، جامان – كورىنسە كوبىك قىزىل. شىققانىم الىپ قازاندى
 .دەيدى

شالقۇيرىق سۋعا سۇڭگىپ كەتەدى. كوپكە دەيىن ەش نارسە بىلىنبەيدى. ءبىر مەزگىلدە اق كوبىك كورىنەدى. ەر 
 توستىك قۋانادى. ونىڭ ارتىنان ۇزاماي، قىزىل كوبىك كورىنەدى. ەر توستىك شوشىنىپ، زارالنا باستايدى:

 ىقتىڭ باسىناسورقۇد
 سورعا بوال قوندى اكەم.

 جانىنان قورقىپ جالماۋىزعا
 ەگەۋىمدى بەردى اكەم.

 جۇرەتۇعىن جولىمدا
 قۇالن وتپەس جول بولدى.

 اسقار تاۋمەنەن-اسقار
 شەكسىز داريا، كول بولدى.

 –قۋلىق بيە قۇلىنى 
 التى اياقتى االنى

 دەپ،« جارامايدى، جابى»
 مىندىرمەگەن، كەنجەكەي.
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 كارى بيە قۇلىنى
 جەتى اياقتى جيرەندى

 دەپ،« جارامايتىن جابى»
 مىندىرمەگەن، كەنجەكەي.

 سان جورعانى الماعان،
 ەر اتى دەپ تاڭداعان،

 تۇرمان، ابزەلىن-ايىل
 ەرتەدەن قامداپ سايالعان.
 كەنجەكەي سىندى ارۋدىڭ

 قالماسىن دەپ كوڭىلى
 جالعىز ءوزىم قوس ارتىپ،

 ءمىندىم سەنى، شالقۇيرىق! 
 جاپان تۇزگە جول تارتىپ،

 جالماۋىزعا شىققاندا
 ءتىل ءبىتتى ساعان، شالقۇيرىق! 

 جالماۋىزعا كەلگەندە،
 ەگەۋدى اال بەرگەندە،
 بەتەگەدەن بيىكتەپ،
 االسارىپ جۋساننان

 ەپتەيلەندىڭ، شالقۇيرىق!
 ەگەۋدى اال قاشقاندا،
 جالماۋىزدان ساسقاندا،

 ىپ قاڭباقتاي،تاۋالر ۇش
 تاسى بوراپ بۇرشاقتاي،
 قازانداي ءداۋ قارا تاس

 كۇيرىعىڭا ورالىپ،
 جەرگە كىردىڭ، شالقۇيرىق!

 جىالن باپى جەرىنە،
 جەر استىنىڭ ەلىنە

 شىعا قالعان مەزگىلدە
 ءتىل ءبىتىپ ساعان، شالقۇيرىق! 
 ءجون ءبىلدىردىڭ ەرىڭە. 

 جاياۋىمدا قانات بولعان، شالقۇيرىق!
 جالعىزىمدا جولداس بولعان، شالقۇيرىق!

 ساسقاندا اقىل بولعان، شالقۇيرىق!
 ءۇش جانىڭنىڭ نە ءبىرى 

 امان شىعار، شالقۇيرىق،
 .دەيدى –سۋ استىنان شىق، شالقۇيرىق!

 ەر توستىك زارالنىپ تۇرعاندا، شالقۇيرىق ءداۋ قارا قازاندى قۇيرىعىنا بايالپ، سۋ ۇستىنە شىعا كەلەدى.
 شالقۇيرىققا ءتىل ءبىتىپ سويلەيدى:

 قتى. قازاندى كوتەرىپشى كوبىك اق سوندا. تاپتىم زورعا قازاندى جەتتىم، زورعا تۇبىنە ەكەن، تەرەڭ وتە سۋ –
شىعۋ، قيىن بولدى، تىستەپ ەدىم، شىعارا المادىم. سوندا قىزىل كوبىك شىقتى. قۇيرىعىمدى ۇزارتىپ، قازاندى بايالپ 

 .دەيدى –ىقتىم، الىپ، زورعا ش
ەسەن شىققانىنا تەمىر حان ەلى قاتتى كۇيىنىستى. تەمىر حان ەر توستىكتەرگە ارناپ ۇلكەن ساراي -شالقۇيرىقتىڭ امان

اق مۇڭ ەكەن، ەسىك سارت ەتىپ جابىلىپ قالدى. ساراي -سالدىرىپ، قۇداالردى سوندا كىرگىزدى. قۇداالردىڭ كىرۋى
ت تاۋ قىلىپ، وتىن ۇيەدى دە، و-ۋزىن مىقتاپ قۇلىپتاپ تاستاپ، سىرتىنان تاۋتۇتاس تەمىردەن سالىنعان ەكەن. ا

 جاعىپ ورتەي باستايدى. ساراي قىزۋعا اينالدى. ساراي ىشىندەگى توستىك جولداستارىمەن كۇيەتىن بولدى.
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دىڭ ءبىر ۇتارتاۋكوشىرەر ورنىنان تۇرادى دا، سارايدىڭ ەسىگىن تەۋىپ جىبەرەدى. ەسىك شالقاسىنان تۇسەدى. كولج
 ۇرتىندا ءبىر كولدىڭ سۋى بار ەكەن، بۇركىپ جىبەرگەندە، ايناالسىنداعى ءورتتىڭ ءبارىن ءسوندىرىپ تاستايدى.

تەمىر حان مەن كەششە حاننىڭ ايالسى ابدەن قۇريدى. ەر توستىككە قىزىن قوسىپ بەرىپ، جىالن باپى حاننىڭ ەلىنە 
ىك جىالن باپى حانعا قايتادى. قايتىپ كەلە جاتقاندا، جولدان ەرگەن قاراي شىعارىپ ساالدى. ءسويتىپ، ەر توست

 –، «بۇدان ءارى بارۋعا بىزدەرگە جول جوق»جولداستارىنىڭ ءبارى دە وزدەرىنىڭ جەرلەرىنەن ءارى جۇرمەيدى. 
 .بەرەدى قاال قوشتاسىپ توستىكپەن ەر والر دەپ،

ەلەدى. ايتقانىن ىستەپ كەلگەن سوڭ، ول ەر توستىككە وتە ۇزاق ءجۇرىپ، ەر توستىك جىالن باپى حاننىڭ ەلىنە ك
 توستىكتەن سۇرادى. توستىك: دەپ، –« نە قااليسىڭ؟»ريزا بوالدى، ءوزىنىڭ قىزىن بەرەدى، جانە: 

 قىزىن اپ،ورىند تىلەگىن توستىكتىڭ حان باپى جىالن. دەيدى – كەلەدى، قايتقىم ەلىمە شىعامىن، ۇستىنە جەر –
 ايتىسىپ وشق سالىپ، شىعارىپ قاراي ەسىككە شىعاتىن ۇستىنە جەر بەرىپ، قوسىپ جولداس قانشاما جانىنا جانە بەرىپ

 .بەرەدى قاال
جەر ۇستىنە شىعاتىن ەسىككە دەيىن التى ايلىق جول ەكەن. جولدىڭ اۋىرلىعىنا شىداماي، جىالن باپى حاننىڭ قىزى 

دەگەن ءبىر كۇڭى مەن شالقۇيرىق، ەر توستىك ۇشەۋى امان  جانە جولداستارىنىڭ ءبارى قىرىلىپ قاالدى، كۇڭكە
 قاالدى.

ۇشەۋى شارشاپ ءبىر بۇالقتىڭ باسىنا كەلىپ جاتادى. بۇالقتىڭ باسىندا ءبىر ۇلكەن بايتەرەك تۇرادى. ءبىر مەزگىلدە 
ەۋگە بۇالردى ج سول بايتەرەكىڭ باسىنان شۋىلداعان اششى داۋىس ەستىلەدى. قاراسا، شۋىلداعان باالپاندار ەكەن،

 ءبىر ايداھار جوعارى ورمەلەپ بارا جاتىر ەكەن.
ەر توستىك ساداعىن االدى دا، ورمەلەپ بارا جاتقان ايداھاردىڭ ەكى كوزىنىڭ اراسىنان دالدەپ تارتىپ قاالدى، ايداھار 

وستىك وقتاتادى. ەر تجەرگە سىلق ەتە تۇسەدى. ايداھاردىڭ جەرگە قۇالپ قالعانىن كورگەن سوڭ، باالپاندار شۋىلىن ت
 جايالنىپ ۇيقىعا كىرىسەدى.

ەر توستىك ءبىر داۋىستان شوشىپ ويانسا، قاتتى داۋىل تۇرعان ەكەن، داۋىلدىڭ ارتىنان بۇرشاق اراالس جاڭبىر 
اق ءبىر ءداۋ قارا قۇس كورىنەدى. -جاۋادى، جاڭبىرمەن قابات سۋىلداعان داۋىس ەستىلەدى، سونىڭ ارتىنان ۇزاماي

 ارا قۇس سۋىلداعان بەتىمەن بايتەرەكە كەلىپ قونعاندا، بايتەرەك مايىسىپ، سىنىپ قاال جازدايدى.ءداۋ ق
ق ەكەن. سامۇرىقتىڭ ۇلكەندىگى سونداي، جايىپ جىبەرگەندە ءبىر قاناتىنىڭ ءوزى سامۇرى –بۇل ءداۋ قارا قۇس 

 ءبىر ايلىق جەردى الىپ كەتەدى ەكەن.
شىر ەتكەن -تۇبىندەگى ەر توستىكتى بۇرۋگە تاپ بەرەدى، ءبىراق باالپاندارى شىرقونىسىمەن سامۇرىق بايتەرەكتىڭ 

 سوڭ توقتايدى.
 ادام ىڭسامۇرىقت. ەكەن قۇستىكىندەي – باسى ءبىر ادامدىكىندەي، –سامۇرىقتىڭ ەكى باسى بار ەكەن: ءبىر باسى 

 :قاتادى ءتىل توستىككە باسى
 باسقان ادام جەردى بۇل بە؟ كەلدىڭ اۋالي باالپاندارىمدى مەنىڭ ؟كەلدىڭ جۇمىسپەن نە جەرگە بۇل ادام، ەي –

 .دەيدى –! مەكەنىم مەنىڭ – بۇل ەمەس،
 وعان ەر توستىك:

ەن جەر ءۇستىنىڭ ەر توستىگى ەدىم، سەنىڭ مەكەنىڭە اداسىپ كەلدىم، باالپاندارىڭا قاستىق ويالعان جوقپىن، انا م –
 .دەيدى –جاتقان ايداھاردان ايىرىپ الدىم. نانباساڭ، وزدەرىنەن سۇرا! 

ستىكتىڭ را قۇس ەر توباالپاندار ەر توستىكتىڭ كورسەتكەن جاقسىلىعىن جاسىرماي ايتىپ بەرەدى. سول ارادا الىپ قا
 اياعىنا جىعىلىپ، ونىمەن ايرىلماس دوس بوالدى.

اق باالپاندايدى ەكەن. سودان كەيىن باالپاندارىنا جەم ىزدەپ الىسقا كەتىپ، ءبىر ايدا -الىپ قارا قۇس جىلىنا ءبىر
ى ىپ، سول ماڭداعاق قايتۋعا مۇرشاسى كەلىپ جۇرەدى ەكەن. الىپ قارا قۇستىڭ سول كەتكەنىن اڭدىپ ءجۇر-ءبىر

ءبىر ايداھار جىل سايىن باالپاندارىن جەپ كەتەدى ەكەن. الىپ قارا قۇس سودان زاپى بولىپ، قايتقاندا وسىالي جىالپ 
 قايتادى ەكەن.

 وزىنىڭك جىالعان سونىڭ – جاڭبىر ەكەن، جەل تۇرعان قاناتىنان قۇستىڭ الىپ ۇشقاندا اسىعىپ –باعاناعى داۋىل 
 اق ەكەن.-جەم ىزدەگەن ساپارىنان قايتقاندا باالپاندارىن امان كورگەنى وسى جولى ءوزى. ەكەن جاسى

 .سۇرايدى دەپ –« نە قااليسىڭ؟»الىپ قارا قۇس ەر توستىكپەن دوس بولعان سوڭ: 
ەر توستىك باسىنان كەشكەن اڭگىمەسىنىڭ ءبارىن ايتا كەلىپ، اداسىپ جۇرگەنىن، ەندى جەر ۇستىنە شىققىسى كەلەتىنىن 

 ايتادى.
الىپ قارا قۇس ەر توستىكتى قاناتىنا مىنگىزىپ، ۇشىپ تار تەسىكتەن وتكىزىپ، جەر ۇستىنە شىعارادى. قوشتاسارىندا 

دەنەمدەگى ەرەكشە قاسيەتى بار جالعىز تال قاۋىرسىنىم وسى ەدى. »توستىككە ءبىر تال قاۋىرسىنىن ءۇزىپ بەرەدى: 
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اڭ، دايار بوالمىن، قانداي قىسىمشىلىقتا بولساڭ دا قۇتقارىپ االمىن. قىسىلعان جەرىڭدە وسى قاۋىرسىندى تۇتاتس
 .دەيدى –« ەگەردە ونى جوعالتىپ الساڭ، مەنەن جاردەم كۇتپە!

جەر ۇستىنە شىققان سوڭ ەر توستىك كۇننىڭ قىزۋىنا بالقىپ، اۋىر ۇيقىعا كەتەدى، ەش نارسەدەن ءقاۋىپسىز جاتا 
 بەرەدى.

مپىر ۇستاي الماي قالعان سوڭ، پەرىنىڭ قىزى بەكتورى اشۋالنىپ، كەمپىردى بۋىندىرىپ ەر توستىكتى جالماۋىز كە
ولتىرگەن ەكەن. كەمپىردەن شويىنقۇالق دەگەن باال قالعان ەكەن. بەكتورى وعان ەر توستىكتىڭ شىعار جەرىن 

 كۇزەتتىرىپ قويادى.
ا، ايتەۋىر، ءبىر شىعادى، سول شىققانىن اڭدىپ ەر توستىك جەر استىندا قالمايدى، جەردىن بەتىنە قاشان دا بولس»

 .دەيدى –« وتىرىپ، ۇستاپ ال. ەگەر ۇستاي الماي قالساڭ، مەنەن جاقسىلىق كۇتپەيسىڭ!
شويىنقۇالق سودان بەرى ەر توستىكتى كۇزەتۋمەن بولعان ەكەن. جەر ۇستىنە شىعىپ، ۇيىقتاپ جاتقان توستىكتى 

تورىعا اكەلىپ بەرەدى. ەر توستىكتى تەرەڭ زىندانعا سالىپ تاستايدى دا، اياعىن بايالپ الىپ، بەك-ۇستاپ، قول
 كۇڭكەنى شويىنقۇالققا قوسادى. شالقۇيرىقتى بەكىتىپ ۇستايدى.

سونىمەن ەر توستىك ۇزاق ۋاقىت زىنداندا قالىپ قويادى. شويىنقۇالقتان جۇكتى بولىپ، كۇڭكە ءبىر باال تاۋىپ االدى. 
 ءمىنىپ اڭ اۋاليدى. شويىنقۇالق شالقۇيرىقتى

 شالقۇيرىقتى بەكىتۋگە تۇساۋ شاق كەلمەيدى.
ءبىر كۇنى شويىنقۇالق اڭنان قايتىپ، شالقۇيرىققا تۇساۋ تابا الماعان سوڭ، ونى ءوزىنىڭ قىرىق قۇالش قايىس  

ىپ ۋبەلبەۋىمەن تۇسايدى. قايىس بەلبەۋدىڭ ءبىر جاعى شەشىلىپ كەتەدى. اياعى بوساعان سوڭ، شالقۇيرىق شا
وتىرىپ، توستىك جاتقان قۇدىقتىڭ باسىنا كەلىپ، تۇياعىمەن جەر تارپىپ تۇرادى. سويتكەندە، بەلبەۋ ەر توستىكتىڭ 

 جاتقان قۇدىعىنا ءتۇسىپ كەتەدى.
بەلبەۋىندە شويىنقۇالقتىڭ شاقپاعى بار ەكەن. توستىك سول شاقپاقپەن الىپ قارا قۇس بەرگەن قۋىرسىندى تۇتاتادى. 

ىن شەشىپ اياع-اق الىپ قارا قۇس جەتىپ كەلەدى، قاناتىنا مىنگىزىپ قۇدىقتان شىعارادى، قول-تاسىمەنقاۋىرسىن تۇ
 بەرەدى.

 بولمايدى، ندەوزى جانى ونىڭ سەبەبى،. كەلمەيدى ءالىم شويىنقۇالققا دوسىم، وسى، –قولىمنان كەلگەن جاقسىلىعىم »
دە ساقتايدى. قايتسەڭ دە سونىڭ جانىن تاۋىپ ال، جانىن جەر ءبىر بولەك وزىنەن بىلدىرمەي، ەشكىمگە ول جانىن

 .قاالدى كەتىپ قوشتاسىپ دە، دەيدى –، «تاپپاساڭ كۇتىال المايسىڭ
توستىك شالقۇيرىققا ءمىنىپ، شويىنقۇالقتىڭ ۇيىنە كەلەدى. كەلسە، شويىنقۇالق شالقۇيرىقتى ىزدەپ كەتكەن ەكەن. 

 دەپ – «شويىنقۇالقتان قۇتقار!»قورلىقتارىنىڭ ءبارىن شاعىپ: كۇڭكە توستىككە جىالپ كورىسەدى، كورگەن 
 .جالىنادى

ەر توستىك كۇڭكەدەن شويىنقۇالقتىڭ سىرىن تۇگەل سۇراپ بىلەدى. شويىنقۇالق باالسىن وتە جاقسى كورەدى ەكەن، 
 باالسىنان ايايتىنى بولمايدى ەكەن. سونى بىلگەننەن كەيىن توستىك كۇڭكەگە مىنانى ايتادى:

كەشكە شويىنقۇالق كەلەدى، كەلگەننەن كەيىن تاماققا ابدەن تويعىزىپ جاتقىز، كوزى ۇيقىعا بارا بەرگەن كەزدە،  –
 نقۇالقتىڭشويى مەن»: باالڭ دەسە، –« باال نەگە جىاليدى؟»قايتا شىمشىپ جىالتا بەر. شويىنقۇالق: -باالنى قايتا

گەر شويىنقۇالق مەنىڭ ناعىز اكەم بوالتىن بولسا، جانىمدى ە. كەرەك بولسام باالسى توستىكتىڭ ەر ەمەس، باالسى
جانىنا قوسقىزىپ قويار ەدى، جانىنىڭ قايدا ەكەنىن ماعان ءالى كۇنگە دەيىن ايتپاي، جاسىرىپ ءجۇر. ەر توستىك 

نەگە » :سايىن جىالعان بەر، جىالتا. دە جاتىر دەپ –، «بولسا، الدەقاشان جانىنىڭ قايدا ەكەنىن ايتىپ بەرەر ەدى
 .دەيدى – «!ايتپا نارسە ەش باسقا بەر، ايتا ءسوزدى وسى سۇراسا، دەپ –« جىاليدى؟

سويتەدى دە، ەر توستىك باالنىڭ بەسىگىنىڭ استىن قازىپ الىپ، جاسىرىنىپ جاتادى. كەشكە شويىنقۇالق كەلەدى. ەر 
ەپ باالنى جىالتا باستايدى. باالنى الديلتوستىك ايتقانداي، كۇڭكە ونى تاماققا تويعىزىپ جاتقىزادى. جاتقان سوڭ 

 ۋاتقان بولىپ وتىرىپ، شىمشىپ جىالتا بەرەدى:
 شويىنقۇالق:

 .اقىرادى دەپ –« كۇڭكە، باالنى ۋات!»
 كۇڭكە ۋاتقان بولىپ، باالنى ونان جامان جىالتادى.

 باال جىالي بەرگەن سوڭ، شويىنقۇالق:
 .دەيدى –« باالم نەگە جىاليدى، سۇراشى؟»

 ە باالنىڭ جىالعانىن سۇراعان بولىپ، شويىنقۇالكقا جاۋاپ قايىرادى:كۇڭك
 اكەم ەنىڭم شويىنقۇالق ەگەر. كەرەك بولسام باالسى توستىكتىڭ ەر ەمەس، باالسى شويىنقۇالقتىڭ مەن»: باالڭ –

ى كۇنگە عان ءالما دە ەكەنىن قايدا جانىنىڭ تۇرسىن، بىالي قوسۋ. ەدى قويار قوسقىزىپ جانىنا ءوز جانىمدى بولسا،
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، «دەيىن ايتپاي ءجۇر. ەر توستىك بولسا، جانىنىڭ قايدا ەكەنىن الدەقاشان ايتىپ بەرەر ەدى، سوعان جىاليمىن دەيدى
 .ناندىرادى شويىنقۇالقتى دەپ، –
باالم بىلشىلداماسىن! ونىڭ اكەسى توستىك ەمەس، مەن. وعان مەنىڭ جانىم كەرەك بولسا، وڭاشا جەردە ايتىپ »
 .شويىنقۇالق دەيدى –« رەمىن!بە

سويتەدى دە، كۇڭكەنى ۇيدەن شىعارىپ جىبەرەدى، شويىنقۇالق باالسىنىڭ بەسىگىنە كەلىپ، قۇالعىنا سىبىرالپ، 
 جانىنىڭ قايدا ەكەنىن ايتادى:

دە نجانىم الىستا، ونى وزىممەن بىرگە ساقتامايمىن، بورىقتى بۇالقتىڭ باسىندا قىرىق ەلىك جۇرەدى، سونىق ىشى»
قايقى قاراكەر ەلىك بار، قايقى قاراكەر ەلىكتىڭ ىشىندە توعىز قارا ساندىق بار، سول ساندىقتىڭ ەڭ كىشىسىنىڭ 

 بارا مايسىي كەۋدەڭە جانىڭ. قوي ءبىلىپ وسىنى. بوالدى جانىم مەنىڭ –ىشىندە توعىز باالپان بار، سول توعىز 
ا جان سەزۋشى بولماسىن، ەگەر سەزۋشى بولسا، سەن دە مەن باسق وزىڭنەن ءبىراق سال، قوسا اپارىپ سوعان جاتسا،

 .قاالدى جاتىپ بارىپ ورنىنا ول كەيىن سودان. دەيدى –، «دە، ءتىرى بولمايمىز
شويىنقۇالقتىڭ جانىنىڭ قايدا ەكەنىن ءبىلىپ العاننان كەيىن توستىك سالىپ وتىرىپ بورىقتى بۇالقتىڭ باسىنا كەلەدى. 

تىن سۋاتىن اڭدىپ، جاسىرىنىپ جاتادى. كۇن شاڭقاي ءتۇس بولعان مەزگىلدە، قىرىق ەلىك ەلىكتەردىڭ سۋ ىشە
 قايتا الىپق تۇرا وسقىرىنىپ كەزدە، جاقىنداعان سۋاتقا جاتقاندا، كەلە سالىپ دەپ –، «بورىقتى بۇالق قايداسىڭ؟»

الت لدە وسقىرىپ، تۇرا قالىپ، جمەزگى جاقىنداعىن دە، كەلەدى بەتتەپ سۋعا ەلىكتەر سايىن ىسىعان كۇن. جونەلەدى
بەرىپ، قايتا جونەلەدى. ۇزاپ كەتەدى دە، شولگە شىداماي سۋعا قايتا ويىسادى، ءبىراق سۋاتقا جاقىندامايدى، ۇركىپ 

 وسقىرىنىپ تۇرا قاالدى.
 بىرىمەن سويلەسە باستايدى.-الدەن ۋاقىتتا ەلىكتەر بىر

 .دەيدى –، «ادام ءيىسى سەكىلدى»دەيدى. ەندى بىرەۋى:  –، «سۋ باسىندا بوتەن ءبىر ءيىس بار»بىرەۋى: 
 ارتىندا اۋوقش وزگەسىنەن ەلىك قاراكەر قايقى اسىرەسە،. دەيدى – «شىعار؟ بىرەۋ ويالعان قاستىق شويىنقۇالققا»

 .جونەلەدى قاشا ول كەلگەندە، سوزگە الگىدەي ەلىكتەر. جۇرەدى
 سوندا ەر توستىك ءۇن بەرىپ، مىنانى ايتادى:

 جان سەرىگىم قىرىق ەلىك،
 جانىم سەندە، قىرىق ەلىك،

 جان ساقتاعان قايقى قارا
 شوشىتقان سەنى كىم كەلىپ؟

 سۋىڭ تۇنىق بىلعانباعان،
 قاشاسىندار نەدەن جەرىپ؟
 توستىك ەردى ولجاالدىم،

 قاتىنىن قۇشىپ، اتىن ءمىنىپ.
 ندەردىشوشىتىپ الدىم سە

 ادام ءيسى سودان ءسىڭىپ.
 قايتۋعا كورىپ جانىمدى

 جاڭا كەلدىم قولىم ءتيىپ.
 جالعىز ۇلىم جانى دا،

 كەۋدەسىنە تۇرماي سيىپ.
 قوسقىزا سونى جىبەردى.

 جان ساقتاعان، قايقى ەلىك،
 جاسىمنان بولدىڭ جان سەرىك.

 سۋدىڭ ءىشىپ تۇنىعىن،
 شوپتەن تاڭداپ سونى جە،

 د دەپادام ءيىسى شىعا
 مەنەن ۇركىپ جەرىمە.

 ءوزىم امان تۇرعاندا 
 .دەيدى –كىم كەلمەكشى جەرىمە،

 ەلىكتەر سوندا دا سەنبەي، وسقىرىپ، ودىرايىپ تۇرىسادى. سوندا توستىك:
 وسى ايتقانىما سەنبەستەن،
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 قاشاسىڭدار بەرمەي جانىمدى.
 ايىرا الماي داۋىستى،

 سىندىراسىڭدار ساعىمدى،
 سەندەرمەنجولداس بولعان 

 شويىن اتىم قۇرىسىن،
 قارا اال تۇيعىن كەلگەن سوڭ

 جىرتتىرماسام تاڭىڭدى،
 .دەيدى –سۋداي شاشىپ قانىڭدى! 

سوندا ەلىكتەر قاشپاي، سۋدى جاعاالي باستايدى. شويىنقۇالقتىڭ بويىن كورمەگەن سوڭ، بۇرىنعىالرىنداي ەتەنە 
كورسەتە المايدى. ەلىكتەر سەنەرىن دە بىلمەي، سەنبەسىن دە بىلمەي، بولىپ، جاقىندامايدى. توستىك تە والرعا بويىن 

 بايقاي كەلىپ، سۋاتتان جاپىرالسىپ سۋ ىشۋگە باس قويادى.-بايقاي
ارت جاعىنان قايقى قارا ەلىك تە سۋعا باس قويادى. ەلىكتەر وتە شولدەپ قالعان ەكەن، سۋعا تويىپ، قارىندارىن 

دى. اسىرەسە، قايقى قارانىڭ قارنى جەر سىزىپ، سۋاتتان بۇرىال بەرگەن كەزدە، توستىك قامپيتىپ، قايقايىپ شىعا بەرە
قارنىنان ءدال كوزدەپ ساداقتى تارتىپ قاالدى، قارنى اقتارىلىپ، توعىز قارا ساندىق جەرگە ساۋ ەتە تۇسەدى. ەڭ 

رسە، توعىز ىر ەتەدى. ساناپ جىبەشۇپ-كىشىسىن ۇستاپ الىپ، توستىك اشىپ جىبەرسە، ءىشى تولعان باالپان، ءشۇپىر
 ۇيىنە سونىڭ دەپ –« شويىنقۇالقتى شاالجانسارىندا ءبىر كورەيىن!»باالپان ەكەن. سەگىزىنىڭ موينىن جۇلىپ الىپ: 

 .تارتادى
 شويىنقۇالقتىڭ ۇيىنە جاقىنداعاندا كۇڭكە الدىنان شىعادى.

 .توستىك ەر سۇرايدى دەپ –« شويىنقۇالق قاالي؟»
 .كۇڭكە دەيدى –، «السىرەپ جاتىر شويىنقۇالق»

ر، ە، باتى»كەلسە، شويىنقۇالقتىڭ كىرپىگى زورعا قيمىلدايدى، بوالر بولماس قانا دەمىن الىپ جاتىر ەكەن. 
 ساپ اسىناجاع توستىكتىڭ ەر قولى شويىنقۇالقتىڭ بەرگەندە، جاقىنداي مازاقتاپ توستىك ەر دەپ، –« قااليسىڭ؟

 دى،ە ويالپ دەپ –، «ن عويتاستايمى جانشىپ جەرگە اق-وڭاي-وپ»: توستىك. كەتەدى الىسا ەكەۋى. قاالدى ەتە
 توستىك. دىبايقاال جاتقاندىعى بارا كۇشەيىپ شويىنقۇالقتىڭ سوڭ، الىسقان ءبىراز ەندى. بەرمەيدى ءال شويىنقۇالق

 رماعاندايشى تور تەمىر دەنەسىن باسقانداي، تاۋ توبەسىنەن. جاتادى بارا كەتىپ ءالى ءتۇسىپ، تەرگە قارا بۋىنىپ
 مەزگىلدە توستىك كۇڭكەگە جالىنادى: سول. كورىنەدى بولىپ

 جىالن باپى جەرىنەن،
 جەر استىنىڭ ەلىنەن

 اق ەرگەن، جولداسىم كۇڭكە.-جالعىز
 توستىگىڭنەن ايرىلىپ،

 شويىنقۇالق قولىندا
 تۇتقىن بولعان، كۇڭكە.

 كيۋگە كيىم، جەۋگە تاماق تاپپاي
 ن قورلىقپەن وتكىزگەن، كۇڭكە.ءومىرى 

 توستىگىڭ جامان قىسىلىپ
 جان شىعۋعا ۇسىندى.

 جەتسەڭشى، جىلدام، جەتسەڭشى!
 قورقاقتاپ قاشىپ كەتپەشى.
 قوينىما قولىڭ سالساڭشى،

 ساندىق بار، جىلدام الساڭشى!
 باالپان باسىن جۇلساڭشى،

 .زارالنادى دەپ –ءسويتىپ، ءبىر ەرلىك قىلساڭشى! 
جۇگىرىپ كەلىپ، توستىكتىڭ قوينىنداعى ساندىقتى جۇلىپ الىپ، اشىپ جىبەرەدى. قاراسا، باالپاندار جىبىرالپ كۇڭكە 

 جۇلىپ العاندا، شويىنقۇالق سىلق ەتىپ قۇالي كەتەدى.-كوبەيىپ قالعان ەكەن، مويىندارىن جۇلىپ
ەۋى تىرىلسە، ن بولىپ قالعان ەكەن. ەندى بىرتوستىكتىڭ ساندىقپەن قوينىنا سالىپ اكەلگەن ءبىر باالپانى سەگىز باالپا

شويىنقۇالق مۇلدەم ءال بەرمەي كەتپەك ەكەن. باالپانداردىڭ موينى تۇگەل جۇلىنعان سوڭ، شويىنقۇالق تا ءولىپ 
 قالعان ەكەن.
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ە سويلەپ زىپ، بىردەمشىقىر ەتكى-شويىنقۇالقتى ءولتىرىپ، دەمىن الىپ وتىرسا، شويىنقۇالقتىڭ باالسى، بەسىگىن شىقىر
 جاتادى.

 توستىك قۇالق سالىپ تىڭداسا:
 .ويادىق شىرەنىپ-شىرەنىپ دەپ، –« قاپ، بالەم، توستىك! ساعان قىلماسام، اكەم شويىنقۇالقتىڭ قۇنىن الماسام!»

مەسىگىمەن سۋعا تاستاپ جىبەرەدى. ءسويتىپ، بەكتورىنىڭ -اياعىن بايالپ، بەسىك-سول ارادا توستىك ونىڭ قول
 جالماۋىزىنان ابدەن قۇتىلىپ االدى دا، ەر توستىك ەلىن ىزدەيدى.

ەر توستىك جەر استىنا كىرگەنىنە، تۇسكەنىنە كوپ جىل بوالدى. ەر توستىك جالماۋىزدىڭ قولىندا قالدى دەپ، ەلى 
 .ۇرەدىج بولىپ دامەلى دەپ –، «ەر توستىك ءبىر كەلەر»مۇلدە كۇدەر ءۇزىپ قويادى. جالعىز عانا كەنجەكەي: 

 – «ابارى، نە كەلگەن حابارى قاشان بىلىنەر ەكەن؟ح ولگەن نە توستىكتىڭ ەر ەكەن؟ بوتاالر قاشان ىنگەن قۇبا»
 .بوالدى كۇتۋمەن سونى دەپ

 كەنجەكەيدىڭ دەپ، –« بوشاالپ كەتسە يگى ەدى!»ءبىر كۇنى كەنجەكەي ەرتەمەن تۇرسا، قۇبا ىنگەن جوق.  
 :ءجۇرىپ ىزدەپ ىزدەيدى، ىنگەندى قۇبا جۇگىرىپ اقتانج-جان. قاالدى ەتە سۋ جۇرەگى

 جەلى تولعان تۇيەدەن
 ارتايىن دەپ ەر قوسىن

 تاڭداپ تا العان، قۇبا ىنگەن،
 ارناپ تا العان، قۇبا ىنگەن.

 الىس جولعا ەر توستىك
 شىققان كۇنى، قۇبا ىنگەن.
 نە كەلگەندە، نە ولگەندە

 بوتاالۋعا سەرت قىلىپ
 ءسوز بايالپ ەڭ مەنىمەن. 

 ەرتە تۇرىپ جەلىدەن
 ءجۇرىپ تە كەتتىڭ، قۇبا ىنگەن، 

 الدە ءبىر حابار توستىكتەن
 ءبىلىپ كەتتىڭ، قۇبا ىنگەن. 

 توستىك ەردىڭ ولگەنىن،
 ولمەسە قايتىپ كەلگەنىن

 ءبىلدىرشى ەندى، قۇبا ىنگەن. 
 دامىل كورمەي قانشادان،
 قايعى باسىپ شارشاعان

 كوڭىلدى تىندىرشى،قام 
 .زاراليدى دەپ –ەندى مىنە، قۇبا ىنگەن! 

 سول مەزگىلدە بەلىندەگى ورامالى شەشىلىپ، اياعىنا ورالىپ، اۋرە قىالدى.
 سەرتپەن تارتىپ وراعان

 تورعىن، بەلدەن بوسايسىڭ.
 اياقتى وراپ شارشاعان

 جۇرگىزبەيسىڭ، تۇسايسىڭ.
 الدە ءبىر حابار توستىكتەن

 –بىلگەنگە بۇگىن ۇقسايسىڭ، 
 دەپ زارالپ جۇرەدى.

قۇبا ىنگەن ءبىر سايدا بوتااليىن دەپ جاتىر ەكەن. ار جاعىنان اقساق بوز اتقا مىنگەن ءبىر اقساقالدى شال كورىنەدى. 
 رەدى.ەقۇبا ىنگەن بوتاالپ جاتقاندا، كەنجەكەيدىڭ بەلىندەگى تورعىن ورامالى دا شىر ايناال تارقاتىلىپ، جازىال ب

ويالپ،  دەپ –، «ەندى ەر توستىك ولگەن ەكەن. ءتىرى بولسا الدەقاشان ءبىر حابار بوالر ەدى»كەنجەكەي: 
 زارالنا باستايدى:

 اقشەلەك كەلگىر، قۇبا ىنگەن،
 سەرتتەسكەن ەدىڭ مەنىمەن.

 توستىك ەر قايتىپ كەلگەن كۇن،
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 نەمەسە توستىك ولگەن كۇن،
 بەلگى بەرىپ بىرىنەن

 ىن دەگەنسىڭ...بوتاالرم
 قانشاما جىل وتسە دە،

 ءومىرىم ءوتىپ كەتسە دە، 
 ءۇمىت ۇزبەي توستىكتەن 
 ءبىر كەلەر دەپ ءجۇر ەدىم. 
 ءتورت اياقتى كوسىلىپ، 

 تۇال بويىڭ ەسىلىپ،
 بوتاالپسىڭ، قۇبا ىنگەن

 نەنى ءبىلىپ ەسىرىپ.
 كەلۋىنەن حابار جوق،

 شاماسى، توستىك ولگەنى.
 تورعىن ورامال،سەرتتەسكەن، 

 وراي بۋدىم بەلىمدى.
 كەلمەسە توستىك كەشىگىپ

 شەشىلمەسكە بەردىڭ سەرتىڭدى.
 توستىكتەن ءالى حابار جوق،
 سۋسيسىڭ بەلدەن شەشىلىپ،

 بىرت كەسىلىپ،-تۋرالعانداي بىرت
 .وتىرادى جىالپ دەپ، –شاماسى، توستىك ولگەنى!

قويا بەرەدى. كەنجەكەي اتتىڭ كىسىنەگەن داۋسىنان ونىڭ  اقساقال شالدىڭ استىنداعى اقساق بوز ات كىسىنەپ
شالقۇيرىق ەكەنىن تانيدى. كەنجەكەي مەن قۇبا ىنگەن ەكەۋىن ەر توستىك تانيدى. سول ارادا امانداسىپ، ءماز بولىپ 

ىت، گقالىسادى. ءبارى دە باياعى ايرىلعان كۇندەگى قالىپتارىنا كەلىپ، قايتادان جاسارادى. ەر توستىك جاس جى
كەنجەكەي جاڭا تۇسكەن كەلىنشەك، شالقۇيرىق بەستى ات قالپىنا كەلەدى. ودان كەيىن ۇزاق جىلدار ءومىر جاساپ، 

 ماقساتتارىنا جەتەدى.
 .بايعۇالن2

توعىزدان، اينالىپ جاتقان قۇال شۇبار جىلقىسى بولسا كەرەك. -ەرتەدە ءبىر باتىر بولعان ەكەن. ونىڭ بايلىعى توعىز
 – زىءو بايعۇالن، – اتى باالسىنىڭ ۇلكەن ەڭ. قىز – بىرەۋى ەر، –بۇل بايدىڭ ءۇش باالسى بولىپتى. ەكەۋى 

 ۇرگەندەج ءسويتىپ. اۋالۋ اڭ شەيىن كەشكە ەرتەدەن –سىبى بولسا كەرەك. مۇنىڭ بارلىق ىستەيتىن كا سال ءارى ەر،
 تاڭداپ نەنەلى وزىنە بايعۇالن كەيىن بۇدان. قارايدى قولىنا باالسىنىڭ ەر دۇنيەسى قالعان بولىپ، قايتىس اكەسى

ەس جان بوالدى. تاعى دا بۇرىنعى قالپىندا اڭ ب ەندى بولسا، تورتەۋ بۇرىن بايعۇالن. االدى ايەل ءبىر ءجۇرىپ
اۋالپ جۇرە بەرەدى. اڭنان كەلگەن سايىن وزىمەن بىرگە تۋىسقان قارىنداسى الدىنان شىعىپ تۇرادى. ءبىر كۇنى 
بايعۇالن اڭ اۋالپ كەلە جاتسا، ءبىر تاۋدىڭ باسىندا ۇلكەندىگى وزىنەن ەكى ەسە ءبىر ادام جاتقانىن كورەدى. باتىر 

 ويالنىپ، ەپد –« مۇنى وسىالي ۇيىقتاپ جاتقان كەزىندە اتىپ ولتىرەيىن!»ندا قورقىڭقىراپ، جانىنا بارادى دا: باسى
. اتادىتوقت وزى-ءوزىن تاعى ارتىنان دەپ – ،«العىزباس بۇل تاعى كەتسە، ويانىپ ەگەردە». االدى قولىنا ساداعىن

پ جۇرسە، تاعى، ەگەردە بىرەۋ ەستى-ڭ قورىققانى ەلدەن ۇياتكىسىنى ءبىر كىسىدەن ءبىر قايسى؟ باتىرلىعىم مەنىڭ»
 ەرەكك ەدى، ءتۇرتىپ بارىپ، جانىنا قالىپ تۇسە اتىنان اتپاستان ادامدى جاتقان الگى دەپ –، «ماعان ءبىر ءولىم

بۇكتەپ  ىەك قامشىسىن قولىنداعى اشۋالنىپ، بايعۇالن اقىرىندا. دە تۇرتسە قاتتى قانداي بەرەدى، جاتا قىلماستان
الىپ، قاق ماڭدايىنان ەكى ساالدى. بۇل ۇرعان كەزدە ادام ماڭدايىنا ءبىر شىبىن قونعان سەكىلدى ماڭدايىن ءبىر 

 نانماڭدايى قايتا دەپ –« مەنىڭ قولىمنىڭ قارۋى قايدا كەتكەن؟»سيپاپ، جاتا بەرەدى. بۇدان كەيىن بايعۇالن: 
ا تۇسەدى. بۇل ەكەۋى سول جەردە ەكى ءتۇن، ەكى كۇن الىسىپ، الىس تۇرىپ اتىپ ادام سول جىبەرگەندە، سالىپ

اقىرىندا، بايعۇالن الىپ سوعىپ، ورتان جىلىگىن سىندىرىپ، ءوزىنىڭ تۇرسا شوكپەيتىن، شوكسە تۇرمايتىن ءبىر 
ە دتۇيەسىن ۇستىنە اكەپ، شوگەرىپ تاستايدى دا، ءوز جايىنا جۇرە بەرەدى دە، كەشكە جاقىن ۇيىنە كەلەدى. ۇيىن

 .دەيدى – «!جارايدى»: ءىنىسى. دەيدى –« ەندى سەن مىنا تاۋ جاققا تەزەك تەرە بارما؟»ىنىسىنە: 
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 جەگىپ اربانى قوراپتى تۇيەگە ءبىر دەپ، –« مەنى وسى جاققا نەگە بارما دەدى؟»بۇدان كەيىن ءبىر كۇنى ءىنىسى: 
تاۋدىڭ ەتەگىندە، ءبىر تۇيەنىڭ اياعىندا ءبىر ادام  ءبىر بارسا، تەرە تەزەك جاققا دەگەن «!بارما» باعاناعى الىپ،

 جاتقانىن كورەدى. ماڭايىنا جاقىن كەلسە، ءوزىنىڭ بەلگىلى تۇيەسى. استىنداعى ادام باالنى شاقىرادى:
 :سوڭ بارماعان باال. بارمايدى وعان باال. دەيدى –« ەي، باال، بەرى كەل!»
 .دەيدى – ،!بواليىن ءىنى ساعان مەن باال، –

 وندا باال:
 .دەيدى – بار، ءىنىم جوق، كەرەگى ءىنىنىڭ –
 .بواليىن اعا ەندەشە، –
 .بار اعام جوق، كەرەگى اعانىڭ –
 .دەيدى – ،!بواليىن اكە ەندەشە، –

 سول كەزدە باال:
 .دەيدى – تۇرمايدى، تۇيە قايتەيىن، –

 سوندا ادام:
داعى ءبىر ەتەك تۇز اكەلىپ، تۇيەنىڭ الدىنا تاناۋىنا -ارب شەشەڭە سەن ايتايىن، مەن ءتاسىلىن تۇراتىن تۇيەنىڭ –

 –تيمەس قىپ، ءۇيىپ قوي. سوندا بىرنەشە كۇننەن بەرى اششىالماي جاتقان تۇيە، سوعان سىرعاناپ تۇسەدى، -تيەر
 .ايتادى شەشەسىنە كەلىپ، ۇيىنە ەستىپ مۇنى. دەدى

 شەشەسى:
سالىپ بەرەدى. باال الىپ بارىپ، تۇيەنىڭ الدىنا توگىپ ەدى،  تۇز ەتەگىنە دەپ –! عوي اكەلە بارىپ جارايدى، –

تۇيە سوعان سىرعاناپ تۇسەدى. ەندى الگى ادامدى ۇيگە الىپ قايتايىن دەسە، اياعى سىنىپ جاتقانىن كورەدى. قايتا 
تۇيە  راپ ءبىر شەشەسى سوندا. دەيدى –، «الگى كىسىنىڭ اياعى سىنعان ەكەن، كەلە المايدى»شەشەسىنە كەلىپ: 

جەگىپ بەرەدى. باال بارىپ الىپ كەلگەننەن كەيىن، بايعۇالنعا كورسەتپەي، جۇكتىڭ ارتىنان ءۇي جاساپ تىعىپ 
تاستايدى، اياعىن تاڭىپ. بىرنەشە اي وتكەننەن كەيىن باتىردىڭ اياعى جازىلىپ، ءۇيدىڭ ءىشىن وزىنە قاراتىپ االدى. 

يدى. ەندى بۇعان ءبىر ايال تابۋ كەرەك بوالدى. سونداعى تاپقان ايالسى: بۇدان كەيىن بايعۇالنعا قاستىق ويالي باستا
بىر ادام بارا الماس ءبىر تاۋ بار، وندا ادام »سەن اۋىر، سوندا ساعان ول قانداي ەم كەرەك دەپ سۇرار، سوندا ء»

 ، امان كەلمەيدى، كەلسەدە، ول سوعان بارار. ەگەردە بارسا« اال الماي جۇرگەن ءبىر كيىك بار، سونىڭ ءوتىن ىشسەم
 – «!ىجارايد». شەشەسىنە دەيدى –، «ارىقتاپ كەلەر. سوندا الىسساق جەڭەرمىز، نە بولماسا ول بىزگە العىزبايدى

: اسىناقارىند. قاالدى شىقپاي الدىنان قارىنداسى، جۇرگەن شىعىپ الدىنان كۇندە. اۋىرادى ەرتەڭىنە شەشەسى دەپ،
 ناناتى بايعۇالن سوندا. دەدى – «!جاتىر اۋىرىپ شەشەم» دەگەندە، –« قپادىڭ؟ىش نەگە الدىمنان مەنىڭ سەن»

 .دەدى – «كەرەك؟ ەم نەندەي اۋىرادى، جەرىڭ قاي شەشە،»: سۇيەپ باسىن شەشەسىنىڭ كەلىپ، مۇالي-قۇالي
اقشاحان تاۋىندا ءبىر بيىك تاۋ بار. سول تاۋدىڭ باسىندا ءبىر كيىك بار. سونىڭ ءوتىن ىشسەڭ، »سوندا شەشەسى: 

 الىپ ءوتىن ونىڭ دەپ، – «!بارام مەن ەندەشە،»: بايعۇالن سوندا. دەدى –، «جازىالسىڭ دەيدى، اداق باقسى
 ەندى. كورەدى كيىكتى تۇرعان باسىندا تاۋدىڭ بارسا، ءجۇرىپ اي بىرنەشە. بەرەدى ءجۇرىپ جول بولىپ، كەلمەكشى

ەندە، داۋىل سوعىپ، بايعۇالندى ەتەگىنە دوماالتىپ تۇسىرەدى. بۇدان بەرگ شىعا باسىنا تاۋدىڭ بولىپ، الماقشى اتىپ
ڭ باسىنا ىكەيىن قايتا شىعىپ بارا جاتقاندا داۋىل قايتا سوعىپ، تاۋدىڭ ورتاسىنا اكەپ تاستايدى. اقىرىندا، سول تاۋد

 شىعادى. كوپ مەحنات تارتىپ، شىعىپ، اتايىن دەپ تۇرعاندا كيىك:
 .دەيدى –اتاسىڭ، ءبىراق شەشەڭ بارعان سوڭ، ساعان قاستىق قىالدى!  مەنى سەن باتىر، ەي، –
 ىرنەشەب ءوتىن جەپ، ەتىن كيىكتىڭ. ساالدى اتىپ كيىكتى دەپ، – ەدى؟ ما قىلۋشى قاستىق شەشەم ماعان وي، –
 .بەرەدى شەشەسىنە اكەلىپ،. كەلەدى الىپ كەيىن وتكەننەن اي

ىشكەن بولىپ شەشەسى باالسىن الداپ تۇرىپ، سىرتىنا قاراي توگەدى. ءبىرازدان سوڭ شەشەسى باالسىن جانىنا 
 رشاقىرادى. ارقاسىن سيپاپ ،باالنىڭ قانشا جۇرسە دە ارىقتاماعانىن بىلەدى. سونىمەنەن شەشەسى بىرنەشە كۇن ءتاۋى

ەندى ءبىر جەرگە جۇمسايىق. ونان ءوزى دە كەلمەيدى. ەگەردە كەلگەنمەن، »بولىپ، تاعى ءبىر كۇن اقىلداسىپ: 
 نداجاعى ار سونىڭ. بار جول ەلسىز جاعىندا ار شاھارىنىڭ مادەن»: ادام الگى. دەيدى –، «ونان وتە ارىقتاپ كەلەدى

 – ،«!دە جازىالم، ىشسەم ءوتىن سونىڭ. بار شايان ۇلكەن داريادا سول. بار داريا ءبىر جەردە، كۇنشىلىك جەتى
ڭ اۋىرىپ ىىىەشە»اۋىرادى. قارىنداسى الدىنان شىقپايدى. سۇراعاندا:  كۇن ءبىر تاعى شەشەسى ەستىپ، بۇنى. دەيدى
 ەم دەينەن جاتىر، اۋىرىپ جەرىڭ قاي شەشە، ە،»: قالىپ تۇسە اتىنان ساال ەستي مۇنى بايعۇالن. دەدى –« جاتىر!

 .سۇرادى دەپ – «كەرەك؟
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 قشىتارتپا جول دەپ، –« ەندەشە، مەن بارام!»سوندا شەشەسى باتىردىڭ ءسوزىن ايتتى. بايعۇالن مۇنى ەستىپ: 
 استىقق شەشەڭ ساعان ءبىراق باراسىڭ، ءمىنىپ مەنى سەن»: اتى ۇلكەن جاتقاندا، بارا ءمىنىپ اتىن ۇلكەن بولىپ،
 شەشەم ماعان»: بايعۇالن سوندا. دەدى – «!ونبەس نارسە ەش ارىقتاعاننان مەن ءارى جۇدەپ، سەن ءارى. قىالدى
 جول ،ءمىنىپ اتقا قاسقا قۇال كىشى بەرىپ، قويا تارتىپ ءبىر باستان اتتى دەپ، –« ى؟ەد ما ويالۋشى قاستىق
 كۇشىكتەي تازىسى تورعايداي، قارشىعاسى قۇالنداي، اتى باالداي، ءوزى ءوتىپ جىل جىلداردان. بەرەدى تارتىپ
 ورىپ، الۋعا ايناالدى.ك جاتقانىن جيەگىندە تاۋدىڭ شاياننىڭ ءبىر ايتقانىنداي،. جەتەدى بارىپ بولعاندا

 سوندا شاياننىڭ ايتقانى:
 .دەيدى – قىالدى، قاستىق سوڭ، بارعان شەشەڭ ءبىراق اتارسىڭ، مەنى سەن باتىر، ەي، –
 لىپقى قورەك ءوتىپ، كۇن بىرنەشە. ساالدى اتىپ شاياندى دەپ، – ەدى؟ ما قىلۋشى قاستىق شەشەم ماعان ءاي، –

 .قايتادى ۇيگە جاتىپ،
ۇيىنە بىرنەشە جىل ءجۇرىپ كەلەدى. ارىقتاپ، جۇدەپ العاشقى بارعانداي بولىپ، كەلگەننەن كەيىن شەشەسى تاعى دا 

 ىشكەن بولىپ، سىرتىنا توگىپ تاستايدى دا، باالسىن شاقىرىپ الىپ:
 :وتىرىپ سيپاپ ارقاسىن دەپ، –! سيپايىن ارقاڭدى اي،-قاراعىم –
 الىسا ،كەلىپ شىعا باتىر ارتىنان جۇكتىڭ دەگەندە، –قالعان جوق ەكەن،  دا ماي جىلىنشىگىڭدە اي،-قاراعىم الدا –

 ولس. باستايدى قالجىراي بايعۇالن اينالعاندا كۇنگە ءتورتىنشى الىسىپ، ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش ەكەۋى. كەتەدى
 :بايعۇالن شەشەسىنە كەزدە

ىتىپ تاپقان باالڭ ەدىم، مەنىڭ بۇل كۇندە كەڭ قۇرساعىڭدى تار كورىپ، مەحنات كۇن توعىز اي، توعىز اۋ،-انا ە، –
 ىردىڭايع ەكى»: شەشەسى كەزدە سول. دەدى –ءحالىم ازايدى. مىنانىڭ استىنا تاس توسە، مەنىڭ استىما ۇن توسە! 

 :يتادىا قارىنداسىنا كەزدە سول. بەرەدى وتىرا دەپ – «!جەڭەر ءبىرى شايناسىپ بار؟ اقىم نە مەنىڭ شايناسقانىندا
 –ىنداسىم، انانىڭ قۇرساعىنان ءبىر شىققان ەدىك، مەنىڭ استىما ماقتا توسە، مىنانىڭ استىنا اعاش توسە! قار ە، –

 :ىنىسىنە سوندا. دەدى – «!جەڭەر بىرەۋى بار، ىمجۇمىس نە شايقاسقانىندا بۋرانىڭ ەكى»: دەگەندە
مۇلىككە يە بوالتىن سەن -قالعان مال مىنا بولسام، جوق مەن دەگەن، – «مۇرا ءىنى ولسە، اعا» تۋىسقانىم، ە، –

 وشقاردىڭق ەكى»: دەگەندە –ەدىڭ. ەندى مەنەن حال كەتتى، مەنىڭ استىما مامىق تيسە، مىنانىڭ استىنا بيداي توسە! 
 .كەتەدى جايىنا ءوز دا ول دەپ، – «!جەڭەر ءبىرى بار؟ جۇمىسىم نە سۇزىسكەنىندە

 بۇدان كەيىن بايعۇالن قاتىنىنا ايتادى:
، بىرنەشە ەلدىڭ ىشىندەگى سۇلۋالردان تاڭداپ العان قۇداي قوسقان قوساعىم ەدىڭ، قاجىعاندا قايراتىڭ تيە مە ە –

-ايقۇد وي،»: دەگەندە –دەگەن، ەندى مەنەن حال كەتتى، مەنىڭ استىما ءجۇن توسە، مىنانىڭ استىنا قۇم توسە! 
 نباالسى جاسار ءتورت بايعۇالن دەگەندە، –« ەر!جەڭ ءبىرى بار؟ جۇمىسىم نە سۇزىسكەنىندە بۇقانىڭ ەكى اي،

 قويىپ بىرء جۇرەكتەن باالنى جۇگىرگەندە، تۇرا الىپ، سۋىرىپ قىنىنان قانجارىن قولىنداعى باالسى سوندا. شاقىرادى
 ەرىنەنج وتىرعان دەپ، ءولتىردىم جەڭىپ، بايعۇالندى كەيىن بۇدان. شەشەسى تۋعان ءوزىنىڭ تاستايدى تالدىرىپ

 ىپ كەتەدى.كوش
ءبىراق، بايعۇالننىڭ وزىنە قاراعان نارسەنىڭ ىشىنەن جالعىز مىلتىعىن االدى، باسقا نارسەلەرىن ءوزىنىڭ قاسىنا تاستاپ  

كەتەدى. بايعۇالننىڭ سونشا جىلقىدان تاڭداپ العان ەكى اتىنىڭ ۇلكەنى جىلقىعا ەرە باستايدى. كىشى اتى باسىندا 
ەي، قۇال قاسقا ات، سەن قايدا باراسىڭ؟ بىزگە بايعۇالنداي »ال قاسقا اتقا ايتقانى: تۇرىپ، كەتىپ بارا جاتقان قۇ

كىسى تابىلماس. سەن ءوزىڭ باستان ءبىر تارتقانىن كەك كورىپ، كەتىپ باراسىڭ، ەندى سەنىڭ كوزىڭە كوك شىبىن 
 .دەدى –« ۇيمەلەتەر!

وسىنىڭ ءبىر جەردە تۋىسقان اپاسى بار ەدى، سونى » سوندا قۇال قاسقا ات قايتا كەلەدى. ەكەۋى بىرلەسىپ تۇرىپ:
 اتتى ۇلكەن دەپ –، «سەن ىزدەپ تابا بەر، مەن مىنا جەردەن جەر قازايىن. ولسە، كومەرمىن، ولمەسە، كورەرمىز

 .بەرەدى جاتا قازىپ جەردى ءوزى دە، جىبەرەدى
 اشا ۇيگە كەلىپ سۇيكەنسە، ءبىر باال شىعىپءبىر ۋاقىتتا ۇلكەن ات ءبىر اۋىلدىڭ شەتىنە كەلىپ، ءبىر جامان قار 

قۋىپ جىبەرەدى. مۇنان كەيىن ءتورت قانات ءبىر قاراشا ۇيگە كەلىپ سۇيكەنىپ ەدى، ونان ءبىر ايەل شىعىپ، ايداپ 
 جىبەرەدى. تاعى التى قانات اق ۇيگە كەلىپ سۇيكەنسە، ءبىر ادەمى كەلىنشەك كەلىپ:

 قۇال ۇلكەن ۇستىندە تۇرمانى-ەر تۇرعاندا، دەپ –اۋ! -رەتىن كۇنى وسىكو مالدىڭ جوق يەسى اي،-دۇنيە وي، –
 .كورەدى جاتقانىن كەلە اتتىڭ قاسقا

 ۇيىندەگى كۇيەۋى شاقىرىپ:
 ونىڭس جوق، مىنگەن ادام باسقا بايعۇالننان باۋىرىڭ سەنىڭ اتتى مۇنداي»: دەگەندە – قاراشى؟ اتتى مىناۋ ەي، –
 .دەدى – ،«عوي اتى

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1122 bet 

 بارادى، جانىنا اتتىڭ دەگەندە، – «!عوي مىنە ەندەشە،». دەدى –« ماعان ۇستاتسا، مىنسەم قايتەدى؟»سوندا: 
. تۇسىرەدى جەرىنە جاتقان بايعۇالننىڭ اپارىپ،. جونەلەدى اال ات جونەلگەندە، مىنە اتقا سوندا. قاالدى تۇرا يىسكەپ ات

 ڭ ۇزىنىنان ءبىر، كولدەنەڭىنەن ءبىر اتتاعاندا:جەردى تۇرعان قازۋلى. كورەدى جاتقانىن ءىنىسىنىڭ قاراسا،
 ايتىپ جايدى بارلىق اپاسىنا كەيىن بۇدان. تۇرەگەلەدى بايعۇالن دەپ – ەكەم، كەتكەن ۇيىقتاپ قاتتى اپىرماي، –

 .تۇسىندىرەدى
 بايعۇالن:

 .دەدى –ىپ بەر!، تاۋ كيىم جامان ءبىر ماعان ال، سەن مۇلىكتى قالعان بەر، ماعان اتتى مىنا سەن ەندەشە، –
 اپاسى:

 دى،ە دەپ – بارارسىڭ، كەيىن سونان تىنىق، بەرى-ارى ءجۇر، ۇيگە ءوزىڭ. جوق كەرەگى مۇلكىڭ سەنىڭ ماعان –
 باۋىرىن پ،كەلى الىپ دۇنيەنى قالعان اپاسى. كەتتى ءجۇرىپ ءتۇسىپ، سۇرلەۋىنە كوشتىڭ جەردەن سول بولماي، وعان

 .بەرەدى جاتا كۇتىپ،
 دەپ – «بۇل كىمنىڭ جىلقىسى؟»بايعۇالن سۇرلەۋمەن كەلە جاتسا، الدىندا ءبىر جىلقىشىعا كەزدەسەدى. كەلىپ: 

 ەندەشە،» .دەدى – ،«ءجۇر اتانىپ جىلقىسى قاراباتىر ەندى ەدى، اتانۋشى جىلقىسى بايعۇالننىڭ بۇرىن»: سۇراعاندا
شى ەرىپ، تۇيەگە بارادى. و دا ءوزىنىڭ تۇيەسى، جىلقى سوڭ، دەگەن – ،«بارايىق تۇيەگە جاتقان انا ەرىپ، مەنىمەن

ونىڭ يەسىن الىپ، سيىرشىعا كەلەدى. سيىر تاعى ءوز سيىرالرى، ونىڭ يەسىن الىپ، قويشىعا كەلسە، ءوزىنىڭ باال 
 كەزىندەگى الپىس جاسار شال ەكەن. كورە ساال:

. سول جەردە بارلىق باقتاشىالر تانىپ، باستايدى كورىسە قۇشاقتاپ دەپ – ءجۇرسىڭ؟ قايدان اي،-قاراعىم ءاي، –
 ىالرجىلقىش دەپ، –« ەندى ءبىز قاراباتىردى ولتىرەمىز!»جىالپ كورىسە بەرەدى. جىالسىپ بولعاننان كەيىن: 

 زىنەنو دەپ – «!كورەيىن كوزىممەن ءوز مەن. بولماڭدار اۋرە سەندەر». جىبەرمەيدى بايعۇالن. بوالدى بارماقشى
 .دەدى –« مەنەن ءتورت جاسار باال قالىپ ەدى، ول ءولى مە، ءتىرى مە؟»ايدى: سۇر باالسىن قالعان

 – ،«ەمەس دە ءتىرى ەمەس، دە ولى»ء: بىرەۋى – ،«تىرى»ء: بىرەۋى –، «ولى»سوندا وتىرعاندار، بىرەۋى: ء
 .دەدى

ول »دەگەن ادامنان قايتا سۇرادى. سوندا: « ولى دە ەمەس، ءتىرى دە ەمەس»بايعۇالن قايسىسىنا نانارىن بىلمەي، ء
، «باال ءتۇن بولسا، بەس ساۋساعىنا شىراعدان جاعادى، كۇن بولسا، اناۋ جالعىز شوقىنىڭ باسىندا وتىرىپ بۇزاۋ باعادى

 .شاقىرادى باالنى كەلىپ سىناقا شوقىنىڭ سول ەستىپ، مۇنى بايعۇالن. دەدى –
 باال:

 .دەدى –! باالمىن سورلى ءبىر نەعىالسىز، مەنى –
 وعان بولماي شوقىنىڭ ورتا جەرىنە كەلىپ:

 اسىناب تاۋدىڭ سوڭ بولماعان. بارمادى تاعى باال. دەدى – باالسىڭ؟ قىلعان نە كەلمەيتىن شاقىرعاندا بەرى، كەل، –
 :شىعىپ

 :باال دەگەندە، – كەلمەيسىڭ؟ شاقىرعاندا كىسى ۇلكەن باالسىڭ، ءتىالزار دەگەن نە –
 .دەدى –ءبىر زارلى اداممىن!  مەن قىلماڭىز، اۋرە مەنى –

 سول جەردە بايعۇالن:
 .دەدى – قاسى، ارقامدى مەنىڭ –

 باال:
 .دەدى – جارامايدى، قولىم المايمىن، قاسي –

 ارقاسىن قاسىپ وتىرىپ، جىالپ قويا بەردى. وعان بولماي ەرىكسىز ارقاسىن قاسىتىپ ەدى، باال
 :باال دەگەندە، – جىاليسىڭ؟ نەگە ە، –
 ولس ءدال. ەدى بار قالى االقانداي ارقاسىندا ونىڭ. ەدى دەيتىن بايعۇالن –ىالماي قايتەيىن؟ ولگەن اكەم ج مەن –

 دايشى باالعا جەردە سول. باال دەدى – وتىرمىن، جىالپ كورىپ سونى ەكەن، بار قال ارقاڭىزدا ءسىزدىڭ سياقتى
 پ االدى.جىال كوتەرىپ باسىنا تاۋدى ءبىر ەكەۋى ايتىپ، شىنىن الماي،
 باال:

 .جۇگىرەدى تۇرا دەپ –! كەلەيىن ءولتىرىپ مەن قاراباتىردى ەندەشە، –
 اكەسى:

 االنىب كەيىن بۇدان. دەدى –! قاشپاس ءولتىرۋ كەيىن سودان كورەيىن، بارىپ ءوزىم تۇر، قويا سەن ازىرشە باالم، –
 قونادى. كەلىپ بولىپ قايىرشى ۇيىنە قاراباتىردىڭ ءوزى قالدىرىپ، جەردە سول
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ارينە، قايىرشىنى قايدان ءبىلسىن، ءوز جايىنا وتىرا بەرەدى. كەشكە باال كەلگەندە ايتقانىنداي، باالنىڭ بەس ساۋساعىنا 
شىراعدان جاعىپ قويادى. مۇنى ءوزى كورىپ وتىرا بەرەدى. ءبىر مەزگىلدە تاماق ءپىسىپ كەلدى. بۇرىن جاقسى 

نى جەپ الىپ جاتىپ قالدى. تاڭ اتقان سوڭ ەلىن جيناپ الىپ، تاماق جەيتىن بايعۇالنعا قارىن، وكپە كەلدى. و
 جيناپ ەرگەج ءبىر دەپ –« تيگىزە الماعاننىڭ باسىن االم»قاراباتىر ءبىر كيىكتى نىساناعا قويىپ اتقىزىپ جاتىر. 

يىكتى اتىپ، ، كىكتى الىپمىلت جاق قولىنا بايعۇالن سوڭ، الماعان تيگىزە ادام ءبىر حالىقتان سونشا اقىرىندا. جاتىر
پە  كۇللى ەلدى ءبىر كيىك ءۇشىن قىرايىن دەپ»قولىنداعى مىلتىقتى ورتاسىنان ەكى ءبولىپ القتىرىپ جىبەرەدى، 

 :قاراباتىر سوندا. دەپ –« ەدىڭ؟
. دەدى –ىن! سەيكە باسىن ءقازىر الماسا، سىندىرا ونى ەگەردە. بەر اكەپ مىلتىعىن بايعۇالننىڭ باالسىنا ءيتتىڭ مىنا –

 :تۇرىپ ۇستاپ بايعۇالن كەزدە سول. كەلدى الىپ كوتەرىپ زورعا ادام سەگىز مىلتىعىن بايعۇالننىڭ
 باسىپ قپەنمىلتى كەزدە سول. قاشادى تۇرا قاراباتىر دەگەندە، –! اۋ-سىندىرام سەنى ءۇشىن حالقىم مىلتىعىم، ەسىل –

 بۇرىنعىسىنداي قالپىنا كەلىپ، بارشا مۇراتىنا جەتەدى.الىپ، ق الىپ امان حالقىن بايعۇالن مەن باالسى. ساالدى
 . قۇالمەرگەن3

باياعىدا ءبىر قۇالمەرگەن دەگەن باتىر، ءوزى اڭشى جىگىت بولىپتى. ول باتىرلىعى ەلگە جايىلعان ادام بوالدى، ونىڭ 
ساالدى ەكەن. ءبىر وزىنە اليىقتى سۇلۋ ايەلى بوالدى. سول ەلدەگى حان ءار جەردەن سۇلۋ ايەل ىزدەپ، سۇراۋ 

سىزگە مەن اليىقتى ادام تابايىن، مەنىڭ ۇيىمدە تازشا باالم بار، سوعان »كۇنى حانعا ءبىر مىستان كەمپىر كەلەدى. 
 :كەلىسىپ بۇعان حان. مىستان دەيدى –،«قىزىڭدى بەرسەڭ؟

سىن ريانىڭ جاعاسىنا بارىپ، باۇنى داك ءبىر ايەلى قۇالمەرگەننىڭ. دەيدى –! ىزدە ايەل سۇلۋ اليىقتى ماعان ەندى، –
 جۋىپ وتىرعاندا، ءبىر بۋدا التىن شاشى سۋعا اعىپ كەتەدى. بۇل شاشتى مىستان كەمپىر تاۋىپ الىپ، حانعا اپارادى.

 .حان دەيدى –! بولسىن مەنىكى ايەل وسى بولسا دە نە شاشى؟ كىمنىڭ بۇل –
 مىستان.يدى دە – شاشى، ايەلىنىڭ قۇالمەرگەننىڭ بۇل تاقسىر، –
. نەاسكەرلەرى حان دەيدى –! اكەلىڭدەر مۇندا ايەلدى دا، شىعارىڭدار تالقانىن-كۇل ءۇيىنىڭ ءقازىر بولسا، والي –

 شىعارىپ، تالقانىن-كۇل ءۇيدىڭ كەلىپ، اسكەرلەرى حاننىڭ. بوالتىن كەتكەن اڭعا قۇالمەرگەن كەزدە بۇل
الپ الىپ كەتەدى. قۇالمەرگەننىڭ ءبىر ەر باالسى مەن قىز باالسى باي ايەلىن ساباپ، شەشەسىن-اكە قۇالمەرگەننىڭ

بوالدى. والر ۇيدە قاالدى. قۇالمەرگەن اڭنان كەلگەندە، وسىنداي جاعداي بولىپ ەدى. ەندى قۇالمەرگەن حاننىڭ 
لەرى كوپ كەراس حاننىڭ. دەيدى –« ۇي سالىپ بەر، ايەلىمدى قايىر، ايتپەسە ءبارىڭدى دە قىرامىن!»ۇيىنە كەلىپ: ء

بولسا كەرەك. قۇالمەرگەندى حاننىڭ بوساعاسىنا بايالپ تاستايدى. قۇالمەرگەننىڭ ايەلى حان قاسىندا جاتادى. ءتۇن 
 مەزگىلىندە ۇيگە ءوزىنىڭ قىزى كەلەدى.

 قاشىپ بەرمەي، جاۋاپ قىزى بۇعان. مەرگەن دەيدى –« اياعىمدى شەش!-انا قىلىشتى الىپ بەر، مەنىڭ قول»
 باال. دەيدى –« اياعىمدى شەش!-انا قىلىشتى الىپ بەر، قول». سونىڭ ارتىنان باالسى كەلەدى. بۇعان دا: كەتەدى

-قيىپ رقاندارىنا تۇرعان بايالۋلى اكەسىنىڭ الىپ، قىلىشتى باسىنداعى حاننىڭ بارىپ، بىلدىرمەي دىبىسىن ۇندەمەي،
زىن، اسكەرلەرىن قىرادى. ولگەن حاننىڭ اسكەرلەرىنىڭ ءو حاننىڭ قۇالمەرگەن بوساعان اياعى-قول. تاستايدى قيىپ

ىشىندە مىستاننىڭ تازشا باالسى بوالدى. ەندى ولگەننىڭ ءوشىن الۋ ءۇشىن مىستان قۇالمەرگەندى ءولتىرۋدىڭ امالىن 
سىنەن ەشەش-قاراستىرادى. قۇالمەرگەن ۇيىنە كەلەدى. قۇالمەرگەننىڭ سوڭىنا مىستان كەمپىر تۇسەدى. قۇالمەرگەن اكە

سەن استىڭداعى اتىڭمەن قاشىپ كەت، سەنىڭ قايدا كەتكەنىڭدى ءبىز ايتپالىق، »اقىل سۇرايدى. اكەسى ايتادى: 
ءسويتىپ جۇرگەندە سەن ۇزاپ كەتەسىڭ. ەگەر مىستان كەمپىر سەنى ءبىر جەردەن قۋىپ جەتەتىن بولسا، سەن مىستان 

 ىستانم. كەتەدى قاشىپ قۇالمەرگەن. دەپتى –« نى ورىندا!كەمپىردىڭ سول كوزىنەن ات، ايتپەسە قۇالمايدى، وسى
 بىلمەيمىز، زبى»ء. سۇرايدى كەتكەنىن قاشىپ قايدا باالسىنىڭ شالدان-كەمپىر كەلىپ، ۇيىنە قۇالمەرگەننىڭ كەمپىر
ر ىكەمپ مىستان. اناسى-اتا مەرگەننىڭ دەيدى – «!قاتىرما باسىمىزدى سۇراپ كوپ جونىندە ول كەتكەنىن، قايدا

ەشتەڭە ونبەسىن بىلگەن سوڭ، جەلمايامەن تاالي جەردى بوسقا كەزەدى. ءسويتىپ جۇرگەندە ءبىر اي ءوتىپ كەتەدى. 
اقىرىندا قۇالمەرگەننىڭ سوڭىنان قۋىپ جەتەدى. قۇالمەرگەن جەلمايامەن كەلە جاتقان سول مىستان كەمپىر ەكەنىن 

دى دا، قۇالمەرگەندى اتادى. ءبىراق وعى تيگەنمەن، ءبىلىپ، تۇرىپ قاالدى. ءبىرىنشى كەزەكتى مىستان اال
قۇالمەرگەننىڭ ساۋىتىنان وتە الماي قاالدى. ەكىنشى كەزەكتى قۇالمەرگەن االدى دا، اكەسىنىڭ ايتقانىنداي، مىستاننىڭ 

ەپ تسول كوزىنەن اتادى. مىستان كەمپىر جەرگە قۇالپ، ءولىپ كەتەدى. قۇالمەرگەن مىستاننىڭ جەلماياسىن جەتەك
 ەلىنە كەلىپ، قىزىقتى داۋرەن سۇرەدى.

 . نان باتىر4
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سوناۋ ءبىر اتام زاماندا، توبىقباي دەگەن ءبىر مەرگەن بولىپتى. توبىقبايدىڭ ايەلى ءومىرى باال كوتەرمەپتى. ءوزى 
ەدى ى كورمومىن، ادال ادام ەكەن. مۇنىڭ باالسىنىڭ جوق بولعانىنا بارلىق ەل ايانىش ەتەدى ەكەن دە، ءوزىن جاقس

 ەكەن. باالنىڭ زارى وتكەن توبىقباي كۇندەردىڭ بىرىندە ايەلىنە:
 باسقا ەرىپ،ب قويا سەنى تاپپاساڭ، تاپتىڭ، تاپساڭ باال كەلگەنىمشە قايتىپ شىعام، اڭعا ساپارعا ايلىق ءۇش مەن –

 .كەتىپتى ساپارىنا دە، دەپتى –! بەر تاۋىپ باال ۇل دا بولعاندا باال. االم ايەل
ەرىنىڭ جارلىعىن قاالي ورىنداۋدىڭ جولىن تابا الماعان ايەل قاتتى قىسىالدى. زارالنىپ جىاليدى. ءبىر كۇنى نان 
ءپىسىرۋ ءۇشىن يلەگەن ناننان ءبىر باالنىڭ بەينەسىن جاسايدى دا، سىرتتاعى جەر وشاققا وت جاعۋعا شىعادى. وتىن 

 ارتىنا .وعان ەستىلىپتى داۋىس دەگەن –« ى، باالڭ جىالپ قالدى!باالڭ جىالپ قالد»تامىزا الماي، ۇرلەپ جاتقاندا:
 جىالپ باالڭ»: الگى. كورەدى وتىرعانىن قۇس كىشكەنتاي ءبىر كۇلدىرەۋىشىندە ءۇيدىڭ كيىز قاراسا، بۇرىلىپ جالت
 .ەكەن قۇسى باقىت سول وتىرعان دەپ «قالدى

مۇنىڭ نە سۇمدىق ەكەنىنە كوزى جەتپەگەن ايەل جۇگىرىپ ۇيگە كىرەدى. ۇيىنە كەلسە، الگى باال عىپ جاساپ 
كەتكەن نانى جوق، ونىڭ ورنىندا اپپاق سازانداي ءبىر ۇل ەكى وكشەسىنەن جەر تەپكىلەپ جىالپ وتىرادى. الگى 

 سول. ساالدى باس باالنى دەپ –« قۇسىم مەنىڭ!قۇدايدىڭ بەرگەنى، باقىت »نان باالعا اينالىپ كەتىپتى. ايەل: 
 ىڭ ءومىرى تامشى تامباعان ومىراۋىنان ءسۇت سورعاالپ قويا بەرەدى.ايەلد كەزدە

 مەجەلى مەرزىمى بولعاندا، توبىقباي ۇيىنە وراالدى. كۋانىشى قوينىنا سىيماي جۇرگەن ايەل:
 .سەنبەيدى بۇعان توبىقباي. ۇسىنادى ۇلىن دايسازان اپپاق دەپ –! باالڭ مىنە، ورىندادىم، بۇيرىعىڭدى –
دى ايت. ايناالسى ءۇش ايدىڭ ىشىندە سەن قايتىپ باال تابا قوياسىڭ، باالنى بىرەۋدەن سۇراپ نەمەسە شىنىڭ سەن –

 دەپ «تىمتاپ وزىم»ء باستا ايەل. االدى قىسپاققا قاتتى ونى سەنبەي، ايەلىنە دەپ –ساتىپ، بولماسا ۇرالپ الدىڭ! 
ەنبەي قاالي جارالعانىن ايتىپتى. توبىقباي بۇعان دا س باالنىڭ اقىرى ايەل. سەنبەپتى توبىقباي وعان. الىپتى وتىرىپ
 قويىپتى.

 نااراسى والردىڭ. بەرەمىن الما قىزىل بىردەن قولىنا والردىڭ دا، جينايمىن ادامدارىن بارلىق ماڭنىڭ وسى مەن –
اال كىمنىڭ وندا بس. ۇسىنادى باالعا المانى ءبارى والردىڭ. قوسامىن دە سەنى بۇزىپ ءتۇسىڭدى كيگىزىپ، كيىم بوتەن

 باق»: دە لىايە وعان. قويىپتى شارت ايەلىنە دەپ –الماسىن السا، ول سونىڭ باالسى بوالدى. وسىعان شىدايمىسىڭ؟ 
 .باياليدى بەل دەپ – «!تاۋەكەل

 ەشكىمنىڭ الماسىن الماپتى. ەڭ سوڭىندا وتكەن ءوز شەشەسىنىڭ توبىقباي سول ايتقانى بويىنشا ورىنداپتى. باال
الماسىن قۋانا باس سالىپتى. توبىقباي دا جۇگىرىپ بارىپ باالنى باسسالىپ، بەتىنەن ءسۇيىپ االدى. سودان تارتىپ، 

 دى.دەپ جاقسى كورەدى. وعان بەسىك توي جاساپ، ەلدى جيىپ، نانبەرگەن دەپ ات قويا« وز باالم»باالنى ء
ارادا كۇن وتەدى، اي وتەدى، باال الىپتاي جىگىت بولىپ ەرجەتەدى. نانبەرگەن ون جاستاردان اسقاندا قايراتتى 

 قايىرىمدىلىعىمەن، اتاقتى مەرگەندىگىمەن ەل كوزىنە تۇسەدى.
ادى تۇر سول كەزدە شۇرقاندى دەگەن تاۋدى مەكەندەپ جاتاتىن تەمىر باتىر، سۋ باتىر دەگەن اتاقتى ەكى مەرگەن

 ەكەن. والر الىسقانىن الماي، كوزدەگەنىن جىقپاي قويمايدى ەكەن.
ىنەن شەشەس-نانبەرگەن ەل ىشىنەن وسى اڭىزدى ەستىپ سوالرعا بارۋدى، سوالرمەن بىرگە تۇرۋدى ارمان ەتىپ اكە

ن قايتارعىسى البىرۇقسات سۇرايدى. اكەسى مەن شەشەسى باسىندا قاتتى قىنجىلىپ قايعىرسا دا، كەيىن باالسىنىڭ تا
 تۇلىك جوندەپ، باتاالرىن بەرىپ، جولعا سالىپتى.-كەلمەي، ازىق

نانبەرگەن التى اي، التى كۇن جول ءجۇرىپ، ىزدەپ شىققان باتىرالرىن تابادى. كوپ كەشىكپەي والرمەن دوستاسىپ 
جان باسپايتىن شۇرقاندى  كەتەدى. والر نانبەرگەننىڭ اتىن نان باتىر دەپ اتايدى. بۇل ءۇش باتىر اڭنان باسقا

تاۋىندا اڭ اۋالۋمەن بىرنەشە جىلداردى وتكىزەدى. والر قاراعايدان ىرگەسى جەتپىس قابات، ەسىگى جەتى قابات ءۇي 
سالىپ االدى. والردىڭ ەكەۋى اڭعا كەتكەندە، بىرەۋى ۇيدە قالىپ تاماق پىسىرەدى ەكەن. كۇندەردىڭ بىرىندە نان 

 عا كەتىپ، تاماق پىسىرۋگە سۋ باتىر قاالدى.باتىر مەن تەمىر باتىر اڭ
 ايقاي دەپ –« اي، ەسىگىڭدى اش!»سۋ باتىر تايقازاننان ەتتى بىلقىتىپ اسىپ وتىرعاندا سىرتتان بىرەۋ كەلىپ: ء

 سىكتىە بولماعاندىقتان، ۋاقىتى كەلەتىن والردىڭ جانە ۇقسامايدى داۋىسىنا جولداستارىنىڭ داۋىس الگى. سالىپتى
سۋ  الدىر ەتىپ قابات ەسىك جەرگە ءتۇسىپتى.س ۋاقىتتا ءبىر. اشپايدى. ساالدى ايقاي دا تاعى ادام سىرتتاعى. اشپايدى

 باتىر جالت قاراسا، بويى ءبىر قارىس، ساقالى جەتى كەز اپپاق قۋداي شال كىرىپ كەلەدى.
 ىرسم شال. دەپتى –« رمەيمىن!بە»اق، سۋ باتىردان قازانداعى ەتتى سۇرايدى. سۋ باتىر: -الگى شال كەلىسىمەن

-اياعىمەن سىپىرىپس-ءبىر اياعىمەن جەلكەسىنەن باسىپ تۇرىپتى دا، ەتتى سۇيەك باتىردىڭ سۋ دە، كۇلىپتى ءبىر ەتىپ
 سيىرىپ جەپ الىپ جۇرە بەرىپتى.
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سۋ باتىر بۇل عاجاپقا قايران قالىپ وتىرا بەرىپتى. قاس قارايا اڭعا كەتكەن نان باتىر مەن تەمىر باتىر كەلىپتى. 
 دەپ –« وي، ەت قايدا، نە بولدى ساعان؟»كەلسە، قازاندا ەش نارسە جوق، ءوڭى قاشقان سۋ باتىردى كورەدى. 

 .سۇرايدى
شالعا كۇيىڭ  جۇدىرىقتاي»تى. بۇعان تەمىر باتىر مەن نان باتىر كۇلىپ: سۋ باتىر والرعا بولعان وقيعانى ايتىپ بەرىپ

 .ەتىپتى كەلەكە جاتا دەپ –« جەتپەي مە؟
ەرتەڭىندە ۇيدە تەمىر باتىر قالىپتى دا، انا ەكەۋى اڭعا شىعىپتى. ەسىكتى تۇنىمەن جاساپ، بۇرىنعىسىنان دا بەرىك 

 ەتىپ قويىپتى.
باتىر سۋ باتىرعا كەشەگى شال كەلسە، ۇرىپ جىعىپ بايالپ قوياتىندىعىن ايتتى، ەكەۋىن اتتاندىرىپ جاتىپ تەمىر 

 اناالر دا ءسويتۋدى تاالپ ەتتى.
 دەپ – «ەسىك اش!»تەمىر باتىر ەتتى اسىپ قويىپ، شالدىڭ كەلەتىن مەزگىلىن كۇتتى. ءتۇس اۋعان مەزگىلدە: 

 تۇرىنء ونىڭ. كەلدى كىرىپ تەۋىپ اق-ءبىر ەسىكتى شال اشۋالنعان. اشپادى ەسىكتى باتىر تەمىر. شال باقىردى
 تىڭ،ەت باتىر تەمىر. قاقتى ىم دەپ – «!بەر ەتتى»: باتىردان تەمىر ول. جىبەردى كۇلىپ باتىر تەمىر كورگەن
قالعان سۇيەكتەرىن بەردى. شال ونى جەپ الىپ، تاعى سۇرادى. تەمىر باتىر شالعا ەت بەرمەيتىندىگىن ايتتى  سىلىنىپ

 – «!جەيمىن تارتىپ بەرمەسەڭ،»: شال. كىجىنىپ شالعا دەپتى –« ۇيدەن شىق، ايتپەسە، باسىڭدى االمىن!»دا: 
رى شال تەمىر باتىردى الىپ ۇرىپ، ءبىر اياعىمەن اقى. الىسىپتى كەپ جاتا ەكەۋى. باسسالىپتى باتىردى تەمىر دەپ

ر دا سىپىرىپ جەپ كەتە بەرىپتى. كۇندەگى ۋاقىتىندا اڭشىال-جەلكەسىنەن باسىپ تۇرىپ، تايقازانداعى ەتتى سىپىرىپ
 كەلىپتى. كەلسە، ۋاقيعا كەشەگىدەي، كۇلبەتتەنىپ تەمىر باتىر وتىر. ول سەسكەنگەن رايمەن:

نداي كۇش تەڭ بوالر ەمەس، ونى جەڭەمىز دەۋگە مەنىڭ كوزىم جەتپەيدى. بۇل بىزگە ءبىر ەشقا دۇنيەدە شالعا –
 ىنەسوز مۇنىڭ دا باتىر سۋ ۇشقان ۇرەيى. ەكەۋىنە انا دەپتى –پالە بولدى. امانىمىزدا وسى وڭىردەن كەتەيىك، 

 .دەپتى «كەتەيىك» قوسىال
، سەنبەس بولعان نان باتىر مىرس ەتىپ ءبىر كۇلىپ-يىنا سەنەرشالدىڭ اناالر ايتقان بويىنا، مىناالردىڭ قورىققان و

 الگى ەكى جولداسىنا مىناداي دەپتى:
 بۇرىن .ءبىلدىرىپتى تىلەك دەپ –! كورسەم ايقاسىپ رەت ءبىر دە مەن شالمەن سول ەتسەڭدەر، رۇقسات سەندەر –

عاندا جاسى دا، دەنەسى دە كىشى ەكەن. ونى قارا بۇالرعا باتىردىڭ نان. ەكەن كورمەگەن سىناسىپ كۇش ءوزارا بۇالر
ەن نە بىزدىڭ ءالىمىز جەتپەگەن الىپقا س»كوزگە ىلمەگەن انا ەكى باتىر نان باتىردىڭ قويعان تاالبىنا كۇلىپتى دە: ء

 ۇعانب. دەپتى –، «قايرات كورسەتەسىڭ، ەتپەن قوسىپ ءوزىڭدى جەپ قويادى. وسىنداي باسىمىز اماندا كەتەيىك
 ەزەكك كۇنى ءۇشىنشى دا، ماقۇلداپتى ساپا-سۇلە ەكەۋى دەپ –« ماقۇل، ءوز وبالىڭ وزىڭە!»ر بولماپتى. باتى نان

 .كەتىپتى اڭعا ەكەۋى قالدىرىپ، باتىردى نان بويىنشا
 جەتى رباتى نان. باقىرىپتى دەپ –« ەسىك اش!»دانىگىپ العان شال ءدال مەزگىلىندە تاعى جەتىپتى. ادەتىنشە 

تۇن جوق ۇيگە كىرىپتى دە، ەت سۇراپتى. نان باتىر ءبىر جاپىراق -ى تۇگەلدەي اشىپ بەرىپتى. شال ءۇنەسىكت قابات
ەت الىپ بەرىپتى. شال ونى قاعىپ جىبەرىپ جانە سۇراپتى. نان باتىر وعان جانە ءبىر ەتى سىلىنعان قابىرعا بەرىپتى، 

 دەپ –« ۇيدەن شىق!»ەرىپ ساقالىنان ۇستاي الىپ: ونى دا جەپ الىپ، تاعى سۇراعاندا، نان باتىر شالدىڭ شاپ ب
 ارتىنداعى ۇيدىڭء سۇيرەپ ساقالىنان ۇرىپ، الىپ شالدى باتىر نان اقىرىندا. ءتۇسىپتى الىسا اشۋالنىپ، شال. اقىرىپتى

 .بەرەدى وتىرا اسىپ ەتىن قاپەرسىز-قاننەن كەلىپ، ۇيگە ءوزى. قويىپتى بايالپ بايتەرەككە جۋان ءبىر
باتىر كەشكە اڭنان كەلگەن ەكەۋىنە شالدى ۇستاپ الىپ، ساقالىنان بايالپ قويعانىن ايتىپتى. اناالر وعان سەنبەپتى. نان 

ۇشەۋى ەتكە سىلەيە تويىپ الىپ، شالدى كورۋگە بارسا، شال الگى بايتەرەكتى بۇكىل تامىرىمەن جۇلىپ الىپتى دا، 
لعا تۇسكەنىنە سەنىپتى. نان باتىردىڭ كۇشى وزدەرىنەن ارتىق سۇيرەپ قاشىپ كەتىپتى. انا ەكى باتىر شالدىڭ قو

 ەكەنىن دە مويىنداپتى.
قۋا ءۇش اي، ءۇش كۇن -ءۇش باتىر ءۇش جەلماياعا ءمىنىپ، بىردەن الىپ شالدىڭ ىزىنە ءتۇسىپ قۋاالپتى. قۋا 

ڭىلىپ جەردىڭ جارىعىنان ءۇ دەگەندە، شالدىڭ بايتەرەكتى سۇيرەپ جەردىڭ ءبىر جارىعىنا ىندەگەنىن كورىپتى. الگى
 ورقىپق باتىر ەكى انا. تۇرىپتى نەداۋىر دەپ –، «سەن ءتۇس، سەن ءتۇس»قاراسا، ءتۇپسىز شىڭىراۋ ەكەن. ۇشەۋى 

 .ءتۇسىپتى ءوزى باتىر نان سوڭ، تۇسپەگەن
ى جالعاي عا ارقاندقولىنا قىلىش الىپ، بەلىنە ارقان بايالپ، جەردىڭ استىنا قاراي ساپار شەگىپتى.ەكى باتىر ارقان

بەرىپتى. ءجۇز قىرىق ارقان جالعاعاندا جەر تۇبىنە زورعا جەتىپتى. جەردىڭ استىنا تۇسسە، جەر استى كەسىلگەن ءبىر 
كۇمبەز ەكەن، كۇمبەزدىڭ ءىشى تولعان بويى ءبىر قارىس، ساقالى جەتى قارىستار ەكەن. والر نان باتىرعا قاپتاپ 

اتىر والردى تۇگەلدەي جايراتىپتى. كۇمبەزدىڭ ءىشىن اراالپ جۇرسە، ءبىر جەردەن شابۋىل جاساپتى. ءبىراق نان ب
 ءبىر تەمىر ەسىك كەز بولىپتى، الگى تەمىر ەسىكتى اشىپ قالعاندا، كوزدەرى جاۋدىراعان ادامدار ەسىك اشىلعاندا:
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 ڭ بولعان نان باتىر:تا بۇعان جونەلىپتى، شۇرقىراي دەپ – سەمىز، سەن ارىق، مەن سەمىز، سەن ارىق، مەن –
 دامداردىڭا جاتقان كوگەندەۋلى سوندا. دەپتى – اداممىن، كەلگەن ۇستىنەن جەر مەن ۇقپادىم؟ قىلعاندارىڭ، نە بۇل –

 :كوتەرىپ كەكيتە باسىن بىرەۋى
 اشىپق الىپ بەتىنەن جەر ءبىزدى ادام ءبىر كەز جەتى ساقالى قارىس، ءبىر بويى جاسايتىن استىندا جەر وسى –

اكەلگەن ەدى. كۇنىنە ون شاقتىمىزدى سويىپ جەيدى. ءبىز سول سەبەپتى ەسىك اشىلعان كەزدە ءبىر كۇن دە بولسا 
دەپ زاراليمىز. والر سەمىز « مەن ارىقپىن»تۇرساق، جەر بەتىنە امان شىعاتىن ءبىر امال بوال ما دەگەن ۇمىتپەن 

، نان باتىر الگى ادامداردى تۇگەلدەي كوگەننەن اعىتىپ دەگەندە –دەگەن ادامدى الىپ كەتەدى دە، سويىپ جەيدى، 
 قويا بەرەدى دە:

 ىكەس ءبىر تاعى الدىنان جاتسا، كەلە اراالپ دا تاعى ول. دەيدى –! شىعىڭدار بەتىنە جەر تاۋىپ الجىن ەندى –
ىپتى. قىزدىڭ كور قىز ۇلۋس ءبىر عاجاپ تولىقسىعان كۇندەي مەن اي ىشىندە قالسا، اشىپ ەسىكتى. كەتىپتى كەزىگە

قاسىندا بايتەرەكتى سۇيرەپ قاشقان شال قيسايىپ جاتىپتى. نان باتىردى كورگەن شال تۇرا ۇمتىلىپتى. ونىڭ قولى 
 تيگەنشە بولماي، نان باتىر باسىن قىلىشپەن قاعىپ جىبەرىپتى. الگى قىز:

اۋ! مەن ساباز دەگەن مومىن شالدىڭ -ەكەن بوالدى كۇنىم كورەتىن ادامدى بەتىندەگى جەر دە مەنىڭ اي،-اعاتاي –
 رنىنانو جىالپ، زار دەپ –جالعىز قىزى ەدىم. وسىالردىڭ قولىنا تۇسكەنىمە جىل بولدى. قۇتقارا كور، وسىالردان! 

 .تۇرىپتى ۇشىپ
وسىلىپ، ىمەن قنان باتىر دا سول جەردە قىزعا عاشىق بولىپ قالىپتى. قىز دا نان باتىردى ۇناتىپتى. ەكەۋى ءوز ەرك

 زايىپتى بولۋعا ۋادەلەسىپتى.-ەرلى
شەشەلەرىنىن رۇقساتىن الىپ، توي جاساپ، -بۇل ەكەۋى ۋادەسىن ابدەن بەكىتىپ، جەر بەتىنە شىققان سوڭ اكە

 قوسىلماقشى بوالدى.
 نان باتىر بەلىندەگى ارقاندى شەشىپ قىزدىڭ بەلىنە بايالپ:

ەكى دوسىم مەنى كۇتىپ تۇر. ءوزىڭ شىعىپ بولعان سوڭ،  مەنىڭ ەردەج ول شىعاسىڭ، بەتىنە جەر ءقازىر سەن –
 رعاباتى ەكى بەتىندەگى جەر دەپ «تارت» باتىر نان. كەتەدى قۋانىپ قىز. دەيدى –ارقاندى ماعان جىبەرەسىڭ! 

 .جونەلەدى اال جاپىراقتاي بايالعان جىپكە قىزدى باتىر ەكى. ساالدى ايعاي
الگى ەكەۋى ارقاندى اال شىقسا، نان باتىر ەمەس، ءبىر سۇلۋ قىز. قىزعا بۇالر دا عاشىق بولىپ قاالدى. بۇل ەكەۋى 

نان باتىر جەر بەتىنە شىقسا، بۇل قىز بىزگە جوق، سوندىقتان ونى ءولتىرىپ، قىزدى ەكەۋمىز »قىزعا بىلدىرمەي: 
دى تارتىپ كەلىپ، ورتا بەلىنە كەلگەندە، كەسىپ جىبەرەيىك، سوندا ورتاق ايەلدىككە االيىق. ونى ءولتىرۋ ءۇشىن ارقان

 ىرىپءتۇس بايالپ تاس ارقاندى دا، اقىلداسادى دەپ –، «ول شىڭىراۋدىڭ تۇبىنە بار سالماعىمەن تۇسەدى دە، ولەدى
 قىز. ەستىلەدى داۋىس دەگەن «!تارت» ىشىنەن زىندان وتپەي ۋاقىت كوپ. سەزبەيدى نارسەنى ەش قىز. جىبەرەدى

 دەپ – ،«سەن مەنىڭ ارت جاعىمنان تارت»االدى. تەمىر باتىر الدىندا تۇرعان قىزعا:  ۇستاي ارقاننان قۋانىپ قاتتى
 .جىبەرەدى سىپكە قىلىشپەن تايانعاندا جارىمىنا ارقاننىڭ. االدى قىلىشىن وتكىر قولىنا ءبىر ءوزى دا، شىعارادى ارتىنا

ۇزىلگەن ارقان ۇزىگىمەن مەنى »: قىز. قاالدى وتىرا ەكەۋى دەپ –، «كەتتى امال جوق، ارقان ءۇزىلىپ»
 .جالبارىنادى دەپ –، «تۇسىرىڭدەر، ارقاندى جالعاپ الىپ شىعايىق

 قونىس جاققا ءبىر باسقا تاستاپ، مەكەندەرىن تاۋىنداعى شۇرقاندى دە، دەيدى – جۋىق، بۇلت ودان ەندى –
 .اۋدارادى

سالماعىمەن بىلش ەتە تۇسكەن نان باتىر اۋىر جاراالنىپ، ءبىر كۇن، ءبىر ءتۇن دەگەندە ەسىن شىڭىراۋ تۇبىنە بار 
جينادى. ەشقانداي امال تابا الماي، تاعدىرى قۇرىپ وتىرعاندا، الگى ءوزى بوساتىپ جىبەرگەن ادامدارى كەلەدى. نان 

ن ايتادى. والردىڭ ىشىندە ءبىر قارت وتاشى بار اياق بولعان ۋاقيعانى، ءوزىنىڭ قازىرگى ءحالى-باتىر والرعا باستان
 ەكەن، نان باتىردىڭ سىنعان سۇيەكتەرىن تاڭىپ، ءۇش اي دەگەندە قاز قالپىنا كەلتىرىپ، ساقايتادى.

بۇالر جەر استىنان ءتۇرلى قىلىش، كۇرەك سياقتى سايمانداردى جيناپ جەردىڭ الگى جارىعىنان قازىپ باسقىش 
ءبىر اي ون كۇن دەگەندە جەر بەتىنە شىعادى. ەستەرىن جيىپ كەپ وتىرادى. ءارقايسىسى جاسايدى. سودان بۇالر 

رادى. جۇرتىنا قايتۋدى بۇيى-ءوز جەرىنىڭ مولشەرىن ايتىپ مەجەلەيدى. نان باتىر بۇالردىڭ بارلىعىنا ۇيلەرىنە، ەل
ز جىبەرۋگە قيماي بىرگە جۇرمەك ءوزى كەگىن الۋ ءۇشىن شۇرقاندى تاۋىنا بارماق بوالدى. اناالر دا ونى جالعى

 بوالدى. اقىرى نان باتىر جالعىز كەتەدى. قالعاندارى وزدەرى كەلگەن جەرلەرىنە تاراسادى.
نان باتىر شۇرقاندى تاۋىنان والردى ىزدەپ تابا المايدى. جىل جارىم ۋاقىت وتەدى. ءبىر كۇنى جاياۋ ساندالىپ كەلە 

پ قالىڭ مال جاتادى. ەڭ شەتىنەن كەلىپ، قوي باعىپ وتىرعان قويشىعا جاتسا، بۇكىل ءبىر ءوڭىردى قايىستىرى
 جولىعادى دا:

 .كەيىن اماندىقتان سۇرايدى دەپ – قويى؟ كىمنىڭ بۇل –
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 .قويشى دەيدى –! قويى باتىردىڭ سۋ مەن باتىر تەمىر بۇل –
 شىقوي سوندا. باتىر نان سۇرايدى دەپ – قايدا؟ ءۇيى والردىڭ ما، بار قاتىنى باتىردىڭ سۋ مەن باتىر تەمىر –
 راسىندا ءبىر قاتىنى بارىن، والردىڭ وتىرعان جەرىن ايتىپ بەرەدى.ا ەكەۋىنىڭ ول

قاھارىنا مىنگەن نان باتىر قويشىنىڭ كورسەتكەن جولىمەن تال تۇستە تەمىر باتىر مەن سۋ باتىردىڭ ۇيىنە كىرىپ 
 تىرعان جەرىنەن قىلىشپەن باسىن قاعىپ تاستايدى.كەلەدى. ەكەۋىنىڭ قىزدى ورتاعا الىپ شاي ءىشىپ و

 اسب باتىردى نان دەپ –« ناعىز سۇيگەنىم، شىنايى قامقورشىم»ابدەن زارىعىپ قايعى مەن مۇڭدا جۇرگەن سۇلۋ: 
 .ىباساد ماۋقىن الىپ، كەگىن جاۋىنان كەلگەن بوپ ىزا قۇشىپ، جارىن كەلگەن ساعىنىپ دا باتىر نان. ساالدى

جۇرگەن مالداردى سۋ باتىر مەن تەمىر باتىر ەلدەن بۇالپ، تاالپ العان مال ەكەن. نان باتىر ونى  الگى قاپتاپ
تۇگەلدەي يەلەرىنە قايتارىپ بەرىپتى. تەك قانا ءوزىنىڭ سۇيگەنىن الىپتى دا، ەلىنە قايتىپتى. والر ۇيلەرىنە كەلىپ 

دال ەڭبەكتەرىمەن والردى اسىراپ، باقىتتى تۇرمىس اناالرىن ءبىر جەرگە جيىپ، ا-تويالرىن جاساپ، ەكەۋى دە اتا
 كەشىپتى.

 الگى ەكى جورتۋىلشىالردىڭ باسى جولدا قالىپتى.
 . كەرقۇال اتتى كەندەباي5

ەرتە ەرتەدە، ەشكى قۇيرىعى كەلتەدە، قاراتاۋدىڭ ويىندا، قاراسۋدىڭ بويىندا قازانقاپ دەگەن ءبىر كەدەي بولىپتى. -ەرتە
كۇن كورەدى ەكەن، ايەلى اۋ توقىپ، جاماۋ جامايدى ەكەن، وسىالي ءوز كۇندەرىن وزدەرى قازانقاپ قۇس اتىپ 

 كۇنى جاقىنداپ، كۇن وتكەن-كورىپ، جۇرە بەرىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن قازانقاپتىڭ ايەلى جۇكتى بولىپتى، اي
ەكە، اتىپ، بوسانىپتى. تورسىق شسايىن ايەلدىڭ اياعى اۋىرالي بەرىپتى. توعىز اي، توعىز كۇن بولعاندا، ايەل تولع

اناسى كۋانىپ، توبەلەرى كوككە جەتىپتى، باالسىنا كەندەباي دەپ ات قويىپتى. كەندەباي اي -اپپاق ۇل تاۋىپتى. اتا
سايىن ەمەس، كۇن سايىن ءوسىپتى، التى كۇندە كۇلىپتى، الپىس كۇندە ءجۇرىپتى، التى جىلدا جىگىت بولىپتى. سونداي 

الىسقانىن الىپ ۇرا بەرىپتى، كۇرەسكەنىن جىعا بەرىپتى، شىڭىراۋ كۇدىققا قۇالعان اتانداردى جالعىز  كۇشتى بولىپتى،
بارا قۇالن الىپتى، قۇرااليدىڭ كوزىنەن تيگىزگەن -تارتىپ شىعارا بەرىپتى. اڭ اۋالپ، اكەسىنە جاردەمدەسىپتى، بارا

مايا ءۇيىپ تاستاپتى. قاراسۋدىڭ بويىنداعى قارا ءۇيلى -يامەرگەن بولىپتى، ارقار مەن كيىكتى قۇالن مەن مارالدى ما
كەدەيلەر قارق بولىپتى دا قالىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن كەندەباي اڭ اۋالپ جۇرسە، قاراتاۋدىڭ ويىندا، تەرەڭ قۇزدىڭ 

پ جۇگىرى بويىندا ارىستانداي كوكجال ءبورى ءبىر بۋاز بيەنى جاڭا عانا جارىپ، جەگەلى جاتىر ەكەن. كەندەباي
بۇلعاپ القتىرىپ كەپ جىبەرىپتى. قاسقىر ارس ەتىپ، اۋزىن -بارىپ، كوكجالدى قۇيرىعىنان ۇستاپ الىپ، بۇلعاپ

قيساڭداتىپ، ءولىپتى دە قالىپتى. كەندەباي قاسقىردىڭ تەرىسىن سويىپ الىپ، بيەنىڭ قاسىنا كەلسە، بيە جانتاالسىپ، 
رىمەن بيەنىڭ قارنىن جارىپ جىبەرىپ، قۇلىنىن سۋىرىپ الىپتى. ارىستاي ولگەلى جاتىر ەكەن. كەندەباي الماس قانجا

 ەركەك قۇلىن ەكەن. كەندەباي قۇلىندى ۇيىنە الىپ قايتىپتى، ونى قۇالننىڭ سۇتىمەن اسىراپتى.
قۇلىن ساعات سايىن ەمەس، مينۋت سايىن ءوسىپتى. التى ايدىڭ ىشىندە التى كەز ات بولىپ شىعىپتى. اتتىڭ ءتۇسى 

ەرقۇال بولىپتى. كەندەباي كەرقۇالنى ۇيرەتىپ ءمىنىپ، ءتۇن قاتىپ ءجۇرىپ، اڭ اۋالپتى. كەرقۇال قۋسا جەتىپ، ك
قاشسا قۇتىالتىن، اۋزىمەن قۇس تىستەگەن ەرەن جۇيرىك بولىپتى. كەندەباي كەرقۇالنى قۇستاي ۇشىرىپ، التى 

 انشا قۋىپ جەتىپ، قۇيرىعىنان ۇستايتىن بولىپتى.جۇمع-قىردىڭ ار جاعىنان قاشا جونەلگەن قۇالندى كوزدى ءاشىپ
كەندەباي وسىالي اڭ اۋالپ، ەل اراالپ جۇرە بەرىپتى. ول مەيلىنشە قايىرىمدى بولىپتى، جىالعاندى جۇباتىپتى، 
 .جاتسىنۋدى سۇيمەپتى، تابىسىنا بۇكىل ەل ورتاق بولىپتى. كەرقۇال اتتى كەندەباي باتىر اتانىپ، الەمگە ايان بولىپتى

كۇندەردە ءبىر كۇن كەندەباي اڭ اۋالپ، الىسقا ۇزاپ كەتىپتى. كەتىپ بارا جاتىپ، قوزىسىن باعىپ جۇرگەن ءبىر 
 باالعا كەزدەسەدى. باال ەڭىرەپ جىالپ ءجۇر ەكەن. كەندەباي جەتىپ كەلىپ:

 .سۇراپتى دەپ – جانسىڭ؟ نەتكەن قايعىلى، كوكىرەگىڭ جاستى، كوزىڭ –
 ورىم ەكەن.-كيىمى ءورىمباالنىڭ باسى تاز، 

 دەپ –سا، توگىلمەي مە ىرىسىڭ؟ اسقار تاۋداي اكەڭدى السا، كورگەن كۇنىڭ قۇرىسىن! ال اناڭدى ارداقتاعان –
 .باال بەرىپتى قويا

 سىنىپكۇر ءبىر اۋىر قىلىپ، كول جاسىن كوزىنىڭ باال. كەندەباي سۇراپتى دەپ – ايتشى؟ جوندەپ بولدى؟ نە –
 :بەرىپتى جاۋاپ دەپ بىالي الىپ،

ڭ جالعىز باالسى ەدىم. ءقازىر التىعا شىقتىم. بيىل ءتورتىنشى جىل، ەلىمىزگە جاۋ باتىردى دەگەن مەرگەنباي مەن –
ءتيىپ، جىلقى بىتكەننەن تىگەرگە تۇياق قالدىرماي ايداپ كەتىپتى. اكەم الىپ ۇيقىلى باتىر ەدى. ۇزاق جورتۋىلدان 

كەرى بايالپ اكەتتى. اكەمدى كەلگەندە التى كۇن قاتارىنان ۇيىقتايتىن. وسى ۇيقىدا جاتقاندا اكەمدى جاۋ اس
اراشاالماقشى بولىپ جەتىپ بارعان شەشەمدى قايىرىمسىز جاۋ الدىنا وڭگەرىپ جونەپ بەردى. مەن جەتىم قالدىم. 
ىشەرگە اسىم، كيەرگە كيىمىم بولماعان سوڭ، امالسىزدان تاسقارا بايدىڭ قوزىسىن باعىپ ءجۇرمىن. ارىدىم، توزدىم. 
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شەشەمە جىاليمىن، باي -بولدى. سودان بەرى كوزىمدە جاس، كوڭىلىمدە قايعى. مەن اكە ەرنىم جاالق، باسىم تاز
 جىلقىسىنا جىاليدى.

 .كەندەباي دەيدى –! بەرەيىن تاۋىپ ىزدەپ شەشەڭدى-اكە مەن. جىالما بولسا، والي –
 باال قۋانىپ كەتەدى.

 .وتىنەدى پدە –ڭىز، سودان كەيىن جۇرەرسىز، تىنىعى جاتىپ كۇن ۇش-ەكى قاسىنا قويشىالردىڭ ءبىزدىڭ وندا اعا، –
دەپ، قويشىالردىڭ قاسىنا بارىپ تۇسەدى. اتىپ العان قۇالندارىن اسىپ، تاماق پىسىرەدى. « ماقۇل»كەندەبەي 

كەشكە باسقا قويشىالر كەلەدى دە، ماناعى باال قويشى كەلمەيدى، ءارى كۇتەدى، بەرى كۇتەدى. كەندەبايدىڭ كوزى 
 اھىالپ قويشى كەلەدى.-بەرگەندە ۋھىلەپۇيقىعا بارا 

 .كەندەباي سۇرايدى دەپ – كەشىكتىڭ؟ نەگە –
 .باال دەيدى – قالدى، اۋىرىپ ءىشىم ءجاي، –

كۇلىپ قوزىسىن ورىسكە ايداپ كەتەدى. كەشكە باسقا قويشىالر كەلگەندە، ماناعى قويشى تاعى -باال تاڭەرتەڭ ويناپ
پ، تالىپ جاتقان باالنى تاۋىپ االدى. باال ەسىن جيناعاننان كەيىن كەندەباي دا كەلمەيدى. كەندەباي ىزدەپ بارى

 جايدى سۇرايدى. باال ءجونىن ايتپايدى. سودان كەيىن كەندەباي باالعا اشۋالنادى. سوندا قويشى باال ايتادى:-ءمان
 :دا ۇشادى اينالىپ توبەمنەن اققۋ التى كەزدە باتقان كۇن بەرى كەشەدەن –

 سال مۇندا ما؟كەندەباي 
 كەرقۇال اتى قولدا ما؟
 باۋدا نۇرى بالقي ما؟

 –باالق ءجۇنى شالقي ما؟ 
 دەپ سۇرايدى. مەن تۇرىپ:

 كەندەباي سال مەن ەدىم،
 كەرقۇال اتىم قولدا ەدى.

 باۋدا نۇرىم بالقيدى،
 –باالق ءجۇنىم شالقيدى، 

 .ىبەرەد جاۋاپ دەپ –« تالىپ تۇسەم!»دەپ جاۋاپ بەرەمىن. والر مەنى قاناتتارىمەن قاعىپ، جىعىپ كەتەدى. مەن 
ءۇشىنشى كۇنى قويشى باالنىڭ كيىمىن كيىپ، قويدى باعۋعا كەندەباي ءوزى شىعادى. كۇن باتىپ، قاس قارايعان  

 لىپ ۇشىپ، جاقىنداپ كەلەدى دە:كەزدە باياعى التى اققۋ كەندەبايدىڭ توبەسىنەن التى اينا
 كەندەباي سال مۇندا ما؟

 كەرقۇال اتى قولدا ما؟
 باۋدا نۇرى بالقي ما؟

 –باالق ءجۇنى شالقي ما؟ 
 دەپ سۇرايدى. كەرقۇال اتتى كەندەباي قويشى باال بولىپ:

 باۋدا نۇرىم بالقيدى،
 –باالق ءجۇنىم شالقيدى، 

 دەپ جاۋاپ بەرەدى.
ىپ، كەندەبايدى قاناتتارىمەن قاعىپ، ساباي باستايدى. كەندەباي بىرەۋىنىڭ اياعىنان شاپ بەرىپ، سوندا اققۋالر اشۋالن

ۇستاي االدى. اققۋالر ۇشا جونەلەدى. كەندەبايدىڭ قولىندا بىرەۋىنىڭ التىن كەبىسى قالىپ قويادى. بايقاپ قاراسا، 
رنەشە كۇن كۇتەدى. ءبىراق والر كەلمەيدى. سودان كەبىستىڭ بەتىندە جازۋ بار ەكەن. كەندەباي باسقا اققۋالردى بى

-اناسىنا ءبىر جىلدىق ازىق دايىنداپ بەرىپ، ساۋىت-كەيىن كەندەباي قويشىالرمەن قوشتاسىپ، ۇيىنە قايتادى. اتا
شەشەسىن -جاراعىن اسىنىپ، ازىعىنا الپىس قۇلىننىڭ قازىسىن الىپ، باياعى جەتىم باالنىڭ اكە-سايمانىن كيىنىپ، جاۋ

 ىزدەۋگە شىعادى.
اق اتتايدى. كوز ۇشىنداعى قۇس قاناتىن جازىپ، -كەرقۇال ات قۇستاي ۇشىپ، قۇيعىتىپ بارادى، ايلىق جەردى التى

جەردەن كوتەرىلگەنشە كەرقۇال ات ۇستىنەن اتتاپ ءوتىپ كەتەدى. تەڭىزدى كول، داريانى شالشىق، تاۋدى قىرات 
جۇرەدى، ءتۇن جۇرەدى، اي جۇرەدى، اپتا جۇرەدى، ءبىر جەرلەرگە قۇرلى كورمەيدى. سونىمەن، كەندەباي كۇن 

 كەلگەندە اسپانمەن تىرەسكەن ءبىر بيىك تاۋ كورىنەدى. تاۋدىڭ ەتەگىنە كەلگەندە كەرقۇال اتقا ءتىل ءبىتىپ سويلەيدى:
 ارىء تاۋدان مىنا. تابىالدى وسىدان دە ەكەۋى ەمەس، بىرەۋى. ەمەس الىستا جوعىڭ ىزدەگەن كەندەباي، دوستىم –

رتاسىندا ءبىر ارال بار. ول ارالدا ادام پەرىسىنىڭ حانى تۇرادى. و وزەننىڭ. كورەسىڭ وزەندى جاتقان اعىپ اسساڭ،
 حاننىڭ وسى دە ىشەشەس-اكە باالنىڭ قويشى باياعى. كەبىسى قىزىنىڭ حان وسى –سەنىڭ قولتىعىنداعى التىن كەبىس 
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لپىس وزەن ىلت اك ول. تۇسپەيدى قولعا كىلتى ونىڭ. قۇلىپتى اۋزى زىنداننىڭ. اتىرج زىنداندا تەرەڭ والر. قولىندا
قۇيىلعان تەرەڭ داريانىڭ تۇبىندە جاتىر. ادام باالسى ونىڭ تۇبىنە جەتە المايدى. تاۋدىڭ ارعى بەتكەيىندە سيىر 

 دامعاا سول سەن. قۇلى حاننىڭ ءقازىر ادام، تۇسكەن قولعا جورىقتا –باعىپ جۇرگەن زور دەنەلى ءبىر ادام بار. ول 
. ونىڭ كيىمىن ءوزىڭ كي دە، ءوزىڭنىڭ كيىمىڭدى وعان كيگىز. ءسويتىپ، الگى بەر پۇل جەتەرلىك جولىنا دا بار

-ادامدى ازات ەت تە، ءوزىڭ سيىردى باعىپ قال. ءقازىر قۇيرىعىمنان ءبىر تال قىل ال دا، مەنى قويا بەر، ساۋىت
دىقتارىڭدى مەنىڭ ۇستىمە سال. ازىرگە ساعان مەنىڭ دە، قۇرالدىڭ دا كەرەگى جوق. ەگەر كەرەك جاب-سايمان، قۇرال

 «بوال قالسام، قۇيرىعىمنان العان قىلدى تۇتات. سوندا مەن دايىن بوالمىن. ەندىگى اڭگىمەنى بارعان سوڭ كورەرسىڭ!
 .دەيدى –

. الدى دا، قويا بەردى. ونىڭ ايتقانىنىڭ بارلىعىن ىستەدىكەندەباي كەرقۇال اتتىڭ قۇيرىعىنان ءبىر تال قىل جۇلىپ 
 مالشىنى ازات ەتەدى. جولىنا پۇل بەرەدى. ونىڭ كيىمىن كيىپ، سيىردى ءوزى باعىپ قاالدى.

كەشكە جاقىن وزەننەن ايداپ وتكىزەيىن دەسە، سيىرالر سۋعا تۇسپەيدى. كەندەباي اشۋالنىپ كەتىپ، سيىرالردى 
بىرلەپ القتىرا باستايدى. القتىرعان سيىرالر وزەننىڭ ورتاسىنداعى ارالعا تومپىلداپ -پ، بىرسيراعىنان ۇستاپ الى

 ءتۇسىپ جاتادى. سول كەزدە حاننىڭ كىشى قىزى سۋدىڭ ارعى جيەگىندە كورىپ تۇر ەكەن.
 – «ڭ؟ايتپايسى دەپ – «ايرىل سۋى ايرىلعىردىڭ» كۇندەگىدەي نەگە! مالدى عوي قىراسىڭ اۋ،-وڭباعان وي، –

 .ساالدى ايعاي دەپ
 ەدى، وزەننىڭ سۋى ەكىگە ايرىلىپ، ورتادان جول اشىالدى. دەپ –« ايرىلعىردىڭ سۋى ايرىل!»كەندەباي: 

 ءسويتىپ، كەندەباي مال باعىپ جۇرە بەرەدى. كۇندەردە ءبىر كۇن حان ءوزىنىڭ ەكى باالسىن شاقىرىپ الىپ: 
 بۇگىن. تەدىكە بوپ جوق قۇلىن تۇندە كۇنى قۇلىنداعان. قۇلىنداۋى توعىزىنشى بۇل. قۇلىندايدى بيە قارا بۇگىن –
 .دەيدى –سى بيەنى وزدەرىڭ كۇزەتىڭدەر. نە بولعانىن كوزدەرىڭمەن كورىڭدەر، و

 مۇنى كەندەباي ەستىپ تۇرادى.
ن . ءبىرازدان كەيىكەشكە حاننىڭ ەكى باالسى بيەنى كۇزەتۋگە بارعاندا، كەندەباي دا جاسىرىنىپ بارىپ وتىرادى

حاننىڭ ەكى باالسى قورىلداپ ۇيىقتاپ قاالدى. كەندەباي ۇيىقتاماي وتىرا بەرەدى. تاڭ بىلىنە بەرگەن كەزدە، بيە 
التىن قۇيرىقتى، قۇندىز ءجۇندى ارعىماق قۇلىن تۋادى. ءبىر كەزدە اسپاننان ءبىر بۇلت ءتۇيىلىپ كەلەدى دە، قۇلىندى 

دەباي شاپ بەرىپ قۇيرىقتان اال تۇسەدى. كەندەبايدىڭ قولىندا التىن قۇيرىق جۇلىنىپ كوتەرىپ اپ جونەلەدى. كەن
قاال بەرەدى. كەندەباي التىن كۇيرىقتى قوينىنا تىعىپ، ۇيىقتاپ قاالدى. ەرتەڭىنە تاڭ سارىدەن حان ەكى باالسىن 

 شاقىرىپ الىپ، نە كورگەندەرىن سۇرادى. باالالرى تۇرىپ:
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ – جوق، دا بولعان نارسە ەش جوق، دا قۇلىنداعان بيە –

 حان تاعى دا تاڭ قالىپ وتىرعاندا، كەندەباي ەسىكتەن كىرىپ كەلىپ:
 .دەيدى –! تاقسىر دات، –
 .اقىرىپ حان دەيدى –! ايت بولسا، داتىڭ –
 ەكى دەكەزىن ورتاسى ءتۇن; كۇزەتتىم دە مەن كورىنبەي بۇالرعا. وتىرىك وتىرعانى ايتىپ بۇالردىڭ ايتسام، مەن –

ىن قۇيرىقتى، قۇندىز ءجۇندى قۇلىن تۋدى. اسپاننان ءبىر بۇلت الت ءبىر بيە الدىندا تاڭ. قالدى ۇيىقتاپ باالڭىز
ءتۇيىلىپ كەلدى دە، ونى كوتەرىپ اال جونەلدى. مەن قۇيرىقتان شاپ بەرىپ ۇستاي الدىم. بۇلتپەن اراالسقان ۇلكەن 

 :كۇتپەي اياعىن ءسوزدىڭ دەگەندە، –قۇس قۇلىندى الىپ كەتتى دە، قۇيرىق مەنىڭ قولىمدا قاال بەردى، 
 .حان دەدى – قايدا؟ قۇيرىق –
 دەپ – يرىق،قۇ مىنە، عوي، ايتپايمىن سىزگە كەلسە، قىلعىم پايدا قۇيرىقتى التىن مەن. ەتىڭىز سابىر تاقسىر، –

 يالىپۇ باالالرى حاننىڭ. كەتەدى بولىپ جارىق-جاپ ءىشى ءۇيدىڭ العاندا، سۋىرىپ قوينىنان قۇيرىقتى كەندەباي
 .قارايدى جەرگە

ىر ۇشەۋىڭ ىزدەپ شىعىپ، قۇستى دا، قۇلىندى دا تاۋىپ كەلىڭدەر. تابا الماساڭدار، مەنىڭ ماڭىمدى كورمەڭدەر! ءقاز –
 .حان دەيدى –

كەندەباي وزەننەن ءوتىپ الىپ، قۇيرىقتىڭ قىلىن تۇتقان كەزدە كەرقۇال ات جەتىپ كەلەدى. قۇال اتتى ءمىنىپ الىپ، 
 انداردى كيىپ الىپ، كەندەباي جونەپ بەرەدى.سايم-جاراقتى ءىلىپ الىپ، ساۋىت-قارۋ

. رياسىدا وت –اناۋ جالىنى اسپانعا شىعىپ جاتقان »ءبىر جەرلەرگە كەلگەندە ات تاعى توقتايدى دا، كەندەبايعا:  
 دىكوزىڭ. «اشپا» دەگەنشە «اش» مەن! جۇم كوزىڭدى ءقازىر. جاعىندا ار داريانىڭ سول – جەرىڭ باراتىن سەنىڭ
 .دەيدى –« ەۋمىز دە ولەمىز!ەك اشساڭ،

كەندەباي كوزىن جۇمادى. سونىمەن ۇشا بەرەدى، ۇشا بەرەدى. ءبىر كەزدە ەڭ اۋەلى ىستىق لەپتى، ودان كەيىن 
 زىنكو كەندەباي. ات كەرقۇال دەيدى –« اش كوزىڭدى!»ىسىلداعان جەلدى سەزدى. ءبىر ۋاقىت وتكەننەن كەيىن: 
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تاسىنداعى ارالعا كەلىپ تۇسكەن ەكەن. ارالدا التىن قۇيرىقتى سەگىز قۇلىن، قۇيرىعى ور داريانىڭ ۇلكەن جىبەرسە، اشىپ
 جوق ءبىر قۇلىن التىن ناۋادان سۋ ءىشىپ تۇر ەكەن.

اسپانمەن تىرەسكەن اناۋ بايتەرەكتىڭ باسىندا سامۇرىق قۇستىڭ ۇياسى بار. ول »كەرقۇال اتقا تاعى دا ءتىل ءبىتىپ: 
ق ىزدەپ كەتەدى دە، ون بەس كۇندە كەرى ايناالدى. ءقازىر ول ازىق ىزدەۋگە كەتىپتى، التى ايدا ءبىر رەت ازى

ونىڭ قايتىپ كەلۋىنە ءالى التى كۇن بار. ءبىز ونىڭ قولىنا تۇسپەس ءۇشىن التى ساعاتتا التى ايلىق جول الۋىمىز 
اۋادان قالماي، ءبىزدىڭ سوڭىمىزعا ەرەدى كەرەك. مەنىڭ ۇسىمە ءمىن دە، التىن ناۋانى الدىڭا وڭگەر. قۇلىندار، التىن ن

دە وتىرادى. ءبىز قۇلىنداردى سوڭىمىزدان ەرتىپ وتىرىپ، ماناعى وت دارياسىنان تىكەلەي وتە المايمىز، اينالىپ 
ءجۇرۋىمىز كەرەك. ءبىزدىڭ كەلەردەگى قىسقا جولىمىزدىڭ كەتەردە الىس بولىپ وتىرعانى دا سول. بۇل جولىمىزدا 

ار. ەڭ اۋەلى جەتى باستى ءداۋ كەزدەسەدى، اقىرعان ارىستانعا جولىعامىز، سودان كەيىن جادىگوي ءۇش بوگەت ب
 .دەيدى –، «كەمپىر بايالنىسادى. ال، ۋاقىت وزدىرماي جۇرەيىك

 كەندەباي التىن ناۋانى كەرقۇال اتقا وڭگەرىپ الىپ، جونەلىپ بەرەدى. بارلىق قۇلىن ونىڭ سوڭىنان ەرەدى.
تا الدارىنان ءبىر ۇلكەن تاۋ كورىنەدى. تاۋ تەڭسەلىپ، قوزعالىپ بۇالرعا قاراي جاقىنداپ كەلەدى. بۇل، ءبىر ۋاقىت 

 جەتى باستى ءداۋ ەدى. كەندەباي التىن ناۋانى جەرگە قويادى. قۇلىندار ناۋاعا ءيىرىلىپ تۇرا قاالدى.
ى شابىسىمەن داۋگە قارسى شابا جونەلەدى. كوزدكەندەباي قولىنا ءجۇز باتپان شوقپارىن الىپ، كەرقۇال اتتىڭ بارلىق 

جۇمعانشا اعىپ ءوتىپ بارا جاتىپ، سالىپ كەتەدى، ءداۋدىڭ ءبىر باسى ۇشىپ تۇسەدى. كەيىن قاراي شاۋىپ، -ءاشىپ
 قارسىلى جەتى ءوتىپ، جەتى رەت سوققاندا-تاعى سوعىپ وتكەندە، ەكىنشى باسى ۇشىپ كەتەدى. وسىالي ەرسىلى

 ەي ۇشىپ كەتىپ، ءداۋ توڭكەرىلە قۇاليدى. كەندەباي ءداۋدىڭ كوزىن ويىپ، قورجىنعا سالىپ االدى.جەتى باسى بىرد
كەندەباي قايتىپ كەلىپ، التىن ناۋانى وڭگەرىپ، قۇلىندارىن ەرتىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. ەكپىنىنە شاڭ ىلەسپەي، 

 ى.اق اسىپ، كەرقۇال ات زىمىراپ كەلەد-دەگەندە، التى قىردان ءبىر« ايت»ء
ءبىر كەزدە الىستان ارىستاننىڭ اقىرعان داۋىسى ەستىلەدى. كەندەباي بۇل جولى كەرقۇال اتتى قۇلىنداردىڭ قاسىنا  

 ۇش اتتاعاندا، ءبىر لەپ كەندەبايدى تارتىپ-قاڭتارىپ تاستاپ، داۋىس شىققان جاققا جاياۋ جۇرە بەرەدى. ىلگەرى ەكى
نىڭ اپانداي اۋزىن كورەدى. كەندەبايدى تارتىپ جاتقان سونىڭ لەبى اال جونەلەدى. ءبىر ۋاقىتتا كەندەباي ارىستان

ەكەن. كەندەباي التى قۇالش الماس قىلىشىن كولدەنەڭ ۇستاي قويادى. الماس قىلىش ارىستاندى ەكى ءبولىپ، 
 اق تۇسىرەدى. كەندەباي ارىستاننىڭ ازۋىن قاعىپ الىپ، تاعى ءجۇرىپ كەتەدى.-كەندەبايدى ار جاعىنا ءبىر

قارا تۇمان باسىپ كەپ -تاالي بەلەستەر تاالي تاۋالر بۇلدىراپ ارتتا قالىپ بارادى. ءبىر كەزدە جەر دۇنيەنى قاپ
كەتەدى. تەك التىن قۇيرىقتاردىڭ ساۋلەسى عانا بۇالردىڭ جولىن جارىق قىلىپ كورسەتىپ تۇرادى. سول ەكى ارادا 

 ر سۇلۋ قىز شىعا كەلەدى. كەندەباي اتىنان ءتۇسىپ قىزعا قارسىقاراڭعىلىق سەرپىلىپ جۇرە بەرگەندە، سىالڭداعان ءبى
 جۇرەدى. قىز مۇنىڭ بەتىنە ۇزاق قارايدى دا:

 .دەيدى –! كەتىڭىز تىنىعىپ ءجۇرىپ، ورداما شىعارسىز، شارشاعان ءجۇرىپ ۇزاق –
ۇال ات ايتقان تىنىن كەرقجادىگوي كەمپىردىڭ قىز بولىپ قارسى االتىنىن، ونىڭ ورداسىنا كىرگەن كىسى كەرى شىقپاي

 بوالتىن.
 .كەندەباي دەيدى –! باستاڭىز ەمەسپىن، قارسى دەمالۋعا. راس شارشاعانىم –

قىز العا ءتۇسىپ اياڭداي بەرگەندە، كەندەباي الماسىن سەرمەپ كەپ قاالدى، الماس قىلىشتان وت جارق ەتە تۇسەدى 
اشىلعاندا قىزدىڭ ورنىندا ەكى بولىنگەن كەمپىر جاتادى.  دە، دۇنيەنى تاعى دا تۇمان باسىپ كەپ كەتەدى. تۇمان

 كەندەباي كەمپىردىڭ باسىن كەسىپ قورجىنعا سالىپ االدى.
 رءقازى ولگەنىن كەمپىردىڭ. المايتىن وتە اڭ جۇگىرگەن قۇس، ۇشقان جەردەن قاراماعىنداعى كەمپىردىڭ بۇل –

 –تورت كۇن دەمااليىق! -لمەيدى. وسى جەردە ءبىر ءۇشكە سامۇرىق جەرگە بۇل سوندىقتان،. بىلمەيدى ەشكىم
 .ات كەرقۇال دەيدى

تورت كۇن تىنىعىپ، كەمپىردىڭ اسىل قازىناسىن جيناپ الىپ، كەرقۇال اتتىڭ الدىنا التىن -كەندەباي سول ارادا ءۇش
 ەسەن حاننىڭ ۇيىنە جەتەدى.-ناۋانى وڭگەرىپ، التىن قۇيرىقتى كۇلىنداردى ەرتىپ، امان

قۋانىپ ۇلكەن توي جاسايدى. توي ۇستىندە تۇك تابا الماي، ساندالىپ مويىندارى ىرعايداي، سيراقتارى شيدەي حان 
 توزىپ، حاننىڭ ەكى باالسى كەلەدى.-بولىپ، ازىپ

 جونىن سۇرايدى.-حان كەندەبايدى تورگە وتىرعىزىپ، ونىڭ ءاتى
ندەباي، ەل مەنى كەرقۇال اتتى كەندەباي دەپ اتايدى. كە – اتىم ءوز. باالسىمىن ادام ەمەسپىن، باالسى حان مەن –

ءسىزدىڭ ەلىڭىزگە ەرىگىپ كەلگەنىم جوق، جۇمىسپەن كەلدىم. ەكى بىردەي جوق ىزدەپ ءجۇرمىن... نامىس ىزدەپ 
 .كەندەباي دەيدى –ءجۇرمىن، رۇقسات بولسا ايتايىن، 

 .حان دەيدى –! باالم ايت، ايت، –
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ءسىزدىڭ جورىقشىالرىڭىز ەلىمىزدى شاۋىپ كەتىپتى، مالىمىزدى ايداپ، قولعا تۇسكەن  بۇرىن جىل بىرنەشە بۇدان –
 ەكىنشى. ىنشىءبىر –باتىرىمىزدى بايالپ الىپ كەتىپتى. مىنە، سول باتىردى بوساتىپ اكەتپەك بولىپ كەلدىم. بۇل 

ول ەبىسى مەنىڭ قولىمدا قالدى. سك التىن اققۋدىڭ التى ۇشقان اسپانداپ جۇرگەنىمدە مالدا كۇنى ءبىر: مىناۋ جوعىم
 انعاح كەبىستى التىن كەندەباي دەپ، –التىن كەبىس ءسىزدىڭ ەلدىكى دەيدى. سونى تابىس ەتكەلى كەلدىم، 

 .ۇسىنادى
 حان:

 ەكەۋى مەنايەلى باتىر مەرگەنباي. راس الدىرعانىم بايالتىپ باتىرىن ايداتىپ، مالىن ەلدىڭ ءسىزدىڭ! باالم دۇرىس، –
 ەدىم، جىبەرىپ ەلشى دەپ –« ماعان قىزمەت ەتسەڭ، بوساتام!»ڭ قولدا. زىنداندا جاتقان مەرگەنباي باتىرعا: ءبىزدى

 ،«ەسەمسويل كەيىن سودان بوساتساڭ، اياعىمدى-قول ءبىراق،. ىستەمەيمىن قىزمەت جاۋىما». ەكەن باتىر قارىسقان
اقسات: سەنى قولعا ءتۇسىرۋ ەدى. سەنىڭ اتاعىڭ بىزگە م ونداعى. قورىقتىق بوساتۋعا. الدى جاتىپ قارىسىپ دەپ، –

دە ءمالىم ەدى. سەنى الدىرتىپ، قۇلىنىمدى قويمايتىن قارا قۇسقا جۇمساماق ەدىم. ءوزىم ىزدەپ تابا الماعان سوڭ، 
ە ەكى د نامىسى بولسا، ىزدەپ كەلەر دەپ ەلىڭدى شاپتىرىپ، باتىرىڭدى بايالتىپ الدىرتقان ەدىم. ودان كەيىن

. ەبىسىك قىزىمنىڭ كىشى مەنىڭ –جىلداي كەلمەدىڭ، سودان سوڭ التى قىزىم سەنى ىزدەپ بارعان بوالتىن. بۇل 
 بار، تانارىس اقىرعان بار، ءداۋ باستى جەتى دۇنيەدە: مىناۋ ول. بار شارتىم ءبىر تاعى قوياتىن الدىڭا سەنىڭ ەندى

ن الىپ كەل! وسىنى ورىنداساڭ، باتىرىڭدى بوساتىپ، بەرەمىن، باستارى ءولتىرىپ، ۇشەۋىن وسى. بار كەمپىر جالماۋىز
 .دەدى –مالىڭدى وزىڭە قايتارامىن. كىشى قىزىمدى بەرىپ كۇيەۋ ەتەمىن، 

كەندەباي كەرقۇال اتتىڭ قانجىعاسىنداعى قورجىنىن الىپ كەلىپ، ارىستاننىڭ ازۋىن، كەمپىردىڭ باسىن، جەتى باستى 
ننىڭ الدىنا توگىپ تاستايدى. حان رازى بولىپ، زىنداندا جاتقان مەرگەنباي باتىردى، ونىڭ ءداۋدىڭ كوزدەرىن حا

ايەلىن، قولعا تۇسكەن باسقا ادامداردى ازات ەتەدى. شاۋىپ العان مالىن قايتارىپ بەرەدى. كىشى قىزىن كەندەبايعا 
ەندەباي كەندەبايدى ەلىنە اتتاندىرادى. كقوسىپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەپ، كوپ سىيلىقتار بەرىپ، 

 ەلدىڭ مالىن ايداپ كەلىپ، يەلەرىنە تابىس ەتەدى.
انا قۋانادى. ۇلى دۋمان، ۇلكەن توي ىستەيدى. كەندەباي -اناسىنا قوسىلىپ، باال قۋانادى. باالسىنا قوسىلىپ، اتا-اتا

 تى.كەرقۇال اتتى كەندەباي باتىردىڭ ەلى بولىپ اتانىپتۇرعاندا ەلگە باتىپ ەشبىر جاۋ تيە المايدى. ءسويتىپ، بۇل ەل 
 . جالعىز كوزدى ديۋ6

مۇلكى مول، شىرىگەن باي بولعانىمەن، -ەرتە زاماندا ءبىر باي بولعان ەكەن. بايدىڭ جالعىز ۇلى بولىپتى. مال-ەرتە
 ىپ جۇرەدى ەكەن. مالىنقون-جۇرتپەن اراالسپاي جەكە كوشىپ-وتە ساراڭ، قولىنان ەشكىمگە ەش نارسە بەرمەي، ەل

 سىنىپ، جالعىز ۇلىنا مال باقتىرىپ قويادى.-باعۋعا جالشى جالداپ، اقى تولەۋگە شىعىن
اقىلى تولىپ -ساۋىعىنا اراالسپاي، بايدىڭ ۇلى مالىن باعىپ، ەس-جىگىتتەردىڭ ويىن-ەل ىشىندەگى توي دۋمانعا، قىز

ىر توي بوالدى. بۇنى ەستىگەن بايدىڭ ۇلى تويعا بارعىسى جىگىت بوال باستايدى. ءبىر كۇنى ەل ىشىندە ۇلكەن ءب
بارساڭ بار، ءبىراق ات »دەپ ايتا الماي: « بارما، باالم!»كەلىپ، اكەسىنەن رۇقسات سۇرايدى. سوندا اكەسى: 

 الىپس جابۋ وگىزگە جۇپىنى جىگىت. دەيدى –، «تەرلەتىپ نە قىالسىڭ، انا وگىزدەردىڭ بىرەۋىنە ءمىنىپ بار!
 عا بارادى.توي دە، دىمىنە

كەلىنشەكتەر بار اسىل كيىمدەرىن كيىپ، جورعا، جۇيرىك اتتارىنا مىنگەن، -قۇرداستارى، قىز-تويعا جينالعان قۇربى
 – «پالەنشە بايدىڭ باالسىنىڭ سيقىن قارا، اتى جوقتاي وگىزگە مىنگەن، كيىمىن قارا!»بايدىڭ باالسىن كورگەندە: 

 .نالدىرادىاي كۇلكىگە ەتىپ مازاق دەپ
 شەسىنشە-اكە دەپ، –« بۇيتىپ مىناالرعا مازاق بولعانشا، بۇل ەلدەن كوزىمدى قۇرتايىن!»نامىسىنا تيگەن باال: ء

 .جۇرەدى ءتۇن جۇرەدى، كۇن. كەتەدى مول كەتكەننەن سول. بەرەدى كەتە قاڭعىرىپ جاققا اۋعان بەتى تاستاپ،
قورەك ەتىپ جۇرە بەرەدى. سونان تابانى تەسىلىپ،  جەپ، قازىپ تامىرىن ءشوپ قۇمىرسقا،-قۇرت ىلىنگەن قولىنا

ۇستىندەگى كيىمىنەن جۇرداي ايىرىالدى. ءبىر كەزدە ابدەن ءالى كەتىپ، ەسىنەن ايىرىلىپ، ءبىر ءشول داالدا جاتادى. 
اسىن كوتەرىپ بقانشا ەسسىز جاتقانىن كىم ءبىلسىن، كۇننىڭ قاتتى كۇركىرەگەن داۋسىنان سەكەم الىپ، ەسىن جيناپ، 

 وتىرا بەرەدى.
بۇل نە بولدى ەكەن، »الدىنا ءۇڭىلىپ قاراپ وتىرسا، الدىنان بۇلدىراعان ءۇي سەكىلدى ءبىر نارسە كورىنەدى. 

دەپ بارلىق جىگەرىن جيناپ، سول بۇلدىراپ كورىنگەن زاتقا قاراي « مۇمكىن ءبىر ءتىرى جان كەزدەسەتىن شىعار
 سۇيرەتىلىپ جىلجي بەرەدى.

اۋ. قاراسا، التىن جاالتقان ۇلكەن ساراي ەكەن. سارايدىڭ ماڭىندا -دەگەندە، ايتەۋىر، جەتەدى« تالدىم-ولدىم»ء 
 ەد نە». وياليدى دەپ –، «بۇل كىمنىڭ سارايى بولدى، نەگە ءتىرى جان جوق؟»جىبىرالعان جان كورىنبەيدى. 

 ىشىندە. ىكىرەد ىشىنە سارايدىڭ دەپ –، «تابىالر ەنارس ءبىر ەتەتىن قورەك بولماعاندا ەڭ كىرەيىن، ىشىنە بولسا
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 مان،ساي-ساۋىت تۇلىك،-ازىق تولعان قويما قويما، التىن تولعان ءىشى سارايدىڭ. شىعادى بولماي جان ءتىرى دە
 .تۇرادى تولىپ تۇرلەرى نەشە سايمانداردىڭ-قۇرال سەكىلدى قىلىش قانجار،

جۇمساق توسەككە ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن ۇيىقتاپ، شارشاعانى باسىلىپ، ەڭ الدىمەن تاماققا ابدەن تويىپ الىپ، 
ەسىن ابدەن جيناپ، سارايدى تاعى اراالپ كورە باستايدى. ءتىرى جاننىڭ ءيىسى دە بىلىنبەيدى. ءسويتىپ، سارايدى 

ەدى. كۇندە ىسيەمدەنىپ تۇرا بەرەدى. ۇستىنە ساۋىت كيىپ، قىلىش شابۋدىڭ، ساداق اتۋدىڭ ونەرىمەن جاتتىعۋعا كىر
اڭ اۋالپ، ءوزىنىڭ ونەرىن اسىرا بەرەدى. كەرەمەتتەي كۇشى بار ەكەنىن جانە اتقان وعى قۇراالي كوزىنە تيەتىن 

 مەرگەن بولعانىن سەزەدى.
ءبىر كۇنى اڭ اۋالپ، شارشاپ، قاتتى ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەن، جەر سىلكىنگەندەي ءدۇبىر، جەر جارىلعانداي ايعايالعان  

 ويانىپ كەتەدى. داۋىستان
 ىزجالع جارقىراعان ماڭدايىندا قاراسا، تەرەزەسىنەن سارايدىڭ تۇرىپ، ۇشىپ ورنىنان دەپ –، «بۇل نە سۇمدىق»

 روشاقتىڭجە جەر تيگەن تۇياعى تۇلپارىنىڭ قارا مىنگەن استىنداعى جاراتىنداي، جەر داۋسى ايعايالعان ءداۋ بار كوزى
 كۇيىندە سارايعا شاۋىپ كىرەدى. وسقىرىنعان بۇرقىراپ، بۋى وپىرىلىپ، ورنىنداي

جىگىت سارايدىڭ يەسى وسى جالعىز كوزدى ءداۋ ەكەنىن بىلەدى. جالعىز كوزدى ءداۋ تۇلپارىنان ءتۇسىپ، سارايدا 
كىم بۇل مەنىڭ سارايىمدى يەمدەنگەن، ءقازىر »بوتەن ءيىستىڭ بار ەكەنىن سەزىپ، جالعىز كوزى وتشا جايناپ: 

 دەپ ايعاي ساالدى. –، «ىڭدى قۇرتايىن؟!كوز
دىڭ ەي، جالعىز كوزدى جالماۋىز، ساراي»سايمانىن كيىپ: -جىگىت ءبارىبىر ءوزىنىڭ امان قالمايتىنىن ءبىلىپ، ساۋىت

 زدەنكو جالعىز ساداعىن باتىر بىردەن. شىعادى ايقاسۋعا بايالپ، بەل تاۋەكەلگە دەپ –« يەسى سەن ەمەس، مەن!
 ساداق وعىن جۇلىپ الىپ، جالعىز كوزدى ءداۋ باتىرمەن ايقاسا كەتەدى. قادالعان كوزىنە. تارتادى دالدەپ

ى قانعا باس-ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن الىسىپ، اقىرىندا السىرەگەن جالعىز كوزدى ءداۋ وكىرىپ بارىپ جىعىالدى. ءۇستى 
ا اكەپ تاستايدى. جالعىز كوزدى ءديۋدىڭ بويالعان، ەسىنەن ايرىلعان ءديۋدى بايالپ ساراي ىشىندەگى زىندانع

جەڭىلۋىنە ەكىنشى سەبەپ قىرىق كۇن، قىرىق ءتۇن ۇيقى كورمەي، تاماق ىشپەي، ەل شاۋىپ، نەشە ءتۇرلى زۇلىمدىق 
ىستەپ، سارايىنا ابدەن السىرەپ كەلەدى ەكەن. ول سارايىنا كەلگەن سوڭ، قىرىق كۇن ۇيىقتاپ ابدەن الدەنىپ، 

 شىعىپ وتىرعان. قايتادان جورىققا
 جالعىز كوزدى ءداۋدى جەڭىپ، سارايدىڭ ناعىز يەسى جانە قارا تۇلپار ايرىلماستاي باتىردىڭ سەرىگى بوالدى.

جىگىت كۇندە تۇلپارىنا ءمىنىپ، اڭ اۋالپ ءومىر سۇرە بەرەدى. اي وتەدى، جىل وتەدى، ءبىر كۇندەردە جالعىزدىق 
ويتىپ، ەل جاققا بارىپ قايتۋعا شەشىمگە كەلىپ، جولعا دايىندىق جاسايدى. شەشەسىن وياليدى. ءس-جانىنا باتىپ، اكە
 تۇلىك الىپ ءجۇرىپ كەتەدى. اي ءجۇرىپ، قارا تۇلپاردىڭ كۇشىمەن ەلىنە جەتەدى.-كۇمىس، ازىق-كوپتەگەن التىن

اتىر ەكەن. قىرىلىپ ج مۇلكىنەن ايرىلعان حالىق اشارشىلىقتان-ەلىن جاۋ شاۋىپ جۇرتتارى قارا تۇتىنگە اينالىپ، مال
اكەسىنىڭ قايدا ەكەنىن سۇراستىرا ءجۇرىپ، زورعا دەگەندە، ءبىر كۇركەنىڭ ىشىندە شەشەسى مەن اپكەسىنىڭ ءبىر 

ىپ بۇل تاالس»ەتكە تاالسىپ جۇلقىالسىپ وتىرعان جەرىنەن تابادى. كۇركەگە كىرگەن باالسىن زورعا تانيدى. 
 سىنىڭ ەتىنە تاالسىپ، جەپ وتىرعانىن بىلەدى.اكە سول ەكەن، بولعان تىسقاي اكەسى دەسە، –« وتىرعاندارىڭ نە؟
 تۇلىگىن اكەپ، شەشەسى مەن اپكەسىن تويعىزىپ، اكەسىنىڭ قالعان سۇيەگىن جەرلەيدى.-جولعا العان ازىق

رىن ەلگە ەكۇمىست-اشارشىلىقتان قىرىلىپ جاتقان حالىقتى اڭ اۋالپ، ولىمنەن قۇتقارادى. جانە الىپ كەلگەن التىن
 ءبولىپ بەرىپ، حالىق باسىنا كەلگەن اپاتتان قۇتقارادى. ءسويتىپ، ەلىندە ءبىر جىل تۇرادى.

ءبىر كۇنى شەشەسىنە ءوزىنىڭ ۇلكەن التىن سارايى بار ەكەنىن ايتادى. سول سارايعا بارىپ تۇرۋالرىن وتىنەدى.  
 دى.ءسويتىپ شەشەسىن، اپكەسىن الىپ ءوزىنىڭ سارايىنا قايتىپ وراال

اي وتەدى، جىل وتەدى. باتىر كۇندە ەرتە اڭ اۋالۋعا كەتىپ، تۇندە قايتىپ ورالىپ جۇرەدى. ءبىر كۇندەرى 
 اسا،كار زىندانعا دەپ –« بۇل نە ەكەن؟»زەرىككەن شەشەسى ساراي اراالپ ءجۇرىپ ىڭىرسىعان دىبىس ەستيدى. 

سۇرايدى. جالعىز  دەپ – «وتىرسىڭ؟ نەعىپ جەردە بۇل سەن». كورەدى وتىرعانىن ءداۋدىڭ كوزدى جالعىز ءبىر
كوزدى ءداۋ وسى سارايدىڭ بۇرىنعى يەسى ەكەنىن، باالسىنىڭ جەڭىپ، وسى زىندانعا اكەپ تاستاعانىن ايتىپ، جالىنىپ 
تاماق سۇرايدى. جانى اشىعان شەشەسى تاماق اكەپ، زىندانعا تاستايدى. ءسويتىپ باالسى اڭعا كەتكەندە كۇندە تاماق 
اكەپ بەرىپ جۇرەدى. كۇن وتەدى اي وتەدى، جالعىز كوزدى ءداۋ ەسىن جيىپ، كۇشىنە ەنە باستايدى. ءبىر كۇنى 

جاپادان جالعىز نە قىزىق كورىپ جۇرسىڭدەر، باالڭ بولسا كۇندە ەرتە كەتەدى، »باتىردىڭ شەشەسىنە بىالي دەيدى: 
 .دەيدى –« سۇرىپ وتەسىڭ بە؟تۇندە كەلەدى. سەندەرمەن جۇمىسى جوق، ءوستىپ تە ءومىر ء

 .دەيدى – كەرەك؟ ىستەۋىم نە مەنىڭ سوندا –
 .دىدەي – كەرەك، شىعارۋالرىڭ مەنى زىنداننان وسى.الىڭدار قىلىپ سەرىك جاندارىڭا مەنى جۇرگەنشە، جالعىز –
 :دەيدى بىالي ءداۋ كوزدى جالعىز سوندا. ولتىرەدى دە مەنى دە، سەنى باالم شىعارسام، سەنى جوق، –
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ولى بار. سارايدىڭ ىشىندە ۇلكەن ساندىق بار. باالڭ كەلەردە، مەنى سول ساندىقتىڭ ىشىنە ج بىلمەيتىن باالڭنىڭ –
 .دەيدى –تىعىپ قوياتىن بوالسىڭ! 

 .دەيدى – كەرەك؟ الۋىم شىعارىپ قاالي زىنداننان سەنى سوندا ال –
. ءبىر ۇشىن تۇلپارعا بايالپ، بار ارقان قىل قانجىعاسىندا تۇلپاردىڭ قارا انا. بار جولى ءتۇرلى اق-ءبىر ونىڭ –

 .دەيدى –ەكىنشى ۇشىن زىندانعا تاستايسىڭ، مەنى تەك تۇلپار عانا سۇيرەپ شىعارا االدى، 
باالم، سەن كۇندە اڭعا كەتىپ، ءبىزدى ابدەن ۇمىتتىڭ، بار قىزىقتى ءوزىڭ »ءبىر كۇنى باالسى اڭنان كەلگەندە:  

نەشە كۇن اڭعا بارماي، سارايدا بىرگە بولىپ اڭ اۋالۋدىڭ نەشە بىر باتىر سونىمەن. شەشەسى يدىدە –« كورەسىڭ
 ءتۇرلى قىزىق اڭگىمەسىن ايتىپ جۇرەدى.

 .سۇرانادى شەشەسىنەن دەپ –، «اڭ اۋالۋعا بارىپ كەلەيىن»اڭ اۋالماسا تۇرا المايتىن باتىر: 
ءبىر كۇنگە بىزگە تۇلپاردى قالدىر، ءبىز دە ءبىراز اتقا ءمىنىپ، كوڭىل  بارساڭ بار، ءبىراق ءبىر تىلەگىم بار، باالم.»

 دىءداۋ كوزدى جالعىز سوڭ كەتكەننەن باالسى. كەتەدى اڭعا قالدىرىپ تۇلپاردى باتىر. دەيدى –، «كوتەرەيىك
 .بەرەدى وتە ايالر كۇندەر، ءوستىپ. قويادى تىعىپ ساندىققا قارا كەلەردە باالسى. شىعارادى زىنداننان

باتىر اڭعا كەتكەندە جالعىز كوزدى ءداۋ كۇتىمى جاقسى، تازا اۋاعا شىعىپ، بۇرىنعى كۇشىنە ەنە بەرەدى. شەشەسىمەن 
جاقىنداسىپ كوڭىلدى كۇندەردى وتكىزە بەرەدى. ءسويتىپ شەشەسى ەكىقابات بولىپ قاالدى. ءىشىن بايالپ، باالسىنا 

انادى. ءبىر اي مەن كۇندەي سۇلۋ ۇل تابادى. جالعىز كوزدى داۋگە: بىلدىرمەي جۇرە بەرەدى. كۇنى جەتىپ بوس
 االم،ب مەنىڭ – بۇل جوق،»: ءداۋ كوزدى جالعىز سوندا. دەيدى –، «باالم كەلگەنشە مىنا باالڭنىڭ كوزىن قۇرت»

 .دەيدى – ،«!تاستا اپارىپ جولىنا كەلەتىن باتىردىڭ وراپ، باالنى امالى، بۇنىڭ. بولمايدى قۇرتۋعا كوزىن
تۇندە باتىر اڭنان قايتىپ كەلە جاتسا، اتى وسقىرىپ ۇركەدى. قاراسا، ءبىر ءسابي باالنىڭ جىالعان داۋسى ەستىلەدى. 

سابي باالنى بىر ء»اتىنان قارعىپ ءتۇسىپ، باالنى كوتەرىپ الىپ سارايعا شاۋىپ كەلەدى، قۋانىشى قوينىنا سىيماي: ء
قۇرت كوزىن بۇل باالنىڭ، مۇمكىن : »شەشەسى سوندا. ۇسىنادى ەشەسىنەش باالنى دەپ –، «قۇداي بىزگە بەردى

 سابيء ناعىز ەمەس، شايتان-جىن بۇل شەشە، جوق،». بەرمەيدى سىر باجاالقتاپ دەپ –، «شايتان شىعار!-بۇل جىن
 .كوندىرەدى زورعا شەشەسىن دەپ، – ،«كەرەك ءوسىرۋىمىز اسىراپ ءبىز بۇنى باال،

وتەدى، باال وسە بەرەدى. باتىردىڭ اڭنان شارشاپ كەلگەندەگى ەرمەگى بوالدى. باتىر دا، باال دا كۇن وتەدى، اي 
 بىرلەرىن وتە جاقسى كورەتىن بوالدى.-بىر

« ۋ»دەپ، « اكاك»باال ءوسىپ، بىلدىرالپ ءتىلى شىعا باستايدى. ءبىر كۇنى اڭنان كەلسە، باال ساندىقتى كورسەتىپ 
 .دەيدى –« مەنىڭ ءىنىم نە دەپ وتىر؟». شەشەسىنە: دەپ ماڭدايىن كورسەتەدى

 .بەرمەيدى سىر دەپ – عوي، جۇرگەنى بىلدىرالپ بىردەمەلەردى وزىنشە سوڭ، باستاعان شىعا ءتىلى –
باال جالعىز كوزدى ءديۋدى وتە جەك كورەتىن. ماڭايىنا جوالماي قاشىپ جۇرەتىن بولعان. باالنىڭ ءتىلى شىعىپ، 

بىزدىڭ تۇبىمىزگە وسى سەنىڭ باالڭ »اشاتىن بولعان سوڭ، شەشەسى جالعىز كوزدى ديۋعا: ءبارلىق سىرالردى 
 .دەيدى –، «جەتەتىن بولدى، بۇنىڭ كوزىن قۇرتۋ كەرەك

. ىدەيد – ،«كەرەك قۇرتۋ كوزىن باالڭنىڭ ءوز قۇرتقانشا كوزىن بۇنىڭ. باالم –جوق، بۇل مەنىڭ »سوندا ءداۋ: 
، اق امالى بار-ونىڭ ءبىر»زدى ديۋ ايتادى: كو جالعىز. شەشەسى دەيدى – «كەرەك؟ ىستەۋىمىز نە ءبىز سوندا»

 .دەيدى –، «باالڭ ۇيىقتاپ جاتقاندا جانىنداعى الماس قانجارىن اكەپ بەر، قالعانىن ءوزىم جوندەيمىن
ىرىن كىرىپ، شەشەسى اقءبىر كۇنى باالسى اڭنان شارشاپ كەلىپ، ۇزاق ۇيىقتاۋعا كىرىسەدى. باالسى ۇيىقتاپ جاتقاندا  

الماس قانجارىن جالعىز كوزدى داۋگە اكەپ بەرەدى. قانجاردى الىپ، ۇيىقتاپ جاتقان باتىردىڭ كەۋدەسىنە ءمىنىپ، 
. باتىر دەپ باتىردى جۇلقىالپ وياتادى« بۇنى وياتىپ ولتىرەيىن، ايتپەسە كىمنىڭ ولتىرگەنىن بىلمەي جۇرمەسىن»

 .اق بىلەدى-كەۋدەسىندە وتىرعانىن كورىپ، ءبىر سۇمدىقتىڭ بولعانىن ءبىر كوزىن اشسا، جالعىز كوزدى ديۋ
قانجاردى كەۋدەسىنە جوالتپاي الىسا بەرەدى. ءبىراق كەۋدەسىنە مىقتاپ وتىرىپ العان ءداۋدى اۋدارا الماي 

 .كىرەدى شەشەسى دەپ –« قاالي، ءولتىردى مە ەكەن؟»جانتاالسۋمەن بوالدى. ءوستىپ جاتقاندا 
ومىرى جامانشىلىق سىزگە ىستەپ كورمەگەن ەدىم. كومەكتەس، مىنا جالعىز كوزدى ءديۋدى »سى شەشەسىنە: ءباال

 نەسىكتە دەپ – ،«تابىالدى باال سەندەي تابىلسا، اكە مىناداي»: شەشەسى سوندا. جالىنادى دەپ –« قۇرتۋعا!
، مەدى كورمەپ ىستەپ جامانشىلىق دا ساعان ءومىرى اپكە،». كىرەدى اپكەسى كەيىن ءبىرازدان. كەتەدى شىعىپ

اشارشىلىقتا اكەنىڭ ەتىنە تاالسىپ وتىرعاندا قۇتقارىپ، وسىنداي كۇنگە جەتكىزىپ ەدىم، كومەكتەس، مىنا جالعىز 
 – ،«تابىالدى ءىنى سەندەي تابىلسا، اكە مىناداي»: اپكەسى سوندا. جالىنادى دەپ –، «كوزدى ءداۋدى قۇرتۋعا

 .كەتەدى عىپشى دا بۇل دەپ
ءوستىپ جانتاالسىپ الىسىپ جاتقاندا، ۇيگە قىلىشتى ات قىلىپ ءمىنىپ ويناپ جۇرگەن ءىنىسى كىرەدى. وتە جەك  

كورەتىن جالعىز كوزدى ديۋ اعاسىنىڭ ۇستىنە ءمىنىپ ولتىرەيىن دەپ جاتقانىن كورىپ، استىنداعى ات قىلىپ ويناپ 
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كوزى قانعا بويالىپ، باالدان -پەرگىلەي بەرەدى. ءداۋدىڭ بەتى جۇرگەن قىلىشپەن ءداۋدىڭ باسى، كوزى دەمەي
قورعاالقتاي بەرگەندە، باتىر ەبىن تاۋىپ قولىنداعى الماس قانجاردى جۇلىپ الىپ، ءداۋدىڭ جۇرەگىنە سۇعىپ االدى. 

االدى. تاعى سجالعىز كوزدى ءداۋ وكىرىپ قۇالپ تۇسەدى. باتىر ۇشىپ تۇرەگەلىپ، جالعىز كوزدىگە الماس قانجاردى 
 ءسويتىپ، جالعىز كوزدى ءداۋدى ولتىرەدى.

تەرىسىنە سىيماي اشۋالنعان باتىر ءىلۋلى تۇرعان قىلىشتى جۇلىپ الىپ، شەشەسى مەن اپكەسى وتىرعان جەرگە كىرىپ 
تايدى. سكەلەدى. باالسىنىڭ جالعىز كوزدى ءديۋدى ولتىرگەنىن ءبىلىپ شەشەسى، شوشىعاننان بۇرىشقا تىعىلىپ جالىنا با

 باتىر ەكى سوزگە كەلمەي، ەكەۋىنىڭ دە باسىن قىلىشپەن شاۋىپ تۇسىرەدى.
ءسويتىپ، ءىنىسى ەكەۋى سارايعا يە بولىپ ءومىر سۇرە بەرەدى. ءىنىسىن اڭعا ىلعي بىرگە اپارادى. قىلىشتاسۋدىڭ،  

تاتتى -والدى. ەكەۋى وتە ءتاتۋساداقتاسۋدىڭ نەشە ءتۇرلى ونەرىن ۇيرەتە بەرەدى. ءىنىسى وتە ەرجۇرەك، مەرگەن ب
ءومىر سۇرەدى. اعاسىنىڭ ايتقان ءسوزىن ەكى ەتپەي ورىنداپ جۇرەدى. كۇش سىناسقاندا كۇشى دە، اقىلى دا، 

 بىر كەم بولماي، باتىر جىگىت بولىپ وسەدى.-تاپقىرلىعى دا اعاسىنان بىردە
 ءبىر كۇنى ءىنىسى اعاسىنا ايتادى: 
جاراسپاس، ءسىزدىڭ ۇيلەنەتىن ۋاقىتىڭىز  بەرۋىمىز تۇرا بويداق بولىپ، يەسى سارايدىڭ بۇل ەكەۋمىزدىڭ ءبىز –

بولدى. پالەنشە ەلدىڭ پاتشاسى ەلگە جار سالىپتى. بۇل ەلدە ءبىر جەتى باستى ايداھار پايدا بولىپتى. سول ايداھاردى 
سەڭىز! ، پاتشانىڭ قىزىنا ۇيلەنىپ، الىپ كەلولتىرگەن باتىرعا قىزىن بەرمەكشى ەكەن. ءسىز بارىپ ايداھاردى ءولتىرىپ

 .دەيدى –
 ىرس ءبىراق. وياليدى ىشتەي دەپ–« اۋ، بۇل مەنى ءبىر ولىمگە جۇمساپ وتىرعان جوق پا؟-اپىر»سوندا اعاسى: 

 .كەتەدى ءجۇرىپ دايىندالىپ، جولعا بەرىپ كەلىسىمىن بىلدىرمەي،
 .دەيدى –، «ولسا، ءۇش ايدا قايتىپ وراالمىنمەنىڭ جانىم ءتىرى ب»كەتەرىندە ىنىسىنە ايتادى: 

 اعاسىن جولعا شىعارىپ سالىپ، اڭشىلىق جانە سوعىس ونەرىمەن شۇعىلدانىپ سارايعا يە بولىپ، باال تۇرا بەرەدى.
ءۇش اي وتەدى، اعاسىنان ەشقانداي حابار بولمايدى. اعاسىنىڭ ءبىر سۇمدىققا ۇشىراعانىن سەزىپ، اعاسىن ىزدەۋگە  

 اتتانىپ، جولعا شىعادى. بۇل دا
كۇن ءجۇرىپ، ءتۇن ءجۇرىپ، اي ءجۇرىپ ءبىر ەلدىڭ شەتىنە كەلىپ ىلىنەدى. يەن داالدا ءبىر اپپاق شاتىردىڭ 

 شىنەنى شاتىر. تىرەيدى كەپ شاتىرعا بۇرىپ باسىن ات دەپ –« بۇل نە دەگەن شاتىر ەكەن؟»تۇرعانىن كورەدى. 
ە، ەسەن كەلدىڭ ب-امان»دى. وراال موينىنا باالنىڭ شىعىپ، جۇگىرىپ قىز سۇلۋ ورالعان جىبەككە كۇندەي، مەن اي

 بولعان تاڭ-اڭ. اعىزادى مونشاق-مونشاق جاسىن كوزىنەن دەپ –« سارعايىپ سەنى كۇتكەلى ءبىر اي بولدى؟
 .لەدىبى تۇرعانىن دەپ ەكەن اعاسى ءوزىن قىز بۇل ءبىلىپ، ۇقساستىعىن اۋمايتىن اعاسىنان ءوزىنىڭ جىگىت

شاتىرعا كىرىپ، جۋىنىپ، تاماقتانىپ، ەسىن جيعان سوڭ، ءوزىنىڭ اۋىرىپ تۇرعانىن ايتادى. قىز توسەك سالىپ جاتۋعا 
دەپ تەرىس قاراپ جاتىپ الىپ، ءوزىنىڭ، اعاسىنىڭ قاشان كەتكەنىن، « اۋىردىم»كىرىسەدى. توسەككە جاتقان جىگىت 

 ستىرا باستايدى.دەگەنىن بىلدىرمەي سۇرا« قايدا بارامىن؟»
 ىلەردىكۇندەگ وتكەن دەپ –« اي، جەتى باستى ايداھارمەن الىسامىن دەپ ەسىڭنەن اۋىسىپ قالعانسىڭ با؟-ويباي»

 باستى جەتى ەلدەن وسى جىلىنا كەلگەندە ەلگە بۇل اعاسى: بىلەدى بولعانىن بىالي ۋاقيعا. باستايدى تۇسىرە ەسىنە
پ، ى. داالعا اق شاتىر تىگىكەلەد قىزىنا پاتشانىڭ كەزەك تاۋسىلىپ، قىزى ىڭەلد. ەكەن االدى قىزدى ءبىر ايداھار

پاتشا قىزىن اكەپ، ايداھاردىڭ كەلۋىن كۇتىپ جاتقاندا اعاسىنىڭ كەلگەنىن، سودان ايداھاردى ولتىرۋگە كەتىپ قالىپ 
 قايتىپ ورالماعانىن ءبىلىپ، جىگىت سول اۋىرعان كۇيىندە بۇركەنىپ جاتىپ االدى.

-ءولى اعاسىنىڭ ىزدەپ، ايداھاردى دەپ –، «بىر جۇمىسىم بار ەدى، تەز قايتىپ وراالم»تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرىپ: ء
 .كەتەدى ءجۇرىپ اتتانىپ اسىعىپ، بىلۋگە ەكەنىن تىرى

كەزدەسكەن ەلدەن سۇراستىرىپ ءجۇرىپ، جەتى باستى ايداھاردىڭ جاتقان جەرىنە كەلەدى. كەلسە، ۇلكەن تاي قازاننىڭ 
 بۋى بۇرقىراپ، سۋى قايناپ جاتىر ەكەن.

جەتى باستى ايداھار قولىنا تۇسكەن ادامداردى كوگەندەپ قويىپ، كۇندە بىرەۋىن اسىپ جەيدى ەكەن. ەندىگى كەزەك 
اعاسىنا كەلگەنىن بىلەدى. وسى كەزدە جەتى باستى ايداھاردىڭ قاتتى ۇيىقتاپ جاتقان كەزى ەكەن. كوگەندەۋلى 

 ساتىپ الىپ، اعاسى ەكەۋى جەتى باستى ايداھارمەن سوعىسۋعا دايىنداالدى.تۇرعان اعاسىن بو
ۇيىقتاپ جاتقان جەتى باستى ايداھاردىڭ ەكەۋى ەكى باسىن كەسىپ تۇسىرەدى. قالعان باستارى وكىرىپ، بىرەۋىنەن 

جەڭەدى.  جەل، بىرەۋىنەن سۋ، بىرەۋىنەن وت شىعارىپ، ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن سوعىسىپ، باتىرالر ايداھاردى
 ءسويتىپ، ايداھاردىڭ باستارىن كەسىپ الىپ، پاتشانىڭ قىزى جاتقان شاتىرعا كەلەدى.
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 اتىردىڭب ەكى. دەيدى –« تىرىسىن ءبىلىپ كەلىڭدەر!-قىزىنىڭ ءولى»سول كەزدە پاتشا شاپقىنشى جىبەرىپ: 
 پاتشاعا رسۇراۋشىال ءسۇيىنشى پ،حابارال ەكەنىن ەسەن-امان قىزىنىڭ اكەلگەنىن، كەسىپ باسىن ءولتىرىپ ايداھاردى

 .كەلەدى
 .دەيدى –« ەكى باتىردى سارايعا الىپ كەلىڭدەر!»ءسويتىپ، پاتشا الدارىنان نوكەر جىبەرىپ:  

بۇالر كەلگەن سوڭ، پاتشا بۇكىل ەلىنە قىرىق كۇن توي، قىرىق كۇن ويىن جاساپ، ءوز قىزىن اعاسىنا، ىنىسىنە 
 قىزىنا قوسادى. ءۋازىرىنىڭ اي مەن كۇندەي سۇلۋ

-بۇل پاتشا ەلىندە ءبىر جىل تۇرىپ، پاتشادان وزدەرىنىڭ سارايىنا بارۋعا رۇقسات سۇرايدى. پاتشا كوپتەگەن بايلىق
 قازىنانى قىرىق تۇيەگە ارتىپ، نوكەرلەرىمەن قوسىپ، قىزىن جولعا شىعارىپ ساالدى.

ز دە وتە مەرگەنسىز، مەن دە سىزدەن قالىسپايمىن، ءبىر سى»ءوز سارايىنا ورالعان سوڭ، ءبىر كۇنى ءىنىسى اعاسىنا: ء 
 .دەپتى –، «مەرگەندىك سىناسىپ كورەيىكشى

 تاستاپ، پشەشى شاپاننىڭ ۇستىندەگى ءىنىسى. دەيدى – «كەرەك؟ اتۋىمىز نە سوندا! سىناسايىق سىناسساق، ال –
 اتۋىمىز ايدارىتپ دەنەگە وسىنى»: ىزىپكيگ جابىستىرا كەپەشىن باسىنداعى شىنتاعىنا بارىپ، جەرگە ادىم قىرىق
اي، وسى ءبىر قاستىق ويالپ تۇرعان جوق پا، قاالي بۇل دەنەگە -ويپىر»ەيدى. سوندا اعاسى: د – ،«كەرەك

 .بىلدىرمەيدى سىر ءبىراق دا، وياليدى دەپ –« دارىمايدى؟
 .بەرەدى تۇرا ءىنىسى دەپ –، «سىز ۇلكەنسىز جول سىزدىكى، ال، اتىڭىز!»سوندا: ء

اعاسى ۋادە بەرگەن سوڭ، امالسىزدان كەپەشتى دالدەپ ساداعىن تارتادى. شىنتاعىنا جابىسىپ تۇرعان كەپەشپەن قوسا 
ويپىراي، مىناۋ قيىن بولدى عوي. ال، ەندى »تەرىسىن سىدىرىپ بىرگە ۇشىپ تۇسەدى. اعاسى جۇگىرىپ بارىپ: 

 .تۇرادى بارىپ ورنىنا كيىپ، شىنتاعىنا كەپەشتى دەپ –، «سەن ات!
 –، «جوق، ەندى مەن اتپايمىن، بۇل شىنتاقتىڭ كىناسى بار ەدى. وزىنە سول كەرەك»سوندا ءىنىسى ايتقان ەكەن: 

 .دەيدى
 كەتىپ يىپءت شىنتاعىم وسى جاتقاندا، الىپ جانىنا دەپ ەكەن ءسىز مەنى جاتقاندا، شاتىردا جەڭگەم مەنىڭ باياعىدا –

تتى ىنىلى ەكەۋى باقى-ءاعالى ءسويتىپ. جەتەدى كوزى ەكەنىنە ادال ناعىز ءىنىسىنىڭ اعاسى سوندا. دەيدى – ەدى،
 ۇزاق ءومىر ءسۇرىپ، مۇراتتارىنا جەتكەن ەكەن.

 . ەركام ايدار6
بۇرىنعى زاماندا ەركام ايدار دەگەن جاس باال باتىر بولعان. ۇزىنسارى دەگەن الىپ بولعان. ەركام ايداردىڭ ناران 

رىنداسى بولعان. سول سۇلۋ قارىنداسىن االمىن دەپ ۇزىنسارى الىپ قىزىققان. ونىڭ كەلە جاتقانىن دەگەن سۇلۋ قا
ەستىپ، قارىنداسىن الىپ، ءبىر قۇدىققا ءتۇسىپ جاسىرىنعان. ۇزىنسارى الىپ كەلىپ، ەلدى شاپقان. ەركام ايداردى 

تكەن سوڭ ەركام ايدار قۇدىقتان شىعادى. قارىنداسىمەن قاراپ تابا الماعان. ول ەلدى شاۋىپ الىپ كەتەدى. كە
قۇدىقتان شىقسا، ءبىر قوتىر كۇرەڭ تاي قالىپتى. قوتىر كۇرەڭ تايدى بارىپ ۇستاپ االدى، ۇستاعان ەكەن، قۇنان 
بوالدى، جۇگەندەگەن ەكەن، دونەن بوالدى، ەرتتەپ مىنگەن ەكەن، بەستى ات بوالدى. ايشىلىق جەردى التى اتتايدى، 

مەنىڭ ۇستىمدە جۇرگەندە سەنى مەن جاۋعا الدىرسام، »ردى جەتى اتتايدى. سول اتى ەركام ايدارعا: جىلشىلىق جە
 سول سوڭ، سونان. دەيدى –، «مەن ات بولمايىن، ۇستىمدە جۇرگەندە سەن جاۋعا الدىرساڭ سەن جىگىت بولما!

 اتسا». قىلدى دۋا سول ەكەن، دۋاكەر قارىنداسى جالعىز ايداردىڭ ەركام سول. بولمادى جاۋ الماعان ءمىنىپ اتقا
 ەركام ۇندەك ءبىر. قىلدى دۋا دەپ –، «پسا قىلىش وتپەسىن، ادامنىڭ كۇشى ساعان جەتپەسىنشا وتپەسىن، مىلتىق
: تتىاي كورىپ قىزدى كىردى، ۇيگە وتىرعان سۇلۋ ناران. كەلدى ىزدەپ الىپ ۇزىنسارى. ەكەن كەتكەن ساپارعا ايدار
سەنى »ۇزىنسارى ايتتى: «. سىمىنقارىندا ايداردىڭ ەركام بوالمىن، كىم»: ايتتى قىز. دەدى – «كىمسىڭ؟ سەن»

جوق، : »قىز ايتتى«. نەشە جىلدان بەرى ىزدەپ كەلدىم، قۇدايعا شۇكىر، سەنى ەندى تاپتىم. ەندى ماعان تيەمىسىڭ؟
ى: ۇزىنسارى ايتت«. رەر، مەنى دە ولتىرەرمەن ساعان بارمايمىن، مەنىڭ اعام بەك بالۋان، سەنى قايدا بارساڭ دا ولتى

ىن، نەگە سۇيمەيمىن، سۇيەم»قىز ايتتى: « قورىقپا، مەن سەنى االرمىن. سەن شىنىڭدى ايت، مەنى سۇيەمىسىڭ؟»
 «.بارارمىن ساعان. سەن مەنى الىپ كەتسەڭ، ءوزىم امال تاۋىپ بەرەيىن!

ە، شىراعىم، تاس قۇرساقتا جاتىسقان، ەمشەك »كەلىپ:  قىز ءبىر كۇندەردە اۋرۋ بولىپ دوڭبەكشىدى. ەركام ايدار
 ۋرۋا اعام، ە،»: ايتتى قىز. دەيدى –« بىرگە ەمىسكەن قاراعىم. ساعان نە بولدى؟ ساعان، شىراعىم، نە ەم كەرەك؟

 ءبىر انماع سونىڭ ەدىم، ەستۋشى دەپ بار جالماۋىز باستى جەتى ءبىر جاقتا مىناۋ. قيىن الۋ ەم، ءبىر بار بولدىم،
قيىن بولسا دا االرمىن. قارىنداسىمنىڭ جولىندا »ى ايتتى: اعاس. «ەدىم جازىالر ىشسەم، سونى. كەرەك قانى قاسىق

 «ولسەم شەيىتپىن!
ەركام ايدار سول جەتى باستى جالماۋىزدى ىزدەپ كەتتى، ءبىر كۇندەردە ءبىر داالدا تۇرعان ۇيگە جەتتى. بۇل ۇيگە: 

االم، ۋاعااليكۋماسس»ىز ايتتى: ق ول ەكەن، ادام قىز ءبىر وتىرعان ۇيدە و. كەلدى ەنىپ ەپد –« اسساالۋماعااليكۋم!»
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: ىگىتج. دەدى –« قايدا باراسىڭ؟»قىز: «. ەركام ايدار دەگەن الىپپىن!»ەركام ايدار ايتتى: « نە قىلعان جانسىڭ؟
 قىز. «بارامىن ىزدەپ قانىن جالماۋىزدىڭ باستى جەتى سوعان. ەدى اۋرۋ قارىنداسىم جالعىز مەنىڭ بارايىن؟ قايدا»

لساڭىز دا، اقىلىڭىز از ەكەن عوي. سەنى قارىنداسىڭ ءولسىن، قايتىپ كەلمەسىن دەپ جىبەرگەن. ول بو باتىر»: ايتتى
جەتى باستى جالماۋىزعا ادام كۇشى جەتپەيدى، ول كورىنگەن جاندى كۇندىك جەردەن جالمايدى. ءبىز ۇشەۋمىز قىز 

ىزدى االمىز دەپ سانايدى، قاشاننان بەرى ءبىز ونىمەن سوعىسىپ كەلەمىز، ول ءبىزدى اال المايدى، ەدىك، ۇشەۋم
جەتى كۇن، جەتى ءتۇن سوعىسامىز. مۇنان بىالي جولىڭدا ەكى اپام بار، سوالر ساعان ءبىر امال تاۋىپ بەرمەسە، 

 «. سەن االسىڭ دەپ ايتا المايمىن. سەن قايتقاندا قوناق بول بىزگە
 
 
 ( 14ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 381
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سونان ءبىر كۇندە الگى ايتقان ورتانشى اپاسىنا كەلدى، اپاسىنا سالەم بەرىپ، ۇيىنە ەنىپ كەلدى. قىز سالەمىن الىپ، 
. «جاتىرسىڭ؟ بارا قايدا سەن»: ايتتى قىز. دەدى – «!مەنمىن بالۋان دەگەن ايدار ەركام». دەدى –« كىمسىڭ؟»

. قىز «جالعىز قارىنداسىم سال اۋرۋ بولدى، جەتى باستى جالماۋىزدىڭ قانىن ىزدەپ بارامىن مەنىڭ»: ايتتى باتىر
اقىلدى بولساڭ دا، اقىماق ەكەنسىڭ، قارىنداسىڭ سەنى ولىمگە ايداپ جىبەرگەن ەكەن، سەن تۇگىل ءۇش »ايتتى: 

ە نەشە جىلداي سوعىستىق. ۇلكەن اپامىزدىڭ كۇشى بولماسا ءبىزدى االر ەدى. سەن ءبىزدىڭ ۇلكەن بالۋان قىز ءبىز د
ەركام ايدار ۇلكەن اپاسىنا كەلدى، كىرىپ كەلسە، ول اپاسى سۇراماي «. اپامىزعا بار، سول ءبىر امال تاۋىپ بەرەر

قىماق بولعان ەكەنسىڭ، باتىر دا بولساڭ، تەنتەك ە، ەركام ايدار، اقىلدى بولساڭ دا ا»ونى بىلەدى ەكەن. قىز ايتتى: 
تى: قىز ايت«. نارانجان ماعان قاس قىلماس»ەركام ايدار ايتتى: «. ەكەنسىڭ. قارىنداسىڭ ساعان قاس قىلعان ەكەن

ول جەتى باستى جالماۋىز جەتى كۇن، جەتى ءتۇن ۇيىقتامايدى. جەتى كۇن بىزبەن سوعىس قىالدى، جەتى جىلدان »
ىسىپ تۇرامىز. ول كوپ ۇيىقتايدى، ءبىز از ۇيىقتايمىز. ۇيىقتاپ جاتقان جەرىندە ءبىز ونى ولتىرەر ەدىك، بەرى سوع

 اكەمىزدىڭ .دەپ –« ۇيىقتاپ جاتقان كىسىگە تيمە»ول ءبىزدىن اكەمىزدى ولتىرگەن ەدى. اكەمىز ايتىپ ەدى بىزگە: 
 .«بول قوناق بىزگە قايتارىڭدا ولتىرسەڭ جاتىر، ۇيىقتاپ بارساڭ كۇندە وسى. تاستامايمىز ءتىلىن

ول سول جەتى باستى جالماۋىزعا باردى، ۇيىقتاپ جاتقان جالماۋىزدىڭ قىلىشپەن ءبىر باسىن الدى، التى باسىمەن 
اقىرىپ تۇرەگەلدى. التى باسىمەن التى كۇن، التى ءتۇن الىسادى، وي جەردى ءدوڭ قىالدى، ءدوڭ جەردى وي قىالدى. 

 جۇرەگىن كەسىپ االدى.-التى تۇندە التى باسىن االدى، سول جەردە ولتىرەدى. قولقاالتى كۇندە، 
: ايتتى ىزق. دەدى –، «جۇرەگىن الىپ كەلدىم-ولتىرىپ قولقا»ءبىر كۇندەردە باعاناعى قىزدىكىنە قايتىپ كەلەدى. ء 
 ۇندەت. جاتقىزادى قوندىرىپ ۇيىنە. دەدى – ،«ەدىك قورقۋشى بولدى، جاقسى دە بىزگە بولدى، جاقسى دا ساعان»

الىپ جۇرەگىن قورجىنىنا س-جۇرەگىن الىپ قاالدى، ءبىر وگىزدىڭ قولقا-دىڭ قولقاجالماۋىز ول سوڭ، قالعان ۇيىقتاپ
 قويادى. ەرتەڭ ەرتە تۇرىپ، العانىن بىلمەي كەتىپ قاالدى.

ايدان اي ءوتىپ، جىلدان جىل ءوتىپ، ءبىر كۇندەردە ۇيىنە كەلدى. ۇيىنە جاقىنداپ كەلە جاتسا، قارىنداسى ناران 
ن الىپ جۇرەگى-سۇلۋ تىسقا شىعىپ تۇر ەكەن. اعاسىنىڭ كەلە جاتقانىن كوردى، جەتى باستى جالماۋىزدىڭ قولقا

ى الىپ باتىر! مەنىڭ اعام كەلە جاتىر، سەنىڭ ءالىڭ وعان ە، ۇزىنسار»كەلگەنىن ءبىلدى. قايتا ءجۇرىپ ۇيىنە ەندى: 
 اسىاع. دەدى –، «جەتپەس، بۇل جولدا جۇدەگەن جوق ەكەن، قيمىلداماي جات! تاعى دا ءبىر قيىن ىسكە جۇمسايىن

 ،«جوق اۋرۋىم جازىلعان»: ايتتى قىز. دەدى – «قاالي؟ اۋرۋىڭ نارانجان، شىراعىم». كورىستى امانداسىپ كەلدى،
 داراي ەركام. كەتتى جازىلىپ ءجۇرىپ ويناپ قىز سول ەمدەلدى، قىز بەردى، قىزعا جۇرەگىن جالماۋىزدىڭ. دەدى –

ۋعا كەتتى، سول جاۋدى الىپ، ءۇش كۇننەن سوڭ ۇيىنە جەتتى. كەلسە قارىنداسى جاۋال جاۋ ءبىر تاعى قۋانىپ
 قاراعىم، ەركام ايدار، مەنىڭ اۋرۋىم»جىالپ جاتىر. سالىپ « ويباي»ەسىكتەن تورگە، توردەن ەسىككە دوڭبەكشىپ، 

ە، شىراعىم نارانجان، سەن ولسەڭ، مەن جالعىز قايدا بارامىن. قۇداي »ەركام ايدار ايتتى: «. بۇرىنعىدان جامان بولدى
ساعان  ،سەنى جالعىز العانشا سەن ەكەۋمىزدى بىرگە السىن. نارانجان شىراعىم، ۇرعاشىدان كارى قۇالقتى بولۋشى ەدى

ماعان تاعاالننىڭ اق تۇيەسىنىڭ ءسۇتى كەرەك. سونى ىشسەم جازىالمىن. تاعاالننىڭ اق «. »نە ەم كەرەك بوالر؟
تۇيەسىنىڭ بۋراسى بار ەكەن، سول بۋرا كوزى كورگەن جاننىڭ ءبارىن االدى ەكەن، سوعان بارىپ سول بۋرانى 

 «.ولتىرەسىڭ
قايدا »سول ەركام ايدار كەتەدى ىزدەپ، ءبىر زاماندار بولعاندا الگىدەگى قىزدىكىنە كەلىپ كەتتى. قىز امانداسىپ: 

ە، ەركام »قىز ايتتى: «. ءسۇتىن ىزدەپ بارامىن تۇيەسىنىڭ اق تاعاالننىڭ»: ايتتى ايدار ەركام. دەدى –« باراسىڭ؟
ىنداسىڭ سەنى ولىمگە جۇمساعان ەكەن. ول تاعاالننىڭ اق تۇيەسىن ايدار، اقىلدى بولساڭ دا اقىماق ەكەنسىڭ. قار
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ءبىر كۇندەردە ورتانشى اپاسىنىكىنە كەلدى. ۇيىنە «. ادام اال المايدى. سەن ورتانشى اپاما بار، ول بىلسە بىلەر
ۇيەسىنىڭ االننىڭ اق تجالعىز قارىنداسىم اۋرۋ، سوعان تاع»ەركام ايدار ايتتى: «. قايدا باراسىڭ؟»كىرگەندە قىز ايتتى: 

ە، ەركام ايدار، اقىلدى بولساڭ دا، اقىماق ەكەنسىڭ، باتىر بولساڭ دا، تەنتەك »قىز ايتتى: «. ءسۇتىن ىزدەپ بارامىن
بۇل تاعاالننىڭ اق تۇيەسىنىڭ ءسۇتى بۇالق بولىپ اعىپ «. ەكەنسىڭ، سەنى قارىنداسىڭ ولىمگە جۇمساعان ەكەن

داعى ونىڭ -ىلتەدى، ونىڭ بۋراسى بار، كورىنگەن كىسىنى قۋىپ جەتىپ ولتىرەر. ءبىزجاتادى، ول ولگەن كىسىنى تىر
 ءبىر كۇندەرى سول ۇلكەن«. ءسۇتىن كەرەك قىالمىز، ءبىراق بۋراسىنان قورقىپ بارمايمىز. مەنىڭ ۇلكەن اپاما بار

ىڭ ۋرۋ ەدى. تاعاالننىڭ اق تۇيەسىنقارىنداسىم ا»، ەركام ايدار ايتتى: «قايدا باراسىڭ؟»اپاسىنا كەلدى. قىز ايتتى: 
كۇشىڭ كوپ تە بولسا، اقىلىڭ جوق ەكەن، قارىنداسىڭ سەنى ءولسىن دەپ »قىز ايتتى: «. ءسۇتىن ىزدەپ بارامىن

جىبەرگەن ەكەن. تاعاالننىڭ اق تۇيەسىنىڭ ءسۇتىن ءبىز دە االيىق دەسەك تە، بۋراسىنان قورقىپ بارمايمىز، ءبىر 
جاتقاندا االرسىڭ، اتىڭ جۇيرىك بولسا الىپ قاشىپ جەتكىزبەي كەتسەڭ قۇتىالرسىڭ، ەگەر  الساڭ بۋراسى ۇيىقتاپ

 .دەدى –« اجال جەتپەسە ولمەن!»ەركام ايدار: «. قۋىپ جەتسە سەنى ولتىرەر
ءبىر كۇندەردە بارىپ جەتتى، اعىپ جاتقان سۇتتەن تورسىعىنا قۇيىپ الىپ قاشتى. سول قاشىپ بارا جاتقان اتىنىڭ  
ۇبىرىنەن ۇيىقتاپ جاتقان بۋرا وياندى، كورىپ ونى قۋدى، ءبىر زاماندا قۋىپ جەتتى. قۋىپ جەتىپ، يىنىنەن تىستەپ د

-شبىرىن ەكەۋى ۇ-الىپ جەرگە سوقتى. ەركام ايدار بۋرانى تۇرەگەلىپ سوقتى جانە بۋرا ونى الىپ سوقتى، ءبىر
لىپ پ ءولتىرىپ، قۇتىلىپ كەتتى. باياعى قىزدىكىنە كەتورتتەن الىپ جىقتى، تورتىنشىدە بۋرانىڭ جاعىن سىندىرى

 تۇندە. دەدى – ،«كەلدىم الىپ ءسۇتتى ءولتىردىم، بۋرانى». قىز دەدى –« ساۋ كەلدىڭ بە؟-ەسەن»قوندى. 
كەلە جاتقان ءسۇتىن الىپ قالدى، ءبىر تۇيەنىڭ ءسۇتىن تورسىعىنا قۇيدى. ەرتەسىنە ەرتە ا سوڭ، ۇيىقتاعان قونىپ،
 ەركام ايدار ەشتەڭە بىلمەي ءجۇرىپ كەتتى. تۇرىپ،

ءبىر زاماندا ۇيىنە جەتتى. قارىنداسى اعامنىڭ كەلەتىن ۋاقىتى بولعان شىعار دەپ تىسقا شىقتى، اعاسىن كوردى. قايتىپ  
عاسى ا«. ۇزىنسارى الىپ، اعام كەلە جاتىر، سەنىڭ كۇشىڭ وعان جەتپەس، ۇندەمەي جاتا بەر»ۇيىنە ەندى، ايتتى: 

 قولىن جۋدى، جازىلدى،-بەردى، بۇل قىز اكەلگەن سۇتپەن بەتىۇيگە كەلدى، قارىنداسىمەن امانداستى، ءسۇتىن 
كۇلىپ ءجۇردى. ەركام ايدار جاۋعا اتتانىپ كەتتى، ءۇش كۇننەن سوڭ ۇيگە قايتسا، قارىنداسى بۇرىنعىدان دا -ويناپ

. لەمىنسەن ولسەڭ مەن دە و»جامان اۋىرىپ قالىپتى. ىڭىرانىپ توردەن ەسىككە دومااليدى. ەركام ايدار جىالدى: 
 .ەدىد –، «ماعان تاعاالننىڭ كوكشوالق قاسقىرىنىڭ ءوتى كەرەك»قىز ايتتى: «. تاعى ساعان ءبىر ەم كەرەك پە؟

ەركام ايدار اتىن ەرتتەدى، جۇمساعان جەرىنە جونەلدى. ءبىر زاماندا كۇندەر بولعاندا باياعى قىزدىكىنە جەتتى. قىز 
ارىنداسىم تاعى اۋرۋ، سوعان تاعاالننىڭ كوكشوالق قاسقىرىنىڭ ءوتىن ق»جىگىت ايتتى: «. قايدا باراسىڭ؟»ايتتى: 

سەنى ءولسىن دەپ جۇمساعان قارىنداسىڭ، وزگە جولدان كەلسەڭ داعى، بۇدان كەلە »قىز ايتتى: «. ىزدەپ بارامىن
تتى: ايدار اي ەركام«. المايسىڭ، ول كوكشوالق قاسقىرعا ادام كۇشى جەتپەيدى. وعان سەن بارما، بارساڭ كەلمەسسىڭ

ەركام ايدار كەتتى، ءبىر زاماندا ۇلكەن اپاسىنىكىنە كەلدى. سالەم «. قارىنداسىم ءۇشىن ولسەم شەيىتپىن، بارامىن»
جالعىز قارىنداسىم اۋرۋ بولدى، »ەركام ايدار ايتتى: «. قايدا باراسىڭ؟»بەرىپ، ۇيگە كىرىپ كەلدى. قىز ايتتى: 

 ە، ەركام ايدار، قارىنداسىڭ سەنى»قىز ايتتى: «. رىنىڭ ءوتىن ىزدەپ بارامىنسوعان تاعاالننىڭ كوكشوالق قاسقى
ولىمگە جىبەرگەن. ول كوكشوالق قاسقىرعا ادامنىڭ كۇشى جەتپەيدى. وزىنەن باسقانىڭ ءبارىن اسايدى. وعان سەن 

 .قاسقىر جاتقان–بارما، سەنى دە اساپ قويار. وعان سەن بارما، بارساڭ، سوناۋ كوگەرىپ كورىنگەن توبە سول 
 .دەدى – ،«الماسسىڭ اال الماساڭ، جەرىندە جاتقان ۇيىقتاپ

ەركام ايدار اتقا ءمىندى، كەتتى. ءبىر ۋاقىتتا كوكشوالق قاسقىرعا جەتتى. قاسقىر ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن، پالەنى بارىپ 
ۇن تى. ءۇش كۇن، ءۇش ءتقىرىق قۇالش سەمسەرىمەن شاپتى، بەلى ەكى ءۇزىلىپ كەتتى. كەۋدەسىمەن الىسىپ كەت

 الىسادى، ول قاسقىردى ءولتىرىپ ءوتىن الدى.
قايتىپ قىزدىكىنە كەلدى. قىز تۇندە جاتقىزىپ الىپ، قوندىرىپ، الىپ كەلە جاتقان ءوتىن الىپ قالىپ، باسقا ءبىر 

لعاندا ىر زاماندار بوقاسقىردىڭ ءوتىن بىلدىرتپەي سالىپ قويادى. ەرتەڭ ەرتە تۇرىپ، ەركام ايدار كەتىپ قاالدى. ءب
داعى -ۇيىنە جەتىپ كەلدى. قارىنداسى اعاسىنىڭ كەلەتىن ۋاقىتى بولدى دەپ، كۇتىپ تۇر ەكەن. قىز اعاسىن كوردى

مەنىڭ اعام ەركام ايدار جۇدەپ كەلە جاتىر ەكەن، تۇرىپ ءبىر الىسىپ باق، ۇزىنسارى »قايتىپ ۇيىنە ەندى قۋانىپ. 
ە، قاراعىم، قارىنداسىم، سەنىڭ ءۇشىن جۇدەپ كەلدىم، ماعان ءبىر جاقسى »پ كەلدى. ەركام ايدار ۇيىنە ەنى«. الىپ

. تيمەستە ۇزىنسارى الىپ اقىرىپ تۇرەگەلدى-قارىنداسى ءبىر اياق استى قۇيىپ بەرگەن ەكەن، اۋزىنا تيەر«. اس بەر!
رنىنان تۇرا المادى. ەكەۋى وتىرىپ ەكەۋى سول جەردە الىسا كەتتى. ەركام ايداردىڭ تاقىمى قۇرىسىپ قالعان ەكەن، و

ە، قاراعىم نارانجان، تار قۇرساقتا جاتىسقان، »سول جەردە جەتى كۇن، جەتى ءتۇن الىستى. ەركام ايدار ايتتى: 
قارىنداسى  «تاالسىپ ەمشەكتى ەمىسكەن، مىنانىڭ استىنا بۇرشاق سال، تايعاقتاپ جىعىلسىن. مەنىڭ استىما ۇن سال!

دى، ۇزىنسارىنىڭ استىنا ۇن سالدى. ۇزىنسارى ەركام ايداردى بۇرشاققا تايعاناقتاپ الىپ سوقتى. استىنا بۇرشاق سال
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 قىرىق ىرب»ء: ايتتى قىز. دەدى –« مۇنى قايتەمىز؟»ولتىرەيىن دەسە قىلىش وتپەيدى، اتسا مىلتىق وتپەيدى. 
. بەردى الىپ ىپىشاقت بۇل ساندىقتان. «ىوتەد سول وتسە ءبىر بار، پىشاعى الماس ءبىر سۋارعان سىدىگىمەن قاتىننىڭ

ارىنداسىن، تىرىپ، قءول ايداردى ەركام ۇزىنسارى. كەتەدى ەنىپ تاماعىنا پىشاق قالسا، شانشىپ تاماعىنا پىشاقتى سول
 جانىن الىپ كەتەدى.-مال

ەركام ايداردىڭ ولەتىنىن بىلگەن سوڭ، كۇرەڭ اتى قاشىپ كەتتى. قاشىپ، ءۇش قىزعا باردى. كۇرەڭ ات ول ۋاقىتتا 
ىن، جۇرەگىن، تاعاالننىڭ اق ىنگەنىنىڭ ءسۇت-قىزدى مىنگىزىپ الىپ كەلدى. باياعى جەتى باستى جالماۋىزدىڭ قولقا

ولگەندى تىرىلتەتىن ءدارى ەكەن، ەمدەپ تىرىلتپەك ەدى، تاعاالننىڭ كوكشوالق قاسقىرىنىڭ ءوتىن الىپ كەلدى. 
جەتى قابات جىبەكتەن ارقان ەسىپ، ءبىر جاعىن پىشاققا بايال، ءبىر »باعاناعى پىشاق سۋىرىلمادى. كۇرەڭ ات ايتتى: 

تى، قبايالدى، كۇرەڭ ات ءۇش الىپ كوككە شى«. جاعىن مەنىڭ بەلىمە بايال. پىشاق سوندا شىعار، شىقپاسا ولگەنى
 دەپ –، «ا، قاتتى ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەم»ءۇش الىپ جەرگە ءتۇستى. سوندا پىشاق شىعىپ كەتتى. ەركام ايدار: 

 .ءبىلدى جاڭا قىلعانىن قاس قارىنداسىنىڭ. تۇرەگەلدى
تۇرەگەلسە باعاناعى ءۇش قىز قاسىندا وتىر، ءۇش قىز تىرىلتكەنىن ءبىلدى. سول جەردە ءۇش قىزدى ءوزى الىپتى. 

. ەركام «بىز ەشقايدا بارمايمىز. كەشە قارىنداسىڭدى اكەتكەن جاۋىڭا بارىپ ءوش الساڭشى!»ءۇش قاتىنى ايتتى: ء
ايدار ازىق الدى، توزباس كيىم كيدى، كۇرەڭ اتىن ءمىنىپ، ىزدەپ كەتتى. ءبىر زاماندار بولعاندا ءبىر ەلگە جەتتى. 

ىر كەمپ«. ە، كەمپىر، بۇل قاي ەل؟»دى. ەركام ايدار ايتتى: ەلگە كەلسە، ءبىر تەزەك تەرىپ جۇرگەن كەمپىر كور
 سول دى،ە العان قارىنداسىن الىپتىڭ دەگەن ايدار ەركام الىپ ۇزىنسارى –بۇل «. »ۇزىنسارى الىپتىڭ ەلى»ايتتى: 

ايداردان قورقىپ نەكەسىن قيدىرماعان ەدى. تىرىلسە،  ەركام الىپ ۇزىنسارى»: ايتتى كەمپىر «ما؟ بار قارىنداسى
ءبىزدى ولتىرەر دەپ قورقۋشى ەدى. ەركام ايدار تىرىلمەدى، ونىڭ ءۇشىن نەكەسىن قيدىرىپ العالى جاتىر. سونىڭ 

 «.تويى بولىپ جاتىر
قىلدى. سول تويعا ەركام ايدار سول ۇلكەن تويعا بارۋعا تۇرلەنەدى. ءوزى تازشا بولىپ، اتىن قوتىر كۇرەڭ تاي 

كەلىپ ءبىر قىزبەن ولەڭ ايتىسادى، ول قىزدى جەڭىپ كەتىپتى، تاعى دا ەكىنشىسىمەن ايتىسادى. سوندا ەركام 
كىسىلەر  «.بۇ كىمنىڭ داۋىسى، مەنىڭ قاراعىم ەركام ايداردىڭ داۋىسى سىقىلدى ەكەن؟»ايداردىڭ قارىنداسى ايتتى: 

سەن »تازشانى ۇيگە ەنگىزدى. قىز ايتتى: « قىرتىپ كەلتىرشى!-مۇندا شا: »ايتتى قىز «تازشا ءبىر –بۇل »ايتتى: 
رگەم كو»تازشا ايتتى: « سەن ەركام ايداردى كوردىڭ بە؟«. »مەن ءبىر بەيشارا، ءمۇساپىرمىن«. »تازشا كىمسىڭ؟

 ناران سۇلۋ بۇل تازشاعا ءبىر جاقسى ات جانە شاپان بەردى.«. جوق
ىنسارى جاماعاتتارىن جيىپ الىپ، وق اتارعا سەرۋەنگە شىقتى; سوندا ەركام ايدار كوپ سونان سوڭ ءبىر كۇندەردە ۇز

كىسىمەن بىرگە باردى. ءوزىنىڭ جاعى جوق ەكەن، بىرەۋدىڭ جاعىن سۇراپ الىپ اتادى. تارتۋىنا جاراماي سىنىپ 
، «بىر بالۋان تازشا بار»ار: ءقاالدى، تاعى دا ەكىنشى جاعىن سۇراپ الىپ تاعى دا سىندىرادى. سونان سوڭ جاماعاتت

 اتتىڭ، ،اتساڭ كوتەرىپ! اتشى كوتەرىپ جاعىمدى مەنىڭ تازشا، ە،»: الىپ ۇزىنسارى. ايتادى الىپقا ۇزىنسارى دەپ –
. االدىق سىنىپ جاراماي تارتسا،. الدى قولىنا جاعىن الىپتىڭ ۇزىنسارى ايدار ەركام. «االمىن باسىڭدى الماساڭ، اتا

بۇل تازشا بالۋان تازشا ەكەن. ەركام ايداردىڭ ۇيدەگى جاعىن الىپ كەل، سونى »اشۋالنادى:  الىپ ۇزىنسارى
 .دەيدى –، «كوتەرىپ اتسا جارايدى، اتا الماسا سوندا باسىن االرمىن

 اي! جامان بولىپ قالعان، تۇزەتەرگە-اتتەگەن»الىپ كەلىپ، سول وقجاقتى بەردى، ءوزىنىڭ وقجاعىن قولىنا الىپ: 
 سويىپ سونى بەرسەڭ، تاۋىپ بيە تۋ». دەدى – ،«تۇزەتەر؟ نەمەن مۇنى»: ۇزىنسارى. دەدى –، «ك ەكەنكەرە

 ركامە دەدى – «!بەرەيىن باسىمدى الماسام، اتا اتايىن، اتسام، كوتەرىپ سوڭ سونان ەدى، تۇزەلەر وراسا قازىسىنا
كۇندە جاعىن قولعا الدى، ءبىر وق جاعىنا  ءتورتىنشى. تاستايدى وراپ كۇن ءۇش قازىسىنا سويىپ بيە تۋ. ايدار

سالدى. ءبىر وعىنىڭ باسى ءتورت پۇت ەكەن. ءبىر اتقان ەكەن، بەس ءجۇز كىسى ولەدى. سونان سوڭ بۇل ۇزىنسارى 
الىپ قاشتى. ۇزىنسارى الىپتى كۋىپ جەتىپ، ەكەۋى ءۇش كۇن سوعىسادى. ۇزىنسارى الىپتىڭ باسىن كەسىپ ولتىرەدى. 

 جەبىر قىلىپ شاۋىپ االدى.-نسارى الىپتىڭ ەلىن جەسىرۇزى
. پتىجۇگىرى الدىنان دەپ –« ە، ەركام ايدار شىراعىم!»ناران سۇلۋ قارىنداسىنا كەلىپتى. قىز كەلگەنىن كورىپ: 

 تارتىپ ىنجازاس ناران. قايتارىپتى ۇيىنە ەلىن كەتكەن شاۋىپ ەندى. بايالدى اتقا الدى، ۇستاپ قارىنداسىن ايدار ەركام
 ولدى. ەركام ايدار كەگىن الدى. ءۇش قاتىنىمەن بارشا مۇرات باسىنا جەتتى.ء
 . دۋدار قىز7

ەرتەدە ءبىر باي بولىپتى، ۇلى دا جوق، قىزى دا جوق، جىلقىسى كوپ بولىپتى. باي جىلقىسىن باقپايدى، جىلقىسىن 
ىر ونىڭ جىلقىسىن قاسق»ەكەن، حان ايتادى:  قاسقىر جەمەيدى، جىلقىسىن ۇرى المايدى. وڭگە جەردە ءبىر حان بار

 «.نەگە جەمەيدى، ۇرى نەگە المايدى، مەنىڭ جىلقىمدى قاسقىر دا جەيدى، ۇرى دا االدى
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باالسى جوق بايدىڭ جالعىز بۋرىل اتى بولعان، كاسقىرعا جەگىزبەيدى ەكەن، ۇرىعا بەرمەيدى »كىسىلەر حانعا ايتتى: 
 اتتى بۋرىل باي جىبەرىپتى، كىسى سۇراتا دەپ –« اتتى ماعان بەرسىن! بۋرىل»حان ەندى بايدان: «. ەكەن

 .كەلدى كىسى جىبەرگەن دەپ – ،«اتىن باي بەرمەيدى». بەرمەيدى
ۇلى جوققا وتىراتۇعىن ورىن جوق، قىزى جوققا قىمىز جوق، بۇ تويعا »حان توي قىالمىن دەپ جۇرتقا حابار ايتتى: 

« يىق!تويعا بارا»دى، ءبارى باردى، سونان سوڭ ۇلى جوق قاتىن بايىنا ايتتى: جۇرت تويعا جيىل-ەل«. كەلمەسىن!
 اعىت سوسىن. دەپ – ،«!بارايىق بولمايسىڭ، سەن قاتىن، ايتقان، حان دەپ كەلمە بىزدى»ء: ايتتى باي. دەدى –

كوتىنەن  ايب تۇيەنى جەتەكتەدى، قاتىن ارتتى، تۇيەگە قىمىز سابا ءبىر. دەدى – «!بارايىق بارساق،»: ايتتى باي
. ىرتىناس ءۇيدىڭ تۇردى كەلىپ ەكەۋى قاتىنىمەن الدىنان، شىقپادى ادام دەپ –« باي كەلدى»ايدادى، كەلدى تويعا. 

 ساباپ ەتكەنشەج ۇيىنە قاتىنىن جىبەردى، ءتىلىپ پىشاقپەن سابانى الدى، سۋىرىپ پىشاعىن جانىنداعى اشۋالندى، باي
 .دەپ –، «دىم، ايتقان ءتىلىمدى المادىڭە ايتىپ دەپ بارمايىق تويعا». كەلدى

ۇيىنە كەلدى، جىلقىدان ايعىر الدى، سيىردان بۇقا الدى، قويدان قوشقار الدى، ەشكىدەن تەكە الدى. ايعىردى، بۇقانى، 
عا. يقوشقاردى، تەكەنى تورتەۋىن الىپ ميداي داالعا كەتىپ، ۇلكەن شالقار كولدىڭ باسىندا تورتەۋىن سويدى قۇدا

 ە، قۇداي، ۇل بەر، ە، قۇداي،»قۇدايدان باال تىلەپ شىراعىن جاقتى، كولدىڭ باسىندا ەكەۋى قاتىنىمەنەن جاتتى. 
 زقى بەرسەڭ، سويىپ اتتى بۋرىل». كوردى ءتۇس باي تۇندە. دەدى–« قىز بەر، مالدى نە بەر، مالدى نە بەرمە!

ى ىلقىدان اكەلىپ جىقتى، اياعىن بۋىپتى، قاتىنج دەپ «باۋىزدايمىن» اتتى بۋرىل ۇيىنە باي. دەپتى – «!بەرەيىن
دەپ جىاليدى، بايى ءتىلىن المايدى، باۋىزداپ اتتى ولتىرگەن سوڭ تۇندە جاتادى « سويما، سويما!»جىاليدى: 

االنىڭ ب: »ەكەۋى، ەرتەڭىنە قاتىنى بۋاز بوالدى. تۋاتۇعىن ۋاقىت بولدى، كوپ قاتىندار جىالدى، قاتىندار ايتادى
 مءوزى جىبەر، قۋىپ قاتىنداردى ۇيدەگى»: بەردى جاۋاپ جاتىپ ىشتە باال. دەدى –« كىندىگىن مەن كەسەمىن!

 ماعان اكەمنىڭ» – دەدى، – ،«!جوق كەرەگى ماعان قاتىننىڭ كەلسىن، ۇيگە اكەم». دەدى – «!تۋامىن جاقسى
 .كەلدى ۇيىنە اكەسى. شاقىردى دەپ – ،«!كەلسىن ماعان اكەم بار، كەرەگى

 دەدى، – «تۋامىن بيلەسەم، ءوزىم وزىمدى»ء. دەدى – «عوي تۋا شىراعىم،». دەدى –« اكە، اكە، تۋايىن با؟»
 شەشەسىنىڭ تۋدى، باال. دەدى – ،«بيلە وزىڭدى»ء: اكەسى. دەدى – ،«تۋمايمىن بولماسا، بيلىك وزىمدە» –

ا لعان جان ەكەن بۇ، ۇل ما ەكەن، قىز بقى نە» كەلدى، تاڭىرقاپ كەلدى، جيىلىپ قاتىندار ءتۇستى، جەرگە ىشىنەن
 ويت سويىپتى، قوي ءبىر اكەسى. دەدى – ،«!ەكەن قىز و،»: ايتتى اكەسى. كەلەدى دەپ –« ەكەن، بىلەيىكشى؟!

 .قايتىپتى ۇيىنە قاتىندار جەپ ەتىن ءىشىپتى، قىمىزىنان قىلىپتى،
دەپ مىرزاالردىڭ باالالرى كەلىپتى، قىزدىڭ ءوزى كوركەم  -«بايدىڭ قىزىن ايتتىرامىن»قىز ەر جەتىپتى، كۇندە 

. دەدى –، «مەن بىلمەيمىن، قىزىمنىڭ ءوزى بىلەدى، ءوز بيلىگى وزىندە»ەكەن. اكەسى كەلگەن جىگىتتەرگە ايتىپتى: 
. دەدى – «!بارامىن». دەدى – «بارامىسىڭ؟ ماعان نسە». سويلەسەدى امانداسادى، كەلەدى، قىزعا جىگىتتەر

 جىگىت. دەدى – «!بارمايمىن ساعان مەن الماساڭ، تابا اتىمدى». دەدى –، «اڭ، ساعان بارامىنتاپس اتىمدى»
 اتىن ڭقىزدى شەشەسى بولعاندا كۇن ءبىر. ەكەن بىلمەيدى اتىن دە شەشەسى دە، اكەسى ءوزىنىڭ المادى، تابا اتىن

 دۋدار –اتىم مەنىڭ »قىز ايتتى: «. زبىلمەيمى ءبىز اتىڭدى». دەپ – ،«شاقىرامىز؟ دەپ نە ءبىز سەنى» سۇرايدى
. ىدەد «بىلمەيمىن مەن» اكەسى كەلەدى، جىگىت تاعى كۇندە. دەدى – ،«ايتپاڭىز ادامعا اتىمدى مەنىڭ». «قىز
. كەلدى قىزعا جىگىتتەر. «ءبىلسىن ءوزى دا بارماسا دا بارسا كۇيەۋگە». دەدى – ،«بىلەدى ءوزى قىزىمنىڭ»

 اپساڭت اتىمدى»: ايتتى قىز. دەدى –، «سەنى مەن االمىن، سەن تيەسىڭ!»يلەستى. سو ەسەندەستى، امانداستى،
 .المادى تابا ادام اتىن. دەدى – ،«!تيمەيمىن تاپپاساڭ، تيەمىن،

اۋىلى كوشتى داالعا، قىز جۇگىن ارتتى تۇيەگە، تۇيەنىڭ باسىن ۇيىندە جۇرگەن كۇڭىنە جەتەكتەتتى. قىز جۇرتتا 
قالدى، قىز قارا جورعا اتىنا ءمىندى، جۇگىنىڭ كوتىنەن قۋىپ كەلدى، قۋىپ كەلسە، كۇڭنىڭ جەتەكتەپ بارا جاتقان 

قىز كورمەيدى، كۇڭ ونى ايقايالپ شاقىردى، ەسىتپەدى،  تۇيەسىنىڭ جۇگى ءبىر جاعىنا قاراي اۋىپ قالىپتى، ونى
ن سە». قىز كۇڭگە قايتىپ كەلدى. دەدى –« دۋدار قىز، مۇندا كەل، تۇيە اۋىپ قالدى، كەل مۇندا!»سونان سوڭ: 

 ارتىپ، قايتا جۇگىن. دەدى – ،«شاقىردىم سەنى دەپ قىز جوق، اتاعانىم». دەدى –« مەنىڭ اتىمدى اتادىڭ با؟
 ءبىر. وتىردى دىناال ءتورىنىڭ جەلپىنىپ قىز تىكتى، ءۇيىن ءتۇسىردى، جۇگىن كەلىپ، الىپ تۇيەنى جەرىنە عىنقوناتۇ
 «!ىبىلەد وزى-ءوزىن قىزىم»: ايتتى باي. دەدى –، «باي، قىزىڭدى مەن العالى كەلدىم: »ايتتى كەلدى، جىگىت

 «!لا تاۋىپ اتىمدى». دەدى – «!كەلدىم ايتتىرعالى سەنى با، امانسىڭ قىز، ە،»: جىگىت كەلدى قىزىنا. دەپ –
 ،«ىزق دۋدار –سەنىڭ  اتىڭ». «ەمەس ول اتىم جوق،». «!بولماسىن بايالنتۇعىن اتىڭ»: ايتتى جىگىت. دەدى –
 .دەدى – ،«تاپتىڭ اتىمدى». دەدى –

بارىن ءبولىپ قىزىما جىلقىنىڭ ء»توي قىلدى، قۇدا ءتۇسىپتى، قىز بەن جىگىت قول ۇستاستى، اكەسى ۇزاتقالى جاتىر: 
ال تاي ۇق كىشكەنە ءبىر جۇرسە قاراپ كورىپ، جىلقىنى كەلىپ كەلدى، ىشىنە مالدىڭ. دەدى –« بەرەمىن، الىپ كەت!
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 –، «ىز!ە، دۋدار ق»قانىمەن ۋقاالدى. قۇال تايعا ءتىل ءبىتتى: ۇستىنە تەر قاتىپ تۇر ەكەن. قۇال تايدىڭ جالىن اال
 ڭمالدى اكەم». دەدى – «االسىڭ؟ نە»: ايتتى تاي قۇال. «ۇزاتادى مەنى»: ايتتى قىز «ما؟ ۇزاتادى سەنى». دەدى
دى الىپ نە قىالسىڭ؟ مالدى الما! بۇيىم دا بەرسە، بۇيىم دا الما! مال سەن». «ايتادى دەپ بەرەمىن دە ءبارىن

. ىدەد – «بىلمەيمىن ەكەنىن جامان ەكەنىن، جاقسى»: ايتتى قىز. دەدى –كۇيەۋىڭ وزىڭە ءتاۋىر مە، جامان با؟ 
اناۋ كۇڭ  .كەلگەن بولىپ ادام كەلگەن، قۇبىلىپ الىبى قاسقىردىڭ سەنىڭ كۇيەۋىڭ. ايتايىن مەن بىلمەسەڭ، سەن»

ءسىزدىڭ ءۇي كوشىپ كەلە جاتقاندا، كۇڭنىڭ جەتەكتەگەن تۇيەسى اۋعاندا سەنى شاقىرعان. شاقىرعاندا سەن 
دەپ شاقىرعان. سوندا وسى قاسقىر ولگەن كىسىنى كوردەن سۋىرىپ « دۋدار قىز»كەلمەگەندە اتىڭدى اتاپ، سەنى 

 .دەدى –، «جەپ جاتقاندا سوندا سەنىڭ اتىڭدى ەسىتكەن
اكەڭ مال بەرسە دە الما، بۇل بەرسە دە الما! بەرسە اكەڭنىڭ جاعىمەنەن وعىن »قىز ونان شوشىدى، قۇال تاي ايتتى: 

 «.ال، قارا كۇڭدى ال، مەنى ال، قارا تۇيەنى ال!
 – «جىالما، ۇزاتامىن، باسىڭدى كوتەر!»ۇيىنە كەلدى، قىز توسەككە كەلىپ، قورقىپ جىالپ جاتتى. اكەسى ايتتى: 

 بەرسەڭ، وعىڭدى مەنەن جاعىڭ اكەم،». دەدى –« باالم، نە االسىڭ؟»ى. قىز باسىن كوتەرگەندە اكەسى: ددە
 ىتايد قۇال بەرسەڭ، تايدى قۇال االمىن، تۇيەنى قارا بەرسەڭ، تۇيەنى قارا االمىن، بەرسەڭ، كۇڭدى قارا االمىن،
 –، «مەن ساعان بەرەمىن، جاعىمدى بەرمەيمىن ىتايد قۇال تۇيەنى، قارا كۇڭدى، قارا»: ايتتى اكەسى. «االمىن
 باالم ا،پ ارتىق وعىڭ مەنەن جاعىڭ سەنىڭ قىزىمنان». ۇرىستى بايىنا شەشەسى سوڭ سونان جىالدى، قىز. دەدى

 .دەدى – ،«باالم ال،»: بولدى بەرمەك. دەدى – «!بەر سۇراسا
 – لدىبو بەستى ەرتتەدى، –دى، دونەن بولدى جۇگەندە –قىز جىلقىدان قۇال تايعا قۇرىق سالدى، قۇنان بولدى، 

. تىرعىزدىو تۇيەگە سول كۇڭدى قارا بەردى، كەلىپ الىپ ۇستاپ تۇيەنى قارا. بولدى ات جاسار التى مىنگىزدى، قىزدى
 ىزعاق كۇيەۋ. بارادى كەتىپ الىپ ۇزاتىپ كۇيەۋگە سالدى، موينىنا جاعىن ءمىندى، اتقا قۇال. الدى دە ءبارىن قىز
 – «مەن الدىمەن وزىپ كەتەمىن. ۇزىننان سىزىلعان جەر بولسا، ءجۇر، كولدەنەڭ سىزعان جەر بولسا، قون»ى: ايتت

 .دەدى
دۋدار  «ا، دۋدار قىز كۇيەۋىڭ وزىپ نەگە كەتتى، ءبىلدىڭ بە؟»كۇيەۋى كەتتى، قاتىن كەيىن قالدى. قۇال ات ايتتى: 

 قارا كەلىپ، قايتىپ بولىپ قاسقىر كۇيەۋىڭ دەدى، –، «مەن ءبىلدىم»قۇال ات ايتتى: «. بىلگەنىم جوق»قىز ايتتى: 
 رقاسقى. جاتىر كەلە قاسقىر ءبىر ۇلكەن ەدى، بارىپ جەرگە قازىرا. دەدى – جەيدى، كۇڭدى قارا جەيدى، تۇيەنى
قۇبىلىپ،  ىپبول جىگىت ۋاقىتتا ءبىر. قالدى كەتىپ قاشىپ قاسقىر. دە ەكەۋىن كۇڭدى جۇتتى، تۇيەنى قارا دە كەلدى

. دەدى – قايدا؟ كۇڭ قارا قايدا، تۇيە قارا –دەدى، –ا، دۋدار قىز، »ارتىنان كەلدى، كەلىپ قاراسا كۇيەۋى ەكەن. 
 ورىنگەنك اناۋ»: ايتتى قىزعا دۋدار. «جەسىن جەسە»: ايتتى كۇيەۋى. دەدى – «كەتتى جەپ كەلىپ قاسقىر بىر»ء

: ايتتى ات. دەدى – وزايىن، مەن. دەدى – ،«كەل سوعان –دەدى،  – ءۇيىم، مەنىڭ – اعارعان اراسىندا تاۋدىڭ
 جەتى»: ايتتى ات. دەدى – ،«وياليىن نە مەن»: ايتتى قىز دۋدار. دەدى «كەلەسىڭ؟ ويالپ نە قىز، دۋدار ە،»

ر، سەن ستاۇ تىزگىنىمنەن مەنىڭ، كەلىپ جۇگىرىپ شىعار، الدىنان جۇگىرىپ قاتىنى قاسقىر جالماۋىز جالماعان جۇرتتى
 .دەدى –« تىزگىنىمنەن ۇستاتپا!

 تىمنىڭا»: ايتتى قىز دۋدار. دەدى –، «دۋدار قىزدىڭ تىزگىنىنەن ۇستايمىن!»قاسقىر قاتىنى جۇگىرىپ كەلدى. 
 .دەدى – «!باياليمىن ءوزىم اتىمدى كىشى، مەن ۇلكەن، سەن ۇستاما، تىزگىنىنەن

ىڭ ىشىندە ىردى. بايى ءۇيددۋدار قىز تۇسە كەلدى، ءۇيدىڭ جانىنا اتتى بايالدى، ۇيگە ەنىپ ەسىكتىڭ الدىنا كەلىپ وت
ىز، مۇندا ە، دۋدار ق»توسەكتە جاتتى، ۇلكەن قاتىنى توسەكتىڭ جانىندا وتىردى. باي ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن، وياندى. 

 .دەدى –« يات!ۇ». دەدى –، «مەنىڭ ۇلكەن اپام جاتقان توسەككە بارمايمىن»دۋدار قىز بارمادى. «. قاسىما كەل!
 باسىن نىڭبايى كەلدى، قاسىنا جۇگىرىپ قاتىنى ۇلكەن. كەلمەدى دا اشۋالنسا اشۋالندى، ى،اقىرد بايى سوڭ كەلمەگەن
 ويبايالدى، ىپجات ۇيىقتاپ باي. ۇيىقتادى ءتۇن جەتى ۇيىقتادى، كۇن جەتى ۇيىقتادى، بايى قاسىدى، ارقاسىن قاسىدى،

 -«ە باياليمىناتتى ءبىر جەرگ»قىتتا شىڭعىردى. سوندا ات ۇيگە سۇيكەندى. ءبىر ۋاقىتتا ۋا ءبىر باقىردى، ۋاقىتتا ءبىر
ۇش كوزىڭدى جۇم، ء»دەپ دۋدار قىز ۇيدەن شىعىپ كەتتى. شىقتى دا اتقا ءمىندى، ساداعىن، وعىن الدى. ات ايتتى: 

 .دەدى –« كۇن، ءۇش ءتۇن كوزىڭدى اشپا!
قۇال ات ءۇش كۇن ۇشىپ كەتتى، ءۇش ءتۇن ۇشىپ بارىپ ءتۇستى. قۇال ات تۇرا قالدى، قىز كوزىن اشتى، ات ايتتى: 

ەر توقىمدى دۋدار قىز الدى، اتتىڭ ءبىر قابات تەرىسى توقىممەن بىرگە الىندى. «. ەرىمدى، توقىمىمدى اال كور»
. شاۋىپ ات كەتتى. كەتسە، ءبىر داالدا ءبىر ادام تۇر ەكەن. بەرى وتتادى، بۇرىنعى قالىبىنا ءتۇستى-ات اۋنادى، ارى

 ماناعى ەرتتەدى، توقىمدى ەر. دەدى – ،«!ماعان مىن»ء دەدى، –، «ەرتتە!»ات قايتىپ دۋدار قىزعا كەلدى. 
: ايتتى جىگىت. دەدى – «!ۋاعااليكۋماسساالم». دەدى – «!اسساالۋماعااليكۋم». كەلدى كىسىگە كورىنگەن

 ەنس»: ايتتى جىگىت. دەدى –، «، اڭ اتقالى جۇرگەن جانمىن!ەرمىن ءبىر مەن»: ايتتى قىز. دەدى «كىمسىڭ؟»
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 اعا بىرەۋى بولدى، بولماق. دەدى – «!بول ءىنى ماعان سەن ساعان، بواليىن اعا مەن. ەرمىن دە مەن بولساڭ، ەر
، اناۋ ىاتت قۇالن ەكى اتقاندا ءبىر قىز اتتى، اڭ ەكەۋى. بولدى اعايىندى ءبىر ەكەۋى بولدى، ءىنى بىرەۋى بولدى،
 اتىردىڭب توستىك. كەلدى الىپ قۇالندى ءۇش كەلدى، ۇيىنە كەشكە ەكەۋى اتتى، بىرەۋدى باتىر توستىك –جىگىت 
 ىپەرت – دەدى، – شەشە،». دەدى – «كىم؟ كەلگەنىڭ ەرتىپ قاسىڭداعى! توستىك باالم،». ەكەن بار شەشەسى
 –، «مەن ءبىر قۇالندى اتتىم، بۇ ەكى قۇالندى اتتى – دەدى، – باتىر، ارتىق مەنەن بۇ ەر، ءبىر بۇل كەلگەنىم

 .دەدى – ،«قىز ەمەس، ەر ءوزى مۇنىڭ شىقپاسا، كوزىم شىققىر باالم،»: ايتتى شەشەسى. دەدى
ءىنىسى ءۇش قۇالندى سويدى، سۋدى اكەلدى، ەتىن استى، ءالىم قىلىپ ءپىسىردى، ارسا قىلىپ ءتۇسىردى. ەتتى  

جەدى، ەرتەڭ تاڭ اتقاندا اتىنا ءمىندى ەكەۋى، اڭ اتقالى كەتتى. قىز ەكى قۇالن اتتى. توستىك باتىر ءبىر قۇالن 
« ىمتوستىكتى ىزدەپ كەلد»جەتەكتەگەن اتى بار ەكەن.  اتتى. ەكەۋى داالدا سويىپ جاتىر ەدى، ءبىر كىسى كەلدى،

سەنى »دەدى. و كىسى ايتتى:  – «باراسىڭ؟ قايدا». الدى سالەمىن توستىك. بەردى سالەم باتىرعا توستىك دەپ –
 تىڭتەرەك». دەدى – ،«جاتىر قىلىپ توي پاتشا ەلىمىزدە». دەدى «نەعىالسىڭ؟ مەنى». دەدى –، «ىزدەپ كەلدىم

 پ،الى سەن سونى». دەدى – ،«بەرەمىن قىزىمدى كىسىگە تۇسىرگەن اتىپ سونى قويادى، ءدىلدا ءبىر باسىنا
دەدى. ول ءدىلدانى اتاتۇعىن كىسى تابىلمادى. قانشا كىسى جيىلىپ بارىپ  – ،«االسىڭ قىزىن سەن الساڭ، ءتۇسىرىپ

 دەدى. -«گە تۇسىرسەڭ، قىزىن االرسىڭسونى سەن اتىپ جەر»اتىپ ەدى، ءدىلداسىن جەرگە اتىپ تۇسىرە المادى. 
دۋدار قىزدى الىپ، ۇشەۋى بىرگە كەتتى، پاتشاعا كەلدى، كەلسە قانشا جاماعات تۇرعان، اتىپ جاتىر ەكەن. ءدال 
تيگىزە المايدى ەكەن. كەلدى دە توستىك باتىر اتتى، جاقىن جانىنا جەتتى، سونان سوڭ دۋدار قىز اتتى، ءدىلدا 

 ىزدىق اپاردى، پاتشاعا كوتەرىپ، سالىپ كىلەمگە دەپ –« پاتشانىڭ كۇيەۋى بول»تۇستى شىلدىرالپ جەرگە ء
ۇزاتپاق بولدى، ءۇش كۇن ءوتتى، قىزدى ۇزاتتى، قىزدىڭ  سوڭ كۇننەن ءۇش. سالدى قوينىنا جىگىتتىڭ اكەلىپ

 .دەدى –، «مەنى بۇعان نەگە بەردىڭدەر، بۇل دا قىز، مەن دە قىز»ءىنىسى ەردى، قىز ىنىسىنە ايتتى: 
دا  مەن دە قىز، ول»ە، دۋدار قىز، الىپ كەلە جاتقان قاتىن ىنىسىنە ايتتى: »قۇال ات دۋدار قىزعا كەلدى ايتتى: 

 ەپد جارىسايىق ەكەۋمىز ايت، قاينىڭا سەن»: ايتتى ات قۇال «قايتەمىن؟ ەندى»: ايتتى قىز دۋدار: دەپ –، «قىز
 .دەدى – ،«جارىسار ول سوندا. ايت

 تتى،ا قۇالن ءبىر كەتتى، وزىپ ات قۇال. كەتتى جارىسىپ ەكەۋى دەدى، –، «جارىسايىق»جىگىتكە قىز كەلدى، 
. دەدى – «!شومىاليىق سۋعا – دەدى –ە، بالدىزىم، »ر كولدىڭ باسىنا كەلدى. ءبى. الدى كەسىپ بۇتىن قۇالننىڭ

 قاينىسى ى،ءتۇست سۋعا ۇستاپ قولىمەن بۇتىنا ءوزىنىڭ بۇتىن قۇالننىڭ قىز شەشىندى، ەكەۋى. دەدى – ،«جارايدى»
ەلدى. ىعىپ كيىمىنە كش سۋدان. قۋاندى بالدىزى كوردى، بالدىزى كورسەتتى، شۇمەتەيىن بالدىزىنا. كەلدى قاسىنا

بالدىزىنىڭ كوزىن الداپ، قۇالننىڭ شۇمەتەيىن جەرگە تاستادى، ءوزى كيىمىن كيىپ الدى. ەكەۋى اتىنا ءمىندى، 
 پاتشانىڭ قىزىنا كەلدى.

. ەدىد –، «اپا! سەن قىز دەپ ەدىڭ، ەركەك ەكەن. بۇتىن كوردىم، بۇتىندا شۇمەتەيى بار ەكەن»ءىنىسى ايتتى:  
توستىكتىڭ شەشەسىنىڭ ۇيىنە الىپ كەلدى، ءۇش كۇن جاتتى، بالدىزى ءتورتىنشى كۇنى ۇيىنە قايتىپ  قۋاندى، قىز

 «!كەلەرمىن مەن كەشكە –اعا، سەن ۇيدە جات! »دەپ شىقتى. « اڭ اتامىن»كەتتى. ەرتەڭىندە دۋدار قىز جالعىز 
 ەندى – دەدى –ە، دۋدار قىز، »يتتى: ا تۇرىپ ات كەتتى، داالعا ءمىندى، اتىنا قىز دۋدار ەرتەڭىندە. دەدى –

 سەن ەرتەڭ. جوق حابار بايىڭنان قاسقىر»: ايتتى ات. دەدى – ،«كەتەيىن مەن ەندى». دەدى – «قايتەسىڭ؟
 .دەدى – ،«تي ءوزىڭ توستىككە. شىق داالعا توستىكپەنەن

ە، اعام ەكەۋمىز قۇالن »قولىن جۋدى. -كەشكە ۇيىنە كەلدى، ەكى قۇالن الىپ كەلدى. جاتتى، ەرتە تۇردى، بەتى
 كەتتى، ەكەۋى. دەدى – «!بارايىق بارساق جارايدى،». دەدى – «بارايىق ەكەۋمىز جۇر،»ء. دەدى –« اتايىق!
 ءوزىڭ شىراعىم، ە،». دەدى – ،«االدى؟ كىم قىزىن پاتشانىڭ اكپەلگەن كەشەگى اعا، ە،». كەلدى داالعا ميداي

. دەدى – ،«ەدىم قىز مەن! اعا». دەدى –« سەنى كىم السىن؟»دەدى.  – «االدى؟ كىم مەنى». دەدى – «!ال
 الدى ەلدى،ك قايتىپ ۇيىنە سوڭ سونان قۋاندى، جىگىت كورسەتتى، شەشىپ ەمشەگىن بەلگىسىن قىز قۋاندى، اعاسى

 تو لەبىزى دەگەن «!ۋف». دەدى «!ۋف» سوڭ ايتقان دەپ قىز شەشەسى. قىلدى قاتىن الدى، دە ەكەۋىن قىزدى،
بولدى، ءۇيى جانىپ كەتتى. سونان سوڭ، دۋدار قىز بۋاز بولدى، بۋاز بولىپ ءجۇردى. ەلىنە ءبىر جاۋ كەلدى، جۇرت 

مادى، دەدى، ايتقان ءسوزىن ال-«بارما»جيىلدى، سونىڭ كوتىنەن قۋىپ كەتتى. توستىك باتىرعا قاتىنى دۋدار قىز: 
بارساڭ بار! قۇال اتتى سەن مىنبە! سەنى تاستاپ ماعان »دەدى. قاتىن بولماعان سوڭ ايتتى: « جاۋعا بارامىن»

 تى،قىس اراسىنا بۇتىنىڭ بەرمەدى، شىدەردى قىز كونبەدى، سوزگە ايتقان ءمىندى، بايى اتتى. دەدى –، «كەلەر
. ەدىد – «!بول امان شەشە،». جونەلدى اتتانىپ جىگىت الدى، جۇلىپ شىدەردى تاستادى، يتەرىپ ءوزىن كۇيەۋى

 اي ءبىر. ىكەتت دا ايتتى ءسويتىپ. دەدى –« قاتىنىم باال تاپسا مەنى قۋدىرت، ۇل تۋسا اتىن التىنباي قوي مىنا»
: ەشەسىش سوڭ، تاپقاننان ۇل ءبىر كۇمىس كوتى التىن، باسى. تاپتى باال قاتىنى سوڭ، وتكەن اي ءبىر ءجۇردى،
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 ازدى،ج قاعاز. «كۇمىس – كوتى التىن، –باسى  تاپقان، ۇل كەلىنىم قىز دۋدار! كەل شاقىرىپ باالمدى توستىك»
 التى جەردى ايشىلىق جىبەردى، قۋدىرىپ مىنگىزدى، كىسىنى دۇلدۇلگە قارا. جىبەردى كىسىمەنەن قاعازدى ول باالسىنا
 ورىنەدى،ك ەسىك جەتسە، جەرگە شىققان ءتۇتىن شىعادى، ءتۇتىن جۇلىنداي جەردەن كتەيجۇرە. جەتتى بارىپ باسىپ

 ولدىق كەتكەن تۇنەۋگى». دەدى –« باالم، قايدا باراسىڭ؟»اشىپ ەنىپ كەلسە، قۋ اياق كەمپىر وتىر.  ەسىكتى
 ناناتىڭ ەكەنسىڭ، كەلەدى شارشاپ كەتتى، قونىپ وسىندا كوردىم، مەن»: ايتتى كەمپىر. دەدى – «بە؟ كوردىڭ
جىگىت، اتىن بايالدى، ۇيگە كىردى،  ءتۇستى اتىنان. دەدى – ،«ساعان بەرەيىن اس تۇر، بايالي اتىڭدى ءتۇس،

 –، «دەمىمدى االيىنشى»وتىردى، كەمپىر ءبىر اياق بوزا قۇيىپ بەردى، ءىشتى جىگىت، اس ىشكەن سوڭ جاتتى، 
 االقانداي ەمپىرك جىبەردى، سالىپ قولىن كەمپىر قالتاسىنا جىگىتتىڭ جاتقان ۇيىقتاپ. قالدى ۇيىقتاپ ەدى، جاتىپ دەپ

الدى، جىگىت ماس بولىپ ۇيىقتاپ قالىپ بىلمەدى. كەمپىر قاعازدى وقىپ قاراسا، دۋدار قىز ۇل  سۋىرىپ قاعازىن
بىلدى. ىردىڭ ۇيىندە ەكەنىن ءتاپقان، باسى التىن، كوتى كۇمىس ۇل تاپقان ەكەنىن ءبىلدى. دۋدار قىز توستىك بات

ول كەمپىر قاسقىر الىپتىڭ شەشەسى ەكەن. قاعازدى قايتىپ جىگىتتىڭ قوينىنا بىلگىزبەي سالدى. جىگىت ءبىر ۋاقىتتا 
جۇرسەڭ ءجۇر، جىگىتىم. قايتارىڭدا «. »ويباي، كۇن كەش بولىپ بارادى ەكەن. مەن جۇرەيىن»وياندى، تۇرەگەلدى. 
قايدا »جىگىت اتىنا ءمىندى، توستىك باتىردى قۋىپ كەتتى. ءبىر ۋاقىتتا جەتتى، امانداستى،  «.بىزدىكىنە كەلە كەت
 اعازى،ق جىبەرگەن بەرىپ شەشەڭنىن، تاپتى، ۇل قاتىنىڭ». دەدى –، «سىزگە كەلدىم»، «باراسىڭ، جىگىتىم؟

 اتىردىڭب توستىك. دەدى – ،«قايتامىن». ءبىلدى تاپقانىن ۇل قاتىننىڭ وقىپ قاعازدى. بەردى دەپ – ،«مىنەكەي
 ىك،جەتت جاۋعا ەندى. دەدى –اتىرمىز، ج كەلە بەرى ايدان بىر»ء. دەدى – «!قايتپا» ەندى جولداستارى قاسىنداعى

 .«!كەتەيىك مۇقاتىپ جاۋدى. قايتپاڭىز ءسىز، باتىرىمىز ىشىمىزدەگى دەدى، –
ى شەشەمە سالەم. توي قىلسىن! كوپ جۇرتت»حات سىزدى.  توستىكتى جولداستارى جىبەرمەدى. شەشەسىنە توستىك

ڭ ماناعى كەلگەن قايتتى ۇيىنە، قايتىپ جولىنداعى سو سونان. دەپ –« شاقىرسىن! باالمنىڭ اتىن التىنباي قوي
. بىلدىء كەمپىر ۇيىقتاعانىن. جاتتى دەپ –، «دەمىمدى االيىن»كەمپىرگە كەلدى، كەمپىردىكىنە ءتۇستى، جىگىت 

 قيناپ اتتى». سىزدى قاعاز كەمپىر قايتادان ءوزى. جاقتى جىبەرىپ، تاستاپ وتقا الدى، سۋىرىپ قاعازىن قالتاسىنداعى
شەشەم ماعان جىبەرگەن بولىپتى. شەشەمە سالەم. وتىز اربا وتىن اكەلىپ دۋدار قىزدى باالسىمەن ەكەۋىن وتقا سالىپ 

 «ەيىنشىجۇر» تۇرەگەلدى، وياندى، جىگىت. ساالدى قوينىنا تتىڭجىگى قاعازدى. سىزدى كەمپىر دەپ –« ورتەسىن!
بەردى. شەشەسى وقىدى، وتىز اربامەن وتىنعا جىبەرىپ،  شەشەسىنە قاعازدى كەلدى، ۇيىنە ءمىندى، اتىنا دەدى،

 باالسىنىڭ ايتقان ءسوزىن ەكى قىلمادى.
 – «دۋدار قىز، جاتىرمىسىڭ؟»دۋدار قىز باال جاڭا تاپقان، جىالپ جاتىر، ءتۇن ورتاسى بولعاندا قۇال ات كەلدى. 

 زقى دۋدار. دەدى –« ايدى اال شىق!التىنب». دەدى – «!شىق» دەدى، – ،«قايتەيىن جاتپاي جاتىرمىن،». دەدى
. تۇرعان كەلىپ ات قۇال قاراسا شىعىپ شىقتى، ۇيدەن لدى،سا قوينىنا باالسىن بۋدى، بەلىن كيدى، كيىمىن تۇرەگەلدى،

 الدى، نشىدەرى. كورىنەدى سۇيەگى اق اياعىنىڭ تاستاپتى، قيىپ شىدەر دا اياعىن ءۇش جىالدى، كورىپ اتتى قۇال
ۇگىرەيىن ج. قۇال اتقا ءمىندى، قاشىپ جونەلدى، ارتىنان بىرەۋ قۋىپ كەلەدى. ۇشايىن دەسە ۇشا المادى، بايالدى جانىنا

 دەسە جۇگىرە المادى، جاقىنداپ كەلىپ كەتتى.
 توعاي قالىڭ. تاستادى دەپ –،«قالىڭ توعاي بول»دۋدار قىزدىڭ قالىڭ تاراعى بار ەكەن. تاراعىن القتىردى، 

ىر اداستى. دۋدار قىز كەتتى، كەمپىر توعايدان شىعىپ تاعى قۋدى، قولىنداعى دۋدار قىزدىڭ كەمپ اياق قۋ. بولدى
 .بولدى كول داريا ۇلكەن. القتىردى دەپ –« ايناسىن ۇلكەن داريا كول بول»ناسى بار. اي

دۋدار قىز كولگە قۇال اتىمەن ءجۇزىپ ورتاسىندا كەلە جاتىر، ارتىنان كەمپىر سۋ ىشىندە قۋىپ جەتتى، كەلىپ قىزدىڭ 
ڭ ەكەن، كەمپىر پىشاقتى جۇلىپ الدى، اتتىبىلەگىنەن ۇستادى. ۇستاعاندا قاراسا دۋدار قىزدىڭ قولىندا پىشاعى بار 

ءىشىن پىشاقپەنەن جارىپ جىبەردى. كەمپىردى ات قوس اياعىمەن تەۋىپ جىبەردى. كەمپىردىڭ موينى ءۇزىلىپ ءولدى. 
 سۋدىڭ جيەگىنە شىققان سوڭ، قارىنى جەرگە ءتۇستى، قۇال ات جىعىلدى، ولگەلى جاتىر.

 اياعىمدى تورت»ء. دەدى –« دۋدار قىز، جىالما!»جىالپ وتىر. قۇال ات: دۋدار قىز قۇال اتتىڭ باسىن قۇشاقتاپ 
 ا،تاست اراعا وسى كەسىپ، كەۋدەمدى. دەدى – ايت دەپ –! بول جىلقى ايعىر ءتورت تاستا، جاققا ءتورت كەسىپ،

 ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش قۇشاقتاپ باسىن قىز. ءولدى ات قۇال. دەدى –، «نات اق ءۇي بول دەپ ايت!قا التى
 – ،«!بول جىلقى ايعىر تورت»ء تاستادى، جاققا ءتورت كەسىپ، اياعىن ءتورت تىرىلمەدى، سوڭ جىالعان جىالدى،

 ءتورت اياعى ءتورت. دەپ – «!بول ءۇي اق قانات التى». تاستادى جەرىنە جاتقان كەسىپ، كەۋدەسىن. دەدى
 جىلقى .جەتتى ەر التىنباي. ساۋدى بيە بولدى، باي بولدى، ءۇي اق كەۋدەسى بولدى، جىلقىسى ءۇيىرلى ايعىردىڭ
 الىپ ەسىنەشەش قاشادى، الىپ التىنباي الىپ كيىكتى. اتادى كيىك ادام جوق اياعى ءبىر جۇرسە، باعىپ جىلقى. باعادى

 ى،ەلەدك قاسىنا شاقىرادى، دەپ –التىنباي، مۇندا كەل! »التىنباي اياعى جوققا كەلەدى.  تاعى ەرتەڭىندە كەلەدى،
. كەتەدى قويىپ ىتاقيان قاسىنا بيەنىڭ كەلەدى، ۇيىنە االدى، تاقيانى التىنباي. التىنبايعا بەرەدى تاقياسىن باسىنداعى
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لدى قاسىنا كەلسە، تاقيانى كورەدى. تاقيانى ا بيەنىڭ. جاتادى ۇيىقتاپ ۇيدە التىنباي. كەلدى ساۋعالى بيە شەشەسى
 دا، جىالپ ۇيىنە كەلەدى. التىنبايدى قۇشاقتاپ جىالدى.

 مبايى مەنىڭ كىسى سو». دەدى – ،«الدىم كىسىدەن جوق اياعى بىر»ء. دەدى –« مۇنى قايدان تاۋىپ الدىڭ؟»
پ، كەسىن قولىنان ۇستادى، قولىمەنەن كوتەرىا التىنباي. دەدى «كەل الىپ ونى. دەدى – اكەڭ، سەنىڭ باتىر، توستىك

 كوت جاعىنا مىنگىزدى، ۇيىنە قايتتى.
التىنبايدىڭ شەشەسى جىالپ، الدىنان جۇگىردى. التىنباي اكەسىنىڭ قولىنان ۇستاپ جەرگە القتىرىپ تاستادى، ءوزىنىڭ 

ومىلدىرىپ، ردى بيەنىڭ سۇتىنە شجىلقىسىنا شاۋىپ كەتتى. جىلقىدان كەشكە كەلدى، كەلسە، دۋدار قىز توستىك باتى
 جاقسى كيىم كيگىزىپ، جاقسى اس ىشكىزگەن، سەمىرتكەن. باالسىن باال قىلدى.

 قۋىپ جاۋدى ءيىن. جۇرەيىن قايدان مەن». دەدى –« ە، بايىم، قايدان ءجۇرسىڭ؟»قاتىنى بايىنان سۇرادى: 
قاتىنىم ۇل »دا مەن شەشەمە ايتىپ ەدىم: سون ەدىڭ، پە ەمەس قالعان بۋاز سەن سوندا. ەدىم پە ەمەس جەتكەن

: ەلىپك جىگىت سو جىبەرىپتى، قۋدىرا مەنى شەشەم كۇندە سول. ەدىم ايتىپ دەپ –تاپسا، مەنى قۋدىرا جىبەر، 
 دۋدار»: وقىسام قاعازدى. دەپ – «مىنە» قاعازى بەرگەن شەشەمنىڭ ەدى، ايتقان دەپ «تاپتى ۇل قاتىنىڭ ماعان»
. كەنە جىبەرگەن قاعازدى دەپ – «!كورسىن قايتا باتىر توستىك كۇمىس – كوتى التىن، – باسى تاپتى، ۇل قىز

 ايتتى، دەپ – «!قايتپا»: جولداستارىم. ەدىم ايتىپ دەپ قايتايىن ەدىم، سۇراپ جولداستارىمنان قاسىمداعى
 .دەدى – «بوالمىز؟ نە ءبىز سوڭ كەتكەن سەن سەنسىڭ، باتىرىمىز ىشىمىزدەگى

سىن! توي قىلسىن! اتىن التىنباي قوي»دەپ ايتتى جولداستارىم، حات سىزدىم، شەشەمە حات جىبەردىم. « حات جىبەر»
. دەدىم – «!بار ۇيگە ءوزىمىزدىڭ تىگىنەن تۇسپە، قونبا، جەرگە وزگە سالدىم، قوينىنا جىگىتتىڭ قاعازدى دەپ –
 دەپ –« كوردىڭ بە؟ زورلىق كوردىڭ بە؟ قىسىم بىرەۋدەن كەلدىڭ؟ قىلىپ نە جەرگە بۇل قىز، دۋدار سەن»

 .ايتتى
 «مەن ءۇيدىڭ ىشىندە جاتىر ەدىم، جىبەرگەن جىگىت كەلدى، ەنەم سۇرادى. توستىك باالم كەلدى مە؟»قاتىن ايتتى: 

 قىساو وقىتتى، الىپ قاعازدى ەنەم. بەردى دەپ –، «توستىك باتىر كەلمەدى، سىزگە بەرگەن قاعازى، مىنەكي»دەپ، 
 ىالپج ءسويتىپ، بەرىپسىڭ، قاعاز دەگەن –« ربا وتىن اكەلسىن، قىزدى، التىنباي ەكەۋىن ورتەسىن!ا وتىز»
 ەنىنەك نە قۋدى، بىرەۋ ارتىننان. قاشتى الىپ مەنى كەلدى، ات قۇال ورتاسىندا ءتۇن ەدىم، جاتىر دەپ «ولەمىن»

تەپتى، موينى ءۇزىلىپ ءولدى. قۇال ات  اياقتاپ قوس ات جاردى، پىشاقپەن اتتى قۇال كەلدى، جەتىپ بىلمەدىم،
 ەپد –تورت اياعىمدى كەسىپ، ءتورت جاققا تاستا. كەۋدەمدى كەسىپ، وسى اراعا تاستا، »ولەرىندە ماعان ايتتى: ء

 اياعىڭ ەنىڭس». جىبەردىم التىنبايدى. دەدى – ،«مەنمىن العىزعان سەنى. بولدى جىلقى بولدى، ءۇي تاستادىم،. ايتتى
 «.توزدى؟ نەلىكتەن

قۇال ات كەتكەن كۇنى مەن دە ىزدەپ كەتتىم، سونان ىزدەپ، ىزدەپ ءجۇرىپ تابا المادىم. اتىم جوق بولعان سوڭ »
جاياۋ ءجۇردىم، ەتىگىم توزدى، جىرتىلدى، جاالڭ اياق ءجۇردىم، سوندىقتان تابانىم تەسىلدى، سوندىقتان اقساق 

 «.ى ءوزىم اسىرادىمبولدىم، ءوز تاماعىمد
شەشەسى ايتتى. توستىك باتىر « قايدان كەلدىڭدەر؟»ءۇيىن كوتەردى، جەرىنە كەلدى، امانداستى، ەسەندەستى.  

 ەيكەلم ءوزىڭ جىبەرگەنىمدە قۋدىرا مەن تاپقاندا ۇل كەلىنىم دەدى، –باالم، »بارعان جەرىن ايتتى. شەشەسى: 
 – «جوق، شەشە، ءويتىپ بەرگەم جوق»دى. دە – «بەردىڭ؟ قاعاز ەگەن دەپ ورتەسىن باالسىمەن قىزدىڭ دۋدار»

 .دەدى
 لەمىن،و دا ايتسام». دەدى – «قوندىڭ؟ قايدا ءتۇستىڭ؟ قايدان – دەدى، –ە، جىگىتىم، »جىگىتتى شاقىرىپتى. 

 ۇتىنگەت سول. شىقتى ءتۇتىن جۇلىنداي جەردەن جۇرەكتەي جاتقاندا بارا». دەدى – «!ايتايىن! ولەمىن دا ايتپاسام
 دەپ تۇس،ء اتىڭنان». ايتتىم ءجونىمدى دەدى، –« بىر كەمپىر سويلەستى. قايدا بارا جاتقان جىگىتسىڭ؟ء باردىم،
 ويانىپ اقىتتاۋ ءبىر كەتىپپىن، ۇيىقتاپ جاتىپپىن، ءىشىپپىن، بەردى، بوزا اياق ءبىر. دەدى – «!ال دەمىڭدى ايتتى،
، يگە ءتۇستىم. ءبىر اياق بوزا قۇيىپ ءىشتىم، سونى ءىشىپۇ سول كەلىپ قايتىپ باردىم، ءمىندىم، اتىما كەلدىم، تۇرە

. دەدى –، «ماس بولىپ ۇيىقتاپ قالىپپىن. سوندا سول كەمپىر بىردەمە قىلماسا، وزگە جاننىڭ ۇيىنە تۇسكەنىم جوق
ردىڭ باتى كتوستى دەپ – «!ءبىلىڭىز ءوزىڭىز دا قىلساڭىز نە. تانىمايمىن حات ءوزىم كەلدىم، ۇيگە وسى تىگىنەن»

اياعىنا جىعىلىپتى. توستىك باتىر ونى كەشتى، ءوزى باي بولىپتى، باالسىنا ءبىر حاننىڭ قىزىن الىپ بەرىپتى، باالسى 
 وزىنەن ارتىق باتىر بولىپتى، بارشا مۇرات ماقساتىنا جەتىپتى.

 . التىن ايدار8
تىنى بولىپتى، والر باال تاپپاپتى. سول ۋاقىتتا بۇل باي ساپارعا شىعۋعا ەرتەدە ءبىر حان بولعان ەكەن. ونىڭ ەكى قا

 قاتىنى كەنۇل سوندا. دەپتى –« مەن كەلگەنشە نە ىستەپ، نە تاۋىپ قوياسىڭدار؟»ويالنىپ، قاتىندارىنا ايتىپتى: 
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 ايدارلى التىن مەن»: تتىاي قاتىنى كىشى. دەپتى – ،«سالدىرامىن ءۇي ادەمىلەپ التىننان كەلگەنشە سەن مەن»: ايتتى
 .كەتىپتى ساپارعا حان سوڭ سونان. دەپتى –، «ۇل، ءبىر قىز تابامىن، باالنىڭ اتى التىن ايدار بوالدى ءبىر

ۇش جىل ءجۇرىپ، قايتىپ كەلىپتى. سوندا مۇنداعى ۇلكەن قاتىنى ءۇي سالدىرىپ قويىپتى، كىشى قاتىنى -حان ەكى
التىن ايدارلى ءبىر ۇل، ءبىر قىز تۋىپتى. ءبىراق ونى ۇلكەن قاتىنى كۇندەپ، ءبىر سيقىرشى قاتىنعا ايتىپ، باالالرىن 

 كورىپ، ىكۇشىكت كەلىپ، حان. دەپتى –، «ەن كۇشىك تاپتىڭس»ۇرالپ الىپ، قۇدىققا تاستاپتى. كىشى قاتىنعا: 
 قۇدىرەتىمەن قۇدايدىڭ سوندا. جىبەرىپتى سالىپ قۇدىققا كەمپىر الگى باالنى ەكى. جىبەرىپتى قۋىپ قاتىندى توقال

ە گبىرەيىل پەرىشتە كۇس بولىپ كەلىپ، اياعىمەن كوتەرىپ الىپ كەتىپتى دە، قاالنىڭ شەتىندەگى ءبىر كەمپىرجە
تورت جىل ءجۇرىپتى، الگى -اكەلىپ بەرىپتى. ول كەمپىردىڭ ۇلى دا، قىزى دا جوق ەكەن. سوندا ەكى باال ءۇش

ن بۇالن اۋالپ، ەتىن تاماق قىلىپ، تەرىسى-اسىراعان كەمپىر ءولىپتى. سونان سوڭ باال قولىنا مىلتىق الىپ، قۇالن
 سوندا تۇرىپتى. جۋىپ، ءبىر تاۋدىڭ شۇڭقىرىنا اكەلىپ، سونى اس قىلىپ،

 دەپ، –، «التىن ايدارلى باالنى ءولتىرىپ كەل!»ول باالنىڭ ءتىرى ەكەنىن ءبىلىپ، بۇرىنعى قاس قىلعان شەشەسى: 
سوڭ ول سيقىرشى كەمپىر باالنى ىزدەپ كەلسە، باال اڭعا شىعىپ  سونان. جىبەرىپتى كەمپىردى سيقىرشى باياعى

اعاڭا ايت، مىنا جاقتا كۇلمەس حان دەگەننىڭ ءبىر بيەسى بار، »كەتىپتى. قارىنداسى ۇيدە وتىر ەكەن، وعان ايتىپتى: 
نى تىقپەن باالقاس كەمپىر. قاالدى كەتىپ دە، دەيدى –، «كۇندە قۇلىندايدى، قۇلىندارى ارعىماق، تۇلپار بوالدى

ولتىرمەك بوالدى. بۇل جولعا بارعان كىسى اداسىپ كەتىپ، ولەتىن ادەتى ەكەن. كەشكە اعاسى كەلەدى. سوندا 
 قارىنداسى ءبارىن ايتىپ، تامام ەتىپتى. سونان سوڭ اعاسى قۇلىندى ىزدەپ، ساپارعا شىعىپ كەتىپتى.

دان وتكەن كىسى قايىقپەن قايىرالپ، ارەڭ وتەدى ەكەن. التىن جولدا كەلە جاتقاندا ءبىر دارياعا كەزىگىپتى، ول داريا
ايدار داريانى كەشىپ كەلە جاتسا، ءبىر پەرىنىڭ قىزى داريانى تولقىن قىلىپ، كەمەنى اۋدارۋعا كەلە جاتىر ەكەن. ول 

نا جۇرە بەرىپتى. جولى اۋدارا بەرگەندە التىن ايدار قولىنان ۇستاپ الىپ، قولىنداعى ساقيناسىن، بىلەزىگىن تارتىپ الىپ،
 سوندا. پتىدە –،«اي، تاقسىر، رۇقسات بولسا، قۇلىنىڭىزدى االيىن!»ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، كۇلمەس حانعا ايتىپتى: ء

 .دەپتى – ،«االرسىز بۇيىرسا،»: حان
بەرىپتى.  اقۇلىندى ءبىر پەرىنىڭ قىزى جىل سايىن بەرمەي الىپ كەتە بەرىپتى. سول ۋاقىتتا باال مۇنى كۇزەتىپ تۇر

ءبىر پەرىنىڭ قىزى بۇلت بولىپ كەلىپ، الىپ بارا جاتقاندا، التىن ايدار قىلىشپەن سالىپ قالىپتى. سوندا پەرىنىڭ 
كەبىسىن التىن ايدار الىپ قالىپتى. سونان سوڭ حانعا كەلىپ، قۇلىندى كورسەتىپتى. سوندا حان بۇعان باتا بەرىپتى. 

 ۇلىندى، ساقينانى بەرىپتى دە جانە اڭعا كەتىپتى.التىن ايدار قارىنداسىنا كەلىپ، ق
ە جاقسىلىق مىنەكەي، مەن سەندەرگ»سيقىرشى كەمپىر تاعى كەلىپ، قۇلىن مەن ساقينانى كورىپ، قارىنداسىنا ايتىپتى: 

 –، «وياليمىن، اعاڭ ساعان ساقينا الىپ كەلدى. تاعى ءبىر جاققا جىبەرەمىن، ونان بارىپ التىن ساندىق الىپ كەلەدى
 «!بەر ىپال ماعان ەدى، بار ساندىق جاقسى ءبىر تاعى»: قارىنداسى سوڭ كەلگەن اعاسى. وتىرىپتى تايىپ دە دەپتى

 .كەتىپتى ءجۇرىپ الىپ، ءمىنىپ قۇلىندى تۇلپار اعاسى سوڭ سونان. دەپتى –
« ؟شەشە، نە قىلىپ وتىرسىڭ»جولدا ءبىر كەمپىردى كورىپتى، ول جەردىڭ جارىعىن جاماپ وتىر ەكەن. باال كەلىپ: 

 وزىڭدەي ەجەرگ وسى دەسەڭ، ءۇشىن نە وتىرمىن، تىگىپ جارىعىن جەردىڭ وسى مەن»: ايتىپتى كەمپىر ول. دەپتى –
 – ەدى، كەرەك ساندىق دا ماعان»: باال سوندا. دەپتى – ،«ولەدى ءۇشىن ساندىق ءبىر كىرىپ، كەلىپ باتىرالر

 يقايالعاندا،ا دەپ –، «توپالتاس، ۇيدە ولسەڭ، حابارالس!»ءبىر پەرى شىعىپ:  استىنان جەردىڭ. كەتىپتى كىرىپ دەپ
 جىالپ ەلىپ،ك قايتىپ سوڭ كەلمەگەن كۇتىپ، كۇن ەكى-بىر تۇلپار. قالىپتى قاتىپ بولىپ تاس باال ايدارلى التىن

مپىردى جاماپ وتىرعان كە جەر ماناعى كەلىپ كەمپىرگە ءمىنىپ، تۇلپارعا ءبىلىپ، ولگەنىن اعاسىنىڭ قىز. تۇرىپتى
 سوندا .دەپتى –، «اعاڭ ولگەن، سەن بارما، بارساڭ سەن دە ولەسىڭ»كورىپ، اعاسىن سۇراپتى. كەمپىر ايتىپتى: 

 ستىنداا جەر مۇڭلىق، مەن ۇستىندە جەر»: ايتىپتى كەمپىر. ىدەپت –،«ولەمىن كورىپ اعامدى مەن»: ايتىپتى قىز
دەپتى. قىز وسىاليشا جىالپ، كىرىپ بارا جاتقاندا، الدىنان ءبىر پەرىنىڭ قىزى  – ،«بەر جىالي دەپ «!مۇڭلىق سەن

ە، د شىعىپ مۇنى اياپ، اعاسىن ءتىرىلتىپ بەرىپتى. سونان سوڭ ءبىر ۇلكەن قالىڭ اعاش كورىپ، سوندا كەلىپتى
قارىنداسىن تۇلپارىمەن اعاشتىڭ شەتىنە قويىپ كەتىپتى. التىن ايداردىڭ ءوزى اعاشتىڭ ءىشىن اراالپ ءجۇرىپ، ءبىر 
اق وتاۋ كورىپتى. وتاۋعا كىرىپ ءبىراز تۇرعان سوڭ، پەرىنىڭ ەكى قىزى ۇشىپ كەلىپ، ءۇيدىڭ تۇسىنا كەلىپ 

ن ءبىر قورىقتىم، نەگە دەسەڭ، سۋدا ءجۇرىپ كەمەنى اۋدارىپ اي، مە»بىرى ايتىپتى: ء-قونىپتى دا، ەكەۋى بىرىنە
جۇرگەنىمدە، ءبىر باال مەنىڭ قولىمداعى ساقينامدى تارتىپ الدى. مەن ول باالنى كورسەم، سوعان تيگەن بوالر 

 كۇندە ۇلىنىنق حاننىڭ ءبىر دە مەن دەسەڭ، نەگە. قورىقتىم ءبىر دە مەن»: ايتىپتى كىشىسى سوندا. دەپتى –، «ەدىم
مداعى ەن اال بەرگەنىمدە قولىم. ەكەن تۇر كۇزەتىپ باال ءبىر كەلگەنىمدە، دەپ االيىن كۇنى ءبىر ەدىم، كەتۋشى الىپ

 الردىو بولساڭ، تيەتىن مىنە،» دەگەندە، –« قۇلىندى تارتىپ الىپ قالدى، ول تابىلسا، مەن سوعان تيەر ەدىم
. قيىپتى نەكەسىن بۇعان قىز ەكى سوڭ سونان. تۇرەگەلەدى اتىپ ايدار التىن دەپ، – «بوالتىنمىن مەن العان تارتىپ
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ىن وتاۋىمەن كوشىرىپ، ماناعى قارىنداسى مەن تۇلپارىن تاستاپ كەتكەن جەرگە الىپ كەلدى. قىزدار پەرىنىڭ باال بۇل
 سونان سوڭ ءبارى جيىلىپ، بۇرىنعى ورنىنا كوشتى.

ى. نەشە كۇندەر ءوتتى. باال ءار كۇندە اڭعا شىعىپ ءجۇردى. ءبىر بەس جىل ءومىر ءسۇرىپ تۇرد-سول جەردە تورت
كۇنى اڭعا شىعىپ جۇرسە، ءبىر ادام كەزىگەدى. ەكەۋى تانىسىپ، ىلگەرى ءجۇرىپ كەلە جاتسا، الدارىنان ءبىر اڭ 

ىستى. ۇمتىلشىقتى دا، كولبەلەڭدەي باسىپ، جۇرە بەردى. سول ۋاقىتتا باال دا، ماناعى كىسى دە اتايىن دەپ تۇرا 
 باالعا. دەدى –، «باالڭ سەنىڭ –مىناۋ »اق ەكەن الگى اڭ كىسى بولدى دا، اتايىن دەگەن ادامعا ايتتى: -سول
 ەدىد – ،«ايىرعان كەمپىر سيقىرشى دەگەن كەمپىر ماساتى سەندەردى. دەدى – ،«اكەڭ سەنىڭ – مىناۋ»: ايتتى
 االسىنب اكەسى دە، كورىستى جىالپ ءبىلىپ، بىرى-ءبىرىن باالسى مەن اكەسى سوڭ سونان. بولدى جوق ءوزى دە،

، «كۇشىك تاپتىڭ»تىرىپتى. كىشى قاتىنىن -ى شاقىرتىپ الدىرىپ، شاۋىپ ءولكەمپىرد ماساتى. كەلىپتى ەرتىپ ۇيىنە
 باال ايدار التىن .ەتىپتى قاتىن بۇرىنعىداي وزىنە الدىرىپ، سونى. ەكەن جىبەرگەن قاڭعىرتىپ قىلىپ قايىرشى دەپ –

 .جەتىپتى باسىنا مۇرات بارشا. بالىپتى پاتشا
 . كوكجان باتىر مەن ايداھار9

ەرتەدە ءبىر حاننىڭ ءۇش قىزى بولىپتى. ەكى ۇلكەن قىزىن ۇزاتقاننان كەيىن، حان قولىندا قالعان كەنجە قىزىن 
يدە دا شاقىرتادى. كەمپىر ۇتويىن جاسايدى. تويعا قول استىنداعى ءبىر كەمپىر مەن شالدى -كۇيەۋگە بەرىپ، ويىن

اال تۇنى ب-قالىپ، شال جالعىز ءوزى تويعا كەتەدى. بۇل شال مەن كەمپىر دە ۇلعا زار ەكەن. قۇدايدان جىالپ، كۇنى
سۇرايدى ەكەن. شالى كەتكەن سوڭ، كەمپىر قالىڭ ويعا باتىپ جاتىپ، ۇيىقتاپ كەتەدى. ۇيىقتاپ جاتىپ، عاجايىپ 

مەن ساعان سەگىز قاربىز، ءبىر قاۋىن »ن بويلى، قارا كىسى كەلىپ ايان بەرەدى. ءتۇس كورەدى. تۇسىندە ۇزى
 .دەيدى –، «بەرەمىن، توعىز باالڭ بوالدى. قاۋىننان تۋعان كەنجە باالڭنىڭ اتىن كوكجان باتىر قوي

ز ءوزى پىر جالعىكەمپىر كوزىن اشىپ العاندا، قاسىندا سەگىز قاربىز ءبىر قاۋىن جاتىر ەكەن. قاۋىن، قاربىزدى كەم
جەپ، تويىپ االدى. تويدان شال كەلەدى. كەمپىر شالعا سىرىن ايتپايدى. كوپ ۇزاماي كەمپىر جۇكتى بوالدى. توعىز 

 اي، توعىز كۇن دەگەندە كەمپىر تولعاتىپ، توعىز ۇل تابادى. كەنجەسىنىڭ اتىن كوكجان باتىر قويادى.
ال تىسقا ش-اڭعا شىعىپ، سەيىل قۇرىپ جۇرەدى. باالالرى جوقتا كەمپىرباالالرى ەرجەتىپ باليعاتقا توالدى. باالالر 

شىعىپ قاراسا، تاۋ باسىنان ەتەككە قاراي ءبىر قىز قوي جايىپ كەلە جاتىر ەكەن. قىز قويىن تاستاپ، كەمپىر مەن 
ۋسىن ىزعا سساۋلىقتى سۇراسقان سوڭ، شولدەگەن قىز سۋسىن سۇرايدى، مەيىرىمدى كەمپىر ق-شالعا كەلەدى. امان

 بەرەدى. مانادان بەرى قىزدان كوزىن ايىرماي ويالنىپ تۇرعان قارت:
 .سۇرايدى دەپ –ەشە قىزسىڭدار؟ ن ۇيدە ءبىر –
 .قارت سۇرايدى دەپ – كىم؟ اتى كەنجەسىنىڭ ەڭ –. قىز قايىرادى جاۋاپ دەپ – قىزبىز، توعىز ۇيدە ءبىر –
 قۇدالىق ،بارىپ ۇيىنە قىزدىڭ شال مەن كەمپىر. كەتەدى قويىنا ءسويتىپ قىز. قىز دەيدى – مەن، – كەنجەسى ەڭ –

 وزى كەلىسىپ، شال اتقا ءمىنىپ، جول تارتادى.-ەن شال ءوزدىم كەمپىر. بوالدى سويلەسپەك
ءتورت كۇن دەگەندە شال قىزدىڭ اۋىلىنا كەلىپ، اكەسىمەن سويلەسىپ، قۇدا ءتۇسىپ قايتادى. بولعان اڭگىمەنى  

-اياق كەمپىرىنە ايتادى. ەندى شال باالالرىن قايىن جۇرتىنا ەرتىپ اپارۋدىڭ قامىنا كىرىسەدى. باالالرى ءبىر-باستان
 بىر تۇيە جەتەگىنە االدى. بۇل ساپاردان قالعىسى كەلگەن كوكجان باتىر:-بىر ات مىنەدى، ءبىر

 دا، جاتقاندا بارا سوعان بار، تاۋ ۇلكەن ءبىر جولدا. دەيدى – بەرمەس، سەنبەسە بەرەر، سەنسە قىزىن ماعان –
 .دەيدى –! قونباڭىزدار دا قايتقاندا

 كوكجان باتىر ۇيدە قاالدى. باسقاالرى جول ءجۇرىپ، باعاناعى ۇلكەن تاۋعا كۇن باتقاندا ازەر جەتەدى.
 «قونبا» باتىر كوكجان»: تۇرىپ شال. اكەسىنە دەيدى –، «تۇن بولدى، قونايىق!»شالدىڭ ۇلكەن باالسى: ء

لىندەرىن تىپ، كەجا كۇن بىرنەشە كەلەدى، ۇيىنە قۇداسىنىڭ ءجۇرىپ، جول قاتىپ ءتۇن. دەيدى – «قونبايمىز دەگەن،
الىپ قايتادى. قايتقاندا جولداعى تاۋعا تاعى دا كەش كەلەدى. باالالرى بولماي اكەسىن كوندىرىپ، اقىرى سول تاۋعا 

-استارىنا مىنگەن اتتارى مەن جۇك ارتقان تۇيەلەرى جوق، مۇنارتقان تاۋ، جىمقونادى. تاڭەرتەڭ تۇرىپ قاراسا، 
جاققا جۇگىرىپ مالدارىن ىزدەيدى، تابا المايدى. ءسويتىپ ابىر سابىر بولىپ، شۋىلداسىپ ءجۇرىپ، -جىرت داال، جان

 .ىپ ءيىرىلىپ جاتىر ەكەنءبىر جارتاسقا كەلسە، ءبىر ايداھار اۋزىمەن قۇيرىعىن تىستەپ، بارلىق مالعا قارا بول
 ونداس. دەپ –« ەي، مالعۇن، ەڭ بولماسا مالىمنىڭ جارتىسىن قايتارساڭشى!»شال كەلە ساال ايداھارعا جالىنادى: 

 :دەيدى بىالي سويلەپ، ادامشا ءبىتىپ، ءتىل ايداھارعا
 – ڭ،بەرسە ماعان اتىردىب كوكجان باالڭ كەنجە ۇيىڭدەگى سەن ەگەر قايتارايىن، ءبارىن مالىڭنىڭ سەنىڭ مەن –

 .دەيدى
. شال باالالرىمەن اتتارىنا ءمىنىپ، قايتارادى وزىنە مالدارىن شالدىڭ جىالن. شال دەيدى –! بەرەيىن جارايدى، –

 تۇيەلەرىن جەتەكتەپ، بوس مالدارىن ايداپ، ۇيىنە كەلەدى.
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 كوكجان باتىر اعاالرى مەن اكەسىنىڭ الدىنان شىعىپ:
 :اكەسى ۋاقىتتا سول. بەرەدى وتە جاناپ جاندارىنان تۇلپارىمەن دەپ – جوقپىن، مەن سىزدەرگە ەندى –
 ايتاالپ،ق ءسوزىن اكەسىنىڭ. جالىنادى دەپ –ىڭنىڭ قاسىنا ءبىر تۇنەپ كەتسەيشى، جار بولماسا، تىم شىراعىم، –

 .نەيدىتۇ قاسىنا جارىنىڭ توقتاپ، ءتۇن ءبىر كوكجان قيماعان ءسوزىن اعاالرىنىڭ مەن اكەسى. جالىنادى دا اعاالرى
ەرتەڭىنە كوكجان باتىر ايداھارعا قاراي جول تارتادى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ ايداھارعا كەلەدى. كەلىسىمەن ايداھار 
كوكجان باتىردى الىس جەرگە، التىن شاشتى قىزدى الىپ كەلۋگە جۇمسايدى. كوكجان باتىر جولدا ءبىر سالت اتتى 

 .قولقااليدى دەپ –« اڭگىمە ايت!»ەكەۋى تانىسىپ كوكجان باتىر: ادامعا جولىعادى. 
 .تانىسى دەيدى –ا؟ ب ايتايىن بىلگەنىمدى با، ايتايىن ەستىگەنىمدى –
 .باتىر كوكجان دەيدى – ايت، بىلگەنىڭدى بوالدى، جالعان ەستىگەن –
 .دەيدى – تۇسەم، ىزىنە قارساقتىڭ تۇندە: بىلەتىنىم مەنىڭ ايتسام، بىلگەنىمدى –
رسىن، قاقىس جول»: دا وعان تانىسىپ، ونىمەن. كەزدەسەدى اتتىعا سالت ءبىر تاعى جاتسا، كەلە ازىلدەسىپ ەكەۋى –

 .باتىر كوكجان دەيدى –« اڭگىمە ايت!
 :باتىر كوكجان سوندا. ادام ەكىنشى دەيدى – با؟ ايتايىن بىلگەنىمدى جوق با، ايتايىن ەستىگەنىمدى –
 :كىسى الگى سوندا. دەيدى –! ايت بىلگەنىڭدى بوالدى، جالعان ەستىگەن –
ۇشەۋى دوستاسىپ كەلە جاتسا، والرعا تاعى ءبىر سالت  سوندا. دەيدى – بىلەم، سانىن جۇلدىزدىڭ اسپانداعى مەن –

 .دەيدى –« اڭگىمە ايت!»اتتى كىسى تاپ بوالدى. ونىمەن دە تانىسىپ كوكجان باتىر: 
 :تۇرىپ باتىر كوكجان. دا ول دەيدى – با؟ ايتايىن ەستىگەنىمدى با، ايتايىن بىلگەنىمدى –
 ى.دەيد –! ايت بىلگەنىڭدى بوالر، جالعان ەستىگەن –
 .ول دەيدى – بىلەم، سانىن بالىقتىڭ بارلىق ۇستىندەگى جەر مەن –

تىن كىم تىگىلگەن ال»ەندى تورتەۋى دوستاسىپ، ءجۇرىپ كەلە جاتسا، ءبىر باي جۇرتىنا جار سالىپ جاتىر ەكەن. 
ۇرتتىڭ ج جينالعان. دەپ –، «قاباقتى اتىپ تۇسىرسە، كىم كۇرەسىپ بالۋانىمدى جىقسا، سوعان قىزىمدى بەرەمىن

ۋانىن جىعا المايدى. تويعا كەز بولعان كوكجان باتىر بىرەۋى دە بايدىڭ التىن قاباعىن اتىپ تۇسىرە المايدى، بال
باعىن سىناپ، ونەر جارىسىنا تۇسەدى. التىن قاباعىن اتىپ ءتۇسىرىپ، وگىز بالۋانىن الىپ ۇرادى. جۇرتتان ونەرى 

 اسىپ، بايدىڭ قىزىن االدى. ولجا قىزىن كوكجان قاسىنا ەرگەن اۋەلگى جولداسىنا بەرەدى.
پ كەلە جاتسا، توي بولىپ جاتقان تاعى ءبىر اۋىلدى كورەدى، ول دا جامبى تىگىپ، بالۋان قىزدى الىپ جول ءجۇرى

جامبىمدى اتىپ تۇسىرگەن، بالۋانىمدى جىققان كىسىگە »شىعارىپ، قىز ۇزاتىپ جاتقان توي ەكەن. بۇل باي دا: 
 مۇنىسىن .ەتىپتى تاۋەكەل ۋعاسىنا باعىن دا تاعى باتىر كوكجان. سالىپتى جار جۇرتقا دەپ –، «قىزىمدى قوسامىن

 قىزدى شىەكىن. الىپتى قىزدى قاپتىرىپ، جەر بالۋانىن ءتۇسىرىپ، اتىپ جامبىسىن. كورىپتى قوش دا جولداستارى
لعا ۇزاتىپ، توي جاساپ جاتقان ءۇشىنشى اۋى قىز جاتسا، كەلە ءجۇرىپ جول بولىپ، التاۋ. سىيالپتى دوسىنا ەكىنشى

كەزىگەدى. مۇندا دا قىزدى قاباعىن اتىپ، بالۋانىن جىققان كىسى االدى ەكەن. كوكجان باتىر تاعى دا بالۋانىن جىعىپ، 
 التىن قاباعىن اتىپ ءتۇسىرىپ، قىزدى االدى. ءۇشىنشى قىزدى قاسىنداعى ءۇشىنشى جولداسىنا قوسادى.

ىپ جولعا شىعادى. بىرنەشە كۇن جول جۇرگەننەن كەيىن ءۇش قىز العان ۇشەۋى كوكجان باتىردان ەندى جەتەۋ بول
ءبولىنىپ قاالدى. كوكجان باتىر جالعىز ءوزى ءبىر اۋىلعا كەلسە، ۇلكەن توي بولىپ جاتىر ەكەن. ەستىگەن قۇالققا 

دىڭ كەرەمەت كەرىم، التىن شاشتى سۇلۋ ، ءبىر باي«اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار»قىز بەدەلى جەر جارادى. 
التىن قاباقتى اتىپ تۇسىرگەن، بالۋاننان كۇشى اسىپ جىققان كىسىگە قىزىن اتاستىرماق »قىزى ەكەن. بايدىڭ شارتى: 

 عانقوسىل قەلىپ شەتتەن تەك. الماپتى ورىنداي شارتىن بۇل بايدىڭ بىرى-بىردە جۇرتتىڭ. دەيدى –،«ەكەن
ر عانا بايدىڭ شارتىن تۇگەل ورىنداپ، قىزىن االدى دا ايداھارعا جول تارتادى. ەكەۋى جول باتى كوكجان جوالۋشى

ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، ايداالدا تۇرعان اق وتاۋدى كورەدى. اق وتاۋدىڭ قاسىندا سارقىراپ اققان ۇلكەن وزەن بار 
ول يەسىز اق وتاۋدى پاناالپ، كوكجان قوتان تىگىلگەن شاعاال اپپاق اۋىل كورىنەدى. س-ەكەن. ونىڭ ارجاعىندا القا

باتىر مەن قىز اڭ اۋالپ، كۇن كورەدى. ءبىر كۇنى كوكجان باتىر اڭ اۋالۋعا كەتكەندە، قىز وزەننىڭ جاعاسىنا باسىن 
جۋعا بارسا، ەدىلدىڭ ار جاعىنان ءبىر كىسى كەلىپ، ول دا باسىن جۋادى. قىزدىڭ ءبىر تال التىن شاشى سۋمەن 

 الدىنا بارادى. شاشتى قولىنا ۇستاپ، جىگىت كۇركەدە جاتقان جالماۋىز كەمپىرگە الىپ كەلەدى. اعىپ، جىگىتتىڭ
 بىرازدانء ول ەدى، يگى بولماسا ايەلىم مەنىڭ ۇقسايدى، شاشىنا التىن ايەلىمنىڭ كەتكەن ايرىلىپ مەنىڭ مىناۋ –

 دەپ –رىنەدى. سونى ماعان قااليدا الىپ بەر، كو قولىندا بىرەۋدىڭ بەلگىسىز وتاۋدا اق جاعىنداعى ار ەدىلدىڭ بەرى
 :كەمپىر. جالىنادى

 .دەيدى –! دايارال شاراپ تورسىق ءبىر قايىق، التىن ءبىر ماعان تەك بەرەيىن، الىپ جارايدى، –
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جىگىت التىن قايىعى مەن شارابىن دايارالپ، كەمپىرگە الىپ كەلەدى. كەمپىر شارابىن الىپ قايىقپەن ەدىلدىڭ ار جاعىنا 
ىقتى ساۋل-وتەدى. ەدىل جاعاسىنداعى قالىڭ قامىسقا قايىعىن بايالپ، وتاۋدا وتىرعان قىزعا كەلەدى. كەلىپ، امان

ىم مىناۋ اق وردا مەنىڭ ءۇي»ءۇشىن، كىمنەن كەلگەنىن سۇراپ بىلەدى. سۇراسقاننان كەيىن، ودان قاشان، قايدان، نە 
ايتپاساڭ ولتىرەمىن، اعاڭنىڭ جانىن »دى كەمپىر. قىز ۇندەمەيدى. زىركىلدەي دەپ –« ەدى، رۇقساتسىز كىردىڭدەر!

 .دەيدى –، «ايتساڭ ولتىرمەيمىن
 قايتىپ ڭنانا باتىر كوكجان. كەتەدى شىعىپ ايتىپ كۇنىن كەلەتىن كەمپىر. قىز دەيدى –! ايتسا سۇرايىن جارايدى، –

 .كەلەدى
 قىز اعاسىنان:

 ااڭع دا تاعى باتىر كوكجان. ايتپايدى اعاسى. سۇرايدى دەپ –دى؟ بوال قايدا جانىڭىز ءسىزدىڭ وسى كوكە، –
 زالىم. دەيدى – ،«ايتپادى كوكەم»: تۇرىپ قىز. دەيدى – «ءبىلدىڭ؟ نە»: كەلىپ كەمپىر جالماۋىز. كەتەدى
ەسپىن مە قارىنداسىڭ سەنىڭ مەن ەمەسسىڭ، اعام مەنىڭ سەن ايتپاسا، كەلگەندە ەندى». بەرەدى اقىل قىزعا كەمپىر

 .قاالدى كەتىپ تاعى كەمپىر ايتىپ سونى. دەيدى –، «دەپ جىال، سوندا ايتادى
كوكجان باتىر اڭنان قايتىپ كەلگەن سوڭ، قىز سۇراپ ەدى، اعاسى ايتپادى. ايتپاعان سوڭ، قىز جىالدى. سوندا 

 .دەيدى –« ايتسام ايتايىن، جىالپ بولمادىڭ عوي!»كوكجان باتىر ويالنىپ: 
 دەيدى –« لما!نىم وڭ جاق كورپەنىڭ استىندا، باكىنىڭ ۇشىندا، ءتىرى جانعا ءتىس جارىپ ايتۋشى بوجا مەنىڭ –
 كەتەدى، اڭعا تاعى ەرتەڭىنە دە،

 – ،«ەنەك ۇشىندا باكىنىڭ استىندا، كورپەنىڭ جاق وڭ –كوكەمنىڭ جانى »كەمپىر كەلىپ سۇراعاندا قىز ايتادى: 
ىر، قىزدى شاراپ بەرىپ ماس قىلىپ، وڭ جاق كورپەنىڭ استىنداعى باكىنى كەمپ قۋ قۋانعان ەستىپ، ونى. دەيدى

نا تۇسىنەن ايرىلعان قىزدى قايىققا سالىپ، كەمپىر ەدىلدىڭ ارجاعى-قىزدىرىپ، سۋعا القتىرىپ جىبەرەدى. ەسالىپ، وتقا 
 وتەدى. بارىسىمەن قىزدى التىن سارايعا قاماپ تاستايدى.

سول ۋاقىتتا باياعى بىرگە كەتكەن ءۇش كىسىنىڭ كوڭىلدەرى قاياۋ، قاباقتارى كىربەڭ تارتىپ، ءبىر سەزىك پايدا 
جارىق جۇلدىز اعىپ ءتۇستى. كوكجان باتىر دۇنيەدەن ءوتىپتى. »والدى. سوندا جۇلدىزدىڭ سانىن بىلەتىن كىسى: ب

ىمەن جان باتىردىڭ ىزكوك كىسى تۇسەتىن ىزىنە قارساقتىڭ. دەيدى –، «ەندى ونىڭ سۇيەگىن ىزدەپ تابۋ كەرەك
ىپ جاتىر ەكەن. بالىقتىڭ سانىن بىلەتىن كىسى ماناعى اق وردانىڭ ۇستىنەن شىعادى. كەلسە، كوكجان باتىر ءول

بالىقتارىن تۇگەلدەسە، شورتان جوق ەكەن. ول دەرەۋ شەگىنىپ سۋعا ءتۇسىپ، ەدىلدىڭ تەرەڭ جەرىنەن شورتاندى 
تاۋىپ االدى. ۇيگە اكەلىپ شورتاننىڭ ءىشىن جارسا، ىشىنەن باكى شىعادى. ونى كوكجان باتىر جاتقان كورپەنىڭ وڭ 

ا تىعادى. سول ۋاقىتتا قوزعالعانداي بوالدى. كوكجان باتىردىڭ جانى ەكەنىن والر سوندا بىلەدى. باكىنى جاڭ استىن
قاتتى »الىپ وتقا قىزدىرىپ، سۋعا ماالدى دا، كورپەنىڭ استىنا قايتا تىعىپ قويىپ ەدى، كوكجان باتىر ويانىپ: 

 :كىسى تۇسەتىن ىزىنە قارساقتىڭ. دىتۇرەگەلە ۇشىپ ورنىنان دەپ –، «ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەنمىن عوي
 قايتىپ روال ايتىپ، سونى. دەيدى – الدىق، ءتىرىلتىپ ءبىز قالىپسىڭ، ءولىپ جوقسىڭ، ۇيىقتاعان سەن جوق، –

 .كەتەدى
ەندى كوكجان باتىر قىزدى ىزدەپ ەدىلدىڭ ارجاعىنا وتەدى. اۋىل شەتىندەگى جەرگە كەلسە، ءبىر كەمپىر وتىر ەكەن. 

سويلەسىپ، كوپ حابار ەستيدى. سول اۋىلدا ءبىر حان قىزىن ۇزاتايىن دەپ جاتىر ەكەن. كوكجان  كەمپىرمەن
 ايتپايدى.« وزىنىڭ كىم ەكەنىن»باتىردىڭ تۇلپارى دا سوندا ەكەن. كەمپىرگە كوكجان باتىر ء

 .باتىر دەيدى –ءجۇرىڭىز، تويعا بىرگە بارايىق!  شەشە، –
 ەسە،د قوسايىن بايگەگە. ەكەن جاتىر بولعالى جارىسى بايگە بارسا، تويعا. ىركەمپ دەيدى –! بارايىق بارساق –

 نماعا تۇلپاردى»: باتىر كوكجان كورگەن مۇنى. جوالتپايدى جاندى ءتىرى ماڭايىنا تۇلپارى باتىردىڭ كوكجان
 دەياكەڭ تۇگىل، سەن». ەلەمەيدى ەشكىم ءسوزىن ونىڭ. دەيدى –« ەر، مەن ءمىنىپ ۇيرەتىپ بەرەيىن!بەرىڭىزد

 اقىرىندا سوڭ، بولماعان سۇراپ. جۇرت دەيدى – «كەلدى؟ قايدان ونەر ونداي ساعان ءجۇر، الماي ۇيرەتە كىسى
ينالعان جۇرت ونى دا ەلەڭ قىلمايدى. ج. وقىرىنادى تانىپ تۇلپار مىنگەندە ۇستىنە باتىر كوكجان. بەرەدى اتتى

 ىشىندە بۋلى ەكەن، تۇلپارىنا ءمىنىپ الىپ، قىلىشىن قولعا الىپ ايعايالپ:جاراعى كيىمىنىڭ -كوكجان باتىردىڭ قارۋ
. ەكەن جابىق ساراي. كەلەدى سارايعا ءبىر شىعىپ، بىالي. جونەلەدى شابا دەپ –! بىالي ەمەس، والي ۇيرەتۋ –

الىپ  سارايدان ىندىرىپ، اشىپ قاراسا، ىشىندە ماس بولىپ جاتقان كىزدى كورەدى. كوكجان قىزدىس بۇراپ كىلتىن
 شىعادى. ەكەۋى باياعى التىن قايىققا وتىرىپ، تۇلپاردى ءجۇزدىرىپ، ەدىلدىڭ بەرگى جاعىنا وتەدى.

ەندى كوكجان باتىر ايداھاردى ىزدەيدى. بىرنەشە اي جول ءجۇرىپ، ايداھاردىڭ تۇرعان جەرىنە كەلسە، ايداھاردىڭ 
نادايدان كورىپ، قارا جىگىتتى كوكجان باتىر اتادى. قارا جىگىت قاسىندا تورى اتتى ءبىر قارا جىگىت جاتىر ەكەن. ا

 اتا باتىردىڭ وعى تاۋسىالدى.-قوزعالمايدى. قانشا اتسا دا وعى دارىمايدى. اتا
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 ءتىپتى بولماعان سوڭ، كوكجان باتىر قارا جىگىتتىڭ قاسىنا كەلىپ ءجون سۇرايدى: 
 .باتىر كوكجان دەيدى – ءولتىردىڭ؟ نەگە ونى سەن. ىەد دوسىم مەنىڭ ايداھارىڭ ولتىرگەن سەنىڭ مىنا –
 ونى ەنم سوندىقتان،. كەتىپتى الىپ اكەمدى مەنىڭ ول جاتقاندا قۇرساعىندا انامنىڭ مەن. ولتىرمەيىن نەگە مەن –

 ى قارا جىگىت.دەيد – الدىم، كەگىمدى ءولتىرىپ،
 كىم؟ اتى اكەڭ –
 .باتىر كوكجان –

ىپ بااللى ەكەۋى سول جەردە قۇشاقتاس-ەلدەن كەتكەندە ىشتە قالعان باالسى ەكەن. اكەلىسويتسە، ول كوكجان باتىر 
 ەسەن ەلىنە كەلىپ، بارشا مۇراتىنا جەتىپتى.-كورىسىپ، تابىسىپتى، امان

 . ەسەكمەرگەن10
وتكەن  ىنانباياعىدا ءبىر كىسى ولەر الدىندا، ارتىندا قالىپ باراتقان جالعىز باالسى ەسەكمەرگەنگە ءوزىنىڭ باس

باالم، سەن جالعىز ءوزىڭ ءجۇرىپ ورمانعا بارما، تاقىر جەرگە بارىپ، موالعا بارىپ »تاجىريبەسىن قورىتىندىالپ: 
ورىنداپ جۇرەدى. ءبىراقتا  اقىلدى ايتقان اكەسى دەپ – ،«جارايدى» باالسى. دەيدى –، «ءجۇرۋشى بولما؟
ىڭ ءبارى تۇككە تۇرعىسىز قيال بوالر، ودان دا وسى اكەم ايتقان وسى اكەم ماعان نە ايتتى، وسىن»ەسەيگەن سايىن: 

 اسىنىپ، ساداعىن ەرتپەي، جولداستارىن دەگەن «ەرەم» دەپ، –، «ورمان، موالعا، تاقىر جەرگە بارسام قايتەدى؟
-ان، وزىنەتاس بولسا دا باتىر، قۇرااليدىڭ كوزىنەن تيگىزەتىن مەرگەن بوالتىن. سوندىقج باال. كەتەدى ءجۇرىپ جول

وزى سەنىپ، ول جالعىز جۇرمەكشى بوالدى. جولدا اڭدارىن اتىپ ورمان ىزدەپ، اقىرىندا ءبىر ورمانعا كەلەدى. كەلسە، 
قوي، وسى ىزدەپ »ورمان ىشىندە اڭدار جۇرەدى. وسى اڭداردى اتىپ ازىق قىالدى. ول وسىالي وتىرىپ وياليدى. 

 ءۇش تۇندە ول اسىپ، ەت قازانىنا جول. بوالدى تۇنەمەكشى وسىندا ول دەپ، –، «جۇرگەنىمدە ورمان عوي
 تاماق لو ءسويتىپ، بوالدى، جوق ەشكىم كەلەر ءالى ءبىراق جاعادى، الۋالتىپ وتتى قۇراستىرىپ، باسىن اعاشتىڭ

جەزتىرناق كەلەدى. قانشا باتىر بولسا دا وسىدان قورقادى. جەپ وتىرعان تاماعىنان  ءبىر بويلى ۇزىن وتىرعاندا جەپ
ەت بەرەدى جەزتىرناققا، ءبىراق جەزتىرناق دارمەنسىز بوالدى، تىرناعى يكەمگە كەلمەي جەي المايدى. ەسەكمەرگەن 

ەن وسىنىڭ قايتا سوعارىن بىلگ اۋزىنا قاسىعىمەن ەت ساالدى. اقىرىندا جەزتىرناق شىدامى جەتپەي كەتىپ قاالدى.
جاعا وتىرىپ، ءبىر تومار اعاش اكەلىپ، باسىنا باس كيىمىن -ەسەكمەرگەن ايال جاساۋدىڭ امالىن قاراستىرادى. وتتى جاعا

كيگىزىپ، كيىمىن جامىلدىرىپ، ونىڭ جانىنا تاستايدى دا، ورماننىڭ بيىك اعاشىنىڭ باسىنا شىعىپ وتىرىپ، جەزتىرناقتى 
ى. جەزتىرناق باتىر باال جاتقاننان كەيىن كەلىپ، جاڭاعى تومار اعاشقا تىرناعىن ساالدى، ءبىراق تىرناق تەرەڭ باقىاليد

الماي جاتقان جەردە ەسەكمەرگەن ساداقپەن اتىپ ولتىرەدى. سوسىن ءوز ورنىنا قايتا بارىپ، -باتىپ كەتىپ، اال
دا وتكىزىپ، ەندى مواللى، ەلسىز داالنى ىزدەيدى. اقىرىندا، جەزتىرناقتىڭ تىرناعىن كەسىپ االدى. سول ءتۇندى ورمان

ودا تابىالدى، اتىپ العان اڭدارىن اسىپ جەپ، سول تۇندە موالنىڭ قاسىندا وتكىزگىسى كەلەدى. تاماعىن جەپ 
اقتىڭ تىرناعى نوتىرعاندا تاۋتويالۋ كەلەدى. ءبىراق ول باتىر باالدان قورىققانىنان قاشا جونەلەدى. اقىرىندا باال جەزتىر

، يا، بۇنىڭ جانى تىلىندە ەكەن»مەن تاۋتويالۋدىڭ ءتىلىن كەسىپ االدى. تاۋتويالۋ ولەدى. ەسەكمەرگەن وياليدى: 
 «.مانا عوي جاالعان جەرىن وياتىن ەدى

 دەپ –« قوي، ەندى ەكەۋىنەن امان ءوتتىم، ەندى نەسىنە قورقامىن؟»سۇيتسە دە، باال ەندى ساسايىن دەدى. 
جەر ىزدەيدى. بۇنىسى دا تابىلىپ، سول ءتۇندى تاقىر جەردە وتكىزەدى. ءتۇنى بويى ەشتەڭە كورمەيدى.  رتاقى

بەرى دە وتە المايدى. االسا جەرىن ىزدەپ -تاڭەرتەڭ تۇرسا، ايناالسىن تاۋ قورشاپ الىپتى. ەسەكمەرگەن تاۋدان ارى
 سەن، ەسەكمەرگەن، مەن»عى تاۋعا ءتىل بىتەدى. شىعايىن دەسە، جاڭاعى تاۋ سىلكىنىپ قاالدى. ءسويتىپ، جاڭا

ايداھارمىن. سەنىڭ باتىرلىعىڭدى ءبىلىپ، ءبىر قيىنشىلىق جاعدايدا سەنى وسىالي قولعا ءتۇسىرىپ وتىرمىن. مەنىڭ 
ەكى تۋىسىم بار ەدى. بىرەۋى جەزتىرناق، ەكىنشىسى تاۋتويالۋ، ال ەندى سونىڭ ءبارىن ءوزىڭ ءولتىرىپ وتىرسىڭ. 

ڭ ءبارى ماعان تارشىلىق جاعدايدا كومەك كورسەتەتىن، ءبىراق ەندى جوق. سوندىقتان سەن ماعان كومەك سونى
 اندايق» كەلىسىپ، ەسەكمەرگەن دەپ – «جاقسى جارايدى،». دەيدى –« كورسەتسەڭ، سەنى امان ەلىڭە جىبەرەمىن

ندى ەسەكمەرگەندى ءوزىنىڭ مەكەنىنە ە بولىپ، ايداھار تاۋ جاڭاعى. دەيدى – ،«بارامىن دا جۇمساساڭ جۇمىسقا
قاراي الىپ كەتەدى، كەلسە ايداھار ايتقانداي ەكەن، وزىنەن باسقا ءتىرى ايداھار جاۋى بوالدى. وسىنىڭ ءبارىن 
ءولتىرىپ جۇرگەن ايداھارالردىڭ باسقا توبى بوالتىن. ەندى بۇگىن سوڭعى ايداھار كەلىپ، ونى ولتىرمەكشى ەدى. 

كمەرگەن دوس بولىپ، ەندى جاۋعا تىنباي قاراپ تۇرادى. ەسەكمەرگەننىڭ قولىندا ۇلكەن ءبىراق بۇعان ەسە
جەزتىرناقتىڭ تىرناعى بوالدى. وسىالردى كەرەك جەرىنە جۇمساپ، بارىنەن دە باسىم ءتۇسىپ، ايداھاردى قىرادى. 

رزا مىس بەرەدى. ەسەكمەرگەن ىبۇعان كوڭىلى بىتكەن ايداھار ەسەكمەرگەنگە ات باسىنداي التىن، قوي باسىنداي كۇ
بولىپ، ەلىن ىزدەپ كەتەدى. اقىرىندا، ەلىن دە تابادى. ءوزى كەتكەندە جالعىز شەشەسى بوالتىن. ول باالسىن جاتسا 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1149 bet 

ەسەن -دا تۇرسا دا وياليتىن. كوزىنەن سوراسى اعىپ جىالپ جۇرەتىن. اقىرى، بۇل جاعداي دا وزگەرىپ، باالسى امان
 ادى. ءسويتىپ، ەسەكمەرگەن قىزىقتى داۋرەن ءسۇرىپ، باي بولىپ بارشا مۇراتىنا جەتەدى.كەلىپ، شەشەسى قۋان

 . توتان باتىر11
ول جەتى ايشىلىق ج -ەرتە، ەرتە، ەرتەدە قۇباحان دەگەن حان ەكەن، مالىنىڭ سانى جوق ەكەن. حاندىعىنىڭ كولەمى

ۇل تۋعاندا ءبىر بيەسى قوسا قۇلىنداپتى. ول  ەكەن. قۇباحان جالعىز ۇل كورەدى، ۇلىنىڭ اتىن توتان قويادى.
ى. تۇر! توتاننىڭ قاينىنا باراتىن كەزى جەتت»قۇلىندى ۇلىنا ارناپتى. قۇباحان ءبىر كۇنى ءتۇس كورەدى. تۇسىندە: 

 حان، مىرشىنتە –ەلىڭدى جي، تويىڭدى جاسا. بارسا جولداس ەرت، بارماسا ءوزىن جىبەر. ونىڭ قايىن اتاسىنىڭ اتى 
 جاراعى-ارۋق اتى، جول، ايشىلىق جەتى –شىنتەمىر حاننىڭ جالعىز قىزى. جولى -كۇنىكەي. كۇنىكەي-نىڭ اتىىجار
 .دەيدى – «!بولسىن ساي

حان ەرتە تۇرىپ، ەلىن جيىپ، كورگەن ءتۇسىن ايتادى. جانە توي جاساپ، توتاندى شىنتەمىر حاننىڭ ەلىنە جىبەرمەكشى 
ەشبىر ادام جولداس بولىپ بارۋعا جارامايدى. توتان جالعىز كەتەتىن بوالدى.  بوالدى. ءبىراق سونشا الىس جولعا

توتانعا كوك تۇلپاردى مىنگىزەدى. جولىنا اقسارباس شالىپ اتتاندىرىپ، بىرنەشە كۇنشىلىك جەردەن جولداستارى 
 كەرى قايتىسادى.

 ەگەند –« اراي جۇرە بەرسە تابادىكۇننىڭ باتىسىنا ق»توتان جولىن دۇرىس بىلمەسە دە، ءتۇس كورگەن اتاسى، 
. اۋىستايدىد تىستان دەپ – «سۇرايىن جول». كەزىگەدى ۇيگە جالعىز كۇنى ءبىر كۇندەردە. كەلەدى ءجۇرىپ باعىتپەن
 ولمەنج بۇل جەيمىن، سەنى ءتۇس، اتتان»: توتانعا سۇراعان ءجون. شىعادى كەمپىر جالماۋىز ءبىر ىشىنەن ءۇيدىڭ
 ەيىن،كور قىزىق ۇيلەنەيىن، جاسپىن، مەن»: توتان. كارلەنەدى دەپ –، «ۇرۋگە ءتيىس ەمەسج باالسى ادام ەشبىر

 قابىل ىنتىلەگ توتاننىڭ كەمپىر. جالىنادى دەپ – «!جىبەرىڭىز مەنى. بەرەيىن اكەلىپ ساعان كۇنىكەيدى قايتاردا
 .بەرەدى جۇرە ارى ودان توتان. بەرەدى قويا سىلتەپ جولعا دۇرىس الىپ،

كۇندەردە ءبىر كۇنى توتان قالىڭ ورمانعا كەزدەسەدى. ءجۇرىپ كەلە جاتسا، ساۋىسقانداردى بىلدىرمەي ۇستاپ الىپ، 
قۇيرىق قاناتىن جۇلىپ الىپ قويا بەرىپ، ەرمەك جاساپ جۇرگەن ءبىر ادامدى كورەدى. توتان كەلىپ سالەم بەرىپ، 

يالۋشى ادام ەكەن. جۇمىسى بولماعانسىن، ساۋىسقاننىڭ كوزىن امانداسادى. ءجۇرىسىن تۇسىندىرەدى. بۇل ادام كوز با
ۇلىقسات ەتسەڭىز، سىزگە جولداس بولىپ، بارىپ قايتايىن، »بايالپ، ەرمەك جاساپ ءجۇر ەكەن. ول كىسى توتانعا: 

 ارىء ودان بولىپ جولداس ەكەۋى سونىمەن،. ەتەدى ۇلىقسات توتان. بىلدىرەدى تىلەك دەپ –« قىزىق كورەيىن!
 بەرەدى. جۇرە

بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، ورماننان شىعادى. اشىق االڭدا ءبىر ادام كيىكتەردى قۋىپ، ۇستاپ ءجۇر ەكەن. اياعىنا بايالعان 
قازانداي ەكى تاسى بار. توتاندار بۇل ادامعا كەلىپ امانداسادى. ءجون سۇراسادى. بۇل جەالياق دەگەن جۇيرىك 

سىزگە جولداس بولىپ، قىزىق كورىپ »ىمەن توقتاي المايدى ەكەن. سونىمەن ەكەن. اياعىنا تاس بايالماسا ەكپىن
 دەپ، ول دا توتان باتىرعا ىلەسەدى.« قايتايىن

ۇشەۋى جولداس بولىپ جۇرە بەرەدى. كۇندەردە ءبىر كۇنى كول جاعاسىندا مىلتىق ۇستاپ وتىرعان ادامعا كەزدەسەدى. 
ن. اتقان اڭى ءبىر تاۋلىكتە سول اتقان مەزگىلىندە تۇسەدى ەكەن. ءجون سۇراسادى. بۇل كىسى اتاقتى مەرگەن ەكە

ىزگە مەن دە س»مانىسىن بىلگەننەن كەيىن، -دەگەنشە سول اققۋ تۇسەدى. ءجون« ا»كەشە ءبىر اققۋ اتقان ەكەن، ء
 .جۇرەدى بىرگە دەپ –، «جولداس بولىپ، قىزىق كورىپ كەلەيىن

ۇندەردە ءبىر كۇن سورتاڭ جەرگە تاپ بوالدى. جاعاالپ ءجۇرىپ كەلە ەندى بۇالر تورتەۋ بولىپ كەلە جاتادى. ك
جاتسا، ءبىر ادام جەرگە جابىسىپ، قۇالعىن توسەپ تىڭ تىڭداپ جاتقانىن كورەدى. ءجون سۇراسىپ بىلىسەدى. بۇل 

انى ءبىلىپ عۇستى ءبارى بىردەي. بولعان ۋاقي-ادام اتاقتى تىڭشى ەكەن. ونىڭ بىلمەيتىنى جوق. وعان جەردىڭ ءاستى
 لەسەسوي. دەيدى –، «قازىر جەر استىندا جەتى ەل سوعىسىپ جاتىر، سونى تىڭداپ جاتىر ەدىم»وتىرادى ەكەن. ء

 .ورەدىك ماقۇل توتان. ايتادى تىلەگىن دەگەن – ،«قايتايىن كورىپ قىزىق بولىپ، جولداس سىزگە دە مەن»: كەلە
ردە ءبىر كۇنى بۇالرعا ۇلىتاۋ كورىنەدى. جاقىنداعاندا تاۋالر ەندى بەسەۋى بولىپ، ىلگەرى جۇرە بەرەدى. كۇندە

بىرى سوعىلىپ، قوزعالىپ تۇرادى. بۇالر تاڭدانىسىپ تۇرا قاالدى. ءبارى جاقىن بارۋعا قورقادى. جولداستارىن -بىرىنە
 تۇرادى. وسى اراعا قويىپ، توتان ءوزى بارادى. ەگەر ءبىر جانجال بوال قالسا، جولداستارى كومەككە ءازىر

كەلسە، بۇل تاۋدى ءبىر ءداۋ مەكەن ەتەدى ەكەن. ونىڭ ءۇش باالسى بار ەكەن. باالالرى ەنشىگە تاالسادى ەكەن. 
 «والي بولسا، اربىرىڭە كۇشتەرىڭە قاراي ەنشى بەرەمىن. قايسىڭنىڭ كۇشىڭ كوپ بولسا، وزىمدە قاالسىڭ!»اكەسى: 

بولماۋى سەبەبى: ءارقايسىسىنىڭ جاسىنا، كۇشىنە قاراپ ولشەپ  بىردەي تاۋدىڭ. ەكەن تۇر كوتەرتىپ تاۋدى دەپ، –
كىشى ۇلى ەكەن. توتان بارعانسىن ءجون سۇراسادى. والر  -كوتەرتكەن ەكەن. تاۋدى كوبىرەك قوزعاپ تۇرعان

 .ەرەدى توتانعا دەپ –، «مەن دە قىزىق كورىپ قايتايىن»ەنشىلەرىن بولىسەدى. ءداۋدىڭ كىشى ۇلى: 
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جۇرە -ساۋىقپەن جۇرە بەرەدى. ساپار وتە قىزىقتى بوالدى. جۇرە-ن بۇالر التاۋ بولىپ جولعا شىعادى. ويىنسونىمە
 بۇالر شىنتەمىر حاننىڭ ەلىنىڭ شەتىنە ىلىنەدى. انىقتاپ، سۇراپ بىلىسەدى.

حاندار بار  قشىلشىنتەمىر حاننىڭ ورداسىنا كەلىپ حابارالسىپ، قوناق ۇيگە تۇسەدى. قوناق ۇيدە نەشە ءتۇرلى ساۋى
ۇيگە -ەكەن. ساۋىق اسپاپتارى دا جەتكىلىكتى. حانعا حابار ەتىپ، ءجونىن ءمالىم ەتۋگە كىسى جىبەرىپ، بۇالر ۇيدى

 ءبولىنىپ جاتا بەرەدى.
كۇندەردە ءبىر كۇنى حان بۇالردى شاقىرتىپ، توتاننىڭ تىلەگىن ماقۇلداپ، كۇنىكەيدى بەلگىلى شارتپەن بەرمەكشى 

 بوالدى.
يىندا ساحىن دەگەن قالماقتىڭ حانى بار. سونى جاۋالپ، جەرىن، سۋىن، ەلىن ماعان كوندىرىپ بەر. قاسىڭا بو ەدىل –

 .حان دەيدى –جولداس، استىڭا ات بەرەيىن. ەگەر مۇنى ورىنداماساڭ، كۇنىكەيدى بەرمەيمىن! 
دا وسىندا جاتا بەرسىن.  استارىمجولد ءوزىمنىڭ جوق، كەرەگى جولداستىڭ ماعان –. توتان دەيدى –! جارايدى –

 .دەيدى –بارعانشا ءمىنىپ باراتىن ات بەر، ءوزىمنىڭ اتىم تىنىقسىن، 
جاراعىن سايالپ الىپ، جولداستارىمەن قوشتاسىپ، جولعا -دەپ ءبىر قارا تۇلپار بەرەدى. توتان قارۋ« ماقۇل»حان 

قالماقتىڭ ەلىنە بارىپ، سوعىس ساالدى. ون جەتى شىعادى. سول كەتكەننەن باتىر بىرنەشە اي حابارسىز كەتەدى. 
كۇندە قالماق حانىنىڭ اسكەرىن قويداي قىرىپ، ءوزىن ءولتىرىپ، ەلىن كوندىرىپ، شىنتەمىرگە قاراتىپ ەلگە كەلەدى. 

، ققالماق حانىنىڭ باسىن شىنتەمىردىڭ الدىنا اكەلىپ تاستايدى. حان رازى بولىپ، تويدىڭ جابدىعىنا كىرىسەدى. ءبىرا
 حاننىڭ باتىر باراق دەگەن پالۋانى كۇنىكەيگە عاشىق ەكەن. كەلىپ حاندى ازعىرادى:

 شارت ولساب دە ءالى. ەمەس ءجون جىبەرۋ بەرىپ كۇنىكەيدى باالعا ءبىر قامشىلى ساباۋ اتتى، سالت باستى، جالعىز –
ەيدى ا السىن، ايتپەسە، كۇنىكشىقس زىپو جارىستا جاياۋ اتۋدا، قاباق التىن بايگەسىندە، ات كۇرەستە،. كەرەك قويۋ

 :توتان. تۇسىندىرەدى جايىن باسەكە توتانعا كونىپ، سوزىنە باتىردىڭ باراق حان. دەيدى –بەرۋگە بولماس، 
 باستاالدى، كۇرەس اۋەلى. باستاالدى توي. دەيدى – قاشپايمىن، دە بارىنەن مەن ءبىلسىن، ءوزى حان مەيلى، –

باراق، توتان جاعىنان ءداۋدىڭ باالسى شىعىپ، كۇرەسەدى. جارتى كۇن كۇرەسكەننەن  باتىر جاعىنان حان بالۋانعا باس
كەيىن توتاننىڭ بالۋانى جىعادى. التىن قاباق اتىسادى. حان ءۇش جۇزدەي مەرگەن شىعارعان ەكەن. بىرەۋى دە 

 تيگىزە المايدى. توتاننىڭ مەرگەنى اتىپ تۇسىرەدى.
. اتتى ءۇش كۇنشىلىك جەردەگى سارى قازىقتان جىبەرەدى. حان ءۇش جۇزدەي كوك مويىن ات بايگەسى باستاالدى

 جۇيرىك شىعارادى. توتان كوك تۇلپارمەن ءوزى شابادى.
 ات قايتتى سارى جازىقتان شۇباتىلىپ،

 جالعىزعا قىلسىن الال جاردەمشىلىك.
 دەگەندە وزىپ شىقتى« ا»سان قولدان، ء

 جالعىز شىعىپ.توتاننىڭ قارا كوگى 
 ارۋاعى ەر توتاننىڭ اسادى ەندى،

 قامشىنى كوك تۇلپارعا باسادى ەندى.
 سان قولدان وزىپ كەلگەن كوك تۇلپاردى

 كورگەن سوڭ، شىنتەمىر حان ساسادى ەندى.
 ءسويتىپ، توتان ات بايگەسىنەن دە وزىپ شىعادى. 

 ەندى جاياۋ جارىس بوالدى. حان ءبىر مىستان كەمپىر شىعارادى.
شولگە »توتان جەالياقتى شىعارادى. بۇالر دا جوعارىداعى ات جىبەرىلگەن جەردەن جارىسپاق بوالدى. مىستان كەمپىر: 

دەپ، جەالياققا شاراپ بەرىپ ماس قىالدى. ول ماس بولىپ، ۇيىقتاپ قاالدى. مىستان جۇگىرىپ كەتىپ « ىشەتىن سۋ
ىنشى كۇنى تۇرسا، كەمپىر جوق، كەتىپ قالعان. بۇل، قاالدى. جەالياق، سول جاتۋمەن ەكى كۇن جاتادى. ءۇش

والردىڭ ەڭ سوڭعى جۇگىرەتىن، ءۇشىنشى كۇنى ەكەن. جەالياق مىستاننىڭ الداعانىن بىلەدى دە، تۇرا جۇگىرەدى. 
ساسكە تۇستەن اسقاندا كەمپىردىڭ قاراسىن كورەدى. جەردەن ءبىر ۋىس توپىراق االدى دا، كەمپىرگە جەتىپ كەلىپ: 

ندە، مىستان جالت قارايدى. قولىنداعى توپىراقتى مىستاننىڭ كوزىنە شاشىپ جىبەرەدى. دەگە –« ت، كەمپىر!اي»ء
كەمپىر كوزىن ۋقاالپ قالعاندا، جەالياق كۇتىپ تۇرعان كوپشىلىككە جۇگىرىپ جەتىپ كەلەدى. حان جەڭىلەدى. 

 كۇنىكەيدى بەرەتىن بوالدى. بۇالر جايعاسىپ جاتا بەرەدى.
ە ءبىر كۇنى باتىر باراق قىرىق كۇيمەلى اربا دايارالپ، وعان ەكى قىز، ءبىر دەلبەشى مىنگىزىپ، كۇنىكەيدى كۇندەرد

 ءمىنىپ، تىناا دەپ –« قاالنى قىرامىن»تۇندە الىپ قاشادى. ەرتەڭىنە تىڭشى ءبىلىپ قالىپ، توتانعا ايتادى. توتان: 
 :جالىنادى كەلىپ جۇگىرىپ بايالۋشى كوز ءبىراق. شىعادى كوشەگە
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 زىنكو كۇيمەدەگىلەردىڭ باسقا جەتىپ، قۋىپ ءسويتىپ،. دەيدى –بۇلدىرمە، مەن ءوزىم الىپ كەلەمىن،  ەلدى –
 .شىعادى جولعا بۇالر كەلگەسىن كۇنىكەي. كەلەدى الىپ كۇنىكەيدى بايالپ،

كۇلىپ كەلە جاتادى. جولداستارى ءاربىر وزدەرىنىڭ مەكەنىندە قالماق بوالدى. توتان مۇڭايادى. جولدا -بۇالر ويناپ
كۇنىكەيدى مىستان كەمپىردىڭ كۇتىپ تۇرعانىن، وعان بەرگەن ۋادەسىن جولداستارىنا ايتادى. جولداستارى بىرگە 

اق جاننان اسقان سۇلۋ ەكەن. وسى جەالياققا اتتىڭ قۇيرىعىنان ويالپ اقىل تابادى. جەالي-مۇڭايادى. اقىرىندا ويالپ
 دەپ – «قىز»شاش ورەدى. مىستانعا جاقىنداعاندا كۇنىكەيدى جولعا قويىپ، بارلىق كيىمىن جەالياققا كيگىزىپ، 

 عاداال اجە،»: جەالياق كەزدە، دەگەن – «!اۋ-كەتتى ۇزاپ الىپ، كۇنىكەيدى توتان». بەرەدى اكەلىپ كەمپىرگە
 .قۋادى تۇرا جالماۋىز قاشادى، شىعا ەسىكتەن جەالياق. دەيدى – ،«كەلەيىن شىعىپ

 جالماۋىز تۇرا قۋدى قاشقاننان سوڭ،
 ەتەگىن جيا المادى ساسقاننان سوڭ.

 ورالىپ ەتەگىنە ءۇش جىعىلدى
 ءسۇرىنىپ اياعىنا باسقاننان سوڭ. 

 جەالياق كەلە جاتىر قۇستاي ۇشىپ،
 جىعىلدى جەردى قۇشىپ.جالماۋىز ءۇش 

 كويلەگىن ىزاالنىپ شەشىپ تاستاپ
 قوسىلدى مىستان زورعا جولعا ءتۇسىپ.

جالماۋىز دا جۇيرىك ەكەن. جەالياقتى ساستىرادى. جانى قىسىلعان جەالياق كەشەگى ارتتا قالعان جولداستارىنا قاراي 
 قاشتى.

كوتەرۋشى كەمپىرگە ءبىر كىشىرەك تاۋدى القتىرىپ ەدى،  كوزبايالۋشى جالماۋىز مىستاننىڭ كوزىن بايالي المادى. تاۋ
كەمپىر وعان دا جىعىلمادى. بۇل جايدى تىڭشى ءبىلىپ، مەرگەنگە حابارالدى. كۇتىپ تۇرعان مەرگەن عانا كەمپىردى 

 اتىپ ولتىرەدى. جەالياقتى اجالدان قۇتقارادى.
 جاساپ، حاندىعىن بەرەدى. توتان كۇنىكەيدى الىپ ەلىنە كەلەدى. قۇباحان حان ۇلكەن توي

 . اقجان باتىر12
ەرتەدە ءبىر باي بولىپتى، مالى كوپ بولىپتى. اسىرەسە، جىلقىسى سونداي كوپ بولىپتى. جىلقىسىنىڭ سانى التى ايعىر 
 ،ءۇيىر بولىپتى. جاز ءوتىپ، كۇز تايانعاندا جىلقىالردى باعۋ قيىنعا تۇسەدى. ءبىر جاعىنان، جىلقىالرعا قاسقىر تيسە

 ەكىنشى جاعىنان، جىلقىنى شەتىنەن بىلدىرمەي ۇراليتىن بەلگىسىز ءبىر ۇرى پايدا بوالدى.
باي قىستىڭ تايانىپ كەلە جاتقانىن ويالپ، قار تۇسكەندە جىلقىالردى داالعا باقتىرۋ، ءارى كۇندەلىكتى جوعالۋىن تىيۋ 

 ءۇشىن، جىلقى باعۋشى ادامدى ىزدەۋگە كىرىسەدى.
تى شىققان جىلقىشى، ءارى باتىر، ءارى مەرگەن، مال دەگەندە جالعىز تورى اتى بار اقجان دەگەن سول كەزدە ەلگە ا

لقىمدى التى ءۇيىر جى»باتىر بار ەكەن. ول تۋرالى باي ەستي ساال، اقجاننىڭ ۇيىنە بارادى. اقجان باتىرعا جالىنىپ: 
 اقجان. ىدەيد –، «لقىنى اقىڭ ءۇشىن االسىڭەسەپ الىپ شىقساڭ، ءبىر ايعىر ءۇيىر جى-باعىپ بەر، قىستان امان

ءىنىمدى بەرەم، قالعان ءتورت جىلقىشى اۋىل  ءوزىمنىڭ قاسىڭا»: باي. دەيدى – ،«بەر كىسى بەس قاسىما»: باتىر
 .دەيدى –، «ادامدارى بوالدى

عىر اناپ، التى ايدەپ تورى اتىنا ءمىنىپ، بايدىڭ اۋىلىنا كەلەدى. ودان كەيىن ول، تۇگەل س« قۇپ»اقجان باتىر 
ءۇيىر جىلقىنى، بەس كىسى باقتاشىسىمەن قاراماعىنا االدى. بۇدان كەيىن بۇالر قوستانىپ، التى ايعىر ءۇيىر جىلقىنى 
ءشوبى قالىڭ، سۋى مول قوپالى جەرگە ايداپ اكەلەدى. قوپانىڭ ىشىنەن ىڭعايلى جەرگە جىلقىشىالر التى قانات كيىز 

كەشەكتەرىن قويادى، كەزەكپەن دەماالدى، بوران كۇندەرى -دى، باسى ارتىق كيىمءۇي تىگەدى. وندا تاماق ىشە
پانااليدى. كۇندەر ارتىنان كۇندەر، ايالر ارتىنان ايالر ءوتىپ جاتادى. ءبىراق جىلقى ىشىنەن جىلقى جوعالۋ دەگەن 

 بولمايدى،
 ، قالعان جىلقىشىالردى ۇيگە تاماقتانۋعاكۇندەردە ءبىر كۇن اقجان باتىر التى ءۇيىر جىلقىمەن جالعىز ءوزى قالىپ

قايىرادى. كەشكە قاراي بەسەۋى كەلىسىمەن ءبىر تۋ بيەنى سويىپ، ەتىن تاي قازانعا سالىپ، كيىز ءۇيدىڭ ورتاسىنا 
جەر وشاققا اسادى. بەسەۋى ەتتى ءپىسىرىپ جەپ، جايعاسىپ بولعان سوڭ، جىلقىعا بارماق بوالدى. ءبىراق، بايدىڭ 

دا، ول كيىزگە ورانىپ ۇيدە قاالدى. قالعان « اۋىرادى»بيەنىڭ ەتىنە تويعان سوڭ ۇيقىسى كەلىپ،  ءىنىسى تۋ
 تورتەۋى اتتارىنا ءمىنىپ، جىلقىعا بارىپ، اقجان باتىردى ۇيگە تاماققا جىبەرمەك بولىپ جونەلەدى.

بۇالر بارعان سوڭ، اقجان باتىر ۇيگە قايتادى. ونىڭ تورى اتى سونداي جۇيرىك بولعان ەكەن دەيدى، ءتىپتى الدىنان 
كەتكەن قاراعا جەتپەي تىنبايدى ەكەن، ارتىنان قۋعان قاراعا ەشبىر ءىزىن بىلدىرمەيدى ەكەن. اقجان باتىر اتىن 

ان ءتورت سۇيەم جوعارى كوتەرىلىپ، استىنان وتتىڭ ساۋلەسى جەلدىرىپ كەلە جاتسا، التى قانات كيىز ءۇي ورنىن
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كورىنىپ تۇر ەكەن دەيدى. ەسىكتىڭ تۇسىنا تامان قارسىالي جۇرسە، ءۇيدىڭ ناق ورتاسىندا جالعىز كوزدى ءداۋ 
العىز جقولىنا ۇيدە قالعان بايدىڭ ءىنىسىن الىپ، ونى وتقا قاقتاپ جەپ وتىر ەكەن دەيدى. اقجان باتىر كيىپ كەتىپ، 

كوزدى ءداۋدىڭ تاپ كوزىنەن كوزدەي وتىرىپ، سارجامەن اتادى. سول كەزدە ءداۋ التى قانات كيىز ءۇيدى كوتەرىپ 
 اال جونەلەدى.

باقسا، اقجاننىڭ جولداستارى جىلقىعا ۇيدەن اتتانىپ كەتىسىمەن، ءداۋ ۇيگە كەلىپ، قازانداعى ەتتى جەپ، ودان كەيىن 
 اۋدى ۇستاپ الىپ، وتقا قاقتاپ جەي باستاعان ەكەن دەيدى.كيىزگە ورانىپ جاتقان جالق

بۇدان كەيىن اقجان باتىر ءداۋدىڭ ىزىنە ءتۇسىپ، سوڭىنان قۋعان دا وتىرعان ەكەن دەيدى. تاڭ قاراڭعىسى بولعان 
ستاپ، ۇكەزدە بارىپ جاۋدىڭ ۇڭگىرىندەي ءبىر ىنگە كىرەدى. اقجان باتىر اتىن قاڭتارا تاستاپ، قولىنا سارجاسىن 

اق، قولى جاالڭاش ءداۋدىڭ دەنەسىنە تيەدى. سۇيرەپ الىپ شىقسا، ءداۋ -ءداۋ كىرگەن ىنگە كىرەدى. كوپ جۇرمەي
ءولىپ قالعان ەكەن دەيدى. كوڭىلى تىنعان اقجان باتىر قۇيعىتىپ جولداستارىنا كەلەدى. وقيعانى تۇگەلدەي ايتىپ، 

 كيىز ءۇيىن قايتادان قۇراپ، تىگىپ بەرەدى.
 دەيتىن –« بۇل ءداۋ ءۇش اعايىندى»مەن ەلگە بارىپ، بايعا بولعان وقيعانى ايتايىن، »جان باتىر جولداستارىنا: اق

 – ،«ر، مەن بارىپ قايتايىنباعىڭدا جاقسى جىلقىنى تيمەس، سەندەرگە كەلەر، ماعان تۋماسى ەكى قالعان. ەدى
 .ساالدى شىعارىپ ىباتىرد اقجان ايتىسىپ، قوش ماقۇلداپ، جولداستارى. دەيدى

ەلى سالت اتتىعا ءۇش كۇندىك جول ەكەن دەيدى. اقجان باتىر شىققان كۇنى كەشكە ءبىر اۋىلعا قونباق بولىپ، 
كەلىپ تۇسەدى. كەشكە تۇسكەن ۇيىنە ءبىر جات ادام كەلىپ، اقجان باتىرمەن سوزگە كىرىسەدى. الگى جات ادام 

تايتىنىن سۇراپ، ءوزىنىڭ بۇنىڭ قاسىنا جاتقىسى كەلەتىنىن ايتادى. اقجان كەتەرىندە اقجاننان كەشكە، قاي جەرگە ۇيىق
 .يدىدە –، «ەسىكتىڭ الدىنا، اق جاداعايىمدى ايقارا جامىلىپ، تورى اتتى بەلىمە بايالپ جاتارمىن»باتىر وعان: 

ايىن ىڭ ۇستىنە اق جاداعاقجان باتىر مۇنىڭ جات ادام ەكەنىن سەزىپ، تۇندە ەسىكتىڭ الدىنا تومار اعاش تاستاپ، ون
ايقارا جاۋىپ، اتىن تومارعا بايالپ، ءوزى ەسىك الدىنداعى سايعا جاسىرىنىپ، سارجاسىن قولىنا ۇستاپ باقىالپ وتىرادى. 
ءتۇن ورتاسى اۋعان سوڭ، ءبىر كەزدە اسپاننان ءبىر ۇلكەن قاراقۇس ۇشىپ كەلىپ، ات بايالۋلى تۇرعان توماردى 

تىر سارجامەن اتىپ قاالدى. ءداۋ توماردى سۇيرەي جونەلەدى. اتىنا ءمىنىپ، ىزىمەن اقجان كەلە بۇرەدى. اقجان با
باتىر بارسا، ءولىپ تە قالعان ەكەن دەيدى. ودان كەيىن قونعان ۇيىمەن قوشتاسىپ، اقجان باتىر باعىتىمەن ەلىنە 

 ىمەن ءۇشىنشى ءداۋدى دە ولتىرەدى.جونەلەدى. كەلەسى كۇنى دە جولدا قونعان ۇيىندە وسىنداي وقيعا بولىپ، سون
اقجان باتىر ەلىنە جەتىپ، بارلىق بولعان وقيعانى ايتادى جانە دە بايعا بايدىڭ ءىنىسىن ءداۋ ولتىرگەنىن ايتادى. باي 

 ءىنىسىنىڭ ولگەنىنە جىالپ، مالدارىنىڭ امان قالعانىنا قۋانىپ، ەلىن جيىپ، توي جاساپ، ات شاپتىرادى.
ەرى ورالىپ، جىلقىالرعا بارىپ، جولداستارىمەن بايدىڭ جىلقىالرىن ايداپ اكەلىپ، بايعا تاپسىرادى. اقجان باتىر دا ك

باي جىلقىالرىن امان الىپ شىققانى ءۇشىن، داۋلەردى ولتىرگەنى ءۇشىن اقجان باتىرعا كەلىسىم بويىنشا ءبىر ءۇيىر 
ىلىپ، پ كەلەدى. بۇرىن باسىنان وتكەن قيىنشىلىعى ۇمىتجىلقىنى بەرەدى. اقجان باتىر ءبىر ءۇيىر جىلقىنى ۇيىنە ايدا

 اقجان باتىر بارشا ماقساتىنا جەتكەن ەكەن دەيدى.
 دەگەن ماقال وسىدان قالعان ەكەن دەيدى.« ەڭبەك ەتسەڭ، دۇرىس ەت»
 . بوز اتتى بوران باتىر13

م ىپ، ەلدى كوكتەتپەي قويىپتى. ەشكىەرتە زاماندا جەزتىرناق دەگەن جىرتقىش شىعىپ، ادام باالسىنا اۋىر زيان سال
وعان باتىپ بارا المايدى ەكەن. بارعان ادامدى جەزتىرناق جامساتىپ وتىرىپتى. ءبىر كۇنى بوران باتىر بوز اتىنا 

ەر ازىعى مەن »ءمىنىپ جەزتىرناقتىڭ مەكەنىنە قاراي جالعىز تارتىپتى. وعان جولداس بولۋعا ەشكىم شىقپاپتى. باتىر: 
 نمەكەندەيتى جەزتىرناق باتىر بوران. ەكەن كەتەدى ءجۇرىپ جوالۋشىالپ الماي، ازىق دەپ، –« عى جولداءبورى ازى

ز متاعا كومىپ قويىپ، بوقوال باۋىرىن ەتىن، ونىڭ دا، االدى اتىپ ارقاردى ءداۋ ءبىر كەلىپ، ورمانعا جىنىس قالىڭ
كەزدە جەزتىرناقتىڭ دىبىسى شىعادى. بوز ات قۇالعىن اتتى بايالپ تاستاپ، وت باسىندا قامسىز وتىرادى. ءبىر 

قايشىالپ، تىقىرشىپ، وسقىرىپ تۇرادى. بوران باتىر ونى ەلەمەگەنسىپ وتىرا بەرەدى. سالدەن سوڭ جەزتىرناق بوران 
لىپ، اباتىردىڭ قارسى الدىنا كەلىپ ءبىر تىزەلەپ وتىرا كەتەدى. بۇل كەزدە بوران باتىر قوالمتاعا پىسكەن باۋىردى 

كەسىپ جەپ وتىرادى. بوران باتىر قولىنداعى بوالت سەمسەردىڭ ۇشىنا شانشىپ تومارداي باۋىردى جەزتىرناققا 
ەتكىزىپ كەسىپ، باۋىرمەن بىرگە الىپ قاالدى. بۇدان بوران باتىر « تىرس»ۇسىنسا، جەزتىرناق سەمسەردىڭ ۇشىن 

ىڭ جانە ءبىر سەمسەردى سۋىرىپ الىپ، قوالمتادا جاتقان ارقاردتيتتەي دە سەسكەنبەيدى. ساپتاما ەتىگىنىڭ قونىشىنان 
-اسىقتى جىلىگىن ورتاسىنان قۋرايشا جونا كەسىپ، ەكىگە ءبولىپ تاستايدى دا ەكى باسىنىڭ مايىن اۋزىنا كەزەك

التاسىنىڭ ق كەزەك قۇيىپ، القتىرىپ جىبەرەدى. بوران باتىردىن بۇل ايبىنىنان، وتكىر سەمسەرىنەن، جەبەلى ساداعىنان،
 جىالس بوالدى.-استىندا جاتقان ايبالتاسىنان قورىققان جەزتىرناق اقىرىن شەگىنىپ بارىپ، جىم
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تۇڭعيىق تۇندە بوران باتىر ءوز بويىنداي جانە ءوز جۋاندىعىنداي ءبىر تەرەكتى كەسىپ اكەلەدى دە، ەرتوقىمىن وعان 
پ جاتقان ادامعا ۇقساتىپ قويادى. سودان كەيىن ءوزى جاستىق قىلىپ، ۇستىنە شاپانىن جاۋىپ، كادىمگى ۇيىقتا

جەڭىلتەكتەنىپ، ساداعىن قولىنا الىپ، جانىنداعى ۇلكەن تەرەكتىڭ باسىنا شىعىپ، جەزتىرناقتىڭ كەلۋىن اڭدىپ وتىرادى. 
ورىپ: كقاپەرسىز ۇيىقتاپ جاتقان ادامدى -ازدان سوڭ جەزتىرناق ءبىر باسىپ، ەكى باسىپ ەپتەپ كەلەدى دە، قاننەن

 عاشتىا دۇڭكيگەن تەگەۋرىنى تەمىر جەزتىرناقتىڭ قاتىگەز. ساالدى باس اق-دەگەندەي –« قاپ، بالەم، سەنى مە!»
ە، ادىراڭداپ ايناالسىنا قاراي بەرگەند جەزتىرناق قويعان بىلە ەكەنىن اعاش ەمەس، ادام مۇنىڭ. جىبەرەدى كۇتىرلەتىپ

بوران مەرگەن ساداعىمەن جەزتىرناقتىڭ جۇرەگىنە پەرىپ قاالدى. جەزتىرناق ىشقىنىپ بارىپ سەرەڭ ەتە تۇسەدى. 
كەسىپ  مونشاقتارىن سىپىرىپ، بوالت تىرناقتارىن-بوران باتىر اعاشتىڭ باسىنان ءتۇسىپ، ولگەن جەزتىرناقتىن تەڭگە

 ارادى.الىپ كەتە ب
بوران باتىر جەزتىرناقتىڭ مەكەنىنەن امان كەلە »بۇل كەزدە بوران باتىردىڭ اۋىلى االساپىران كۇيگە ءتۇسىپ، 

 دەپ –، «المايدى، ونىڭ تەمىر تەگەۋرىنىنەن قۇتىال المايدى، جەزتىرناق ءبىزدىڭ تۇقىمىمىزدى كۇرتادى
 جەڭىپ قايتقاندا، قالىڭ جۇرت قاباعات قۋانىپ، اقسارباس ىجەزتىرناقت باتىر بوران. جاتادى كۇڭىرەنىپ دۇرلىگىسىپ،

توي جاسايدى. وسىدان كەيىن دە بوز اتتى بوران باتىر جەزتىرناقتى جويۋ جورىعىنا الدەنەشە رەت -ايتىپ، ۇلى جيىن
 اتتانىپ، ۇلكەن ولجامەن ورالىپ جۇرەدى.

-ەىز ۇزاتىالردا اكەسىنەن العاشقى جەزتىرناقتىن تەڭگكۇندەردىڭ كۇنىندە بوران باتىردىڭ قىزى ۇزاتىالتىن بوالدى. ق
مونشاقتارى مەن جەزتىرناقتارىن قااليدى. اكەسى ونى السا، ومىرىنە قاتەردىڭ اۋىر ەكەنىن قانشالىق ايتسا دا قىزى 

 كونبەيدى. اقىرى، اكەسى قىزىنا بەرۋگە امالسىز ماقۇل بوالدى. ءبىراق بەرەرىندە قىزىنا:
 ىمەنسون. دەيدى –قايتقاندا، سەن ساقتان، تۇنگى ۇيقىڭا ساق بول، تاڭعا جۋىق تاۋىق بول،  ەۇيىڭ قاراعىم، –
 .كەتەدى ۇزاتىلىپ بولىپ، رازى سوزىنە مەن ءبوزى بەرگەن اكەسىنىڭ قىز

بوران باتىردىڭ قىزى ءبىر قورا قويمەن قالىڭ جىنىس ورماننىڭ ىشىندە وتىرادى. كۇندىز كۇيەۋى قوي جايادى، 
تۇندە بوران باتىردىڭ قىزى قوي كۇزەتەدى. اكەسىنىڭ ايتقانىن ەسىندە ساقتاپ، سويعان قويدىڭ سانىن شاڭىراققا 
اسىپ، قاتىرىپ قويادى. تۇنگى ۇيقىعا ساق بولىپ، تاڭعا جۋىق ورنىنان تۇرىپ االدى دا، ۇنەمى ءجىپ ءيىرىپ، 

الپ قاتتى ۇرەدى. جايشىلىقتا قاسقىردىڭ سىرتتانى بولسا اندەتىپ وتىرادى. ءبىر كۇنى تاڭعا جۋىق بولعاندا يت ابا
دا سىتىلتپايتىن بۇل يتتەردىڭ ەكپىنى بىردەن باسىلىپ، قاڭقىلداپ بارىپ، ءۇنى ءوشىپ قاالدى. ءبىر تىقىردىڭ 
 اتايانعانىن بىلگەن بوران باتىردىڭ قىزى جانىپ تۇرعان وتتى وشىرەدى دە، قاتقان ساندى قولىنا الىپ، بوساعاد

بۇعىنا قاالدى. بۇل كەلگەن جەزتىرناقتىڭ كەمپىرى ەدى. ول ەسىكتى اشىپ جىبەرىپ، كەرەگەنىڭ باسىندا ءىلۋلى 
 مونشاقتارىن تاني كەتەدى دە:-تۇرعان ءوز قىزىنىڭ تەڭگە

مونشاقتارىن يەمدەنىپ الۋىن قاراشى، -ىم، مەنىڭ قىزىمنىڭ تۇبىنە جەتكەن سەن ەكەنسىڭ عوي، ونىڭ تەڭگە»
دەپ ۇيگە كىرىپ، دەرەۋ سونگەن وتتى ۇرلەپ جاقپاق بوالدى.  -« ىنىڭ، ءجۇزىڭ كۇيگىردىڭ ءوزى قايدا ەكەن؟ءوز

وسى كەزدە بوساعادا ساقاداي سايالنىپ تۇرعان بوران باتىردىڭ قىزى وت ۇرلەپ جاتقان جەزتىرناق كەمپىردىڭ باسىنا 
قايرات جەزتىرناق كەمپىردىڭ باسىن وتقا تىعىپ، پەرىپ جىبەرەدى. سوم بىلەك، سونى -قاتقان سانمەن پەرىپ

انە بوز اتتى بوران باتىر ج»ومىرتقاسىن وپىرادى. سودان بىالي بوران باتىردىڭ قىزى دا باتىر اتانادى. ەل اۋزىندا 
 دەگەن اڭىز تاراالدى.« ونىڭ ۇرپاعى جەزتىرناقتىڭ تۇقىمىن قۇرتقان ەكەن

 . بوران باتىر15
بوران دەگەن ءبىر باتىر مەن قاسقاراۋ دەگەن باي بولعان ەكەن. نوعايلى ەلىنىڭ قونىس الماي، باياعىدا ۇلى جۇزدە 

از ۇرۋمەن ءبىر قونىستاس بولىپ جۇرەتىن زامانى ەكەن. سول مەزگىلدە بوران باتىر بايعا قاتتى وكپەلەپ، شاۋىپ 
ىپ تاستاۋعا قورقىپ جۇرگەن جوق، شاۋ»الماق بولىپ، اتقا ءۇش ءمىنىپ، ءۇش تۇسكەن ەكەن. ونداعى سەبەبى: 

دەپ، جامان اتى مەندە « بوران ءوز ەلىن ءوزى جاۋالپ، قۇتىن شايقادى»بۇل ناداننىڭ نادانشىلىعىنان كورمەي، 
 پاۋى نوعايلىنىڭ مەزگىلىندە جۇرگەن وكپەلەسىپ بايمەن بوراننىڭ سول. ەكەن توقتاعان دەپ –، «اۋ-قاالدى

تىرىپ قويعان ءبىر قىزدى بەرمەي كوشىپ كەتەدى. بورانمەن اراز قاسقاراۋعا باي ايت ۋقاسقارا بولىپ، كەزى كەتەتىن
قۋىپ، جەسىرىن الىپ قاال المايدى. نوعايلى سول كوشكەن بەتىمەن تەڭىزدەن ءوتىپ كەتەدى، تەڭىزدى اينالىپ 

ۇندىك ەدى، ءبىراق تا، ك 15ءوتۋى ءۇش ايلىق جول ەدى. كولدەنەڭىنەن قورا قامىستىڭ اراسىمەن ءجۇرىپ ءوتۋى 
سونىمەن ادام باالسى جۇرگەن ەمەس. جۇرە المايتىن سەبەبى، ايۋ، جولبارىس جانە جەزتىرناقتاردىڭ مەكەن قىلعان 

 جەرى ەدى. سوالردان قورقىپ ەشكىمدەر دە جۇرە المايتىن. ول ونىمەن تۇرا بەرسىن.
 – «ەن جەسىرگە نە قىالمىز، بۇعان نە ايتاسىڭدار؟!مىنا نوعايلىداعى كەتك»قاسقاراۋ باي ەلىنىڭ باسىن قوسىپ: 

 رساشاقى مىڭ قارعا»: ەدى پا جوق ايتقان بۇرىنعىالر وتىرعانىڭ، ايتىپ نە بۇل»: جۇرت جينالعان سوڭ، دەگەن
 كەلەدى؟ نە قولىنان ەلدىڭ بۇل جينالعانمەن،. دەپ «كەلەدى جىل شاقىرسا كۇن اق-ءبىر قاز كەلمەيدى، جىل
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لىپ، بوي تەڭەسەتىن نەڭ بار، سەنى شاۋىپ جىبەرسە، بوراننان ايىرىپ االتىن كىم بار؟! قارسى تۇرا بو اراز بورانمەن
االرمىسىڭ، سەن بۇل اداسقاندىقتى قوي، ءبىزدىڭ تابارىمىز ەل بوالر، تۇگەل ايتقانىمىز، سەنى بورانعا الىپ بارىپ 

-دى اپارىپ، بوراننىڭ اياعىنا جىعادى. كوپشىلىك جولباي مەننار قارا كىلەم، قالى دە، دەيدى –، «اياعىنا جىعامىز
ەن ال، ۇلى ءجۇزدىڭ باالسى، جيىلىپ كەلگ»جوباسىمەن اپارىپ، اياعىنا جىققان سوڭ، بوران باتىر مىرزالىق قىلىپ: 
 دەپتى. كەلگەن اقساقالدار:« ەكەنسىزدەر، كەلۋدەن باسقا ايتارلىق سوزدەرىڭىز بولسا سويلەي وتىر

 ەر – نامىسى ەل» وتىرمىز، اكەپ دەپ –« جاسىڭدى ساناما، باسىڭدى سانا»ۇرگەن مىنا اعاڭدى: ج پەلەپوك –
 ىرىمىزدىجەس نوعايلىنىڭ مىنا! ەلگە؟ باسقا ەدى مە كەتۋشى نامىسى ەلدىڭ بار ەرى سىقىلدى سەن دەپ، «نامىسى
ىلىپ جارايدى، سىزدەردىڭ جي»دى. دەسە «وسى – ايتارىمىز! وتىرمىسىڭ؟ بىلمەي وتىرعانىن كەتىپ كوشىپ بەرمەي

اق وسىنى ايتارالرىڭىزدى ءبىلىپ وتىرمىن، ءبىراق مۇنىڭ ماعان ءبىر اۋىرلىعى بار: نوعايلىدان قاۋىپ -كەلگەننەن
ايلىق تەڭىزدى جاعاالپ وتىرۋىم اليىق ەمەس قوي.  9قىلىپ وتىرعانىم جوق. بوران باسىممەن اتتانىپ شىققان سوڭ، 

ڭ وتەتىن ون بەس كۇنشىلىك جولى بوالدى ەكەن، ونىڭ ىشىندە ادامعا قاۋىپ قىالتىن زياندى حايۋاندار كولدەنە
 :كوپشىلىك. دەيدى –« بولۋشى ەدى، ايقاسىپ كورمەگەن نارسەم ەدى، سول جەرى اۋىر كەلە مە دەپ ويالپ ەدىم

سۇرايسىڭدار: ۇساق اڭنىڭ ءبارى  نەسىن ونىڭ»: بوران دەگەندە، – «بار؟ حايۋاندار قانداي بىلمەيتىن ءبىز وندا»
 ڭەستىگەننى اتىن ەل وتىرعان دەگەندە –، «بار، قاسقىر، قابان، ايۋ، جولبارىس، جەزتىرناقتار بولۋالرى كەرەك

 ءمىنىپ، اتقا بولىپ كوپ ءجۇرىڭىز، بولىپ باسشى الدىمىزعا دەسەڭىز بارامىز الىسسىنباڭىز،»: دا شوشىدى اق-وزىنەن
 «والي ەمەس، قىلىدان وتۋگە بوران دا قورقىپ، تەڭىزدى جاعاالپ كەتىپتى»دەسەدى. « تەيىكو جاعاالپ دىتەڭىز

دەگىزگەننەن ولگەنىم جاقسى ەمەس پە؟! قوي، ەندى تاۋەكەل، مەن بارايىن، اسا كوپ كىسىنىڭ كەرەگى جوق، 
بار  ءپىسىرىپ وتىرسىن، ونىنا جىلقىداعى اق جىگىت االمىن، كەزەكپەن اس-ماعان ىستىق ىستەپ بەرۋگە جارارلىق ون

تۇلىك دايارالپ بەرىڭدەر، مەنىڭ وزىمە -سايمان مەن ازىق-جاقسى اتىننان جيىرما ات جاراتىپ، ون جىگىتكە قارۋ
ءوز اتىم، ءوز سايمانىم بوالدى. ەندى كۇندى ۇزارتپاي، الدىمىزداعى دۇيسەنبى كۇنى قۇرمالدىق قىلىپ، ەلدىڭ باسىن 

 كۇنى سول الىپ، جولداسىن ون ايتقانىنداي، بەرىپ، ۋاعداسىن دەپ –« ، سول كۇنى ءبىز دە اتتانارمىز!قوسارسىڭ
 .بارادى كەتە ءجۇرىپ

بىالي شىعىپ، العان سوڭعى ىستە باتىر سول ون جولداسىنا ون كۇن تاماق ىستەتىپ وتىرادى. تۇسە قالعان جەردە 
دىنان بىرى سۇيەنىپ توعىزى جاتادى، ونىڭ ال-جاتادى، ونىڭ الدىنان بىرىنەقولىن ىشىنە الىپ، بوران جەكە قيسايىپ 

ىدىسقا باقىر ءىلىپ، كەزەگىمەن ىستىعىن بەرەدى. سول قالىپپەن ءجۇرىپ كەلەدى. قۇرعاقتاعى جۇگىرىستىڭ نە كەرەگى 
ڭ ءبارى يتىلعان اڭنىتۇن قاتىپ، ىستىق ىشكەننەن باسقا جاتۋ جوق. بۇرىنعى ا-بار، قوپاعا كەلىپ ءتۇسىپ، كۇن

 كورىنىپ كەتىپ ءجۇرىپتى.
ءبىر كۇنى ارالىقتان شىعا كەلىپ، ءبىر ايۋ اقىرىپ كەپ قالدى، بۇرىن كورمەگەن نارسە، جولداسىنىڭ ءبارى دە اتىنان  

ىزىپ، عجىعىلىپ قاالدى. بوران باتىر اقىرىپ ۇمتىلعان ەكەن، كەيىن قاراي قالىڭ قوپاعا ەنىپ كەتەدى، جولداستارىن تۇر
نە بولدى، سەندەرگە؟! مىنانىڭ بەتى جامان، تاعى ايقاسىپ كورىنىپ، اقىراتىن بولسا »اتىنا مىنگىزىپ الىپ، ۇرسىپ: 
 تۇسىپ،ء الدىنان ايۋ تاعى جوق، بولعان الگىدەي ەدى، جاتىر كەلە ۇعىندىرىپ دەپ –« تاعى اتتان جىعىالسىڭدار ما؟

كەن، تاعى قوپاعا ەنە بەرەدى، جولداستارى اتىنىڭ جالىن ە اقىرعان ورەكەڭب ۇمتىلىپ قارسى. قاالدى كەلىپ اقىرىپ
مىنانى كوردىڭدەر مە، بىرنەشە كۇننەن بەرى امان كەلە جاتىر ەدىك، مىناۋ ايقاسقالى »قۇشىپ جىعىلماي قاال بەرەدى. 

سىڭ، اجال ايداعان شىعار، اۋ، ءۇشىنشى كەلسە بۇ دا شابار، مەن دە ۇمتىلىپ كورەرمىن، نە قىالر دەي-كەلە جاتىر
 بىرء تاعى جاتقاندا، كەلە ۇعىندىرىپ دەپ –« اقىرعاننان شوشىنىپ، اتتان قۇالپ، مەرتىگىپ قالىپ جۇرمەڭدەر!

 ەتىپ، دىر-ءدىر اتتارى مىنگەن استىنداعى قالعاندا، كەپ اقىرىپ كەلىپ، جيىپ كۇشىن بار كەلىپ، شىعا ايۋ االڭنان
دى، ايۋ وعان بولمادى، قارسى تۇرا شاپقاندا اتتان تۇسە سالىپ، بورەكەڭ ە اقىرىپ دا بوران. قاالدى تۇرا ءسيىپ قان

دە ۇمتىلىپ، ەكەۋى ايقاسا كەتكەندە ايۋ ەكى اياعىن يىعىنا ساال بەرگەندە، ءبىر قولىمەن كەڭىردەگىنەن ۇستاپ الىپ، 
 شىت بولىپ كەتەدى.-ءبىر قولىمەن باسقا قويىپ جىبەرگەندە باسى بىت

سونىمەن، مۇنان امان قۇتىلىپ كەتىپ، ون ءتورت كۇن ءوتىپ، ون بەس كۇن دەگەندە، شىعار اۋىزدا نار قامىسپەن 
 زداعىاۋى–مىناۋ كورىنگەن قورا»تىلدەسكەن ءبىر قالىڭ قوپاعا كەلەدى. سول ارادا بورەكەڭ جولداستارىنا ايتادى: 

 دەپ، –« ىسى وسىندا بوالدىقۇت ەڭ شايتاننىڭ» وسىنداعى ەدى، دەۋشى اتاالدى دەپ – «قوراسى قويدىڭ
 قويىپ، ارقانداي الماستان ەرىن اتتى ىستەپ، استارىڭدى قالىپ، تۇسە ەرتەرەك اراعا وسى ال ەدىم، ەستۋشى

 «!اۋەكەلت وتىرساق، ۇستىندە ات وتىرىپ، الىپ قولعا سايماندى-قارۋ قالماي تۇنگە مىنەيىك، اتقا ەرتە شالدىرىڭدار،
پ، ىستىق پىسىرە باستادى. بۇرىنعى ادەتىنشە بوران جانتايدى. الدىنان جولداستارى جاتىپ، قالى تۇسە اراعا لسو دەپ،

بىرەۋى وتتى جاعىپ، باقىرىن اسىپ جاتىر ەدى، وتتىڭ ءتۇتىنى وزىنە قاراي شالقي بەرەدى، باسىن جۇلىپ الىپ، 
 اتقانج ارتىندا دەپ –« ويباي»ىپ: ارجاعىنا قاراسا، وزىمەن قابات قارسى تۇال بويى تۇك بىرەۋ وتىر. شوشىپ كەت
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 دا و ەتىپ، ارش ەكەن، جاتىر توعىزى ارتجاعىندا دا ونىڭ سويتسە،. ءتۇستى شالقاسىنان كەلىپ، ۇستىنە جىگىتتەردىڭ
 ءبىر رجاعىنداا انانىڭ تىعىلدى، بورانعا «بورەكەلەپ ويباي،» كەلىپ تۇرە ءۇرپيىپ مىناالر. قۇالدى توعىزىنا ءوزىنىڭ
تۇيقى بولىپ جاتىر. بورەكەڭ باسىن -بورانعا ەلىكتەپ جاتىر ەكەن، ول دا ءوز بورانىنا تىعىلىپ، ۇيقى دوكەيى

كوتەرسە، كورمەگەن ءبىر حايۋان، جەزتىرناق ەكەن، ونىڭ قارۋى ەكى قولىندا، ساۋساقتارى بۇركىتتىڭ تۇياعىنداي، 
 دەپ، – «نە بولدى سونشا؟ وتىرىڭدار!»تارىنا: ىستىك تەمىر سىقىلدى، تۇال بويى جالبىراعان تۇك ەكەن. جولداس

 لمەدى،بى قايتەرىن ويالپ، بورەكەڭ ارادا سول. جاتىر وتىرعىزىپ جولداستارىن ءوز دا اناۋ ەدى، وتىرعىزىپ نۇقىپ
 قىلىپ الاي ءبىر بۇعان ەندى» شوشىپ، وتىرعاننان كەلىپ ەلىكتەپ ءوزىن ەمەس، پالە قاشار تۇرەگەلگەننەن اقىرى
دەپ، ءوزى تۇرەگەلگەندە كيىك تەرىسىنەن تىككەن، شالبار جارعاعى بولۋشى ەدى، سونىمەن تۇرەگەلىپ « يىنكورە

وتتىڭ باسىنا كەلىپ، وتتى ۇلكەن قىلىپ جاعا باستاپ ەدى، انانىڭ دا بورانى ارجاعىنان كەلىپ وتىرا قالىپ، و دا 
دەپ ويالپ، تۇرەگەلەدى دە، ازىق سالعان « دى ەكەنمىناۋ دا مەن نە قىلسام، سونى قىال»جاعا باستاعانىن كورىپ 

قورجىننان ءبىر ەركەك قويدىڭ قۇيرىعىن الىپ، پىشاقپەن ءبىر بىلەم قۇيرىقتى ءتىلىپ الىپ ىستىك قىلىپ، سوعان 
 اتۇيرەپ الىپ، پىشاعىن مايعا شانشىپ، قورجىننىڭ ۇستىنە قويىپ، وتتىڭ باسىنا كەلىپ، ەكى اياعىن وتتىڭ ەكى جاعىن

باسىنىڭ بارىنە جاعىپ مايالي باستاپ ەدى. اناۋ بارىپ، -جىبەرىپ، تالتايىپ وتىرىپ، مايدى وتقا ەرىتىپ، ءۇستى
سونداي مايدان ءبىر ءتىلىپ الىپ، بۇل كىسى نە قىلسا، سونى قىلىپ، و دا بويىن مايالدى، ماي ابدەن اعىپ بولعان 

دەپ وتتى قۇشاقتاپ كەپ قاالدى. اناۋ دا « سىناسايىق! كەل، باتىر، كۇش»سوڭ، سىرىڭكەسىن جەرگە تاستاپ: 
تارماسا قۇشاقتاي العاندا، تۇال بويى جىلپىلداپ تۇرعان ماي تۇگى دە داۋ ەتە تۇسكەندە -داۋىلداپ تۇرعان وتتى تاالسا

 دەپ – «سۋعا تۇسەمىز»شوشىپ، سەكىرىپ، اناالرىنا تىعىلدى. مىنانىڭ وتى ءتيىپ، والر دا جانىپ، ءبارى قاشىپ، 
 – «!اسىقپا بورەكە، قاپ،»: جونەلگەندە ءبىراق،. شىعادى اق-ءبىر اسپانعا جالىن ءتيىپ، قامىسقا وت جۇرگەندە،

 ۇشىپ بورەكەڭ. تۇرسىن تۇرا ونىمەن ول ەكەن، قالعان ۇعىپ ايتقاننان جولداستارى. تۇسەدى ەتە شاق دەپ
پ ۋىزدىعىن سالعىزىپ جىبەرىپ، سايماندارىن بوكتەرىپ الىا اتتىڭ تاستاپ، قاعىپ وتتى تيگەن ۇستىنە تۇرەگەلىپ،

شالپ ەتكىزىپ سۋ شاشىپ، قامىسپەن اۋرە بولىپ جاتقاندا، بۇالر تۇرا جونەلەدى. وت -تۇرا جونەلدى. اناالر شالپ
و، »اسپانعا شىعىپ جانىپ جاتىر، كۇن بويى ءجۇرىپ وتىرىپ تاڭ بىلىنە قۇرعاققا كەلىپ شىعادى. جولداستارى: 

-پشال پا، جوق قالعان ءسونىپ وت اسىقپا، توقتاڭدار،» ەدى، شۋالسىپ دەپ، –« اي، امان قۇتىلدىق پا؟!-قۇداي
 اتىرج بولىپ اۋرە الماي سوندىرە قامىستى ول ما، جوقسىڭدار كورگەن كەشە كەتكەنىن ءتۇسىپ سۋعا ەتىپ شالپ
سەندەردىڭ باجىلداپ جۇرگەندەرىڭنەن ۇعىنىپ  بە، كورەسىڭ جاقسى ورتەنسە ءۇيىڭ ەدى، ءۇيى ونىڭ قامىس عوي،
دەپ كەتكەن جوق پا؟! قامىستى ءسوندىرىپ السا، والردىڭ ءجۇرىسى بىزدەن گورى « قاپ، بورەكە»، «الىپ

 .بورەكەڭ دەيدى –« جىلدامىراق بوالتىن شىعار. وسى كۇندىزدىڭ قاي مەزگىلىندە بىتەرىن كىم بىلەدى؟
ى ال، شىراقتارىم، ەند»كۇن شىعۋعا تايانعاندا، ارتتارىنا قاراسا، وت سونگەندەي بولىپ، ءتۇتىن باسىال بەرەدى. 

 دىءسىز بىز،»ء. دەيدى –، «بولدى. ول كەلەدى، ەگەر ول كەلىپ قاالتىن بولسا، مەنى ۇستاپ بەرىپ جۇرمەڭدەر!
الىپ، س« ويباي»گەندە كور والردى كەشە: مىناۋ تىنىڭبەرە ۇستاپ سەندەردىڭ» ەدى، دەپ «بەرەمىز؟ ۇستاپ نەگە

مەنى قاماپ الىپ، قوزعالتپاي قويعان جوقسىڭدار ما؟ سەندەردىڭ ماعان بەرگەن كومەگىڭ سول بولسىن! ونىڭ 
دەيدى.  «قاراسى كورىنىپ كەلىپ قاالتىن بولسا، ماعان بوگەت بولماي، ءوز باستارىڭدى الىپ جونەلىپ كورىڭدەر!

ىز نەگە كەتەيىك، كەشە ۇيقىلى كوزبەن نە ەكەنىن بىلمەي شوشىدىق قوي، تىم بولماسا، ونىمىز ونىنا جوق، ءب»
 مەن دەپ – «كەتتى تاستاپ مەنى كەتىڭدەر، سەندەر ايتتىم، مەن». دەسەدى –« بوگەت بولمايمىز با؟

 ياعانتا تۇسكە كۇن جاتقاندا، كەلە دەپ «!ءبىل وزدەرىڭ ەندىگىسىن بوالتىن، سۋىق بەتى جاۋ رەنجىمەسپىن،
 دەستى. بۇرىلىپ قاراسا، ساعىمدانىپ« اي، شۇباتىلعان شاڭ كەلە جاتىر!-ويپىر»ىلدە، بىرەۋى ارتىنان قاراپ: مەزگ

 بىز»كورىنەدى، از جاۋ ەمەس سىقىلدى، شىداپ تۇرا الماي، باعاناعى ەرلىك قالدى، بورەكەڭ ايتىپ ەدى عوي، ء
 پ، ءجۇرىپ كەتە بەرىستى.دە« ءجۇرىپ بارىپ توسساق

بورەكەڭ اتىنىڭ باسىن قۇبىالعا قارسى بۇرىپ، كولدەنەڭدەپ توسىپ قاال بەردى. سونىمەن، كەتكەن جولداستار 
بەسىن تومەن تۇسە بەرگەن مەزگىلدە، ءبىر بيىكتىڭ باسىنا شىعىپ تۇرىپ، ارتتارىنا قاراپ، شۋالسىپ، جىالپ تۇرادى. 

دەسىپ تۇرعاندا، نامازدىگەر بولىپ كەلە جاتقاندا، « ، ەندى بىزگە ەل جوق قويبورەكەڭ جازىم بولىپ كەتسە»
ەدى، ويباي، كوپ كورىن»ءبىر قارا كورىنگەندەي بوالدى، قورىققانعا قوس كورىنەدى، جالعىز قۋراي دەگەندە بىرەۋى: 

 ىگىنەكەند بورەكەڭ اتقانج كەلە جالعىز تۇرعاندا، دەسىپ «شىعار بورەكەڭ»: بىرەۋى دەپ، –« جەزتىرناق بىلەم
الدىنان قارسى كەلسە، ءتۇسى بۇزىلىپ، كوزى ىشىنە قاراي تارتىلىپ، تۇگى سىرتىنا شىعىپ كەتكەن. اتىنىڭ  ءبىلىپ،

ر، سابىر قىلىڭدا»، شۋالپ كەلىسىپ ەدى، «قۇدايالپ»قىزىل قان. -دا تۇال بويى، ءوزىنىڭ دە تۇال بويى قىپ
مىنا »دەدى. جولداستارى: « ر ما، تۇنەيتىن؟با سۋ ارادا، جاقىن» دە، دەدى –« دۇشپاندارىڭنان قۇداي قۇتقاردى

 دەپ الىپ كەلدى.« تاۋدىڭ باۋىرىندا بۇالق بار كورىنەدى
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امىن، مەن ءوزىم دە تاڭ اس»سول جەرگە كەلگەن سوڭ، بورەكەڭ اتتىڭ ەرىن العىزىپ، ەرتوقىمىن استىنا توسەتىپ: 
ار، قاۋىپ قىلمايىق، وتتىعىپ، تاماقتارىڭدى ءىشىپ، جاتا بەرىڭدەر. تاڭ اتقان سوڭ، اتتى دا كۇن شىعا شالدىراسىڭد

دەپ جاتىپ قالدى. جولداستارىندا ۇيقى دا، ۇرەي دە جوق، قورقىپ « ماعان دەگەن تاماقتى ەرتەرەك ىستەرسىڭدەر!
قۇداعا  ۇرىپ كەتتى. نوعايلىداعىوتىرىپ تاڭ اتقىزىپ، بورەكەڭە تاماق ءپىسىرىپ، وياتىپ، اتىن شالدىرىپ الىپ، ءج

كەلىپ تۇسكەن سوڭ قارسى تۇرا اال ما، الدىنا ءتۇسىپ، ايتقانىن قىلىپ، جاساۋلى ۇيمەن قىزدى بەرىپ قايتارادى. 
انەۋگى »قاتەرى جوق بورەكەڭ باستاپ وتىرىپ، انەۋگى جۇرگەن ىزىمەن تارتىپ كەلە جاتقاندا جولداستارى: -قاۋىپ

 ەكەن، جاتىر بىقسىپ قاراسا، بۇرىلىپ دەپ، –« العان جەر، وسى ارا بولسا كەرەك ەدى عويجەزتىرناقتى توسىپ ق
 .وتەدى ساناپ ىن-61ء جەمتىگىنەن تۇرىپ اناداي الماي، باتا كەلۋگە جانىنا

سونىمەن ەلگە كەلىپ، ارادا بىرنەشە جىلدار وتكەن مەزگىلدە، ءبىر بولەك شەتكەرى جاتقان ەلدىڭ جىلقىسىن قۇبا 
 400دەگەن سوڭ، امان وتىرعان ەلدەن « جاۋ اكەتتى»قالماق كەلىپ ايداپ كەتىپ، بورانعا حابار كەلدى. جىلقىنى 

كورىپ »ەتىن باسقارىپ العان سوڭ، قالماق ەكەنىن ءبىلىپ، ادام ەرتىپ الىپ، بوران قۋادى، جاۋدىڭ ىزىنە كەلىپ، ب
دەپ، كۇندىز جاتىپ، كۇن باتا اتقا ءمىنىپ، ءتۇنى بويى ءجۇرىپ وتىراتىن بولىپ « قويسا تىنىقپاي قاشا بەرەدى

تەن كبۇل قالماق، قازاق جەرىنەن ءوز جەرىنە قاراي شىققان سوڭ تىنىعادى، سوندا ايقاسارمىز. كۇندى»كەلە جاتىر. 
 دا ونىڭ اپىرماي،» ەدى، اشقىزىپ جاۋىرىن جاتىپ كەلە دەپ، –، «الىسقا ۇزاپ كەتە قويعان جوق شىعار!

 جاۋ» .ءجۇردى ءمىنىپ، قاراتىپ ارتىنا ەرىن اتتارىنىڭ سوڭ، دەگەن –!« بارادى توقتاماي ەكەن، بار جاۋىرىنشىسى
 بولعان المايتىن جەتە قاراپ جاۋىرىنعا جاۋىرىنشىسى دا ونىڭ ءتۇسىپ، كەلىپ شەگىنە ءوزى شىعار، جەرىنەن قازاق
ولسا، ەن. والي بەك جەر ويپاڭ كول، ۇلكەن شالعىن، قالىڭ ارادا سول». دەدى – «قايتتى بەتى قۋعىنشىنىڭ سوڭ،

 جاس»: كەلىپ ايداپ ات دا بوران. جاتقان قالماق دەپ –« ەكى كۇن توقتاپ، تىنىعىپ االيىق-وسى جەرگە بىر
 ەدى، كەرەك بولسا كول ويپاڭ شالعىندى ءبىر تىنىعارلىق توقتاپ جاۋ الدىمىزدا وسى جۇرگەنىمدە، ءبىر كەزىمدە
سەزىك الىپ قاالر، مەن ءوزىم جالعىز سونى بارىپ بايقاپ كەلەيىن،  دابىرىمەن كوپتىڭ ەكەن، ما توقتامادى سوعان

-ىرتپ جوق، دىبىسى ادامنىڭ ءبىر كەلسە، جەتىپ اپ،تاست توقتاتىپ دەپ –« كوبىڭ وسى جەردە دامىلداي تۇر!
وق، ج باال ەلشى». دەدى «جاتىر جەردە مىنا» تۇرىپ، بايقاپ كەلەدى، كەز جىلقىعا جاتقان جايىلىپ ەتىپ پىرت

 بار ،تارتىپ زىرىلداۋىعىن قاعىپ، نايزانى دەپ –، «كىمگە حابار بەرەمىن؟ ايقايدى ەستىسە وزدەرى دە كەلە بەرەر
 .بەردى شىعا ويناپ جىلقى جاتقان كەلە جەلىگىپ اقىرعاندا، جيىپ كۇشىن

قالماقتاردا قۋعىنشى كەلەدى دەگەن وي جوق، اتتارىن دا قويا بەرىپ جاتقان ەكەن، قيراي جاياۋ قاال بەرەدى، جاۋ 
اۋسىن ەردى. بوراننىڭ دەسىنەن اداسقانداي بولدى، ءبىردىڭ داۋسى ەكەنىن، كوپتىڭ داۋسى ەكەنىن ايىرا الماي قاال ب

ولدىڭ وسى الدىمىزداعى ك»ەستىپ كەيىنگىلەر دە كەلە جاتىر ەدى، دۇرىلدەتىپ جىلقىنى ايداپ بورەكەڭ دە كەلىپ 
باسىنا جىلقىنىڭ الدىن توقتاتىڭدار، تاڭ دا اتىپ كەلەدى عوي، مال دا تىنىقسىن، ءوزىمىز دە بوي جيايىق، قالماق نە 

 دەي-500 شاماالسا جىلقىنى سوڭ، اتقان تاڭ ارادا سول. دەدى –، «ۋ قالدى ما ەكەن؟قىالر دەيسىڭ، كوبى جايا
ىپ قولى قانشا ەكەن؟ مەن سوعان جولىع قالماقتىڭ دامىلدايىق، جەرگە وسى بۇگىن بولسا، والي. دەسەدى العان جىلقى

 – ،«جۇرەر قىلىپ جازىم قالماق وتىرعان جاياۋ بولىپ، كۇيىندى قىالسىز؟ نە»: كوپشىلىك. دەدى –كەلەيىن، 
 .دەيدى

ەكەن، ونىڭ  500اق ات قالىپتى. قالماق -9بۇالر سونى ايتىپ وتىرا بەرسىن، قالماقتار ويانسا، وتىرىسىندا بەكىتۋلى 
بىزدى قۇداي قارا باستىرعاندا قازاقتا ايقايى زور ءبىر بوران »دا ىشىندە ءوزى باتىر جايساڭ دەگەن بىرەۋ بار ەدى. ء

گەن باتىر بار دەپ ەستىپ ەدىم، سونىڭ ەلىنە ۇشىراپ قالعانىمىز عوي، تۇندەگى داۋىس سونان باسقاعا اليىق دە
داۋىس ەمەس قوي، ەگەر سول ەر بوالتىن بولسا، ءتۇرىن ءبىر كورىپ، ەرلىگىن قۇالقپەن ەستىپ قالسام، بۇل 

 تىنبوال بوران ول ەگەر بار، سەن»: جىگىتىنە ەپتى ءبىر دەپ، –، «ساپاردان جاي قايتقانىما ارمان قىلماس ەدىم
 كوڭىلىم ءسۇيىندى، قۇالعىم ەسىتىپ داۋسىن دە، جىبەردى مەنى. قوي ەمەس ەر قورقاتىن شىعار، جوق كەتكەن بولسا،
 –، «اتتى دا جولىنا بەرىپ كەتەمىن دەپ ايتتى دە! 9گەندەي ءبىر ەرلىگىن ايتىپ، جولىعىپ كەتسە، قالعان سۇيىن
 ،«!جاتىر ەكەل ادام اتتى ءبىر جاقتان قالماق»: بىرەۋى قازاقتىڭ جۇرگەن ۇستىندە ات. جىبەرەدى جىگىتىن بىرء دەپ،

ىرا بەردى. الگى ادام بورەكەڭە كەلىپ، ءسوزىن ايتقان وت بورەكەڭ دەپ – ،«!كەلسىن كەلسە جارايدى،». دەيدى –
 ىمت قايتەدى، قويساڭىز اق-بارماي وسىعان»: جولداستارى. دەيدى –، «جارار، ءوزىم دە بارعالى وتىر ەدىم»سوڭ: 
 ستاپۇ كەتىپ، جابىلىپ كەيىن العاننان ءتۇسىرىپ اتتان ءسىزدى. دەيدى بار دا جايساڭ ىشىندە ءارى ەكەن، كوپ

-جۇرمەي كوپ ادامشا قورىققان دەيسىڭ؟ قىالر نە اي،-ءتاڭىر وي،»: دەگەندە –، «لسا، وڭگەمىز نە بىتىرەمىز؟ا
 دەيمىسىڭ، وتىرار قاراپ دە مەن جۇرگەندە جابىلىپ قالماق جاياۋ ول ەرىڭدەر، قاسىما عانا ادام بەس-تورت اق،

. كەتەدى جۇرىپء دەپ –، «عى جەزتىرناقشا القتىرمايمىن با؟بايا ولتىرگەن سوعىپ، ءبىرىن بىرىنە الىپ، ءىلىپ نايزاعا
. ەپتىد – «!بواليىن تۇلعاڭا ەكەن، بوران دەسە، بوران! شىركىن اۋ،»: كورىپ جايساڭ ونى جاتقاندا، كەلە قالماققا
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ىن، ەمەسپ ارماندا ساپارىما بۇل دەپ – «قايتتىم جاياۋ»: قالماق كەيىن وتىرعاننان امانداسىپ، ءتۇسىرىپ، اتتان
مىنا »ەندە: دەگ داۋسىڭا قۇالعىم ءسۇيىندى، كوركىڭە كوزىم ءسۇيىندى، كوڭىلىم سۇيىنگەندەي ءبىر ەرلىگىڭدى ايت

دەپ، كىسەسىندە باياعى جەزتىرناقتى قىرعاندا بىرەۋىنىڭ بەس « سىقىلدى حايۋاندارمەن دە كەزدەسىپ، تاراپ ەدىك
نداعى اپىرماي، قوقيدىڭ قوپاسى»ساۋساعىن كەسىپ الىپ كەتكەن ەكەن، الدىنا تاستاي بەرگەندە سەلك ەتە ءتۇسىپ: 

« ادىبەرلى وتۋگە ارالدىڭ جولى بوس-ىن قۇرتىپ كەتىپ، سونان كەيىن ارلىكوپ جەزتىرناقتى بىرەۋ قىرىپ، تۇقىم
ە تيس قولى اۋ،-ياپىر». دەپتى – «!ەدىك ءبىز الەي،»: دەگەندە –« دەۋشى ەدى، سونداعى سەن بە ەدىڭ؟!

 ركىندىشى سول»: دەگەندە – «!ەكەن؟ قانشا سانى! الدىڭىز؟ قاالي قايدا، دەيتىنى –« جەزتىرناق الىپ تاستايدى
 قارۋىن. ەدى دەپ 61 شاماالعانىمدا تۇرىپ اناداي بارىپ، ءبىرى جولداستارىمنىڭ جاتقاندا كەلە قايتىپ ساناپتى، كىم
ەكەن، الىستان شاشىراپ، سونىسى ىستىق ءتيدى. نايزاعا ءىلىپ الىپ،  بوالدى ىستىق قانى ءبىراق جوق، بايقاعانىم دا

بىرىنە سوعىپ، قىرىپ تاستاپ كەتىپ ەدىم. ول ونىمەن تۇرسىن، سول ساپاردا، ءبىر ايۋعا ەكى جەردەن -بىرىن
ۋ الۋ دا ويىما ركەزدەسىپ، اقىرعانىنا مەن قايمىقپاعان سوڭ، ءۇشىنشى كەلىپ، اقىرىپ ۇمتىلعاندا اشۋ قىسىپ كەتىپ، قا

-كەلمەي، اتتان تۇسە ۇمتىلىپ، ءبىر قولمەن القىمىنان الىپ، ءبىر جۇدىرىعىممەن قويىپ جىبەرگەنىمدە، باسى بىت
 .دەپتى –، «شىت بولىپ كەتىپ ەدى، حايۋانمەن ايقاسقانىم وسى

كەزىم، مۇنان كورى  ىسەگىزدەگ ون جەتى، ون»: دەگەندە – ايت ەرلىگىڭدى ءبىر ەندى قاناعاتتاندىم، مۇنىڭا –
جاس كەزىم، ونشاقتى جولداسىم بار. ءبىر جورىققا اتتانىپ كەتىپ بارا جاتقاندا تاڭ اتىپ قالىپ، بەكىنىسكە جەتكەنشە 
كۇن كوتەرىلە بەردى. سار جەلىپ تارتىپ كەتىپ بارا جاتىر ەدىك، سول جاعىمنان كۇن، ارتىنان ساعىمدانىپ ءبىر 

 عوي، ربا سۇيىقتىعى جولداسىمىزدىڭ ءبىزدىڭ جاتقان كەلە عوي، ادام –مىناۋ »ەردى. كوپ قارا ەرەۋىلدەپ شىعا ب
 بىزگە داما ءبىرسىپىرا كوپتەن انا كورىپ، ءبىزدى ەدىك، كورىپ جونەلىپ دەپ – «شىعايىق تامان تاۋعا تارتىپ قاشا

لعىز ەرىككە قوياتىن ەمەس، ونان جا ءبىر اسىرەسە كوپتەن انا ەدىك، جونەلىپ قاشا ءبىز باستادى، اال بەت قاراي
مىنە، بىرەۋى قاشقانعا بوالتىن ەمەس، كوردىڭدەر مە؟ سەندەر دە »سايىن قۋىپ، اعىزىپ كەلە جاتىر. جولداستارىما: 

 دا ناۋا بەردىم، قاال تۇرىپ قويىپ بەت قۇبىالعا دەپ، –« بايقاي وتىرىڭدار، مەن كولدەنەڭدەپ توسىپ كورەيىن
 شاتكام باسىندا بار، اتى جورعا قارا استىندا. قالدى تۇرا كەلىپ دە، دەدى –« سەن كىمسىڭ؟!» .قالدى اق-كەلىپ
 بولساڭ، قازاق». دەدىم – «!قازاقپىن مەن ۋا،». ەر ءبىر تۇگەل سايمانى-ساۋىت بەلدىك، شاراينا، بار، بوركى
 ما، بار امال –تارتىپ قالدى.  تولعاپ الىپ، ساداعىن سار دەپ – «!مەنىكى كەزەك كور، تۇرىپ قاراپ قارسى
 ەتىپ ىلتس ۇستىنەن يىعىمنىڭ وڭ قاعىپ قۇداي جوق، اتقان اياپ تۇردىم، شىداپ با؟ قۇتىلعانىم جولىنان اتامنىڭ

 .الدى تۇرىپ قاراپ قارسى ەكەن، ەر دا و سوڭ بىتكەن كەزەگى. بەردىم اال قولىما ساداعىمدى دە مەن. بەردى وتە
وزى قالماق، ىزدەگەندەگى مالىم »قويمادى، اياپ اتقام جوق، قۇدايدىڭ ساقتاعانى بولماسا، ء ەدىم، قاشىپ! اۋ-ياپىر

 ەپك تارتىپ قويىپ جۇرەكتەن ءدال ويمەن، دەگەن «شىعار ەمەس دانەمە وكپەسى تۇسىرسەم، اتىپ وسىنى وسى، –
 ىنانىڭ جىعىلعانىن كورگەن سوڭ انام بەردى، عاشى اتى ويناپ. قۇالدى وكىرە ءتيىپ، وق جەردەن قاالعان جىبەردىم،

پ، اتتان اق جەتى-كەيىنگىلەرى كەيىن قاشىپ كورىپ ەدى، جيىرما شامالى ادام ەكەن، كەيىنگى كەشۋىنە جەتكىزبەي
ءتۇسىرىپ تاستاپ، ارتىنداعى شۇبالعانعا كەلسەم، قاتار ءتۇزىپ جۇك ارتقان تۇيە، ۇزاتىپ اكەلە جاتقان كەلىن ەكەن، 

ل ارادا توقتاتىپ كولىگىن، مۇلكىن تۇگەل الىپ كەلە جاتقانىمدا، كوشتىڭ ارتىندا جايداق قارا تايعا مىنگەن ءبىر سو
ڭ اي، مىناۋ ات بولسا، ەردىڭ ەكى اتىنى-شىركىن»باال كەلە جاتىر ەكەن، تايىنىڭ قاباعىنا كوزىم ءتۇسىپ كەتىپ، 

پ تۇرا ۇمتىلعانىمدا قوستەپكىنى قويىپ، باال دە – «اليىنا تۇسىرىپ»ء دەپ، –، «اۋ-ءبىرى بولعالى تۇر ەكەن
 مەس،ە جەتكىزەر بولمادى، ۇمتىلعانشا دەپ –« ۇستاپ االمىن»كوشتىڭ ءبىر جاعىمەن الدىنا قاراي شىعا بەردى. 

 ۇتىالق جەتكىزبەي دا وققا دا، اتقا دەگەنىمشە تۇسىرەمىن اتىپ ءوزىن الىپ، ساداعىمدى جاتىر، بارا اعىپ جۇلدىزداي
ى. مالدان قۇتىلعاندا سول قارا تاي كەتتى: ادامدى الداۋ ءومىرى ادەتىمدە جوق ەدى، اشتان ءولىپ قالماستاي بەرد

ازىقتارىن بەرىپ، ادامىن قويا بەرىپ، كولىك پەن مۇلكىن الىپ قاال بەردىك. قالماق زاتىمەن ايقاسقانىم سول ەدى. 
 جىالپ دەپ –« اۋ، سونى العان دا سەن بە ەدىڭ؟!-اپىر»گەندە، دە« سەن»سونان كەيىن جولىعىپ وتىرعانىم 

 ىنقالىڭدىع ەدى، ەرى ەردىڭ تۋعان قالماقتان ەكەن، ءىنىسى كەنجە اكەمنىڭ مەنىڭ – سول». ەكەن بەرگەن قويا
 قاشىپ تايمەن قارا وزىڭنەن سول! بورانىم جارايدى، ال ەدى، دەۋشى «باردى كەتە ءولىپ قاپىدا جاتقاندا اكەلە

 لىككەەلشى باعاناعى سەنىڭ اۋ،-ياپىر». دەيدى –« كەتكەن باالنى وسى كۇندە كورسەڭ تانىماس ەدىڭ! قۇتىلىپ
 ما رتانى تايدى قارا سول»: باال. دەدى «بولماسا سول بەردى، ۇشىراي جىلى كوزىمە كوزى جىگىتتىڭ جىبەرگەن

 داي بولعان ەكەن، مىنا تۇرعان قارا ارعىماققالعان ءبىلىنىپ كارىلىگى قاتىپ، قاباعى كاپىردىڭ» دەگەندە – «ەدىڭ؟
 ماقساتىم ەمەسپىن، نارازى ساپارىما بۇل دەپ – ،«قايتتىم جاياۋ» ،«ەدى وسى». دەدى –« سول بولماسىن!

 «!تەكتەتجە باتىرعا الىپ ەرتوقىمىن مىناۋ، – تايىڭ قارا قالعان ارماندا دەپ، كەتتى قۇتىلىپ كۇنىندە تاي بولدى،
جارايدى، ەر ەكەنسىڭ، ەندى قازاق »تارىنا دايارالتا باستاعان سوڭ، باتىر دا ەرلىگىنە رازى بولىپ: جولداس دەپ –
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دەپ، دوس بولىپ، ۋاعىدا بەرىسىپ، كەيىنگى « پەن قالماق اراسىنا مۇنان كەيىنگى زاماندا جاۋلىق جۇرگىزبەيىك!
 عىن الىپ، قايتا بەردى.ءوز اتتارىن وزىنە قايتارىپ بەرىپ، قارا ارعىما

 . قاراۇيرەك16
 قاراۇيرەك –باياعى وتكەن زاماندا ءبىر جارلى كەمپىر مەن شال بولىپتى. ونىڭ ءۇش باالسى بولىپتى. ەڭ كىشىسى 

 .بولىپتى ءبىلىمدى ءارى باتىر ءوزى ول. ەكەن
ن تەرىن بىلمەي، كۇن كورۋ ءۇشىكۇندەردىڭ كۇنىندە كەمپىر مەن شال دۇنيەدەن ءوتىپتى. سوندا ءۇش باالسى نە ىس

كاسىپ ىزدەپ، جوالۋشى شىعىپتى. كەلە جاتسا، جول ءۇش ايرىلىپتى. الدىنداعى كولدەنەڭ تاقتايدا جازۋ بار ەكەن. 
 دەگەن تۋىس. كورەدى جازۋدى دەگەن –، «ەي، ءۇش ادام، ۇشەۋىڭ ءبىر جۇرسەڭ جولىڭ بولمايدى»وقىسا: 
ى قايدا جۇرسەك تە ءبىرىمىزد»ىپ، جىالپ ايرىلىسادى. جانە: قۇشاقتاس ۋىستارت بولىنگەندە جولمەن ءۇش قانداي،

 .ايرىلىسادى دەپ –، «ءبىرىمىز ۇمىتپايىق
سونىمەن، ەكى اعاسى ءوز جولدارىمەن كەتەدى. قاراۇيرەك ءوز جولىمەن كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر اق وتاۋ كورىنەدى. 

يناعان ءبىر قىز وتىر. ءبىراق، قىزدىڭ اۋزى تۇيرەۋىشپەن تۇيرەۋلى اق وتاۋعا كىرىپ كەلسە، اي مەن كۇندەي جا
 .ىزق دەگەن – ،«تۇيرەدى اعايىم»: دەسە –« بۇنى كىم تۇيرەدى؟»ەكەن. قاراۇيرەك تۇيرەۋىشتى اعىتىپ الىپ: 

 قايدا؟ ول قۇرىسىن، تۇقىمى اعايىڭنىڭ –
 .كەتتى اۋالۋعا اڭ –

ەكەۋى تانىسىپ، تاماقتانعانشا مەزگىل كەش بولدى. اعاسى دا اڭنان قايتىپ كەلدى. اعاسى ۇيىنە تايانعاندا: 
قاڭقىلداعان ءيتىم، ءوز باسىڭا كورىنسىن، شاڭقىلداعان قۇسىم، ءوز باسىڭا كورىنسىن، قاراۇيرەكتى كورگەندەي نەگە »

: اعاسى ساال كورە قاراۇيرەكتى. شىعادى داالعا راۇيرەكقا ەستىپ، داۋىستى بۇل. دەيدى –« شۋالپ كەتتىڭدەر؟
 .دەيدى –« بۇندا نەعىپ ءجۇرسىڭ، وزىڭە اتىسپاق كەرەك پە، الىسپاق كەرەك پە؟»
 .قاراۇيرەك دەيدى –! كەرەك الىسپاق. قالعان تورىندە اتامنىڭ ارعى اتىسپاق –

اعاسىن قىرىق قۇالش اسپانعا القتىرعاندا، جەرگە ەكەۋى ەكى كۇن، ەكى ءتۇن الىسىپ، اقىرى قاراۇيرەك قىزدىڭ 
 اق ءولىپ كەتەدى.-تۇسپەي

سەن مەنى اال المايسىڭ. »قاراۇيرەك وتاۋدا ءۇش كۇن دەمالىپ، ەندى قىزدى الىپ جۇرمەك بولعاندا، قىز ايتىپتى: 
ەسەڭ، ساعان كۇن كورۋ سەبەبى، مەنىڭ ەكى اعايىم بار، والردىڭ دا قارىنداستارى بار. سەن سول اعاالرىمدى جەڭب

 .دەپ –، «جوق. اپاالرىمنىڭ كۇنى مەنىڭ كۇنىمنەن دە جامان
 تۇرادى؟ قايدا والر –
 .جىالپتى قىز دەپ – جەر، كۇنشىلىك قىرىق اراسى ءبىرىنىڭ بىرىنەن كۇنباتىستا، والر –
 جاتسا، كەلە. شىعادى جولعا قاراۇيرەك دەپ – قايتامىن، بەرىپ كورىمدىگىن كورىپ، سوالردى مەن ەندەشە، –

كىرىپ كەلسە، ءبىر قىز وتىر. اۋزى تۇيرەۋىشپەن تۇيرەۋلى، اياعى كىسەندەۋلى.  ۇيگە. كورىنىپتى وتاۋ ءبىر الدىنان
 اياعىما عايىما! سۇراما كۇنىمدى مەنىڭ» دەسە، –، «نە قىپ وتىرعان قىزسىڭ؟»كىسەنىن اعىتىپ، تۇيرەۋىشىن الىپ: 

 دىدەي –، «كەتتى تۇيرەپ اۋزىمدى دەپ ىشەسىڭ جوقتا مەن تاماقتى ساپ، ىسەنك دەپ كەتەسىڭ قىدىرىپ ەل
 .قىز
 قايدا؟ اعاڭ –
 .كەتتى اۋالۋعا اڭ –

قاراۇيرەك قىزدىڭ اۋزىنان تۇيرەۋىشىن، اياعىنان كىسەنىن الىپ تاستادى. ەكەۋى تاماقتاندى. كەش تە بوالدى. اعاسى 
اۋپىلدەگەن ءيتىم، ءوز باسىڭا كورىنسىن، شاڭقىلداعان قۇسىم ءوز باسىڭا كورىنسىن، بۇندا »دا كەلەدى. سوندا اعاسى: 

 :يتادىا اعاسى قىزدىڭ. كەلەدى شىعا ءوزى ەستىپ قاراۇيرەك. دەيدى – «قاراۇيرەك بار ما، نەگە شۋالپ كەتتىڭدەر؟
 پە؟ كەرەك الىسپاق جوق پە، كەرەك اتىسپاق –
پ، ۇيرەك جەڭىقارا اقىرىندا،. الىسادى ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش ەكەۋى. كەرەك الىسپاق. قالعان اتامنان ارعى اتىسپاق –

 دەماالدى. سوندا قىز ايتادى:ولتىرەدى. قاراۇيرەك بۇل ۇيدە دە ءۇش كۇن 
 ۇنىمنەنك مەنىڭ كۇنى تاتەمنىڭ ونداعى. جارايسىز سوندا جەڭسەڭىز، اعايىمدى سول بار، اعايىم ءبىر ەندى مەنىڭ –
 .دەيدى – جامان، دە
 جاقتا؟ قاي ول –
لىك جەردە تۇرادى. وسىدان ءبىراز جول جۇرسەڭىز، الدىڭىزدان اڭشى اعايىم كۇنشى قىرىق وسىدان كۇنباتىستا، ول –

كەزدەسەدى. تاۋداي ءداۋ تازىسى بار، سول ساعان الدىمەن شابۋىل جاسايدى. ونى جەڭبەسەڭ، ولەسىڭ. اعايىم ءوزى 
 –دى، ەڭ جاقسى بوالر ەباتىر. اعامنىڭ ءبىر ادەتى بار، ءبىر ۇيىقتاسا، جەتى كۇن ۇيىقتايدى. ۇيقىسىنا ءدال كەلس

 .دەيدى
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ۇرگەن اق، ءبىراز جەر ج-سايمانىن كيىپ، اتىن ءمىنىپ، جولعا شىعادى. ايتقانداي-قاراۇيرەك قىزدىڭ اعاسىنىڭ ساۋىت
سوڭ، الدىنان تازىنىڭ داۋسى شىعادى. تازى ساۋىت پەن اتتى تانىپ ەركەلەي بەرگەندە قاراۇيرەك قاپىسىن تاۋىپ 

داي تازىنى ءولتىرىپ، قاراۇيرەك اق وتاۋعا كەلسە، قىزدىڭ اعاسى ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. شاۋىپ تاستايدى. تاۋ
قارىنداسىنىڭ اۋزىن تۇيرەپ، قولىن ارتىنا قايىرىپ كەرەگەگە بايالپ قويىپتى. بارىپ قىزدى بوساتىپ، ءجون سۇراسا، 

 تىپ، ەكىنشى كۇن بولعان ەكەن.بۇرىنعى قىزدارداعىداي جاعداي ەكەن. اعاسىنىڭ ۇيىقتاعانىنا ءبىر كۇن ءو
 .قىز دەيدى –! ءولتىر مەزگىلدە وسى اعايىمدى ولتىرسەڭ –
 دا دىڭباتىر ولگەن بىلمەي، كۇشىن دە ءوزى ويتكەنى. جاتپايدى باتىرلىققا ءولتىرۋ جاتقاندا ۇيىقتاپ ادامدى –

قانشا جىالپ ايتسا دا قاراۇيرەك ءبىر  قىز. كونبەيدى قاراۇيرەك وعان دەپ – قاالدى، ارماندا ادام سىناماي كۇشىن
 بەتىنەن قايتپاي، تاماقتانىپ الىپ، باتىردىڭ ويانۋىن كۇتىپ، ۇيدە جاتا بەرەدى.

 .دەيدى –، «مەنىڭ اعايىم نايزاالسقانعا شورقاق، سول ەسىڭدە بولسىن»قىز سوندا قاراۇيرەككە: 
سى جوق. سوندا تۇعىردا وتىرعان قۇسى شاڭقىلدايدى. كۇنى ءبىتىپ باتىر ويانسا، ۇيىندە بوتەن بىرەۋ وتىر. تازى

 .ادىتۇر اتىپ ورنىنان باتىر دەپ، –« شاڭقىلداعان قۇسىم، ءوز باسىڭا كورىنسىن، بۇل قاراۇيرەكتەن ساۋ ما؟»
 .دەيدى – مەن، قاراۇيرەك، يا، –
 پە؟ كەرەك اتىسپاق پە، كەرەك الىسپاق ساعان –
 لعان، الىسپاق بەرگى اتاممەن بىرگە كەتكەن، نايزاالسپاق كەرەك.اق تورىندە اتامنىڭ ارعى اتىسپاق –

 ەكەۋى نايزاالسا كەتەدى. كۇن جارىم دەگەندە، جەرگە تىزەدەن كىرگەندە قاراۇيرەك باتىردى شانشىپ ولتىرەدى.
ن جايىنا يە بوالدى. ەلى-ءۇش اق وتاۋدى ءبىر جەرگە تىكتىرىپ، كىشى قىزدى ءوزى الىپ، سول ءۇش مىرزانىڭ مال 

جاالڭاش ادام -سەندەرگە اش»ەكى جىلدان كەيىن كوشىرىپ الىپ كەلە جاتىپ، قاراۇيرەك قىزدارعا ايتادى: -بىر
 جاتسا، كەلە قاراۇيرەك. جۇرەدى جولمەن باسقا زىءو ءسويتىپ،. دەيدى –، «كورىنسە، قالدىرماي اال كەلىڭدەر!

جۇلبا ەكى اعاسى اشتان تالىپ جاتىر ەكەن. باۋىرالرىن -اسى الباب-ءۇستى تورعايداي، ءبيتى ىرعايداي، موينى الدىندا
اۋالق تاماقتاندىرىپ كەتىپ، كوشىن قۋىپ جەتىپ توقتاتادى. ءۇش -كورگەندە قاراۇيرەكتىڭ ەسى قالمايدى. ازىن

توقىم سالىپ باۋىرالرىن مىنگىزىپ الىپ كەلەدى. ەكى -اۋدى تىككىزىپ، تاماق جاساتقىزادى. ءوزى ەكى اتقا ەروت
قىرىقتان سەكسەن بيەنىڭ سۇتىمەن جۋىندىرىپ، كيىندىرىپ ۇلكەن اعاسىنا ۇلكەن قىزدى، ورتانشى -اعاسىن قىرىق

ىن يە تۇلىگىن، ورتانشى اعاسىنا سيىر مەن ەشكى تۇلىگاعاسىنا ورتانشى قىزدى قوسادى. ۇلكەن اعاسىنا جىلقى مەن تۇ
 بەرىپ، ءوزى قوي تۇلىگىن الىپ، ەلىنە بارادى.

 قاراۇيرەكتى دەپ –، «وزى سۇلۋ قىزدى الدى، بىزگە ناشار قىزدى بەردى»اعاالرى قاراۇيرەككە ارامدىق وياليدى. ء
 .ىلمەيدىب ايەلدەرى ۇيدەگى ءىستى بۇل. قورىتادى اقىل سوڭ، بولعان المايتىن ولتىرە بىاليشا. بوالدى ولتىرمەك

ءبىر كۇندەرى اقىلداسىپ، ءتۇن ورتاسى بولعاندا، قاراۇيرەكتىڭ ۇيىنە كەلىپ، ەسىگىنە كولدەنەڭ شالعى بايالپ  
 داالعا دەپ، –« قويعا ءبورى شاپقان ەكەن»قويادى دا، قورا جاققا بارىپ ايعاي ساالدى. ۇيقىدا جاتقان باتىر: 

. دىقايتا ۇيلەرىنە كورىپ، كوزى تۇندە ونى اعاسى ەكى. تۇسەدى قىرقىپ شالعى تىزەسىنەن شىقسا، جۇگىرە
اۇيرەكتىڭ ايەلى ەرىنىڭ جاعدايىن ءبىلىپ، شالعىنى ەسىگىنەن شەشىپ الىپ تاستايدى. كيىز كۇيدىرىپ، قاندى قار

 رسەنى بىلگەندەي، ەرىنىڭ استىنان جەر وشاق قازىپتوقتاتىپ، اياعىن كيىزبەن قاپتاپ بەرەدى. اقىلدى ايەل ءبىر نا
سايمان تىعىپ، ۇستىنە قۇرىم كيىز سالىپ وتىرعىزادى. استىندا نە بار ەكەنىن -كيىزگە وراپ ازىق، تاماق، ساۋىت

انىنا عقاراۇيرەك تە بىلمەيدى. سونىمەن تاڭ اتادى، كۇن شىعادى. اعاالرى كەلىپ، ءىنىسىنىڭ زارالعانىنا، كەلىنىنىڭ جىال
قاراماي ءۇيىن جىقتىرىپ، كوشىرىپ اكەتەدى. ءىنىسىن جۇرتقا تاستاپ، ەكى اعاسى ەلدەن ۇزاپ كەتەدى. قاراۇيرەك 
اشىعىپ، زارالپ جىالپ وتىرسا، اياعىنىڭ ءبىر جەرىنە استىنداعى كيىز جابىسىپ قالىپتى. ورنىنان قوزعالىپ كيىزدىڭ 

ايمان، قانت، شاي، پىسىرگەن ەت، ماي ىلىنەدى. ءسويتىپ، ولمەس كۇنىن س-استىن سيپاالسا جەر وشاق، قولىنا ساۋىت
كورىپ وتىرعاندا قاراۇيرەكتىڭ قاسىنا اياق جولىن عانا كورەتىن كەمباعال ءبىر ادام كەلەدى. ەكەۋى دوس بولىپ، 

ن، اندا ارتىمدى تۇمامەنىڭ ونەرىم سول، جاۋدان قاشق»سىر ايتىسادى. سوندا اياق جولىن عانا كورەتىن ادام ايتادى: 
اعىنا تىپ جۇرسە، ەكى ايكۇنەل جەپ، اتىپ اڭ ەكەۋى بۇل سونىمەن. دەپتى –، «الدىمدى اشىق قىپ قۇتىلىپ كەتەم

 وسد تا جەالياق بۇالرعا. ەكەن جەالياق –قازانداي تاس بايالپ كەلە جاتقان ءبىر ادامعا كەز بولىپتى. ول -قازانداي
 اڭ بۇالر كۇنى ءبىر. كۇنەلتەدى جەپ، اتىپ قۇس. جۇرەدى ارقاالپ قاراۇيرەكتى تاستاپ، تاسىن جەالياق. بوالدى
دىڭ ۇستىنەن شىعادى. ۇشەۋى اۋىلعا كەلسە، كۇيەۋگە كەتكەلى جاتقان قىزدىڭ تويىنىڭ اۋىل ءبىر ءجۇرىپ، اۋالپ

 رىپ، بولەك ۇيگە اپارىپ، تاباقبىرى ارقاالپ جاتقاندى كوزى كو-ۇستىنەن شىعادى. بۇالر دا تويعا بارادى. ءبىرىن
بىز تابىس تابامىز، ءبىراق ۇشەۋارا بىزگە تاماق ىستەپ بەرەتىن بىرەۋ كەرەك »تارتادى. ۇشەۋى ءبىر ويعا كەلەدى. ء

 ارقىتس تاۋىپ، رەتىن كەلىپ، قورىتا ويالرىن. وياليدى دەپ –، «قوي، تويدا جۇرگەن ءبىر قىزدى الىپ كەتەلىك
 ەرگەج كورمەيتىن كوز ادامدى ەكى جەالياق قۋادى، حالىق قالعان كورىپ ونى. قاشادى الىپ نىباال قىز ءبىر دەگەن
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نشىالر ارتىنداعى كوزى كەم ادامدى قۋىپ جەتىپ قالىپتى. سوندا ول ارتىنا ءبىر قاراپ جەل ۇرلەپ قۋعى. كەتەدى الىپ
جىبەرگەندە، الدى اشىق، ارتى تۇمان بولىپ كەتەدى. قۋعىنشىالر اداسىپ قاالدى. سونىمەن ۇشەۋى سۋى مول، جايلى 

 ك اڭ اتىپ قايتىپ كەلە جاتسا، ءبىر مىسىقجەرگە بارىپ، ءۇي بولىپ قونىستانىپتى. كۇندەردىڭ كۇنىندە قاراۇيرە
 جاتقاندا اراب كەتىپ اڭعا. كەلىپتى اال مىسىقتى دەپ –« ۇيدەگى قارىنداسىم سارقىت ەرمەك ەتسىن»كەز بولىپتى. 

 ىرءب. ەكەن جەيدى ءبولىپ ەكەۋى مىسىق پەن سارقىت ونى. ەكەن كەتەدى تاستاپ توقاش پەن قانت قاراۇيرەك
ۋىرساق تاستاپ، مىسىقتى شاقىرسا، مىسىق كەلمەپتى. سارقىت ءوزى جەپ قويىپتى. مىسىق كەلىپ: با پەن قانت كۇنى

 ەم، الىپ تاۋىپ توقاش پەن قانت ءجۇرىپ، جيناپ ءۇي مەن جاڭا»: سۇراسا دەپ –« تاتە، نەگە شاقىردىڭ؟»
ەندەشە، مەن وتتى »: مىسىق وكپەلەگەن وعان. سارقىت دەيدى – ،«قويدىم جەپ ءوزىم سوڭ، كەلمەگەن سەن

 سونىپء وت. جىبەرەدى شاشىپ-شاشىپ وتقا سۋدى الىپ، مالىپ سۋعا شەلەكتەگى قۇيرىعىن دەپ، –، «وشىرەمىن
 وت. كورىنەدى وت ءبىر جىلتىلداعان ۇشىندا كوز جاتسا، كەلە الۋعا شاقپاق ىزدەپ، اعاالرىن سارقىت سوڭ، قالعان

 ەمپىر ەكەن. جىلتىلداعان سونىڭ كوزى ەكەن.ك جالماۋىز باستى جەتى بارسا، ءۇشىن الۋ
 .كەمپىر دەيدى – ءجۇرسىڭ؟ نەعىپ كەلدىڭ، جاقسى قاراعىم، ە، –
 .قىز دەيدى – ەم، كەلىپ دەپ االيىن وت شەشەكە، –
 ويامىن،ق تا جۇتىپ ءوزىڭدى كونبەسەڭ، وعان. بەرمەيمىن وت بولماسا بەرەمىن، وت سورعىزساڭ ءبىر بارماعىڭنان –
 دى كەمپىر. سارقىتتىڭ قورىققانىنان ەسى شىعىپ كەتەدى.دەي –
 زدىڭقى كەمپىر. كەتەدى بوزارىپ قىز سورعاندا كەمپىر. سورعىزادى بارماعىن سارقىت دەپ، –! شەشەكە جارايدى، –

 ما،قارا ارتىڭا بار، دەپ «بول وت» ،«بول شەڭگەل» بارعانشا، ۇيىڭە». بەرەدى ءتۇيىپ كۇل بەن تۇز ەتەگىنە
 جالماۋىز دە، دەيدى – ،«جۇتامىن ايتساڭ، قاراۇيرەككە ەگەر». دەيدى –، «راۇيرەككە ايتپاساڭ، وت بوالدىقا

 وتتى. بولىپتى وت كۇلى بولىپ، شەڭگەل وتپەس يت جاعاسى ەكى جولدىڭ بارسا، ورىنداپ ايتقانىن. بەرەدى قاال
داعى جولدىڭ شەڭگەل بولىپ، سارقىتتىڭ بوزارعانىن الدىن ءۇيدىڭ. كەلەدى اعاالرى وتىرعاندا، ۋايىمداپ قىز جاعىپ

 كورىپ، اعاالرى سۇراسا، جالماۋىزدان قورقىپ ايتپايدى. اعاالرى اڭعا كەتكەندە جالماۋىز كەلىپ:
 ەكەن؟ پا جوق ەكەن، ما بار قاراۇيرەك ۇيدە قولىندا، قىلىشى الماس ۇستىندە، سايمانى-ساۋىت استىندا، جەالياق –
 .دەيدى –
 دەيدى –سايمانى ۇستىندە جوق، الماس قىلىشى جوق، قاراۇيرەك ۇيدە جوق، -ياعى استىندا جوق، ساۋىتجەال –
 اناع سۇيەگى ساۋدىراپ سارقىتتىڭ كۇندە تورت-ءۇش. تۇرادى سورىپ قولىن كەلىپ كۇندە كەمپىر جالماۋىز. قىز

ولعان وقيعانى ايتادى. اعاالرى ءۇيدىڭ ەسىگىنەن ب اعاالرىنا اياق-باستان. بولمايدى ايتپاسقا اعاالرىنا ەندى. قاالدى
باستاپ وشاققا دەيىن ور قازىپ، ۇستىنە شىبىق سالىپ، كيىز جاۋىپ قويادى. قىزعا جالماۋىز كەمپىر كەلگەندە، ءسوزىن 

سايمانى ۇستىندە جوق، الماس قىلىشى -جەالياعى استىندا جوق، ساۋىت»ايتىپ بولعان سوڭ، مىنا ءسوزدى ايت: 
 ءسويتىپ،. دەيدى –، «ندا جوق، قاراۇيرەك ۇيدە جوق، كەلسەڭ كەل، كەلمەسەڭ ءوزىڭ ءبىل، جالماۋىز، دەقولى

 بولعان يتىپا ءسوزىن ايتاتىن بۇرىنعى كەلىپ، كەمپىر جالماۋىز. وتىرادى دايىندالىپ جەردە ءبىر كورىنبەيتىن وزدەرى
 ىپ،اشۋالن كەمپىر. دەيدى –، «وزىڭ ءبىل، جالماۋىزء كەلمەسەڭ كەل، كەلسەڭ»: ايتىپ ءسوزىن تا سارقىت سوڭ،
 بىرء ءوتىپ ءارى باسىن كەلىپ، اعاالرى تۇرعان اڭدىپ. كەتەدى ءتۇسىپ ەتىپ گۇپ ورعا بەرگەندە، ۇمتىال قىزعا

 وعانس تىلەسەڭ نە ولتىرمە، مەنى»: جالىنادى جالماۋىز قالعاندا باسى ءبىر. كەسەدى ءبىر ءوتىپ بەرى كەسەدى،
 .دەيدى –، «ىزەيىنجەتك

 سال، اياق جوققا اياعى سال، كوز كەمگە كوزى»: الىپ شىعارىپ وردان دەپ، –« ونى دا كورەيىن»سوندا، 
 – «!بولدى ولتىرمەسەڭ ورىندايمىن، بارىن»ء. دەيدى – «ەت سۇلۋ سارقىتتى ەت، ەمەس جەالياق جەالياقتى

. تۇسەدى بولىپ قىز سۇلۋ. قۇسادى دەيدى –« قۇس!. »جۇتادى سارقىتتى جالماۋىز سونىمەن،. كەمپىر دەيدى
 بولىپ كوزدى سۇلۋ. قۇسادى زورعا ايتقاندا، رەت بىرنەشە قۇسپايدى، دەيدى – «قۇس». جۇتادى كەمدى كوزى

 سەندەر مۇمكىن، قۇسپاۋى مەنى»: ايتادى قاراۇيرەك. قۇسادى زورعا دا بۇنى. جۇتادى جەالياقتى ەندى. تۇسەدى
! قۇس» :سەرىكتەرى. جۇتقىزادى ءوزىن دە دەيدى –، «يەگىن قالدىرماي شاعىپ مەنى تاۋىپ الىڭدارسۇ الىپ، باسىن

 اقسا،ش باقايشاعىن كەسىپ، باسىن جالماۋىزدىڭ سوڭ، سونان. قۇسپايدى دەيدى، – «!قۇس». قۇسپايدى دەيدى، –
ىن تاۋىپ الىپ، سەرىكتەرى قاتتى دوس جوعالعان. ەكەن وتىر جونىپ وعىن ساداقتىڭ قۇرىپ، مالداستى قاراۇيرەك

قۋانادى. بۇالر ەندى جالماۋىزدى ءولتىرىپ، قازىناسىن تەڭدەي ءبولىسىپ الدى. بارلىعى اقىلداسىپ، سارقىتتى ەلىنە 
 ىگىتكەج بولعان كوزدى –اناسى قاتتى قۋانىپ، قىزىن سۇيگەن جارى -شەشەسىنە تاپسىرادى. اتا-الىپ بارىپ، اكە

لدى بولىپ، سول ەلدى بيلەيدى. سول ەلدەن ءۇي الىپ، ات ءمىنىپ، جولداستارىمەن قوشتاسىپ، اقى جىگىت. قوسادى
جەالياق ەمەس بولعان جىگىتتى قاسىنا الىپ، قاراۇيرەك ءوزىنىڭ سۇيگەن جارىن ىزدەيدى. جەردەن جەردى اراالپ، 

 مەيمان»كورەدى. كەلسە، ءوز ۇيلەرى. ەلدەن ەلدى اراالپ جۇرسە، ءۇش بىردەي اق وتاۋ قاتار تىگىلگەن ۇيلەردى 
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 ىرس باسقاالرعا ءبىراق تانيدى، عانا ايەلى ءوزىنىڭ. قاالدى تانىماي اعاالرى ادامدى ەكى كەلگەن دەپ –« قوناقپىز!
 سوندا. تادىاي باتىرلىعىن اعاسى ەكى قىزدىرىپ، ءسوز ءسوزدى كەيىن سىيالعاننان قوناقتارىن مەيمان. بىلدىرمەيدى

 بىالي دەيدى: قاراۇيرەك
 بارلىعى .اتىسادى ساداق اۋەگە كەلىسىپ، باتىرالر. دەيدى – اتىسايىق، ساداق اۋەگە ءقازىر بولساڭدار، باتىر ەگەر –

 وعى ىنىسىنىڭء قاسىنداعى ۇستىنە ونىڭ ءتۇسىپ، ۇستىنەن وزدەرىنىڭ وعى اعاسىنىڭ ەكى اتسا، ساداق مەزگىلدە ءبىر
، قارا نيەتتەر قازا تاۋىپتى. ءۇش قىزدىڭ كەنجەسى سۇيگەنىمەن جىالپ كورىسىپتى. ءتيىپ قوسا وعى جەالياقتىڭ مەن

جەالياققا ورتانشى اپاسىن قوسىپتى. ۇلكەن اپاسى ءوزىنىڭ سۇيگەنىنە ءتيىپتى. سول ەلگە قاراۇيرەك ادىلەتتى پاتشا 
 اقساتتارىنا جەتىپتى.م-بولىپتى. باجاسى جەالياقتى ءۋازىر قىلىپ الىپتى. ءسويتىپ، مۇرات

 . ايۋ ءداۋ17
باياعىدا ءبىر ايۋ تاۋدا اڭ اۋالپ، ەش نارسە تابا الماي كەلە جاتسا، قارسى الدىنان ءبىر تۇلكى كەز بولىپ، ساسقاالقتاپ 
قاالي قاراي قاشارىن بىلمەي ايۋدىڭ استىنان جىپ ەتىپ وتە شىعايىن دەپ، باۋىرىنا ەنىپ كەتكەندە، ايۋ قولتىعىنا 

 سىپ جىبەرمەي ۇستاپ االدى. ايۋ:قى
 .دەدى – بولدىڭ، دۋشار ءوزىڭ وزىڭنەن جەيمىن، سەنى ەندى –

 سوندا تۇرىپ تۇلكى:
 دەپ – بەرەيىن، ءتۇسىرىپ قولىڭىزعا قىزىن پاتشانىڭ امالداپ سىزگە مەن جەمەڭىز، مەنى ءسىز تاقسىر، جوق، –

 .جالىندى
 بۇعان ايۋ:

 .دەدى –زىن قولىما ءتۇسىرىپ بەرسەڭ، مەن سەنى جەمەيمىن، قى پاتشانىڭ ەگەر كانە، وندا، جارايدى، –
 تۇلكى:

 استىنا ءشوپتىڭ ۇيىلگەن ءبىر بارىپ، الىپ ءسىزدى مەن وتىرىڭىز، ءجۇرىپ قالماي ارتىمنان مەنىڭ بولسا، والي –
ەمىن، ەرگە الىپ كەلج جاتقان ءسىز الداپ امالداپ، قىزداردى بارىپ، قورعانىنا جاتقان قىزىنىڭ پاتشانىڭ دا، جاسىرام

سول كەزدە دايارالنىپ تۇرىپ، قىزدى ۇستاپ الىڭىز دا، قاسىنداعى قىرىق باقشا دۋالدان اسىپ تاۋعا قاراي بەت 
 قىزىنىڭ انح ءوزى جاسىرىپ، شوپكە ۇيىلگەن بولىپ ۇلكەن كەلىپ، الىپ ايۋدى تۇلكى ايتقانىنداي،. دەدى –الىڭىز، 
 .كىردى قورعانىنا

 تۇلكىنى كورگەن قىزدار:
. قويدى دۇرسە قىزدار توپ ءبىر دەپ – االيىق، ۇستاپ ءوزىن جۇرىڭدەر،! قاراڭىزدارشى تۇلكىنى اناۋ ءاي، ءاي، –

. كەتتى تا شىعىپ بۇرىلىپ، جالت بەرگەندە ۇستاي بەرىپ، قۇيرىعىن الداپ، تۇلكى قىزداردى كەلگەن كەزدە ءبىر
عىنىڭ اراسىنان جىلت ەتىپ ءوتىپ، قىزداردى ابدەن شارشاتىپ، وزدەرىن ايا ەكى بەرىپ، زىپ اراسىنان قولتىقتارىنىڭ

 ىزا قىلىپ بولدى.
بارىڭ دە ادام ەمەس ەكەنسىڭدەر، سول ءبىر تۇلكىنى »ءبىر كەزدە باسىن جۋىپ، تارانىپ بولعان پاتشا قىزى: ء 

ى ارى قۋىپ، بەرى قۋىپ ۇستاي تۇلكىن. كىردى اراسىنا قىزدىڭ قورا ءبىر دەپ، –، «ۇستاۋعا شاماالرىڭ كەلمەدى
المادى. قايتا قىزداردى الىستاتىپ الىپ كەلىپ، باياعى ۇيىلگەن ءشوپتىڭ قاسىنا الىپ كەلدى. ءشوپتى اينالىپ ءبىراز 

 نءجۇردى. ايۋ قىزداردان قايسىسىن ۇستارىن بىلمەي اڭقايىپ، ەكى كوزى تەسىلىپ ءبىراز تۇردى دا، تۇلكىنىڭ قۇيرىعى
ۇستاي بەرگەن پاتشانىڭ قىزىنىڭ بەلىنەن شاپ بەرىپ ۇستادى دا، قاسىنداعى قىرىق باقشا دۋالدان استى دا، تاۋعا 

 قاراي جونەپ بەردى.
انعا شۋالپ قىزدار قالدى. ءبىرسىپىراسى ح-ونىڭ ارتىنان ءبىر تەسىكتەن جىپ بەرىپ، تۇلكى دە ءوتىپ كەتتى. ۋالپ

 حابار بەرۋگە كەتتى.
ڭ قىزىن اپارعان ايۋ، تاۋدان تاستان ءۇي سالىپ الدى دا، قىزبەن وتاۋ قۇرىپ وتىرا بەردى. پاتشا دا قىزدى پاتشانى

 .ءۇزدى كۇدەرىن قىزدان دە، دەدى –« ايۋعا جەم بولدى»تاۋ مەن تاستى ىزدەپ تاپپاي، اقىرى 
 لدى، ءوزى ءداۋ، ءوزى باتىر، كەلبەتتىكۇندەردە ءبىر كۇن قىز ايۋدان ءبىر ۇل تۋادى، ۇلى كۇنىنە ءبىر جاسايتىن بو

دەپ قويدى. جەتىگە كەلگەن ايۋ ءداۋ شەشەسىنەن ءجون سۇراي « ايۋ ءداۋ»ادام، ءتۇرى ايۋ ءناسىلدى بولدى. اتىن 
جۇرت دەگەندەي، ءبىر -مەن كىمنەن تۋدىم؟ اكەم قايدا؟ بۇل تاۋدا نە قىلىپ ءجۇرسىڭ؟ ادامى بار، ەل»باستادى: 

 .دەدى –، «قشاھارعا بارايى
يۋدى اكە مەن بۇل تاۋدا ا»شەشەسى باسىنان اتقارعان ۋاقيعانى باالسىنا تەگىس ايتىپ شىقتى. ونى ەسىتكەن باال: 

 :شەشەسى. جەتەكتەدى قولىنان شەشەسىنىڭ دەپ –، «قىلىپ تۇرمايمىن
نە كيىم ستىۇ ونىڭ بولسا، ايۋى تاۋدىڭ ەمەس، ادام كۇيەۋىم تيگەن بولسام، قىزى پاتشانىڭ ءوزىم مەن شىراعىم، –

 جەر شەشەسى دەپ، –شەشەنىڭ كوزىنە كورىنەمىز، جوق، مەن بارمايمىن، -جوق جاالڭاشپىز، قاالي بارىپ اكە
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 تاسپەن پ،شىعى داالعا تەۋىپ ءبىر تاستى قازانداي قارا ەسىكتەگى باال سەزگەن اقىرىن مۇنىڭ. الدى جاتىپ باۋىرالپ
 ىر شاھارعا كەلدى.ءب ۇرىپ، سالىپ جاالڭاش تىرداي جاۋىپ، قايتا

ەپ د« شەشەمە»كەلە ءبىر جەردە وڭكەي ايەل كيىمى، ەركەك كيىمىن ساتىپ وتىرعان دۇكەنشىگە كەز بوالدى. 
 ستى دە، دەدى –، «پۇلىن ەرتەڭ كەلىپ، تولەيمىن»ءتۇرلى كيىمدەردى تاڭداپ الدى. وزىنە دە الىپ كيدى دە: 

 –، «ەگەر بارلىق مالىڭنان ايرىلعىڭ كەلمەسە، بوسات»بەردى.  شاپ ەتەگىنەن اشۋالنىپ، دۇكەنشى بۇعان. بەردى
 .شىقتى دۇكەننەن بەرىپ جىپ تاستاپ، قاعىپ قولىن دە، دەدى

 اكەلگەن كيىمدەرىمەن شەشەسىن بايشەشەكتەي كيىندىرىپ، شەشەسىنىڭ ەلىنە قاراي جولعا باستى.
 شاشىق، ءۇيدىڭ ەسىگىن باستىرىپ كەتكەن تاس تاۋدىڭ-ىنە كەلسە، ءۇيى اشىقءبىر مەزگىلدە اڭنان قايتقان ايۋ ۇي 

 ەتەگىندە جاتىر. باالنىڭ ىستەگەن سويقانىن سەزىپ، ىزىنە ءتۇسىپ قۋا جونەلدى.
 اپ،ۇست سيراعىنان ايۋدىڭ شىققان الدىنان دەپ –! قايتىڭدار. دەدى – بەرسىن، جۇرە بەتالدى كىم سەندەرگە –

 دا، جۇرە بەردى. اتتى اق-ءبىر قاراي توبەسىنە تاۋدىڭ
تى، ايۋدان اياق ايت-شەشەسىمەن جىالسىپ كورىستى. بولعان وقيعانى باستان-قىز باالسىن ەرتىپ ۇيىنە كەلدى. اكە

 تۋعان باالسىن كورسەتتى.
رزەنتىنە ۋگە ءوز پەدە« كەت»جۇرتتان نامىس قىلىپ، قىزىنا -مۇنى ەسىتكەن، باالنى كورگەن پاتشا قاپا بولىپ، ەل

جۇرت قورقاتىنداي، كورگەندە ادامزاتتىڭ دەنەسى -دەيىن دەسە، ەرىپ كەلگەن باالسىنان ەل« كەتپە»ايتا المايدى، 
اۋزىن ءجۇن باسقان، ادام قورقارلىق. اقىرى قىزىنىڭ قايتىپ كەلگەنىن ەشكىمگە جاريا ەتپەي، -تۇرشىگەدى. بەت

ءوزى باتىر بولعان سوڭ، تارتۋعا اكەلىپ بەرگەن  ءداۋ، ءوزى دوسىم پاتشا رداعىشاھا پالەن ءبىر –مىناۋ »باالنى: 
 .جارياالدى دەپ، –، «ءداۋىم ەدى

گى شاعا كورگەندە جۇرە-تاقسىر، مىنا ءداۋىڭىزدىڭ بەتىن اۋالق سالماساڭىز، باال»جۇرت شوشىپ: -مۇنى كورگەن ەل
 زدارارى دەگەن –، «ورقىپ، كەشكە داالعا شىعۋدان قالدىاق ەسىتكەن جۇرت، كورگەن كىسى ق-ۇشىپ كەتەر. الدەن

 ۇيىقتاسا ىرءب. بولدى جەيتىن تاماعىن جەيتۇعىن كىسىنىڭ قىرىق جەگەندە ءبىر ءداۋ ايۋ ۇستىنە ونىڭ. ءتۇستى دا
 .بولدى ۇيىقتامايتىن ءتۇن جەتى-كۇن جەتى ۇيىقتاماسا ءبىر ۇيىقتايتىن، ءتۇن جەتى كۇن، جەتى

اقىرى پاتشانىڭ ءوزى دە باالنىڭ كوزىن قۇرتۋ شاراسىنا كىرىستى. ەلىندەگى بارلىق قۋ، سۇمداردى، اقىلگويلەردى 
جامان توعاي دەگەن توعايدان ەكى باۋ قامىس اكەلۋگە »جيناپ، باالنى ولىمگە جۇمساۋدى قاراستىردى. كەڭەسشىلەر: 

ن ەمەس، وندا جىرتقىش اڭدار، قاباندار كوپ، سوالر جەپ جۇمساۋ كەرەك، مىنە سول توعايعا ەشكىم بارىپ كورگە
 ەلىپاك قامىس باۋ ەكى توعايدان جامان شاقىرتىپ، باالنى كورىپ، دۇرىس دا پاتشا اقىلدى بۇل. دەدى –، «قويادى
 ايداعىتوع. جەتتى دا توعايعا جامان باال تويعان جۋان تاماققا. بولمايدى ەكى بۇيرىعى پاتشانىڭ. بۇيىردى بەرۋدى

ردى. قۇيرىعىن بۇراپ، شابىنعان جولبارىس، بارىستاردى كوردى. ەكى باۋ كو دا قابانداردى ءبىر نە قورقىلداعان
قامىستى وراپ بولىپ، باقىرتىپ ءجۇرىپ ءبىر قاباندى دا ۇستاپ اكەلدى. ونىڭ قۇالعىن تەسىپ، قامىستان بۇيدا 

 تۇستى.ء كەلىپ قورعانىنا پاتشانىڭ باتا كەش ءمىنىپ، ءوزى –قىلىپ، ۇستىنە قامىسىن ارتىپ، ونىڭ ۇستىنە 
 پاتشا دەپ، –« مىناۋ قابان شوشقاڭنىڭ كوزىن جوعالت!»مۇنى كورگەن پاتشا باالدان ودان بەتەر شوشي باستادى. 

 ىرىپالقت اسىرا قورعاننان قاباندى ۇستاپ، سيراعىنان ەكى ارتقى دەپ، – «!مىنە بولسا، ونداي». سالدى بايباالم
 .جىبەردى

پاتشا كەڭەسشىلەردى جانە جيناپ، تاعى باالنى ءولىم جولىنا جۇمساۋدى اقىل قىلدى. اقىرى كەڭەسشىلەردىڭ بىرەۋى: 
بىرىنە سوعىستىرىپ جاتقان ءداۋدى باعىندىرىپ، بايالپ اكەلۋگە جۇمساۋ -مەنىمشە، جامانتاۋداعى ەكى تاۋدى بىر»

 .دەدى –« سوعىستىرىلىپ جاتقان ەكى تاۋ اراسىنا قىسىلىپ ولەدىكەرەك. ءبىر ولەتىن بولسا، سول 
 پاتشا باالنى جانە شاقىرتىپ، سول ەكى تاۋدى سوعىستىرىپ جاتقان ءداۋدى بايالپ الىپ كەلۋدى بۇيىردى.

تىن ستىرابىرىن سوعى-دەپ، وتىرعان پاتشانىڭ الدىنا ەكى تاۋدى بىرىنە« قۇتىلدىم عوي»كۇندەردە ءبىر كۇن باالدان 
ءداۋدى بايالپ اكەلىپ بەردى. مۇنى كورگەن پاتشا باالدان تۋرا قۇتىلمايتىنىن ەندى ءبىلدى. ونىڭ ۇستىنە ەكى 
بىردەي الپاۋىت داۋلەردى تاماقتاندىرۋ دا وڭاي تيمەيتىن بولدى. پاتشا ەندى ەلدەگى بارلىق مىستانداردى جيناپ، 

تكىزدى. سوندا تۇرىپ، ءجۇز بەس جاسقا كەلگەن ءبىر مىستان، جەر بولىپ وتىرعان جاعدايالردى تالداپ، الدارىنان و
پالەن جەردە ءبىر جەتى باستى »جۇزىندەگى جالماۋىزداردى، بارسا قايتپاس قيىن جولداردى بىلەدى ەكەن. سول: 

 .دەدى –، «جالماۋىز بار، مىنە، سوعان بارسا، سونىڭ قولىنان امان قايتپاس ەدى
ي شاقىرتىپ، كوز كورمەس، قۇالق ەستىمەس جەردەگى جەتى باستى جالماۋىز كەمپىردى پاتشا ەكى ءداۋدى بىردە

ءولتىرىپ كەلۋدى بۇيىردى. داۋلەر قىرىق كۇندىك جول ازىعىن الىپ، وزدەرى مىقتى ۇيىقتاپ، كوز كورمەس، قۇالق 
 ەستىمەس جالماۋىزعا اتتاندى.

 سىلىپ، ىزدەپ كەلە جاتقان جالماۋىزعا دا كەلىپ جەتتى.تۇلىك تاۋ-ايدان اي ءوتتى، كۇندەردەن كۇن ءوتتى، ازىق
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كەلسە، ايداال، قۇال تۇزدە قىرىق قۇالقتى ءبىر قازاندا ماي قايناتىپ جاتىر، قاسىندا اۋزىندا ءبىر ءتىسى جوق، قۇيرىعىندا 
بىردەن -مايعا بىر قاباتىنان كوگەندەپ قويىپ، جاڭاعى قايناپ جاتقان-قىرتىسى جوق ءبىر جالماۋىز ادامداردى قابات

تۇسىرىپ، ءسۇزىپ الىپ، جاڭادان تاماقتانايىن دەپ، الدىنا الىپ وتىرعان ۇستىنەن كەز -تاڭداپ اكەلىپ، ءتۇسىرىپ
 بولدى.

مۇنى كورگەن ايۋ ءداۋدىڭ قاسىنداعى ءداۋ جالت ەتىپ، بۇرىلىپ كەلگەن جولىنا قاراي قاشا جونەلدى. ايۋ ءداۋ 
شىراعىم، جەتىمسىرەپ قايدان »پ كەلە بەردى، سول كەزدە جالماۋىز ورنىنان تۇرىپ: جالماۋىزدىڭ قاسىنا جاقىندا

كەلەسىڭ، ءوزىڭنىڭ قارنىڭ اشىپتى عوي، كەل جاقىنداپ وتىر، تاماقتان. سەنى كەلەدى دەپ تاماق دايىنداپ وتىر 
 ىنانورن تۇرعان باال ەدى، جىبەرىپ يتەرىپ كاراي مايعا جاتقان قايناپ دە، كەلدى جاقىنداپ قاسىنا دەپ، –، «ەدىم
پىسىپ -كەزدە كەمپىردىڭ بۇرىم شاشىنان ۇستاپ تۇرىپ قايناپ جاتقان مايعا ءپىسىپ سول. جوق دە ەتكەن بىلق

جاعىنان قاپتاعان جالماۋىزدار تولىپ كەتتى. باال قىلىشىن سۋىرىپ الىپ، كەلگەنىن -الدى. سول كەزدە باالنىڭ جان
پ الىپ تۇردى. سوندا اقىرعى قالعان جەتىنشى كەمپىر جوق بولىپ، قۇر ءبىر باس دوماالي كەلگەندەي باسىن قاعى
قۋا اقىر جەتە الماي قويدى. ءبىراق كوز ايىرماي ارتىنان ءتۇسىپ قۋا بەردى، دوماالعان باس -قاشتى. باال ارتىنان قۋا

ڭ ى كورىنبەيتىن ءبىر شىڭىراۋ، ول باستىبارىپ، ءبىر شۇقىرعا ءتۇستى دە جوق بولدى. كەلىپ قاراسا، ءتۇب-بارىپ
قايدا كەلىپ، قايدا تۇرعانىن كىسى بولجاپ بولمايدى. باال اينالىپ، باعاناعى قازاننىڭ تۇبىنە كەلدى. كەلىپ قيراپ 
جاتقان التى كەمپىردى كوردى. جەتىنشىسىن ىزدەپ تاپپاي، اقىرى شىڭىراۋ زىندانعا ءتۇسىپ جوق بولعان باستى 

 ڭ جەتىنشى باسى دەپ ۇقتى. تۇبىندە دە سوالي ەدى.جالماۋىزدى
 ەندى كوگەندەگى تۇرعان حالىقتى تەگىس بوساتتى. والر:

 تاستارىن داقاي جانىن شىبىن كەزدە ءبىر. تاراستى بەتىنە-بەت بەرىپ، العىس دەپ –« وركەنىڭ ءوسسىن، قاراعىم!»
 ايالۋلىب حالىقتار جاڭاعى داۋگە كەلگەن. جەتتى پكەلى دە ءداۋ جۇرگەن تىعىلىپ اراسىنا شوپتىڭ-ءشوپ بىلمەي
زىندانعا الىپ كەلىپ، جاڭاعى -وگەندەردى ارقاالتىپ، باعاناعى باس دوماالپ بارىپ جوق بولعان شۇقىرك تۇرعان

دەپ، جولداسى ءبىر تۇسەرگە ەرلىك « تۇس»ارقاندى قايتادان ەسىپ، ۇلكەن ارقان قىلدى. ايۋ ءداۋ جولداسىنا ء
الشى،  ويباي، تۇنشىقتىم! ءولدىم! تارتىپ»دا: قىلىپ تۇسسە دە كىشكەنە زىندان قۇدىقتىڭ قاراڭعىالۋ جەرىنە بارعان

 .سالدى ايقاي دەپ –« تارتىپ ال!
ەندى مەن تۇسەمىن، ءبىراق وسى زىندان قۇدىقتىڭ باسىندا مەنى كۇت، ەگەر جەتى »ءداۋدى تارتىپ الىپ ايۋ ءداۋ:  

دا مەن كەلىپ ارقاندى قاققان دەپ ەسەپتە دە كەتە بەر، قاشان« ولدى»كۇننىڭ ىشىندە مەنەن حابار بولماسا، مەنى ء
 .كەتتى ءتۇسىپ قۇدىققا-زىندان دە، دەدى –، «تارتا بەر

ەي جۇرت بار، ءبىراق جەر بەتىند-تۇسە ايۋ ءداۋ جەردىڭ استىنا ءتۇستى. جەردىڭ استىندا دا جەر بار، وندا دا ەل-تۇسە
-بەتىندەگى حالىقتاردىڭ ىستەيتىن كاسىپاسا جارىق، اۋاسى تازا، كۇنى وتكىر ەمەس. سوندا دا بولسا جەر 

 تىرشىلىكتەرىن والر دا ىستەيدى ەكەن.
اق، ۇلكەن داربازالى قورعانعا كەز بولدى. نە دە بولسا وسى قورعانعا كىرەيىن، نە -سونىمەن، ايۋ ءداۋ كوپ جۇرمەي

پ گەن ويمەن داربازانى اشىبار، نە جوعىن بىلەيىن، ءسويتىپ جالماۋىزدىڭ مۇمكىن جولىن بىلەر. ونى سۇرايىن دە
 -وڭكەي كارى كىسىلەر. ءبىر جەردە -جىبەرىپ، كىرىپ بارسا، ءىشى تولعان كوگەندەۋلى تۇرعان حالىق. مىنا جەردە

ەندەپ تۇرىنە قاراي كوگ-وڭكەي ورتا جاسارالر، انا جەردە وڭكەي جاستار، قىسقاسىن ايتقاندا، جالماۋىز حالىقتاردى تۇر
 تاستاپتى.
 .الىقح جاتقان كورسەتىپ بىرى-ءبىرىن دەپ –، «مەن ارىق، مىناۋ سەمىز، مەن ارىق، مىناۋ سەمىز»االعا: كىرگەن ب

 باال:
 رىپكى ۇيگە ءبىر ىشكى ەندى دە، بەردى قويا بوساتىپ حالىقتى بارلىق دە، دەدى – ەمەسپىن، جالماۋىز مەن –

. جاتتى دەپ –، «مەن ارىق، مىناۋ سەمىز» –: جاڭاعىالرشا دا والر. ەكەن بايالۋلى قىزدار سۇلۋ وڭكەي بارسا،
 داقاي جانىنىڭ ونىڭ تۇراتىنىن، قايدا جۇرەتىنىن قايدا جالماۋىزدىڭ ەندى سوڭ، بولعان بوساتىپ دا والردى

 :كورسەتىپ قولدارىمەن قىزدار. سۇرادى ساقتاالتىنىن
ك، شىڭىز، ونان سوڭ قوس ەسىا ەسىگىن كوك ەسىكتىڭ سول. بار ەسىك ەكى سوڭ كىرگەن كىرەسىز، ۇيگە اناۋ –

ونى دا اشقان سوڭ، جاڭا ءبىر ەسىك بار. مىنە، سول ەسىكتە ۇلكەن كوك ساندىق بار. سول كوك ساندىقتىڭ ىشىندە 
كوك كەپتەر بار، سول كوك كەپتەردى ۇستاپ الىپ، بىرتىندەپ ءجۇنىن جۇال بەرسە، ءبىر باس اقىرىنداپ دوماالپ 

رەدى. سودان سول باس جاقىنداپ الدىڭىزعا كەلىپ قالعاندا، باسىن جۇلىپ الساڭىز، دوماالپ كەلگەن باس كەلە بە
اق اشادى دا، كوزىن جۇمادى. مىنە، سوندا عانا جەتى باستى جالماۋىز دۇنيەدەن قول ءۇزىپ، قايتىس -اۋزىن ءبىر
 .دەدى –بوالدى، 
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ىپ، كوك ساندىقتى دا اشىپ، كوك كەپتەردىڭ ءجۇنىن جۇلدى. باس باال قىزداردىڭ ايتۋىنشا بارلىق ەسىكتەردى اش
-دوماالپ باالنىڭ الدىنا كەلە بەرگەندە، كوك كەپتەردىڭ باسىن جۇلىپ الىپ ەدى، دوماالپ كەلگەن باس اۋزىن ءبىر

 اق اشتى دا كوزىن جۇمدى.
ڭ ىشىنەن تاڭداپ، ءبىر سۇلۋدى جالماۋىزدى ولتىرگەن ايۋ ءداۋ ەندى جەر بەتىنە شىعۋدى قام ەتتى. قىزداردى

ايەلدىككە الدى. ءسويتىپ، باعاناعى جەر بەتىنە شىعاتىن زىندانعا كەلىپ ەدى، سول كەزدە ايتقان ۋادەلى كۇنى بۇگىن 
كەشكە بىتپەك ەكەن. ەندى بولماعاندا ءداۋ دە جينالىپ، كەتكەلى جاتىر ەكەن. كەلىپ، ارقانعا قىزدى بايالدى دا 

اۋزىن ءجۇن باسقان، باس تەرىسى -سارعايىپ كۇتىپ وتىرعان ءداۋ تارتىپ الدى. الىپ قاراسا، بەتارقاندى قاقتى. 
كەلىسپەگەن ايۋ ءداۋ ەمەس، ءبىر اي مەن كۇندەي ادام ايتقىسىز سۇلۋ. مۇنى كورگەن ءداۋ ايۋ ءداۋدى تارتىپ الۋعا 

زدىڭ زىنا كەلە بەرگەندە ءجىپتى قىرقىپ جىبەردى. قىكەلگەندە، تابان استىندا ارام ويعا كەتتى. جاقىنداپ، قۇدىقتىڭ اۋ
زىنداننىڭ و شەتىنە ءبىر، بۇ شەتىنە ءبىر سوعىلىپ، -قولىنان جەتەكتەپ ەلگە قاراي جول قويادى. ايۋ ءداۋ قۇدىق

قايتادان جەر استىنا ءتۇستى، ەندى قايتىپ جەر بەتىنە شىقپايتىن سۋ تۇبىنە سىڭگەن قارا تاستاي بوپ. ەندى نە 
ىستەۋ كەرەك؟ تەرىسىنە سىيماي، جولداسىنىڭ ىستەپ كەتكەن يتتىگىنە ىزا بولىپ، ەگەر جەر بەتىنە شىعاتىن كۇن 

م رەنجۋدەن دى-قوي، قۇر قاپا»بولسا، قايدا بولسا دا ىزدەپ تاۋىپ، وت قويىپ ورتەپ جىبەرۋدى شارت قىلدى دا: 
ن ۇزىن جولعا ءتۇستى دە، ويمە دەگەن –، «كەرەكبىالي قىدىرىپ، ولمەس قامىن ويالۋ -شىقپاس، ونان بىالي
 بەتالدى جۇرە بەردى.

دەگەن بىرەۋدىڭ داۋسى ارەڭ دەگەندە ەستىلەدى. جانىنا بۇرىلىپ « شۋ-شۋ»ۇزىن جولمەن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، 
 پ:دەپ قاسىنا تاياۋ كەلە بەرى -«نە دە بولسا سوعان بارايىن»قاراسا، ءبىر كىسى قوس ايداپ ءجۇر ەكەن، 

 .دەدى –ۋم! اسساالۋماعااليك –
 تىك بولىپ، جۇرەگى قابىنان شىعىپ كەتە جازدادى. باال-باالنىڭ ايقايىنا كىسى شوشىپ كەتىپ، جالت قاراعاندا تىپ

 .ىردىوت كەلىپ قاسىنا دەپ –، «وي، اكە، مەنەن قورىقپاڭىز! مەن دە ءسىز قۇساعان اداممىن»قورىققانىن سەزىپ: 
 باال:

ا، جوق الدە باسقا ءوزىڭىزدىڭ قوس ايداعانداعى سالتىڭىز با؟ داۋسىڭىز ارەڭ ب قورىققانىڭىز مەنەن ءسىزدىڭ –
 اباالع كىسى. دەدى –دەگەندە شىعادى، قوس ايداعان كىسىنىڭ داۋسى كوش كورىم جەردەن شىعۋشى ەدى عوي، 

 :داۋىسپەن سىبىر جاقىنداپ
ۋسىن ەستىسە، كەلىپ جۇتىپ جىبەرەدى. مىنە، دا كىسىنىڭ يداھارالرا سول بار، ايداھار ەكى جەردە مىنا شىراعىم، –

 .دەدى – سول، –سول ايداھاردان قورىققانىمنان ارەڭ داۋسىمدى شىعارىپ ايداپ جاتقانىمنىڭ سەبەبى 
 باال:

 سىزء مەن. بەرىڭىز اكەلىپ كوجە شارا ءبىر نان، قىرىق قىمىز، مەس ءبىر ماعان بارىپ ۇيگە ءسىز بولسا، والي –
 .دەدى –ەرىڭىزدى ايداپ قويامىن، ج اكەلگەنىڭىزشە

-ا كىپاي، ءوزى بولس-وپىر»اياعىن ءبىر شولىپ ءوتىپ: -تاڭ بولىپ، باالنىڭ باس-مۇنى ەسىتكەن ديقان كىسى اڭ
پ ىكىشكەنە ءبىر نەمە، بۇل مەن كەتكەن سوڭ ايقايالپ ايداپ، داۋسىنا جىالنداردى شاقىرار دا، ەكى وگىزىمدى جۇتتىر

 ەدى، تۇرىپ بوگەلىپ ءبىراز ءسويتىپ. وزى-وزىنە دەدى، –، «االر، قوي، ونان دا ءوز تىرلىگىمدى ىستەي بەرەيىن
 :باال
 لمايبو امالى ەش كەتپەسكە كىسىگە. ايقايالپ دەدى –! بارساڭىزشى سوڭ، دەگەن بار تۇرسىز، قاراپ نەسىنە –

نان دا باس و»رلىعىن قوسا جۇتۋدان تايىنباس. با كەلىپ، جىالندار ايقايالسا، مارتە ءبىر جانە ەندى ويتكەنى. قالدى
 ءبىر سەنبەستەن قارت بارىپ جولعا جارىم. الدى بەت قاراي ۇيىنە جۇگىرىپ دە، دەدى –« اماندا ايتقانىن ىستەيىن

 .الدى تۇرىپ پاناالپ ءشوپتى
 ءبىر مەزگىلدە باال ورنىنان تۇرىپ، وگىزدەردى تابىنا سالدى دا، اندەتىپ تۇرىپ ولەڭدەردەن جىبەردى. 

 ديقان كىسى:
 بولىپ، جەكسەن-جەرمەن تىستەپ، كەزەك-كەزەك بارماعىن مەن ەرنى دەپ، –! اۋ-بولدى ۇراتىن قۇداي مىنانى –

. لدىكە شىعا ىسقىرىپ جاعىنان ەكى باالنىڭ ىالنج قوس ەسىتكەن داۋسىن كەزدە ءبىر. ءتۇستى بۇعا شوپكە
 جۇلت ەتكەنىن كورىپ تۇرعان ديقان كىسى:-لتجا شاعىلىسىپ كۇنگە ارقاسى جىالنداردىڭ

 بىرء ورنىنان وتىرعان دەپ، –! اۋ-قىلدىم جەم جىالنعا وگىزدەرىمدى بەرىپ، سەنىپ قوسىمدى يتكە مىناۋ قاپ، –
 .سالدى بايباالم وتىرىپ، ءبىر ءجۇرىپ، ءبىر تۇرىپ،

سول ۋاقىتتا باالعا جاقىنداپ كەلگەن جىالنداردى كورگەن باال، ەكى وگىزدى مويىنتۇرىق اعاشتان بوساتىپ جىبەرىپ، 
 كەلگەن جىالنداردى قوستى دا، وكىرتىپ جەردى جىرتا بەردى.

 ىرىپ ەلگە قاراي جونەلدى. .تاماشا بولىپ، جۇگ-مۇنى كورگەن ديقان كىسى باالنىڭ داۋلىك باتىرلىعىنا تاڭ
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بىلگەنىن بايان ەتتى. پاتشا سەگىز ساناتتارىمەن تەزدەتە اتتانىپ، بولىپ جاتقان -ەلگە بارىپ، پاتشاعا كورگەن
 ۋاقيعانىڭ ءدال ۇستىنەن جەتتى.

ابىسىپ قبىرى -كەلسە، ايداھارالرمەن بۇكىل توعايلى جەردى جىرتىپ تاستاعان، ەكى ايداھار سۋساپ، ىشتەرى بىرىنە
 وكىرىپ قۇالعاندا، داۋىستارى پاتشانىڭ قۇالعىن جارىپ كەتتى.

ىشىپ ەكى قارنى ەكى جاققا بۇلتيىپ ششىقتى. سول كەزدە باال تاعى دا -باال الىپ بارىپ سۋاردى، سۋدى ءىشىپ
ى الىپ، قۋانىشپەن قارسقۋىپ ەدى، جىالنداردىڭ قارىندارى جارىلىپ تاباندا ءولدى. مۇنى كورگەن پاتشا باالنى قاتتى 

جىالنداردان قۇتىلىپ، حالقىنا توعايلى جەردە ءقاۋىپسىز، مالعا ايداۋ بولعانىن قۋانىش ەتىپ، ءۇش كۇن ۇدايى توي 
 قىلىپ، باالنى باسىنا كوتەرىپ، تورە تۇتتى.

 قىرىپ:باالنى شاشۇڭ داۋىستار باسىلىپ بولعان سوڭ، پاتشا بۇكىل ۋازىرلەرىن جيناپ، -توي ەتىپ، ەلدەگى شاڭ
 :باال سوندا. سۇرادى دەپ – مەنەن؟ ەتەسىڭ تىلەك نە شىراعىم، ەندى ال، –
 –مەن نە تىلەيمىن، ماعان ەش نارسەنىڭ كەرەگى جوق. ءبىراق مەنى جەر بەتىنە شىعارساڭىز بولعانى،  تاقسىر، –

 : كۇرسىنىپ قاتتى مەزگىلدە ءبىر وتىرىپ، ويالنىپ پاتشا. دەدى
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 جەر باالسى ادام استىنداعى جەر بۇل بولسا، والي –. دەدى –اۋ! -ن جەردەن ۇستادىڭقيى ەڭ اي،-شىراعىم ە، –

 توبەسىنە ڭتەرەكتى سول بار، تەرەك شىنار ۇلكەن باسىندا توبەنىڭ دەيتىن كۇلدىتوبە ءبىراق المايدى، شىعا بەتىنە
قۇستىڭ باالالرىن جىلدا  سول مىنە،. باالاليدى قۇس ۇلكەن ەڭ جۇزىندەگى جەر دەگەن قۇس سەمىر سايىن جىل

ءبىر ايداھار جىالن جۇتادى. باالالرىنان ايرىلعان قۇس بوزداپ، ونىڭ بوزداعانىنا بۇكىل حالىق قوسىال بوزدايدى. 
ويتكەنى، ول قۇستىڭ ەشكىمگە زيانى جوق، ەشكىمگە توتەنشە ىستەيتىن قياناتى بولمايدى، ءبىراق تارىققان 

وندا ساۋ الىپ قالساڭ، س-ەسىتەمىز. ەگەر سول قۇستىڭ جىالننان باالالرىن امانكىسىلەردىڭ مۇڭىن شەشەدى دەپ، 
ول قۇس الج جوق جەر بەتىنە شىعارار ەدى. ءبىراق ول ءۇشىن قىرىق مەس ەت، قىرىق مەس سۋ الۋ كەرەك. بۇل 

 .پاتشا دەدى –زاتتاردى ءوزىمىز دايار ەتەمىز. ونان باسقا ەشقانداي قولدان كەلەر ءىس جوق، 
كەمتىگىن تۇگەلدەپ، باالنى پاۋەسكەلەتىپ كۇلدىتوبەنىڭ -پاتشا بارلىق جول ازىق جەر بەتىنە ۇشىپ شىعۋ كەرەك

 قاسىنا اكەلىپ سالدى.
باال ۇلكەن شىنار تەرەكتىڭ قاسىنا كەلسە، ءبىر ايداھار تەرەكتى ورمەلەپ جاڭا عانا شىعىپ بارا جاتىر ەكەن. تەرەك 

لىپ شيقىلداعان قۇستىڭ باالالرىن كوردى. باال جىالندى قويا بەرىپ، ءبىراز تۇردى. ءبىر باسىندا باستارىن تومەن سا
كەزدە جىالن باالپاندارعا جاقىنداپ، بىرەۋىن اۋزىنا ساال بەرگەندە دالدەپ تۇرىپ باسىنان التىن ساداقتىڭ بوالت 

، جەرگە ءتۇستى. بىر ءىلىنىپ-بۇتاققا ءبىر ۇشتى، قوس قاناتتى، توبىلعى ساپتى وعىن وتىرعىزدى. ىسقىرعان جىالن ءار
 ۇش ءبولىپ، قىلىشپەن تۋراپ تاستادى دا، ءوزى تالدىڭ باسىنا شىقتى.-جەرگە تۇسكەن جىالندى ەكى

ۇيىستى. كەزەك ءس-ولىمنەن الىپ كالعان باالنى باالپاندار ورتاسىنا الىپ، باالنىڭ ول بەتىنەن، بۇل بەتىنەن كەزەك
 .باال سۇرادى دەپ –« بۇل نە؟»كەن داۋىل بولدى. ءسويتىپ تۇرعاندا ۇل

 باالپاندار:
 .دەدى –، «بۇل ءبىزدىڭ شەشەمىزدىڭ كەلە جاتقانى، سونىڭ قاناتتارىن قاققانداعى پايدا بولعان جەلى»
 ءبىر مەزگىلدە قاتتى جاڭبىر جاۋدى. 
دى جىالن جەپ قويدى ما، الدە باالالرىم الدە شەشەمىزدىڭ ءبىزدىڭ – بۇل». سۇرادى تاعى دەپ –« بۇل نە؟»

 سالى ءبىر. جوق كورگەن ءبىزدى بەرى كۇننەن جەتى. جاتقانى كەلە جىالپ قامىعىپ دەپ، –« ءتىرى مە ەكەن؟
 ەلىپك باسىنا تەرەكتىڭ قۇيىلىپ اسپاننان سوڭ سالدەن. باالپاندار دەدى – ،«ەدى كەتكەن شەگىپ ساپار جولعا
باسى جەرگە ءيىلىپ، سالەم ەتكەندەي بولدى. باالپاندار باالنى قاناتتارىنىڭ استارىنا  تەرەكتىڭ شىنار قونعاندا. قوندى

ۋانعانىن ساۋلىعىن كورىپ، شەشەسىنىڭ ق-تىعا قويدى. كەلگەن شەشەسىن كورىپ، باالپاندار قۋاندى. باالپاندارىنىڭ امان
نەمەنە، وسى جەردەن »عان سەمىر قۇس: ەسەن ايتىسىپ بول-ادام ايتىپ بولماس. باالالرىن تاماقتاندىرىپ، امان

 .سۇرادى دەپ –، «كىسىنىڭ ءيىسى شىعا ما؟
 ومىرىء سەندەرگە؟ بولعان نە»: بولىپ تاڭ-اڭ شەشەسى. شىقتى داۋىستار دەگەن – جوق، كەلگەن ەشكىم جوق، –

 ۇرمەن.ت اشۋالنعان دەدى – ،«ما؟ تۇرسىڭدار جاسىرىپ مەنەن الدە ەدىڭدەر، سويلەمەۋشى دا بارلىعىڭ
 باالپاندار:
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 .دەدى – ايتامىز، كەشىرسەڭىز قانىن قاسىق ءبىر ەگەر، –
 .شەشەسى دەدى –! ايت كەشىردىم، –
 ەڭىز،سەنبەس. الدى ايىرىپ ءبىزدى ساۋ-امان جاتقاندا، جەگەلى ءبىزدى جىالن ايداھار مەزگىلدە ءبىر جاڭا ايتساق، –

 تتارىن كوتەردى.قانا دە، دەدى – كورىڭىز، جىالندى جاتقان اناۋ
. قالدى پۇستا بولىپ تاس كەڭىردەگىنەن شەشەسىنىڭ شىرىلداپ، باالپاندار. سالدى ساال اۋزىنا دەپ، – ما؟ مىناۋ –

 .سالدى تاستاي لوقسىپ باالنى
 قاپ، ،ەدىم شىعارار قىلىپ ارتىعى ادامزاتتىڭ ءبىر سۇلۋ باالنى ايتپەگەندە ەتتىڭدەر، بەكەر شىراقتارىم، اي، –
 ساۋ-امان باالالرىن سۇراپ، جاي تەگىس باالدان وتىرىپ، جايالسىپ دە، دەدى –ندەردىڭ ايتقاندارىڭ بولسىن! سە

 .ايتتى راحمەت كوپ قالعانىنا الىپ
باال باسىنان كەشىرگەن بۇكىل ۋاقيعاالرىن تەگىس ايتىپ شىقتى. جولداسىنىڭ يتتىك قىلىپ تاستاپ كەتكەنىن، كەلىپ 

ڭ، قانە، ەندى مەنەن نە تىلەيسى»جىالندى ءولتىرىپ، باالپانداردى امان ساقتاپ قالعانىنا شەيىن ايتىپ بولعاندا: 
 .دەدى –« تىلەگەنىندى ايت!

 باال:
 .دەدى –! شىعارساڭىز بەتىنە جەر مەنى – تىلەگىم ءبىر عانا جالعىز ڭمەنى سىزدەن –

 سەمىر قۇس ءبىراز توقتالىپ تۇردى دا:
 دەپ –اق تاستايىن، -ەردەن ۇستادىڭ، ءبىراق جارايدى. جەر بەتىنە شىعارسام، شىعارىپج قيىن شىراعىم، قاپ، –

 .كەلدى كەلىسىمگە
 ايتقانىنداي قۇس تا:والي بولسا باياعى پاتشانىڭ 

 مەنىڭ قولىڭمەن ەكى دا، جۇم قىلىپ تاس كوزىڭدى ارتىپ، ماعان الىپ، سۋ مەس قىرىق ەت، مەس قىرىق –
 االب. دەدى –ستاپ وتىرعىن. وڭ جاققا قاراعانىمدا، ەت بەر، سول جاققا قاراعانىمدا سۋ بەر، ۇ ەزۋىن ەكى اۋزىمنىڭ
 وزىنك ەكى ءوزى ارتىپ، قۇسقا سەمىر جاقسىالپ سۋىن مەن ەتى مەس قىرىق قويعان دايارالپ اكەلىپ، پاتشانىڭ

 .الدى وتىرىپ ورتاسىنا قاناتتىڭ ەكى جۇمىپ، شارت
قۇس ەكى قاناتىن قومداپ، ءبىراز كۇلدىتوبەنى اينالىپ، اينالىپ ءجۇردى دە، اسپانعا كوتەرىلىپ بارىپ، بۇلتتارعا 

 كىردى دە جوق بولدى.
عا قاراي جالت قارادى. ءبىر مەس سۋدى جۇلىپ الىپ، اۋزىنا سالدى. سالدەن كەيىن وڭ جاققا ءبىر ۋاقىتتا سول 

 وڭعا ۋ،س –قارادى. وندا ءبىر مەس ەتتى جۇلىپ الىپ، اۋزىنا سالدى. ءسويتىپ، وسىنداي تارتىپپەنەن سولعا قاراسا 
 .وتىردى بەرىپ ەت – قاراسا

قالعاندا ەت تە، سۋ دا تاۋسىلدى. ەكى قاناتى تالىپ، سۋ تەرگە ءتۇسىپ،  ءبىر كەزدە جەر بەتىنە شىعۋعا ارقان بويى 
ەندى »دارمەنى قۇرىپ كەلە جاتقان قۇس شولدەپ، سول جاققا جالت قاراپ ەدى، بەرەتىن ەش نارسە بولمادى. 

ادار بولىپ، سا جارجەر بەتىنە شىعىپ قالعاندا ونىڭ دا، مەنىڭ دە قۇالپ، جەر استىنا ءتۇسىپ وپات بولعانشا، يا بولما
پىشىن تارتقانشا، باسقاشا ايتقاندا، ايتقان جەردە پالە جوق، وزەگى تالىپ، قورەك قىلۋعا دىم تاپپاي كەلە -ونىڭ تاش

جاتقان بەيشارا، قانات قاعىسىنان اداسىپ، جەرگە ۇرىپ كەتەدى عوي، ونان دا بولماس، ءبىر كوزىم جوق بولسا 
 .سالدى اۋزىنا قۇستىڭ جاتقان كەلە شولدەپ، اشىپ اۋزىن دا، الدى ويىپ كوزىن ءبىر دەپ، –، «بوالدى دا

جەر بەتىنە شىعا بەرگەندە وڭعا قارادى، وندا سانىنىڭ كارا كەسەك ەتىنەن كەسىپ الىپ بەردى. ارتىنشا ۇزاماي جەر 
 بەتىنە شىعىپ، ءبىراز جورعاالپ باردى دا وتىردى، قوندى.

قۇرىسىن كوزىنەن اققان قان بەتىن جۋىپ، سانىنان اققان قان اياقتارىن جۋىپ، ساۋ شىقتى، شىققانى -باال امان
 قانسىراتىپ تالىقسىراتتى.

مەنىڭ ۇستىمدە كەلە جاتىپ ۇيىقتاپ، كوزىڭدى قارعا »مۇنى كورگەن قۇس جۇرەگى قالىبىنان شىعىپ كەتە جازدادى. 
مەن ەتىڭ بۇرىنعى بەرىپ كەلە جاتقان سۋىڭنان، شۇقىپ قويدى ما؟ الدە جاڭا جەر بەتىنە شىعاردا بەرگەن سۋىڭ 

 .سۇرادى دەپ، –« ەتىڭنەن وزگەشە، وتە ءتاتتى ەدى. سوندا وسى كوزىڭدى ويىپ بەردىڭ بە؟
باال نەسىن جاسىرسىن، بولعان ءىستى ەت پەن سۋ تاۋسىلعاندا ەت پەن سۋدىڭ ورنىنا كوزىن ويىپ، سان ەتىن 

 كەسىپ بەرگەنىن ايتتى،
 جارق بۇرىنعىشا كوزى جىبەرگەندە، جاالپ كوزدى تۇرعان اعىپ قان دەپ –« كانە، كوزىڭدى اكەل!»سول كەزدە: 

، «ىز سىزگەبۇل جەتكىلىكس»ەت پايدا بولىپ، قالپىنا ءتۇستى.  بۇرىنعىشا. جاالدى دا سانىن سياقتى سول قالدى، ەتە
 جۇزىندەگى جەر باال تۇسكەن جەرگە. تاستادى جەرگە قايتادان دە، جىبەردى جۇتىپ باالنى قۇس سەمىر دەپ، –

 .بولدى پەريزاتى ادامزاتتىڭ ايتقىسىز ادام قوسىلىپ، كۇش كۇشىنە اقىل، اقىلىنا ءبىرى، سۇلۋدىڭ
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ساۋ -سەمىر قۇس باالنىڭ توبەسىن كوككە تيگىزگەندەي ەتىپ، ايتقان ۋادەسىن سول ساعاتتا ورىنداپ، باالمەن امان
 قىسىپ، قامىعىپ، كوزىنىڭ جاسىن ءبىر توگىپ الدى دا:-باالسىنداي قىسىپقوش ايتىسىپ، باۋىرىنا 

عانىڭدى، ەجەلگى جاۋىم جىالندى قۇتقار ولىمنەن ىنىشەكتەرىڭدى ىرزامىن، ساعان مەن بول، ىرزا ماعان شىراعىم، –
 سەن ولمايىن،ب قايدا دايارمىن، مەن –ولتىرگەنىڭدى ۇمىتپايمىن، تارىققان جەردە مىناۋ مەنىڭ قىلشىعىمدى تۇتاتساڭ 

 ارى سىپ،ايتى قوش قايتا-قايتا. بەردى جۇلىپ جۇنىنەن قىلشىق دە، دەدى – ايامايمىن، قانىمدى قاسىق ءبىر ءۇشىن
كەتتى. باال قۇستىڭ قاراڭداعان، قالباڭداپ قاققان قاناتىنىڭ ەكپىنى باسەڭدەپ، قاراسى كورىنبەي  دا ۇشتى قاراپ

 ردى دا، بۇل بەرى قاراي ءجۇردى.كەتكەنشە قاراپ تۇ
ۇر ەربيىپ ق-باال كۇن ءجۇرىپ، ءتۇن ءجۇرىپ ءبىر شاھارعا كەز بولدى. بۇل شاھاردا قىبىرالعان جان جوق، ەربيىپ

تاڭ بولىپ، تىم بولماسا ءبىر جان بار شىعار دەپ، بۇكىل -قاڭسىپ قالعان ۇيلەردەن باسقا ەش نارسە جوق. باال اڭ
ىپ كەلە جاتسا، ءبىر ۇلكەن مەشىتتەن ساڭقىلداپ ءبىر قۇران وقىپ وتىرعان قىز باالنىڭ داۋسى شاھاردى اراالپ شىع

 شىقتى.
بۇل كىم بولدى ەكەن، وسىنشا شاھاردان ءبىر كىسى كورگەم جوق، بۇل جالعىز كىسى نە قىلىپ وتىر ەكەن، نە دە »

 .كىردى كەلىپ مەشىتكە دە، دەدى –، «بولسا بارىپ كورەيىن
اي مەن كۇندەي ءبىر سۇلۋ قىز سۋدىراتىپ قۇران وقىپ وتىر. كىرىپ كەلگەن باال قىزدى كورىپ، تاباندا كىرسە، 

 عاشىق بولدى. قىز دا باالنى سۇيگەن تۇرمەن ورنىنان تۇرىپ سالەمدەستى.
 ەكى جاس ءبىراز وتىرىپ ايداال، يەسىز ۇيدە كوپ ۋاقىتقا دەيىن اڭگىمە قۇرىپ وتىردى.

ايدا جانى ق-كەن شاھاردان قىزدان باسقا جان كورمەگەنىن ايتۋمەن قابات، شاھاردىڭ حالقى قايدا، مالباال وسىنداي ۇل
 ەكەنىن سۇرادى. قىز:

كتەن زەكەت بەرمەگەندى-ازىرەتكە ءتىلى تيگەندىكتەن مالىنان مال، قايىر شىعىپ، دىننەن حالقى شاھاردىڭ بۇل –
سىنان جاسىرىنىپ وقىعان ەدىم، ءدىندى ۇستاي ءبىلدىم، قۇراندى اق دەپ جەر جۇتقان. جالعىز عانا مەن ارابتىڭ مولدا

 .دەدى –! ىوس –اق دەپ ءبىلدىم. مىنە، سونىڭ ارقاسىندا مەنىڭ امان قالعانىمنىڭ سەبەبى -ءبىلىپ، قۇدايدى جالعىز
-ىپاق باال از-وتپەي بۇعان سەنگەن باال قىزعا قوسىالدى دا، ءبىر شاھاردى وزدەرى بيلەپ تۇرا بەردى. ءبىر جەتى

توزىپ، دەنەسىن كوك ەت باسىپ، كوك باقا بوال باستادى. ءوزى اۋىرا باستادى. مۇنداي حالگە ءوزى تۋىپ، دۋشار 
كوپ تەجەلدەمەي ەلى بار، جۇرتى بار ءبىر شاھارعا »بولماعان باال ءبىر جاسىرىن سىردىڭ بارىن سەزگەندەي بولدى. 

 .كەتتى ءجۇرىپ دەپ، –، «ستاتايىنبارىپ، تاۋىپكە بارىپ، تامىر ۇ
 بىرء قاباتىنداعى باال. قالدى قىز پىسىقتاپ، دەپ –، «كوپ كەشىكپەي تەز قايت، مەن قورقامىن، جالعىز ءوزىم»

سەنىڭ ەشتەمە »باقسىالردى تاپتى، تامىرىن ۇستاتتى. اۋرۋىن ايتتى. تامىر ۇستاعان تاۋىپتەر: -ءتاۋىپ جەتىپ، شاھارعا
اۋرۋىڭ جوق، جالعىز عانا ايەلىڭ ەكەۋىڭنىڭ اراالرىڭدا ءبىر جاسىرىن ءىس بار ەكەن، تەزدەتىپ ۇيىڭە بار دا، كەشكە 

ەن ەكى ۋىس تۇز سال، تاماقتىڭ تۇزى اششى بولسىن. تاماق ىستەگەندە، ايەلىڭ تاماققا ءبىر ۋىس تۇز سالسا، س
سونان سوڭ توسەككە جاتاردا ايەلىڭنىڭ كوزىن اال بەرىپ، ۇيدەگى سۋدىڭ بارلىعىن توگىپ تاستا. ءسويت تە 

، «ۇيىقتاماي، ۇيقىلى وياۋ بولىپ جاتا بەر. سول كەزدە ايەل مەن ەكەۋىڭنىڭ اراالرىنداعى جاسىرىن ءىس شەشىلەدى
 .دەدى –
تاۋىپتىڭ ايتقانىن ىستەپ، باال ءتۇن بولعاندا توسەگىنە جاتتى. ءبىر كەزدە قوينىندا جاتقان قاتىن ورنىنان -ءباقسى 

شاينەكتەردىڭ ءبىرىن قويماي سىرعىتىپ، ءبىر قاسىق سۋ تاپپادى -اياقتى سالدىرالتىپ، پياال-تۇردى دا، بۇكىل قازان
دە قايتا كەلىپ جاتتى. ءبىرازدان سوڭ تاعى دا ورنىنان تۇردى دا،  دەدى –، «بىر قاسىق سۋ قالماپتى عوي»دا: ء

ءۇيدىڭ ەسىگىن اشتى. كەلىپ توسەككە جاتتى دا، جىالن بولدى. ىسقىرىپ سۋسىدى دا، ەسىكتەن باسىن شىعارىپ، 
ارىم جسولق ەتكىزىپ جۇتقاندا -اعىپ جاتقان ارىققا موينىن سوزىپ، ءبىر كەزدە باسى سۋعا جەتسە كەرەك، سولق

بەلى باالنىڭ قاسىندا جاتىر ەدى، باالنىڭ قارنىن سوقتى. ءبىر كەزدە جيىرىلىپ دەنەسىن تارتىپ الدى دا قايتادان ادام 
 بولىپ، باالنى قاتتى قۇشاقتاپ تۇرىپ، بۇل بەتىنەن ءبىر، ول بەتىنەن ءبىر ءسۇيدى دە، ۇيقىعا كىردى.

ىڭ بارىن كوزىمەن كورگەن سوڭ، جىالن ايەلىنەن دەنەسىن اۋالق مۇنى كورگەن باال شىن اراالرىندا جاسىرىن ءىست
 سالىپ ارەڭ دەگەندە تاڭدى اتقىزدى.

جۇرت ىزدەيىن -ەندى بۇل ەلى جوق، جۇرتى جوق جەردەن نە ىستەيمىز، ونان دا مەن ەل»ەرتەڭىنە ايەلىن الداپ: 
 .دەدى –، «دە، سوالرعا قوسىاليىق

 جىالن ايەلى: كوپتەن ويالپ جۇرگەنى دە سول ەدى.
 .ەتتى ۇلىقسات دە، دەدى – وتىرالىق، شىعارىپ ءتۇتىن قاتارلى ەل دە ءبىز بار، بارساڭ –

بالگەرلەرگە كەلىپ، بولعان جاسىرىن ىستەردىڭ ءتۇرىن ايتتى. بۇل حابار پاتشانىڭ دا -باال كوزى كورگەن باقسى
 قۇالعىنا ءتيدى.
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 پاتشا:
رىك جاعىنان كو-دى جۇتادى. سوندىقتان وعان ارناپ شويىن ءۇي سالىپ، جانشاھار بۇكىل بولسا، جىالن ول ەگەر –

 .كىرىستى ويعا دەگەن –قۇرىپ، امالداپ كىرگىزىپ الىپ، وتقا كۇيدىرىپ ءولتىرۋ كەرەك، 
اق، ۇلكەن شويىن ءۇي ىستەتتى. ءسويتىپ، بارلىق كەرەك زاتتارمەن جابدىقتاپ بولعان سوڭ، باال ۇيىنە -ايتقانىنداي

 كەلىپ:
 .دەدى – بەردى، بوساتىپ ءۇيىن تەمىر اياۋلى ءبىر ءۇشىن ءبىز پاتشا كوشەمىز، قاتىنىم، ال، –

ۋگە تيپىل ەت-مۇنى ەسىتكەن قاتىن تۇرا ما، مۇنىڭ ويى دا ءبىر شاھارعا امالداپ جەتىپ الىپ، وسى شاھارداي تىپ
ى ىپ ءتۇستى. قورالى قويدى كورگەن قاسقىرشا ەكنيەت قىلىپ ءجۇر ەدى. سول ساتتە كوشىپ، پاتشالىق شاھارعا كەل

مىناۋ شەتىنەن باستاپ جۇتسام با ەكەن، يا انا »جاعىنا قاراۋمەن بولدى. -كوزى تەسىلىپ، شاھارعا كىرگەننەن جان
 .كەلدى تا شومىپ ويعا تەرەڭ ءوزى دەپ، –« شەتىنەن باستاپ جۇتسام با ەكەن؟

ۇنىسىن م-تىرلىكتەرىن كىرگىزۋمەن بولدى. ايەل دە ونى-ەستەن دۇنيەتەمىر ۇيگە كەلىپ تۇسكەن باال سىر بەرم
جايعاستىرىپ جۇرگەن بولدى. ءبىر كەزدە ايەل ۇيگە سۇڭگىپ كىرىپ، ءۇيدىڭ ابزەلدەرىمەن تانىسا باستاعاندا، باال 

ۇيدىڭ »ال ءاكوزىن اال بەرىپ، ەسىكتى مىقتى جاپتى دا تىسقا زىپ قويدى. ەسىكتى سىرتىنان قۇلىپتاپ بولعان ب
 .ەتتى حابار كىسىگە توپ ءبىر جاتقان كۇتىپ دەپ –« جاعىنان دايارالپ قويعان كورىكتەردى باسۋعا-جان

تۇسىنان باسىپ جىبەردى. ءبىر كەزدە ءۇي قىزدى. ءۇي قىزعاندا ۇيدەگى -دۋىلداپ جينالعان حالىق كورىكتەردى تۇس
اق شىقتى دا، جىالن بولىپ قۇيرىعىمەن ءۇيدىڭ قابىرعاالرىن -ءبىردەپ شىققان داۋسى « ولدىم»قاتىننىڭ اقىرعى ء

قىزىل بولىپ كەتكەن تەمىر ءۇي سۋىپ باسىلعاندا اشىپ كورسە، -والي دا ۇردى، بىالي دا ۇردى. ءبىر كەزدە قىپ
 تومار بولىپ جانعان جىالننىڭ دەنەسىن كوردى.-كۇيگەن كومىر بولىپ، تومار
 ماناپتارىن شاقىرىپ، بولعان وقيعانىڭ اڭگىمەسىن باالدان سۇرادى.-جاساۋىل، سەگىز سانات پاتشا كەشكە بۇكىل ءۋازىر،

باال جەر استىنان شىعىپ ءبىر جان جوق، قاڭسىعان شاھارعا كەز بولعانىن، ونان ەشكىمدى كورمەي مەشىتتە قۇران 
وقيعانىڭ اڭگىمەسىن سۇراعاندىعىن  وقىپ وتىرعان جالعىز عانا اي مەن كۇندەي قىزعا جولىعىپ، شاھارداعى بولعان

 ايتىپ شىقتى.
وزىنىڭ باسىنان كەشىرىپ كەلە جاتقان كەمشىلىكتەرىن جاۋىپ، ەگەر وسى قىز جىالن بولىپ شىقپاي، »ونىمەن قاباتتا: ء

. ارادىق تومەن دا، ايتتى دەگەندى –، «شىن ءوزىنىڭ ايتقانىنداي بولسا، ومىرلىك جولداس ەتىپ ەلىمە بارماق ەدىم
 ە انىق بولدى. ايتۋشىالردىڭ سوزىنە قاراعاندا جىالننىڭ وقيعاسى مىناۋ بولىپ شىقتى.اڭگىم

 سۇلۋ قاناس جاننان اقىرى. بولعان بىلەتىن بارلىعىن ونەردىڭ سيقىرلىق تۇردە ءتۇرلى جاساپ، مىڭ جىالن بۇل –
ن بولىپ الىپ، بۇرىنعىشا جىال كەلىپ جەرگە كوپ حالقى سونىمەن ءتيىپ، جىگىتتەرگە كەزدەسكەن وعان بولىپ، قىز

ەلدى، جۇرتتى جۇتۋمەن كەلە بەرگەن. اقىرى، ول شاھارعا دا كەلىپ، وسىنداي رەتپەن ونى دا جۇتىپ، ەندى قاالي 
قاراپ جۇرەرىن بىلمەگەن جىالن مەشىتتىڭ توبەسىنە شىعىپ، كۇن كوزىندە جاتقان. كەلە جاتقان كىسىنى كورگەن 

لىپ، كىتاپ وقىپ وتىرا قويعان ەدى. اقىرى كەلىپ، مىناۋ بولىپ شىقتى. جىالن دا شىن اجالىنا سوڭ تاباندا ادام بو
 –، «جولىققان ەكەن. ولگەنى دە جاقسى بولدى. والي بولماعاندا ءبىزدىڭ شاھارعا دا كەلىپ جۇتقان بوالر ەدى

 .تاراستى ايتىسىپ اڭگىمە كوپ دەپ
امان ايتىسىپ، ەلىنە قاراي جولعا شىقتى. كۇندەردە ءبىر - پاتشامەن قوشوزى كەلىپ دەمالىپ، تىنىققان باال-وزىنە

كۇن ەلىنە دە كەلىپ جەتتى. ەلىنىڭ شەت جاعاسىنا كەلىپ، مالشى باالالرعا جولىعىپ، بۇكىل اۋىلداعى جاڭالىق، 
 حابارالردىڭ بارلىعىن دا ءبىلدى.

 پاتشانى ورنىنان ءتۇسىرىپ، ءوزى پاتشا بولىپ، ەلدى ءبىر مالشىالردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، بۇرىنعى ءوزىنىڭ جولداسى
 شىبىقپەن ايداپ، زۇلىمدىق ىستەپ وتىرعاندىعىن، ناعاشى اتاسىن قورالپ، وتىنشى، سۋشى ەتىپ وتىرعانىن ەسىتتى.
نى مۇنى ەسىتكەن باال توعايلى جەردەن توعىز تۇيەگە شەڭگەل وتىن ارتتىرىپ، پاتشا دوسىنىڭ ۇيىنە كەلدى. باال

قوي، نە دە بولسا جالىنايىن، جالبارىنايىن، مۇمكىن، كەشىرىم »كورگەن پاتشا شىبىن جانىن قايدا تىعارىن بىلمەي، 
 دەپ الدىنان شىعىپ، سالەم بەردى.« ەتەر

باال سالەمىن الماي، توعىز تۇيەگە ارتىلعان شەڭگەلدىڭ ورتاسىنا بايالپ، بۇكىل حالقىنىڭ الدىندا وت قويىپ ورتەپ 
 ماقساتىنا جەتكەن ەكەن.-ىبەردى. ءسويتىپ، ەلىن ەر، جەرىن جەر قىلىپ، باال مۇراتج
 . االكوز باتىر18

ەرتەدە ابىالي حان زامانىندا ءبىر بايدىڭ االكوز دەگەن ۇلى بولىپتى. االكوز ون ءۇش جاسار باتىر ەكەن. ءبىر كۇنى 
، «االكوزدى ماعان بەر، جورىققا تۋ ۇستاپ بارسىن»سىنەن: ابىالي حان جاۋعا اتتانۋعا كوپ قول جيىپتى. باتىردىڭ اكە

 – بەرەيىن، ات اال الپىس كەت، تاستاپ بيىلشا باالمدى جاس، باالم حانەكە، جوق،»: اكەسى االكوزدىڭ. دەيدى –
 وڭس وتكەن كۇن ءۇش. شىعىپتى جورىققا نوكەرىمەن كوپ دەپ، – «!بولسا والي جارايدى،»: حان ابىالي. دەپتى
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 لماي،ا شىداي باتىرلىعىنا دەپ، –، «مەن بۇل اسكەردەن قالعانىم نە قىلعانىم»ىندە وتىرىپ وياليدى. ۇي االكوز
 قۋىپ اساعاتت ءبىر اسكەرلەردى كەتكەن وزىپ كۇن ءۇش الىپ، ءمىنىپ اتىنا دەيتىن قاراگەر قاناتتى ءبىر ءوزىنىڭ
ۇننەن سوڭ ارتىنان اكەسى قۋىپ كەلەدى. باالسى ك ءتورت. كەتەدى بىرىگىپ بۇالرمەن االكوز سوڭ سونان. جەتىپتى

 قاشىپ ۇستاتپايدى. اكەسى ايتادى:
 ايىپج سىرتىن قولىنىڭ اكەسى. تۇردى كەلىپ جاقىنداپ االكوز. دەيدى –! بەرەيىن باتا ەندى كەل باالم، ءاي، –

 مۇنىڭ الكوزا. دەيدى –، «كەل قولىما جىل سەگىزىنشى جاتىپ، جىل جەتى بارىپ قىرعىز بارعانىڭنان وسى»: ايتتى
 .كەتەدى قايتىپ اكەسى. بەرەدى جۇرە تىڭداماي باتاسىن

بۇالر جورىقتا ءجۇرىپ، قىرعىز باتىرالرىمەن كەزدەسىپ قاالدى. قىرعىزدىڭ االتاۋىنىڭ بەرجاعىندا االكوز، باتىرالر 
ي، ەش نايزامەنەن شانىشقان ەكەن، نايزاسى وتپە جاعىنان قىرعىزدىڭ باتىرى شىقتى. االكوز كەلىپ قىرعىزدىڭ باتىرىن

قارۋ قىال المايدى، اكەسىنىڭ قارعىسى كۇشىن العان ەكەن. قىرعىزدىڭ باتىرى االكوزدى نايزامەنەن شانشىپ الىپ، 
ارتىنا بوكتەرىپ ەلىنە جۇرە بەرەدى. ابىالي حان سوعىسپاي ەلىنە قايتىپ كەتتى. سونان سوڭ قىرعىزدىڭ باتىرى 

 :ايتادى اكەسى. دەيدى –، «اكەلگەن ولجام -مىناۋ»نە كەلىپ ايتادى: اكەسى
. دەيدى – ،«ءجۇرسىن بولىپ قۇل ولتىرمە،»: ايتادى شەشەسى. دەيدى –! ەدى جامان قاالي كوزى كور، ولتىرە –

 ۋلىبايال قىرعىزدا جىل جەتى ءسويتىپ،. بەردى اس ازعانا كۇنى ءتورتىنشى بەرمەيدى، اس كۇندەي ءۇش االكوزگە
تى. سەگىزىنشى جىل بولعاندا قىرعىزدىڭ ءبىر بەگى ولگەن ەكەن، جۇرت سوعان اس بەرۋگە قىزدان رۇقسات جات

سۇرايدى. االكوزدى ءتۇسىرىپ الىپ كەلگەن قىرعىزدىڭ باتىر قىزى اتى بوتاكوز ەكەن. بوتاكوز جۇرتىنىڭ ءبارىن 
دەپ، اسقا بارماي قاالدى. قىزدىڭ  -« باسىم اۋىردى»ۇگىن بيلەپ تۇرادى ەكەن. رۇقسات بەرەدى. بوتاكوز ءوزى ب

 زگەاالكو جاتقان بايالۋلى بوتاكوز ۋاقىتتا ءبىر. قاالدى ۇيدە بوتاكوز. كەتەدى اسقا ءبارى –اكەسى، ەكى اعاسى 
 زقى دە سويتسە. دەيدى –،«كۇرەسپەيمىن»: قورقىپ االكوز. دەيدى – ،«كۇرەسەيىك تۇرشى، االكوز،»: ايتادى
ەدى. بوتاكوز االكوزدى كوتەرىپ جىعايىن دەگەن ەكەن، جىعا المادى، سونان سوڭ االكوزگە ايتتى: كۇرەس بولماي

: تتىاي قىز. قويدى ءبىر جەرگە الىپ، كوتەرىپ قىزدى االكوز سوندا. تيەدى نامىسىنا دەپ – ،«قۇل قارا –سەن »
 االكوزدى قىز. دەيدى –، «ارايدىج»: االكوز. دەيدى – ،«قاشام سەنىمەن مەن ەكەنسىڭ، كۇشتى مەنەن سەن»

 ءۇيتىپ، ايت ءبىر دەپ، سىباعاسى بوتاكوزدىڭ. كەلەدى اعاالرى اكەلەرى، بوتاكوزدىڭ ۋاقىتتا ءبىر تويعىزادى، قىمىزعا
 پ،كورى مۇنى اعاالرى بەردى، االكوزگە جاتقان بايالۋلى جارتىسىن بوتاكوز. ەكەن اكەلگەن ءۇيتىپ قويالر كوپ

كورەدى، كۇن كەش بوالدى، قىزدىڭ ەكى اعاسىنىڭ ەكى ەكى جۇيرىك ارعىماعى بار ەكەن. سونى  جەك قارىنداسىن
 سۋىتىپ قويعان ەكەن.

قولى بوس جاتىر ەكەن. ءبىر ۋاقىتتا بوتاكوز االكوزگە كەلىپ: -تۇندە االكوز ۇيىقتاپ ويانسا، بايالۋلى جاتقان اياق
گە نە»نىڭ بۇرىنعى كيىمىن كيىپ االدى. ەكەۋى اقىلداستى: ءوزى تۇرىپ، وزاالك. دەيدى –« جۇر، قاشايىق!»ء

. دىە ۇستاتپايتىن ويالعاندا جاماندىق االكوز اتى جۇيرىك كەلگەن ۇيىنەن االكوزدىڭ. دەپ –« ءمىنىپ قاشامىز؟
رىن شاتى ۇعىنسيات كىسى مىڭ اكەسىنىڭ بوتاكوز الىپ، ءمىنىپ ەكەۋى ارعىماعىنا ەكى قويعان سۋىتىپ اعاسىنىن ەكى

، «اكەم ءبىزدى ءۇش كۇن قۋادى، ءبىز مىناۋ اعاشقا جاسىرىنايىق»الىپ، قاشىپ كەتىپتى. بوتاكوز االكوزگە ايتادى: 
 قۇس ىاكەس ۋاقىتتا ءبىر. جاسىرىنادى ەكەۋى اعاشقا قالىڭ ءبىر جەردە شاقىرىم جيىرما جانىندا اۋىلدىڭ. دەيدى –

ن ۇزاققا ىزدەپ تابا الماي، كەشكە تامان ۇيىنە قايتىپ كەتەدى. تاعى كۇ. ءوتىپتى توبەسىنەن اعاشتىڭ ۇشىپ، بولىپ
تۇنى قاراپ تابا المايدى. بوتاكوز االكوزبەن ەكەۋى قاشىپ كەتەدى. جولدا كەلە جاتىپ، كوپ كۇن ءجۇرىپ، -دا كۇنى

ىردى تىگىپ، االكوز شاتىردا وتىرىپ قاالدى. ەلىنە جەتۋگە ءبىر كۇن قالدى دەگەندە، ءبىر دارياعا ەكەۋى كەلىپ شات
بوتاكوز سۋعا بارىپ شومىلىپ جاتسا، ءبىر ەكى شوشقا كەلىپ، بىرەۋى بوتاكوزدىڭ باسىن ءۇزىپ الىپ كەتەدى. ءبىر 
ۋاقىتتا االكوز تىسقا شىقسا، بوتاكوز ءولىپ قالىپتى. مۇنى كورىپ ساداعىن الىپ جۇگىرىپ كەلىپ، الگى شوشقانىڭ 

ن اتقان ەكەن جوق، ەكىنشىسىن اتىپ، ءىشىن قاراسا، سوندا ەكەن. االكوز باستى الىپ، جىالپ ەلىنە كەلەدى. بىرەۋى
 االكوز .بەرەدى تىلەگىن جۇرتى. دەپتى –،«مەنىڭ تىلەگىمدى بەرسەڭىز»جۇرتىمەنەن امانداسىپ، مۇڭىن ايتادى: 

قىز ەكەۋى  «دۇعاسىمەن»ىنىڭ اكەس ،«قۇدىرەتىمەن ىڭقۇدان» ءسويتىپ،. تۇرعىزىپتى تام بوتاكوزگە كەلىپ، دارياعا
 بىرىمەن قوسىال الماي، ءولىپ كەتكەن ەكەن دەيدى.-بىر
 . جەردەن شىققان جەلىم باتىر19

باياعى ۋاقىتتا ءبىر كەمپىر بار ەكەن. ونىڭ ءۇش باالسى بولىپتى. ول كەمپىردە تۇك مال بولماپتى. كۇنەلتۋ ءۇشىن 
 رىپ ساتادى ەكەن. ساتقان جۋساننان تاماقتارىنان ارتىلىپ، كۇندە بەس تيىن قاالدى ەكەن.بازارعا جۋسان الىپ با

االالرىما قىس كەلە جاتىر، ب»ءبىر كۇنى سول ارتىلىپ قالعان بەس تيىندارىن ساناسا، ەداۋىر پۇل بولىپ قالىپتى.  
 .االدى ساتىپ شاپان ءۇش باالسىنا ءۇش بارىپ، قاالعا دەپ، –« شاپان اپەرەيىن
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 – «اۋىلدىڭ ارتىنداعى ۇيلەرگە بارىپ، بايعازى سۇراپ كەل!»ۇيىنە كەلگەننەن كەيىن، كەمپىر ۇلكەن باالسىنا: 
 مەن»: باالسى ورتانشى ارتىنان ونىڭ. كەتەدى اداسىپ بولىپ، تۇمان جاتسا، بارا دەپ – «ماقۇل»: باالسى. دەيدى

جولىعىپ، ونى جەپ قويادى. ونان كەيىن  جولبارىس جولدا جاتسا، بارا كەتىپ دەپ – ،«بارام ارتىنان اعامنىڭ دە
 جىالپ .جىبەرمەيدى شەشەسى. سۇرايدى شەشەسىنەن دەپ –، «مەن دە بارام، والر كەلمەي كەتتى»كىشكەنە باالسى: 

 ىعاالسا،س اينەگىنەن دەپ، – «ەكەن؟ بار كىم». كەلەدى تامعا ءبىر اداسىپ، جاتىپ بارا. جىبەرەدى كەيىن قويماعاننان
 ىسون ەكەن، تۇر كىلت الپىس-ەلۋ قاراسا، جاعىنا-جان باال دەپ، –، «وياتسام، ولتىرەر»اتىر ەكەن. ج ءداۋ ءۇش
 .كىرىسەدى اشۋعا تامداردى جاعىنداعى باسقا الىپ،

 قارا بىرء تاڭداپ، ۇشەۋىنەن. تۇر تۇلپار ءۇش اشسا، تامىن ءبىر دەپ –، «ەكەۋىن عانا اشايىن-بارلىعىن اشپاي بىر»
ىنەدى. ەكىنشى تامدى اشسا، ءۇش ساۋىت، ءۇش قىلىش، ءۇش ەر، ءۇش نايزا، ءۇش مىلتىق، ءۇش ساداق م تۇلپاردى

 تۇر. والردان دا تاڭداپ ەڭ جاقسىسىن االدى.
-اۋ، كىم بار-بار كىم»مىلتىقتاردى اسىنىپ، ءداۋدىڭ ەسىگىنىڭ الدىنا شىعىپ: -ساۋىتتى كيىپ، ەردى ەرتتەپ، قىلىش

 الدى،ا كەسىپ باسىن قىلىشپەن باال بەرگەندە، شىعا دەپ، –، «مەن بارمىن»ى. ءبىر ءداۋ: ايعاياليد دەپ –« اۋ؟
 ىپشانش نايزامەن دا ونى باال بەرگەندە، شىعا دەپ، – «ما؟ جاتىر جەپ ءوزى بەرمەي بىزگە جاڭاعى»: ءداۋ ەكىنشى

 لىسپاقا»: دا شىعادى اقىرىپ دەپ – «ءداۋسىڭ؟ قانداي ولتىرگەن ءىنىمدى ەكى مەنىڭ»: ءداۋ ءۇشىنشى. تاستايدى
 .االب دەيدى – ،«كەرەك الىسپاق العان، باسىن اتاسىنىڭ اتىسقان». دەيدى – «پە؟ كەرەك اتىسپاق پە، كەرەك

عىپ، يتەرمەلەپ تى ەكەۋى سول جەردە ءۇش ءتۇن الىسىپ، باال ءداۋدى ابدەن شارشاتىپ، ءۇيىنىڭ جانىنداعى قۇدىققا
 اۋزىن تاۋداي تاسپەن بەكىتىپ تاستايدى.

ونان كەيىن باال ەلىنە بارىپ، شەشەسىن ەرتىپ كەلىپ، ءداۋدىڭ ءۇيىن وزىنە ءۇي قىلىپ االدى. باال كۇندە اڭعا 
 شىعادى، كيىك، قۇالن جانە باسقا اڭداردى اتىپ اكەلىپ، كۇنەلتەدى.

 باالسى. دەيدى –، «مىنا قۇدىقتى اشپا»سىن شاقىرىپ الىپ، قۇدىقتى كورسەتىپ: ءبىر كۇنى باال اڭعا كەتەردە، شەشە 
 – ،«!رەمولتى سەنى». كەلەدى شىعىپ ءداۋ ءبىر ورلەپ قۇدىقتان كوتەرسە، تاستى كەمپىر كەيىن كەتكەننەن اڭعا
 .دەيدى – ،«بواليىن ايەل ساعان مەن ولتىرمە،»: كەمپىر. ءداۋ اقىرادى دەپ

كەمپىر ءداۋدى قۇدىقتان شىعارىپ الىپ، ۇيىنە اكەلىپ، تاماق بەرىپ، ءبىر ساندىققا سالىپ قويادى. باال سول جەردە 
كۇلىپ وتىرادى. كەشكە كەلەردە ساندىققا سالىپ قويادى. توعىز اي، -اڭعا كەتكەندە شىعارىپ الىپ، داۋمەن ويناپ

 تىعارىن بىلمەي، داۋدەن اقىل سۇرايدى. توعىز كۇن بولعاندا كەمپىر باال تابادى. باالسىن قاي جاققا
بۇگىنشە ەپتەپ تىعىپ تۇر. ەرتەڭ باالڭ اڭعا كەتكەندە مەنىڭ قارا تۇلپارىمدى ءمىن دە، سەن باالنى، باالڭنىڭ  –

اڭنان كەلەتىن جولىنا اپارىپ، ءبىر وشاق قازىپ، سونىڭ ىشىنە كيىزگە وراپ تىعا قوي. ەگەر، بۇل شىن مەنىڭ باالم 
بولسا، مەنىڭ اتىم سول وشاقتىڭ جانىنان وتە بەرگەندە سۇرىنەدى. سوندا اتتىڭ اياعى ءبىر تاسقا ءتيىپ،  بوالتىن

تاستىڭ سىنىعى ۇشىپ بارىپ، باالنىڭ دەنەسىنە تيەدى. ونان كەيىن باال جىاليدى. جىالعاننان كەيىن باال اتىنان 
ەن باالم، س»دەيدى. سوندا سەن: « اعان سەرىك بولسىن!اجە، مىنا باالنى باق، م»ءتۇسىپ، باالنى ساعان اكەلەدى. 

اقىلىڭنان اداسقان ەكەنسىڭ، بۇل باال پەرىنىڭ باالسى ما، جىننىڭ باالسى ما؟ قايتىپ اپارىپ تاستا دە. ونان كەيىن: 
 .دەيدى – ،«!ايت دەپ، بەرەيىن باعىپ ءۇشىن سەن اكەلشى،»: بەرگەندە اكەتە دەپ –، «اپارىپ تاستايىن»
شكە كەمپىردىڭ باالسى كەلەدى. تاڭ اتقاننان كەيىن ۇيقىدان تۇرىپ، كۇندە ءمىنىپ جۇرەتىن اتىن ەرتتەپ جاتقاندا كە

 باال. دەيدى –، «قاراعىم، ءداۋدىڭ قارا تۇلپارىن ءمىن، بۇل ات شارشادى عوي، بۇگىنشە تىنىقسىن»كەمپىر: 
اق قازىپ، جەروش ءبىر بارىپ، كەمپىر ارتىنان. كەتەدى اڭعا ءمىنىپ، تۇلپارعا قارا كورىپ، ماقۇل ءسوزىن شەشەسىنىڭ

سوعان كيىزگە باالنى تىعىپ كەلەدى. كەشكە باالسى اڭنان كەلە جاتىپ، جەروشاقتىڭ تۇسىنان وتە بەرگەندە، اتى 
ءسۇرىنىپ كەتەدى. اياعى ءبىر تاسقا ءتيىپ كەتەدى. تاس ۇشىپ بارىپ وشاقتاعى باالنىڭ دەنەسىنە تيەدى. باال شىر 

: شەشەسى. دىدەي –« اجە، مىنا باالنى باق!»النى الىپ ۇيىنە اكەلىپ شەشەسىنە: ەتە تۇسەدى. اتىنان تۇسە قالىپ، با
 – «!استات اپارىپ قايتىپ.. ما؟ باالسى جىننىڭ ما، باالسى پەرىنىڭ باال بۇل. ەكەنسىڭ اداسقان اقىلىڭنان سەن»

 .دەيدى
 .دەيدى –، «عىپ بەرەيىناكەلشى، سەن ءۇشىن با»دەپ كەتە بەرگەندە، كەمپىر: « اپارىپ تاستايىن»باال 

ونىڭ اتىن جەردەن شىققان جەلىم باتىر قويادى. جەلىم باتىر ءبىر كۇندە ءبىر جاسقا، ەكى كۇندە ەكى جاسقا، ون 
باالم بولسا ەرجەتىپ قالدى، ساندىقتىڭ ءبىر جەرىن تەسىپ قوي، »كۇندە ونعا كەلەدى. ءبىر كۇنى ءداۋ كەمپىرگە: 

 تەسىپ جەرىن ءبىر ساندىقتىڭ كورىپ، ماقۇل كەمپىر. دەيدى –، «ىشىم جارىلىپ كەتەرباالمدى كورىپ وتىرماسام، ء
 .قويادى

ءبىر كۇنى كەشكە ەكى باالسىمەن كەمپىر اڭگىمەلەسىپ وتىرعاندا، جەردەن شىققان جەلىم باتىردىڭ كوزى، ساندىقتىڭ  
 ول» .دەيدى –، «اعا، كوز جىلتىرايدى»ىشىندەگى تەسىكتەن قاراپ جاتقان ءداۋدىڭ كوزىنە ءتۇسىپ كەتەدى دە: 
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 بىرء. الىسادى اتقانشا تاڭ ەكەۋى جەردە سول. كەلەدى ىعاش ساندىقتان ءداۋ بەرگەندە، قاراي اعاسى دەپ – «كىم؟
 تارى استىنا ڭاياعىنى ءداۋدىڭ تالقان، استىنا اياعىمنىڭ مەنىڭ»: شەشەسىنە باال سوندا. بوالدى جىقپاقشى ءداۋ ۋاقىتتا
 تارى استىنا نىڭاياعى باالسىنىڭ تالقان، استىنا اياعىنىڭ ءداۋدىڭ قىلىپ، قاستىق باالسىنا شەشەسى. دەيدى – ،«سەپ

. دەيدى – «قايداسىڭ؟ باتىر، جەلىم شىققان جەردەن»: جاتقاندا بارا جىعىلىپ تايعاناپ، بەتەر ونان باال. سەبەدى
كەسىپ االدى دا، اشۋ ۇستىندە شەشەسىن جۇدىرىقپەن ءبىر  قىلىشپەن باسىن ءداۋدىڭ بارىپ، جۇگىرىپ باتىر جەلىم

 ىعىنا نە شىداسىن، كەمپىر دە سەسپەي قاتادى.قويادى. جەلىم باتىردىڭ جۇدىر
 سويتىپ،ء. دەيدى –، «قاراعىم، اڭعا بارىپ، اڭ اتىپ كەلەيىك، سوسىن مەن قاالعا بارىپ كەلەيىن»ەرتەڭىنە اعاسى: 

مەن »بىر ايلىق اڭ اتىپ اكەلەدى. اعاسى قاالعا جۇرمەكشى بوالدى دا، جەلىم باتىرعا: ء كەتەدى، شىعىپ اڭعا ەكەۋى
 .دەيدى –، «دەپ ىزدەرسىڭ« اعام قايداسىڭ؟»قامشىمدى بوساعاعا ءىلىپ كەتەمىن. كەشىكسەم، سونى الىپ، 

سا، نىپ، ۋايىمداپ وتىراعاسى كەتەدى. ءبىر جىل بوالدى، ءالى كەلگەن جوق. ءبىر كۇنى جەلىم باتىر اعاسىن ساعى
 ارتىنان اعاسىنىڭ ءمىنىپ، ەرتتەپ تۇلپارىن قارا دەپ –،«ۋھ، ۋھ، اعام»بوساعاداعى قامشىدان قان تامىپ تۇر. 

 ول ،ەكەن عاشىق قىزىنا حاننىڭ اعاسى» بىرەۋدەن بارسا،. جەتەدى قاالعا ءجۇرىپ، ايالر بىرنەشە. كەتەدى ىزدەپ
. ىتەدىەس دەپ –، «اۋ بار ەكەن، سونى ولتىرەم دەپ بارسا، ءداۋ اعاسىن ءولتىرىپتىءد ءبىر جەردە سول عاشىق قىزعا
 نەۇيى حاننىڭ جولدا. شىعادى جولعا دەپ – ،«بارايىن داۋىنە سول بولسا، دە نە»: سوڭ ەستىگەن ءسوزدى بۇل
ىم دەيدى. سەبەبى، جەل – ،«كۇيەۋ»: قاتىندار جۇرگەن الدىندا ەسىگىنىڭ حاننىڭ بارسا،. بوالدى كەتپەكشى بارا

 لىمجە قاتىندار. قاالدى تاڭ باتىر جەلىم دەپ، –« كۇيەۋى نەسى؟»باتىردىڭ ءتۇرى اعاسىنان اينىمايدى ەكەن. 
 ءداۋدىڭ رىپ،تۇ ەرتەمەن تانىسىپ، جەڭگەسىمەن باتىر جەلىم ءسويتىپ،. بارادى الىپ قىزىنا حاننىڭ ءوزىن باتىردىڭ

 .بوالدى سويلەسپەك بارىپ ۇيىنە
مەنىڭ اعامدى ولتىرگەن سەن ەكەنسىڭ. اعامنىڭ ورنىنا »جەلىم باتىر بارعان سوڭ ءداۋ شىعا كەلەدى. جەلىم باتىر: 

 سوزسىزء جىعىلعانىمىزدىڭ جىقساق، قايسىمىز الىسايىق، كەل،». دەيدى –، «قىزىڭدى بەر، بولماسا باسىڭدى االمىن
ەدى. جەلىم باتىردىڭ كۇشى باسىم كەلىپ، جىقپاقشى بوالدى. كەت الىسا ەكەۋى. ءداۋ دەيدى – ،«كەسەيىك باسىن

 ويعانق وراپ تەرىگە ءبىر ۇيدە اعاسىن. دەيدى –، «جىقپا، اعاڭدى ولتىرگەن جوقپىن، تاۋىپ بەرەيىن»سوندا ءداۋ: 
ىڭ اڭ مەناع كۇنى ءبىر. ەدىم عاشىق دە مەن وعان ەكەن، عاشىق قىزىنا حان اعاڭ بار، ءسوزىم ءبىر بىراق،»ء. ەكەن

الىسپاق »حان قىزىنا عاشىقتىعىمدى ەستىپ، مەنى ولتىرمەك بولىپ كەلگەن ەكەن. مەن شىعىپ ەدىم، ءسوز قاتپاي: 
. ولدىمب جىعاتىن مەن ۋاقىتتا ءبىر كەتتىك، الىسا ەكەۋمىز جەردە سول. دەدى –« كەرەك پە، اتىسپاق كەرەك پە؟

 ءبىر مەنىڭ»: ەدىم دەپ – «نەگە؟». دەدى –، «ساقتاپ قوي جەرگە ءبىر بىلدىرمەي مەنى»: اعاڭ كەيىن ونان
 ،«ريزامىن ڭەولتىرگەنى كەلمەسە، ۇستا، ولتىرمەستەن شەيىن وعان كەلەر، ءبىر بولسا، باتىر سول قالدى، جالعىز ءىنىم

بىر ء سەن كەلدىڭ، سەن ەندى. ەدىم ولتىرمەپ دەپ – ،«قالمايىن وبالىنا وسىنىڭ»: مەن كەيىن سونان. دەدى –
 .دەدى –، «ەر ەكەنسىڭ، مەن ساعان باس ۇرىپ قىزىمدى بەرەيىن

ساتتارىنا ماق-سول جەردە ءداۋدىڭ قىزىن جەلىم باتىر الىپ، حاننىڭ قىزىن اعاسى الىپ، ەكەۋى ەلىنە قايتىپ، مۇرات
 جەتىپتى.

 . تۇمارباس باتىر20
ى جوق ەكەن. ءبىر كۇندەرى باي قاتىندارىنا ايتادى: بۇرىنعى زاماندا ءبىر باي بار ەكەن. ءۇش قاتىنى بار دا، باالس

 .دەيدى –« مەن قارتايدىم، سەندەردەن باال تۋمادى، قىدىرىپ اۋليەگە تۇنەيىن، قۇداي باال بەرمەس پە ەكەن؟»
 لجى جىلداردان وتكەندە، اي ايالردان. كەتەدى ءجۇرىپ تىلەپ باال جاياۋ، كيىپ ەتىك تەمىر الىپ، تاياق تەمىر
ندە، تەمىر تاياقتان تەبەندەي قالعاندا بايدىڭ الدىنان ءبىر جۇلىنداي جەردەن ءتۇتىن شىعادى. باي وعان جەتىپ وتكە

كەلسە، ءۇيدىڭ ىشىندە ءبىر جالماۋىز كەمپىر وتىر، باي كىرىپ سالەم بەرەدى، كەمپىر سالەمىن الىپ، ءبىراز وتىرعان 
 ءبىر اۋزىڭا»: ايتادى كەمپىر. دەپ –« ءيىسى شىعادى عوي!ادام »سوڭ، داالدان بىرەۋ كەلىپ ايعاي سالدى: 

 .قويدى جەپ بايدى كىرىپ ۇيگە ەكەن، باالسى كەمپىردىڭ جالماۋىز كەلگەن بۇل. «وتىر ادام ساالتۇعىن
باي كەتكەندە ەكى قاتىنى جۇكتى بولىپ قالعان ەكەن. بايى ولگەندە، ەكى قاتىن ۇل تاپتى. بايبىشە باالسىنىڭ اتىن 
تۇمارباس قويدى، توقالى باالسىنىڭ اتىن بايتاس قويدى. باالالر جەتى جاسقا كەلدى. تۇمارباس باالالرمەن اسىق 

ىزگە سەن ب»ىڭ اسىعىن تارتىپ االدى. سوندا بۇل باال ايتادى: ويناپ ءجۇرىپ، باالالرمەن توبەلەسەدى. ءبىر باالن
 ىپ،كەل قايتىپ ۇيىنە تەز تۇمارباس. دەيدى –« زورلىق قىلعانشا تەنتىرەپ كەتكەن اكەڭدى تاۋىپ الساڭشى!

 داتۇرعان تۋماي سەن»: ايتادى شەشەسى. دەپ – ،«ايت؟ ماعان كەتتى، قايدا اكەم مەنىڭ»: سۇرايدى شەشەسىنەن
 ايداق اكەڭنىڭ بەرى سودان ەدى، كەتىپ سۇراپ باال قۇدايدان ەدى، كيىپ ەتىك تەمىر تاياق، تەمىر ەدى، كەتىپ
 .دەپ –« مەيمىن!بىل ەكەنىن
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بايبىشەدەن تۋعان تۇمارباس اكەسىن ىزدەپ جونەلدى. ءبىر كۇندەرى بولعاندا الدىنان ءبىر جۇلىنداي جەردەن ءتۇتىن 
 پ كەلسە، باياعى جالماۋىز كەمپىردىڭ ءۇيى ەكەن.شىعادى، باال سوعان جەتى

تۇمارباس اكەسىنىڭ ەتىگى مەن تاياعىن تانيدى. كەمپىر ءبىر قازان ەت اسىپ وتىر ەدى. قارنى اشىپ كەلگەن 
تۇمارباس كەمپىردەن ەت سۇراپ ەدى، كەمپىر بەرمەدى. تۇمارباس اشۋالندى دا، كەمپىردى توبەگە ءبىر قويىپ 

ە كىم ۇيد»نداعى بار ەتتى، جەپ، تويىپ الدى. ءسويتىپ، وتىرعاندا ءبىر ادام داالدان ايعاي ساالدى. ءولتىرىپ، قازا
 جەردە سول دەپ، – «!بارمىن وزىم»ء كەلدى شىعا تۇمارباس ۇيدەن سوندا. دەدى –« بار؟ ادام ءيىسى شىعادى

 .الدى كەگىن ءولتىرىپ ءداۋدى ولتىرگەن اكەسىن الدى، كەسىپ باسىن ۇرىپ، الىپ تۇمارباس. كەتەدى الىسا ەكەۋى
ايناتىپ ماعان ىرىمشىك ق»ەندى باال ەلىنە قايتتى. بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ ۇيىنە كەلدى. شەشەسىنەن سۇرايدى: 

. «كۇندە قايناتىپ قويعان ىرىمشىكتى كۇندە ءبىر اققۋ كەلىپ جەپ كەتەدى»شەشەسى ايتادى: « قويدىڭ با؟
تىن ۋاقىتىن ءبىلىپ، مىلتىعىن وقتاپ، ءبىر ءشيدىڭ ىشىنە كەلىپ تىعىلىپ وتىرادى. ءبىر ۋاقىتتا تۇمارباس اققۋدىڭ كەلە

اققۋالر ۇشىپ كەلەدى. ىرىمشىككە كەلىپ قونعان ۋاقىتتا مىلتىعىن الىپ تارس ەتكىزەدى. اققۋ ۇشىپ جونەلەدى، 
عارى قاراسا، جوعارىدان ءبىر نارسە ءتۇسىپ ارتىنان تۇمارباس شابا جونەلەدى. ءبىراز جەرگە بارعاندا تۇمارباس جو

ادامنىڭ شىناشاعى. ونى الىپ جانقالتاسىنا سالدى دا، ارتىنان شابا بەردى.  -كەلە جاتىر. قولىن توسىپ، ۇستاپ قاراسا
اققۋ بيىكتەپ ۇشىپ، كورىنبەي كەتتى. ءبىر كۇن وتكەن ۋاقىتتا داريانىڭ جاعاسىندا مىڭ بۇزاۋ باعىپ جۇرگەن ءبىر 

 دەگەن اقبار»: ايتادى تاز. دەيدى – «بۇزاۋى؟ كىمنىڭ –بۇل »از باالعا جولىعادى. تۇمارباس تازدان سۇرايدى; ت
 :ايتتى تاز. دەدى –« كەشكە بارعاندا وسى بۇزاۋدىڭ ءبارىن دە باياليمىسىڭ؟»تۇمارباس: «. زاۋىبۇ حاننىڭ

: ڭىنەەرتە قاالدى، بايالنىپ تەرەككە ءار اربىرەۋى دەسەم، «!بايالن» بۇزاۋى بايالنعىردىڭ» بارىپ ايداپ كەشكە»
: تاز ايتتى« نە جۇمىس قىالسىڭ؟ تۇندە»: ايتتى تۇمارباس. دەدى – «شەشىلەدى» دەسەم، «!شەشىلىڭدەر»
قىزداردىڭ تابانىن سيپايمىن. كەشكە بارعان ۋاقىتتا قىزدار مەنى تەرىگە وراپ تاستايدى. توردەن ەسىككە، ەسىكتەن »

-قارۋ جۇرەدى، باعىپ بۇزاۋدى قىلىپ، جوق تازدى سوڭ، بولعان ەستىپ ءبارىن. دەدى –، «وماالتادىتورگە د
 ەرگە كومەدى.ج بەلگىلى ءبىر جاراعىن

 ،ەكەن دەگەن –« بايالنعىردىڭ بۇزاۋى بايالن!»كۇن كەش بولعان ۋاقىتتا مىڭ بۇزاۋدى ايداپ اۋىلعا كەلەدى. 
 ىكۇندەگ قىزدار. كەلدى ۇيىنە حاننىڭ تۇمارباس سوڭ سونان. قاالدى بايالنىپ اعاشقا ءار اربىرەۋى بۇزاۋالردىڭ

ى وردەن ەسىككە، ەسىكتەن تورگە دوماالتادى. ءبىر ۋاقىتتا قىزدار تۇمارباستت تۇمارباستى سالىپ تەرىگە بويىنشا قالىبى
شى رباس تىنىعىپ جاتسا، حاننىڭ كىوراعان تەرىدەن شىعارىپ جىبەردى. تۇندە باتىر قىزدارمەنەن بىرگە جاتادى. تۇما

. دەيدى – «سەنىڭ قاي جەرىڭ اۋىرىپ جاتىر؟»قىزى قانىكەي ىڭقىلدايدى. تۇمارباس قىزدىڭ جانىنا بارىپ ايتادى: 
. ىدەيد – ،«ەدىم دەپ بەرەيىن تاۋىپ بولسا، نارسەڭ جوق»: تۇمارباس. «ەدىڭ؟ دەپ قىاليىن نە»: ايتادى قىز
 –،«ەدىم يەرت مەن كىسىگە بەرگەن تاۋىپ شىناشاعىمدى سول. اۋىرادى جەرىم سول ءتيىپ، مىلتىق شىناشاعىما»: قىز

 شىناشاعىن قىزدىڭ تۇمارباس. دەدى –« تيەمىن!»قىز: «. ن تيەر مە ەدىڭ؟ماعا بەرسەم، تاۋىپ مەن». دەيدى
 ءبىر. ءجۇردى قوسىپ كوڭىل جاتىپ، بىرگە جىگىت بەن قىز. ءبىلدى ەكەنىن تۇمارباس مۇنىڭ سوندا قىز. بەردى

 :شاقىرادى جار جۇرتىنا حان بولعاندا كۇندەرى
 ءبىرى ق،حالى بارلىق قاراعان استىنا قول حاننىڭ. دەدى –« ۇش قىزدى سۇيگەنىنە قوسامىن، حالقىم جيىلسىن!»ء 

 ەلىنە ءوز .كوشەدى قاراي ەلىنە باتىر. الىپتى قىزىن حاننىڭ تۇمارباس دە، كەلسە جالعىز ەلدەن ءبىر. كەلدى قالماي
 .جەتتى مۇراتىنا تۇمارباس قوسىلىپ، قىزىمەن حاننىڭ كەلىپ، ساۋ-ەسەن

 . االمان مەن جوالمان21
بۇرىنعى ۋاقىتتا ەرلىگى جاننان اسقان االمان دەگەن ءبىر مەرگەن بولىپتى. سۇلۋلىعى حور قىزىنداي ونىڭ قاراشاش 

ى التىنداي جالتىراپ، بەلىنە تۇسەدى ەكەن. ءبىر ۇل، ءبىر قىزى بولىپتى. اتتى ايەلى بولىپتى. قاراشاش اتانۋى، شاش
ءبىر كۇنى االمان اڭعا شىعىپ كەتسە، ايەلى مەن قىزى سۋعا تۇسەدى. سوندا ءبىر شاشى ءۇزىلىپ سۋعا كەتەدى. 

 .ىكسويلەي نانحان ەندى. تۇرسىن مۇنىمەن بۇل. كەلەدى ۇيىنە قايتىپ المايدى، اال دەيدى، –، «شاشىن االمىن»
ءبىر كۇنى سۇلتان حان ءۋازىرىن ەرتىپ، قىرىق جىگىتىمەن تاۋعا شىعىپ كەلە جاتسا، الىستان جىلتىراعان ءبىر  

 ،«بارالىق بولسا دە نە»: دا تۇرادى داعدارىپ دەپ –« بۇل قاالي، ايداھار ما، جىالن با؟»نارسەنى كورەدى. والر: 
 جاتىر ىپتوگىل اسىپ سارىلداپ سۋ ۇستىنەن دا قالىپتى بوگەلىپ قوعاعا ۇلكەن ءبىر شاش ءبىر كەلسە،. دەيدى –

دى. حان ۇيىنە كەلەدى. بۇكىل قول استىنداعى بوال عاشىق يەسىنە شاشتىڭ بۇل كورىپ، شاشتى حان. ەكەن
 .المايدى تابا والر. بۇيىرادى دەپ –« شاشتىڭ يەسىن تابىڭدار!»ءبىلىمپازدارىن جيىپ: 

. ساالدى ارج ەلىنە دەپ –« كىم تابا االتىن بولسا، نە تىلەسە دە ريزا قىالمىن!-ەگەر دە وسىنى كىمدە»حان اقىرىندا: 
 انعا ءبىر جالماۋىز كەمپىر كەلەدى.ح كەيىن كۇننەن بىرنەشە
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 مەرگەننىڭ دەگەن االمان تۇراتىن تاۋدا ول. وڭاي بەرۋىم اكەلىپ ونى بەرسەڭ، قاالعانىمدى مەنىڭ دە ەگەر –
 .دەيدى – قاتىنى، اتتى قاراشاش

 حان مۇنى ەستىپ:
 .دەيدى –! بەر اكەپ ماعان ەتەمىن، ريزا دە دەسەڭىز قاالي ءسىزدى! شەشە وي، –

كەمپىر اكەپ بەرۋگە ۋادە ەتىپ جول تارتادى. ەش نارسە بىلمەگەن ادام بولىپ، االمانىڭ جۇرەتىن جولىنا كەلىپ 
 جاتسا، جولدا جاتقان كەمپىردى كورەدى.جاتادى. االمان كەلە 

 .دەدى – جاتىرسىز؟ ىستەپ نە شەشە، ە، –
 كەمپىر:

 –دى جۇرۋگە دارمەنىم بولماي جاتىرمىن، شىراعىم! ەن ەدىم، كەلىپ جەرگە وسى. بيشارامىن جەسىر-جەتىم مەن –
 .دەيدى
 االمان:

 .دەيدى – با؟ بوالسىز شەشە ماعان –
 كەمپىر:

 .دەيدى –! شىراعىم بواليىن، –
االمان كەمپىردى مىنگەستىرۋ ءۇشىن قاسىنا كەلەيىن دەسە، اتى وسقىرىپ جوالتپايدى. اتى كەمپىردىڭ دۇشپان ەكەنىن 

 بىلەدى.
 االمان:

 .دىاال مىنگەستىرىپ كەمپىردى ۇرىپ،-ۇرىپ اتىن دەپ –ە، جىعىلعىر، وسى جامان كەمپىر نە قىلۋشى ەدى!  –
 ۇيىنە كەلەدى.االمان سول بويىمەن 

 االماننىڭ ەش نارسە ويىندا جوق، كۇندە اڭعا شىعىپ كەتەدى. ول كەتكەن ۋاقىتتا الگى كەمپىر ايەلىن ازعىرا باستايدى.
 كەمپىر:

اۋ! تۇرمىسىڭ بولسا مىناۋ ەكەن. بايىڭ كۇندىز كەتسە، تۇندە كەلەدى، ەشبىر كورگەن قىزعىلىقتى -، قاراشاشقاراعىم –
يگىلىگىڭ جوق. ەگەردە مەنىڭ ايتقانىمدى ىستەسەڭ، ءومىرىڭ قىزعىلىقپەن وتەتىن جاقسى كۇيەۋ تاۋىپ بەرەر ەدىم، 

 .دەيدى –
 قاراشاش:

 .دەيدى –نىڭىزدى ىستەيىن، ايتقا بولسا، جاقسى ەگەردە كىم؟ ول –
 .دەيدى – ەدىم؟ مە ىستەۋشى جامانشىلىق مەن دەگەنىڭ؟ نە شىراعىم، ەي، –

 قاراشاش:
 .دەيدى –! شەشە ايتشى، –

 كەمپىر:
 .دەيدى – حان، دەگەن سۇلتان اسقان حالىقتان ادىلدىگى ول –

 قاراشاش تيمەكشى بوالدى. كەمپىر:
 .دەيدى –المىز؟ ا ۇستاپ قايتىپ بايىڭدى قاراعىم، –

 قاراشاش:
 ىرىقق ۇيىقتاسا، ءبىر ءوزى ول. بار ارقان جىبەك ءبىر ۇيدە. بەرەدى كەتە ءۇزىپ دا، بايالسا ارقانمەن قانداي ونى –

 .دەيدى – بوالدى، الۋعا بايالپ ۋاقىتتا سول. ۇيىقتايدى كۇن
ەستىگەننەن كەيىن ءبىر تۇندە بارلىق اسكەرىمەن قۋانا حانعا حابار بەرەدى. حان مۇنى -كەمپىر مۇنى ەستىپ، قۋانا

 كەلىپ، ۇيىقتاپ جاتقان جەرىندە االماندى بايالپ االدى.
تۇنى قاراشاشپەن ويناپ جاتا بەرەدى. ءبىر ۋاقىتتا بايالۋلى تۇرعان االماننىڭ -االمان بوساعادا بايالۋلى. حان كۇندىز

 قاسىنا قىزى كەلىپ قاالدى.
تانيمىسىڭ؟ قانداي كۇيدە جاتىرمىن؟ شەشەڭنىڭ ساندىعىندا ءبىر الماس كەزدىك بار.  مەنى شىراعىم، اي،-باالم –

 .دەيدى – بەرەدى، الىپ بەرسەڭ جىالي دەپ –« اكەمنىڭ كەزدىگىن بەر!»شەشەڭە بارىپ: 
 اقىلعا كەلمەگەن جاس ءسابي بۇعان تۇسىنبەيدى.

 .بارادى كەتە دە دەيدى –اتىر، ج قوينىندا شەشەمنىڭ اكەم مەنىڭ ەمەسسىڭ، اكەم مەنىڭ سەن –
 االمان ودان بەتەر قاپاالنىپ قاال بەرەدى. ءبىرازدان سوڭ قاسىنا ويناپ ءجۇرىپ ۇل باالسى جوالمان كەلىپ قاالدى.

 االمان:
 .دەيدى – جاتىرمىن؟ كۇيدە قاي مەن! كەلشى بەرى جوالمان، قاراعىم، –
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 باالسى قاسىنا كەلەدى.
 بەرسەڭ، جىالي دەپ –« اكەمنىڭ كەزدىگىن بەر!»ىر الماس كەزدىك بار، بارىپ: ءب دىعىنداسان شەشەڭنىڭ –

 امىن»: حان سوڭ، بەرگەن جىالي دەپ – ،«بەر كەزدىگىن اكەمنىڭ»: بارىپ شەشەسىنە باال. دەيدى – بەرەدى،
كەلەدى. ەسىنە ااك كەزدىكتى باال. اپەرەدى كەزدىگىن شەشەسى. دەيدى – «دەيسىڭ؟ قىالر نە قۇرتشى، جۇگەرمەكتى
 انجاتق حاندى دا، بوسانادى االمان. كەسەدى باال. دەيدى –« مىنانى كەس!»شىنجىرالردى كورسەتىپ: -االمان ارقان

 .ساالدى قىرىپ اسكەرىن حاننىڭ. ولتىرەدى جەرىندە
اياق -ءسويتىپ، قاتىنى مەن قىزىن قوساقتاپ، اتاسىنىڭ ۇيىنە ايداپ اپارىپ، وعان قىزىنىڭ ىستەگەن ءىسىن باستان 

ايتادى. اتاسى مۇنى ەسىتكەننەن كەيىن اشۋالنىپ، ءوز قىزى مەن جيەن قىزىن قوسا ولتىرەدى. االمانعا ۇيىندەگى 
 كىشى قىزىن نەكەلەپ قوسادى.

اعى جالماۋىز كەمپىر پاتشانىڭ ولگەنىن ءبىلىپ، االماننىڭ ۇستىندەگى قارۋالرىن جيناپ الۋ جوالمان ەرجەتەدى. باي
ءۇشىن، سيقىرلىقپەن االمان مەن جوالماننىڭ جۇرەتىن جەرىنە جاس باال بولىپ جاتادى. االمان مەن جوالمان اڭنان 

اليىن دەسە، اتى وسقىرىپ جوالمايدى. كەلە جاتسا، جولدا شىرىلداپ جىالپ جاتقان جاس باالنى كورەدى. باالنى ا
 .االدى ءىلىپ باالنى بارىپ جۇگىرىپ دەپ، –« وي، جامانداتقىر، وسى جاس باال نە قىلۋشى ەدى؟»االمان: 

-تىپ دەپ –« بۇل قاالي؟»الدەن ۋاقىتتان كەيىن قاراسا، ۇستىندەگى سايماندارى مەن مىنگەسكەن باال جوق. 
 ويالنىپ ،ەكەن ادام ءبىلىمپاز ول. ەتەدى بايان ايەلىنە ءبارىن ۋاقيعاالرىنىڭ ورگەنك. كەلەدى ۇيىنە بولىپ، تيپىل

ول جالماۋىز كەمپىر ەكەن. نە دە بولسا، سەن قاش، بۇل جەردە »، جالماۋىز كەمپىر ەكەنىن سەزەدى. دا وتىرادى
 .دەيدى –، «بولساڭ ول قويمايدى

ەسىپ االدى. ءسويتىپ قاشا باستايدى، اتىنىڭ باسقان جەرى قازعان االمان قاشۋ ءۇشىن تاۋدان ءبىر قورجىن جىڭعىل ك
االمان »وشاقتاي بولىپ قاالدى ەكەن. بىرنەشە كۇننەن كەيىن االماننىڭ ۇيىنە جەلمايا ءمىنىپ، جالماۋىز كەمپىر كەلىپ: 

 پويىلى باياعى كەمپىر جالماۋىز. ايەلى بەرەدى جاۋاپ دەپ – «!كەتتى قاشىپ االمان». سۇرايدى دەپ –« قايدا؟
دى ەكەن، ول جانۋار سونى قويا بەرىپ جىڭعىلدان كەزدە شارشاعان اتى االمان. جونەلەدى قۋا ىزبەن قالعان

 قىرشىلداتىپ شايناپ، شابا بەرەدى. جالماۋىز كەمپىر كۇنشىلىك جەردەن دەمىمەن تارتىپ ۇزاتپايدى ەكەن.
دى، تۇسىندە كەمپىردىڭ جاقىنداعانىن سەزەدى. ۇيقىسىنان شوشىپ ءبىر كۇنى تۇندە االماننىڭ ايەلى ءتۇس كورە 

اكەڭە جالماۋىز كەمپىر جەتەيىن دەپ قالىپتى، ەرتەرەك اتىڭا ءمىن دە مىنا جۇزىكتى الىپ بار، »ويانىپ، باالسىنا: 
تەدى. گە جەجاقىنداعان كەزدە القتىرىپ جىبەرسەڭ، اكەڭ قاعىپ االدى. سول كەزدە استىنداعى اتى كۇنشىلىك جەر
 .دەيدى – ،«سوندا جالماۋىز كەمپىر اقىرادى. سول ۋاقىتتا ماندايىنداعى جالعىز كوزىن باسىپ قال جانە ەكى رەت اتپا!

ونىڭ جۇزىگى عاجايىپ جۇزىك ەكەن. باال جۇزىكتى الىپ اكەسىنىڭ كەتكەن جاعىنا قاراي جۇرەدى. بىرنەشە 
كەن. توزعان ە-ىنە كەلەدى. كەلسە، اكەسى بۇرىنعىداي ەمەس، ازىپكۇندەردەن كەيىن اكەسىنىڭ قاشىپ جۇرگەن جەر

 جۇزىكتى اكەسىنە القتىرىپ جىبەرەدى، اكەسى قاعىپ االدى. سوندا استىنداعى اتى كۇنشىلىك جەرگە جەتەدى.
قاالدى.  پكەمپىر باالنى كورىپ، ارتىنا قاراپ سۇرالنىپ، اقىرعان كەزدە، باال قاق ماڭدايىنداعى جالعىز كوزدەن باسى

ى . سەبەبى، ەگەر ەكاتپايدى باال. دەيدى –« باتىر بولساڭ، تاعى دا ات!»كەمپىر وكىرە قۇاليدى. قۇالپ جاتىپ: 
 رەت اتسا، جالماۋىز كەمپىر قايتادان ءتىرىلىپ كەتەدى ەكەن.

 قۋانعانىنان باالسىمەن جىالپكەمپىر ولەدى. ءبىر مەزگىلدە اكەسى كەلەدى. كەلسە، جالماۋىز كەمپىر ولگەن. االمان 
 ماقساتىنا جەتكەن ەكەن.-كورىسەدى. ءسويتىپ، والر اۋىلىنا كەلىپ، مۇرات

 . جارتى توستىك22
مۇلكى كوپ بولىپتى، سويتسە دە وزىنەن تۋعان نە ۇلى، نە قىزى -باياعى وتكەن زاماندا ءبىر باي بولىپتى، مال
اي، سەن دە، مەن دە قارت بولۋعا اينالدىق، »ىر كۇنى شالى وتىرىپ: ءبولماپتى. ايەلى مەن ەكەۋى قارت بولىپتى. ءب

مۇلىككە كىم يە بوالدى؟ ودان دا ءجۇر، مالدىڭ دا، دۇنيەنىڭ دە كەرەگى جوق، -ەندى ءبىز ولسەك، وسى مال
 .قالدى كونە وعان دە كەمپىرى. دەدى –، «قۇدايدان باال سۇراپ، اۋليەگە تۇنەيىك

قاراماي، ەكەۋى جاياۋ ءجۇرىپ كەتەدى. قاي جەردە اۋليە بولسا، سوعان تۇنەپ، ەكەۋى قاڭعي دۇنيەگە -سونىمەن مال
دەپ  «ال ەندى، قايتايىق»بەرەدى. ءبىر جىل بويى بارماعان اۋليە قالمادى، تۇك تە سەبەپ بولمادى. ءبىر كۇنى: 

اي، مىنا شەڭگەل تەگىن »ەمپىر: ءاۋىلعا قاراي قايتىپ كەلە جاتسا، جولدا ءبىر ءتۇپ اق شەڭگەل تۇر ەكەن. ك
بۇدان دا اتاقتى اۋليەلەر باالنى »: اشۋالنىپ شالى سوندا. دەيدى –، «شەڭگەل ەمەس، وسىعان دا تۇنەي كەتەيىك

 دىڭشەڭگەل دەپ، «تۇنەيمىن»: كەمپىر. دەدى –« بەرمەگەندە، وسى شەڭگەلگە اكەپ، بايالپ قويدى دەيسىڭ بە؟
 .جاتتى بارىپ جەرگە اناداي شالى. جاتتى تۇبىنە

ىز ۇل اي، وت»تاڭعا جۋىق بولىپ، شولپان تۋعان شاقتا، ءبىر اق شالمالى قوجا جەتىپ كەلدى. كەلىپ كەمپىرگە: ء
 .دەدى – «!بەر ۇل اق-بىر»ء: كەمپىر. قوجا دەدى –« بەرەيىن بە، جوق بارىنە باالپ، ءبىر ۇل بەرەيىن بە؟
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 دەپ، –« اي، ءاي، شالىم!»سونان قوجا كەتىپ قالدى، كەمپىر ويانا كەتىپ، شالعا قاراي تۇرا جۇگىردى، سويلەپ: ء
ياق كورگەنىن ايتسا، شالى دا قۋانىشقا بولەنىپ كەتەدى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، ا-باستان. كەتەدى قۋانىپ قاتتى وتە

ەمپىر وتىرسا، ءبىر جارتى توستىك تۇر ەكەن، كەمپىر ءوزى ۇيىنە كەلدى. كەمپىرى ءسۇر ەتكە جەرىك بوالدى. ك
 كەتكەندە ۇيدە قالعان، سونى ءوزى جالعىز جەپ، كەمپىردىڭ جەرىگى تارادى.

اي، سەن »ءبىر كۇندەردە توعىز اي، توعىز كۇن بولعاندا، تولعاعى ۇستاۋعا اينالدى. سوندا كەمپىر شالىنا ايتتى: ء 
 .قونادى بارىپ دەپ – «!جارايدى»: شال. دەدى –« ايدىڭ اياعىنا قون!بۇگىن ءبىر توبىلعىلى كەڭ س

سونىمەن كۇن باتىپ، ەل ورنىنا وتىرعان كەزدە، كەمپىر داالعا شىقتى، تولعاعى كەلىپ باردى دا، تەرىسكەي جاقتاعى 
ەلدى. ۇيىنە ە كتوبىلعىنى تۇبىمەن جۇلىپ، سايدىڭ باسىنا شىقتى، قايتادان كۇنگەي جاعىن جۇلىپ وتىرىپ، ۇيىن

 ەتىپ، جەرگە ءتۇستى. باالنىڭ اتىن جارتى توستىك دەپ قويدى.« شىر»كەلىپ كىرگەندە باال 
سونىمەن بىرنەشە جىل ءوتىپ، باالسى ون ءتورت، ون بەس جاسقا جەتتى، ەسىكتىڭ الدىندا ءبىر توپ بايتەرەك بار 

ە شىقسا، تۇستە تۇسەدى، تۇستەن كەيىن شىقسا، ەكەن، ءتۇبى بىرەۋ، باسى ەكەۋ ەكەن. سوعان اكەسى ەرتەڭ ەرت
 – «كۇندە شىعاسىز، وندا نە بار؟-اكە، اكە، ءسىز وسى اعاشقا كۇندە»كەشكە تۇسەدى ەكەن. ءبىر كۇنى باالسى: 

 .دەدى – ،«وتىرمىن كوزدەپ مالدى دەيسىڭ، بار نە اي،-باالم وي،»: اكەسى. سۇرادى دەپ
 دەپ – «اي، باالم، سەن بۇل اعاشقا شىعۋشى بولما، بوسقا باسىڭ اينالىپ قۇالپ قاالسىڭ!»سودان كەيىن اكەسى: ء

 اعاشتىڭ پ،دە –، «اعاشقا شىعىپ كورەيىن وسى»: ءجۇرىپ ويالپ-ويالپ ءوزى باال كۇنى ءبىر. ايتىپتى رەت بىرنەشە
 ايتىپ ولەڭ سالىپ، ءان تۇرىپ، قاتار-قاتار قىز،-ۇل جاس يوڭكە. كەلەدى ەل كوشكەن ءبىر قاراسا،. شىقتى باسىنا

 .كەلەدى ەد كەمپىرلەر-شال ارتىندا ونىڭ بولىپ، قاتار-قاتار كەلەدى كەلىنشەكتەر جىگىت، جاس ارتىندا ونىڭ. كەلەدى
 ورسەك قىزىق عوي، ەكەن مىناۋ اكەمنىڭ جۇرگەنى دەپ –« ول اعاشقا مىنبە، شىقپا!»سونى كورىپ، باال ويالدى: 

: اكەسى سوندا. ايتتى اكەسىنە كورگەنىن كەشكە. ءتۇستى اعاشتان ويالپ، دەپ – ،«عوي جۇرگەن دەپ قاالدى كەتىپ
. وعان ءتىرى ادام تۇگىل، ولگەن ادام دا ساعىمى دۇنيەنىڭ جاتقان بارا ءوتىپ – كورگەنىڭ ول باالم، وي،»

 ،«توقتامايدى ەندى بۇل»: اكەسى سوڭ سونان. بولدى كەتپەك بەرمەدى، بوي باال وعان. دەدى –، «جەتپەيدى
 ابۋىناش ءمىنىپ، تۇنى-كۇنى باالما مەنىڭ»: الىپ شاقىرىپ سونى ەكەن، بار سىنشى ءبىر ون ەلىندە دە، دەدى –

 .ايتتى دەپ – «ما؟ بار ات جارايتىن
ىن عانا بىر تۇسكە دەي»ارتىنان قاراپ كورىپ، سوڭىنان كەلگەن ءبىر قۇناندى ء-ون ءبىر سىنشى جىلقىالردىڭ الدى

 ىندا،است قابات جەتى جەردىڭ»: تىڭداپ سالىپ قۇالعىن جاتىپ، جەرگە سىنشى ءبىر. دەدى –، «مىنۋگە جارايدى
 .دەدى –، «ار، سول جارايدىب قۇالشوالعى مويىندى قوي كوزدىنىڭ جالعىز

نە، انا جەر استىنداعى قوي مويىندى كۇالشوالقتى االم، نە انا ولەڭ ايتىپ، كوشكەن ەلگە »سوندا جارتى توستىك: 
 .جونەلىپتى جاياۋ دە، ءتۇرىپتى جەڭىن-ەتەك دەپ، –، «بارام

ىڭ كى باالپانى وتىر ەكەن. ءبىرىنءبىر ۇلكەن اعاشتىڭ تۇبىنە كەلىپ قاراسا، اعاشتىڭ باسىندا ءبىر قۇستىڭ ە 
 ۇلكەندىگى وتاۋ ۇيدەي ەكەن، سونى كورىپ جاتىپ ۇيىقتاپ كەتىپتى.

ۇيىقتاپ جاتقاندا، ءبىر ۋاقىتتا قاتتى ىسقىرعان داۋىستان ويانىپتى. قاراسا، ۇزىنى مەن كولدەنەڭى بىردەي ءبىر ءداۋ 
اردى كورىپ، ساداقپەن تارتىپ قاالدى. ايداھار ەكى ءبولىنىپ ايداھار ەكەن. ىسقىرىپ، اعاشقا شىعىپ بارا جاتقان ايداھ

. امۇرىقس –بىزدىڭ انامىزدىڭ اتى »جەرگە تۇسەدى، ونان سوڭ ءوزى اعاشقا شىقتى. ەكى باالپانعا ءتىل ءبىتىپ: ء
ان اقتج كۇنباتىس كەزدە سول. دەدى – ،«قويادى جۇتىپ ايداھار وسى جىلدا ءار. ەكەن تابادى باالپان ەكى جىلدا

 كىە سوندا. سۇرادى توستىك جارتى دەپ، –، «بۇل نە؟»ءبىر قارا بۇلت شىقتى، قاتتى داۋىل جەردى شاڭداتادى. 
 جارتى .كەتتى جاۋىپ جاۋىن كەزدە وسى. دەدى – ،«جەلى – ەكپىنى قاناتىنىڭ انامىزدىڭ ءبىزدىڭ بۇل»: باالپان
جىلدا باال تاپسام دا، ءبىرى ىلەسپەي -ىڭ كوز جاسى، جىلداانامىزد»: باالپان دەگەندە، – «قاالي؟ بۇل»: توستىك

: باالپان دەگەندە، – «نە؟ بۇل». جاۋادى قار جاپاالق-جاپاالق ۋاقىتتا ءبىر تاعى. دەدى –، «قويدى دەپ جىالعان
 .دەدى – ،«كۇلگەنى قارق-قارق قۋانىپ، انامىزدىڭ»

قۇس كەلىپ، اعاش باسىنا قونعاندا ءۇيدىڭ جۋاندىعىنداي اعاش ءيىلىپ جەرگە ءتيدى. سوندا ەكى باالپان شۋ ەتە 
 پاندىدۇش»: اناسى سوندا،. دەدى –« انا، انا، دوسىڭدى كورسەتەيىن بە، دۇشپانىڭدى كورسەتەيىن بە؟»قالدى دا: 
 قاسىندا اعاش كەز قىرىق بىردەي كولدەنەڭىمەن ۇزىنى باالپان، دەدى، – «!قارا جەرگە انا،». دەدى– «!كورسەت

 اق جۇتىپ، سۇيەگىن بۇركىپ جىبەرەدى.-دەپ ءبىر« ۇپ»ءولىپ جاتقان، ايداھاردى كورەدى. وتىرعان بويدا 
 دەپ «!ۇپ» دا ونى كورسەتتى، توستىكتى جارتى دەپ، – ،«مىنە انا،». دەدى –« ال ەندى، دوسىم قايدا؟»

 .جۇتتى دا تاعى
اي، -ىمو، باالپان»دەپ، جەرگە تاستاي سالدى. « اق»ەكى باالپان شىرىلداپ اناسىنىڭ تاماعىنا جابىستى، سوندا ول 

 .الدىس تاستاي جەرگە دەپ، –« اشىپ كەتىپپىن، مىڭ كىسىلىك كۇش پايدا بولسىن دەپ ەدىم!-جول ءجۇرىپ ارىپ
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 جارتى. سۇرادى دەپ، –« ەلەسىڭ، قايدا باراسىڭ؟ال، باالم، جولىڭ بولسىن، قايدان ك»سوندا سامۇرىق قۇس: 
ى. قىز ءان سالىپ كەتىپ باراد-قاتار كوشىپ بارا جاتقان ەل كوردىم. ءبىرىنشى، وڭكەي ۇل-قاتار»ايتتى:  توستىك

كەلىنشەكتەر، ءۇشىنشى، قارتتار، كەمپىرلەر ءبارى دە ولەڭ ايتىپ كەتىپ بارادى. سوالردى ىزدەپ -ەكىنشى، جىگىت
 .دەدى –، «ىن. سودان كەيىن جەردىڭ استىنداعى جالعىز كوزدىنىڭ قوي مويىندى قۇالشوالعىن ىزدەپ كەلەمىنكەلەم

 ەنىڭدۇني جاتقان بارا ءوتىپ ال ەل، –و، دوسىم، ءبىرىنشى ىزدەپ كەلە جاتقانىڭ »سوندا سامۇرىق قۇس ايتتى: 
 .دەدى – ،«قوسىلمايدى دە ءولى تۇگىل ءتىرى وعان ساعىم، – گۇلى

ال ەندى، انا جەر استىنداعى جالعىز كوزدىنىڭ قوي مويىندى قۇالشوالعىن االم دەسەڭ، الىپ بارايىن، ءبىراق مەنىڭ »
، «ءالىم كەلمەيدى. ال ەندى قىرىق مەس سۋ، قىرىق مەس ەت تاپ، ونان سوڭ جەتى قابات جەر استىنا الىپ بارام

ان اعىنج ءبىر بولدى، اشىق عانا ءتۇبى اعاشتىڭ سوقتىرىپ، بوران جايالتىپ، كۇندى دەپ، – «!جارايدى». دەدى –
بۇالن كەلدى بۇالڭداپ، ءبىر جاعىنان قۇالن كەلدى قىالڭداپ، كەلگەنىن اتىپ قىرا بەردى. سەكسەن كۇنگە تولعاندا، 

ال، ۇستىمە ارت، »كۇن دە اشىلىپ كەتتى، قىرىق مەس ەت، قىرىق مەس سۋدى دايىندادى. سامۇرىق كەلىپ: 
. دەدى –« سۋدى قۇي، بىالي قاراسام، اۋزىما ەتتى سال!ءوزىڭدى! ەكى كوزىڭدى جۇم، اشپا! بىالي قاراسام، اۋزىما 

 ءبىر. ىبەرد ساال ەتتى قاراعاندا بىالي قۇيىپ، سۋدى قاراعاندا بىالي. ۇشتى الىپ، باالنى قۇس سامۇرىق سونىمەن
. تىۇش تاعى. ەكەن وتىر جەردە سياقتى سۋ استى سياقتى، بۋ ءۇستى اشسا،. دەدى – «!اش كوزىڭدى ال،»: جەردە

 نقاناتى تال ءبىر سامۇرىق سوندا. ءتۇسىپتى جەرگە قاراسا، اشىپ. دەدى –« ال، كوزىڭدى اش!»بىر ۋاقىتتا: ء
 ىنداعىاست توبەنىڭ انا. بوالم دايىن مەن تۇتات، قاناتتى وسى بولساڭ، قايتاتىن بول، ساۋ-امان». بەردى جۇلىپ
 .كەتتى ۇشىپ سامۇرىق دەپ – ،«بار ءوزىڭ كوزدىگە جالعىز

توستىك كەلسە، جالعىز كوزدى ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. ءبىر ۇيىقتاسا قىرىق كۇن، قىرىق، ءتۇن ۇيىقتايدى ەكەن. ءبىر 
 ات باسىنداي شوقپاردى الىپ باسىنا ءبىر قويىپتى.

 ەرىمەن توستىك جارتى سوندا. بەردى جاتا دا قويدى سيپاپ ءبىر ءداۋ دەپ، –! اي-بۇرگەسىن جەردىڭ مىنا و، –
ن قوي مويىندى قۇال اتقا باردى. ات وقىرانىپ، جارتى توستىكتى يىسكەلەدى. جارتى توستىك اتتىڭ ارقانىن اتۇرع

 الدى دا، ۇيىقتاپ جاتقان جالعىز كوزدىڭ اياعىنان بايالپ الىپ، اتقا ءمىنىپ، تاقىمعا سالىپ، اال جونەلدى.
قازانداي قىپ، جۇلىپ الىپ جاتتى، قۇر سۇيەكتەرى عانا -تاۋعا دا، تاسقا دا سوقتى، ەتىن ىلىنگەن بۇتا، تاس قازانداي

 الدى،وي توستىك جارتى. كوزدى جالعىز دەدى –« اي، باال، ەڭ بولماسا، باسىمدى ءبىر كوتەرشى؟»قالدى. سوندا: ء
 .كوتەردى باسىن شەشتى، اياعىن. توقتادى دەپ «كەتپەسىن ارماندا قالدى، نە باسقا سۇيەكتەن ەندى»
 ونداس. بولدى جىعار باالنى باسىپ، دەنەسىمەن بار سوندا. كەتەدى الىسا كەلىپ، دەپ –« وۋ، باال، كەل بەرى!»

 بارىپ، پسىنى جىلىگى ەكى ءداۋدىڭ جىبەرەدى، تەۋىپ اياقتاپ قوس كوزدىنى جالعىز كەلىپ، ات قۇال مويىندى قوي
 .قۇاليدى

ءمىنىپ اپ، قاتتى شاپتى، قۋانىشى قوينىنا سىيماي، قاالي بولسا سوالي سوندا باسىن كەسىپ االدى دا، ءوزى اتقا 
شابا جونەلدى. ءسويتىپ شاۋىپ كەلە جاتسا، الدىندا ءبىر شال مەن كەمپىر، اعاش سوقامەن جەردى ايداپ جاتىر 

 ەكەن. ەكى وگىزدىڭ باسىن كەمپىرى جەتەلەپ، شالى سوقاسىن ۇستاپ ءجۇر ەكەن.
 – «اقىرىن سويلە، اقىرىن!-ويباي، باالم، اقىرىن»سالەم بەردى. سوندا شال مەن كەمپىر:  جارتى توستىك كەلىپ،

 .دەدى – «سويلەسە؟ قاتتى بار، نە و،»: كەمپىرگە مەن شال توستىك جارتى سوندا. دەدى
 ھارايدا ءبىر جەردە وسى. سۇرادى دەپ – «نە؟ ول». دەدى –، «اۋ، بۇل جەردە تاجال بار-ويباي»سوندا شال: 

اق جۇتىپ -ىقتاسا قىرىق كۇن، قىرىق ءتۇن ۇيىقتايدى. ەگەردە ويانىپ كەتسە، وسى ايماقتاعىنى ءبىرۇي ءبىر بار،
جىبەرەدى، مالدى دا، ادامدى دا، بارلىعىن دا جۇتادى. بۇل قاشان ۇيىقتاعاندا ءبىز كەلىپ، ەگىن ساالمىز، ەكىنشى 

 .دەدى –، «ورىپ جينايمىز، ءوستىپ كۇن كورەمىز ۇيىقتاعاندا سۋعارامىز، ءۇشىنشى ۇيىقتاعاندا،
سوندا توستىك تۇرىپ، بار داۋسىمەن ايعاي سالدى، سول كەزدە ايداھار ويانىپ كەتىپ، ىسقىرىپ، اۋزىن اشىپ، ىشىنە 
قاراي تارتتى. سول جەردەگى مال بولسىن، ادام بولسىن، ۇشقان قۇس بولسىن، جۇگىرگەن اڭ بولسىن، ءبارى دە 

بارادى. جارتى توستىك تە ءوز اتىمەن ءۇش دوماالدى. سوندا جەتى قابات اق سەمسەردى جازىپ الىپ، دوماالپ 
كولدەنەڭ ورتاسىنان ۇستاپ تۇرىپ، ءوزى كەلىپ، ايداھاردىڭ ىشىنە كىرىپ كەتتى. سوندا ول جۇتا بەردى، توستىك 

ن پ ءولدى. جارتى توستىك ايداھاردىڭ ۋىتىمەاق شىقتى. ايداھار ەكى ءبولىنى-ەكى جاعىنان ءتىلىپ، قۇيرىقتان ءبىر
جاتىپ قالدى. ەلدىڭ مالى دا، ادامى دا دوماالپ كەلدى. الگى ولگەن ايداھاردى كورىپ، ونى ولتىرگەن باالنى 
كورىپ، سول جەردەگى ادامدار العىس ايتا باستادى. ۋالنىپ جاتقان جارتى توستىكتى ءسۇت قۇيىپ جازىپ الدى. ەل 

 ردەگىلەر ءبارى دە شۋالدى.بولىپ، سول جە
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 ەدى،كونب توستىك جارتى بۇعان. جابىستى دەپ، –وي، باال، ءبىزدى قۇتقاردىڭ عوي، ەندى بىزگە پاتشا بول، »
-ەل ارىپب سوندا. شىقتى قاناتى سامۇرىقتىڭ قاراسا، قالتاسىن ءتۇسىپ، جەرگە ءبىر جاتىپ كەلە. كەتەدى ءجۇرىپ
 پ جىبەرگەندە سامۇرىق قۇس زاۋالپ جەتىپ كەلدى.تۇتاتى قاناتتى. ءتۇستى ەسىنە اناسى-اتا جۇرتى،

 قىپ اشىق جەردى سول. دەدى –، «ال ەندى، قىرىق مەس سۋ، قىرىق مەس ەت دايىندا»سامۇرىق قۇس كەلىپ: 
 ،بەردى جاتا كەلىپ بولىپ، توپ-توپ زاۋالپ اڭدار قاراي جەرگە اشىق بورانداتتى، كۇندى جەرگە باسقا قويىپ،

ۇن تولعاندا كۇن اشىلدى. قىرىق مەس ەت، قىرىق مەس سۋ دايىن بولدى. سونىڭ ءبارىن ك سەكسەن كەلگەنىنە
 اكەپ، سامۇرىققا ارتتى. وزىمەن بىرگە اتى دا سامۇرىققا ءمىندى.

ى. دقۇس ۇشىپ كەلەدى. بىالي قاراسا سۋدى قۇيىپ، بىالي قاراسا ەتتى اۋزىنا سالىپ كەلەدى. ەت تە، سۋ دا تاۋسىل
 .سامۇرىق دەيدى –، «و، نە بار، جۇرەگىم اۋىرىپ تومەندەپ بارام»

 ەردىڭج جىبەرسە، اشىپ دەدى، –« اش، كوزىڭدى!»سوندا جارتى توستىك قۇسقا ەكى قوڭ ەتىن كەسىپ بەرەدى. 
 ءتاتتى ىڭ،الد قايدان ەتتى جاڭاعى»: سامۇرىق سوندا. ەكەن كەلگەن تۇبىنە اعاشتىڭ كورگەن ءوزى. كەلىپتى بەتىنە
 – «كورسەتشى؟ قايسى،». دەدى –، «مىنا ەكى قوڭ ەتىم عوي»دەيدى. جارتى توستىك ايتتى:  – «ەكەن؟
 رنىناو قايتادان ەتى قوڭ تۇكىرگەندە، ءبىر دەپ «تفۋ» سامۇرىق سوندا. كورسەتتى اشىپ دەپ – «!مىنە». دەدى

 ىجارت. دەدى –« ىلدىم با؟قۇت پارىزدان دوستىق مەن دوسىم، ال،»: سامۇرىق سوڭدا. كەتەدى جازىلىپ ءتۇسىپ،
 .دەدى – «!قۇتىلدىڭ قۇتىلدىڭ، دوسىم، يا، يا،»: توستىك

داعى ايتتىرعان قالىڭدىعىڭدى بۇگىن توي عىپ االيىن دەپ جاتىر، -سەن ءوزىڭ بار»سوندا سامۇرىق قۇس ايتتى: 
قا ونىمەن جارتى توستىك اتس. ايتتى دە ءبارىن دەپ –، «جولىڭدا كورەسىڭ. جانە ءوز ەلىڭدى قالماق شاۋىپ جاتىر

ءمىنىپ، ءجۇرىپ كەتتى. كەلە جاتسا، الدىندا التى قۇالش اال بايتال تۇر ەكەن، ونى ۇستاپ االدى. جەتەلەپ كەلە 
 جاتسا، ءبىر جيىن تويعا كەزدەسەدى.

دا ۇق دەپ، االم توستىكتىڭ جارتى توي، بۇل»: ايتىپتى بىرەۋ سوندا. سۇرادى دەپ، –« بۇل كىمنىڭ تويى؟»
تۇسكەن قالىڭدىعى ەدى. ول ءوزى جىندى بولىپ، قاڭعىپ كەتىپ، جوق بولعان ەدى، ەندى بۇگىن توي عىپ، 

 .دەدى –، «سونى باسقا بىرەۋگە بەرەيىن دەپ جاتىر
 اۋسىد االدى،س ايعاي دەپ، –« اكەل قالىڭدىعىمدى!-اكەل»بۇعان اشۋالنعان جارتى توستىك شاۋىپ كەلىپ، اۋىلعا: 

دى، جينالعان جۇرت قورقىپ كەتتى، داۋسى اششى ەكەن دەيدى. شاۋىپ كەلىپ، قالىڭدىعىن التى قۇالش جارا جەردى
اال بايتالعا مىنگىزىپ الىپ كەتەدى. سونىمەن ءجۇرىپ وتىرىپ ەلىنە كەلسە، ەلى قىرىلىپ جاتىر ەكەن، قاپتاپ جۇرگەن 

 قۇالش جەتى دا، ايتتى ايەلىنە دەپ –« ال، سەن، وسىالي تۇر!»ق بولدى. قالىڭ قالماقپەن جالعىز ءوزى سوعىسپا
 .ايقاستى الىپ جازىپ سەمسەرىن اق

وي، باالم، »سولدى سەمسەرمەن قىرا بەردى، قالماقتار قاشا بەردى. ءبىر ۋاقىتتا بىرەۋ: -كوزىن جۇمىپ، وڭدى
 :ەكەن تۇر قوجا ءبىر الدىندا قاراسا، اشىپ كوزىن. دەدى –« كوزىڭدى اش!

، انا جەردە اتاڭنىڭ سيراعى جاتىر، انا جەردە اناڭنىڭ قولى جاتىر، سونى تازاالپ جۋىپ، ارۋالپ كوم! باالم ءاي، –
 كەنكەزدەس تۇبىندە شەڭگەلدىڭ ءتۇپ ءبىر اناسىنا توستىكتىڭ جارتى قوجا ول. بوالدى جوق قوجا دە، دەيدى –

 .ەكەن قوجا
 جيناپ الدى دا، قالعان ەلىنە يە بولىپ تۇرا بەردى.ونان سوڭ جارتى توستىك ەلىن 

 . ايۋالپاڭ، سۋدىسالپاڭ، تاۋدىتالپاڭ23
ەرتەدە ءبىر وزبەك اليحان دەگەن بولعان ەكەن. ونىڭ ايەلى، جالعىز قىزى بار ەكەن. باالسى دا قولىنداعى سول 

رەدى ەكەن. جاز بولسا، قىس بولسا اق، بارلىعى ۇشەۋ ەكەن. ءوزى كەدەي، جالعىز اتىمەن قوس ايداپ جۇ-بىرەۋ
سول جالعىز تورى شوالق اتىنىڭ كۇشىمەن ەڭبەك ەتىپ، كۇن كورىپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى قوس ايداپ جۇرگەن 
اليحاننىڭ قارنى اشىپ ۇيىنە كەلەيىن دەسە، الىس. ونان سوڭ سول كۇنى كەش تۇسىسىمەن ۇيىنە كەلىپ، ايەلىنە 

 مىنانى ايتادى:
ەردە ءبىر قاپ ناندى، ءبىر شاناش كوجە دايىنداپ ماعان بەرىپ جۇر قوسقا مەن ەرتەڭگىسىن سەن قاتىن، –

جۇرمەسەڭ، مەنىڭ كۇندىز قوستا ءجۇرىپ قارنىم اشتى. ۇيگە كەلەيىن دەسەم، ءۇي الىس بولدى، اتتى شىعارىپ، 
ەپ د –قاراپ، اتىمدى ايادىم،  اتپەن شاۋىپ كەلىپ تاماقتانۋعا اتىمنىڭ ءوزى شارشاپ تۇر عوي دەپ ايادىم. وزىمە

كەشەگى »ايەلىنە وسىنى ايتادى. تۇندە ايەلى كۇيەۋىنىڭ ايتقانىن ۇمىتىپ كەتكەن ەكەن، ەرتەسىنە باياعى ەركەگى: 
 قىزدان دە پىسىرەيىن مەن ماقۇل،»: دە تۇسەدى سوندا ەسىنە ايەلىنىڭ سۇراعاندا، دەپ –« مەنىڭ تاماقتارىمدى بەر

 .كۇيەۋى دەيدى –« يلى، قىزدان كوتەرتىپ جىبەرسەڭ جىبەر!مە وندا». ايەلى دەيدى – ،«جىبەرەيىن بەرىپ
قىزىڭ مەنى قايدان تابادى، مەن ودان دا ءبىر ەتەك جوڭقانى الىپ، جەتكەنشە بىردەن ءار جەرگە »سونان سوڭ: 

. كەسىا قىزدىڭ كەتەدى دەپ –، «تاستاپ وتىرارمىن، سول جوڭقانىڭ تۇسكەن جەرىنەن ءجۇرىپ مەنى تاۋىپ السىن
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ىمەن اكەسى جۇمىسىنا كەتەدى. ايەلى نانىن، كوجەسىن دايىنداپ پىسىرە بەرەدى. ارتىنان كوجەنى ءپىسىرىپ، نانىن سون
جاپقان سوڭ قىزدىڭ شەشەسى قىزىنا نانىن سالىپ، مەسكە كوجە قۇيىپ باياعى جوڭقا تۇسكەن جەردى كورسەتىپ 

ولدا كەلە جاتسا، ءبىر ۇلكەن ايۋدىڭ ىنىنە كەلىپ جولىعادى. قىز ەڭ العاشتا نەنىڭ جىبەرەدى اكەسىنە. سونىمەن قىز ج
قاتىن، قاراڭعى ادام قور-نە ەكەنىن بىلمەيدى. دەمالىپ وتىرىپ، ۇڭىرەيگەن ءىننىڭ اۋزىنا كەلىپ قاراسا، ار جاعى قاپ

زدى ، ىننەن ءبىر ايۋ شىعا كەلىپ، قىونان سوڭ قاشىپ كەتپەك بولىپ، جىلدامىراق قاشا جونەلەيىن دەپ ۇمتىلعاندا
 ۇستاي الىپ، ىنىنە الىپ كىرىپ كەتەدى.

ايۋەكەڭ وزىنە ايەل ەتىپ قىزدى مەنشىكتەپ االدى. قىز كۇندىز داالعا شىعا المايدى. شىعا الماسىن دەپ، ءىننىڭ 
ۇندەي ۇش ك-لعاننان ەكىاۋزىن تاسپەن باستىرىپ كەتەدى دە، تۇندە ءوزى كەلىپ جاتادى. قىزعا قايعى تۋدى، ۇستا

 شەشەسى قىزىن سول كۇنى قاراپ-جىالپ وتىرىپ، ءبىر جاپىراق ناندى زورعا جەيتىن بولىپ ءجۇردى. سونىمەن اكە
شەشەسى بىلمەيدى. قىز ايۋدىڭ قولىنا بارۋىنا كوپ جىلدار وتكەن، قىز -تابا الماعان. قىزدى ايۋ ۇستاپ العانىن اكە

ە جارىق كورمەي جاتا بەرگەن. ءبىر جىلداردا قىز جۇكتى بولىپ ءبىر باال تابادى. باال قورلىقتى كورىپ ايۋدىڭ ىنىند
كۇندىز، ايۋ ىنىندە جوق كەزدە تۋادى قىزدىڭ باقىتىنا. قىز ول باالنىڭ قاسىنا بىرگە توسەككە جاتپايدى. ارتىنان 

تى. ڭ بولسىن دەگەن ويى تۋرا بولىپ شىقپاڭ قويادى. مۇنىڭ اكەسى ايۋ، سوعان سايكەس اتى الپا-باالنىڭ اتىن ايۋال
باال تۋعان سوڭ، كوپ ۇزاماي باالعا ءتىل ءبىتتى. شەشەسى كۇندىز ىندە وتىرعاندا بىالي دەپ ءسوز سۇرادى، باالنىڭ 

 جاسى بىرگە كەلگەن كەز ەدى. سوندا شەشەسىنە:
التىن عى بوقاراڭ وسىنداي ءۇيىمىز ءبىزدىڭ كورمەيمىن، تۇك مەن قاراڭعى، ۇيلەرىڭ قانداي، كوزىم مەنىڭ شەشە، –

 :بەردى جاۋاپ مىنانداي شەشەسى. ايۋالپاڭ سۇرادى شەشەسىنەن دەپ –با ەدى؟ 
 ەزدەك اسقان جيىرمادان. ەدىم قىزى وزبەكتىڭ اليحان مەن ءۇيى، ايۋدىڭ – بۇل بولمايدى، مۇنداي ءۇي ءبىزدىڭ –

ى ءىنىنىڭ اۋزىنا كەلە بەرگەندە مەن سوڭ ونان كەلدىم، كەز ىنىنە ايۋدىڭ وسى جاتىپ، بارا اكەتىپ تاماق اكەمە
ۇستاپ الدى. سونىمەن ايۋعا ءمۇساپىر بولىپ وتىرمىن، قاراعىم. ەندى مەنىڭ باقىتىما، جارىعىم، سەن تۋدىڭ. ەندى 

دان ش جىلشەشەمە بارار ەدىم. مىنە، مەن ۇيدەن شىققالى ءۇ-سەن ۇلكەيىپ جەتسەڭ، وسى ايۋدان قۇتىلساق، اكە
پ باالسى ايۋالپاڭنىڭ سۇراۋىنا جاۋاپ قايتارعان شەشەسى. شەشەسىنىڭ ءسوزىن ەستىگەننەن دە –اسىپ بارا جاتىر، 

 كەيىن ايۋالپاڭ:
 جىبەرگەندە، تەۋىپ تاستى اۋزىنداعى ءىننىڭ تاستى، قازانداي ۇلكەن دەپ –! اشايىن مەن ەسىكتى شىعايىق، ەندەشە، –

 :شەشەسىنە ارتىنان. دەيدى –كەن، ە اشىلعان ەسىك قوزعالىپ، ورنىنان جاتقان بۇرىنعى تاس
 سوڭ، عانبول كىشكەنتاي باالسى شەشەسى. باستايدى جەتەكتەي شەشەسىن دەپ –! ۇيىمىزگە ءوز جۇرەيىك كانە، –

 باال ،بولماي دا وعان ەكەن، ايتقان دەپ «شىقپا داالعا»: باالعا. شىقپايدى دەپ -«قويادى ءولتىرىپ ايۋ» سەنبەي،
كتەپ شىعادى. ەكەۋى داالعا شىقسا، داالدا ەشتەمە جوق، جاتقان قۋ داال، جەردە ءبىر توبە جەتە داالعا شەشەسىن

شوشايىپ تۇرعان. باسقا ىزىڭداپ ۇشقان شىبىن ەستىلمەيدى. جان جوق، داالدا ءبىر جولمەن قول ۇستاسىپ ءبىر 
پتى. باال شەشەسىن قالقاسىنا ۇستاپ، ايۋعا قاراپ تۇرا قالعان ەكەن، ايۋ سايعا كەلگەن جەردە ايۋ الدىنان قارسى شىعى

ر دوماالق، سول كىشكەنتاي ءبى-باالعا تۇرا جۇگىرىپ كەلىپ ۇستاسا تۇسەدى. كۇرەسىپ، باال سونداي كۇشتى، دوپ
سىپ، جاعاالسىپ الى جاستاعى ۋاقتىسىندا جيىرما بەستەگى جىگىتتەي ەدى. ايۋعا قارسى تۇرىپ، شەشەسىن قويىپ، ءوزى

ءجۇر ەكەن دەيدى. كوپتەن سوڭ، باالنىڭ بەلى مايىسىپ جىعىلماق بولعاندا، داالدا ءبىر تىشقان قازعان ءىننىڭ ءۇستىن 
ايۋ باسىپ كەتكەن ەكەن. كۇشپەن الىسىپ جۇرگەندە السىرەپ، باالدان بۇرىن اياعىن تىعىپ الىپ، جالپ ەتىپ 

يۋدىڭ باسىن قولىمەن بۇراپ جۇلىپ الىپ، ا باال دە، دەپتى –، «ىعىلدىڭ عوياۋ، ءداۋ پەرىم، ج»جىعىلىپتى. ء
ن قىزدىڭ شەشەسى-تەرىسىن سىپىرىپ الىپ، شەشەسىمەن ەكەۋى ۇيگە قايتىپتى. جولمەن ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، اكە

 اكەسى اليحاننىڭ ءوزى ءبىر جاققا كوشكەن شىعار دەپ ويالدى. داالدا كەلە جاتقان ءبىر ادامنان سۇرادى، بۇرىنعى
ءۇيىن، ءۇيىنىڭ ءجونىن سۇراپ الدى. ول كىسى كوشەلەرىن ۇيىنە دەيىن ايتىپ بەردى. سونىمەن ەكەۋى قىزدىڭ 

شەشەسى تانىماي قاالدى. وتىرىپ، ءجون سۇراسا كەتكەندە، باياعى -بۇرىنعى ءوز ۇيىنە كەلەدى. توركىنىنە كەلسە، اكە
لگەننەن شەشەسى تانىعان بوالتىن. اكەسى مەن شەشەسى ءجونىن ايتقان سوڭ جوعالعان قىزى بوالدى. قىز ۇيىنە كە

تانىپ، قۇشاق جايىپ كورىسىپ، ابدەن ساعىنعان قىزىن كوردى. ونىڭ باالسى ايۋالپاڭمەن تانىسىپ بەتتەرىنەن 
ر باالسىن ءبى شۋ بولىپ جاتقان سوڭ، ەل جينالعان. ارتىنان توي جاساعان. سونىمەن-سۇيەدى. كوپكە شەيىن اۋىلى ۋ

ەكى باال عىپ تاۋىپ العان. باال باالالرمەن ويناپ ءجۇرىپ، كۇش كورسەتىپ ولتىرە بەرسە كەرەك قارسى تۇرعاندارىن. 
ول ءۇشىن اكەسى قۇن تارتاتىن بولىپ ءجۇرىپتى. ابدەن اكەسىنەن ۇيات بولىپ جۇرگەنىن بىلەدى ايۋالپاڭ. سونان 

 سوڭ، ءبىر كۇنى اكەسىنەن سۇرايدى:
ق. مەن ولمەسەم، سىزدەرمەن كورىسەرمىن، ماعان وسىنداي كەزدە باتاڭدى جو پايدام كوپ سىزگە مەنىڭ اكە، –

. ىسۇرايد دەپ –بەرگىن، مەن ءوزىم سياقتى ءداۋدى تاۋىپ االيىن، سونان سوڭ، تەڭىممەن بىرگە كۇن كورەيىن، 
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ى ءبىر داالنى تبەتالبا. كەتەدى قوشتاسىپ ەشەسىنەش ءوز شەشەسىنە،-اكە باالسى. بەرەدى باتاسىن اكەسى سوڭ سونان
ىر بىرىمەن سوعىسىپ جات-كەزىپ كەتەدى. باال جالعىز ءوزى ءبىر تاۋدىڭ قۋىسىنا كەلىپ قاراسا، ءبىر تاۋالر بىر

 دەيدى. الگى تاۋدىڭ ءدال قاسىنا كەلىپ:
اۋ شىعا ءد ءبىر سياقتى ءوزى ىشىنەن تاۋدىڭ ءبىر سوندا. ايۋالپاڭ ايعايالدى دەپ – بار؟، كىم مۇندا دوستىم، اۋ، –

 ايتادى ءسوزدى دەگەن –، «ەندى سىزگە كۇرەسۋ كەرەك پە؟ جوق بولماسا سوعىسۋ كەرەك پە؟»كەلگەندە: 
 .جىعادى ايۋالپاڭ اقىرى كەتە، كۇرەسە ەكەۋى سوڭ سونان. دەيدى – ،«!كۇرەسەم مەن »: ايتادى ءداۋ انا. ايۋالپاڭ
 سونىمەن. بوالدى دوس بىرگە ەكەۋى دەپ – «!بواللىق دوس قوسقان قۇداي ەكەۋمىز ەندى»: سوڭ سونان

 ءبىر ،قاراسا وندا. كەزدەسەدى ءداۋ ۇلكەن ءبىر الدارىنان جاتسا، كەلە ەرمەكتەسىپ ەكەۋى بوپ تاۋدىتالپاڭ ايۋالپاڭ،
: كورىپ ەكەۋى ىون. ەكەن جاتىر بولىپ جاتقانداي سوعىسىپ ءبىرى بىرىمەن اتىلىپ، تەڭىزگە ەكىنشى سۋى تەڭىزدىڭ

 لدىكە شىعا استىنان سۋدىڭ دارياداعى ۇلكەن دەپ – «!سۋدىسالپاڭ»: ونان. ايقايالدى دەپ –« دا كىم بار؟مۇن»
 كۇرەسە ايۋالپاڭمەن دەپ – «!كۇرەسەيىك كۇرەسسەك ماقۇل،». دەيدى – ،«كۇرەسەيىك ەندەشە، ال،». دەيدى

ال، ەندەشە، ۇشەۋمىز قۇداي قوسقان دوس »: ايۋالپاڭ. جىقتى دا ونى قۇساتىپ تاۋدىتالپاڭ سونىمەن، كەتكەندە،
 .كەلەدى وزەنگە ۇلكەن ءبىر ءجۇرىپ، جولمەن ۇشەۋى دەپ – ،«بواليىق بولساق ماقۇل،». دەيدى –، «بواليىق
 اداقور. دەيدى جوق ادام ءبىر ۇيدە ول. دەيدى ەكەن تۇر ءۇي اعاش جاپقان تەمىرمەن ءۇستىن بىر»ء: وندا سويتسە،

شوپ ساالتىن ات اقىرى بار ەكەن دەيدى. -الۋلى تۇر ەكەن دەيدى. ول وگىزدىڭ الدىندا وتقا جەمباي وگىز ءجۇز ءبىر
دەيدى،  -«ونىڭ ىشىندە وگىزدەرگە سالعان ءشوبى، جەمى بار ەكەن. ءبىرىن جەپ بولسا، استىنان ەكىنشىسى شىعادى

ابا المايدى. ءبىراق ءجۇز وگىزدەن باسقا قىبىر ەتكەن جان تابىلمايدى، سونان قويشى. بارلىق ۇيدەن ءبىر ادام ت
ۇشەۋمىز وسى ءۇيدى مەكەن ەتىپ تۇرالىق، اقىرى بىزدەن باسقا ءبىر دە قاراۋشى بۇل ۇيگە تابىلمادى »سوڭ 
ى تاۋدان دەپ، ۇشەۋى سول ءۇيدى مەكەن ەتىپ تۇرادى. بىرەۋى ۇيدە قاالدى، كۇندىز ەكى جولداستار -«عوي

اڭ اۋالپ، كۇنەلتەدى. ەڭ الدىمەن سۋدىسالپاڭ ءبىرىنشى كۇنى ۇيدە قالىپ، تاماق دايىنداۋعا قالدى. سۋدىسالپاڭ 
ءبىر وگىزدى سويىپ، ءۇش قازانعا سونداي ءۇش وگىزدى سويىپ تاماق ءپىسىرىپ العان كەزدە، تاماق ءپىسىرىپ 

 ىسالپاڭ:سۋد. دەيدى –« ەسىگىڭدى اش!»سىرتتان: وتىرعان سۋدىسالپاڭنىڭ ۇيىنە ءبىر ادام كەلىپ، 
 شىپا ەسىك كىسىگە كەلگەن ۇيگە. دەيدى –! اشپايمىن مەن العىن، اشىپ ءوزىڭ بولسا كەرەك اشپايمىن، جوق، –

 ۇيدەگى سوندا. دەدى – «با؟ اشپايسىڭ»: ادام تۇرعان سىرتتا سوندا. قايتارادى جاۋاپ دەپ – ،«بەرمەيدى
 .دەيدى – «!جوق»: سۋدىسالپاڭ

 استىنان ،قويىپ كوتەرىپ تابالدىرىقتى استىنداعى بوساعاسىنىڭ ەسىكتىڭ دەپ –يىن! كىرە ءوزىم بولماسا، ال –
. كورەدى نىنەكە ادام ءبىر تۇتام ءبىر بويى قارىس، بەس ساقالى قاراسا، تۇرەگەلىپ ۇشىپ سۋدىسالپاڭ. كەلەدى كىرىپ
، ماعان انا ساكىنىڭ بىرەۋىن اي»ء: اراسىندا سونىڭ. وياليدى دەپ – «ادام؟ قانداي بۇل اي،-ويپىر»: ىشىنەن

 :سۋدىسالپاڭ سوڭ ونان. دەيدى –« استىما قوي دا، ۇستىنە مەنى وتىرعىزشى!
 بوي سوڭ ونان. بەرەدى جاۋاپ دەپ – «!ەتسەڭ كەرەك وتىر ءوزىڭ وتىرعىزبايمىن، مەن بايەكە، جوق، –

دى. تىرمىسىپ شىعا ساكىگە وتىرىپ: -جەتكەن زورعا بويى ساكىگە ءبىر ءوزى ادام كەلگەن باياعى سوڭ، بەرمەگەن
 سوڭ، ونان. دەيدى –« سەن باعانالى بەرى ءتىلىمدى الماپ ەدىڭ، ەندى ماعان قازانداعى ەتتەن اپەرشى!»

 جەردەگى سول دەيدى، ەكەن جەرمىستان». بەرەدى جاۋاپ دەپ – «!ءوزىڭ بولسا كەرەك جە الىپ»: سۋدىسالپاڭ
بىرلەپ جەپ بىتكەن، ەندى ادامداردى بىتىرگەن سوڭ وگىزدى جەۋگە كەلىپ -ربى بارلىعىن بىتكەننىڭ جان ادام،

 ءبىر دەپ – «!اپەرمەسەڭ»: ول دەگەندە، – «!اپەرمەيمىن»: سۋدىسالپاڭ. باياعى –« جۇرگەن ەكەن دەيدى
-پىجي ءبارىن ەتتىڭ قازانداعى جەرمىستان انا». جىعىالدى سۋدىسالپاڭ ۇرلەگەندە، سالىپ دەپ «!سۇف»ء رەت

 .دەيدى –، «تەرىپ جەپ، سورپاسىن ءىشىپ، داالعا شىعىپ كەتكەن ەكەن
سۋدىسالپاڭ ورنىنان تۇرىپ قاراسا، قازاندا ەت تە جوق، سورپا دا جوق، قۇر قازاننىڭ ۇشەۋى دە بوس تۇرعانىن 

زانعا ەتىن سالىپ، اسىپ، قايناعان كەزدە باياعى ەكى شاال ارتىنان ءۇش وگىزدى سويىپ، ءۇش قا-كورەدى. ىلە
 جولداسى كەلەدى.

. ولداستارىناج ايتپاپتى سۋدىسالپاڭ ادامىن كەلگەن باياعى دەگەندە، – «عوي؟ پىسپەپتى ەتىڭ كۇنگە ءالى كانى، –
 ەكى. ايتپايدى الگىنى دەپ، – ،«وڭدىرماس مەنى كەيىن بولسا، تۇرعان ەستىپ جەردەن بىر»ء دەسەڭ نەگە

 ەتتى سوڭ، ونان. سۋدىسالپاڭ قويىپتى دە دەپتى –« ىڭ ءالىمنىڭ كەلگەنى وسى!ءوزىمن جاڭعىز مەنىڭ»: جولداسىنا
 نشىەكى ەندى. جوق كەزدەسكەن ۇشەۋىنە ەشتەمە. تۇنەدى كۇنى سول ۇشەۋى جاتقان ۇيدە سول سوڭ، بولعان جەپ
پ قالعاندا لداسى كەتىجو ەكى انا وتىرعاندا، ءپىسىرىپ تاماعىن كۇنى سول. پىسىرۋگە تاماق قاالدى تاۋدىتالپاڭ كۇنى

 اڭعا، تاۋدىتالپاڭعا تاعى بىرەۋ كەلىپ:
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 ال، اشىپ» اشپايدى، ەسىكتى تۇرىپ تاۋدىتالپاڭ. ايقاياليدى ۇرىپ ەسىكتى سىرتتان دەپ –« اش، ەسىگىڭدى!»
 بويى قارىس، بەس ساقالى قويىپ، كوتەرىپ ەسىكتى بۇرىنعىداي سوڭ ازدان. بەرەدى وتىرا دەپ – «!بولسا كەرەك

. دىتالپاڭعاتاۋ دەيدى –« اي، قالقام، باالم، ساكىگە شىعارشى؟»ءبىر تۇتام ءبىر ادام سۋرەتتى بىرەۋ كىرىپ كەلەدى. ء
 پتىرمىسى ءوزى سوڭ ونان. قويدى دەپ – «!شىعىڭىز ءوزىڭىز عوي، ەمەسسىز باال كىشكەنە ءسىز قوي،»: ول

 – «الىپ جەڭىز، كەرەك بولسا!»دەيدى. ونان سوڭ:  – «اپەرشى؟ ەتتى قازانداعى ەندى»: الىپ شىعىپ ساكىگە
 .تاۋدىتالپاڭ دەيدى

 بە؟ اپەرمەيسىڭ –
 .دەيدى – ەدىڭ؟ ىستەر نە اپەرمەگەندە –
 .لمادىجىعى قۇساپ سۋدىسالپاڭ ول ەدى، سالىپ دەم بەتىندە ۇرلەگەن تاۋدىتالپاڭدى دەپ – «!سۇفف»ء ەندەشە، –
 بەالعاشقا ۇرىپ، ءبىر جەرگە الىپ ۇستاپ ساقالىنان دەپ –جۇر ەكەن، ء كەپ ويناعىڭ مەنىمەن شالىم، ءا، –

 .كەلدى كەتكەندەر اڭعا باياعى جوق، وتكەن ۋاقىت ءبىراز. قويدى بايالپ سالبىراتىپ
 تابىڭدارشى ي،قاال بۇل. ءپىستى تەز ەت بۇگىن مىنە،. ەكەن كەتكەن جەپ تارتىپ بىرەۋ ەتىن سۋدىسالپاڭنىڭ كەشە –

 .سۇرادى سۋدىسالپاڭنان دەپ –؟ جەگەن كىم
 .سۋدىسالپاڭ دەدى – جوق، كەلگەن ەشكىم –
 مءوزى جوق، كونگەنىم اۋرەسىنە ونىڭ مەن. اۋرەلەدى جەگەلى تارتىپ ەتىمدى كەلىپ بىرەۋ ماعان ەندەشە، ال، –

 :سوندا. تاۋدىتالپاڭ جولداستارىنا دەدى– قويدىم، بايالپ ساقالىنان الىپ ۇستاپ
 ساالڭداپ بەالعاشتا توبەڭدەگى انا انە،»: سۇراعاندا ايۋالپاڭ جولداسى دەپ –، ول كىسى قايدا؟ كانە ءاي، –

 اشتىق ءتۇسىپ، جەرگە ەتىپ سوپ مىستان تۇرعان بايالۋلى بەرگەندە، قاراي دەپ – «!بايقاشى ەكەن، نە تۇرعان
اماعىن جەپ بولۋعا وتىرا بەردى. ازدان ت دەپ – «ۇستايمىز دا بارسا قايدا ونى»: باتىر ءۇش وتىرعان. كەتتى دا

سوڭ، ۇشەۋى تاماعىن جەپ بولدى دا، داالعا شىعىپ قاراسا، قان تامعان جەرلەرگە، سول قاننىڭ تامعان جەرىنەن 
ل قۇدىققا كەپ ءتۇسىپ كەتكەن ەكەن باياعى جەرمىستان. ءۇيدىڭ ارتىندا ءبىر سۋى جوق قۇدىق بار ەكەن دەيدى، سو

دەپ تۇرادى دا، اقىرىندا ۇشەۋىنىڭ ىشىندە ەڭ باتىرى، ەڭ مىقتىسى « سەن ءتۇس، مەن ءتۇس»ارتىنان ءۇش ءداۋ 
ردى اايۋالپاڭ قۇدىققا قىرىق قۇالش ارقان بايالپ، انا ەكەۋىنە ۇستاتىپ، قارا اعاشتان شوقپار كەسىپ العان، سول شوقپ

بەلىنە قىستىرىپ ايۋالپاڭ ءتۇستى. ءتۇسىپ كەلە جاتىپ كاراسا، ءبىر ءۇيدىڭ توبەسى كورىنىپ تۇرادى دەيدى. ءتۇسىپ 
بارىپ، سول ءۇيدىڭ توبەسىنەن باسىپ، استىنا قاراسا، ءبىر ەسىك كوزىنە كورىنىپتى. الگى ەسىكتى اشىپ كەپ 

 :بارىپ قاسىنا قىزداردىڭ سول. دىدەي –« جىبەرسە، ار جاعىندا التى قىز وتىر ەكەن
 :والر سوندا. سۇرادى دەپ –؟ ادامسىڭدار وتىرعان نەعىپ قالقام، –
 :دەپتى بىالي سۇراعاندا ءجون قىزداردان ارتىنان. ەكەن قالعان قۋانىپ دەپ –! كەلدى ادامزات وي، –
 جاڭاعى، سى،و بارلىعىن ەلدىڭ سول. دەپتى – ەدىك، ەل ءبىر تولعان بارلىعى جەردىڭ ۇستىندەگى قۇدىقتىڭ وسى –

ەكى كۇننەن سوڭ ءبىزدى دە جەپ بىتىرەدى. سول -ىتىردى. ال ەندى بىرءب جەپ جەرمىستان كەلگەن قۋىپ ءسىز
 ەۋدەسىك جەرمىستاننىڭ ول ال،». دەپتى –، «نەشە مىڭداعان ەلدەن جاڭعىز التاۋىمىز قالدىق، ءبىزدى دە بىتىرەدى

ڭ ڭعا. ونان سوايۋالپا قىزدار دەيدى ءتۇسىندىردى دەپ – ،«تۇرادى بولەك قولى-اياق ەك،بول جانى. تۇرادى بولەك
 پەشتىڭ سول بار، پەش ءۇش ۇيدە مىنا»: دەگەندە –« ەندى بۇل جەرمىستاننىڭ جانى قاي جەردە تۇرادى؟»

 سويلەيدى سوالي دەپ، – «بار اياعى-قول – ۇشىنشىسىندە كەۋدەسى، – ەكىنشىسىندە بار، جانى – بىرىنشىسىندە
تالقانى -قولىنا الىپ، ءبىرىنشى پەشتى ءبىر قويعاندا، كۇل شوقپارىن ەكى ايۋالپاڭ سوڭ سونان. ايۋالپاڭعا قىزدار

ەندى ولمەگەن نەسى »شىعادى جانە ءبىر قويعاندا پەشتىڭ ىشىندە قوڭىر قاز، ۇيرەك ەكەن، سونى ولتىرەدى. 
اشىپ قاراسا، كەۋدەسى قيمىلداپ جاتىر ەكەن. ونى تاعى شوقپارمەن ءبىر  دەپ پەشتىڭ ەكىنشى بىرەۋىن -«قالدى

قولىن سىندىرىپ، ءبارىن دە كوڭىلدەگىدەي ەتىپ ءولتىرىپ، التى قىزدى قۇدىقتان شىعارادى بەلىنە -مىجعىالپ، اياق
رگە ان بەسەۋىن سەندەارقان بايالپ. شىعارىپ بولعان سوڭ، ەندى ىشىندەگى ەڭ سۇلۋىن مەن ءوزىم االمىن، انا قالع

نەگە سەن قىزدىڭ جاقسىسىن وزىڭە تانداپ »ءبولىپ بەرەمىن دەگەندە، انا ەكى جولداسى قۇدىقتان ايۋالپاڭدى: 
 ءبىر العانجى الماي شىعا قۇدىقتان ايۋالپاڭ سوندا. قويىپتى شىعارماي دەپ –« االسىڭ دا، بىزگە جامانىن بەرەسىڭ؟

 :كەلىپ قىز ءبىر اۋزىنا قۇدىقتىڭ ەرتەڭگىسىن. ءتۇن ءبىر كۇن،
دىقتان شىعارمادى دەپ قۇر جاسىما. ارتىڭىزداعى ءۇيدىڭ ىشىندە، ءبىر قۇ والر جىاليسىز؟ نەگە ءسىز اعاي، ءاي، –

بۇرىشىندا، وڭ جاق بۇرىشتا جەرمىستاننىڭ جەردىڭ استىنا ءتۇسىپ جۇرەتىن جولى بار. سول جولمەن ءبىر يىعىڭمەن 
ادى. سوندا ن ايتاقىلى قىز دەپ –جەردىڭ استىنا تۇسەسىڭ. كوزىڭدى جۇمداعى سىرعاناي بەرگىن،  سىرعاناي بەرسەڭ،

ايۋالپاڭ قىزدىڭ ايتقانىن ىستەپ، جولدى تاۋىپ الىپ، قۇمىرسقانىڭ جولىنداي ىزبەن جورعاالي بەرەدى. ءبىر كوپتەن 
، كوپ اۋىلدار وتىر ەكەن دەيدى. سول سوڭ جەردىڭ استىنا توپ ەتىپ تۇسكەنىن بىلمەي قاالدى ءوزى. قاراسا
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اۋىلدارعا ايۋالپاڭ بارادى. ءبىر ۇيگە كىرىپ بارسا، ءبىر ايەل ۇرشىق ءيىرىپ وتىر ەكەن، ءبىر ايەل تۇكىرىگىنە نان 
 يلەپ وتىر ەكەن دەيدى. سونان سوڭ:

 :ايتادى نىمىنا تۇرىپ ايەل سوندا. سۇرايدى دەپ – نە؟ بۇالرىڭىز قايدا، سۋالرىڭىز سىزدەردىڭ –
 ىنەكۇن سوڭ ونان. دەيدى –لماي وتىرمىز، ا ىشە سۋ قۇدىقتان سول ەندى شىعىپ، ايداھار ءبىر قۇدىعىمىزدان –

 .ايەل دەيدى – بارمايمىز، سۋعا قورىققانىمىزدان سودان. تۇرادى جەپ ەركەكتەن ءبىر قىز، ءبىر قوشقار، ءبىر
 دىبەر ۇستاتا باقىردى پەن اعاش مويىن. ايۋالپاڭ دەيدى –! اكەلەيىن سۋ مەن بەرىڭىز، اعاشتى مويىن ماعان –

الپاڭ قۇدىقتان بارىپ ەكى شەلەك سۋدى اكەپ، ناندى يلەپ، تاماقتانىپ الىپتى. ەرتەڭىنە ەسىكتىڭ ايۋ. ايۋالپاڭعا
 يداھارا قۇدىقتان نامى بۇل»: دەگەندە–« بۇنىڭىز نە؟»الدىندا پاتشا ءبىر ادام، ءبىر قوشقاردى ۇستاپ تۇر دەيدى. 

 .دەيدى– ،«تۇرمىن بەرگەلى سوعان شىعادى،
 ول:
 سىو مەنى جەتكىزەيىن، قاراعىم، يا،. دەيدى –ودان قۇتقارايىن. مەنى ارمانىما جەتكىزەسىز بە؟  مەن ەكە،-پاتشا –

 مەن. تۇرعىن شىعارماي داالعا ەلدى ءوزىڭ. بەرگىن تاۋىپ قىلىش ءبىر ماعان ماقۇل،. دەيدى –! قۇتقار پالەدەن
ستاپ يۋالپاڭ قىلىشتى قاقيتىپ قولىنا مىقتى ۇا سونىمەن. دەيدى –! جىعايىن ايىرىپ قاق شىققاندا قۇدىقتان ايداھار

الىپ تۇردى. ۇزىن اق سىرىقتاي بولىپ شىعا سالىسىمەن ايۋالپاڭدى جۇتتى دا جىبەردى. ەسىنەن تانىپ ايۋالپاڭ 
اق ءتىلىپ شىعادى قولىنداعى قىلىشپەنەن. ايداھار ءولدى، ونى ايۋالپاڭ -ىعىنان ءبىراۋزىنان ءتىلىپ وتىرىپ، قۇير

 كومدى. پاتشا وعان وتە ريزا بولدى. پاتشا:
 – ولسا،ب بولعان سول ارمانىڭ ەگەر شىعارايىن، ۇستىنە جەردىڭ سەنى سونىمەن جاساتىپ، ساتى كەز قىرىق مەن –

 .دەدى
 بول، االب جانە بول پاتشا ماعان. بەرەيىن قىزىمدى ءبىر بواليىن، اكەڭ مەن بول، پاتشا ورنىما مەنىڭ ايتپەسە، –

 .دەدى –ەپ تۇر، بيل ەلدى
 وعان ايۋالپاڭ كونبەدى.

: سوڭ ونان. پاتشادان ايۋالپاڭ سۇرادى دەپ – بوالدى، بولىسقانىڭىز سول شىعارساڭىز، ۇستىنە جەر مەنى –
 گەجەر ءبىر مەن بولعانشا، جاساپ ساتىنى كەز قىرىق سىز»ء: ايۋالپاڭ. بەردى جاردەم پاتشا دەپ – «!جارايدى»

ان وزدىگىنەن بىردەمە كەزدەسەر، وعان ءمىنىپ شىعاتىن بولسام، بەكەر اۋرەلەنبەڭىز دەپ، ايتايىن ماع مۇمكىن بارايىن،
 .كەتتى ءجۇرىپ قاراپ جەرگە ءبىر دەپ، –، «ارتىنان كەلىپ

 سياقتى داۋسى ادام سالعان ايعاي دەپ –« اۋ!-اۋ، جەيدى-جەيدى»سودان ايۋالپاڭ ءبىر جولمەن كەلە جاتقاندا: 
كەز بولىپ شىقتى دەيدى. قاراسا، ءبىر اعاشتىڭ باسىندا سامۇرىق دەگەن قۇستىڭ باالپاندارى، شەشەسى  داۋىس ءبىر

ر كەلىپ جەپ كەتە بەرەدى ەكەن. سول باالپان جەيتىن جەردىڭ ۇستىنە شىعىپ كەتكەندە ءبىر قۇس پا، بىردەمەلە
 قۇستى ايۋالپاڭ ولتىرەدى، شوقپارىمەن ۇرىپ. اعاشتىڭ باسىنا قاراسا، ءۇش باالپان:

 انامىز ىزدىڭءب بار؟ ارمانىڭ قانداي ەندى. قالدىڭىز الىپ اجالدان جەيتىن ءبىزدى جاقسىلىق، جاقسىلىققا كەلىڭىز، –
 ىڭمەن كەلگەنشە ول. جەتكىزەدى ساتتە ءبىر دا بارساڭ قايدا شەشەمىز ءبىزدىڭ. ايتامىز ءبىز سوعان كەلەدى،

ءبىراق مەنىڭ شەشەم كەلگەندە، اسپاننان جەل تۇرادى، قار، بۇرشاق، جاڭبىر جاۋادى،  تۇرعىن، جاتا استىنا قاناتىمنىڭ
 بۇرشاق»: بىرەۋى كەيىن بىرىنەن ىنىڭباالپان. ۇلكەنى ايتادى دەپ –قاتتى داۋىل بوالدى، سودان قورىقپاعىن! 

 –جاتقاندا جىالعان، جەل  كەلە دەپ ما قويدى جەپ باالپانىمدى جاسى كوزىنىڭ – قانى قۇماالعى،– جاۋعان بولىپ
 امزاتتىڭاد» كەلگەندە، شەشەم»: دەيدى بىالي بىرەۋى ءۇشىنشى. ايتادى سوالي دەپ – ،«قاقىرىعى – قار ەكپىنى،

. ولدىب ءبارى ايتقاننىڭ سول اراسىندا سونىڭ. دەيدى – «!قورىقپا سەن وندا. ايتادى دەپ – «عوي شىعادى ءيسى
 پ قونا كەتتى دەيدى. سونىڭ اراسىندا ايۋالپاڭدى جۇتىپ جىبەرىپ ەدى، باالپاندارى:كەلى اعاشقا قۇس تۇيەدەي ءبىر
 ەنس سوندا،. دەيدى – تۋدى كوتىنەن جۇتىپ اۋزىنان دەگەندە، «تاستا» كەيىن دەپ، –! تاستا قاقباس، تاستا، –

 :ايۋالپاڭ سوندا. ايۋالپاڭنان سۇرايدى دەپ – ادامسىڭ؟ جۇرگەن نەعىپ
ۇستىنە شىعاتىن ادام ەدىم. مەن كەلە جاتسام، ءسىزدىڭ باالپاندارىڭىزدى بىردەمە جەمەك بولعان  جەردىڭ مەن –

. سۇرايدى دەپ –ەنى جەر بەتىنە شىعارساڭىز ەكەن، ەكەن، مەن كورىپ، ول نارسەنى ۇرىپ ءولتىردىم، ەندى م
 ى شۋالپ جاقسىلىعىن ايتىستى.ءبار دەگەندە، – ايتادى؟ پايداسىن ىستەگەن الپاڭنىڭ كىم: باالپاندارىنان

. كەلگىن پالى سۋ مەسىنە بۇزاۋدىڭ قىرىق ەتىن، قۇلىننىڭ قىرىق ۇشۋعا الىپ كوككە –ونان سوڭ، سامۇرىق قۇس: 
 ۇلىننىڭق قىرىق ايتقان جاڭاعى بارىن پاتشاعا ايۋالپاڭ سوڭ سونان. دەيدى – ،«شىعارايىن ۇستىنە جەر سەنى مەن

ىمەن سۋ الىپ كەلەدى. سونىمەن سامۇرىق قۇس جەر استىنداعى پاتشاعا ايۋالپاڭدى الىپ مەس بۇزاۋدىڭ قىرىق ەتىن،
كەلەدى. پاتشاعا قوش ايتىسادى. سونىمەن قۇستىڭ تاپسىرماسىن ورىنداپ، ۇستىنە ءمىنىپ، اسپانعا كوتەرىلىپ ۇشادى. 

 دەپ –« اۋ!-ۋمىز دە قۇاليمىزەندى ەكە»ازىقتارى تاۋسىالدى. سامۇرىق قۇس ءداۋدى الداماقشى بوالدى. قۇس: 
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 – «كەرەك؟ نە سىزگە ولمەيمىز، دا قۇالمايمىز ولەمىز، نەگە»: ايۋالپاڭ. قالعاندا قۇالش التى-بەس كوككە ايتادى
 باسىنداي قول ەتىنەن سان ءوزىنىڭ ايۋالپاڭ سوندا. دەيدى ايتتى دەپ – «كەرەك ەت جاپىراق بىر»ء: دەگەندە

 وڭ قۇس كوككە شىعارىپ، جەردىڭ بەتىنە اپارىپ تاستايدى دەيدى. قۇس ايۋالپاڭنان:س سونان. بەرەدى كەسىپ ەت
 :ايۋالپاڭ. دەيدى – ايتشى؟ ماعان سونى ەدى، ەتى نەنىڭ ەتىڭ بەرگەن كەيىنگى جاڭا سەنىڭ –
 .دەيدى – ەدى، ەتىم سان مەنىڭ ەت، ول –
دەپ ايۋالپاڭنىڭ ەت كەسىپ العان جەرىن، ساننىڭ  –! ەكەنسىڭ ايامايدى جولداسىڭنان جانىڭدى اي،-دوستىم اي،–ء 

كەسىلگەن ورنىن ءبىر جاالپ العان ەكەن سامۇرىق قۇس، سوندا جەگەن ەتى ورنىنا تۇسكەندەي بولىپ قالىپتى 
 دەيدى.

 .دەيدى ەكەن ايتقان شىنىن قۇس دەپ – ەدىم، الداعان دەپ ەكەن قانداي جولداستىققا سەنى مەن ءا، –
ى ەكى جولداسىن تاۋىپ الىپ، والردى قوساقتاپ قويىپ ساباپ، بەس قىزدى سوالرعا بەرىپ، بۇرىنعى ايۋالپاڭ باياع

االم دەگەن سۇلۋ قىزىن ءوزى الىپ، مال مالدانىپ، جان جاندانىپ، ال ەكەۋىن جەكە ءبىر جاققا شىعارىپ، باياعى 
پ، ايەلىمەن كۇن كورىپ كەتكەن ەكەن ۇيدە ءجۇز وگىزدىڭ بىرەۋى دە قالماعان ەكەن، سونان سىرتتان اڭ اۋال

 دەيدى. 
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زايىپتى ەكى ادام ءوتىپتى. تۇرمىستارى تار ەكەن، باال دەگەنگە -قۇيرىعى كەلتە زاماندا، ەرلى-سوناۋ ەرتە زاماندا، جال
زار ەكەن. كۇندەردىڭ كۇنىندە ايەل جۇكتى بولىپ، باسى باقىرداي، كوزى توستاعانداي، باتىر ءمۇسىندى ۇل تۋىپتى. 
اتىن دەلداش قويىپتى. دەلداش سەگىز جاسقا كەلگەندە، ەلىن جاۋ شاۋىپ، دەلداشتىڭ اناسى دا جاۋ قولىندا تۇتقىن 

ىپ نعان سارى اال قۇلىن قالىپتى. دەلداشتىڭ اكەسى ونى ءشوپ جۇلبولىپ كەتىپتى. شابىندىعا تۇسكەن مالدان اياعى سى
بەرىپ، تەگەشتەن سۋارىپ باعىپتى. ارادا تاالي جىلدار ءوتىپتى. دەلداش الىسقاندى الىپ ۇراتىن قارۋلى باتىر، 

يرىك ات ۇكوزدەگەنىن كەتىرمەيتىن مەرگەن بولىپتى، سارى اال قۇلىن قاشسا جەتكىزبەيتىن، قۋسا قۇتقارمايتىن ج
بولىپتى. تەگەشپەن سۋارىپ وسىرگەندىكتەن، ونى سارىاالتەگەش دەپ اتاپتى. ازامات بولعان، جايدى ۇققان دەلداش 

ىستا قينالىپ تۇرم»ەلىنىڭ نامىسى ءۇشىن جاۋدان كەك الۋعا اتتانباق بولىپتى، اتتانار الدىندا ءوزى قايتىپ ورالعانشا 
، ۇيدەي ەت جيناپ، جەردەن قازىپ جەڭدى بىلەكتەي سۋ شىعارىپ بەرىپتى. دەپ اكەسىنە تاۋداي وتىن« قالماسىن

 جۇرەردە اكەسىنە:
 كەلۋ نىڭمە. كەلەرمىن قالعاندا قانجىعاداي سۋدان اسىم، ءبىر ەتتەن جاعىم، ءبىر وتىننان بەرگەن جيناپ وسى مەن –

دىرىپتى. ايتىپ، باالسىن ۇزاق ساپارعا اتتان اقىلىن بەرىپ، باتاسىن اق اكەسى. دەپتى – بايقارسىڭ، وسىدان مولشەرىمدى
جاراقتارىن اسىنىپ ءجۇرىپ كەتىپتى. كۇن ءجۇرىپتى، اي -دەلداش سارىاالتەگەشىنە ءمىنىپ، جول ازىقتارىن الىپ، قارۋ

ن الردايادار وزەن اققان وركەشتەپ دا، قاالالردان جازيرالى –ءجۇرىپتى، نەشە ءتۇرلى اسقار تاۋالردان اسىپتى. ءشول 
دا ءوتىپتى. كۇندەردىڭ بىرىندە وزەننىڭ جاعاسىندا سيىر باعىپ جۇرگەن ءبىر تازشاعا جولىعىپتى. دەلداش ءوزىنىڭ 

بىلمەيتىندىگىن -بۇل جاققا كەلۋدەگى جايىن تانىستىرىپ، جاۋعا كەتكەن ەلىنىڭ مالى مەن شەشەسىنىڭ دەرەگىن بىلەتىن
 سۇراپتى. سوندا تازشا:

– Cقتان،سوندى. عوي وقيعا بولعان ورتاسىندا حاندار –كەلگەن جاۋىڭدى مەن انىق بىلمەيمىن، بۇل  ەنىڭ ىزدەپ 
 اۋاپج دەگەن – بوالدى، كورسەڭ سۇراستىرىپ استىرتىن جاعىنان وسى ەكەن؟ ما بار حابارى حانىمىزدىڭ ءبىزدىڭ
 .بەرىپتى

 .دەلداش سۇراپتى دەپ – سيىرى؟ كىمنىڭ جۇرگەنىڭ باعىپ مىنا –
 .تازشا دەپتى – سيىرى، پاتشانىڭ سيىرلىباي –ىزدىڭ ەلدىڭ حانى ءب وسى –
 ءجۇرسىڭ؟ باعىپ وتكىزىپ قايتىپ وزەننەن ۇلكەن مىناۋ سيىرالردى بۇل سەن –
 سيىردى لىقبار دەسەم، «باستا سيىرى، باستاعىشتىڭ»: الىپ ءمىنىپ سوعان بار، سيىر قاسقا قىزىل ۇلكەن ءبىر –

 .وتكىزەدى باستاپ
 ا كوپ سيىردى ءقايتىپ ساۋاسىڭدار؟وسىنش –
 ەمىپ م،دەسە –! بايالن بۇزاۋى، بايالنعىردىڭ. قاالدى ساۋىلىپ بارلىعى دەسەم، –! ساۋىل سيىرى ساۋىلعىردىڭ –

 .قاالدى بايالنىپ بۇزاۋالر بولعان
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 ىستەيسىڭ؟ جۇمىس قانداي تاعى باسقا مۇنان –
ار. حاننىڭ ءامىرى بويىنشا، مەن سوالردىڭ تابانىن تاڭ ب قىزى ءۇش حانىمىزدىڭ – يەسى سيىرالردىڭ وسى –

اتقانشا ءبىر قارىن مايمەن سىالپ شىعامىن، كىشى قىزى وتە اقىلدى، تابانىن سىالتپايدى، تەك جىلىنشىگىن ۇستاپ 
 .تازشا دەپتى –قانا ۇيىقتاتامىن، 

كورىنەدى، وسىمەن ءبىر كۇش سىناسىپ  وسى تازشا پالۋان»دەلداش بارلىق جايدى سۇراپ بولعاننان كەيىن، 
 :دا ويالپتى دەپ –،«كورەيىن

 :قويىپ بىلە ەكەنىن پالۋان دەلداشتىڭ تازشا. دەپتى – پە؟ كەرەك شەرتىسپەك پە، كەرەك الىسپاق –
 .بەرىپتى تازشاعا كەزەكتى العاشقى. دەپتى –! كەرەك شەرتىسپەك –

سويىل سىلتەم جەرگە بارىپ ءتۇسىپتى. ەكىنشى كەزەكتە دەلداش تازشا دەلداشتى شەرتىپ قالعان ەكەن، دەلداش 
 شەرتكەن ەكەن، تازشا ءبىر شاقىرىم جەرگە بارىپ ءتۇسىپتى. دەلداش تازشاعا جاڭا كيىمدەر جانە التىن ءدىلدا بەرىپ:

 .ىپتىتارقاي ەلىنە ونى قۇتقارىپ، ازابىنان حاننىڭ دەپ –! ىستە جۇمىسىڭدى ءوز سەن باعايىن، مەن سيىردى –
جاراعىن سارىاالتەگەشكە بوكتەرىپ، ءبىر تال قۋ قۇيرىعىن جۇلىپ -دەلداش تازشانىڭ كيىمىن كيىپ، ءوز كيىمىن، قارۋ

 والتپايدىج جانىنا جاندى باسقا دەلداشتان –الىپ قويا بەرىپتى. سارىاالتەگەشتىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى بار ەكەن، ول 
تال قىلىن تۇتاتسا، قايدان بولسا دا جەتىپ كەلەدى ەكەن. دەلداش  ءبىر انقالع الىپ بەرەردە قويا دەلداش. ەكەن

تازشانىڭ ورنىندا حاننىڭ سيىرىن باعىپ ءجۇرىپتى. كەشكە تامان سيىرالرىن وزەننەن وتكىزەردە تازشانىڭ ايتقان 
اسىنا وزەن جاع دەسىپ، حاننىڭ قىزدارى« بۇعان نە بولدى؟»سوزدەرىن ۇمىتىپ قالىپتى. تازشا كەشىككەن سوڭ، 

 كەلسە، تازشانىڭ سيىرالردى وتكىزە الماي تۇرعانىن كورىپتى. سوندا قىزدار:
. دەپتى – «ىڭ؟ايتپايس نەگە دەپ، «!باستا سيىرى، باستاعىشتىڭ». قالعانبىسىڭ جاڭىلىپ تازشاسى جاڭىلعىردىڭ –

: سيىردى ءمىنىپ الىپ قاسقا قىزىل ءتۇسىپ، سوندا ەسىنە دەلداشتىڭ سوزدەرى كەتكەن ەسكەرتىپ تازشانىڭ
: اپارىپ يداپا قوراسىنا حاننىڭ سيىردى. شىعىپتى وتە وزەننەن سيىرالر دەگەندە –« باستاعىشتىڭ سيىرى، باستا!»
 دەسە، – «!بايالن بۇزاۋى، بايالنعىردىڭ». ساۋىلىپتى تۇگەل سيىرالر دەسە، – «!ساۋىل سيىرى، ساۋىلعىردىڭ»

بايالنا قالىپتى. ءتۇن بولىپ، ەل جاتاتىن مەزگىل كەلىپتى. حان قىزدارى  جايىنا-جاي بۇزاۋالر بولعان ەمىپ
توسەكتەرىنە جاتقاننان كەيىن، بۇرىنعىالرى بويىنشا تاباندارىن مايمەن سىالتىپ، ۇيىقتاۋعا ازىرلەنە باستاپتى. دەلداش 

 تا تازشانىڭ ىستەگەنىن ىستەپ ءجۇرىپتى.
ارەكەتىنەن بۇرىنعى تازشا ەمەس، بۇل ءبىر بىلگىش، اقىلدى جىگىت ەكەنىن -تۇرىسىنان، ىس-دەلداشتىڭ ءجۇرىس

كىشى قىز سەزىپتى. ونى اپكەلەرىنە دە بىلدىرمەپتى جانە اياعىن ۋقاالۋدى باسقاالرعا بىلدىرمەي توقتاتىپ قويىپتى. 
 دەلداش تا بۇعان ماقۇل بولىپتى.

بارىپتى. سەرۋەندەپ ءجۇرىپ وزەننىڭ تۇنىق سۋىنا ار  كۇندەردىڭ بىرىندە ءۇش قىز سەرۋەندەپ وزەن جاعاسىنا
تى. دەلداش اق عاشىق بولىپ-جاعىنان ءتۇسىپ تۇرعان دەلداشتىڭ بەينەسىن كىشى قىز كورىپ قالىپتى. كورگەن كەزدە

. نسيپاتىن حاننىڭ قىزى كورە الماي ءجۇر ەكە-كۇندىز داالدا سيىر باعىپ، كەش باتقاندا كەلەتىندىكتەن، ونىڭ ءتۇر
دەلداشتىڭ سۋداعى ساۋلەسىن كورىپ، قايتقاننان كەيىن ونىڭ ديدارىن كورىپ سويلەسۋ، سىرالسۋ ءۇشىن كىشى قىزعا 

تىلەگىن -وي ءتۇسىپتى. كەشىندە سيىردان قايتقان دەلداشتى وڭاشا شاقىرىپ الىپ، ءوزىنىڭ ماحاببات جونىندەگى ارمان
 ءبىلدىرىپتى.

-قۇلقىڭ مەنىڭ وي-ارەكەتتەرىڭ، مىنەز-. سەنىڭ ەلگە جاعىمدى ىسبولدى كوپ جۇرگەنىڭە اۋىلدا ءبىزدىڭ –
سانامدى وزىڭە قاراي تارتىپ باۋراپ بارادى، سەنى سۇيەمىن، ومىرلىك جار بولىپ وتەمىن، وسى تىلەگىمە قاالي 

 اۋعاج :ماقساتىم شىققان ۇيدەن مەنىڭ»: سوڭ ەستىگەن سوزدەرىن قىزدىڭ دەلداش. سۇراپتى دەپ –قارايسىڭ؟ 
ۇرسەم دەپ، ءبىر پالەگە قالىپ ج« حاننىڭ قىزىن االمىن»كەتكەن ەلىمنىڭ كەگىن الىپ، ارداقتى انامدى قۇتقارۋ ەدى. 

 :وتىرىپ شومىپ ويعا تەرەڭ دەگەن –، «قاالي بولعانى
 ەنىس ءبىراق. ءجۇرمىن اق-كورىپ جاقسى سەنى دە مەن قىزىسىڭ، حاننىڭ بيلەگەن ەلدى تامام بولساڭ، سەن –

دەپ نامىستانىپ، ەكەۋمىزگە ءجابىر « تۇگى جوق كەدەيدىڭ باالسى تازشاعا ءتيدى»العان كۇندە اكەڭ:  مەن
 :قىز سوندا. دەپتى –كورسەتسە قايتەمىز؟ 

 دەيىن كۇنگە وسى تەڭىمدى سۇيگەن ءوزىمنىڭ مەن. المايدى كورسەتە ءجابىر ەشقانداي بىزگە حان قورىقپا، سەن –
. ەندى تاۋىپ وتىرمىن. اكەم مەنى ءوزى سىقىلدى حاننىڭ، نەمەسە بايدىڭ باالسىنا بەرمەك. ەدىم كەلگەن الماي تابا

ءبىراق مەن حاننىڭ، بايدىڭ باالسى دەپ، ءوز تەڭىم بولماعان اقىلسىز اڭگۇدىكتەرگە ءقايتىپ بارماقپىن، مەن ءوز 
 ويىن ايىشىن دەپ –رىم بىرگە بولسىن، سەنىمەن! سۇيگەنىمنەن، تەڭىمنەن بۇل جالعاندا ايرىلماسپىن، ولسەم كو

 .ايتىپتى
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ى كۇلىپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇن-دەلداش قىزعا ابدەن سەنىپ، ەكەۋى ءوزارا ءسوز بايالسىپتى. ءسويتىپ، ەكەۋى ويناپ
ۇندىز ك قىز دەلداشتىڭ مۇندا قاالي كەلگەندىگىن سۇراپتى. دەلداش باسىنان وتكەن وقيعاالرىن تۇگەل ايتىپ بەرىپتى.

قىز دەلداش سيىر باعاتىن توعايعا بارىپ، دەلداشپەن بىرگە سەرۋەندەپ قايتىپ جۇرەتىن بولىپتى. دەلداش 
تىن بىرى بىرەر كۇن كورمەسە تۇرا الماي-سارىاالتەگەشىن كورسەتىپ، مىنگىزىپ، سەيىل قۇرعىزىپتى. بۇالر ءبىرىن

 شىن سۇيىسكەن عاشىقتار بولىپتى.
حاننىڭ بويجەتكەن قىزدارى بايعا تيۋ جايىن ءسوز ەتىپتى. ءبارى دە وسىالي ىستەۋدى اليىق كۇندەردىڭ بىرىندە 

كورىپتى. بۇل ماقساتتارىن اكەسىنە سەزدىرۋ ءۇشىن، بۇالر ءۇش پىسكەن الما ازىرلەپ، شەشەلەرى ارقىلى اكەسىنە 
ىپ، ىققان قوماعاي حان دەرەۋ پىشاقپەن كەسجىبەرىپتى. شەشەلەرى الماالردى حان ورداسىنا اكەلىپ بەرىپتى. الماعا قىز

 جەۋگە ىڭعايالنعاندا ايەلى توقتاتىپ الىپ:
 عانسا ءۇشىن نە بەرگەن، قىزىڭ ءۇش المانى. ويالن كەلگەنىن نەلىكتەن ونىڭ بۇرىن جەۋدەن الماالردى بۇل –

 :ويالنىپ حان. دەپتى – بوالدى، جەسەڭ سوڭ ونان تاۋىپ، جىبەرگەنىن
 .دەپتى –رىپ، اكەم جەسىن دەگەن شىعار، كو جاقسى مەنى قىزدارىم –
 ۋاقىتى اد قىزدىڭ بويجەتكەن ءشىريدى، الما كەتسە، ءوتىپ ۋاقىتى تەڭ، المامەن پىسكەن قىز بويجەتكەن جوق، –

 .شەشەسى دەپتى –! دەگەنى جەتتى ۋاقىتىمىز شىعاتىن ەرگە ءبىزدىڭ. بولمايدى وتسە
 جيناپ، قىزدارىنىڭ الدىنان وتكىزبەك بولىپتى. قىزدارىنا: حان ەلىندەگى بارلىق جىگىتتى

 يناپ،ج جىگىتتەردى ايتقانىنداي، حان. تاپسىرىپتى دەپ –! بەلگىلەڭدەر ۇرىپ المامەن جىگىتتەرىڭدى قاالعان –
. بىلدىرىپتىء سۇيگەندىكتەرىن ۇرىپ، المامەن باالسىن بايدىڭ ەكى قىزى ۇلكەن ەكى. وتكىزىپتى الدىنان قىزدارىنىڭ

كەدەيى جينالعان سونشاما كوپ جۇرتتىڭ ىشىنەن كىشى قىزىنا اليىق جىگىت شىقپاپتى. حان قاراۋىنداعى -ق بايءبىرا
ەلىنەن جان قالدىرماي جيناتىپتى. سوندا دا كىشى قىزىنىڭ، سۇيگەنى تابىلماپتى. ەڭ سوڭىندا، سيىرشى تازشانى 

نىنە سىنىپ، ءوزىنىڭ سۇيگەندىگىن ءبىلدىرىپتى. كىشى قىزىنىڭ تازشانى سۇيگەشاقىرىپ اكەلگەندە قىز الماسىن سوعان ۇ
 حان قاتتى اشۋالنىپ، نامىستانىپ:

 راققاسۇ كوزىنشە ەل الىپ، شاقىرىپ قىزىن دەپ – قاالي؟ قاالۋى تازشانى جامان تابىلماعانداي، ادام ەلدەن تامام –
 :بولىپتى اقتايدىرم باعىتىنان ۇيالتىپ، قاتتى قىزدى. الىپتى

ڭ وسىنشا ەلىمنەن ساعان اليىق ءبىر دە جىگىت تابىلماي، وسى تازشانى ءسۇيدىڭ بە؟ ءوزىڭنىڭ تەڭىڭدى مەنى –
 .دەپتى –ۇمىتتىڭ با؟ حاننىڭ، بايدىڭ باالالرىن نە ءۇشىن قاالمايسىڭ؟ 

وزىمنىڭ . ءقاالمادىم جىگىتتەردى اقىلسىز ونەرسىز، دەپ باالالرى باي مەن ءبىراق اق،-كوپ جىگىت ەلىڭىزدە اكە، –
كەدەي »دەپ ەتەگىنەن ۇستاپ وتىرمىن. بۇل جىگىتتى ءسىز « وز تەڭىم»كوڭىلىم تارتقان وسى ءبىر تازشا باالنى ء

دەپ جاقتىرتپاعانىڭىزبەن، مەن ءسىزدىڭ اناۋ كۇيەۋ باالالرىڭىزدان الدەقايدا ارتىق كورەمىن. اقىلى، زەرەكتىگى « تازشا
 قالىڭ تۇرعان قاپتاپ. قايىرىپتى جاۋاپ دەپ –سىن، والردان جوعارى، بۇنىڭ ونەرىن كەيىن كورەرسىز! جاعىنان بول

 :اشۋالنىپ حان. كوتەرىپتى دۋ قولداپ ءسوزىن قىزدىڭ جۇرت
 جاتاتىن داسون دا، ۇستاسىن ءۇي اپارىپ سوعان قورا، سيىر انا وتاۋى مۇنىڭ بولسا، تيەتىن شىنىمەن تازشاعا ەگەر –

 زىرلەرىنە ءامىر ەتىپتى. ۋازىرلەرى بۇل بۇيرىقتى تاباندا ورىنداپتى.ۋا دەپ – ەكەۋى، بولسىن
حان جاقسى كورگەن ۇلكەن ەكى قىزىنا ەكى جەردەن اسىل تاسپەن، التىن كۇمىستەرمەن اشەكەيلەپ ساراي ورناتىپ، 

 مۇلىكتەرىن سارايالرىنا تولتىرىپ بەرىپتى.-دۇنيە
ڭ ەتى تاقسىر، ءسىزدىڭ سىرقاتىڭىزعا كيىكتى»پ قالىپتى، حاننىڭ سىرقاتىن كورگەن باقسى: ءبىر كۇنى حان اۋىرى 

 اتا يىكك شاقىرىپ، ۋازىرلەرىن دەرەۋ حان. دەپتى –« ەم بوالدى. سونى العىزىپ، ءپىسىرىپ جەسەڭىز، جازىالسىز!
يىكتى ىز، كبارام بىز»ء: كۇيەۋى ەنۇلك ەكى ەستىگەن حاباردى بۇل. بۇيىرىپتى كەلۋدى تاۋىپ مەرگەندەردى االتىن

 جۇيرىك ورىپ،ك قابىل تاالپتارىن بۇل كۇيەۋلەرىنىڭ سىي كورەتىن جاقسى. سۇرانىپتى دەپ –« ءبىز اتىپ اكەلەمىز!
 قويعا ،ىلمەي كوزگە ونى سۇرانسا، بارۋدى تا دەلداش باالسى كۇيەۋ كىشى. بەرىپتى ساداقتارىن جاقسى مەن اتتارى

جەرگە ازەر جەتەتىن توزىعى جەتكەن جامان ساداقتى بەرىپتى. ءسويتىپ،  بويى ارقان اتقاندا تورىنى، قوي جەتپەس
حاننىڭ ءۇش كۇيەۋى بىرگە تاۋعا قاراي اتتانىپتى. ۇلكەن كۇيەۋلەرى دەلداشتى مەنسىنبەي، بولەك كەتىپتى. دەلداش 

ى قويا بەرىپتى. قۋ قۇيرىقتى وتقا تۇتاتقان ەكەن، تاۋعا تامان جاقىنداپ بارا بەرگەندە، اتتان ءتۇسىپ، قوي تورىن
-ءوزىنىڭ جان سەرىگى سارىاالتەگەش كىسىنەپ جەتىپ كەلىپتى. دەلداش سارىاالتەگەشىن ءمىنىپ، ءوزىنىڭ قارۋ

جاراعىن اسىنىپ، تاۋدى اراالپ كەلىپ، ءۇش كيىك اتىپ قايتىپتى. جولدا كيىك تۇرماق ءتىرى جاندىك ۇستاي الماي، 
ماعان »پ كەلە جاتقان ەكى مىرزا باجاسىنا كەزىگىپتى. بۇالر دەلداشتىڭ اتىپ العان كيىكتەرىن كورە سالىپ: سىمپيى

 :دەلداش سوندا. باستاپتى جابىسا دەپ –،«بىرەۋىن بەر
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 زىگىمدىجۇ قولىمداعى: مىناۋ شارتىم. بەرەيىن كونسەڭدەر سوعان: بار شارتىم ءبىر بۇرىن بەرۋدەن كيىكتى بۇل –
 قۇر لدىناا حان. دەپتى –دا ەكەۋىڭە ەكەۋىن بەرەيىن. وسىعان كونسەڭدەر، الىڭدار!  باسايىن بىر-ءبىر جامباستارىڭا

 ۇيەۋلەرگەك تاڭباسى جۇزىك قاالتىن ءىز وشپەستەي جەردە باسىلعان. بولىپتى ماقۇل بۇعان كۇيەۋلەر ۇيالىپ، بارۋدان
ىرىلەرىنە قاراماي، ت-يرىك اتتارىمەن ولىجۇ بۇالر. جىبەرىپتى جونەلتىپ بەرىپ، كيىك ەكى ەكەۋىنە دەلداش. باسىلىپتى

 شاۋىپ وتىرىپ، كيىكتى حانعا بەرگەن ەكەن. حان جازىلماپتى.
دەلداش سارىاالتەگەشىن قويا بەرىپتى. حان بەرگەن قويعا جەتپەس قوي تورىسىن ءمىنىپ الىپ، اياڭداپ، ءوزىنىڭ 

يىكتىن، ەتىنەن ايەلى ءايباتتاپ قۋىرداق قۋىرىپ، تاباققا سالىپ، ورتاسىنا سيىردىڭ سيىر قوراسىنا كەلىپتى. العان ك
 تەزەگىن قويىپ، حانعا اكەلىپ بەرىپتى. حان جەپ وتىرىپ تاتتىلىگىنەن ءتىلىن تىستەپ الىپتى. تەزەكتى كورىپ قالىپ:

ڭدار لدىبو ەتپەك اقىماق مەنى نە؟ ڭماسقاراالۋالرى بەرىپ تەزەگىن سيىردىڭ دەسەم، بەر ەتىن كيىك دارىلىككە –
 :اپتىقپاي دا، اسىقپاي قىزى كىشى سوندا. ۇرسىپتى اشۋالنىپ دەپ –ما؟ 

 نحا بۇعان. بەرىپتى جاۋاپ دەپ – عوي، كەتكەن ءتۇسىپ سودان تەزەك، دا جاتقانىمىز تەزەك، دا جاققانىمىز –
 .كەتىپتى جازىلىپ سىرقاتىنان حان ءسويتىپ،. الماپتى تابا جاۋاپ

حاننىڭ جىلقىسىندا ءبىر بيەسى جىلىندا باسى التىن، قۇيرىعى كۇمىستەي جىلتىراعان قۇلىن تۋادى ەكەن. جىلىندا تۋعان 
اق الىپ كەتەدى ەكەن. حان جانە حاننىڭ بارلىق ۋازىرلەرى، -قۇلىنىن ءبىر الىپ قارا قۇس كەلىپ، تۋعان كۇنى

قارا قۇستان امان ساقتاي الماي، جىلىندا قاپى قالىپ ءجۇرىپتى. بيەنىڭ باتىرالرى مەن قۇلدارى ول قۇلىندى الىپ 
تاعى دا قۇلىندايتىن مەزگىلى جەتىپتى. حان قاراۋىنداعى بارلىق مەرگەندەرى مەن باتىرالرىن جيناپ الىپ، كەلگەن 

اراكەر بيەنىڭ رى جينالىپ قالىپ قارا قۇستى اتىپ ءولتىرىپ، قۇلىندى امان ساقتاپ قالۋدى بۇيىرىپتى. مەرگەن، باتىرال
قاسىندا اڭدىپ تۇرىپتى. بۇالردىڭ ىشىندە حاننىڭ مىرزا كۇيەۋلەرى مەن دەلداش تا بار ەكەن. ءبىر مەزگىل بولعاندا، 
الىپ قارا قۇستىڭ كەلە جاتقان بەلگىسى ءبىلىنىپتى. قاتتى داۋىل سوعىپتى. ءبىر ۋاقىتتا ەكى قاناتى ەكى تۋىرلىقتاي، 

ي ءبىر نارسە جەرگە ءتۇيىلىپتى. حاننىڭ كۇيەۋلەرى مەن مەرگەندەرى ۇرەيى ۇشىپ، تالىپ قالىپتى. باسى قازاندا
دەلداش قانا قاراپ وتىرىپتى. قارا قۇس قۇلىندى ءىلىپ، قايتا كوتەرىلە بەرگەندە، كوزدەپ وتىرىپ اتىپ قالسا، 

ننىڭ ايرىلىپ قالىپتى. دەلداش الگى قۇلىقۇلىننىڭ قۇيرىعىن جۇلىپ ءتۇسىپتى. بۇالر بۇل جولى قۇلىننان تاعى 
 جۇلىنىپ تۇسكەن قۇيرىعىن ۇيىنە اپارىپ، ايەلىنە ساقتاتىپ قويىپتى.

حاننىڭ الىپ قارا قۇستى ۇستاپ، قۇلىندى امان ساقتاۋ جونىندەگى شاراسى تاۋسىلعان سوڭ، جوعالعان قۇلىنداردى 
 – «ى تۇگەل تاۋىپ كەلگەندەرگە كوپ سىيلىق بەرەمىن!قۇلىندارد»تاۋىپ كەلۋ تۋرالى حالقىنا بۇيرىق بەرىپتى. 

 ىشىك. سۇراپتى رۇقسات دەپ – «!كەلەمىز تاۋىپ بارامىز، بىز»ء: كۇيەۋلەرى مىرزا حاننىڭ سوندا. جارياالپتى دەپ
 ىلەگىنت باالالرىنىڭ كۇيەۋ حان. سۇراپتى رۇقسات دەپ – ،«كەلەمىن تاۋىپ بارىپ مەن»: تا دەلداش باالسى كۇيەۋ
جاراقتارىن بەرىپتى. ال -ۇيەۋلەرگە وزدەرىنىڭ تاڭداعان اتتارى مەن قارۋك مىرزا كورگەن جاقسى كورىپ، قابىل

دەلداشقا باياعى قويعا جەتپەس قوي تورىنى بەرىپتى. بۇالردى ۇزاق ساپارالرىنا اتتاندىرىپتى. بىالي شىعا بەرە ۇشەۋى 
قاننان سوڭ، قوي تورىنى قويا بەرىپ، قوينىنداعى قۇيرىقتى وتقا ءۇش جاققا جول تارتىپتى. دەلداش ەل سىرتىنا شىق
جاراعىن اسىنىپ، جۇرە بەرىپتى. كۇن ءجۇرىپتى، اي ءجۇرىپتى، -تۇتاتىپ، سارىاالتەگەشىن ۇستاپ ءمىنىپتى دە، قارۋ

 جىلدار ءجۇرىپتى، كۇندەردىڭ بىرىندە جاپاندا وسكەن ءبىر ۇلكەن بايتەرەككە كەز بولىپتى.
كۇننىڭ ىستىعىندا شارشاعان دەلداش كولەڭكەلەپ، ءبىراز تىنىعۋ ءۇشىن بايتەرەكتىڭ تۇبىنە بارسا، بايتەرەكتىڭ ۇشار 

 ارادان .قالىپتى تاڭ دەلداش دەپ –« بۇل قانداي جاعداي»باسىندا شىرىلداعان باالپانداردىڭ داۋسى ەستىلىپتى. 
انى قاس دەلداش ج جاۋىزدىققا. كورىپتى ايداھاردى جاتقان ابار شىعىپ ورمەلەپ بايتەرەككە وتپەي، ۋاقىت كوپ

قورىقپاستان اتىنان ءتۇسىپ، الماس سەمسەرىن قولىنا الىپ، جۋاندىعى اتان وگىزدەي، ۇزىندىعى ەكى ارقان بويىنداي 
ىقتى بولساڭ، مقانە، »كەلەتىن ايداھاردىڭ جانىنا بارىپتى. ايداھار بايتەرەكتەن ءتۇسىپ، دەلداشتى جۇتپاق بولىپتى. 

مسەرىن كولدەنەڭ ۇستاپ، دەلداش قورىقپاي، ايداھاردىڭ اۋزىنا كىرىپتى. الماس سە الماس ۇزىن دەپ –،«جۇتشى
 اق شىعىپتى.-قانجار ايداھاردىڭ ەزۋىنەن ءتىلىپ، قۇيرىعىنان ءبىر
« ندىرشى؟سىرىڭدى ءتۇسى سەن نەتكەن باتىر جانسىڭ، بىزگە»بۇل عاجاپ باتىرلىقتى كورگەن باالپاندار دەلداشتان: 

 اپتى.باست جالىنا دەپ –
 يداھارعاا جاۋىز مىنا بۇرىلعانىمدا ادەيى ءۇشىن تىنىعۋ سالقىنداپ كورىپ، تەرەكتى مىنا. ەدىم ادام جوالۋشى مەن –

 .دەلداش دەپتى – بولدىم، تاپ
 ول. ەلەدىك شەشەمىز ءبىزدىڭ ءقازىر ايپەسە، جات، استىندا قاناتىمىزدىڭ ءبىزدىڭ. شىق باسىنا تەرەكتىڭ سەن –

دىمەن جەل سوعادى. ونان كەيىن جاڭبىر جاۋادى. ارتىنان كۇن اشىلىپ، ءوزى كەلەدى. شەشەمىز سەنى ال كەلگەندە
 اقۇلم سوزىنە باالپانداردىڭ دەلداش. باالپاندار دەپتى –كورسە، قىزىعىپ جۇتىپ قويادى. سەن كورىنبەي جات! 

اۋىل شىعىپ، لگىسى بىلىنە باستاپتى، قاتتى دبە كەلەتىن قۇستىڭ قارا الىپ كەزدە سول. جاتىپتى شىعىپ ۇياعا بولىپ،
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سەن ەندى كورىنبەي، جاسىرىنعان كۇيىندە جاتا بەر. مىناۋ سوققان »نوسەرلەتىپ جاۋىن جاۋىپتى. باالپاندار دەلداشقا: 
 ما، بار ىمباالالر» شەشەمىزدىڭ – نوسەر جاۋعان ۋمىنا. ەكپىنى قاناتىنىڭ ۇشقانداعى شەشەمىزدىڭ ءبىزدىڭ –داۋىل 

 قارا الىپ ارتىنشا سونىڭ. دەپتى – «!جاسى كوز جىالعان دەپ –جوق پا؟ تاعى دا ايداھار جۇتىپ قويدى ما؟ 
. كەلىپتى الپىناق بارىپ مايىسىپ بايتەرەك سالماعىمەن اۋىر قۇستىڭ قارا الىپ. قونىپتى بايتەرەككە كەلىپ، ۇشىپ قۇس
 اق كوتەرىپ كەلەدى ەكەن. الىپ قارا قۇس-لۋ كيىكتىڭ ەتىن ءبىرە اكەلگەندە ءبىر ءۇشىن جەم باالالرىنا ۇياداعى ول

 قونىپ وتىرىپ جەردە ءولىپ جاتقان ايداھاردى كورىپتى دە، باالالرىنان:
 قۇس قارا الىپ. دەپتى – «!ولتىردىك بىز»ء: باالپاندارى. سۇرادى دەپ – ولتىرگەن؟ كىم ايداھاردى مىنا –

 ەپتى. قيالدانىپ وتىرىپ ادامزات ءيىسىنىڭ بارلىعىن سەزىپ قالىپتى دا:سەنب جاۋابىنا بۇل باالپاندارىنىڭ
 .دەپتى – عوي، شىعادى ءيسى ادامزاتتىڭ ۇيادا بۇل –
 .باالپاندار دەپتى – كورسەتپەيمىز، ايتپەسە كورسەتەمىز، ءبىز بولساڭىز، قويمايتىن جۇتىپ ءسىز –
 .قۇس قارا الىپ دەپتى –! كورسەتىڭدەر بوالدى، –

باالپاندار دەلداشتى كورسەتكەندە، الىپ قارا قۇس قىزىعىپ كەتىپ، دەلداشتى جۇتۋعا ىڭعايالنىپتى. سوندا باالپاندار 
 شەشەسىنە:

 بولماعان ادام بۇل. بوالتىن ادام وسى ولتىرگەن ايداھاردى جاتقان جەردەگى اناۋ جۇتاسىڭ، نەگە ادامدى بۇل –
ىمىزدىڭ دەپ شاقىرىپ الىپ، قانات« جاقسىلىققا جاقسىلىق»ى. سوندىقتان، ەد قويۋشى جۇتىپ ايداھار ءبىزدى بولسا،

 :ءتۇسىنىپ جايدى-ءمان سوندا. دەپتى –استىندا ساقتاعان، ءبىز! 
 بار؟ ماقساتىڭ نە جۇرگەن الماي ورىنداي ءجۇرسىڭ؟ جۇمىسپەن نە كەلدىڭ؟ قايدان جەرگە بۇل ادامزات، سەن –

 دەپتى –ماقساتىڭا جەتكىزىپ قويايىن، ايت! -، مەن دە جاقسىلىق ەتىپ، مۇراتىستەدىڭ جاقسىلىق كوپ بىزگە سەن
 تۇگەل جۇمىسىن شىققان ىزدەپ قازىرگى مەن وقيعاالرى وتكىزگەن باسىنان ومىرىندەگى ءوز دەلداش. قۇس قارا الىپ
اعان، مەنىڭ پ بەرەيىن سايتى كەشكەنىمدى باستان دە مەن وتىر، ەستىپ سەن»: قۇس قارا الىپ سوندا. بەرىپتى ايتىپ

باسىمنان وتكەندەر سەنىڭ ىزدەگەنىڭنىڭ ءبىر بولىگىنە جاۋاپ بولۋى مۇمكىن. مەن، وسى بايتەرەكتىڭ باسىنا زاماننان 
. بەرگەندە، ايداھار جۇتىپ كەتەدى بەرى ءار جىلى ۇيا سالىپ، جۇمىرتقااليمىن. باالپاندارىم ەسەيىپ، قارا قانات بوال

قايعىمەن بارىپ، قارا كەر بيەنىڭ قۇلىندارىن الىپ كەلىپ جۇرگەن ەدىم. مەنىڭ باالپاندارىمدى جەپ جۇرگەن -وسى ىزا
جاۋىمدى جويعاندىعىڭ ءۇشىن، سەنىڭ ىزدەپ كەلگەن جىلقىڭدى تۇگەلىمەن قولىڭا تاپسىرايىن. مەن اكەلگەن قۇلىندار 

سەنىڭ »الىپ قارا قۇس تاعى دا مىنانى ايتىپتى:  قوسا، وعان. دەپتى –،«پ، ايعىر ءۇيىر جىلقى بولدىءقازىر ءوسى
بۇل جاقتا جوق. ءبىراق، مەن بۇل جايدى ەستىگەمىن. قازىرگى سەن تۇرعان  -ەلىڭنىڭ مالىن جاۋالپ اكەتكەندەر

ڭ ن مەكەن ەتكەن ءبىر ەل بار. ءبىزدىڭ جاقتىحاننىڭ سولتۇستىك جاعىندا ءبىر ۇلكەن تاۋ بار. سول تاۋدىڭ قويناۋى
ەلى بەيبىت جاتقان ءبىر مومىن ەلدى توناپ، مالدارىن »دەپ اتايدى. سول قاراقشىالر « قاراقشى»ادامدارى والردى 
 مىقتى ىرءب ىشىندە والردىڭ. بوالر سوالر جاۋالعان مالىن توناپ، ەلىڭدى ءسىرا،. ەسىتكەم دەپ –« جاۋالپ اكەلىپتى

. ەگەر جەتپەيتىندەي بولسا، مەن كومەكتەسەمىن. سەن جەتەدى كۇشىڭ سەنىڭ بولساڭ، باراتىن وعان. بار ۋىءدا
، بۇنى ەستىگەن دەلداش ەسەسى قايتقانداي«. قورىقپاي بارىپ الىس، سەن ونى جەڭبەيىنشە، ول مالىڭدى بەرمەيدى

 قاتتى قۋانىپتى.
 ءسويتىپ، الىپ قارا قۇس بارلىق جىلقىنى دەلداشتىڭ الدىنا سالىپ، قاناتىنان ءبىر تال قاۋىرسىن الىپ بەرىپتى. 
 مەن نەمەسە اندا،تۋع كۇن قيىنشىلىق باسىڭا بولسىن، مەزگىل قاي جەر، قاي ساقتاعايسىڭ، مىقتى قاۋىرسىندى مىنا –

 لىعىڭنانقيىنشى كەزدەگى سول سەنى بوالمىن، ءازىر قاسىڭدا ،تۇتاتساڭ قاۋىرسىندى وسى بولسام، قاجەتتى ساعان
 .دەپتى –ىن! بەرەم ورىنداپ ماقساتىڭدى قۇتقارىپ،

دەلداش قوشتاسىپ، حاننىڭ ەلىنە قايتىپ ءجۇرىپ كەتىپتى. كۇن ءوتىپتى، ايالر ءوتىپتى. كۇندەردىڭ بىرىندە، حاننىڭ 
بۇل »ەلىنە جاقىنداپتى. دەلداشتىڭ جىلقىالردى تاۋىپ كەلە جاتقان حابارىن ەستىگەن ەكى باجاسى اقىلداسىپتى دا: 

 ىپ،كەل كەلىسىمگە دەگەن –، «بۇل ىسىنە جول بەرمەۋ كەرەك جامان تازشا ءار ىستە بىزدەن اسىپ ءجۇر، بۇنىڭ
 امالىن ،بىرىگىپ ەكەۋى بەرمەسە، بوي دەلداش بۇعان ەگەر. بولىپتى اپارماق وزدەرى حانعا الىپ، تارتىپ جىلقىالردى

ەكەۋى سىر  ىنان شىعىپتى.الد دەلداشتىڭ جاتقان كەلە ايداپ جىلقىالردى ەكەۋى ءسويتىپ،. بولىپتى ولتىرمەك تاۋىپ
 بەرمەستەن دەلداشقا جىلى شىراي ءبىلدىرىپ، جاقسى سوزدەر ايتىپ امانداسىپتى.

. تىنىق جەردە وسى دەمالىپ، كۇن بىرنەشە شىعارسىڭ، شارشاعان كەلەسىڭ، ساپاردان ۇزاق سەن دەلداش، –
 نيەتىن بىلگەن دەلداش بۇعان كونبەپتى. بۇزىق بۇالردىڭ. دەپتى – بەرەيىك، بارا ايداپ ءبىز حانعا جىلقىالردى

-وزىمء حانعا ەندى. اكەلدىم تاۋىپ جىلقىالردى بۇل كورىپ، ازاپتاردى سونشالىق بويى جىلدار ايالر، نەشە مەن –
 ۇشىمىزك الۋعا تارتىپ سوعىسىپ ايرىلماس، ولمەي جىلقىالردان بۇل»: كۇيەۋ مىرزا ەكى. دەپتى – بارايىن، ايداپ اق

 .اقىلداسىپتى دەپ –« ر، امالىن تاۋىپ ولتىرەيىك!بوال قاالي
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 زدىڭءبى كەلدىڭ، تاۋىپ جىلقىنى مىنا شىعارىپ، قايرات كوپ ساپارىڭدا بۇل كەلدىڭ، ءجۇرىپ جول ۇزاق سەن –
 عاحان ايداپ جىلقىالرىڭدى سوڭ، سونان بول، قوناق بارىپ، ۇيىمىزگە تىكتىرگەن ارناپ ساعان جەردەگى مىنا

 .دەپتى –بىز ساعان جولشىباي كومەكتەسىپ بارارمىز، ء بارارسىڭ،
كۇشىنە سەنىپ، بۇالردان كۇدىكتەنبەي، ازىرلەنگەن ۇيىنە قاراي بەتتەپتى. ەسىكتەن كىرىپ، تورگە -دەلداش ءوز قارۋ

 شقاراي جۇرە بەرگەندە ءۇيدىڭ ورتاسى ويىلىپ ءتۇسىپ، دەلداش سونىڭ ىشىندە قالىپتى. سويتسە، ەكى مىرزا دەلدا
كەلەردەن بۇرىن، ادامدارىنا ەكى ارقان بويى تەرەڭدىكتە ور قازدىرىپ، ونىڭ ۇستىنە سەگىز قانات اق وتاۋ تىكتىرىپ، 

سىرتىن ۇلدە مەن بۇلدەگە وراپ، بەزەندىرىپ قويعان ەكەن. وردىڭ ۇستىنە بىلدىرمەي كىلەم جاۋىپ قويىپتى. -ءىشى
لقىالردى ايداپ كەتىپتى. دەلداشتىڭ سارىاالتەگەشىن ۇستاپ الماق دەلداش ورعا ءتۇسىپ كەتكەن سوڭ، ەكى مىرزا جى

بولعاندا، مىرزاالردى الدىنا كەلسە تىستەپ، ارتىنا كەلسە تەۋىپ، ماڭىنا جوالتپاي قويىپتى جانە والردىڭ ۇستىندەگى 
سالسا،  ورعا قۇيرىعىنتىگۋلى اسەم ءۇيدى دە والرعا العىزباي قويىپتى. ەكى مىرزا ۇزاپ كەتكەن سوڭ، سارىاالتەگەش 

رىپ تابا شاراسىن ىزدەستى-دەلداشقا جەتپەپتى. وعان شىلبىردى جالعاسا دا جەتپەپتى. سارىاالتەگەش شىعارۋدىڭ امال
الماپتى. دەلداش قارۋ ىزدەپ، قالتاالرىن اقتارعاندا، باياعىداعى الىپ قارا قۇستىڭ بەرگەن قاۋىرسىنى قولىنا ءىلىنىپتى. 

تقا تۇتاتىپ، الىپ قارا قۇستى شاقىرىپ الىپتى. الىپ قارا قۇس دەلداشتىڭ ءحالىن كورگەن سوڭ، جان ونى و-جالما
قاناتىنان ۇستاتىپ، وردان شىعارىپ جىبەرىپتى. دەلداش وردان شىققان سوڭ، سارىاالتەگەشىنە مىنە سالىپ، ەكى 

ى دى حاننىڭ الدىنا اكەلىپ، حان الدىندا ەكەۋمىرزانىڭ ارتىنان شاپقان كۇيى حان ورداسىنا كەلسە، ەكى مىرزا جىلقىالر
: ىرەۋىب ەندى دەسە، –، «مەن تاۋىپ كەلدىم»داۋالسىپ تۇرعاننىڭ ۇستىنەن ءتۇسىپتى. مىرزا كۇيەۋدىڭ بىرەۋى: 

 لمەكبى تاپقانىن قاالي بۇالردىڭ حان سيىرلىباي. ەكەن تۇر تاالسىپ دەپ – ،«تاپتىم مەن جوق، تاپقان بۇل»
 :بولىپ

 نەشە»: كۇيەۋلەرى سۇراسا، دەپ –ايالالرىڭدى ايتىڭدارشى؟ -جىلقىنى قاالي تاپتىڭدار، تابۋداعى ءادىس بۇل –
 .تىالماپ ايتا ەشتەڭە باسقا دەگەننەن – ،«اكەلدىك ايداپ جەرىنەن جۇرگەن جايىلىپ تاۋدا الىستاعى ايشىلىق

 تى.الماپ ايتا ەشتەڭە دا وعان سۇراسا، دەپ – كوردىڭدەر؟ نە جولدا –
 بۇالردىڭ داۋىنىڭ ۇستىنە دەلداش كىرىپ كەلىپ:

 قۇرعاق – داۋى بۇالردىڭ كەلگەمىن، تاۋىپ مەن جوق، تاپقان بۇالر جىلقىالرىڭىزدى مىنا جوعالعان ءسىزدىڭ حان، –
ە ەرگج تۇنسىز-ءۇن ۇيالىپ، الماي قاراي بەتىنە دەلداشتىڭ مىرزا ەكى ويالعان دەپ ءولدى دەلداشتى. دەپتى –! داۋ

 قاراپ، باس كوتەرە الماپتى.
 دەپتى – !كورسەت تا، ايت بولسا بەلگىلەرىڭ ايال،-شارا تابۋداعى تاپتىڭ، قاالي جىلقىنى سەن تازشام، قانە ال، –

 .حان
 اعدايىنج ىستەرىمنىڭ ىستەگەن بۇرىنعى بۇدان دا، جايىن-ءمان تابۋدىڭ جىلقىالردى مەن ساپارىم جولعى وسى مەن –
 .دەلداش دەپتى –ەيىن، بەر ايتىپ دا
 .حان دەپتى –! تىڭدايىن ايت، قانە، –
 ىرىپ،بۇي دەپ «بوالدى ەم ەتى كيىك» اۋرۋىڭىزعا ءسىزدىڭ باقسىالر جاتقانىڭىزدا اۋىرىپ ءسىز ءبىرىنشى، –

ءۇش  نمە جولى سول شىقتىق، اڭعا ۇشەۋمىز مەن جانە باالڭىز كۇيەۋ مىرزا ەكى اناۋ بويىنشا، ءامىرىڭىز ءسىزدىڭ
 لماعاندارىنا اتا كيىك كەلىپ، ماعان بۇالر. بوالتىن الماعان اتا جاندىك ءتىرى –كيىك اتىپ الدىم. مىناۋ مىرزاالرىڭىز 

 ورجۇزىگىمدىم جامباستارىنا بويىنشا رازىلىعى بۇالردىڭ سوڭ، جالىنعان سۇراپ ەكەۋىن كيىگىمنىڭ اتقان مەنىڭ ايتىپ،
كتى بەرگەن بوالتىنمىن. جالعان دەسە، سونداعى مەنىڭ باسقان مورجۇزىگىمنىڭ كيى ەكى ەكەۋىنە باسىپ، قىزدىرىپ

تاڭباسى ءالى بار شىعار، سەنبەسەڭىز، قاراپ كورىڭىز. ەكىنشى، قارا كەر بيە قۇلىنداپ، قاراۋىلىڭىزداعى بارلىق 
الردىڭ ىشىندە ەكى مىرزامەن مەن دە بار مەرگەندەر مەن باتىرالردى جيناپ، قۇلىنعا قورعاۋشى قويعانىڭىزدا، سو

بوالتىنمىن. الىپ قارا قۇس قۇلىندى ىلە جونەلگەندە، جينالعان تامام مەرگەندەر تالىپ قالعان. سوندا مەن عانا وق 
شىعارعام، الىپ قارا قۇستىڭ تۇياعىنداعى قۇلىننىڭ قۇيرىعىن ءتۇسىرىپ قالعام، سول ۋاقىتتاعى قۇيرىق ءقازىر ۇيىمدە 

 قارا والقش ىشىندەگى جىلقىالردىڭ كەلگەن مىنا. جۇمساپتى ايەلىن دەپ –قتاۋلى تۇر. سەن بارىپ، اكەلە قويشى، سا
. كورىڭىز تىرىپسالىس ايعىردى قارا پەن قۇيرىق جۇلىنعان. بوالتىن قۇلىن قالعان ءۇزىلىپ قۇيرىعى كەزدەگى سول ايعىر

ە جوعالىپ جۇرگەن قۇلىنداردى اكەلۋدى ۇشەۋىمىزگ بەرى جىلدان نەشە تاۋىپ، جەرىن بار قۇستىڭ قارا الىپ ءۇشىنشى،
تاپسىرعان ەدىڭىز. الىپ قارا قۇستىڭ تۋعان باالپانىن جەپ كەتەتىن ايداھاردى مەن ولتىرگەنىم ءۇشىن، الىپ قارا 

ىسپاق بولدى. رتىپ القۇس بارلىق جىلقىنى الدىما سالدى. جىلقىنى ايداپ كەلە جاتسام، مىنا ەكەۋى الدىمنان شىعىپ، تا
 –ءبىراق كۇشى جەتپەسىن بىلگەن سوڭ، مەنى الداپ قوناققا شاقىرىپ، قاپىدا ورعا ءتۇسىرىپ كەتتى. مىنە، مىناۋ 

 .كورسەتىپتى دەپ – ەدى، شىلبىرىم العان ءتىلىپ جوتاسىنان ايداھارىمنىڭ ولتىرگەن مەنىڭ
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عداي ءدال سونىڭ ايتقانىنداي شىعىپتى. بارلىق جايدى كورىپ حان دەلداشتىڭ ايتقاندارىن تۇگەل تەكسەرىپ كورسە، جا
 ۇققان سوڭ، ونەرسىز وتىرىكشى ەكى ۇلكەن كۇيەۋىن ءوز جوندەرىنە جىبەرىپتى.

دەلداشتىڭ ءۇيىن مال قورادان شىعارىپ الىپ، ارناۋلى وتاۋ تىگىپ بەرىپتى جانە دەلداشتى ءوزىنىڭ باس ءۋازىرى 
بۇل سياقتى اقيقاتسىز حاننىڭ ءۋازىرى بولعانشا، بولماعاننىڭ ءوزى »ن كونبەپتى. ەتپەك بولىپتى، دەلداش بۇعا

 .ازىرلەنىپتى كەتۋگە دەپ –، «ارتىق
سىنىپ جاراقتارىن ا-دەلداش جاۋعا الدىرعان شەشەسى مەن ەلىنىڭ مالىن ىزدەپ تابۋ تۋرالى ايەلىمەن اقىلداسىپ، قارۋ

ىڭ ايتقانى بويىنشا نەشە كۇن جول ءجۇرىپ، تاۋالردان دا، سۋالردان دا، جورىققا اتتانىپ كەتىپتى. الىپ قارا قۇست
 كىمنىڭ –مىناۋ »شولدەردەن دە ءوتىپتى. كۇندەردىڭ بىرىندە ورىستە سيىر جايىپ جۇرگەن سيىرشىعا كەزىگىپ: 

 اسقان ەلب بىرنەشە ءوتىپ، مۇنان. سيىرشى بەرىپتى جاۋاپ دەپ – ،«سيىرى داۋدىڭ»ء. سۇراپتى دەپ – «سيىرى؟
 ىمنىڭك –بۇل »لىڭ جىلقى مەن قوي كورىنىپتى. دەلداش بۇالرعا بارىپ، جىلقىشى مەن قويشىالردان: قا سوڭ،
 وپك مۇنشالىق. قايتاالپتى جاۋابىن ايتقان سيىرشىنىڭ دەپ – ،«مالى ءداۋدىڭ پالەن»: سۇراسا دەپ – «مالى؟

اسىلى، ءداۋدىڭ مالى ەمەس، ولجاالنىپ ء مال، بۇل»: قىشىجىل دەلداشقا سۇراعان بىتكەنىن قااليشا داۋگە مالدىڭ
كەلگەن مال بوالتىن. ءوزىڭ شىققان حاننىڭ ەلىنىڭ ار جاعىندا ءبىر جۋاس، مومىن ەل بار. كەرەك دەسە، ول ەلدىڭ 
بەتكە ۇستار ازاماتى دا، باتىرى دا جوق ەدى. بۇدان ون شاقتى جىل بۇرىن، وسى مالدىڭ قازىرگى يەسى بولىپ 
وتىرعان ءداۋ قول استىنداعى بارلىق اسكەرىن جيناپ بارىپ، سول ەلدىڭ مومىندىعىن پايداالنىپ، ەلىن شاۋىپ، جاس 

قىزدارىن جاۋالپ، مالدارىن تۇك قويماي، ايداپ اكەلگەن بوالتىن. سونىمەن بۇل بايىپ كەتتى. ءبىز دە -قاتىن
 –، «ىن بولىپ، ەل قاتتى كۇيزەلىپ كەتكەن بوالتىنجاۋالنىپ كەلگەنبىز، سول جاۋگەرشىلىك كەزدە قاتتى قىرع

 .دەپتى
ءبىر قويشى سول سوعىستا قولعا تۇسكەن ءبىر قاتىندى ءداۋ ءوز ۇيىندە كۇڭ ورنىندا ۇستايتىنىن ايتىپتى. دەلداشقا:  
ن ول كەمپىردىڭ ءداۋدىڭ ۇيىندە ىستەيتى»دەگەن وي كەلىپتى. قويشى تاعى دا: « وسى مەنىڭ شەشەم بولۋ كەرەك»

مال ساۋ، كۇندىز تىنىم، ۇيقى جوق بەيشارادا، ەڭ قاتتى جۇمىسى: كۇندىز كەشكە دەيىن تەزەك تەرۋ، وت جاعۋ، 
قينايتىن جەرى: وتتى جاالڭاش قولمەن كوسەتتىرەدى، قىسقاشپەن كوسەۋىنە رۇقسات ەتپەيدى. قولى وتقا كۇيىپ، 
كون بولىپ قاتىپ كەتىپتى. بارىنەن وسىنىسى قورلىق بولىپ وتىر. كەي كەزدەرى وڭاشادا بىزگە مۇڭىن ايتىپ، 

مەنىڭ ارتىمدا قالعان دەلداش دەگەن ءبىر باالم بار ەدى. ەندىگى ەرجەتكەن بولۋ كەرەك، ول »دى، بەيشارا. جىالي
 ەيىنك اڭگىمەدەن بۇل. دەپتى – بەرەدى، ايتا كوپ باالسىن سول. دەپ –« ءتىرى بولسا، مەنى ىزدەپ ءبىر كەلەر

ونى كورگەنشە تاعاتى قالماي، باقتاشىالردان سول ءوزىنىڭ تۋعان شەشەسى ەكەنىن ءبىلىپ،  كەمپىردىڭ ول دەلداش
 ىزاسى وزەندەي-ءداۋدىڭ ءۇيىنىڭ قاي جەردە ەكەنىن سۇراپتى. مالشىالر ءداۋدىڭ ءۇيىن كورسەتىپتى. داۋگە اشۋ

 تاسىپ، قاتتى قاھارالنعان دەلداش بار كۇشىن بويىنا جيناپ، ءداۋدىڭ ءۇيىن ىزدەپ، سۋىت ءجۇرىپ كەتىپتى.
 دەلداشتىڭ شەشەسىنىڭ قاباعى تارتىپ، سۋالعان ومىراۋىنىڭ ءسۇتى اعىپ بولماپتى. بۇل كۇندەرى

 گىنتەزە دەپ – ما؟ جاتىر كەلە دەلداشىم يەدى، ومىراۋ تاندىر با؟ جاقىن كۇن كۇلەتىن تارتادى، كوزى سۋالعان –
 .بەرىپتى تەرە

دەلداش ىزدەپ ءجۇرىپ، ءداۋدىڭ ءۇيىن تاۋىپتى، ۇيىنە كىرىپ بارسا، ءداۋ توسەگىندە شالقاسىنان ءتۇسىپ جاتىر 
ەكەن دە، ءبىر ۇلكەن بايبىشە جۇمساق قۇس توسەكتە كەرىلىپ وتىر ەكەن. والر ۇيگە كىرگەن دەلداشتى كوزگە 

 ەپد –، «شەشەم قاي جەردەن كورىنەر ەكەن؟»ش ىلمەپتى، ءتىل قاتپاپتى، ونىمەن جۇمىسى دا بولماپتى. دەلدا
 عاجاعۋ وت ول. كىرىپتى ۇيگە كۇڭ ءبىر كوتەرىپ، تەزەك قاپ ءبىر كەزدە ءبىر. بولىپتى قاراۋمەن جاعىنا-جان

 كەلسە، قىڭجاق وت ما، بولماي قور قىسقاش بەرگەن ساعان». سۇراپتى قىسقاش كوسەۋگە وت بايبىشەدەن ىڭعايالنىپ،
سقاشتى بەرمەي قويىپتى. دەلداش ءوزىنىڭ شەشەسى ەكەنىن بىلسە دە قى دەپ، – «كوسەمەيسىڭ؟ نەگە قولىڭمەن

تانىستىق بەرمەي، الدىمەن شەشەسىن قۇتقارۋعا كىرىسىپتى. شەشەسى دەلداشتى تانىماپتى. دەلداش ءداۋدىڭ بايبىشەسىنە 
 قاراپ:

ءقازىر  ە، مەن ساعانايتپەس بەر، تىرىسىندە ىڭنىڭجان بەرمەيسىڭ، نەگە قىسقاشتى كىسىگە مىنا قاتىن، ەي، –
 .بۋلىعىپ اشۋعا سويلەپتى، اقىرا دەپ –كورەتىنىڭدى كورسەتەم! 

 دەلداشتىڭ اقىرعانىنا ويانعان ءداۋ:
 .دەپتى – سويلەيتىن؟ اقىرا سونشالىق، كىمسىڭ، سەن ەي، –
ەلداش ىپتى، داينال سوعىسۋعا ەگەسىپ، ەكەۋى اقىرى. دەپتى – كىمسىڭ؟ ءوزىڭ سەن اداممىن، ىزدەۋشى جوق مەن –

 داۋگە:
 «!ەرەكك الىسپاق»: سەنىپ كۇشىنە ءوزىنىڭ ءداۋ سوندا. دەپتى – پە؟ كەرەك الىسپاق پە، كەرەك شەرتىسپەك –
 يعانعاقارا قاس اۋىپ، ءتۇس الىسقاننان تاڭەرتەڭ. ءتۇسىپتى الىسا شىعىپ، داالعا ەكەۋى. بەرىپتى جاۋاپ دەپ –
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ال دەلداشتى اۋدارىپ جىعىپ الىپ، دەلداشقا ءولىم ءقاۋپى ءتونىپتى. سوندا با ءداۋ سوڭىندا ەڭ. الىسىپتى شەيىن
سارىاالتەگەش كىسىنەگەن كۇيى ءداۋدىڭ ارتىنان كەلىپ، جەلكەسىنەن تىستەپ جۇلىپ الىپتى. ءداۋدىڭ ۇستىنە شىققان 

لىپتى. ءداۋ ولگەننەن كەيىن، دەلداش شەشەسىنە بارىپتى. اق كەسىپ ا-دەلداش الماس سەمسەرىمەن ءداۋدىڭ باسىن ءبىر
 دەپ، –« اي، سەنى دە كورەر كۇن بوالدى ەكەن عوي!-جالعاندا كورگەن جالعىزىم»تانىستىق بەرىپتى. شەشەسى: 

 ءوز ەيىن،ك وتكەننەن قولىنا دەلداشتىڭ بيلىك. باسىپتى ماۋقىن جۇباتىپ، شەشەسىن دەلداش. كورىسىپتى جىالپ
ن باعاناعى قويشىنى ءداۋ ەلىنىڭ باستىعى ەتىپ، سيىرشى مەن جىلقىشىنى ونىڭ كەلگە الىپ تۇتقىنداپ ءداۋ ەنەلىن

 اقىلشىسى ەتىپ سايالپتى.
 ەسەن كەلىپ، قالىڭ ەلمەن-دەلداش شەشەسىن، ايەلىن ەرتىپ، بارلىق مالىن ايداپ، ەلىنە قايتىپتى. ەلىنە امان

كەلسە، اكەسىنە جيناپ بەرىپ كەتكەن تاۋداي وتىننان ءبىر جاعىم، ۇيدەي ەتتەن قۇشاقتاسىپ كورىسىپتى. ءوز ۇيىنە 
ەكى  جىالي-ءبىر اسىم، جەڭدى بىلەكتەي سۋدان قانجىعاداي قالعان ەكەن. باالسى مەن ايەلىنە قايعىرىپ، جىالي

رىنىڭ امان دۇنيەلە-ڭ مالكوزدەن ايرىلىپ، ۇيىندە جاتىپ قالعان اكەسى ايەلىنىڭ، باالسىنىڭ كەلگەنىنە جانە ەلىنى
كەلۋىنە قاتتى قۋانىپتى. كوزى قايتا اشىلىپ، ءوزى قايتادان جاساڭعىراپ كەتىپتى. قالىڭ ەل دەلداشتىڭ قۋانىشىنا 

وي ساناقسىز كوپ مالدى ت-تاماشا كورسەتىپتى. دەلداش ايداپ كەلگەن سان-ۇلكەن توي جاساپ، ات شاپتىرىپ، ويىن
 تاراتىپ بەرىپتى. كۇيزەلگەن ەلدىڭ تۇرمىسى، كۇيى قايتادان كوتەرىلىپتى.ۇستىندە كەدەيلەرگە تۇگەل 

دەلداشتاي باتىرى، ەرى تۇرعان بۇل ەلگە بۇدان بىالي ەشقانداي جاۋ تيىسە المايتىن بولىپتى. بۇالر بەيبىت، راقاتتى 
 .اتاپتى دەپ «ەر –ەل ءۇشىن تۋعان »تۇرمىس كەشىرىپتى. حالىق دەلداشتى 

 باتىر . قاالباي25
بۇرىنعى تۇستا قاالباي دەگەن باتىر بولعان. قاالباي باتىر كارتەيىپ، ونىڭ ۇستىنە قاتتى اۋىرىپ جاتقاندا كوڭىلىن 

 سۇراۋعا جۇرت كەلىپ:
 جۋاتقانداي كوڭىلىن دەپ – شىعار، جوق دا ارمانىڭىز ەندى قالمادى، جاۋىڭىز الماعان جاسىڭدا باتىر، قاالباي –

 .بولدى
 .استادىب ءسوز باتىر قاالباي دە، دەدى–دار، مەن ارمانىمدى ايتىپ بەرەيىن،تىڭداڭ سەندەر ما؟ بوال كىسى ارمانسىز –
 سىردىڭقى جولداستارىم. توقتادىم جەرگە ءبىر الىپ، مال قانشا ءبىر بارىمتاالپ، جولداسپەن جىگىت قىرىق مەن –

ۇيە كوك اتى، ۇستىنە تقارا استىندا مەزگىلدە قالعان ۇيىقتاي مەن. قالدىم ۇيىقتاپ مەن استى، ەت سويىپ، تايىن
 «قوسى باتىردىڭ قاالباي بۇل». سۇراپتى دەپ –« بۇل كىمنىڭ قوسى؟»شەكپەنى بار ءبىر قارت كەلدى دە: 

 الىپ،س قاڭتارا اتىن قاسىنا ەردىڭ ءتۇسىپ، اتىنان دە دەپتى – «ما؟ قوسى باتىردىڭ قاالباي». وتىرعاندار دەپتى
ءجۇرىپ كەتتى. جولداستارىم قورىققانىنان ءبىر اۋىز ءسوز ايتپاعان. ساسقانىنان  دە جەدى الىپ ءتۇسىرىپ ەتتى قازانداعى

 ەت» :سۇراعانىمدا دەپ –« ەت ءپىستى مە؟»ءبىر تاي سويىپ، قايتادان ەت اسىپ قويىپتى. مەن ۇيقىم قانىپ: 
ى، كەلىپ جەپ كەتت كىسى ءبىر ەتتى باتىر،». قالتىراپ نانقورىققانى جولداستارىم دەدى – ،«جوق دا قايناعان

 – «!اتتى اكەل»: دەپ ما باسىنعانى مەنى نەمە، قانداي بۇل. دەدى –، «قايتادان تاي سويىپ، ەت اسىپ قويدىق
 كەلسەم، ىعاش دوڭگە ءبىر. جونەلدىم قۋا الىپ، ءبىلىپ باعىتىن سۇرادىم، كەتكەنىن قاالي ءمىنىپ، اتتى جيرەن. دەدىم
ەكەن، مەن قۋىپ جەتتىم. كەلگەن بويىمشا سويىلمەن كوك جەلكەدەن سالدىم.  بارادى كەتىپ جەردە كورىم كوز

مەنىڭ سوققانىمدى كەرەكسىنگەن دە جوق، سول بويىمەن ۇندەمەي ءجۇرىپ وتىردى. قانداي كىسى بولسا دا ءبىر 
قالدىم دا جانە ءبىر سوقتىم، ونى دا بيت شاققانداي  دەپ تاڭ« بۇل قاالي؟»سوققاندا قالپاقتاي ۇشىرۋشى ەدىم، 

كورمەي، ءجۇرىپ وتىردى. قايتىپ كەتۋگە ۇيالدىم دا، نە دە بولسا مۇنىڭ جايىن بىلەيىن دەپ، ارتىنان ىلەسىپ 
ءجۇرىپ وتىردىم. سول جۇرگەننەن ءجۇرىپ، ءبىر وزەننەن وتتىك. وسى كەزدە الدىمىزدان ءبىر توپ قۇالن قاشتى. 

ندى جاڭاعى كىسى قۋا جونەلدى، ارتىنان مەن دە قۋدىم. قۇالننىڭ ىشىندە ءبىر اقساقتاۋى بار ەكەن، الگى كىسى كۇال
 اعانم قۇالندى دەپ –، «مىنانى ۇستاي تۇر، مەن جانە بىرەۋىن ۇستايىن»سونىڭ قۇيرىعىنان كەلىپ ۇستادى دا: 

ىپ دوماالت ماتىممەن-ات مەنى قۇالن كەزدە سول باستىم، تاقىمعا مەن ۇستاپ، قۇيرىعىنان قۇالننىڭ. سالدى بەرە
ىگىت ج»كەتتى، قۇالننان ايرىلىپ قالدىم. مەنىڭ ايرىلعانىمدى كورىپ، ول كىسى قۇالندى قايتادان ۇستادى دا: 

 اسب قويىپ، ءبىر جەرگە الىپ، قۇيرىعىنان قۇالندى دە، دەدى –، «دەسەم، جىگىت ەمەس، ءتىبىت ەكەنسىڭ عوي
 ازانىق تاي بايالعان جانىنا. ماعان دەدى –« ىنانى سوي دا، اس!م»: كەلىپ الىپ جانىنا وزەننىڭ. باۋىزدادى سالىپ

 زىمەو بۇرىن. قالدى ۇيىقتاپ جاتىپ ءوزى دەپ، – «!دەمااليىن كىشكەنە مەن»: دە بەردى الىپ شەشىپ ەكەن، بار
سۋلى، ا قازان. قايناتتىم ەتتى تەرىپ، تەزەك. استىم ەت بولىپ اسپازشى بىرەۋگە ءوزىم ەندى ەدىم، اسۋشى تاماق

 پباسى اقىرىن دەپ، –« وسىنىڭ نە قارۋى بار ەكەن؟»وت جاعۋلى، شال ۇيىقتاپ جاتىر. قازانمەن ءىسىم جوق، 
 تەمىر الداپساۋم اقىرىن ەكەن، بار شوقپارى تەمىر قوينىندا كورسەم، اشىپ استىن شەكپەنىنىڭ تۇيە. كەلدىم جانىنا

دەگەن ويعا كالدىم. شوقپارمەن قاق ماڭدايدان سالدىم، « تەيىنكە ءولتىرىپ مۇنى» دا، الدىم شىعارىپ شوقپاردى
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بىلق ەتپەدى، ەكىنشى رەت ۇرايىن دەپ ەدىم، شوقپاردى كوتەرۋگە قولىمنىڭ كۇشى جەتپەدى، ول شوقپاردى العان 
دە وت ءسونىپ قالىپتى. ساسقانىمنان وتتى جاعىپ، جەرىمە قايتادان قويدىم. مەن ونىمەن اۋرە بولىپ جۇرگەنىم

 ناالدى قازاندى دە پىسپەسە ەت. دەدى –« ەت ءپىستى مە؟»قازاندى قايناتتىم. ءبىر مەزگىلدە شال وياندى دا: 
 زارا ەتتى جاپىراق ءبىر قورىققانىمنان. دەدى – «!جە ەت وتىرىپ بىرگە كەل، بەرى»: قاراپ ماعان. قويدىم اكەپ

ءمىنىپ الىپ، ءجۇرىپ كەتتى. ارتىنان مەن دە ەرىپ جونەلدىم.  اتىنا. الدى جەپ ءوزى تۇگەلىمەن ەتتى باسقا. جۇتتىم
ۇش وزەننەن وتتىك. ءبىر جەرگە كەلىپ قوندىق. تورعاي شىرىلداعاننان اتىنا ءمىنىپ، -سول جۇرگەننەن ءجۇرىپ، ەكى

اعان. م دەدى –« ، مىنا وزەندە نە كورىنەدى، بايقاشى!جاس كىسىنىڭ كوزى وتكىر بولۋشى ەدى»قايتادان ءجۇردى. 
 ءجۇرىپ دەپ – ،«جۇرەيىك قاراي سوعان بولسا، والي». دەدىم –، «وزەندە مال كورىنەدى»قاراپ تۇرىپ: 

 شال. دەدى – «!بابا اسساالۋماعااليكۋم،»: شالعا ەكىنشى شال. ءجۇر شال ءبىر قۋداي اپپاق ىشىندە مالدىڭ. كەتتى
قۇمىرسقا تەرىپ كەتسەڭ دە جاي جۇرسەڭ -اۋ، قۇرت-ەدىكەل تارتىپ قان سەنى اي،-باالم اي،»: دا الدى سالەمىن
. شىقتىق جانە كەزەڭگە ءبىر جاعىندا ار ونىڭ. كەتتىك ءوتىپ قاراي ارى ايتپاي، ءسوز باسقا. دەدى –« ەتتى!

 قاراي سوعان. دەدىم – ،«جاتىر سيىر مەن قوي وزەندە»: دەدى – «كورىنەدى؟ نە كوزىڭە بايقاشى، قاالباي،»
تتى، ارتىنان مەن دە ءجۇردىم. بۇكىرەيگەن كارى كەمپىردىڭ سيىردىڭ ورتاسىندا جۇرگەنىن كوردىك. كە ءجۇرىپ

 – ،«!اۋ-كەلدى تارتىپ قان سەنى باالم، سورلى قايتەيىن، جۇرمەي ەي،». دەدى –« جاقسى ءجۇرسىڭ بە، انا؟»
ىڭە كورشى، كوز»ەڭگە جانە شىقتىق. كەز ءبىر ءارى ودان. كەتتىك ءجۇرىپ قاراي ءارى سوڭ، ەستىگەن سونى. دەدى

. دەدى – «!جارايدى ە،». دەدىم – ،«تۇر وردا اق ۇش»ء. تۇر وردا اق ءۇش قاراسام،. دەدى –« نە كورىنەدى؟
 ،«!سەمسەر اق بۇكتەمەلى – قارۋىم مەنىڭ». سۇرادى دەپ – «ەدى؟ بار قارۋىڭ نە جانىڭدا»: مەنەن جەردە سول

 بارعان بارارمىز، قاالباي، يا،»ء: شال. بەردىم سەمسەردى. دەدى –، «ماعان بەر! قىزعانباساڭ سونى». دەدىم –
 تاستا ڭدىاتى ءوز اشىلماسا، تۇندىك ەگەردە كىر، ۇيگە سوندا اشىلسا، شالقاسىنان تۇندىك تۇسپە، اتتان سەن كەزدە

 قاڭتارا ناتى شال. دەدى –، «سىڭ!قۇتىلماي قاشساڭ اتىڭمەن ءوز قاشقايسىڭ، جونىڭە ءوز ءمىنىپ، اتىمدى مەنىڭ دا،
 ردىكى ورداعا اق بويى ۇستاعان سەمسەردى قولىنا شال. تۇردىم تاڭدانىپ دەپ «مال؟ دەگەن نە بۇل» ەدى، سالىپ

 اتتان. دىاشىل شالقاسىنان تۇندىك كەشىكپەي كوپ. ۇشتى ۇرەيىم مەنىڭ ەتكەندە، شۇقىر-شاقۇر ءىشى ءۇيدىڭ دە،
ە كىردىم. تابالدىرىققا جەتكەنشە ءۇي ءىشى ىركىلگەن قان ەكەن، وڭ جاققا قاراسام، د مەن ۇيگە دە، ءتۇستىم

سەرەيگەن الىپ جاتىر. كىرگەن بويىنشا، ۇيىقتاپ جاتقان الىپتىڭ باسىن شاۋىپ تاستاپتى. ءوزى ءتوردىڭ الدىندا وتىر 
: دە دەدى –، «يا، قاالباي باتىر، مەنىڭ جانىما وتىر»ساعادا ءبىر ايەل وتىر. مەن بارىسىمەن: ءەكەن. سول جاق بو

 مەن شال كورگەن ءوزىڭ باعاناعى». شال دەدى – «!بەرەيىن ايتىپ اياق-باستان جايىن مۇنىڭ تىڭدا، سەن ەندى»
 ءداۋدى ولگەن جاتقان، مىنا ەدى، ايەلىم مەنىڭ وتىرعان مىناۋ ەدى، انام – بىرەۋى اكەم، – بىرەۋى كەمپىردىڭ
وزىمنىڭ قاراشىعىنداي جالعىز جيەنىم ەدى، اكەدەن تۋعاندا ەكەۋ ەدىك، ءبىر ۇل، ءبىر قىز. ك مەنىڭ»: كورسەتىپ

قارىنداسىم بايعا تيگەن سوڭ، كۇيەۋى قايتىس بولدى، ارتىنان ءوزى ءولدى، مىنا جاتقان جيەنىم جاستاي جەتىم 
دەپ ءوزىمنىڭ اكەم باۋلىپ اسىرادى. بۇل ءوسىپ ءوز شاماسىنا جەتتى، ون « جەتىمسىرەتپەيمىن»ى قالدى. جيەنىمد

مىناۋىڭدى ولتىرەسىڭ بە نە قىالسىڭ، سەن »جاستان وتكەن سوڭ، مىنا تۇرعان ايەلىم ماعان قىڭقىلداي باستادى. 
 –« الدى، وسىنىڭ كوزىن جوعالت!كەتسەڭ، ماعان قول سالىپ مازامدى االدى، وسى وسسە ءتۇبى ساعان جاۋ بو

ىم دەپ ايەلىمدى قايتارىپ تاستادىم. كوز« دۇشپاندىقپەن ايتىپ وتىر»قانىنا نانبادىم، ايت ايەلىمنىڭ. ايەلىم دەدى
« ەلەيىكقۇستاپ ك-اڭداپ»دەپ ويالدىم دا، « قالىڭ ارالعا اداستىرىپ تاستايىن»جەتپەگەن سوڭ نانبادىم. ءبىر كۇنى 

اق، ول -تىم. ارتىمنان كوپ كەشىكپەيكەت قايتىپ اداستىرىپ ىشىنە ارالدىڭ اپارىپ،. جونەلدىم الىپ ەرتىپ دەپ –
دا جەتتى. ءسويتىپ ءجۇرىپ ون جەتىگە جەتتى. ءبىر كۇنى ەكەۋمىز بىرگە مالعا شىقتىق. ءبىر جەردە دەمالىپ 

 دەپ – «بايقايىنشى كۇشىن وسىنىڭ». دەدى –« ناعاشى، ەكەۋمىز كۇش سىناسساق قايتەدى؟»وتىرعاندا ماعان: 
تاسا كەتتىك. مەنى بۇيىم عۇرلى كورمەدى، مەنەن كۇشى ارتىق بولدى. سودان ۇيگە ۇس ەكەۋمىز. ويالدىم دە مەن

اق، ەلدىڭ ايتقانى شىن ەكەن، كوزىمدى باقىرايتىپ قويىپ ايەلىممەن بىرگە جاتاتىن بولدى. -قايتتىق. سودان سول
 م. سول جۇرگەننەن كوپقالدى كەتىپ قاڭعىرىپ ءمىنىپ، اتىما دەپ –« اق ال!-لسا، سەنقاالعانىڭ وسى ايەل بو»

سەنىڭ تەنتىرەپ جۇرگەنىڭ نە، ىشكەرى جاقتا قاالباي دەگەن »زاماندار ءوتتى. ءبىر كۇنى تۇسىمدە ايان بەردى: 
پ ۇشپانىڭ بولسا دا مۇقاتىباتىر بار، سونىڭ جولى اشىق، سونىڭ قارۋىن الىپ، ءوزىن جولداس قىلساڭ، قانداي د

ءبىر جىلداي سەنى ىزدەدىم. قۇداي ايداپ، سەنىڭ قوسىڭا كەلىپ كەزدەستىم.  تابانى سونىمەن. دەدى –، «االسىڭ
 دەپ – «!ەرەر ارتىمنان بولسا، باتىر قاالباي وسى ەگەر». ايتتى جولداستارىڭ دەپ –« قاالبايدىڭ قوسى»

ەردىم، ب جۇرە جوق ۇندەگەنىم سوقتىڭ، سويىلمەن كەلىپ، قۋىپ ارتىمنان سەن قالدىم، كەتىپ دە، جەدىم ەتىڭدى
ودان سوڭ قۇالننىڭ ەتىن استىڭ، مەن ۇيىقتاعان بولىپ جاتقانىمدا ءوز شوقپارىممەن ءوزىمنىڭ باسىما ۇردىڭ، باسىم 

 دەپ – «كەتە مە سەن شوشىپ، جۇرەگىڭنىڭ قابى جارىلىپ ءولىپ»اۋىرىڭقىراپ قالدى، اۋىرسا دا شىداي بەردىم. 
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اق ەت جەي المادىڭ، ونىڭ ءبارىن ءبىلدىم. باعاناعى ءوزىڭ كورگەن جاپىر ءبىر ەدىم، دەپ «جە ەت». قوزعالمادىم
 .«...باتىر كوكسال –شەشەمنىڭ تابانىن ءتىلىپ، جيەنىم مالعا سالدى. مەنىڭ اتىم -اكە

، باياعى قاۋىمىنا ءتۇسىرىپ، ات شاپتىرىپ توي قىلىپشەشەسىن الدىرىپ، تازا كيىندىرىپ، -جۇرتىن جيناپ، اكە-...ەل
لكە جيەن ەل بولمايدى، جە»ءبىرقاتار مال سويىپ، مۇراتىنا جەتتى. كوكسال مەن قاالباي قۇشاقتاسىپ دوس بولدى. 

 دەگەن ءسوز وسىدان قالعان ەكەن.« اس بولمايدى
 قاالباي،». شىقتىق سەيىلگە دەپ –« ەيىك!قاالباي باتىر، ەكەۋمىز سەيىلگە شىعىپ كەل»ءبىر كۇنى كوكسال:  

 .قاالباي دەيدى – ەدىم، قىرىقتا مەن ەدى، الپىستا كەزدە سول كوكسال. دەدى –« يىق!سىناسا كۇش ەكەۋمىز
 .كوكسال دەدى –! كورسەت بار، ونەرىڭ قانداي سەنىكى، كەزەك –
 .دەدىم – ەدىم، سىندىرۋشى ۇرعاندا جىلىگىن ورتان تۇيەنىڭ الىپ، جانىپ-جانىپ قولىمدى ەكى – ونەرىم مەنىڭ –
 .كوكسال دەدى –! كور ۇرىپ كانە، –

جانىپ، قىرىمەن كوكسالدىڭ جىلىنشىگىنە ۇرعانىمدا جىلىنشىك ءۇزىلىپ كەتتى. كوكسالدى ۇيگە الىپ -قولىمدى جانىپ
 ۇندە كوكسال اياعىن باسىپكەلدىم. ءۇش جىلعى تۋ بيەنىڭ قازىسىنا وراپ تابانى ءبىر اي ەمدەدىم. ءبىر اي ون ك

 جۇرەتىن بولدى. تاعى ءبىر كۇنى سەيىلگە شىقتىق.
 ۇشىپ، قاڭباقتاي جىبەرگەندە القتىرىپ الىپ كوتەرىپ مەنى كوكسال دە، دەدى–! مەنىكى كەزەك ەندى يا، –

 سالدىڭكوك كەتەرىمدە. سۇرادىم رۇقسات كوكسالدان قايتۋعا ەلىمە ەرتەڭىنە. كەلدىم قايتىپ ۇيگە. كەتتىم دوماالپ
عوي، ول ساعان ات بولمايدى، مەن كەتكەندە وسىنىڭ ءىنىسى  كارى قايتەسىڭ، اتتى كوك». سۇرادىم اتىن كوك

 .دەدى –، «قۇلىن قالىپ ەدى، سول، مالدا جۇرگەن شىعار
ال سول اتتى مالدى اراالپ ءجۇرىپ، اتتى تاۋىپ الدى. ءدال كوك اتتىڭ ءوزى سەكىلدى. ءبىراق، شۋ اساۋ. كوكس

تتىم. دەپ تاپسىردى. مەن اتتانىپ كە« جەتكىزىپ سال!»بەردى. ايعىر ءۇيىرلى جىلقى بەرىپ، جانىما جولداس بەرىپ، 
 ولداستارىمج. كەلدىم ەلىمە ءجۇرىپ، كۇندەر قانشا ءبىر. كوكسال دەدى –ەندىگى جىلى وسى ۋاقىتتا مەنى توسىپ ال! 

-ادىملما كورە سونى مەن. قۇردى ساۋىق-ويىن قىلىپ، توي شاپتىرىپ، ات سوڭ كەلگەن مەن. ەكەن وتىرعان قورقىپ
 قايتىس قاالباي مەزگىلدە دەگەن – «!اۋ-كەلەدى كوكسال». الدىندا ولەر قاالباي دەدى –سول! -اۋ، مەنىڭ ارمانىم

 .بولدى
 . باتىر قويشى26

ساعىنىپ،  جۇرتىن-باعىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن ەلەرتە زاماندا ءبىر قويشى ءبىر بايدىڭ ەسىگىندە جيىرما جىل قوي 
تۋىسقاندارىنا بارىپ قايتۋعا بايدان بەس جىلعا ۇلىقسات االدى. ول ءۇشىن كەلگەن سوڭ، تاعى دا جيىرما جىل -تۋعان

 بايدىڭ قويىن باعاتىن بوالدى.
ىيماي قويشى قۋانىشى قوينىنا س جيىرما جىلعى اقىسىنا باي قويشىعا ءبىر سارجا مەن ءبىر قۇنان شىعار ات بەرەدى.

 ەلىنە قايتادى.
جۇرتى جينالىپ، ابدىراپ، شارشاپ وتىر -قويشى بىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن، ءبىر ەلگە كەلەدى. كەلسە، ەل

ەكەن. سۇراستىرسا، حاننىڭ سوزگە شەبەر، كوركەمدىگىنە كوز تاڭ قالعانداي جالعىز قىزىن ءبىر تۇندە ۇيىقتاپ جاتقان 
 نەن ءداۋ ۇرالپ الىپ كەتىپتى. حان نە ىستەرىن بىلمەي، ەلدى اقىلداسۋعا جيعان ەكەن.جەرى

وسى ءداۋ الىپ كەتكەن قىزدى تاۋىپ اكەلگەن »جايدى ايتىپ: -حاننىڭ شابارالرى شەتتەن كەلگەن قويشىعا ءمان
 .دەيدى –« كىسىگە حانىمىز سىيلىق بەرەدى، ءسىز تاۋىپ اكەلە االرسىز با؟

ەرتىپ، ۇشەۋمىزگە ءبىر كۇيمەلى  جولداس مىقتى ەكى قاسىما دايارالسىن، تاماق ايلىق التى ىزدەيىن، ى،جارايد –
 .ويالنىپ از قويشى دەيدى –اربا بەرسىن! 

 حان حابارالنىپ، قويشىنىڭ ايتقاندارىن بەرەدى.
دەگەن تاۋلى ايماققا كەلەدى. ۇشەۋى ەلدەن شىعىپ، بىرنەشە اي جول جۇرەدى. ءبىر ۋاقىتتار بولعاندا داۋلەر مەكەن

بارىپ، »ۇشەۋى توقتاپ، دەمالىپ تىنىقپاق بولىپ، ورماننىڭ اراسىنا تۇسەدى، تىنىعىپ جاتادى. ءبىر كۇنى قويشى: 
 ءجۇرىپ، الماي تابا قۇس اراالپ، توعايدى ول. جىبەرەدى جولداسىن ۇلكەن دەپ –« توعايدان قۇس اۋالپ كەل!

 .كەزدەسەدى قىستاۋعا جەر ءبىر
 الدىنان مىستان كەمپىر شىعىپ:

 ڭقويشىنى. دەيدى –ا ەرگەجەيلى بار، ول سەنى ولتىرەدى، ىزىڭشە كەت! وسىند ءقازىر، كەلدىڭ؟ نەگە سەن –
 :باتىرسىنىپ جولداسى

 جاتقانىن كەلە ادامنىڭ ءبىر كىشى بويى جەردەن اناداي ۋاقىتتا ءبىر. قويمايدى كەتە دەپ –! قورىقپايمىن ودان مەن –
 :كورىپ بۇنى كىشى بويى. كورەدى
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 لسىرەپ،ا جولداسى قويشىنىڭ. كەتەدى سوقتىعا دەپ –ىڭدى كورسەتەيىن بە؟ كورمەگەن كەلدىڭ، نەگە سەن ءاي، –
 ۋرالىت وقيعا بولعان جولداستارىنا ءبىراق. قايتادى كەرى جەپ، تاياق ەرگەجەيلىدەن كىشى ەسە بىرنەشە وزىنەن
 .ايتپايدى ەشتەڭە

ەكىنشى كۇنى قويشىنىڭ جولداسى قۇس اۋالۋعا قولىنا سارجا الىپ شىعادى. توعايدان ەشبىر قۇس تابا الماي، الدىڭعى 
كۇنى جولداسى باسىنان كەشىرگەن جاعدايعا بۇ دا ۇشىرايدى. باسىنان وتكەن وقيعا تۋرالى بۇل دا ەشتەڭە ايتپاي: 

 .كەلەدى دەپ –، «توعايدان ەشبىر قۇس تابا المادىم»
ءۇشىنشى كۇنى قولىنا سارجاسىن الىپ، قويشىنىڭ ءوزى توعاي اراالپ كەلەدى. بۇل توعايدى اراالپ ءجۇرىپ، ءبىر  

قاز اتىپ االدى. سودان بۇل دا بايقاماي، جاڭاعى جەر قىستاۋدىڭ ۇستىنەن شىعادى. تاعى دا مىستان كەمپىر الدىنان 
 شىعىپ:

 .دەيدى –! ولتىرەدى سەنى كەلسە كىشكەنتاي ءقازىر، كەت، بە؟ كەلدىڭ تاعى سەن... ءا –
 قويشى:

 ولىپب جوق كەمپىر مىستان دەگەنشە سوالي. دەيدى –يمىن، سارجام بار، ونىمەن كەلىسەرمىن،قورىقپا ودان مەن –
 :ايقايالپ كىشكەنتاي. قاالدى كەلىپ كىشكەنتاي دە، كەتەدى

 :قويشى. جۇگىرەدى اال جۇدىرىعىن دەپ – ەكەنسىڭ؟ تىڭدامايدى بە، كەلدىڭ تاعى –
 :كىشكەنتاي. دەيدى –! اكەلدىم قوناقاسى ساعان. كەلىسەرمىز توقتا، –
 :قويشى. دەيدى –! كورسەت كانە، –
. رەدىكى ۇيىنە ەرتىپ بۇنى كىشكەنتاي. بەرەدى قازىن قولىنداعى دەپ –! قاز – مىنە كىرەيىك، ۇيىڭە ءجۇر، –

 نتايكىشكە بەرگەندە كەلە قايناپ قازان وتىرىپ، اڭدىپ قويشى. باستايدى اسا قازانعا ەتىن قازدىڭ كەيىن ودان
ءداۋدى كوتەرىپ الىپ، قازانعا سالىپ جىبەرەدى دە قاقپاعىن جابا قويادى. تۇنشىعىپ، ەرجەگەيلى ءولىپ كەتەدى. 

كتى عان ەسىككە تاپ بوالدى. ەسىقويشى جەر قىستاۋدى اراالپ، بارلىق ەسىكتەردى اشىپ قاراپ جۇرسە، ءبىر التىندا
 اشسا، بولمە ىشىندە حان قىزى وتىر. حان قىزى قويشىنى كورىپ:

 .دەيدى – كەلەدى، ءداۋ ءقازىر كىردىڭ؟ قاالي بۇندا كەلدىڭ، قايدان –
. ايدىباست كيىنە قىز. قويشى دەيدى –كەلدىم، ىزدەپ سەنى قايتامىن، الىپ اكەڭە ءجۇر، جايعاستىردىم، ءداۋدى –

 ەتەدى.ول ورامالدى ۇمىتىپ ك ىشىنە قىستاۋ جەر قويشى ءبىراق،. بەرەدى ساقينا التىن ورامال، جىبەك ءبىر قويشىعا
سونىمەن، قويشى مەن حاننىڭ قىزى ەكەۋى توعايعا جولداستارىنا كەلە بەرگەندە، قويشىنىڭ ەسىنە ۇمىتىلعان ورامال 

 تۇسەدى. قويشى كەرى كەتپەك بولسا، حان قىزى:
 .دەيدى –! بەرەيىن ورامال باسقا! بارما –
 يدى قويشى. جولداستارىنا:دە – كەرەك، ورامالىم العان اۋەلى ماعان –
 .بەرەدى قاال دەپ «ماقۇل» جولداستارى. كەتەدى قايتىپ دەپ –! كەلەرمىن تەز تۇرىڭدار، كۇتە مەنى –

ىن دا الىپ، جولداستارىنا قاراي كەرى جۇگىرەدى. قويشى جەر قىستاۋعا بارىپ، ورامالدى االدى، ءداۋدىڭ سىبىزعىس
والرعا جاقىنداپ كەلە بەرگەندە، جولداستارى اتتارىنا قامشى باسىپ بۇعان قاراماي قاشا جونەلەدى. قويشى ءارى 

 ايقايالپ، بەرى ايقايالپ، توقتاتا الماي، جاياۋ قاال بەرەدى.
وتىرعىزىپ، وزدەرى قىزدى حانعا تاپسىرىپ، جاقسى اتاققا يە قويشىنىڭ ەكى جولداسى حان قىزىن قورقىتىپ، ارباعا 

 بولعىسى كەلەدى.
 جالعىز قالعان قويشى توعايدى اراالپ، سىبىزعى تارتىپ جۇرسە، ىننەن ءبىر ۇلكەن ءداۋ شىعا كەلەدى:

 ىنگە ىزدانامالس قويشى. دەيدى –! ىنگە مىنا كىر، بە؟ سەن العان سىبىزعىسىن ءولتىرىپ، ءداۋدى كىشى كەشەگى –
ن جاقسى رادى. ءبىر جىل بويى جىلقىسىباقتى جىلقىسىن قويشىعا ءداۋ بولىپ، قۋىسى تاۋدىڭ – دەگەنى ءىن. كىرەدى

 باققانى ءۇشىن ءداۋ رازى بولىپ:
 ە،د دەيدى –! جۇرمە تيگىزىپ قولىڭدى زاتتارعا ونداعى اشىپ، كەبەجەنى مىنا جىبەرەم، ۇيىڭە ەلىڭە، ەرتەڭ –

 .قاالدى كەتىپ اڭعا ءوزى
دەپ كەبەجەنى اشادى. اشسا، ءىشى تولعان التىن ەكەن. قويشى « نە بولسا دا، مەيلى»قويشى ءداۋ كەتكەن سوڭ، 

 جۇدىرىقتاي ەكى التىندى جانىنا سالىپ االدى. ءبىر ۋاقىتتا ءداۋ كەلىپ:
 .دەيدى – كىم؟ اشقان كەبەجەنى –
 .قويشى دەيدى – جوق، اشقان ەشكىم –
 .االدى سۋىرىپ التىندى جانىنداعى قويشىنىڭ دەپ – التىن؟ قايداعى مىناۋ دەشە،ەن –
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ءداۋ بۇل ۇرلىعى ءۇشىن تاعى دا ەكى جىل جىلقى باعۋعا قالدىرادى. كۇندەردە ءبىر كۇنى ەكى جىل دا بىتەدى.  
 ەيدىد –« ەش نارسەگە ءتيۋشى بولما، ەرتەڭ ەلىڭە قايتارامىن!»تاعى دا ءداۋ ءبىر جاققا بارىپ كەلمەك بولىپ: 

 .قاالدى كەتىپ جاققا ءبىر ءوزى دە،
جۇرسە، ءبىر بۇرىشتا ءۇيىلىپ جاتقان گاۋھار تاستارعا تاپ بولىپ، بىرەۋىن الىپ، ەتىگىنىڭ  قويشى ايناال قاراپ

قونىشىنا تىعادى. ءبىر مەزگىلدە ءداۋ كەلىپ، زاتتارىن تۇگەندەگەندە، ءبىر گاۋھار تاسى جوق بولىپ شىعادى. ءداۋ 
 ىزدەپ ءجۇرىپ، قويشىنىڭ ەتىگىنىڭ قونىشىنان بۇنى دا تاۋىپ االدى.

 تاعى دا قويشىنى ايىپتاپ، ءبىر جىل جىلقى باقتىرادى.
ەندى قويشى مۇڭايىپ، شارشاپ، ەش نارسەسىنە تيمەستەي بوالدى. ءبىر جىل دا بىتەدى. ءداۋ تاعى ءبىر جاققا كەتپەك 

 دەپ – «!جارايدى»: قويشى. دەيدى –« ەندى ەرتەڭ ەلىڭە جىبەرەم، ەش نارسەگە ءتيۋشى بولما!»بولىپ: 
 دى، قويشى ەش نارسەسىنە تيمەي، ساقتىق جاسايدى.كەتە ءداۋ. قاالدى

ءداۋ كەلىپ، زاتتارىن تۇگەندەپ، زاتتارى تۇگەل بولعان سوڭ، رازى بولىپ، ءبىر شامالى ات پەن ەسكى شيالن،  
ولدى، ب جولداستارىڭ كەتكەلى ءتورت جىل»ەسكى بەلبەۋ، توت باسقان قىلىش بەرىپ، ەلىنە قايتارادى. ءداۋ قويشىعا: 

 .ۇيرەتەدى جولىن ءجۇرۋ دە، دەيدى –، «والر اداسىپ ءجۇر، ءالى ءبىر جىلسىز ەلىنە بارا المايدى
 سول ،شاپ بۇلعاپ قىلىشىڭدى كوتەرىپ، ورامالدى بەرگەن قىز ءوت، تىكە ۇستىنەن سونىڭ بار، داريا ارادا وسى –

 –ڭە جولداستارىڭمەن قاتارالس جەتەرسىڭ، ەلى بەرەر، سىنا ارتىڭنان دا، تۇرادى كوپىر ۇستىندە سۋ الدىڭنان كەزدە
 .دەيدى

قويشى اتىنا ءمىنىپ، ورامالىن كوتەرىپ، قىلىشىن بۇلعاپ، شابا بەرەدى. داريانىڭ ۇستىنەن كوپىر تۇرادى دا، ارتىنان 
« داستارىجول»قيراي بەرەدى. اتى دا جۇيرىك بولىپ شىعادى، ءۇش اي دەگەندە حاننىڭ وزىنە جەتەدى، سوڭىنان 

 دا جەتەدى.
قويشى كەلگەنىن حابارالماي، ءبىر ۇيدە قونىپ جاتادى. ەرتەڭىنە حان قىزى كەلگەن سوڭ، ەلىن جيناپ ۇلكەن توي 

 جاسايدى. تويعا كوپ جۇرت كەلەدى. حان سارايىنداعى الدىڭعى توپقا بارىپ قويشى دا وتىرادى.
 ننىڭ قىزى حانعا قاراپ:سول جەردە قويشىنىڭ قولىنداعى ساقيناسىن كورىپ، حا

 لەدى،بى سۇراپ جاعدايدى بارلىق قويشىدان ەسىتىپ، ونى حان. دەيدى –! باتىر – مىنا قۇتقارعان، داۋدەن مەنى –
 .ولتىرتەدى استىرىپ دارعا تاباندا جولداسىن ەكى كەتكەن تاستاپ قويشى

دى. اتى وزىپ كەلىپ، ءبىرىنشى بايگە االتوي بولىپ، ات شاپتىرىلىپ، كۇرەس بوالدى. ات بايگەسىندە قويشىنىڭ 
 كۇرەستە قويشى حاننىڭ بالۋانىن جىعىپ، ابىرويلى بوالدى.

 توي بىتكەن سوڭ، قويشى حانعا كەلىپ:
 .ەيدىد – قيارسىڭ، ماعان دا قىزىڭدى تابىلعان جوعالىپ بەر، سىيلىعىمدى اكەلدىم، تاۋىپ قىزىڭدى حان، ال، –

 حان ۋادەسىنەن تايىپ:
بەرە المايمىن، وزىمدەي حاننىڭ ۇلىنا بەرەمىن، باسىڭ امان، بايگەڭدى الدىڭ، ودان ارتىق  قويشىعا قىزىمدى –

 :اشۋالنىپ قويشى. دەيدى –سىيلىق قايدا؟ 
 .دەيدى –! ايت جەرىڭدى ۇرىساتىن ايتپەسە ورىندا، ۋادەڭدى –
 .حان دەيدى –! جارايدى –

 لىپ، حان جالعىز قويشىعا بەس ءجۇز اسكەرىن شىعارادى.ەرتەڭىنە تاڭ اتقان سوڭ، مايدان باستا
قويشى ورامالىن كوتەرىپ، قىلىشىن بۇلعاپ، سوعىسقا كىرىسەدى. قىلىشىن وڭعا سىلتەسە، وڭ بولىپ، سولعا سىلتەسە، 

 سول بولىپ، حاننىڭ بەس ءجۇز اسكەرىنىڭ ءبىرىن قالدىرماي قىرادى.
ىعىن تانىپ، قورىققانىنان قويشىعا قىزىن بەرەدى، بار بايلىعىنىڭ تەڭ بۇنى كورگەن حاننىڭ زارەسى ۇشىپ، باتىرل

 جارتىسىن ءبولىپ بەرىپ، باس ءۋازىرى عىپ بەلگىلەيدى.
 . جەلكىلدەك27

بۇرىنعى زاماندا نۇرمانبەت دەگەن حان بولعان، حان ءجۇز توقسان ەكى جاساعان، ونىڭ ازتەمىر دەگەن ءىنىسى بار 
 –ى كىسىگە باس بولىپ قولعا كەتتى. نۇرمانبەتتىڭ ەكى قىزى بولعان، ءبىرىنىڭ اتى ەكەن. ازتەمىر قىرىق ەك

 ءبىر ەلەدى،ك جەڭگەسىنە تاڭەرتەڭ. كورىپتى ءتۇس ۇيىقتاعاندا قىز ەكى. ەكەن تىنىكەي – اتى ءبىرىنىڭ كۇنىكەي،
 :شىعاردى باس جەڭنەن ءبىر ەكەۋى جامىلدى، شاپاندى

جاعاالي ءىس كوردىم، ەكى دە قارا تەڭ كوردىم، سورعاالپ اققان قان كوردىم، مەن ءبىر ءتۇس كوردىم، وت »
 «.جورىشى، جەڭگە، ءتۇسىمدى!
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 مەن،». ول دەدى –« بۇل ءتۇستى كىم كوردى؟»جەڭگەسى قايىن اعاسىنا كەلدى، ءتۇستىڭ جورۋىن سۇرادى. 
ىزىم ەكەن، ق ەكى كورگەن مۇنى ەمەسسىڭ، سەن كورگەن مۇنى»: ايتتى اعاسى قايىن. قاتىن دەدى – «!مەن

 .تۇسىنا اكەسىنىڭ كەلدى تىنىكەي مەن كۇنىكەي قىزى ەكى. دەدى –« كەلسىن، تۇسىما كەلىپ، ايتسىن!
 – دەدى، –جاماعات، 

 قۇالقتارىڭ بەرى سال،
 كەڭەستەرىڭدى ارى سال.

 بۇگىن تۇندە ءتۇس كوردىم
 وت جاعاالي ءىس كوردىم.
 ەكى دە قارا تەڭ كوردىم،

 سورعاالپ اققان قان كوردىم،
 جورىشى، اكە، بۇل ءتۇستى!

قىزدار بۇ ءتۇستى ايتقان سوڭ، باسقاالر بۇ ءتۇستى ەستىدى. ماعىناسىن بىلگەن باقسىالر، اقساقالدى اعاالر، باسى 
 .دەدى – «!ەنەر ۇيگە ولجالى – دەدى، –اعاڭ بۇگىن كەلەر، »شالمالى باباالر: 

 كۇنىكەي مەن تىنىكەي بۇل سوزدەرگە نانبادى. نۇرمانبەت حان ايتتى:نۇرمانبەتتىڭ قىزدارى 
 ءجۇز توقسان ەكى جاساعان، 

 قازدىڭ ەتىن اساعان،
 –ازتەمىر ۇيدە جوق بولدى، 

 ۇلەكجاست جاسار جەتى نۇرمانبەتتىڭ. جىاليدى دەپ –« ولەمىز!»دەدى. نۇرمانبەتتىڭ ساقالىنان جاس سورعاالپ: 
پىس باالمەن اسىق ويناپ جاتىر ەكەن، جىالعان نۇرمانبەتتىڭ ال استىندا قىردىڭ جەتى ن،ەكە بار باالسى دەگەن

 تەيىن،قاي جىالماي»: ايتتى حان. دەدى – «جىاليسىز؟ نەگە يەم، حان»–داۋسىن باالسى ەستىپ كەلدى. كەلدى دە: 
 :ايتتى باالسى. دەدى – «بولمادى ۇيدە ازتەمىر

 دەدى، –جىالما، اكەم، سەن! 
 .دەدى –وڭ باتاڭدى بەر! 

 ءدۇلدۇلىڭدى سايالشى، 
 سەمسەرىڭدى قايراشى!

 بۇل اۋىر جولعا بارايىن،
 جاۋعا ويران سااليىن.

 ءبىر كەلگەنىن ءبىر قىرايىن، 
 ەكى كەلگەنىن ەكى قىرايىن،

 .دەدى –بىرىنە ءبىرىن قوسايىن! 
 اكەسى ايتتى باالعا:

 سەنىڭ االر جاۋىڭ جوق،
 جوق، بويىڭ سەنىڭ وسكەن

 بۇعاناڭ سەنىڭ قاتقان جوق،
 باالقتا ءجۇنىڭ جەتكەن جوق.

 باال ءتىلىن المادى، باتاسىن سۇرادى، اكەسى وڭ باتاسىن بەردى:
 جورىتقاندا جولىڭ بولسىن،

 –جولداسىڭ قىدىر بولسىن، الال اكبار! 
 لسو تارپىسا، جەر اياعىمەن وڭ ءدۇلدۇلىڭ. دەدى –بار، باالم! »دەپ، دۇلدۇلىنە مىنگىزىپ، سەمسەرىن بەردى: 

 – !باالم قايت كوتەرسە، كوككە اياعىن وڭ تارپىسا، جەر اياعىمەن سول. دەدى –ياعىن كوككە كوتەرسە، كەلمە! ا
 .دەدى

. ەتتىك ءجۇرىپ دەپ –« ەسەن بولىڭدار!-امان»جەتى جاستا جاستۇلەك دۇلدۇلىنە مىنەدى، سەمسەرىن قولىنا االدى: 
ەلە جاتىر ەكەن. تۇلپاردان ءتۇستى، باال الدىڭعى ايىلىن بوس ك جاۋ قارادى، الىسقا شىعىپ، ۇستىنە بەلدىڭ ءبىر

تارتتى، ارتقى ايىلىن بەرىك تارتتى. ونان سوڭ اتىنا ءمىندى، ءبىر كەلگەنىن ءبىر قىردى، ەكى كەلگەنىن ەكى قىردى، 
ر باسى تەلەگەي الىپ بار ەكەن، تەلەگەي بىرىنە قوسادى، كوپ جاۋدى جايپادى. جاۋدىڭ ەڭ اياعىندا اسكە-بىرىن

 ايتادى:
 جاماعاتتار، تۇرا تۇرىڭىز،
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 بۇ جەردە وت جاعىڭىز،
 قۇماالق شاشايىق،

 بال اشايىق،
 قوي جاۋىرىنىن جاعايىق،

 جاۋدى االر ايالنى تابايىق.
 قۇماالق شاشتى، بال اشتى،
 جاۋىرىن جاعىپ قاراستى.

 ءبىزدى توسىپ جاتقان جاۋ ەكەن، 
 جاسار جاستۇلەك ءداۋ ەكەن.جەتى 

 اتساق، ونى اتا المايمىز،
 شاپساق، ونى شابا المايمىز،

 اتساق، مىلتىق تيمەيدى،
 شاپساق، قىلىش وتپەيدى.

 ال، وعان امال نە؟
 اسكەر باسى تەلەگەي

 كۇندى بوران سوقتىردى،
 اياز قاتايدى،

 باال توڭدى، جاۋرادى.
دۇلدۇلىڭ وڭ اياعىمەن جەر تارپىپ، سول اياعىن كوككە كوتەرسە، »ستى: ءتوڭعان سوڭ، اكەسىنىڭ ايتقانى ەسىنە ءتۇ

 .ءتۇستى ەسىنە دەگەنى –« قايتپا، ەگەردە سول اياعىمەن جەر تارپىپ، وڭ اياعىن كوككە كوتەرسە، قايت!
وككە كۇن بوران بولدى، سۋىق بولدى، باال مۇزدادى، توڭدى. ءدۇلدۇل سول اياعىمەن جەر تارپىدى، وڭ اياعىن ك

 كوتەردى، تۇلپارىنا ءمىندى دە كەيىن قايتتى. ۇلكەن اپاسى تىنىكەي، كىشى اپاسى كۇنىكەي الدىنان شىقتى.
 اپاسى ءبىر. ەنگىزدى ۇيىنە ءتۇسىردى، اتىنان دەپ –« اي؟!-اي؟! مۇزدادىڭ با، شىراعىم-توڭدىڭ با، قاراعىم»

اياعى  جىلىنسىن، مۇزداعان باسى توڭعان». سالدى قوينىنا اياعىن اپاسى ءبىر سالدى، قوينىنا الىپ، الدىنا باسىن
 .دەستى –، «جىلىنسىن

ەكى اپاسى تىنىكەي مەن كۇنىكەي ارتىنا قارادى، جاۋ كەلىپ قالعان ەكەن. ۇيىندە جەتى قۇالقتى قازانى بار ەكەن، 
ى. اق جاۋ كەلىپ قالد سونى جەتى جاسار جاستۇلەكتىڭ ۇستىنە توڭكەرىپ، ەكى اپاسى جاۋىپ، جاسىرىپ تاستادى.

شاھارىن شاپتى. ءجۇز توقسان ەكى جاساعان نۇرمانبەتتىڭ باسىن الدى. مالىن دا، جانىن دا الىپ، قايتىپ بارا جاتىپ 
 ەتسەك،ك ولتىرمەي. جاستۇلەك جاسار جەتى –بىزدى العان جاۋ مۇندا جوق ەكەن، ول »اسكەر باسى تەلەگەي ايتتى: ء

االنى مەن ول ب»دەيدى. سوندا قۋ اياق كەمپىر ايتتى:  – «!كەرەك تابۋ سىڭبەيدى، عابويىمىز ءبىزدىڭ دۇنيە بۇل
. ەدىد –، «تاۋىپ بەرەيىن، جاسىرعان جەرىن كوردىم. مەنىڭ مالىمدى، مەنىڭ جانىمدى تۇگەل قايتارساڭ، ايتامىن

 االنىڭب. بەردى وزىنە تۇگەل مالىن-دۇنيە اياقتىڭ قۋ. دەدى – «!ال تۇگەل تانىساڭ،»: ايتتى تەلەگەي قولباسى
ازان استىندا جاتقانىن ايتىپ قويدى. تەلەگەي قازاننىڭ قاسىنا كەلدى، قازاندى كوتەردى، باال جاتىر ەكەن، سول ق

جەردە باالنىڭ باسىن الدى، باسىن قانجىعاسىنا بايالدى، قان اقتى سورعاالپ، اسكەر باسى تەلەگەي قالىڭ ەلدى 
 ى كەيىن.جەسىر ەتىپ قايتت-جەتىم

كۇندەردە ءبىر كۇن ازتەمىر كەلدى. اق شاھار اڭىراپ قالعان ەكەن. اكەسى جوق، ءىنىسى جوق، شەشەسى جوق، 
قاتىنى جوق، ەكى قارىنداسى تاعى جوق. ءوزىنىڭ استىندا ءمىنىپ جۇرگەن بەدەۋ بيەسى بار ەدى، اتتان ءتۇستى، 

 جىالدى:
 ءجۇز توقسان ەكى جاساعان، 

 عانقازدىڭ ەتىن اسا
 نۇرمامبەتتەي حان يەم،

 دۇسپانعا باسىڭ الدىردىم،
 ءوتىڭدى جاۋعا جاردىردىم، 

 مەن ءوزىم ۇيدە جوق بولدىم،
 جوق بولدىم دا، بوق بولدىم.

 شۇعادان تۇسكەن قيىندىم،
 ماقپالدان تۇسكەن ويىندىم،
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 كۇنىكەيدەي كورىكتىم،
 تىنىكەيدەي تەكتىم،

 ءوزىم باردا ايتتىرىپ، 
 قالقام، بەرمەدىم!تەڭىڭە، 

 اقىرىندا بىرەۋگە
 تەگىننەن تەگىن ولجا قىلدىردىم،

 ات كوتىنە سالدىردىم
 اسىرەسە، سول كەكتى قايتەيىن!

 ۇيدە جۇرسەم، مۇڭداسىم،
 جولدا جۇرسەم، جولداسىم،

 جەتى جاسار، جاستۇلەك
 قاۋىرسىنىڭ قاتقان جوق،

 باالقتا ءجۇنىڭ شىققان جوق،
 بويىڭ سەنىڭ وسكەن جوق،
 اقىلىڭ سەنىڭ تولعان جوق،

 اي!-قاپىدا كەتتىڭ، جالعىزدىقتىڭ جامانى
ىپ، جىالي ۇيىقتادى. ءسويت-جەتى كۇن جىالدى، جەتى ءتۇن جىالدى، جىالعاندا ازتەمىر جەر باۋىرالپ سۇالدى، جىالي

 ۇيىقتاپ جاتقاندا ونىڭ قاسىنا ءبىر ادام كەلدى:
 ازتەمىر، كوتەر باسىڭدى،

 .دەدى –تۇر، تۇرەگەل! 
 ازتەمىر باسىن كوتەردى،
 كوتەرىپ باسىن وتىردى.
 كەلگەن ادام سويلەپتى:

 .دەپتى –سەن، ول جاۋعا بارما! »
 االر جاۋىڭ ول ەمەس،

 سارىباي دەگەن حان بار
 سونىڭ ءبىر باالسى بار.

 تيمەيدى، مىلتىق –اتسا 
 وتپەيدى، قىلىش –شاپسا 

 كۇيمەيدى، –وتقا سالسا 
 باتپايدى، –سۋعا سالسا 

 .جەتپەيدى قارعىس –قارعاسا 
 سارىبايدىڭ باالسى ەكەن،

 جەتى جاسقا بيىل جەتكەن،
 اتىن ءالى قويعان جوق،

 كەگىڭدى االر سول بوالر،
 ماناعى ازتەمىر تۇردى

 قولىن جۋدى،-بەتى
 ءبىر قويدى جالىنىپ سويدى، 
 ءبىر ءتىلىم ەت جەدى، 

 ماناعى تۇسىندە كورگەن ادام قىدىر ەكەن.
 قارا بەدەۋ بيەسىن ەرتتەپ ءمىنىپ، سارىبايدى ىزدەپ جونەلدى.

 سارىباي دەگەن باي ەكەن،
 كۇندەردىڭ بىرىندە

 جيىن تويعا
 ءتورت بيەمەن 
 ءتورت سابامەن بارعان ەكەن، 
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 سارىباي ءبىر باالعا زار ەكەن.
قۋالر وتىرىك تويعا سارىبايدى شاقىرادى. سارىباي قاتىنىن ەرتىپ ءتورت بيەمەن، ءتورت سابا قىمىز ارتىپ كەلدى. 

 ادامشىلىقتارىڭ جوق»الدىنان ەشكىم شىققان جوق، قۇرمەت تە جوق، سارىباي اشۋالندى، كىسىلەردى بوقتادى. 
 بار االب تازشا كىشكەنە ءبىر. المادى قايتارا جاۋاپ رىبايعاسا اۋىلداعىالر. دەدى –« ەكەن، ءبىزدى مازاق قىلدىڭدار!

ۇل سالەمدى بوقتاما، ب»المادى، بوقتادى، باال ايتتى:  سالەمىن سارىباي بەردى، سالەم شىقتى، سىرتقا سول ەكەن،
 .«تويى كەلەتۇعىن باردىڭ باالسى –توي 

 ۇلى بارعا ورىن بار،
 قىزى بارعا قىزىق بار.

 جوق،ۇلى جوققا ورىن 
 قىزى جوققا قىزىق جوق.

سارىباي مۇنى ەستىپ، دولدانىپ، ءتورت بيەنى باۋىزداپ تاستاپ، ءتورت سابا قىمىزدى جارىپ تاستاپ، قاتىنىمەن 
ەكەۋى ۇيىنە قايتتى. استىنا مىنگەن بوزجورعا اتى بار ەكەن، بوزجورعا اتتى بەلدەۋگە بايالدى، ءوزى قاتىنىمەن 

ا، قۇداي، ءوزى قاي جاقتاسىڭ، قايدا بولساڭ » سۇراپ، ەكى ەتەگىن بەلىنە ءتۇرىپ الىپ: ەكەۋى قۇدايدان ءبىر باال
-ۇرەج. كەتتى ءجۇرىپ قاڭعىرىپ،. الدى بەت تۇزگە جاپان دەپ –« دا، مىنە، ءبىز سەنەن باال سۇراپ قاڭعىردىق!

 ىنىپءىل تىكەنەككە ەتەگى نىڭكيىمى كەلدى، تىكەنەككە اق ءبىر ارقاالدى، قاتىنىن ارىقتايدى، سارىباي جۇرە
تولى  ەن، اسپاننان بالەك جوق ۇيىقتاعان قاتىنى قالدى، ۇيىقتاپ سارىباي. وتىردى شارشادى، قاتىنى جۇرگىزبەدى،

 كۇمىس تاباق ءتۇستى، ىشىندە كۇمىس قاسىق بار ەكەن.
 تۇرەگەل، بايىم،

 تىلەكتى بەردى قۇدايىم،
 اسپاننان تاباق ءتۇستى!

 تۇرەگەلدى.سارىباي 
 .جەدى بال قاسىق ءبىر دەپ –« بىسمىلال!»ء 

 قاتىنىنا بايى ايتتى:
 دەدى –« سەن دە جە!»

 ەدى.د –، «قۇداي باال بەرەر
 قاتىنى ءبارىن دە جەپ قويدى،

 ەكەۋى ماس بولدى،
 بىرى قۇشاقتاپ جىعىلدى.-ءبىرىن 

 كۇشتەرى كىردى.-جاس كۇنگى قۋات
 سونان سوڭ ەسىن جيىپ،

 ڭ جاسىن تىيىپ،كوزدەرىنى
 بىرىنە ەمىرەنىپ ءيىپ،-بويالرى بىر

 بىرى قۇشاقتاپ ءسۇيىپ،-ءبىرىن 
 كۇلىپ، ۇيلەرىنە قايتتى.-ويناپ

 قاتىنى بۋاز بولدى.
 ءبىر ۋاقىتتا قاتىنى بوساندى. 
 ءبىر قىز، ءبىر ۇل تاپتى. 

سيىر سويدى، جوعارعى ەلدى والر ەندى توي قىلدى، بار بايلىعىن بەردى، ون بيە سويدى، ون قوي سويدى، ون 
شاقىردى، تومەنگى ەلدى شاقىردى، اياماي مالىن قىردى، جۇرت جيىلىپ كەلگەندە، تاباق تارتىپ بەرگەندە، كەلگەن 
جۇرتتى سىيالدى، مىنەر اتىن مىنگىزدى، كيەر تونىن كيگىزدى، اتى جوققا ات بەردى، تونى جوققا تون بەردى. 

لعان كوپ تويعان سوڭ، كەلگەن ەلى تارقادى. شالقار كولدىڭ باسىنا شاتىر سويىلعان مالدى جەگەن سوڭ، جيى
تىكتى، باال ويناپ ءجۇردى، توبىلعىدان جاق قىلدى، شيدەن وق قىلدى، كارى كەمپىردى، كارى شالدى اتتى. ولگەن 

 السىنبا اكەسى. دەدى –« باالڭىزدى تىيىڭىز!»كەمپىرلەر مەن شالداردىڭ تۋىستارى سارىبايعا كەلىپ جىالدى: 
ى ەرىست قويدىڭ توقسان ەكەن، بار قۇلى الىپ سارىبايدىڭ. دەدى – «!بار جىلقىعا قوي، ويىندى باالم،»: شاقىردى

وعان تەلپەك تىماق شىقپايدى ەكەن. ماناعى سارىبايدىڭ باالسى جىلقىعا كەتتى، توپايقۇلعا كەلدى. اق ساقالى بار 
دەيدى ەكەن، كۇن ىستىق بولعاندا « قاراعاي»دەيدى ەكەن، قاراسىن « قايىڭ»ەكەن، ساقالىنىڭ اعىن جۇرت 

ى ەكەن. سول كەزدە ازتەمىر جىلقىعا كەلدى، قاراعايدىڭ توقسان تورى اال ايعىردىڭ ءۇيىرى ساقالىنا ۇيەزدەپ تۇراد
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منىڭ ىشىندە ساقالى»دەپ اتىن ءبىر اعاشقا بايالپ جاتىپ قالدى. توپايقۇل ايتتى:  -«كولەڭكەلەيىن»ءىشىن پاناالپ 
ۋ دەبە قارا مىنگەنى ەكەن، حان ازتەمىر قاراسا، دەگەنگە «ءجۇر بيت». دەدى –« بيت ءجۇر، باالم، الىپ بەرشى!

نىڭ سەن مەنىڭ ساقالىم»بيە ەكەن، سارىبايدىڭ باالسى ازتەمىر حاندى ۋىستاپ ۇستاپ، توپايقۇلعا الىپ كەلدى. 
 ،«اممىناد بەيشارا ءبىر ەمەسپىن، ۇرى مەن جوق،»: ايتتى ازتەمىر. دەدى –« ىشىندە نەعىپ ءجۇرسىڭ؟ ۇرىمىسىڭ؟

. دەدى – «ارماعىمنىڭ اراسىنا سالىپ سەنى جوق قىاليىن با؟ب باراسىڭ، قايدا كەلدىڭ، نەگە بولسا والي». دەدى –
 سورلى ۇلب بىلەمىز، ءبىز جۇرگەن كورىپ كۇندە ساقالىڭىزدى ءسىزدىڭ بايعۇسقا، تيمە»: ايتتى باالسى سارىبايدىڭ

 .دەدى – «اعاتاي؟ ەدىڭ، ءجۇر نەعىپ» «!ءبىلسىن قايدان
 جوققا تونى بەرەدى، ات جوققا اتى. دەيدى –، ءوزى جومارت! مىرزا ءوزى ءجۇرمىن، ىزدەپ اۋىلىن سارىبايدىڭ –

 پەيدى،كەس قىلىش شاپسا، وتپەيدى، وق اتسا ەكەن، بار باالسى جاسار جەتى بارايىن، مىرزاعا سونداي بەرەدى، تون
 .ازتەمىر دەدى – سۇرايىن، باالسىن

 .«مەنمىن –، سارىبايدىڭ باالسى بار اۋىلىمىز ءبىزدىڭ استىندا بەلدىڭ –بارساڭ، اناۋ »باال ايتتى: 
ازتەمىر كەتتى، ءبىر ۋاقىتتا سارىبايدىكىنە كەلدى. ازتەمىر حاندى اتتان كوتەردى، ۇيگە وتىرعىزدى، امانداستى، 

 ەسەندەستى.
 .دەدى – باراسىڭ؟ قايدا –
 .دەدى –! كەلدىم سىزگە –
 .باي دەدى – ەدى؟ بار وتكىزگەنىڭ نە بەرگەنىڭ، نە بىزدىكىندە –
 كەلدىم، دەپ تاعايىن ايدار قويىپ، ات ادەيى ەكەن، جوق قويىلعان ءالى اتى ونىڭ. ەكەن بار باالڭىز ءبىر ءسىزدىڭ –
 .دەدى –

 سارىباي ايتتى:
 االنىڭب ازتەمىر. قۋاندى دەپ – تابىلدى، جاڭا ويىمداعىم ەدىم، جوق قويعىزعان كىسىگە باسقا سەنەن بارەكەلدى، –

 .دەدى – «!جارايدى جاقسى،»: اكەسى. دەدى –« جەلكىلدەك بولسىن! جاسار جەتى»: اتىن
 .دەدى –« ات االمىسىڭ، ات بەرەيىن، تون االمىسىڭ، تون بەرەيىن!»حان: 

 مىرزا ىنش سەنى عوي، ءجۇرسىڭ بەرىپ سىڭارىنا ەگىزدىڭ بىرىنە، ەكىنىڭ ءار توندى پەن ات المايمىن، –ازتەمىر: 
ەرگىش بولساڭ باالڭدى بەر، باالڭدى قاالپ سۇراعالى كەلدىم، سەنىڭ مىرزالىعىڭدى ب ماعان كەلدىم، ەستىپ دەپ

 .اقىردى دەپ – «!جونەل تۇر، بەرەيىن، نەگە باالمدى»: سارىباي. دەدى –سىناعالى كەلدىم، 
ارىباي س. دەدى –« نە سۇراپ كەلگەن ەكەن؟»ازتەمىر جىالپ، شىعىپ كەتتى. سارىباي ۇيىنە كەلدى، قاتىنى ايتتى: 

. دەدى –، «بىزدىڭ جالعىز باالنى سۇراي كەلگەن ەكەن، سونى مەن بەرمەي ۇرسىپ، قۋىپ جىبەردىم»ايتتى: ء
 ەكەن، جوق ىڭاقىل اۋ،-ەكەن وسى دەگەنى «بىتەدى قاتتىعا تاستان ساسىققا، دۇنيە» بۇرىنعىالردىڭ»: ايتتى قاتىنى

ەن نارسەسىنە كىسى ساراڭدىق قىلماسا بوالر ما؟ ءبىزدى قۇداي بەرگ قىلىپ مىرزالىق قۇدايدىڭ مىرزا. بايىم بايعۇس
 .دەدى –« دەگەن اتتان قۇتقاردى، بىزگە سول قاناعات، شاقىر، بەرى كەلسىن، السىن!« قۋ باس»

 ىنەزىنمەن باالمنىڭ ءوزىن تاپتىم، م»سارىباي تىماعىن قولىنا الىپ، بىلعاپ شاقىردى، ازتەمىر شاقىرعان سوڭ كەلدى. 
تاپقانىم جوق. باالنىڭ وزىنە بار، باال ساعان ەرىپ كەتەمىن دەسە، بەتىنەن جارىلقاسىن، قايدا بارسا جولى بولسىن، 
ءبىر جامان الجىعان شال، قاقيعان كەمپىر قىزىعىن كوردى نە، كورمەدى نە، ءتىرى بولسا قىزىعىن حالىق، جۇرت 

 .دەدى –« كورسىن!
 كىلدەكجەل جاسار جەتى»: ايتتى ازتەمىر. دەدى –« ىنىمە نە دەپ ات قويدىڭ؟»ۇل: ازتەمىر جىلقىعا باردى، توپايق

 ىزگەب ەكەن، جوق اقىلىڭ اعام،»: ايتتى باال. «ەكەن ات جامان-جاپ»: ايتتى توپايقۇل. «قويدىم ات دەپ بولسىن
كەرەك » باال ايتتى:«. كەرەكسىڭ قاتتى ماعان سەن كەلدىم، ساعان ىنىم،»ء: ايتتى ازتەمىر. «جاقسى ات قويعان وسى

 – ،«جىبەردى وزىڭە دەپ ءبىلسىن ءوزى باالم سۇرادىم،»: ازتەمىر. دەدى –« بولسام، مەنى اكەمنەن سۇرادىڭ با؟
 .دەدى

 سەندە جانىم مەنىڭ كەتسەم، ءولىپ بەر، ات ءبىر ماعان اعاتايىم،». باال دەدى –، «جارايدى، اعا، مەن بارايىن!»
ڭنان االيىن. ءتىرى بولىپ كەلسەم، مالىمنىڭ جارىمى سەنىكى بولسىن، سەن اعا بول، مەن ءىنى قولى اقىرەتتە تۇرسىن،

 .توپايقۇلعا دەدى –،«شەشەمدى سەن كۇت، ماعان ءبىر ات بەر-بواليىن، مىناۋ اكە
جاعاسىندا  ىر داريانىڭجىلقىنىڭ جايىلىپ جاتقان داالسى بەس شاقىرىم ەكەن، توپايقۇل باالنى ەرتىپ ءجۇرىپتى. ءب

تۇرىپ توپايقۇل جىلقى بىتكەندى قۇيرىعىنان ۇستاپ الىپ، داريانىڭ ار جاعىنا القتىرا بەرىپتى. سوندا ءبىر قوتىر 
كۇرەڭ تاي داريانىڭ ورتاسىنا شوپ ەتىپ ءتۇسىپ كەتىپتى. سۋعا بالىقتاي بايپاڭداپ، ۇيرەكتەي قايقاڭداپ، ەكى 

جۇزىپ جۇرە بەرىپتى. توپايقۇل شالما تاستاپ تارتقان ەكەن، تايدى سۇيرەپ اال الماپتى. جاعىنا دا شىقپاي داريادا ء
 پ،جىبەرى تاستاپ موينىنا تايدىڭ الىپ، جۇلىپ دەپ –، «بەرى اكەل»سونان سوڭ باال شالمانى توپايقۇلدان: 
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قۇل: وپايت. قالىپتى ەيبىلم قالعانىن كەلىپ نەعىپ قااليشا، قاسىنا بەرىپ جىلپ تاي ەكەن، قالعان تارتىپ
ىلىپ، دال ق-دەپ ۇمتىلعان ەكەن، تاي تۋالعاندا قۇلدىڭ قالىڭ قاراعاي بولىپ جۇرگەن ساقالىن دال« جۇگەندەيمىن»

 -«جۇگەندەيمىن»قۇلدىڭ باسىن يت مۇجىگەن قۋ باستاي قىلىپتى. سونان سوڭ جەتى جاسار جەلكىلدەك ءوزى 
بەرىپتى.  دەپ تۇرا« قىلشا موينىم تالشا»باسىن يزەگەندەي باسىن يزەپ،  دەپ ۇمتىلعان ەكەن، تاي بۇلك ەتپەيدى،

توقىمىن سالعاندا دونەن بولىپتى، مىنسە، بەستى بولىپتى، سانىنا قامشى تيگەندە -جۇگەن سالسا، قۇنان بولىپتى، ەر
لە نەجو دەپ – «!بول ەسەن –حوش »التى جاسار ات قالپىنا ءتۇسىپ، وق جىالنداي ويناقتاتىپ، ءمىنىپ الىپ: 

 بەرىپتى.
 .دەپتى –، «ماعان وڭ باتاسىن بەرسىن، قارا قورجىنىن بەرسىن، سەمسەرىن بەرسىن!»ازتەمىردى اكەسىنە جىبەرىپتى: 

، جولداسىڭ جورىقتا جولىڭ بولسىن»ازتەمىر سارىبايعا كەلدى، سارىبايعا باالسىنىڭ ايتقانىنىڭ ءبارىن تۇگەل ايتتى. 
 ىن بەردى.باتاس وڭ دەپ، –، «قىدىر بولسىن!

ازتەمىر جەتى جاسار جەلكىلدەكتى ارتىنان قۋىپ ءوزىنىڭ ەلىنىڭ شەتىنە كەلدى، قىرىق جىگىتىن ەرتىپ الدى. قىرىق 
« سىن!قاي قاشقانىمىزدى قۇداي تاپ»ءبىر كىسى بولدى. ءبارى باس قوسىپ، جەلكىلدەككە جەتتى. ايداالدا انتتاستى. 

تاۋ باسىنا شىق، جاۋدى قارا، كورىنە مە، »سار جەلكىلدەك ازتەمىرگە: جا جەتى. ەلدىك ورتاسىنا جەر. دەستى –
 .دەدى –« بايقا!

 ۇگىردى،ج قاراي تومەن تاۋدان دەپ –« ويباي!»ازتەمىر تاۋعا شىقتى، توڭىرەكتىڭ ءتورت بۇرىشىنا كوز جىبەردى: 
 ازتەمىر قاشتى. دەدى –!« ەمەس جاۋ االر ءبىز اق،-كوپ جاۋ قايتىڭىز، قاشىڭىز،» ءمىندى، اتقا دە كەلدى

 «!تۇر اتۇر»; جەتتى قۋىپ قاشقانداردى ءمىندى، اتقا كۇرەڭشە ءىشتى، اسىن جەلكىلدەك جاسار جەتى جولداسىمەن،
 كوپ، سانى جاۋدىڭ قورقامىز، ءبىز قايتىڭىز،»: ايتتى ازتەمىر. «ما؟ وسىالي ءسوز ايتىسقان ازتەمىر، ا،». دەدى –

جوق، اعا، قايتپايمىن، سەن قايتساڭ جۇرە بەر، نوقتالى باسقا ءبىر ءولىم، قاشقان »ال ايتتى: با. دەدى – ،«ازبىز ءبىز
 .دەدى – ،«ءىسى قاتىن –

باال اتىنىڭ باسىن بۇرىپ الىپ، جاۋعا قاراي ءجۇردى، ءبىر وبانىڭ باسىنا شىقتى. جاۋ كەلىپ قالعان ەكەن. كۇرەڭ 
، يەم، ءتۇس ۇستىمنەن، ايىلىڭ باۋىرىما، جۇگەنىڭ كەڭسىرىگىمە باتىپ بارادى، قۇيىسقانىڭ اي»اتقا ءتىل ءبىتتى: ء

توقىمدى ال، اۋنايىن، جۇگەنىمدى ال، -قۇيرىعىما باتىپ بارادى، بەل تۇرمانىڭ بوساتاتىن ەمەس. مەنى جاالڭاشتا، ەر
لدى اۋناپ ءشوپ جەيىن، تىلەكتى بەرسە سو-قۋنايىن، وڭ جاعىما ءبىر اۋنايىن، سول جاعىما ءبىر اۋنايىن، وڭدى

 ى،سىپىرد توقىمدى-ەر اعىتتى، ايىلدى. دەدى –، «جاساعان، ۇستىمە مەنىڭ ەر بىتەر، بويىما ەرەن كۇش بىتەر
 ات تۇرەگەلدى، اسادى، ءشوپ اۋنادى، جاعىنا سول اۋنادى، جاعىنا وڭ اۋنادى، ات. بەردى قويا الدى، جۇگەندى
وس الدىڭعى ايىلىمدى ب»انداي! جەلكىلدەك تۇلپارىنا ءمىنىپ الدى. تۇرع قاراپ كىسى بولدى، توقىمدى-ەر كۇمىس

! اشپا كوزىڭدى اراالسپاي جاۋعا جۇم، كوزىڭدى دە ءمىن ماعان». دەدى –« تارت، ارتقى ايىلىمدى بەرىك تارت!
 .تۇلپارى ەدىد – «!سەرت ساعان سوقساڭ تايسالىپ سەرت، ماعان كەتسەم تايىپ اينىر، جۇرەگىڭ

جەلكىلدەك اتقا ءمىندى، كوزىن جۇمدى، ات اسپانعا ۇشقانداي الىپ ۇشتى. جەلكىلدەك جاۋدىڭ ورتاسىنا كىرىپ، 
كوبىن بايقاي المادى. توبەلەس ساال بەردى. -ەتىنە تاياق تيگەندە كوزىن اشتى. ورتادا جۇرگەن سوڭ جاۋدىڭ ازىن

سا، اتتىڭ تىزەسىنەن قان. ماڭايىندا جان قالماپتى، ولگەنى ءولىپ، ولمەگەنى ءبىر مەزگىلدە اتتىڭ اياعىنىڭ استىنا قارا
باسىن ساۋعاالپ، قاشقان ەكەن. باال ءبىر وبانىڭ باسىنا كەلىپ، اتتان ءتۇستى، جەلپىندى. اسكەر باسى تەلەگەي دەگەن 

مىلتىق وتپەيدى، شاپسا،  بۇل ءبىزدىڭ االر جاۋ ەمەس، اتسا،»الىپ ەكەن، كۇنشىلىك جەردەن بايقايدى ەكەن. 
قىلىش كەسپەيدى، قارعاسا، قارعىس جەتپەيدى، وتقا سالسا، كۇيمەيدى، سۋعا سالسا، باتپايدى، ەرەكشە جارالعان جان 

 ور ،تۇسىرەيىك ورعا مۇنى قازىڭىزدار، ور جىگىتتەر،». ول دەپتى –، «اق مۇنىڭ بويىندا اقىل جوق-ەكەن، جالعىز
 دەگەن – «!اۋ-ەكەن جەر جىعىالرلىقتاي كىسى–كەن، مىناۋ ە ور – مىناۋ» مۇنىڭ! قازىڭدار تەرەڭ قازساڭدار

 ،«قاالدى دە تۇسەدى كەلىپ، داالقتاپ دەپ كەتەمىن ءوتىپ شاۋىپ كورىپ، جەردەي جاي بولمايدى، دانەمە ويىندا
 .تەلەگەي دەدى –

جىگىتتەرى جيىلىپ ور قازدى، جەتى جاسار جەلكىلدەك جەلپىنىپ وتىر ەكەن، اسكەر باسى تەلەگەي دۇعا وقىدى. 
جەلكىلدەك اتىنا ءمىنىپ تۇرا شاپتى. اتى ورعا سۇرىنە جازداپ، قارعىپ شىعىپ كەتتى. جەلكىلدەك وردا قالدى. اتىن 

 ەنس قىالسىڭ، نە». اكەسىنە دەدى –« ان بايالرسىز!ولجاڭىزدى ماع»تەلەگەي ۇستاپ الدى. تەلەگەيدىڭ قىزى: 
. ىلدىقي دەپ –، «مەيرامدا جەگىپ، سەيىلگە شىعامىن»مەدى. قىزى: بەر اتتى دەپ – «!قىزسىڭ ەمەسسىڭ، ەركەك

 جاۋدىڭ ىجەت. كەسىلەر باسىم مەنىڭ بەرسەم، ساعان اتتى بۇل ەم، ءبىلىپ بوالرىڭدى جۇزىقارا»ء: قىزىنا تەلەگەي
 .بەرەدى اتتى قىزعا دەپ – «شارا؟ نە وعان بولسا، سەنەن اجالىم بولدىڭ، سەن ءبىرى
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وسى ۇيدەن اتتى دا شىعارماڭدار، قىزدى دا شىعارماڭدار، »جەتى قابات تەمىر ۇيگە اتتى ەنگىزدى، قىزدى دا ەنگىزدى. 
 نەەكەۋى باالنى جاسار ىجەت ءبىر. دەدى –، «بۇل ۇيدەن بوسانىپ بۇالر شىقسا، بىزگە بۇل جارىق دۇنيە جوق

 .قويدى قاراۋىلشى كوپ سىرتىنان قويدى، كۇتۋشىگە
جەتى جاسار جەلكىلدەك وردا جاتىر ەكەن. ءبىر قوڭىر قاز قاڭقىلداپ كەلىپ، قاسىنا قوندى. جەلكىلدەك ءوزىنىڭ 

بيەنىڭ ەتى  عان قىرىقما»شىناشاعىن قاناتىپ، اق جەيدەسىنىڭ ەتەگىن جىرتىپ الىپ، ءوزىنىڭ وردا جاتقانىن ايتىپ: 
رگە سارىارقا دەگەن جە»ەلىنە جىبەردى.  جازىپ، قانىمەن شىناشاعىنىڭ دەپ، –، «كەرەك، قىرىق سابا قىمىز كەرەك

بار، سارىباي دەگەن بايعا بار، ءۇيىنىڭ قاق قاسىنا بار دا قون. مىنە، مەنىڭ كويلەگىمنىڭ شۇبەرەگى ەكەنىن تانىر، 
 اڭەرتەڭت. جەتتى سارىبايدىكىنە ۇشتى، الىپ قاز قوڭىر. دەدى –« بۇالردى سەنەن االر دا، وزىڭە تيمەي قويا بەرەر!

ستاپ دەپ ۇ« باالما بەرەيىن»ىباي تىسقارىعا قۇمان اال شىعىپ دارەت الدى، قاسىنا قوڭىر قاز كەلىپ قوندى. سار
باال قازدى ۇيىنە الىپ كەلىپ سىالدى، سيپادى. قاناتىنىڭ استىندا »الدى، قىزىن شاقىردى، قىزىنا بۇل قازدى بەردى. 

 اعاسىنىڭ كورىپ، اينالدىرىپ دەپ –« ن شۇبەرەك؟قىلعا نە –بۇل »جەلبىرەپ جۇرگەن شۇبەرەكتى كوردى. 
 داۋسىنا ىالعانج قىزدىڭ. بەردى قويا ەڭىرەپ قالىپ، شوشىپ پاقىر قىزى سوڭ، تانىعان ەكەنىن جىرتىعى كويلەگىنىڭ

: ىايتت قىز. قالدى ءۇرپيىسىپ دەپ – «قالدى؟ بوپ نەمەنە». كەلدى دوسى كەلدى، شەشەسى كەلدى، سارىباي
 شەشەسى. دەدى – ،«قان اال قىزىل-قىپ – ءوزى شۇبەرەك، –منىڭ كويلەگىنىڭ جىرتىعى مىناۋ اعا جالعىز»

 سۇمدىق جاماندىق، جىالپ ءۇشىن سول». قارادى الىپ جۇلىپ قولىنان دەپ – «!كانەكي»: كەلىپ جۇگىرىپ
كەن. مۇنىڭ ءبارىن ءوزى ە جاتىر وردا ءوزى ەكەن، ءتىرى شۇكىر، قۇدايعا باالم». دەدى – «!قىز بەتپاق باستاما،

ويىنان شىعارىپ، تىرىلىگىن، ەسەندىگىن ءبىلدىرىپ، ءوز قولىنان بايالپ، ءوز قولىنان ءوزى قىلماسا، اۋادا ۇشىپ 
جۇرگەن قۇس ولگەن كىسىنىڭ كيىمىن جىرتىپ اال ما، مۇنشا شيمايدى ساال ما؟ مىناۋ قان جانە جارادان اققان قان 

 – مىناۋ بوالدى، قارالتىم ءتۇسى قان ارام اققان جارامەن قان، –ىقتيارىمەن شىعارعان ەمەس، ءوز دەنەسىنەن ءوزى 
. دەدى –! ولمەيدى جاۋدان ولەدى، اجالدان باالم مەنىڭ بار؟ نە جىاليتۇعىن بۇعان عوي، قان تازا قىزىل-قىپ
وز ىمىز الىپ، ءوزىڭ كورگەن بق سابا قىرىق الىپ، بيە تۋ قىرىق جۇرتىڭدى، جي مالىڭدى، قىر دا سوي! بار تۇر،»

 لىنە تومەنگى سويدىردى، بيە جورعا شاقىرتىپ، ەلىن جوعارعى سارىباي سوڭ، دەگەن –« جورعا اتتى جەتەلەپ!
 جاماعات،». ىجيىپت جۇرتىن-ەلىن تولتىرىپ، قىمىزعا ءبارىن اكەلىپ، سابا قىرىق سويدىردى، بيە توبەل شاقىرتتى،

تون الىڭدار! جاس باالم جەلكىلدەك ورعا ءتۇسىپ قالىپتى، جاراعان اتتى ءمىنىسىپ، -تا باال بوز سالىڭدار، قۇالق
 .دەدى –« جاراعان توندى كيىسىپ، جابىال سوعان بارايىق!

 .دەدى –« بارامىز! بەيسەنبى كۇنى جۇرەمىز!»بوزباالالر: 
باي، ءوزىڭ بارماساڭ، »دى. دە –« باراتۇعىندارىڭ جۇرىڭدەر!»تاڭ اتتى. بەيسەنبى كۇنى سارىباي ايتتى: 

 الدى، يەب قىرىق. ەرتتى قاسىنا دوسىن قىزىن، قاتىنىن، اشۋالندى، سارىباي. جۇرت دەدى –« باراتۇعىنىمىز جوق!
. تاپتى اۋسىمەند سىبىزعىنىڭ سول تارتتى، سىبىزعى باال. كەلدى باالعا كۇندە ءبىر كەتتى، الدى، قىمىز سابا قىرىق

، سۇيەگىن اق جەدى-ش جىبەك ارقانمەن تاماق ءتۇسىردى. اشىققان ەكەن، ءبىر بيەنىڭ ەتىن ءبىرقۇال قىرىق امانداستى،
مۇرنىنان شىعاردى، قىرىق بيەنىڭ ەتىن قىرىق اساپ جەپ قويدى. قىرىق سابا قىمىزدى جارىپ، باالنىڭ اۋزىنا 

ويعانىم جوق، قىرىق بيەنىڭ ت جوق،». دەدى –« تويدىڭ با؟»اعىزدى، قىرىق سابا قىمىزدى تۇگەستى. دوسى: 
 ءبىر سويدى، اتتى بوز. دەدى –« ىشىندە ءوزىم كورگەن مال جوق ەكەن، بوز ات بار ما، بار بولسا، سويىڭىز!

 جىالي-جىالي شەشەسى اكەسى،. دەدى ،«المايسىڭدار شىعارا مەنى سەندەر! قايتىڭدار ەندى». تويدى ەتىنە جاپىراق
جاتىپ قالدى. ءبىر ۋاقىتتا جەلكىلدەك وردان شىعىپ كەتتى. باال كەلە جاتسا، جەردىڭ  وردا جەلكىلدەك. كەتتى قايتىپ

« االيكۋم!اسساالۋماع»استىنان ءبىر ءتۇتىن شىعادى، ءتۇتىن شىققان جەرگە كەلسە، ءبىر ءۇي بولدى، ول ۇيگە ەندى: 
 قايدا». دەدى –« سالەمشى، باالم! شىق، جوعارى! ۋاعااليكۋماسساالم»: ەكەن بار كەمپىر اياق قۋ ءبىر دەدى، –

 «!انمىنج جۇرگەن دەپ بواليىن قىز قىزسىزعا بواليىن، ۇل ۇلسىزعا»: ايتتى باال. دەدى – «ادامسىڭ؟ جاتقان بارا
 .دەدى –

 باال گەكەمپىر ءىشتى، باال بەردى، قۇيىپ بوزا اياق ءبىر. دەدى –« ماعان باال بول، باال قىاليىن»كەمپىر ايتتى: 
باال ايتارىن دا «. قايدان جۇرگەن باالسىڭ؟ ايت ماعان، شىنىڭدى»تۇردى. ءبىر كۇندە باالدان سۇرادى:  بولىپ

شەشەكە، شىنىمدى ايتايىن، سارىباي دەگەننىڭ باالسى ەدىم، سوالي ءبىر جاۋعا »بىلمەدى، ايتپاسىن دا بىلمەدى. 
ولتىرىپتى، تىنىكەي، كۇنىكەي دەگەن ەكى اپامدى شىعىپ ەدىم، اسكەرباسى تەلەگەي نۇرمامبەت دەگەن حانىمىزدى ء

 «الىپ كەتىپتى، جەتى جاستاعى جاستۇلەك دەگەن باۋىرىمدى باۋىزداپتى، سول جاۋدان كەگىمدى االيىن دەپ ەدىم،
 تىما مىنگەن استىمداعى ءتۇسىردى، ورعا الداپ مەنى تەلەگەي اسكەرباسى بەرمەدى، تىلەۋىمدى ول قۇداي. دەدى –

اپ، دەپ مەنى ەسىركەپ، اي« يەم»ەدى، سول اتىمنىڭ قايدا كەتكەنىن بىلمەي قالدىم. سونان ءبىر ۋاقىتتا  ءدۇلدۇل
 .دەدى –، «جايىم-جالعىزىمدا بولىسىپ وردان ءوزى شىعاردى، سول مەنىڭ جۇرگەن ءمان
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 –« اما!تىنىمدى بوقتشىن ەكەن. سەن ماعان شىن باال بولساڭ وتىنعا بار، و -جاقسى، بۇل ءسوزىڭ»كەمپىر ايتتى: 
 ارقا بىرء. سالدى بوقتاپ وتىندى كەلگەندە، ارقاالۋعا الىپ، جيىپ ءجۇرىپ جاياۋ وتىندى كەتتى، وتىنعا باال. دەدى

 بوقتاماساڭ، ەرتەڭ،». دەدى – «بوقتادىڭ؟ نەگە باالم،»: بەردى كوجە اياق ءبىر كەمپىر. كەلدى الىپ وتىندى
. دەدى –، «منىڭ ءبارىن قوپار، جالعىزىن قالعىزبا، قوپارا الماساڭ باسىڭدى االمىنتوعايى». دەدى – ،«بار توعايعا

. استامادىت اعاش جالعىز قوپاردى، اعاشتاردى باردى، توعايعا جۋدى، قولىن-بەتى تۇردى، ەرتەڭ ۇيىقتادى، جاتتى، باال
ال ڭ قاسىنا توعايدى ءۇيىپ تاستاپ، باءۇيىنى كەمپىردىڭ بوقتادى، كەمپىردى تەرلەدى، كوزى ەدى، جاتىر كەلە الىپ

مەپ پە ەدى، دە« جانى كەيىگەن ءتاڭىرىسىن قارعايدى»باال ايتتى: «. نەگە بوقتادىڭ؟»ۇيگە كەلدى. كەمپىر ايتتى: 
ءوزىڭدى جاراتقان قۇدايدان قااليسىڭ، ادامنىڭ شاماسى كەلمەيتۇعىن جۇمىسقا جۇرت بوقتاسىن دەپ جۇمسايدى عوي 

 .دەدى –، «ىم سول، ونان سەنىڭ دانەمەڭ كەتكەن جوق، جۇمىسىڭ ورنىنا كەلگەن سوڭ نە بار؟دەپ، بوقتاعان
 جامان ڭ،ءجۇردى ايداۋىما كونىپ، ايتقانىما الىپ، ءتىلىمدى قىلدىڭ، قىزمەت ماعان سەن جارايسىڭ، باالم، جارايسىڭ،»

ىن، جاقسىلىق قىاليىن. تەلەگەيدىڭ قىزىنا باراي ءبىر ساعان دە مەن ەندى. دەمەدىڭ دەيسىڭ تۇر نە قولىندا كەمپىردىڭ
 .دەدى –، «ول قاردى ساعان كوندىرىپ، ۇيىندە تۇرا الماستاي قىاليىن

 .قالدى شاشالىپ جوتەلىپ، كەمپىر. دەدى – مە؟ كىرگىزە ۇيىنە ما، جوالتا سەنى شەشە، –
مىن با، قىزدىڭ جاتقان تەمىر ءۇيدىڭ ۇشپاي بولىپ كەپتەر كوك مەن –. دەدى – دەيدى؟ نە شۇناق مىنا! ويباي –

تەرەزەسىنە قونبايمىن با! مەن ساعان ءبىر وڭدى باي تاۋىپ كەلدىم دەمەيمىن بە، ونان سوڭ، ول قاردا جان قاال 
 .كەتتى ۇشىپ بولىپ كەپتەر كوك كەمپىر دە دەدى –ما؟ 

اۋ، -جولىڭدا سارعايدى، سورلى ەنىڭس كوزى ەكى دەپ، كەلەدى قاشان سەنى يەسى اتتىڭ كۇرەڭ بيكەش، قىز –
ساعان نە بولدى، وسى سىقىلدى ات قولىڭا تۇسكەندە، جانۋاردى ويناقتاتىپ مىنەتىن ءبىر كەز بولسا، قاالي ءداتىڭ 

، شەشەڭ سەنى قانشا جاقسى كورگەنمەن باي بوال ما-شىدايدى؟ تەمىر ۇيدە قاتقانىڭنىڭ عانا باسىنا وتىرمىسىڭ، اكە
 اسىر بوالدى.-ەگەندە قىز ايراند –! اۋ؟-جامان كۇڭ

 دىم،ە جاتىر باعىپ دەپ، تابار، كەلىپ ىزدەپ ءبىر دا قاالي اتىن يەسى اتتىڭ سوڭ، كورگەن وسىنى دە ءوزىم –
 .دەدى – جولىعايىن؟ جەردەن قاي تاۋىپ، قايدان ونى مەن ءبىراق

لىپ، ءبىر بايعا جالشىلىققا جۇرگىزەيىن، كە الىپ شاھارعا وسى باالنى ول ايتايىن، ساعان مەن باالشىعىم، ۋاي، –
 اركىم ەپد –جۇرت اڭىز قىالر، ءبىر جات، بوتەن جۇرتتىڭ جاس باالسى پالەنشە بايعا جالدانىپ قويشى بولىپتى، 

 سۇرىپاال ءوزىڭ وزىڭنەن سەن سوندا جەتەر، قۇالعىڭا بىرەۋدەن بولماسا بىرەۋدەن ءسوز سول قىالر، ءسوز تاڭىرقاپ
 نداسو سۇرار، سەنەن دەپ –« نە قىلدى، نە قىلدى؟»تەن تورگە قاراي دوماال، توردەن ەسىككە دوماال، ەسىك اۋىر،
 جاپان قجازى ەكەن، شىقسام سەيىلگە ارعىماقپەن كۇرەڭ تاقالدىم، ولۋگە بولىپ قۇسا پىستى، ىشىم»ء: ايت سەن

جالىن، شەشەڭ شىعارتار. سەنى داالعا  شەشەڭە. شىعارماس بىلەر، عوي، سۇم اكەڭ. دە ،«ەكەن كورسەم داالنى
شاراپ بەرەر. ىشكەن ماس، جەگەن توق بوالر، سوندا -جۇرتىن جيار، توي قىالر، اراق-شىعارماقشى بولسا، اكەڭ ەل

ى نتەلەگەيدىڭ جالعىز قىزىنىڭ ەمشەگىن ۇستاعاننىڭ ارما»سەن شىعىپ سەيىلدە جۇرگەندە بوزباالالر اڭىز قىلىسار: 
 شاپ كەلىپ ساعان دەپ، – «دەيسىڭ؟ بار نەسى»: قويشى جۇرگەن باعىپ قوي سوندا. دەپ –، «بار ما ەكەن؟

 – «!قۇتىالرسىڭدار سوندا قىاليىن، تۇمان كۇندى مەن. قاش دا، ال مىنگىزىپ ارتىڭا سەن سوندا. جابىسار ەتىپ
 .ۇيرەتتى اقىل دەپ،

باالم، سەنى قىز ءسۇيدى، سەنى اپارىپ بايعا جالدايىن، جىلىنا ءبىر قوي بەر »كەمپىر ۇيىنە قايتتى، باالعا كەلدى. 
 تىراو بولىپ دۇعاگوي ۇيدە ءسىز جۇرەيىن، جالشىلىققا بارىپ ءوزىم مەن شەشە، جارايدى،»: باال. دەدى –، «دەيىن

 قاال پبەرى باتاسىن كەمپىر. بەردى جونەلە باال دەپ – ،«رمىنكەلە وسىندا سالىپ تۇسسە، قولىما قىز بەرىڭىز،
 ،«والدىب بەرسەڭ، قوي ءبىر ەڭبەگىمە جىلعى بىر»ء: ەدى دەپ –« اقىڭا نە االسىڭ؟»بەردى. باال شاھارعا كەلدى. 

 .دەدى –
 نىكىسە جامانى قالعان سوڭىندا الماي تۇرا جونەلگەندە، ءورىپ قوتانىنان قوي باقساڭ، جاقسى قويدى جارايدى، –

 ەپ قىزىل وگىزدى ءمىنىپ الىپ، قوي جايدى.د – «!بوالدى»: باال. باي دەدى –! بولسىن
ءبىر كۇندەردە تەلەگەيدىڭ جالعىز قىزى اۋرۋ بولدى. ەسىكتەن تورگە دوماالدى، توردەن ەسىككە دوماالدى، اكەسىنە  

. دەدى – «اكەم كەلسىن، مەن اۋرۋمىن، قۇسا بولىپ بارامىن، سەيىلگە شىقسام جاقسى بوالر ەدى؟»كىسى جىبەردى. 
لگە ىڭىز اۋرۋ بولدى، قۇسا بولىپ ءولىپ بارامىن دەيدى، سەيىقىز»كىسىسى قىزدىڭ اكەسىنە كەلىپ ايتتى:  جىبەرگەن

 .دەدى – ،«قىزىڭ ايتتى دەپ –« شىقسام جاقسى بوالر ەدىم
 .دەدى –، «جاتسىن، سەيىلگە شىعارمايمىن، شىقتى بولدى، قىز قاشادى»اكەسى ايتتى: 
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جوق، ايتقانمەن قاشا ما، سەيىلگە  اداممەن ءۇيىر بولعان جوق، ءتىرى پەندەمەن ءتىل قاتىسقان»شەشەسى ايتتى: 
شىعار. قۇداي جاراتقان جارىق دۇنيەنى كورسىن، كوڭىلى باسىلسىن، ءتىپتى داالعا شىقپاعان سوڭ، قۇسا بولىپ ءولىپ 

 .دەدى –« كەتەر!
ە دسىدان قاشىپ كەتسە، مەن ونى قۋمايمىن، ۇيو ەگەر. بولىستىڭ قىزىڭا بولىسپادىڭ، ماعان قىلدىڭ، ۇرعاشىلىق –

 .اكەسى دەدى –قاسىمدا وتىرعان سەنىڭ باسىڭدى االمىن، 
جۇرتىن، جاماعاتىن جيدى، توي قىلىپ، اس بەردى. قىزى كۇرەڭشە اتقا -قىزدى سەيىلگە شىعارماقشى بولدى. ەل

ڭ وسى كۇرەڭ اتقا ءمىنىپ جۇرگەن كىمنى»سالت ءمىندى، سەيىلگە شىقتى، ءسويتىپ جۇرگەندە جەلكىلدەك كەلدى. 
 اسىپ،جاند بىرەۋىڭ اۋ،-يتتەر»: ايتتى جەلكىلدەك ،«قىزى تەلەگەيدىڭ»: ايتتى جاماعات كوپ. دەيدى–« قىزى؟

 قويشىنىڭ جامان»: بوزباال كوپ تۇرعان قاراپ. دەدى – «ما؟ بولماي ۇستاساڭدار ەمشەگىن بارىپ جاناماالپ
 بوربايالپ، بوربايالپ، وگىزدى قىزىل. دەدى –« ڭ، سەن بارىپ ۇستاي قويشى!بولسا ەر! اۋ-كوكتە كوڭىلى

 شاپ ارتىنا ڭقىزدى سالدى، قاسىنا ارتقى ەردىڭ قولىن ءبىر سالدى، ەمشەگىنە قولىن ءبىر. باردى جەتىپ اۋقاالقتاتىپ
ەنىن لكىلدەكتىڭ تاقىمى تيگجە. دەدى –،«!باسىن اتتىڭ جىبەر ال،»: دا الدى ءمىنىپ قارعىپ اق-ءبىر ءتۇسىپ، ەتە

بىلگەن سوڭ، كورگەن كوردى، كورمەگەن كورە الماي قالدى، كوككە ۇشتى ما، جەرگە كىردى مە كۇرەڭ ات 
ىنىكىنە ەسەن شەشەس-جۇرتى ءۇيىلىپ قاال بەردى. جەلكىلدەك قىزدى امان-دەگەندەي بولدى دا كەتتى، تەلەگەيدىڭ ەل

 الىپ كەلدى.
لەگەيدىڭ جۇرتىنا كەلدى. تىنىكەي، كۇنىكەي اپاالرىن قىزدى سوندا قويدى دا، ءوزى كۇرەڭ اتقا ءمىنىپ، قايتادان تە

ىزدەپ جۇرسە، تىنىكەي ولگەن ەكەن، كۇنىكەي سونىڭ باسىندا جىالپ وتىر ەكەن، تىنىكەي ولگەنىنە ءۇش كۇن 
ا دەگەن مەن سارىارق»بولعان ەكەن، كۇنىكەي سونى قايتەرىن بىلمەي وتىر ەكەن. جەلكىلدەك كەلدى دە كۇنىكەيگە: 

 – ،«جەلكىلدەك –، قازاق دەگەن ەلدەن ىزدەپ كەلگەن باۋىرىڭمىن، اپاتاي، سارىبايدىڭ باالسىمىن، اتىم جەردەن
 .كورىستى قۇشاقتاسىپ تۇرەگەلىپ جەردە سول. دەدى

 دەپ –القىمنان، اينااليىن! ح تۋعان ۇل ىزدەيتىندەي ءبىزدى ارتىمىزدان اينااليىن، سەنەن قاراعىم، اينااليىن، –
 انقالع ءتىرى دە، كومدى تەپكىلەپ قازىپ، تەرەڭ ارۋالپ، جاۋىپ اق اپاسىن ۇلكەن. باستى ارەڭ ماۋقىن جىالپ،
 .كەلدى شەشەسىنىكىنە الىپ، كۇنىكەيدى اپاسى

ءوزى كۇرەڭ اتقا ءمىندى، سەمسەرىن قولىنا الدى، تەلەگەيدىڭ شاھارىنا باردى. اسكەر باسى تەلەگەيدىڭ شاھارىن  
شاپتى. تەلەگەيدى ۇستاپ الدى. مۇرنىن تەستى، ءجىپ وتكىزدى، جەتەكتەپ الىپ كەلدى، شەشەسىنىڭ ۇيىنە كەلدى، 

ولىپ، ءوز ەلىنە كەلدى. ازتەمىرگە جولىقتى. امانداستى. اپاسىن الىپ ءجۇردى، تەلەگەيدىڭ قىزىن الدى، تورتەۋ ب
 .بولدى ءىنى ازتەمىرگە. قىلدى توي. دەدى –« و، جاساعان، كورسەتەر كۇن بار ەكەن!»كورىستى. 

 .ەلكىلدەكج دەدى – كەلدىم، الىپ دەپ قولىمەن ءوز السىن، ءوتىن جارىپ، سىرتىنان قىلىپ اعاڭداي تەلەگەيدى مىنا –
، بولدى كەلىن ماعان قىز تۋعان مۇنان بولدىڭ، ءىنى ماعان سەن ەدى، جوق وبال تا قىلساق نە انبۇع وي، –

قۇدايعا رازىمىن. ءىنىم، ساعان دا رازىمىن، تاپ سەنى تاپقان اناڭنان، اينااليىن، مۇنىڭ قاسىقتاي قانىن، شىبىنداي 
 ۇرنىنانم بوساتىپ، اياعىن-قول دەپ، –جانىن قي، كەلىنىم، مەن سەنى ەسەن كورگەن قۋانىشىم ءۇشىن بايالدىم، 

 .الدى ءجىبىن
ولتىرىپ تاستاعاندارىڭ جاقسى ەدى، ەندى مەن نە دەپ ءجۇزىقارا بولىپ، قالعان مۇنان دا مەنى ء»تەلەگەي ايتتى: 

 «!كەنە بۇيىرعان جاقتان وسى توپىراعىم – ولسەم نەسىبەم، تاتار –جۇرتتىڭ بەتىن كورەمىن! ءتىرى جۇرسەم -ەل
 .دەدى –

 «.قۇشىن توبەمىزدەن وق اتىسايىايتىسقان ءسوزىمىز بار ەدى، قاشپايمىن دەگەن، قاشتىم، ونىڭ ء»ازتەمىر ايتتى: 
 .دەدى –، «اتپا! مەن كەشتىم»جەلكىلدەك ايتتى: 

 «.جوق، بولمايدى، اتىسايىق توبەمىزدەن»ازتەمىر ايتتى: 
 قاتپا وق توبەسىنەن المادى، ءتىلدى ايتقان قويمادى، بولمادى، اقىر. دەدى –« قوي، اعا!»جەلكىلدەك ايتتى: 

 .جەلكىلدەككە دەدى –، «ات! سەن بۇرىن ىنىمسىڭ،»ء. بولدى
ازتەمىر ءوز توبەسىنە ءوزى وق اتتى. وق ءدال توبەسىنە كەلە جاتىر ەدى، جەلكىلدەك وقتى قاعىپ جىبەردى. وق 

 بارىپ جەرگە ءتۇستى. ەندى جەلكىلدەك ءوزىنىڭ توبەسىنەن ءوزى اتتى، وق كەلدى دە جەرگە ءتۇستى.
 .ازتەمىر دەدى –! اتايىق تاعى كەل، –
 .دەدى –قوي بوالر، وسى اتىسقانىمىز جەتەدى. ەكەۋمىز دە اق ەكەنبىز، ءتىرى قالدىق،  –

اتىسپايمىز، الگىندە مەن بولماسام، وق »دەپ تۇرىپ الدى. جەلكىلدەك: « تاعى اتۋ كەرەك»ازتەمىر ءتىل المادى، 
 .دەدى –، «كەلىپ توبەڭە تيەتىن ەدى، مەن وقتى قاعىپ جەرگە جىبەردىم
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مەن قۇدايعا جالعانشى بولىپ، جالعان دۇنيەدە جۇرگەنىمنەن ولگەنىم ارتىق، ءوزىمدى ءوزىم قۇدايعا »ازتەمىر ايتتى: 
. الدىجى جەلكىلدەك. قالدى ءولىپ ازتەمىر. ءتيدى دە كەلدى ءدال وق توبەسىنەن. اتتى وقتى دەپ –، «بەرگەنىم

رازىمىن، جەلكىلدەك ساعان دا رازىمىن، قىزىم ساعان  دە مىرگەازتە ولگەن مەن»: ايتتى تەلەگەي. كومدى ازتەمىردى
دە  تى. ەندى مەن-دا رازىمىن، سەن بولماعاندا، نۇرمانبەتكە نە قىلعان بولسام، ماعان دا ازتەمىر سونى قىلسا كەرەك
ىپ شۇ دەپ، –، «ءوزىمدى ءوزىم حاققا بەرەمىن، جالعان دۇنيەدە جارتى پەندە بولىپ كۇن كەشكەنشە ولگەن ارتىق

تۇرەگەلىپ، توبەسىنە وق اتتى. اتقان وعى ءدال كەلدى دە ءتيدى. جەلكىلدەك ونى دا جاقسىالپ كومدى. تەلەگەيدىڭ 
قىزىن الدى. نەكەسىن قيدىردى. كۇنىكەي اپاسىن سۇيگەنىنە بەردى. ءوز ەلىنە قايتتى. جەرىنە كەلدى. سارىباي اكەسى 

عىز قارىنداسىن توپايقۇل زورلىقپەن الماق بولىپ، توي قىلىپ جاتىر ەكەن. ءتىرى ەكەن، شەشەسى ءتىرى ەكەن، جال
وپاسىز، مەنىڭ قارىنداسىمدى زورالپ نەگە الماق »اكەسى، شەشەسى قارتايىپتى. جەلكىلدەك توپايقۇلعا اشۋالندى: 

 ى.نا جەتتمۇراتى بارشا بولىپ، باس جۇرتىنا-ەل. مالداندى مالىن اكەسىنىڭ. جازاالدى جاۋىزدى دەپ –« بولدىڭ؟
 . حانشەنتەي28

بۇرىنعى زاماندا قارىس قارا باتىر بار ەكەن، ءوزى توقسان بەستە جاسى بار ەكەن، ءوزىنىڭ قاتىنى بار ەكەن سەكسەن 
بەس جاستا، ون مىڭ جىلقىسى بار ەكەن. جانە ءبىر جەردە دونەن قارا باعىس، قۇنان قارا باعىس، جاقسى جيرەن 

را باعىس بار ەكەن. بۇل ۇشەۋى كەلگەن. قارىس قارا باتىردىڭ جىلقىسىن الىپ كەتكەن. قارىس قارا اتتى كەنجە قا
باتىر ونى بىلمەي قالعان، ءۇش كۇننەن سوڭ بىلگەن جىلقىسىن الىپ كەتكەنىن. ءوزىنىڭ قولىندا قالعان تاۋسارى ات 

 قاتىنى. ەدىد –، «الىپ كەتكەن، قۋامىن ارتىنان مەنىڭ جىلقىمدى ءۇش قارا باعىس»بولعان. قاتىنىنا باتىر ايتقان: 
 .دەيدى – «!ولەيىن ولسەم،»: ايتتى باعىس. دەپ – «!ولتىرەر سەنى قۋما،»: ايتتى

باتىر تاۋسارى اتىن ۇستاپ الىپ كەلىپ، ءمىنىپ جونەلەدى.ۇش كۇن بۇرىن الىپ كەتكەن جىلقىسىن ءۇش ساعاتتا 
الىپ كەتتى، ۇيىنە الىپ بارىپ، قىرىق قۇالش شىڭىراۋ قازىپ، سونىڭ  قۋىپ جەتتى. ءۇش قارا باعىس ونى ۇستاپ

ىشىنە قارىس قارا باتىردى تاستادى. قۇدىقتىڭ اۋزىن تاقتايمەنەن جاپتى، ونىڭ سىرتىنان كىرپىش سوقتىردى، تاعى 
 ونىڭ سىرتىنان ءبىر داريا اكەلىپ ورناتتى. داريانىڭ سىرتىنان قىرىق كىسى قاراۋىل قويىپتى.

نىڭ ءوزى كەتكەندە ۇيدە قالعان سەكسەن بەستەگى قاتىنى بۋاز بولعان، ونان ءبىر باال تۋدى. باالسى ون جاسقا و
: ادىايت باال. دەدى – ،«جوق سەنىڭ اتاڭ»: ايتادى شەشەسى. دەپ–« اتام قايدا؟»كەلگەندە شەشەسىنەن سۇرادى: 

ن ىزدەپ كەتەر دەپ ايتپايدى. سول باال اتاسى ايتسام ايتپايدى، اتاسىن شەشەسى. دەيدى – «تۋدىم؟ قايدان مەن»
ە، باالم، سەن ءوزىڭ جاقسى باالسىڭ، مۇندا سەن نەعىپ ءجۇرسىڭ، »اسىق ويناپ جۇرەدى. ءبىر كەمپىر ايتتى: 

بىلەمىن، اتاڭ قارىس قارا دەگەن »كەمپىر ايتتى: «. سىز اتامدى بىلەسىز بە؟»باال ايتتى: ء«. اتاڭدى ىزدەمەي؟
بار ەدى، ون مىڭ جىلقىسى بار ەدى، سول جىلقىسىن جاۋ الىپ كەتكەن. اتاڭ سونىڭ ارتىنان كەتكەن، سول  باتىر

 «.اتاڭنىڭ ءولى ەكەنىن، ءتىرى ەكەنىن بىلمەيمىن. سەن ول اتاڭدى ىزدەپ تاۋىپ الساڭشى!
نىڭ ىڭ بار ەكەن، سول اتامشەشە، سەن مەنىڭ اتام جوق دەپ ەدىڭ، اتام مەن»باال قايتىپ كەلدى، شەشەسىنە ايتتى: 

سول ساعاتتا جاۋدىڭ قولىنان تاۋسارى ات قاشىپ كەلدى. باال بۇل تاۋسارى اتتى ۇستاپ الدى، «. ارتىنان ىزدەيمىن
ە، باالم، سەنىڭ اتاڭ جاۋ قولىندا تۇتقىندا جاتىر ەدى، اتادان تۋعان ەر بولساڭ، اتاڭدى »تاۋسارى ات باالعا ايتتى: 

 .دەدى –، «لى ءتىرى. مەن اتاڭنىڭ اتىمىنتابارسىڭ. اتاڭ ءا
باالسى اتاسىن ىزدەپ جۇرمەك بولدى، تاۋسارى اتتى ۇستاپ الىپ، ءمىنىپ جونەلدى. تاۋسارى ات باالنى كوتەرە 
المايدى. باال تۇسە قالىپ، تاۋسارى اتتى قولتىعىنا قىسىپ جەلىپ كەتتى. ءبىر زاماندا ءبىر داريا كولگە جەتتى. كەلە 

اال كەلىپ بىرىنە سوقتىعىپ قىرىلىپتى. سول ب-ا سول داريانىڭ سىرتىنداعى قاراۋىلدا تۇرعان قىرىق كىسى بىرجاتقاند
 دەنجەر كورگەن كوز سەن»: ايتتى كىسى ول. دەپتى –« اسساالۋماعالەيكۋم، نەتكەن جان ەدىڭ؟»جەتكەن سوڭ: 

ول ايتتى: « ؟سەن كىمسىڭ»ايتتى:  باال. «ىرمىزجات قىرىلىپ سوكتىعىسىپ بىرىمىزگە-بىر جەلگەنىڭدە قاراپ بىزگە
دەگەن  قارا باتىر-قارىس« سىزدەر مۇندا نەعىپ جۇرسىزدەر؟»بىز ءۇش قارا باعىستىڭ نوكەرلەرىمىز. باال ايتتى: »ء

 ىسىنىڭك قىرىق جەردە سول دەپ –، «قارىس قارا باتىر مەنىڭ اتام بوالر»باال ايتتى: «. الىپتى كۇزەتىپ تۇرامىز
ءولى مە،  اتام»داريانى جىرىپ ءبىر جاققا اعىزدى. سونان سوڭ، قۇدىقتى اشىپ، اتاسىن شاقىرادى  سول. الدى باسىن

دەپ، سول اتاسى جاۋاپ بەرمەدى. باعاناعى داريانى قايتا جىرىپ الىپ كەلىپ، سول قۇدىققا قۇيادى. « ءتىرى مە
جانە ەكىنشى جەردەن ءبىر داريانى جىرىپ اكەپ قۇيادى، تاعى اتاسىن شاقىرادى، اتاسى كىشكەنە جاۋاپ بەرەدى. 

ماسساالم، ۋاعااليكۋ»دەپ، باال سالەم بەرەدى، اتاسى: « اسساالۋماعااليكۋم»اتاسى سۋدىڭ بەتىنە قالقىپ شىعا كەلدى. 
. «ىنمباالسى باتىردىڭ قارا قارىس مەن». دەدى – «باالسىسىڭ؟ كىمنىڭ سەن باال،»: جەردە سول. دەدى –« باالم!

سا، ءبىز ءسىزدىڭ اتاڭىز بوالرمىز. ال، باالم، مەن مۇندا كەلىپ مۇنداي بولدىم، كەل، ەكەۋمىز قايتايىق، بول والي»
. يدىدە –، «مەن قايتپايمىن، اناداعى اكەتكەن ون مىڭ جىلقىمنىڭ ارتىنان ىزدەپ بارامىن»باال ايتتى: «. ۇيگە

ەدى، مەن مۇندا جاتقانىمدا سەن ىزدەپ كەلىپ مەنى كەلم ءحالىم دە مەنىڭ اكەڭ سەنىڭ تۇگىل، سەن باالم، قوي،»

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1204 bet 

. «شىعاردىڭ، سەن تۇتقىنعا تۇسكەن سوڭ، سەنى كىم ىزدەپ االدى. مەن قارتايدىم، وسى ەسەنىمىزدە قايتايىق ۇيگە
 «.اتا، مەن قايتپايمىن، سول جىلقىمنىڭ ارتىنان ىزدەپ بارىپ ولسەم، ولەيىن!»باالسى ايتادى: 

 باال .ايرىلىسادى امانداسىپ ەكەۋى. دەدى –« امان بول، اتا!»اتاسىن تاۋسارى اتىنا مىنگىزىپ، ۇيىنە قايتارادى. 
 .كەتتى ىزدەپ جىلقىسىن

ءبىر زاماندا، كۇندەر بولعاندا، ءبىر تاۋعا كەلدى، تاۋدىڭ ۇڭگىرى بار ەكەن، ەندى تاۋدىڭ ۇڭگىرىنىڭ ىشىندە ءبىر  
. دەدى –« اسساالۋماعااليكۋم، كەمپىر!»ردىڭ ۇيىنە بۇل باال ەنىپ كەلدى. كەمپىر جاتادى. كەمپى

 :ايتادى باال. دەدى – «ادامسىڭ؟ سۋىق قانداي تۇسىڭ»ء: ايتتى كەمپىر. دەدى – «!باالم ۋاعااليكۋماسساالم،»
. ىدەد – «!ەمشى بەرەيىن، ەمشەگىمدى باالم، كەل،»: ايتتى باالعا كەمپىر. دەيدى – «!اداممىن ءمۇساپىر – مەن»
ىالي ە، كەمپىر، ايتقان ءسوزىڭ وس»اال كەلىپ ەمە بەردى، كوگەرىپ تالىپ قالدى كەمپىر. باال ەمشەگىن قويا بەرىپ: ب

 كەمپىر باسىن كوتەرىپ:«. ما ەدى، ەمشەگىڭدى ەمگەندە، تالىپ قالدىڭ، كوزىڭدى اشىپ باسىڭدى كوتەر، شەشە!
«. شەشەكە، ءۇش باالڭىز قايدا كەتتى؟»باال ايتادى: «. . سەندەي ءۇش باالم بار ەدىە، باالم، ماعان باال بول»
باال: «. قايدا كەتسىن، جاۋعا كەتتى. سەن ماعان باال بول، باالم، ۇشەۋ ەدى، ءتورتىنشى سەن بوالرسىڭ»
 منىڭباال شەيىن، نگەكۇ از تۇر جۇرە جاسىرىنىپ سەن بولساڭ، باال ماعان»: ايتتى كەمپىر. دەيدى –« جارايدى!»

مىنەزى تەرىس بولسا دا قورقۋشى ەمەسپىن »ى تەرىس ەدى، كوزىنە سەن كورىنسەڭ، سەنى ولتىرەر. مىنەز
 .تۇرىپتى بولىپ باال كەمپىرگە دەپ –، «تەنتەكتەردەن

 – ،«جوق ەشكىم»: ايتتى شەشەسى. دەيدى –« شەشە، ۇيدە كىم بار؟»ءبىر كۇندەرى ۇلكەن باالسى كەلىپتى.  
 ،«مىنبوال مەن»: داعى-تۇردى باال سوندا. دەدى –، «بار، ءبىر كىسىنىڭ ءيسى شىعادى كىسى شەشە، جوق،». دەدى

 .كەلدى شىعا دەپ –
، «ەرەكاتىسپاق اتاڭنىڭ باسىنا، الىسپاق ك»باال ايتتى: « اتىسپاق كەرەك پە، الىسپاق كەرەك پە؟»ۇلكەن ۇلى ايتتى: 

ر قولتىعىنا قىسىپ جىبەرمەيدى. ءبىر ۋاقىتتا ورتانشى ءبى كىسىنى بۇل باال سادى،الى جەردە سول ەكەۋى. دەدى –
 الىم»ء :ايتتى اعاسى. دەيدى –« بۇل باالنى ولتىرمەي، نەگە قويدىڭ؟»باالسى كەلدى. اعاسىن كورىپ داۋىستادى: 

 تۇگىل، اعاڭ»: ايتتى باال. «جىبەر اعامدى باال، ە،»: ايتتى ۇل ورتانشى. «ءىنىم كور، كەلە سەن كەلمەيدى،
 ەكەۋىن .الىسادى ەكەۋىمەن باال ءبىر كەلدى، باالعا ۇل ورتانشى قالىپ، تۇسە اتىنان. دەدى –، «زىڭدى ولتىرەمىنءو

. قالدى الماي ەسويلەس بىرىنە-بىر ەكەن، جەر شاقىرىم جيىرما اراسى قولتىعىنىڭ ەكى. تۇرادى قىسىپ قولتىعىنا ەكى
عامدى ە، باال، ا»ارا باعىس كەلدى، ول ونان جامان اقىرىپ كەلدى: ق كەنجە بار اتى جيرەن جاقسى ۋاقىتتا ءبىر تاعى

 ڭدىۇشەۋى تۇگىل ءبىرىڭ قورىقپايمىن، دە سەنەن بەرى، كەل»: كۇلدى باال. دەدى –،«جىبەر. ولتىرەمىن، سەنى
ىپ قويادى، ىسق بىالي الىپ، قۇشاقتاپ ءيىپ بىالي ۇشەۋىن الىسادى، قالدى، تۇسە اتىنان ءىنىسى كەنجە. «ولتىرەمىن

 ە،»: تىايت باال. دەدى –« ە،باالم، مەنىڭ ايتقانىم سوالي ما؟»اۋزىنان قارا قانى كەتتى. باعاناعى شەشەسى كەلدى. 
 ءۇش ڭسەنى مەن بولسام، ەمبەگەن ءسۇتىن ەمشەگىڭنىڭ سەنىڭ بەرەيىن، قويا باالڭدى ءۇش بوالدى، قۇپ شەشەم،
 باال سوالي دەپ ءۇش باالسىن قويا بەرەدى.«. ىمەد ولتىرەر ۇشەۋىن ەدىم، ويماسق باالڭدى

ە، باالم، ەندى قايتەمىز؟ وسى باالنى باال قىلىپ االيىق. ءۇش باالسى ايتتى: »شەشەسى ءۇش باالسىمەن اقىلداستى: 
 ىپ،ال قوسىلىپ تورتەۋى. جۇرەدى بولىپ باال سوڭ سونان ىشەدى، انت باالمەنەن ارادا سول. دەدى –« جارايدى!»
 «شەشەكە، مەن العانداي ءبىر جاقسى قىز بار ما؟»عان جاۋدى قويمايدى. سونان سوڭ ءبىر كۇندەردە باال ايتتى: الما
 ارىك كەلگەن جاسقا مۇنشا سىز»ء: ايتتى باال. دەدى – ،«جوق قىز جارايتۇعىن ساعان»: ايتتى كەمپىر. دەدى –

جارايتۇعىن  جوق، باالم، ساعان»كەمپىر ايتتى: «. تپايسىزاي ماعان ءسىز ونى بىلەرسىز، قىزدى جاقسى ءسىز شەشەمسىز،
 «.كىز جوق

بىر جەردە التىن سارى الىپ دەگەن ءبىر الىپ بار ەكەن، سوعان تورتەۋمىز »تاعى دا تورتەۋى بىرىگىپ الدى. ء
تەۋى . توربولدى بەرمەك الىپ ۇلعا ءۇش سونى ەدى، بار قارىنداسى ءۇش ءبىر سونىڭ. دەدى –، «جيىلىپ بارايىق

التىن سارى الىپقا باردى، ءۇش كۇن توبەلەسىپ سوعىسادى. التىن سارى الىپتىڭ كۇشى جەتپەگەن، ءۇش قارىنداسىن 
 ءۇش قارا باعىسقا بەردى، والر بۇل قىزداردى قاتىن قىلىپ، ءوز ۇيىنە قايتىپ باردى.

قىز  جوق، باالم، ساعان اليىق»كەمپىر ايتتى: «. ءبىر قىزدى ماعان تاپتىڭ با؟ە، شەشەكە، »باال كەمپىرگە ايتتى: 
. «وز باالالرىڭا قىز تاپتىڭ، ءبىز والرعا ءۇش قىز اكەلدىك، ماعان نەگە تابا المايسىڭ؟»باال ايتتى: ء«. تابا المادىم

عان جارار ەدى، سوالي بولسا دا، ول قىز ەندى، باالم، مەن ساعان ايتايىن. ءبىر قىز بار، بۇل قىز سا»كەمپىر ايتتى: 
تۇرعان جەرگە بارا المايسىڭ، بارساڭ دا قايتىپ مۇندا كەلە المايسىڭ. ءبىر ەسىتكەن ەدىم، ايناحان دەگەن حان بار 
ەكەن، ونىڭ ءبىر سۇلۋ قىزى بار ەكەن دەپ ەستيمىن. ونىڭ جولى قيىن ەدى، ونىڭ بەر جاعىندا قىرىق كۇنشىلىك 

ن، جانىپ تۇرعان وت دەيدى; قۇس ۇشسا، قاناتى كۇيەدى، ات جۇرسە، تۇياعى كۇيەدى. ونىڭ ار جەر بار ەكە
جاعىندا وت داريا بار ەكەن، ول دا قىرىق كۇنشىلىك جول ەكەن، قۇس ۇشسا، قاناتى كۇيەدى، ات جۇرسە، تۇياعى 
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ساۋ وتەرمىن. شەشەسى ايتادى: -ەنوعان مەن ىزدەپ بارامىن، قۇداي ساقتاسا، مەن ونان ەس»باال ايتتى: «. كۇيەدى
 شەشە، ە،». دەيدى –« وزىم قاراپ الىپ جۇرەيىن، سۇيگەن قىزىڭ بولسا، الىپ بەرەيىن، بۇل جولعا بارما، باالم!»ء

 .دەيدى – ،«بارامىن داعى ولسەم سوعان
ى جيرەن اتىڭدى بەر، ە، اعام، ماعان جاقس»باال ەندى كەنجە قارا باعىسقا بارادى، جاقسى جيرەن اتىن سۇراعالى. 

 جاراتسا اعام ەكى سويلەسەيىن، اعاممەن ەكى مەن»: ايتتى باعىس قارا كەنجە. دەدى –، «الىس جولعا بارامىن
 زگەوزىمى بەرسەك،»: سويلەسەدى ۇشەۋى كەلدى، اعاسىنا باعىس قارا كەنجە. «المايمىن بەرە جاراتپاسا بەرەيىن،

 «زدەن تارتىپ الىپ كەتەر، بەرەيىك!بى بوالدى، جامان تاعى بەرمەسەك، جانە تابىلماس ات مۇنداي بوالدى، جامان
 وڭ،س ايتقان سوالي. دەدى – «!كەل قايتىپ جىعىپ تۋالپ، سوڭ، بارعان الىسقا»: ايتتى كەلىپ اتقا. دەدى –

 ءبىراز. ىجونەلد ءمىنىپ اتقا الدى، كيىم توزباس قىلدى، ازىق تاۋسىلماس الدى، اتتى باال. بەردى باالعا اتتى جيرەن
: شەشەسىنە قايتىپ كەلەدى«. مەنىڭ اتىم جوق، جوعالسام كىم دەپ ىزدەيدى»ەسىنە ءتۇستى:  سوڭ، جۇرگەن جول

قولىڭدى جاي، باالم، قارا قارىس باتىردىڭ باالسى، قابىرعاڭدا »شەشەسى ايتتى: «. ە، شەشە، ماعان ات قويىڭىز!»
حانشەنتەي دەگەن باتىر بول! اتسا مىلتىق وتپەسىن، شاپسا قىلىش شاپپاسىن،  قاياۋ جوق، ومىرتقاڭدا بۋىن جوق،

جورتقاندا جولىڭ بولسىن، جولداسىڭ قىدىر بولسىن، عاالياسساالم پايعامبار بولسىن! ازىرەت ءالى پايعامبار قۋاتىن 
 جانىڭا ءدارى وسى بولسا، جامان وزىڭە»: بەردى ءدارى دەگەن ءدارى قارا ءبىر باالسىنا كەمپىر دەپ –« بەرسىن!
 .كەتتى جونەلىپ باال امانداسىپ،. دەدى –،«بوالر جاقسى

اسساالۋماعااليكۋم، اق شۇبار اتىڭ استىڭدا، »ءبىر زاماندا كەلە جاتىر ەدى، الدىنان ءبىر الىپ شىعادى. باال ايتادى:  
ردىڭ باالسى قابىرعاڭدا قاياۋ جوق، ۋاعااليكۋماسساالم! قارىس قارا باتى«. »اق كىرپىش باتىر، امانسىز عوي؟

داعى امانسىز با؟ بارەكەلدى، ءوزىڭ سەن -ومىرتقاڭدا بۋىن جوق حانشەنتەي باتىر اتىڭدى قاتىن قويعان، ءوزىڭىز
جارايسىڭ، استىڭداعى اتىڭ جارامايدى، اتىڭ وزىڭە دۇشپان ەكەن، وڭدىلىعى جوق ەكەن، سەنىڭ اتىڭنىڭ. ە، 

قايدا بارايىن! ايناحاننىڭ قىزىن االيىن دەپ، ىزدەپ بارامىن. »حانشەنتەي ايتتى: «. باراسىڭ؟ حانشەنتەي باتىر، قايدا
ويباي، سەن تۇگىل مەن داعى ىزدەپ بارىپ ماڭدايىم تاسقا ءتيىپ، تابانىم جەرگە ءتيىپ، اال »اق كىرپىش ايتتى: 

، كىرپىش ە»حانشەنتەي ايتتى: «. لماسسىڭالماي قايتتىم. سەن قانداي كىسىسىڭ، بارام دەيسىڭ؟ سەن قايت، اال ا
پىش اق كىر«. باتىر، ۇيدەن ەركەك بوپ شىعىپ ەدىم، ۇرعاشى بوپ قايتىپ قايتامىن؟ ەندى نە دە بولسا بارامىن

ن مەنىڭ اتىم جاماندىق قىلماس ماعان، سە»حانشەنتەي ايتتى: «. بارساڭ، ەسەن بول، اتىڭا سەنبەگەيسىڭ!»ايتتى: 
 .بەردى جۇرە دەپ – «داعى امان بول!

سول جۇرگەننەن ءجۇرىپ، ءبىر زاماندا كۇندەر بولدى، الدىنان تاعى دا ءبىر الىپ شىعادى. حانشەنتەي ايتتى: 
اسساالۋماعااليكۋم، مايىسقاق جيرەن اتىڭ بار استىڭدا، سولقىلداق قىزىل نايزاڭ بار قولىڭدا، ەركە سارى الىپ »

ساالم، قارىس قارا باتىردىڭ باالسى، قابىرعاڭدا قالىڭ جوق، ومىرتقاندا بۋىن ۋاعااليكۋماس»باتىر، امانسىز عوي؟ 
جوق، اتىڭدى قاتىن قويعان، حانشەنتەي باتىر ءوزىڭ داعى امانسىز عوي؟ ە، بارەكەلدى، ءوزىڭ جاراساڭ دا اتىڭ 

ر اتىڭ سەنىڭ ءبى»ەركە سارى ايتتى: « مەنىڭ اتىمنىڭ نەسى بار؟»حانشەنتەي سۇرادى: «. جارامسىز ەكەن عوي
 .جونەلدى امانداسىپ دەپ –، «اتىم مەنىڭ جامان بولماس»حانشەنتەي ايتتى: «. جەردە دۇشپاندىق قىالر

اسساالۋماعااليكۋم، قارا قۇال اتىڭ استىندا، قارا »تاعى ءبىر قاۋىم كۇن بولعاندا تاعى دا الدىنان ءبىر ادام جولىعادى. 
ۋاعااليكۋماسساالم، قارىس قارا باتىردىڭ « »ندە، جاس باال باتىر امانسىز با؟شاشىڭ باسىڭدا، اق اشامايدىڭ ۇستى

 .«باالسى، قابىرعاڭدا قاياۋ جوق، ومىرتقاڭدا بۋىن جوق، اتىڭدى قاتىن قويعان حانشەنتەي باتىر، امانسىز با؟
ەمىن. لساڭ، ەرلىگىندى كورمەن دە بىرگە بارامىن، قاتىنىڭدى الساڭ، كورەمىن، قى»تاعى جونەلدى. بۇل باال ايتتى: 

ڭ ە، حانشەنتەي، ءوزى»دەپ الىستان ەستۋشى ەدىم. ەكەۋى بىرگە ءجۇردى. جاس باال ايتتى: « حانشەنتەي باتىر»
 كوتەرىپ عىنانقولتى باالنى بۇل حانشەنتەي. دەدى –، «كىشكەنەسىڭ، سەنىڭ نە قايراتىڭ بار، مۇنى ءبىر بايقايىنشى

ر، ە، جاس جىگىت، ءسىزدىڭ دە كۇشىڭىز بوال: »ايتتى سوڭ ونان. مىنگىزەدى اتىنا قايتىپ مىنگىزەدى، الدىنا االدى،
 جاس باال باتىر حانشەنتەيدى قولتىعىنان جالعىز شىناشاعىمەن كوتەرىپ الىپ، قايتىپ اتىنا مىنگىزدى.«. ءبىز بايقايىقشى

ىپ داعى، بۇل باال مەنەن تارت-بۇ باالنىڭ كۇشى مەنەن ۇلكەن ەكەن، بارىپ سول قىزدى السام»حانشەنتەي وياليدى: 
 اسىق بىرء. بارامىز قايتىپ قۇر ۇيگە حانشەنتەي، ە،»: ايتتى باال. بوالدى قايتپاقشى ۇيىنە قورقادى، دەپ –، «االر

 شىمكۇ مەنىڭ ەدىم، دەپ االيىن سونى ەدى، بار قارىنداسى ۋسۇل ءۇش سونىڭ ەدى، بار دەگەن التىنسارى بويلى
 .«يتەدى؟ كۇشىمىز جەتپەسە ۇردىرىپ، جارالى قايتساق قايتەدى؟قا الساق جەتسە، كۇشىمىز بارىپ ەكەۋمىز جەتپەدى،

 .دەدى –« جارايدى، بارايىق!»حانشەنتەي ايتتى: 
ءدون جەردە وي قالدى، تۇمان قالدى. التىنسارى ەكەۋى ىزدەپ كەلىپ، سوعىس قىلدى جەتى كۇن، جەتى ءتۇن، 

 الىپتى ءولتىردى، ءۇش سۇلۋ قارىنداسىن باالعا الىپ بەردى، سول ەلگە باالنى حان قىلدى.
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سونان سوڭ حانشەنتەي ايناحاننىڭ قىزىن ىزدەپ كەتتى. ءبىر زاماندار بولعاندا باعاناعى قىرىق كۇنشىلىك جانىپ 
ۇرە المادى بەتى كۇيىپ. ەندى حانشەنتەي ۋايىم قىلدى، سول جەردە اتىن بايالپ، تۇرعان وتقا كەلدى، وتتان ج
ە، حانشەنتەي تۇرەگەل، ۋايىم قىلما، مەن سەندىك بولدىم. مەنىڭ بايىم ساعان »ۇيىقتادى. جيرەن ات ايتادى: 

جۇگەنىمدى ال،  دەپ ەدى، مەن سەنى تاستاپ كەتپەدىم. مەنىڭ ەرىمدى ال، اۋنايىن،« قاشىپ كەل»بەرگەندە، 
تى. ا قالپىنا ءتۇسجاڭ شىققان ەلدەن تۇرەگەلدى، اۋنادى، ات الدى، جۇگەنىن ەرىن، حانشەنتەي. دەدى –، «قۋنايىن

ماعان ەكى جاعىما ەكى قاپشىق تاس ارت، مەن ويدان ويعا شاۋىپ، قىردان قىرعا شاۋىپ، قىزارمىن. سوندا ماعان »
مەن جۇرەرمىن، جۇرگەندە مەنىڭ ۇستىمدە ساعان سالقىن جەل بوالر. ونان ءمىنىپ، قىزىل وتقا ءتۇس. سول وتتان 

 «.الىپ شىعارمىن سەنى
حانشەنتەي سول اتقا تاعى ءمىندى، قىرىق كۇنشىلىك وت جولىنا ءتۇستى، بىرنەشە ۋاقىتتان سوڭ شىقتى وتتان. 

جەردە  سول«. مەن ولەمىن امان بال ە، حانشەنتەي، ەندى»شىققاندا اتتىڭ ءتورت اياعى كۇيىپ ءتۇستى. ات ايتتى: 
ات ءولدى. باسىندا وتىرىپ حانشەنتەي ءۇش كۇن جىالدى. اس ىشپەي جاتسا، ۇيىقتاپ قالىپتى. تۇسىندە شەشەسى 

ى، حانشەنتەي شوشىپ وياناد« حانشەنتەي، نەگە جىاليسىڭ؟ مەن بەرگەن قوتىردىڭ قارا ءدارىسى قايدا؟»كەلىپ: 
 شەمنىڭشە ەمەس قولىم مەنىڭ – دەپ، –بىسمىلال، راحىمان راحىم! »قارا ءدارىسىن الدى. ء قارا ءدارى ەسىنە ءتۇستى،

دۇر سىلكىنىپ، ۇشىپ تۇرەگەلدى. حانشەنتەي قۋانعاننان ۇيدەن شىققان -نى اتقا جاقتى، ات ءدۇرءدارى دەپ – ،«قولى
 قالپىنا ءتۇستى.

وسى كورىنگەن قارا ايناحاننىڭ ەلدەرىنىڭ »ءبىر كۇندەردە الدىنان ءبىر قاۋىم قارا كورىندى، جيرەن ات ايتادى:  
جاندارى شىعار. ءبىز بۇل قالىبىمىزبەن بارمالىق، بىزدەردەن قورقار، اقىرىن ەپتەپ ءجۇرىپ، االيىق قىزىن. مەن 

ەكەۋى دە تۇرلەنەدى، سول «. تۇرلەنىپ، ءبىر تاز بول ءتۇرىمدى وزگەرتىپ، جامان كۇرەڭ تاي بواليىن، سەن
 كۇرەڭ تايعا ءمىنىپ، تازشا باال بولىپ، باعاناعى قارايعان شاڭعا كەلدى.

نە قىلعان »سوندا كەلىپ، ءبىر ادام اتان جايىپ جاتىر، الپىسى دا باسى اال. باال كەلدى، امانداستى. ول كىسى ايتتى: 
. «اداسىپ جۇرسەڭ، ءبىزدىڭ اۋىلعا بار»ول كىسى ايتتى: «. منەن اداسىپ جۇرگەنمىنەلى»، باال ايتتى: «باالسىڭ؟

 ايتتى: باال«. اسىم مەنىڭ جوق»ول كىسى ايتتى: «. قارىنىم اشىپ كەلەدى، ماعان ءبىر اس بەرىڭىز»باال ايتتى: 
پ، وت ىعىپ، باۋىزداپ سويىءبىر تۇيەنى بەردى، باال كوتەرىپ ج«. مىنا تۇيەنىڭ ءبىرىن بەر، مەن سويىپ جەيىن»

بىر »تتى: ءباال اي« تويدىڭ با؟»اق جەپ قويدى. ول كىسى ايتتى: -جاعىپ، وتقا ءپىسىرىپ جەدى. ءبىر تۇيەنى ءبىر
ەندى » ونى دا باال جەدى.« تويماساڭ تاعى دا ەكىنشى تۇيەنى جە!»ول كىسى ايتتى: « تۇيەنىڭ نەسىنە تويايىن؟
ۇيە وسى ت»ول كىسى ايتتى: «. رساعىم ازعانا ءتاۋىر بولدى، ابدەن تويعانىم جوققۇ»تويدىڭ با؟ باال ايتتى: 

ىڭ بىزد»ى ايتادى: ءكىس سول. «تۇيەسى؟ كىمنىڭ –بۇل »باال ايتادى: «. مەنىڭ ءوز تۇيەم ەمەس، ۇيات بوالر
ن گەن، سونىڭ بۇگىەلىمىزدە ايناحان دەگەن حانىمىز بار، سونىڭ جالعىز قىزى بار ەدى، سول قىزدى كۇيەۋگە بەر

: تتىاي كىسى ول. دەدى –« قىزىن كىمگە بەرەدى؟»تازشا سۇرادى: «. تويى بار، سول تويدان بارىپ ەت جەرسىڭ
قاي، شارقاي دەگەن ءۇش الىپ بار ەدى، سول زورلىق قىلىپ قورقىتىپ، قاقتىر شاقىراقاي،. جوق بەرگەن ەشكىمگە»

 .دەدى –، «قىزىن العالى جاتىر
ءجۇردى، تويعا كەلدى. تويعا كەلسە، كەرمەدە ءۇش ارعىماق بايالۋلى تۇرادى، سول ءۇش ارعىماقتىڭ  باال اسىعىپ

ول اق، ۇيگە ءوزى ەنەدى. س-قاسىنا كەلىپ اتتان تۇسەدى، جامان كۇرەڭ تايىن ءۇش ارعىماقتىڭ قاسىنا بايالدى. ءبىر
كۇيەۋدىڭ قىلىشتارىنىڭ اراسىنا ىلەدى. ءوزى شىعىپ ۇيدە قۇدا، كۇيەۋ وتىرادى. سول تازشا جامان قىلىشىن قۇدا مەن 

كەتتى. تويعا كەلدى، جامان اس بەرسە، ىشپەدى، جاقسى اسقا تويمادى، قولىنان بەرگەن اسقا رازى بولمادى، 
 بەرگەندەرىن قولىنان جەدى، بەرمەگەندەرىن تارتىپ جەدى، سول تويعا سويعان ەتتى تارتىپ تاۋىسادى.

. «بىر تازشا كەلىپ، ەتىمىزدى تارتىپ جەپ تاۋىستى، سول تازشانى قايتەمىز؟»انعا ايتتى: ءءبىر كىسى بارىپ ح 
 سونان سوڭ تازشا بۇرىنعىسىنان«. ەشكىمگە جامان ءسوز ايتپا، مەنىڭ مالىم كوپ، سويىپ بەرە بەر»حان ايتتى: 

رەڭ تايى قۇدا مەنەن كۇيەۋدىڭ جامان بولدى، تاعى دا ەتىن جەپ، كەسەلەرىن ۇرا باستادى. باعاناعى جامان كۇ
ارعىماعىن تەپكىلەپ، تىستەپ شىداتپادى. باالنىڭ جامان قىلىشى قۇدا مەن كۇيەۋدىڭ قىلىشىن تۇرتكىلەپ شىداتپادى. 

ەۋ مەن ايتقان كىسىنىڭ ءسوزىن تازشا ەسىتپەدى. كۇي«. تازشا تايىن السىن، قىلىشىن السىن!»قۇدا مەن كۇيەۋ ايتتى: 
حان قاالي جامان ەكەن، جامان كىسىلەرى تويمايدى، بىزگە وڭدى اس بەرمەيدى، تازشا »دى، ايتتى: قۇداعا اشۋ كەل
 «.تارتىپ جەيدى

ادى، ءۇش تۋ بيەنى سوي«. بار، كۇيەۋ مەن قۇداعا ءۇش تۋ بيە سوي، ءۇش سابا قىمىز اپەر!»حان ايتتى كىسىلەرگە: 
 «قۇدا مەن كۇيەۋدىڭ اسىن مەن دە جەيمىن!»ەدى. تازشا: جاقسى قىلىپ پىسىرەدى، ءۇش استاۋعا سالىپ الىپ جۇر

مەن  اقۇد. اسايدى ءبىر ەتىن استاۋداعى قاسىپ، باسىن تازشا جاتقاندا كەلە ەنىپ ۇيگە. بارادى ەرە بىرگە دەپ، –
ەتتى ارامدادىڭ، ەي، تازشا، مىندا كەل. مىنا ارامداعان ەتىڭدى جەپ تاۋىس. تاۋىسا الماساڭ، »كۇيەۋ اشۋالندى: 
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 تاپتاس توڭكەرىپ استاۋىن اسادى، اق-ءۇش ەتتى استاۋ ءۇش كەلدى، جۇگىرىپ تازشا. دەدى –، «باسىڭدى االرمىز
 .كەتتى شىعىپ

، ونىڭ قاسىندا ءبىر قىز وتىر ەكەن. سىنشىنىڭ سارىقىز دەگەن قىزى ەكەن. باعاناعى ايناحاننىڭ قىزى وتىر ەكەن
 ەن،س»: سۇرادى قىزى ايناحاننىڭ. دەدى –، «اي، جىگىت ەكەن!-اپىر»تازشا شىعىپ كەتكەننەن سوڭ بۇل قىز: 

ەن ءبىر س سوزىڭە، نانبايمىن جوق،»: ايتتى قىزى ايناحاننىڭ. «دەيمىن اشەيىن». «ايتتىڭ؟ دەپ جىگىت كىمدى
ايتايىن ساعان، سەن ەشكىمگە ايتپا. سەنى مىنا وتىرعان قاقتىراقاي المايدى، مىنا »قىز ايتتى: «. نارسە بىلەسىڭ

بۇل جامان ەمەس. ەرتەڭ »قىز ايتتى: « بۇل جامان تازشا قايتىپ االدى؟»ول ايتتى: «. جۇرگەن تازشا االدى
 سوندا سەن« ىم بۇل كۇيەۋگە، بۇل تويعا رازى ما، نارازى ما؟قىز»ايناحان ساعان كىسى جىبەرەر، سەنەن سۇرار: 

 مەنى»: ايت سەن سوندا. سۇرار دەپ –« نەگە؟»اتاڭ: «. كۇيەۋگە رازى ەمەن، تويعا دا، رازى ەمەن دە»ايت: 
الۋان ب» :ايتار اتاڭ سوندا. «بەرمەدىڭ وزعانعا اتى جارىستىرىپ، ات نە بەرمەدىڭ، جىققانعا كۇرەستىرىپ، بالۋان نە

 باياعى كۇيەۋىن جىعاتۇعىن كىم بار؟ ءوزى»اتاڭ ويالر: «. كۇرەستىرىپ، جىققانىڭ ال، ات جارىستىرىپ، وزعانىڭ ال
جىعار، ءوزى االر. سوندا ونى وسى تازشا باال جىعار. ات جارىستىرسا، وسى تازشانىڭ كۇرەڭ تايى كەلەر، سونان 

 «.مگە ايتپاسەنى ول تازشا االر. سەن مەن ايتتى دەپ ەشكى
ازى ر»قىز ايتتى: « قىلعان توي، بەرگەندەرىنە رازى ما، نارازى ما؟»ەرتەسىنە قىزدىڭ اتاسى قىزىنان سۇرادى: 

ەمەسپىن، نارازىمىن، نەگە بالۋان كۇرەستىرىپ، جىققانعا بەرمەدىڭ، جارىستىرىپ، اتى وزعانعا نەگە بەرمەدىڭ؟ 
والي بولسا، بالۋان تۇرعىزىڭىز، قىزىمدى قاي جىققانىنا بەرەمىن، »يتتى: ايناحان ا«. قورىققانىڭنان بىرەۋگە بەردىڭ

 .دەدى –، «ات جارىستىرىڭىز كىمنىڭ اتى وزىپ كەلگەنگە بەرەمىن
 .«جاقسى، ات جارىستىرامىز. ءبىزدىڭ اتىمىزدان كىمنىڭ اتى وزادى، قىزىق ويىن بولسىن!»قۇدا مەن كۇيەۋ ايتتى: 

سوڭ، جۇرتتىڭ ءبارى دە ات جارىستىرماقشى بولدى، جەتى مىڭ ات جيىلدى. سوندا حان قىزىن بەرەمىن دەگەن 
تازشا كۇرەڭ تايىن قوسقالى جۇرەدى، مىنگىزەيىن دەسە باال تابىلمايدى، ساسىپ جۇرەدى، ءوزى ءمىنىپ كەتەيىن 

اسار دى، ءبىر جەتى جدەسە، مىنا ايناحاننىڭ قىزىن الىپ كەتەر دەپ قورقادى. ءسويتىپ جۇرگەندە ءبىر قاتىن كەل
ە، تازشا بەرى كەل. سەنىڭ كەلگەنىڭدى مەن بىلەمىن، سەنىڭ اتىڭا شاپسا مەنىڭ »باالسى بار، بۇل قاتىن ايتتى: 

باالم شابار، وزگە كىسى شابا الماس. مەن ءسىزدىڭ ەلدىڭ قىزى ەدىم. ايناحاننىڭ ەلى مەنى الىپ كەلگەن ەدى، مىناۋ 
ە، باالم، قانە مەنىڭ اتىما شابا االتىندىعىڭدى بىلەيىن، ». حانشەنتەي ايتتى: «جۇراعات شىققان سەندەردەن –

 الىپ، كوتەرىپ قامشىنى باال. ەكەن ورگەن تەرىسىنەن وگىزدىڭ توقسان قامشىسى. دەدى –، «قامشىمدى كوتەرشى
 ەپد –، «دى ەكەنسىڭجاراي عاشابۋ اتىما مەنىڭ باال، ە،». كەتەدى ءۇزىلىپ ەكىگە قامشى قاالدى، سالىپ جەرگە
 .جىبەرەدى مىنگىزىپ اتقا باالنى

جەتى مىڭ اتتى جەتى ايشىلىق جەرگە ايداپ جىبەرەدى. سونان سوڭ ات قوسقان كوپ جاماعاتتار توسىپ وتىرادى. 
 ۇلب»تازشا مۇندا ەندى جەتى قابات جىبەكتەن ارقان ەسەدى، كۇمىستەن دىڭگەك ورناتادى. حالىق وعان كۇلەدى: 

تازشا ونى ويىنا المايدى. سول جىبەرگەن جەتى مىڭ اتتىڭ جەتى كۇن دەگەندە شاڭى « تازشا قۇتىرعان با؟
دەپ قاراسادى، جەتى كۇننىڭ ءبىر كۇنى قالعاندا ءبىر قارا كورىنەدى، سول  -«اتتار كەلەدى»كورىنەدى. جۇرت 

 تىنەشە ەلدىڭ قۋانىپ، تازشا. دەدى – ،«سول –بىزدىڭ اتىمىز »قارا جاقىنداپ كەلەدى. كۇيەۋ مەن قۇدا ايتتى: ء
 ۇيىنەن بۇرىنعى كەلەدى، جەتىپ كۇندەردە ءبىر ات. جۇرەدى شاپاالقتاپ قول قۋانىپ، وزىنەن-وزى جۇگىرەدى،

 تازشا ايدى،تانىم ەشكىم اتتى جيرەن بۇل تانيدى، اتىن قوسقان اركىم. كەلەدى ءتۇسىپ قالىبىنا ات جاقسى شىققان
يدى. سول جيرەن ات تازشاعا قاراي شاۋىپ كەلەدى. اتتىڭ باسىن باال تارتىپ توقتاتا المايدى. ايعايال تۇرىپ شەتتە

باال تۇسىنا كەلدى، جىبەك ارقاندى باالعا تاستاي بەرەدى. باال اتتىڭ سۋلىعىنان ءىلىپ الىپ، قايتا تاستايدى. تازشا 
انىن تاۋعا قويا تارتادى، تاۋدى جۇلىپ كەتەدى، تاۋعا بىتكەن تابانىن تاسقا قويا تارتادى، تاستى جۇلىپ كەتەدى، تاب

ءبىر سەكسەۋىلگە تابانىن قويا تارتقان ەكەن، جەتى قابات جىبەك ارقاننىڭ التى قاباتى ءۇزىلدى، ءبىر قاباتى قالعاندا 
وزعان،  اتى»ورىقتى: ازار توقتادى. تازشا اتىن الىپ كەلىپ، كۇمىس دىڭگەككە بايالدى. قۇدا مەن كۇيەۋ ەندى ق-ازار

كۇرەسسەك، ەندى ءوزى جىعار. ءبىزدىڭ ۇيىمىزدەگى ساسىققارا الىپتى الىپ كەلىڭىز. ون كىسى بارىڭىز. ون اربا 
كومىر اپارىپ توگىڭىز. ون كىسى كورىك باسىپ قىزدىرىپ وياتىڭىز. جەتى كۇن، جەتى ءتۇن ۇيىقتايدى ەكەن. ون 

 «.ارباعا سالىپ، الىپ كەلىڭىز
. دىدە –، «ە، تازشا، مىنانى جىق، جىعا الماساڭ باسىڭدى االمىن»سى بارىپ، سول الىپتى الىپ كەلدى. ون كى
 وي جەردى ءدوڭ الىسادى، ءتۇن جەتى كۇن، جەتى ەكەۋى كۇرەسەدى، باتىرمەن ساسىققارا سول كەلىپ، تازشا

پ سويلەسەدى. بايالۋلى دە – «!قدەمااليى». المادى جىعا بىرىن-ءبىر ەكەۋى. قىلدى ءدوڭ جەردى وي قىلدى،
سەن، تازشا، نەعىپ وتىرسىڭ؟ سەن جىڭىشكە بولساڭ »تۇرعان جيرەن ات شىلبىرىن ءۇزىپ، تازشاعا جەتىپ كەلدى: 

جۋان. جۋان بولسا دا، كۇشى از. سەن ەكى قولتىعىڭا ەكى تاس قىستىرىپ اال كۇرەس، سول -قالىڭ، اناۋ -دا، كۇشىڭ
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 لكەنۇ ءبىر سالىپ، تۇرا تازشا. دەيدى –، «سىڭ. سونان سوڭ ساسىققارانى جىعارسىڭتاستىڭ سالماعىمەن قىزار
 ءمىنىپ ىنەكەۋدەس جىعىپ،. سوقتى الىپ الىپتى ساسىققارا سول. كۇرەسەدى تىعا قولتىعىنا ەكى تاستى ەكى ۇيدەي
 .كەتىپتى قورقىپ تازشادان كورىپ، جىعىلعانىن الىپتىڭ كۇيەۋ مەن قۇدا. الدى

بارەكەلدى، بەرسەڭ قىزىڭدى، حان، وسىعان بەر! بەك »تازشانى شاقىرىپ، حان ۇيىنە الىپ كەتتى. حالىق ايتادى: 
حان سوعان قىزىن بەرمەكشى بولدى، حالقىن جيىپ، ءۇش كۇندەي توي قىلدى. جۇرتىن «. جاقسى كىسى ەكەن

حان كۇيەۋدىڭ وزىنەن سۇراۋعا « ىسىڭ؟وسى كۇيەۋدىڭ كىم ەكەنىن بىلەم»جيىپ بولعاننان سوڭ، حان سۇرادى: 
ەم، مەن ايتايىن بىلس»ۇياالدى، جۇرتىن جيىپ سۇرايدى. سوندا ءبىر كىسى دە بىلمەيدى. سىنشىنىڭ سارىقىزى ايتادى: 

حان بۇل قىزدى شاقىردى. سىنشىنىڭ سارىقىزى كەلىپ ايتتى: « كىم ەكەنىن، بىلمەسەم، مەنى سوكپەسسىڭدەر!
ولدى، جەر استىندا ءقاراتۇن دەگەن، ول ەمەس. قارا قۇال ات استىندا، قارا شاشى باسىندا جاس اپىرماي، بۇل كىم ب»

باتىر دەسەم، ول ەمەس. مايىسقاق جيرەن ات استىندا، سولقىلداق قىزىل نايزا قولىندا ەركە سارى الىپ دەسەم، ول 
ىرپىش باتىر دەسەم، ول ەمەس. كۇنان ەمەس، اسىق بويلى التىن سارى دەسەم، ول ەمەس. اق شۇبار ات استىندا ك

قارا باعىس دەسەم، اتى ۇقساسا دا، ساداعى، ەرى ۇقسامايدى. قارىسقارا باتىر دەگەن باتىردىن باالسى، قابىرعاسىندا 
قاياۋ جوق، ومىرتقاسىندا بۋىن جوق، حانشەنتەي باتىر بولماسا، ول بولسا، ول تۇرلەنىپ كەلگەن شىعار. سول 

تاعى دا »دەيدى. تازشا سىلكىندى، ءبىر كوك كەپتەر بولىپ ۇشتى. قىز تاعى دا:  –« ڭ، تۇرلەن!حانشەنتەي بولسا
قالىبىڭا  ە، باتىر، تاعى تۇرلەن، ءوز»تازشا تاعى سىلكىندى، كوك قارشىعا بولىپ ۇشتى. قىز ايتتى: « تۇرلەن، باتىر!

 «.ءتۇس!
، حانشەنتەي قالىبىنا تۇسەدى. ونىڭ كوركىنە جۇرت تاعى دا سىلكىنگەن ەكەن، ون بەسىندە تۋعان ايداي بولىپ

ەسىنەن جاڭىلىپ، تالىپ قاالدى. قىز تۇرا سالىپ، تورعىن ورامالىن سۋعا مالىپ، تالىپ قالعان كىسىلەردىڭ بەتىنە 
ە، اتام، بەرسەڭ، وسىنداي ەرگە بەر! بەرگەن »سۋدى سەبەدى. كىسىلەر ەسىن جيىپ الدى. ايناحاننىڭ قىزى ايتتى: 

سونان سوڭ حان قۋاندى، توي قىلدى، قىزىنا الپىس اال باس اتان بەرمەكشى « رىڭە بواليىن! قىلعان تويىڭا بواليىن!ە
 بولدى، قىرىق قىز، قىرىق جىگىت بەردى، جونەلتپەكشى بولدى.

ول س مەن بۇرىنعىداي سەنى الىپ وتە المان، اتاڭنىڭ ءۇش التىن كىلەمى بار، سونى سۇرا،»جيرەن ات ايتادى: 
حانشەنتەي كىلەمدى سۇرايدى، ءبىرىن بەرسە دە، ەكىنشىسىن بەرمەيدى. حانشەنتەي «. كىلەمدى جايىپ وتەرسىڭ

. «ۇشەۋىن بەرمەسەڭ، ەلىمە بارا المايمىن. قىزىڭنىڭ دا ماعان كەرەگى جوق، مەن بۇل جەردە جۇرە المان»ايتتى: 
نەن سوڭ، الپىس اتانعا ارتىپ بەرمەك بولدى. امانداسىپ، سونان حان ءۇش كىلەمىن بەرمەك بولدى. كىلەمدى بەرگەن

 جونەلتەدى، ءبىر كۇندە دارياعا كەلىپ جەتەدى.
 كەن،ە جاتىر جيىپ حالقىن دەپ –، «ايناحان قىزىن بىزگە بەرمەيدى»شاقىراقاي، شارقاي، قاقتىراقاي ءۇش الىپ: 

ى: ر ءۋازىرىن حانشەنتەيعا جىبەرەدءبى ايناحان. كەتەدى الىپ شاۋىپ ەلىن ايناحاننىڭ سوڭ، كەتكەننەن حانشەنتەي
 ەلىن الىپتىڭ ءۇش حانشەنتەي. باردى حانشەنتەيعا كىسى ول. دەيدى –، «كەلە كورسىن، ەلىمدى شاۋىپ كەتتى»

 اننىڭايناح. كەلدى الىپ شاۋىپ شابىسادى، قىلىپ جەبىر-جەسىر الىسادى، ءتۇن جەتى كۇن، جەتى بارىپ، ىزدەپ
دى. شاڭىراقاي، شارقاي، قاقتىراقاي ءۇش الىپتىڭ ەلىن بۇرىنعى جيرەن اتقا شاپقان باالعا قايتار ورنىنا بۇرىنعى ەلىن

ماعان »باال ايتتى: « تاعى دا نە كەرەك ساعان؟»بەردى، بۇل باال والردىڭ ەلىنە حان بولىپ تۇردى. باالعا ايتتى: 
نىڭ كوڭىلى سىنشىنىڭ سارىقىزى«. بەرسەڭىز، جاقسى بوالر ەدى كوپ نارسە كەرەگى جوق. سىنشىنىڭ سارىقىزىن الىپ

باالدا بوالدى ەكەن، باالنىڭ كوڭىلى قىزدا ەكەن. حانشەنتەي باالعا سىنشىنىڭ سارىقىزىن الىپ بەردى، امانداسىپ، 
لەمنىڭ ىەسەندەسىپ قايتىپ كەتتى. ءبىر كۇندەردە قاتىنىنا كەلىپ جەتتى. سول قىرىق كۇنشىلىك وت دارياسىنا ك

ءبىرىن كوپىر قىلىپ ءوتتى. ونان سوڭ، قىرىق كۇنشىلىك وت شولگە كەلدى. وعان ەكىنشى كىلەمدى كوپىر قىلىپ 
ءوتتى. ءۇشىنشى كىلەمدى قۇم دارياسىنان جايىپ وتەدى. بۇل قۇم داريانىڭ ارعى جاعىندا اقكىرپىش باتىر، ەركە 

حانشەنتەيدىڭ قىلعان ەرلىگىن ەسىتتىك. ەندى العان قاتىنىن »سارى الىپ باتىر، جاس باال باتىر توسىپ جاتادى. 
 قاراپ ەلىنە سوڭ، سونان. كورىسەدى ەسەندەسىپ،-امانداسىپ كەلىپ حانشەنتەي. جاتادى دەپ –، «كورەيىك

 ڭگەلەكدو مەنىڭ. كەلىڭدەر الىپ ۇشەۋىڭ سەن كەتەيىن، وزىپ مەن»: ايتتى كىسىلەرىنە حانشەنتەي. جۇرىسەدى
 –، «ەسەندىكتەرىڭدى بىلەمىن-ۇزىن سىزعان جەرىمنەن جۇرىڭدەر. امان. »دەيدى – ،«قون ەرىمەج سىزعان
 .كەتتى وزىپ حانشەنتەي تاستاپ، والردى. دەيدى

وزىپ كەتكەننەن سوڭ، تۇنەۋ كۇنگى سىنشىنىڭ سارىقىزىنىڭ ايتقان جەر استىنداعى ءقاراتۇن دەگەن الىپتىڭ 
دەگەن ويىندا بار ەكەن. ول بۇرىن ايناحاننان قورقىپ جۇرگەن ەكەن. حانشەنتەي الىپ « ايناحاننىڭ قىزىن السام»

 كەتكەننەن سوڭ، جەردىڭ جۇزىنە شىعىپ حانشەنتەيدىڭجۇرگەندە، ارتىنان بىرگە قۋىپ كەلە جاتىر ەكەن. حانشەنتەي 
استىنا  ەردىڭج جالماپ،-اساپ ءبارىن –مۇلكىن، مالىن -قاتىنىن الپىس اال باس اتان، قىرىق قىز، قىرىق جىگىت دۇنيە

لىپ ىءتۇسىپ كەتتى. باعاناعى ءۇش الىپ جەردىڭ تەسىگىنە بىرگە تۇسەيىن دەپ ەدى، اياعىن تىقسا، اياعى جەرمەن كەس
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قولىنان ايرىلىپ، سول جەردە وتىرىپ -شوالق بولىپ قالدى. قولىن تىعىپ ەدى، قولى شوالق بولىپ قالدى. اياق
قالدى. حانشەنتەي ءبىر كۇندەردە كەلە جاتىپ ۇيىقتاعاندا، ءبىر جامان ءتۇس كوردى. ويانىپ تۇرىپ قايتا ءجۇردى، 

ە ول اراعا، ءبارى دە جوق ەكەن. ءۇش الىپ وتىرادى ەكەن. سول ارتىنا ءبىر نارسە بوالر ما دەپ. قايتىپ كەلس
ي تەحانشەن. «كەتتى جالماپ دە، كەلدى جالماۋىز بىر»ء: ايتادى الىپ ءۇش. سۇرايدى دەپ –« بۇل نە بولدى؟»

مەن »جىاليدى. اتىن سول ارادا مىقتاپ باياليدى ارقانداپ. ءبىر ارقاندى ءوزىنىڭ بەلىنە باياليدى. ايتادى: -جىاليدى
جەردىڭ تەسىگىنە تۇسەمىن. ءسىز ارقاننىڭ ءبىر جاعىن ۇستاپ الىڭىز، قاشان وسى ارقاننىڭ ۇشىن قيمىلداتقانداي 

استىنا ءتۇستى. جەردىڭ استىندا وسىنداي ءبىر دۇنيە بار ەكەن. سول  جەردىڭ حانشەنتەي. دەيدى –، «بولسام، تارت
كەتتى. ءبىر كۇندەردە كۇن بولعاندا، ءبىر كوپ زاتقا، مالعا كەلدى. جەردە ارقانىن تاستاپ، كۇننىڭ باتىسىنا قاراپ 

جەتى باستى  -مالدىڭ ورتاسىندا كەلە جاتسا، ءبىر تاۋداي ءۇي تۇرادى. ءۇيدىڭ ىشىنە كىرىپ كەلدى. سول
اعان تجالماۋىزدىڭ ءۇيى ەكەن. ىشىندە ءوزى جاتىر ەكەن. جەتى كۇن، جەتى ءتۇن ۇيىقتايدى ەكەن. سول ءتۇنى ۇيىق

بىرىنە -ەسەندەسىپ، بىر-ەكەن. حانشەنتەيدىڭ قاتىنى قاسىندا جىالپ وتىر ەكەن. حانشەنتەي قاتىنىمەن امانداسىپ
 پاراا سەنى ولتىرمەسەم، ونى»: ايتتى حانشەنتەي. دەدى –، «ە، ەرىم، ولەرسىڭ»سالەم بەردى. قاتىنى ايتتى: 

 ۇشىڭك سەنىڭ»: ايتتى قاتىنى. «الىسارمىن ءبىر ولەيىن، ولسەم قۋار، تاعى ءبىزدى اپارسام، ولتىرمەي المايمىن،
ەلدى. ەگتۇر جالماۋىز. شابادى ءبىر باسىن جالماۋىزدىڭ. الدى سۋىرىپ قىلىشىن حانشەنتەي. دەدى – ،«جەتپەس

دەمىمىزدى »ەكەۋى سول جەردە الىسادى. ءۇيدىڭ ءىشىن ويرانبوتقا قىالدى. جەتى كۇن، جەتى ءتۇن الىسادى. 
 اقىتتاۋ سول. دەپ «ولتىرەر مەنى ول جەتپەس، كۇشىم» قورىقتى، حانشەنتەي. قىلىسادى ۋادە دەپ –، «ىسايىقال

ە، جالماۋىز، بۇل دۇنيەنى بۇندا جالماپ »زعا ۇرسادى: جالماۋى باستى جەتى. كەلدى جەتىپ ادام اقساقالدى ءبىر
 –، «داريا-ءبىتتىڭ، سەنىڭ ەكىنشى دۇنيەدە نە قاقىڭ بار؟ سەنىڭ جىالتقان جاندارىڭنىڭ كوزىنىڭ جاسى، قانى كول

 ىدىرىپق باتاسىمەن شەشەسىنىڭ. ەكەن قىدىر ادام سول. بولدى تالقان باسى جەتى. قالدى سالىپ تاياقپەنەن دەپ
 كەلگەن ەكەن، جەتى باستى جالماۋىزدىڭ باسىن العان ەكەن.

وي، ءتاڭىرى، »حانشەنتەي تۇردى، جالماۋىزدىڭ ءىشىن جاردى، جالماعان جاننىڭ ءبارى ىشىندە ءتىرى جۇرگەن. 
 باعاناعى جانىن مالىن،. ءجۇردى الىپ دە ءبارىن ارادان سول. جاتىر شىعىپ شۋالپ دەپ –« كوزىڭدى اشسىن!

ەكى قيمىلداتادى. ول ۇشەۋى تارتىپ االدى مالىن، جانىن، قاتىنىن مۇنى، شىعارا -ە ايداپ كەلدى. ارقاندى بىرتەسىكك
پ، سەندەردى كورى»جىالپ ايتتى: -المايدى بۇل دۇنيەگە. حانشەنتەي جەردىڭ استىندا قالدى. حانشەنتەي جىالپ

الپ. ەكى ەتەگىن بەلىنە تارتىپ الىپ كەتتى جى دەدى –، «بوتەن دۇنيەدە جۇرگەنشە، كورمەي اداسىپ ولەيىن
حانشەنتەي. ءبىر كۇندەردە كەلە جاتىر ەدى، الدىندا ءبىر بايتەرەك تۇرادى. بايتەرەكتىڭ قاسىنا كەلىپ جاتادى. جاتسا 

ڭ ىۇيىقتاپ قاالدى. ۇيىقتاپ جاتسا، ءبىر قاتتى داۋىس شىعادى. سول داۋىستان ويانادى. ويانسا، سول داۋىس بايتەرەكت
 ولس –باسىنان شىعادى. بايتەرەككە قاراسا، ءبىر ۇيا بار ەكەن. ۇيادا ءۇش باالپان بار ەكەن. داۋىستاپ جىالعان 

: ەنتەيحانش. ەكەن جىالعان باالپان قورقىپ، جىالننان سول. جاتادى بارا شىعىپ تەرەككە اساعالى ايداھار ءبىر. ەكەن
دەپ، مەنىڭ قاتىنىمدى جالماعان جالماۋىز سىقىلدى، بۇل جىالندى  -«عوي جاتقان بارا اساعالى باالپاندى وسى»

دەپ قىلىشىن سۋىرىپ الدى. قىلىشىنان شابىلىپ ايداھار ەكى ءۇزىلىپ جاتىپ قالدى. سول جەردەن  -«مەن ولتىرەيىن
الەم پ، سكەلى قايتىپ. دەيدى –، «نەتكەن جان ەدىڭ، بەرمەن كەلشى»تاعى دا جونەلدى. ءۇش باالپان شاقىرادى. 

 جالماۋىزدى .ايتتى دە كەتكەنىن جالماپ قاتىنىن. ايتتى دە ءبارىن حانشەنتەي. دەدى –« نە قىلعان ادامسىڭ؟»بەردى. 
 بارا كەتىپ ىءوز تاستاپ، ءبارىن سوڭ ونان. ايتتى دا قالعانىن الماي شىعا تەسىگىنەن جەردىڭ. ايتتى دە ولتىرگەنىن

بىزدىڭ انامىز الىپ قارا قۇس دەگەن قۇس ەدى. ونان ۇلكەن جان جوق ەدى. »ى: ءايتت باالپان. ايتتى دا جاتقانىن
ءبىزدىڭ انامىز ەكى دۇنيەگە بىردەي ۇشۋشى ەدى. جاسىنان جىلىندا ءۇش باال تابادى ەكەن. ۇشەۋىن دە جىلدا وسى 

ەن ى ءبىز ەكەنبىز. بىزدايداھار اساپ كەتەدى ەكەن. جەرگە، ىنگە ەنىپ كەتەدى ەكەن. ەڭ سوڭعى تاپقان ءۇش باالس
سوڭ باال تاپپايدى ەكەن. ءبىزدىڭ جانىمىزدى سەن الىپ قالدىڭ. قارتايماسا، مەنىڭ شەشەم الىپ قارا قۇس تىلەگەن 

شەشەمىز »شەشەڭ قايدا كەتكەن؟ باالپان ايتتى: »جەرىڭە شىعارار. بىزگە كوپ جاقسىلىق قىلدىڭ. حانشەنتەي ايتتى: 
يدى اعاشتىڭ حانشەنتە«. تكەن. شەشەمىز كەلگەنشە، بىزگە، اعاشتىڭ باسىنا كەلىپ جاتا تۇربىزگە تاماق اكەلگەلى كە

 .دەدى –، «كورسە، شەشەم اساپ قويادى سەنى»باسىنا شىعارىپ الىپ قاناتىنىڭ استىنا جاۋىپ جاتتى. 
پ، بايتەرەكتىڭ دەپ كەلى« باالمدى تاعى دا جىالن اساپ قويدى ما»ءبىر كۇندەردە شەشەسى جىالپ كەلەدى.  

ا ە، شەشە، جاقسىلىقق»باسىنا قونادى. بايتەرەك مايىسىپ، جەرگە ءۇش ءتيىپ، ءۇش تۇزەلەدى. باالپان ايتتى: 
اقسىلىق جاقسىلىققا ج»شەشەسىنەن ءۇش سۇرايدى. شەشەسى ايتادى: « جاقسىلىق بار ما، جاماندىققا جاماندىق بار ما؟

 اقسىلىقج بىزگە بولسا، جاقسىلىق جاقسىلىققا»: ايتتى باالپان. دەيدى – ،«بار دەيدى، جاماندىققا جاماندىق بار
 سەنى ،قارتايماسام قىلدىڭ، جاقسىلىق كوپ سەن ماعان»: حانشەنتەيعا ايتتى، شەشەسى. دەدى – ،«مىناۋ – قىلعان

ەي المان. سەن وت دۇنيەدە بۇل حاقىڭدى سەنىڭ. بەردىڭ سەن باالنى ءۇش وسى ماعان. ەدىم شىعارار جۇزىنە جەر
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ماعان قۇالن مەنەن بۇالننان الپىس ايعىر الىپ كەل. مەنى جەمدە. سونىمەن مەن سەنى الىپ ۇشىپ كورەيىن. 
حانشەنتەي مىلتىعىن موينىنا سالىپ، ەرتەمەنەن جۇگىرىپ كەتتى. قۇالن مەن بۇالننىڭ الپىس ايعىرىن الىپ كەلدى. 

حانشەنتەيدى مىنگىزىپ الىپ ءجۇردى. باعاناعى قاتىنىن تاستاعان قاراقۇس سونىڭ وتىزىن جەدى، وتىزىن ارتىپ، 
دا، بىالي قاراعانىم»جەرگە كەلدى. ۇستىنە سول مالىن، جانىن ارتادى. ءبارىن دە ارتىپ الىپ، ۇشادى كوككە قاراپ. 

قانىن . حانشەنتەي ايتدەيدى –، «ءبىر ايعىردىڭ ەتىن سال اۋزىما، بىالي قاراعانىمدا، ەكى ايعىردىڭ ەتىن سال اۋزىما
قىلدى، بىالي قاراعاندا ءبىر ايعىردىڭ ەتىن اۋزىنا سالدى، بىالي قاراعاندا ەكى ايعىردىڭ ەتىن اۋزىنا سالدى. الىپ 
ۇشىپ جۇرگەندە، ءبىر كۇنشىلىك قالعاندا، ايعىردىڭ ەتى تاۋسىالدى. حانشەنتەي ساسقانىنان قوڭ ەتىن كەسىپ الىپ، 

ادام ەتىنىڭ كۇشىمەنەن قارا قۇس جەر جۇزىنە جەتىپ كەلدى. الىپ كەلسە، بۇرىنعى تاستاپ  اۋزىنا تاستاي بەرەدى،
كەتكەن ءۇش الىپ بوعىن جەپ، سىدىگىن ءىشىپ كيىمىنىڭ جاماۋىن ءپىسىرىپ، ەتىگىنىڭ قونىشىن ءپىسىرىپ جەگەن 

ۇل ب»ەكەن. قاراقۇس ايتتى: ەكەن. سول كۇندە جامباسى تاۋسىلعان ەكەن، سول كۇندە كەلمەسە ۇشەۋى دە ولەدى 
: تىايت قۇس قارا. دەدى – ،«جولداسىم مەنىڭ – كىسى ءۇش بۇل»: ايتتى حانشەنتەي. دەدى –« نە قىلعان ادام؟

 قارا. ەدىتۇس قالىبىنا شىققان ۇيدەن ۇشەۋى تاستادى، ءۇش اساپ، ءۇش ۇشەۋىن دەپ، – ،«جاقسىلىق جاقسىلىققا»
 ەپ،د – ،«ال بولعان، ەتىڭ قوڭ ءوزىڭنىڭ –ماعان ادام ەتىن بەردىڭ، بۇل  عىبايا حانشەنتەي، ە،»: ايتتى قۇس
 قالىبىنا ىبۇرىنع. جاپسىردى حانشەنتەي. دەيدى – ،«جاپسىر قوڭىڭا ەتتى بۇل». تاستايدى قۇسىپ قايتىپ ەتىن

 .كەتتى قايتىپ دەپ – ،«بول ەسەن قوش، ەندى»: قۇس قارا. ءتۇستى
حانشەنتەي ەندى ءبارىن دە ۇيىنە الىپ بارادى. ءبىر كۇندەر بولعاندا باال باتىر جەرىنە كەلدى. جاس باال باتىر ايتتى: 

رامىن، كۇلىپ جۇردىك، ەلىمە با-ۇيىرىن ساعىنباس ات بولماس، ەلىن ساعىنباس ەر بولماس، حانشەنتەي مىرزا ويناپ»ء
ەتىپتى. حانشەنتەيعا جىالپ كەلدى. ك شاۋىپ ەلىن جاۋ ءبىر. ەدى جوق ەلى كەلسە، ەلىنە. دەدى –، «ەسەن بول

 حانشەنتەي بارىپ جاس باال باتىرعا ءبىر ەلدى شاۋىپ كەلدى.
تاعى دا حانشەنتەي جونەلدى. ءبىر زاماندا كۇندەر بولعاندا ەركە سارى الىپ باتىردىڭ جەرىنە جەتتى. ول دا ەلىندە 

اشان ءبىر جاۋ شاۋىپ كەتكەن ەكەن. حانشەنتەي تاعى بارىپ، ءبىر ەلدى شاۋىپ قااليىن دەسە، ەلى جوق ەكەن. الدەق
بەردى. تاعى دا ءبىر زاماندا، كۇندەر بولعاندا، اق كىرپىش باتىردىڭ جەرىنە جەتتى، ونىڭ ەلىن تاعى دا ءبىر جاۋ 

 الىپ كەتكەن ەكەن، وعان حانشەنتەي تاعى دا ءبىر ەل شاۋىپ اكەلدى.
ر بولعاندا ءۇش قارا باعىستىڭ جەرىنە كەلدى. سول ءۇش اعاسى، شەشەسى، جۇرت جيىپ وتىز سونان ءبىر كۇندە

، ەندى ءبىز رازىمىز. سەن دە رازى بول»كۇن ويىن قىلدى، قىرىق كۇن تويىن قىلدى. سونان سوڭ شەشەسى ايتتى: 
 سول«. دى ىزدەپ تاپكوپتەن كوپ ءجۇردىڭ، جاقسىلىق پەن جاماندىقتى ءبىلدىڭ، ەندى ءوز اكەڭدى، شەشەڭ

مالىن، مۇكاممالىن قارا قۇالدان قانجارمەن قاق جارىپ ءبولىپ، جارتىسىن ءۇش باالسىنا، جارتىسىن حانشەنتەيعا بەردى. 
 دەپ جىالسىپ، ايرىلىسىپ كەتىپتى حانشەنتەي.« قۇداي الدىندا تابىسالىق»امانداسىپ، 

شەشەسىن ىزدەپ تابا المادى. ەلدەن -ەلىن ىزدەپ تاۋىپتى. اكەسونان ءجۇرىپ، ءبىر زاماندا كۇندەر بولعاندا، ءوز 
دەپ  «تاعى دا ءبىر اۋىلعا كەتتى»ول اۋىلعا كەلسە، «. پالەن اۋىلدا تىلەنشى بولىپ ءجۇر»سۇراسا، بىرەۋ ايتادى; 

، ۇستىندە نىزدەپ ءجۇرىپ، ەلدىڭ ءبىر شەتىنەن تاپتى. كەلىپ تاپسا، اكەسى مۇلدە قارتايىپ كەتكە-ايتادى. ىزدەپ
دەپ ايتسا دا بىلمەيدى، ەسى جوق، بىرەۋ قاتتى ايتقان ەكەن، « باالڭ كەلدى»كيىم جوق، بەتىندە ءوڭ جوق، 

 االسىنب جەردە سول ەكەن، كورسەتكەن دەپ – ،«باالڭ سەنىڭ –مىناۋ »سوندا كىشكەنە ەسىنە ءتۇسىرىپ ءبىلدى. 
شەنتەي تەگى جاسىنا كەلدى. حانبەس ون شەشەسى كەلدى، جاسىنا بەستەگى جيىرما قۋانعاننان اكەسى سوڭ، كورگەننەن

جۇرتىن بيلەپ، ءجۇز تولعانشا وتىردى، الماعان جاۋ بولمادى، بارماعان جەر بولمادى. -سول جەردە پاتشا بولىپ، ەلى
 ءسويتىپ داۋرەن ءسۇرىپ، ءبىر كۇندە دۇنيەدەن وتەدى دەيدى.

 . اعايىندى ەكى جىگىت29
 –! اڭ اۋاليىق»ى باالسى بولىپتى. والر جەتىم قالىپتى. سوندا ەكى باال جان بولماعان سوڭ: ءبىر بايدىڭ ەك 

 .دەيدى ،«كورەيىك كۇنىمىزدى اۋالپ ەلىك». دەيدى
بەس كۇن جۇرگەندە ازىقتارى تاۋسىلىپ، ەكەۋىنىڭ قارنى -سوندا ەكەۋى بىرلەسىپ ءجۇرىپ كەلە جاتقاندا، تورت

ەنىنىڭ ىشىپ، ۇيىقتاپ قاالدى. ۇلك-اشادى. نە ىستەرىن بىلمەي، جاپانداعى ءبىر بۇالقتىڭ قاسىنا كەپ، سۋدى ءىشىپ
 سەنىڭ ىنىڭنەن ساعان وپا كەلمەيدى. وعان وتە جاقىن»تقان: تۇسىنە ءبىر اقساقالدى ادام كىرەدى. سوندا ۇلكەنىنە اي

جۇرمە. ءبىراز جەرگە بارعاندا بۇدان ايرىل. ءبىر جەرگە بارعاندا جول ەكى ايىرىالدى، جولدىڭ وڭ جاق ايرىلىمىنا 
اتپاي، ج سەن ءتۇس، سول جاعىنا ءىنىڭدى جىبەر. وڭ قول جاعىنا بارعاندا، تالىقسىپ ۇيىقتايسىڭ. جولدىڭ ۇستىنە

وڭ جاعىنا شىعىپ ۇيىقتا. سول ۇيىقتاعانىڭنان ەرتەڭ ەرتە كوزىڭدى اشىپ اال ساپ، وڭ جاعىنا قاراساڭ، ءبىر وتتىڭ 
ورنىنداي جەردەن بۋ شىعىپ جاتار. سول جەردى اشساڭ، ات باسىنداي التىن جاتار. سونى اال ساپ، تەزىرەك ەلىڭە 

 .دەيدى –، «قايت
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 تىلىنە ەرىپ، ايتقانىن ىستەپ، ەلىنە قايتىپ بارىپ، تۇرمىستانىپ كەتەدى. سونىمەن باال اقساقالدىڭ
اراپ جاعىنا ق-ال، ءىنىسى سول جولمەن ءجۇرىپ وتىرىپ، ءبىر قايقايماعا شىعادى. جوتانىڭ ۇستىنە شىعىپ، جان

، رنىم اشىپ كەتتىال، ەندى قا»وتىردى. قاراپ وتىرىپ، ءبىر ورتان سۋدىڭ بويىنان التى قانات اق وردا كورەدى. 
. جاتىر قايناپ ەت قازان ءبىر جوق، ادام جان ۇيدە. كىرەدى ورداعا بارىپ دەپ –، «كىم بولسا دا سوعان بارايىن

زداپ قانا الىپ جەيدى. سونان كەيىن بۇرىشتاعى ءبىر جامان بوستەكتىڭ ىشىنە ا دەپ، «سابىر اسىنا كىسى» ەتتەن
 كىرىپ، بۇعىنىپ وتىرادى.

راقتان ۇشىپ ەكى كەپتەر كەلەدى. ال، ەكى كەپتەر وت باسىنا تۇسكەندە بىرەۋى ايداي، بىرەۋى كۇندەي سوندا شاڭى
ىرماي، ويپ»جاعىنا قاراپ: -قىز بوپ تۇسەدى. باال قاراپ، سىعاالپ كورىپ وتىرادى. سوندا كىشى قىز قۋ ەكەن، جان

 :سىاپكە. دەيدى –« ءبىزدىڭ ۇيدەن كىسى كيىكتىڭ ءيىسى شىعادى عوي!
 ىەكەۋ دەپ، – ەدى؟ مە كەلۋشى كىسى باسىنا تاۋدىڭ قۇالزىعان كەلەدى؟ مۇندا كىسى قايداعى قويشى، ءاي، –

 .بەرەدى جەي الىپ ەتتەن
 ءسويتىپ جەپ وتىرعاندا، تاعى ەكى كوكەك قولىندا تاياعى بار ەكى شال بولىپ تۇسەدى. 
 ەپد –! قاراڭدار قاراڭدار، جەردە وسى بار باالسى ادامزاتتىڭ وسىندا، بار ءيىسى كيىكتىڭ كىسى باالالر، وي، –

 .شال ءبىر بولمايدى
تەگى قويماستاي بولعاننان كەيىن، شالدىڭ سوزىنەن قورقىپ، باال ورنىنان تۇرىپ، ارتىمەنەن داالعا سىرعي بەرەدى. 

 .دەيدى –، «اسا تاياقپەنەن ۇرىپ ولتىرەم»سوندا شال باالنى: 
 ايىندىاع –. باال دەيدى – ولتىرسەڭىز، رۇقسات، كەيىن سونان ايتسام، ارىزىمدى بەرسەڭىز، ۋاقىت از ماعان بابا، –

تاستى -ن. اشتان ولەتۇعىن بولعان سوڭ، تاۋجەتىممى ءبىر ءوزىم ەدى، ءولتىرىپ بىرەۋلەر شەشەمدى-اكە. ەدىك ەكەۋ
 باال ەد دەيدى –قاڭعىرىپ ءجۇرىپ، اعايىندى ەكەۋمىز شىعىپ ەدىك. ال، ەندى جانىمدى قيساڭىز، ەندى كەلمەيىن، 

 .جىاليدى
 .بەرەدى قويا سيپاپ، جاۋىرىنىنان باالنىڭ شال دەپ – بەر، بارا بولسا ونداي ال، –

ىنىڭ ءۇيى ەكەن. ودان ءجۇرىپ وتىرىپ، باال قۇالزىعان تاۋ باسىنا كەتتى. قاڭعىپ پەر-ديۋ-سونداعى كورگەن ۇيى
كەلە جاتىپ، ءبىر مىلتىق تاۋىپ االدى. ەلىكتىڭ تەرىسىنەن كۇركە تىگىپ الىپ، ەلىكتىڭ ەتىن بۇرقىلداتىپ وتىرسا، 

ىنەن تقاندا كەلىپ، قولىن جەڭدەپ تاباققا ءتۇسىرىپ جا -«جەيىن»كوزدىڭ ۇشىندا جىلتىلداعان وت شىعادى. ەتتى 
 شىعارماي، ءبىر سۇلۋ كەلىنشەك:

 .كىرەدى ۇيگە دەپ –! ارينە –
 .ايتادى تىك باال دەپ – جوق، باالسى ادام مۇندا كەلدىڭ؟ قايدان مۇندا سەن، ەي، –

 جاۋاپ جوق.
 .كۇلەدى دەپ –! ارينە –
 .باال ايتادى جانە دەپ – كەلدىڭ؟ نەگە سەن، ءاي، –
 .دەيدى –وت االيىن دەپ كەلدىم!  ارينە، –
 .دىاال ەت شىعارماي جەڭىنەن قولىن. بەرەدى ەت ۇشىمەن پىشاعىنىڭ دەپ – جە، ەت كەلسەڭ، دەپ االيىن وت –
 .باال دەيدى –! قولىڭدى كورسەت، شىعارمايسىڭ؟ قولىڭدى نەگە سەن، ءوي، –
 تاپ كەتەدى.ۇس وت كىشكەنە كەلىنشەك الگى شىعارماي، قولىن دەپ –! ارينە –

ول كەتكەننەن كەيىن باال بۇتاق جيناپ، باال قۇساتىپ بۋادى. توسەگىنە ادامشا جاتقىزىپ، كيىمىن جاۋىپ، وتتى 
دەپ « ينەار»اۋ دەگەن كەزدە كەلىنشەك -ءوشىرىپ، ءوزى توسەگىنىڭ جانىنا مىلتىعىن الىپ تۇرادى. باال ۇيىقتادى

قيراتىپ جاتقانىندا جىگىت قاتىندى تۋرا ماڭدايدان اتىپ ولتىرەدى. ونى ءولتىرىپ كىرىپ كەلىپ، بۇتاقتى بىتىرالتىپ، 
داالعا تاستاپ قويىپ، اشىپ قاراسا، جيىرما ساۋساعى تۇگەل جەز تىرناق ەكەن. جيىرما ساۋساعىن تۇگەل كەسىپ 

 االدى.
 .كەتەدى تاستاپ دەپ –« قۇس جەسىن!-العنات، سەنى يت»
 كيىكتەرىن ءبىر ادام باعىپ ءجۇر ەكەن.-رگە كەلسە، وڭكەي تاۋدىڭ ەلىكءجۇرىپ وتىرىپ، ءبىر جە 
 .ەكەن ادام بار كوزى جالعىز ماڭدايىندا جاقىنداسا، وعان باال دەپ –! اتا اسساالۋماعااليكۋم، –
 .جالعىزكوز دەيدى – كەلدىڭ؟ قايدان مۇندا ءجۇرسىڭ، ناعىپ سەن باسىندا تاۋ قۇالزىعان باالم، ءوي، –
 –انام جوق ەدى. باالسىزعا باال بواليىن، مالشىسى جوققا مالشى بواليىن دەپ ەدىم، -اسىز جان ەدىم، اتاپان اتا، –

 .جىاليدى دەپ
 .شال دەيدى – جوق، باالم مەنىڭ بول، باال ماعان بولسا، ونداي –
 ءسويتىپ، ونى ۇيىنە ەرتىپ كەلەدى. مالىن تاس قوراعا قاماپ قويدى. 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1212 bet 

 :شال ۋاقىتتا جاتار. جەيدى ەتتى تۇرعان اسۋلى كىرىپ، ۇيىنە. دەيدى –ەمىز، ىش تاماق ءجۇر، ۇيگە –
 ىنءىش ءۇيدىڭ كەتەدى جانىپ بوپ وت قاراڭعىدا كوزىم مەنىڭ. قورىقپا مەنەن ۇيىقتاعانىڭدا سەن باالم، ال، –

 .دەيدى – قىپ، جارىق
 داالعا شىقتى. دەپ – كەلەيىنشى، شىعىپ داالعا ەندى. قورىقپايمىن اتا، جارايدى، –

ەت ءپىسىرىپ جۇرگەن ىستىك تەمىرىن وتتىڭ استىنا تىعىپ قويادى. ءبىرازدان سوڭ شال ۇيىقتايدى. سوندا شالدىڭ 
ىن جاراع-دەگەن كەزدە باال شالدىڭ كەرەك« اۋ!-ۇيىقتادى»كوزى وت بوپ جاينايدى، باال ۇيىقتاماي قاراپ جاتادى. 

دا، باياعى شالدىڭ كوزىنە ىستىك تەمىردى تىعىپ الدى. شال تۇرعانشا، باال قاشىپ كەتتى،  جيناپ، رەتتەپ قويدى
 كيىكتىڭ اراسىنا كىرىپ كەتتى.-قوراداعى ەلىك

 .اقىردى شال دەپ –! قويمايمىن ءتىرى دا بولسا جوق كوزىم بەتىندە جەردىڭ –
دى دا، باس قىپ كيىپ اال-ءمۇيىزىن ءمۇيىز، باسىنباال ءبىر تەكەنى الىپ ۇرىپ سويىپ، سونىڭ تەرىسىن كيىپ، 

پ، باۋىرىمەن دەپ ەلىنە قايتى« قۇداي قۇتقارسا، قۇتىلدىم»كيىكپەن بىرگە شىعىپ كەتەدى. بىالي شىققاننان كەيىن 
 تابىسىپ، جاقسى تۇرمىستانىپ كەتكەن ەكەن.

 .قويشى باتىر30
تكىزىپتى، سول ومىرىنە دەيىن ات ءمىنىپ كورمەپتى. ءبىر ەرتەدە ءبىر قويشى بولىپتى، كوپ ءومىرىن قوي جايىپ و

 اداممەن بەل ۇستاسىپ كۇرەسىپ كورمەپتى.
بەدىم، اۋ، وسى مەن قااليمىن، جاسىمنان اتقا ءبىر مىن-ياپىر»ءبىر كۇنى قورىقتىق ءپىسىرىپ وتىرىپ ويعا كەتىپتى.  

 مەزەتتە كوزى ساپتىاياقتىڭ ەرنەۋىنە ۇيمەلەگەن سول«. سىناقتان وتپەدىم-كۇشىمنىڭ قاندايىن دا بىلمەدىم، سىن
شىبىنعا تۇسەدى. ۇيمەلەگەن شىبىندى پىشاقپەن جاسقاپ قاالدى. ولگەن شىبىندى ساناسا، قىرىق ەكەن. قويشى: 

 ەگەر. الدىم باسىن جاننىڭ قىرىق پىشاقپەن ءبىر. وياليدى دەپ –، «جوق، مەن دە كەرەمەت كۇشتى ادام ەكەنمىن»
دەپ بوسەدى. سوالرىڭ مەنەن باتىر ەمەس « باتىرمىن»مەك؟ كوپ ەل ماعان: ول نەشەۋ بولسا، ىلىشق قولىمدا
. والدىب كىرىسپەكشى ونەرگە باتىرلىق تاستاپ، باعۋدى قوي كىرىپ، جەلىك ءبىر كوڭىلىنە. دەيدى –، «اۋ-شىعار
 :كەلىپ بايعا كۇنى ءبىر
 سىجىبەرگى ءوزىن. دەيدى –ز، كەتەم! بەرىڭى بولسا، بەرەرىڭىز ماعان كەلدىم، بولىپ مالشىڭىز جىلدار كوپ –

 ولعاج الىپ، ات ءبىر قوي، ەركەك جيىرما ءۇشىن اقىسى ەڭبەك جىلعى نەشە بايدان اقىرى قاراماي، كەلمەگەنىنە
 .شىعادى

تاالردى تەمىرشى ۇسات ءمىنىپ كورمەگەن ول، اتىن جەتەلەپ، قويىن ايداپ، ءبىر قاالنىڭ شەتىنە كەلەدى. ول جەردەن 
 كورەدى. قويشى والرعا:

 قىنىنا تىڭقىلىش! بەرىڭدەر سوعىپ قىلىش ءبىر اسىلدان وتىرىپ كەلىستىرىپ الىپ، قويدى ەركەك جيىرما مىنا –
 .دەيدى – جاز، دەپ «قىلىش العان باسىن جاننىڭ قىرىق شاپقاندا، بىر»ء

كەلەتىنىن بىلەتىن ۇستاالر ءسوز قايىرماي، ماقۇل بوالدى. قىلىشتى جيىرما قويعا ءبىر ەمەس، بىرنەشە قىلىشتىڭ 
دەگەنىندەي عىپ سوعىپ بەرەدى. قويشى قىلىشتى اسىنىپ، اتتى جەتەلەپ تاعى دا كەتەدى. ءبىر يەنگە كەلىپ اتىن 

دامنىڭ ەكى اوياۋ جاتقان ءبىر مەزەتىندە جانىندا كۇبىرلەپ سويلەپ تۇرعان -ارقانداپ قويىپ ۇيىقتايدى. ۇيقىلى
 ءدۇبىرى ەستىلەدى. اقىرىن تىڭداسا، ءبىرى:

 رگەنىمىزجۇ بولىپ باتىر ەكەۋمىزدىڭ كەلمەك، شاق نە بۇعان دۇنيەدە السا، باسىن جاننىڭ قىرىق شاپقاندا ءبىر –
 ەكەن، ادام قىلعان نە ەكەن، كەلەدى قايدان سۇرايىق، ءجون وياتىپ،»: ءبىرى ەكىنشى. دەيدى – ەكەن، بەكەر

 .دەيدى – ،«بىلەيىك
 .اناۋ دەيدى –ادامنىڭ اشۋى قيىن بوالدى، ءوزى ويانسىن، ءجونىن سونان سوڭ بىلەرمىز،  مۇنداي جوق، –

بۇالر ءسويتىپ سويلەسىپ، قوزعاالقتاپ تۇرعاندا بىرەۋىنىڭ اياعى قويشىنىڭ اياعىنا ءتيىپ كەتەدى، قويشى قارعىپ 
 تۇرىپ:

نا ءبىرىنىڭ باسى ۇشىپ كەتەدى. ءبىرى اتى قالعاندا، سەرمەپ قىلىشىن دەپ – جۇرگەن؟ باسىنىپ مەنى كىم، بۇل –
مىنە قاشادى. قويشى باتىر قۋىپ جەتىپ، ءتىل االيىن دەسە، اتقا مىنەتىن دارمەنى جوق. الجسىزدان ءوزىنىڭ اتى مەن 

 ، تۇندە تاعى يەنگە قونادى.ولگەننىڭ اتىن جەتەلەپ، ارتىنان ەرەدى. اتتى ادام بارعان جەرگە جەتە الماي
 ىمىرت جابىلىپ، قاس قارايعاندا الىستان ءبىر وتتىڭ جارىعى كورىنەدى.

 ءسويتىپ. دەيدى – ،«عوي المايمىن جەتە»: تۇرىپ ءبىر دەسە، –، «ەل بولۋ كەرەك، بارايىن»ءبىر تۇرىپ:  
 ونى دەپ، «!كورەيىن دا، بولسا نە». جاقىندايدى سايىن بارعان. تارىزدەنەدى جۇرگەن قوزعالىپ وت وتىرعاندا،

ادى. ءسويتىپ، شام كوتەرگەن ادام ءدال جانىنا كەلىپ، شامىن قويىپ، جەر قازا باستايدى. توپىراق ءبىرتاالي توس
 بيىكتەگەندە الگى ادام تومەن ءتۇسىپ كەتەدى.
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دى. الگى ا، ءبىر قىزدىڭ داۋسى شىعاقويشى توپىراقتى دالداالپ كەلىپ قاراسا، قۇدىقتان ءبىر ەسىك كورىنەدى. تىڭداس
 كىرگەن ادام وعان:

 :قىز. دەيدى – پا؟ جوق با، بوالسىڭ مەندىك سەن –
 .دەيدى –! بولمايمىن سەندىك دە ولسەم –

الگى ادام قىزدى شاپاالقپەن ەكى تارتىپ، ءبىر شىنى سۋ، ەكى جاپىراق قاتقان نان بەرەدى دە، قايتا شىعىپ، ەسىكتى 
ى. قويشى شەگىنىپ كەتەدى. شام كوتەرگەن ادام ەسىكتى قايتا كومىپ، ىزىمەن قايتىپ كەتەدى. قويشى جابا باستايد

ەكى اتىن جەتەلەپ، ارتىنان ەرەدى. ءتۇن ورتاسى تايانعاندا الگى ادام ءبىر قامالعا كەلەدى دە، ەسىگىن اشىپ، ەنىپ 
 كەتەدى. قويشى كىرە الماي، سىرتىندا قاالدى.

ننىڭ قاالسىنىڭ قورعانى ەكەن. ول حاننىڭ ءبىر قىزى جوعاالدى. بۇنى بۇكىل ەل بولىپ تابا الماي، بىر حا-ءقامال 
اقىرىندا حان ءوزىنىڭ ەكى باتىرىنا ىزدەتەدى. اناداعى قويشىعا كەزىگىپ، ءبىرى ءولىپ، ءبىرى قاشىپ كەتكەن سول 

 حاننىڭ باتىرالرى ەكەن. ول حانعا: 
 
 

 ( 17گىلەرى )ـ ءبولىم: قازاق ەرتە 384
http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2081 

 
 قىرىق دا،شاپقان بىر»ء قىلىشىندا ونىڭ قۇتىلدىم، قاشىپ مەن ءولتىردى، ءبىرىمىزدى كوردىك، ادام كەرەمەت ءبىر –

 .دەيدى – تابادى، وسى قىزدى تاپسا،. بار جازۋ جازىلعان دەپ «قىلىش العان باسىن جاننىڭ
بىرىنشى، قىزىمدى كىم تاپسا، سوعان بەرەمىن; ەكىنشى، وسىنداي ءبىر باتىردى »بۇل حاباردى ەستىگەن حان، ەلگە: ء

 .ساالدى جار دەپ –، «كورگەن ادام بولىپ ماعان حابارالسا، وعان سىيلىق بەرەمىن
قيۋ، بارلىق جەرگە -قاال يۋقويشى باتىر ءدال وسى ءسوز بولىپ جاتقان ءبىر مەزەتتە قاالعا كەلەدى. قاراسا، 

حابارالندىرۋ شىعارىلعان. كوپ ەلدىڭ كوزى قويشىعا تونەدى. قويشى ءبىر احۋالدى تۇسىنبەي بىرەۋدەن سۇرايدى، 
ودان حاننىڭ قىزىنىڭ جوعالعانىن، ونى تاپقان كىسىگە بەرەتىنىن، ءبىر جاڭا باتىر جونىندە قاۋەسەت تاراعانىن ەستيدى. 

ىڭ تۇندەگى كورگەن قىزىم ءاسىلى سول بولدى، حانعا بارىپ تاباتىندىعىمدى ايتايىن، قىزىن مەن»قويشى باتىر: 
 :ادامدارعا تونگەن جابىال الماي، باتا دەپ، ۇستايىن كوشەدە. وياليدى دەپ –،«بەرىپ جاتسا كورەيىن

 اتىن ەكى. ەرەدىب جول اراالرىنان كورسەتىپ، جول ەل. دەيدى – قايدا؟ ورداسى حان تۇرسىڭدار، نەعىپ –
ا الدىنان باياعى ءوزى ولتىرگەن باتىردىڭ جولداسى شىعىپ، جالپاقتاپ حان ورد. تارتادى ورداعا قويشى جەتەلەپ،

داعى ورنىنان تۇرىپ، قارسى الىپ كۇتىپ، ءبىر ۇيگە جاتقىزىپ، دەمىن الدىرادى.  -ورداسىنا ەرتىپ اكەلەدى. حان
 ن سۇرايدى. قويشى:ەرتەڭىندە حاننىڭ ءوزى كەلىپ، ءجونى

 باراتىنىن، قايدا ءوزىنىڭ. دەيدى –اق ءوزىڭىزدىڭ نەگە ىزدەتكەنىڭىزدى ايتىڭىز، ءبىر سۇراماڭىز، ءجونىمدى مەنىڭ –
 :ايتادى بۇيىمتايىن ىزدەتكەن ءوزىنىڭ. جوق رەتى ايتقىزاتىن زورالپ حاننىڭ. ايتپايدى كەلگەنىن قايدان

 ارىستاي كۇشتىجولب. قويدىم تا شىعارىپ جارلىق دەپ-«بەرەمىن سوعان تاپسا كىم». ەدى جوعالعان قىزىم –
 .دەيدى –جورىعىڭىزدىڭ داڭقىن ەستىپ، ءبىر تاپسا، ءسىز تابار دەپ ەدىم، 

 .قويشى دەيدى – با؟ ورىندايسىز ايتقانىڭىزدى تاپسام، مەن –
 .دەيدى –ورىندايمىن، ايتپايدى، ەكى حان –
 تەڭ الىپ كەلەمىن.ەر. اتتانامىن كەشكە دايىنداڭىز، اسكەر اتتى قىرىق. تابامىن مەن بولسا، ونداي –

حان قىرىق اسكەردى ازىرلەيدى. قويشى قىرىق اسكەردى باستاپ، كەشكە جاقىن اتتانادى. اسكەرلەردى كەشەگى ءتۇنى 
ىتتان شام عى باعكورگەن قۇدىعىنىڭ توڭىرەگىنە جاسىرىن ورناالستىرىپ، بەكىنىپ جاتادى. ءتۇن بولىسىمەن بايا

جارىعى تاعى شىعادى. بۇالر ءۇنسىز جاتا بەرەدى. شام كوتەرگەن ادام تاعى دا تۇندەگىدەي قۇدىقتى قازىپ، ىشىنە 
تۇسكەن كەزدە قويشى ادامدارىن قاپتاتادى. شام كوتەرگەن ادام دا اسقان باتىر ەدى. حاننىڭ قىزىن الىپ قاشقاندا دا، 

اق، تار قۇدىقتىڭ ىشىندە ەركىن قيمىلداي الماي، قولعا تۇسەدى. سوندا دا قىرىق ءوز كۇشىنە سەنگەن ەدى. ءبىر
 ادامنىڭ بىرنەشەۋىن ولتىرەدى. اقىرى، جەڭگەن قويشى جاق باتىردىڭ باسىن كەسىپ، قىزدى حانعا الىپ كەلەدى.

 حان سەرتى بويىنشا قويشىعا قىزىن قوسپاق بوالدى. قويشى:
. ءاسىلى حانعا باسقا ءبىر حان وتەدى كۇن ءبىرتاالي ارادا. دەيدى – قىلماڭىز، توي ازىرشە تۇرىڭىز، ۋادەڭىزدە –

قۇدا تۇسپەك بولىپ، ەلشى سالعان ەكەن، وعان ءالى جاۋاپ قايتارىلماي جاتىپ قىزى جوعالىپ، قۇدالىق اياقسىز 
 قاالدى. ودان كەيىنگى جاعداي ءوزىمىز كورگەندەي. قىزدى قويشىعا تاۋەلدى ەتەدى.

 مۇنى ەسىتكەن ەكىنشى حان:
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. رالنادىقو دەپ –عان جاۋاپ بەرمەي، قىزىن قاڭعىرىپ جۇرگەن بىرەۋگە اتاستىرىپتى، ما. كەمىتتى باسىمدى حان –
 .جاريااليدى سوعىس نامىستانىپ،

قا اقىل سسوعىستان بۇل حان قىسىالدى. نە قىالرىن بىلمەي قاتتى ساسىپ، ۋازىرلەرىمەن اقىلداسادى. ۋازىرلەرى دە با
كۇيەۋدىڭ وزىمەن سويلەسىپ، اقىل االيىق. قىزدى باتىردان الىپ بەرۋ، ودان دا قيىنعا سوعىپ »تابا الماي: 

 .دەيدى –، «جۇرمەسىن
كۇيەۋگە اقىل ساالدى. كۇيەۋ ىشىنەن قاتتى قىسىالدى. االيدا، نامىسىن جىبەرمەۋ ءۇشىن، ءبىر ىڭعايى بوالر دەپ، 

 دەيدى:« تاۋەكەل»
. االدى ستىنەۇ ءوز مىندەتىن سوعىس دەپ–بەرەمىز!  جاۋاپ سوعىسپەن سوعىسقا با، قورقامىز سوعىسىنان سساسوعى –

 :حانعا سونىمەن
 اال اۋدارسا ،بولسىن تۇرمانى-ايىل ۇزىلمەيتىن تارتسا ازىرلەڭىز، ات بايگە ءبىر جەتەتىن قۋسا قۇتىالتىن، قاشسا –

 .دەيدى –! بولسىن تەپكىشەگى ۇزەڭگى، االتىن اۋدارىسسا المايتىن،
حان كۇيەۋىنىڭ بۇل مىندەتىن اۋىرالمايدى. اپشىسى قۋىرىلعان كەزدە ايبار بولعان كۇيەۋ باالسىنىڭ سەنىمىنە قاتتى 

 رازى بوالدى. ۋازىرلەر دە:
 سىمكە دەگەن – ،«بەرەمىز جاۋاپ سوعىسپەن سوعىسقا». دەسەدى –ەكەن، ەمەس ادام بەكەر باالمىز كۇيەۋ باسە، –

 .بەلگىلەيدى كۇندەرىن. قايتارادى جاۋاپ دەپ –، «ەمىزبەر تۇرىستىق»: حانعا جارياالۋشى سوعىس بويىنشا،
 جۇيرىك تە ازىرلەنەدى. قويشى ءوز كۇشىنە ءوزى سەنبەگەندىكتەن، جۇيرىك اتپەن قاشپاق نيەتىندە ەدى.

. ەدى قويعان كۇزەتتىرىپ مىقتاپ سىرتىنان ،دەپ –« كۇيەۋ باالمدى جاۋ جازىم قىلىپ كەتپەسىن»ءبىراق حان:  
 تەن ول قاشىپ شىعا المايدى.كۇزەت كۇشتى

بۇل ارالىقتا سوعىس كۇنى توالدى. تۋ كوتەرگەن ەكى جاق سوعىس مايدانىنا جيناالدى. بىرنەشە سەرىكتەرىمەن، 
جاقتان  جەككە شىعادى. قويشى باتىر-جەكپەقورعاۋشىالرىمەن اتىن جەتەلەپ قويعان باتىر دا شىعادى. باتىرالر الدىمەن 

بىرلەپ جەڭىلىپ، كەزەك قويشىعا كەلەدى. قويشى قىلىشىن اسىنىپ، تەپكىشەگىنە اياعىن سالىپ، -كەزەككە شىققاندار بىر
 امايدانعا شىعاتىن بولعاندا، بابىنا كەلگەن جۇيرىك قويشىنى تەرىس الىپ قاشىپ، تاياۋدا تۇرعان قالىڭ قاراعاي ورمانع

 كىرىپ كەتەدى.
: جاق جاۋ. ابىرجيدى دەپ –« قويشى قاشتى ما؟»ەكى جاقتىڭ اسكەرلەرى دە بۇعان قايران قاالدى. بۇل جاق: 

 .دايىنداالدى دەپ – ،«كەرەك كىرۋ باسىپ ەندى» سونىمەن،. قۋانادى دەپ – «!المادى باتا بىزگە جەڭىلدى،»
اتى ارىنداپ جۇرگەندە، ءتۇبى ءشىرىپ ەڭكەيىپ تۇرعان ءبىر بۇل كەزدە اساۋداي تۋالپ الىپ قاشقان قويشىنىڭ 

ڭ ەش تۇرماننى-ءيىن قاراعايعا كيمەلەيدى. قاراعايدىڭ ءيىنى اشاماي ەردىڭ قاسىنا كيىلەدى. ەرەكشە ازىرلەنگەن ەر
 جاۋ جەرى بۇلىنبەيدى. مىقتى ات وڭگەرىلىپ قالعان قاراعايدى اال جونەلەدى. ات ەركىمەن ەندى توپقا قاراي،

 جاساقتارىنا قاراي تارتادى.
. ۋانىسادىق قاتتى دەپ –« يا، ءسات!»شىعا كەلگەندە، قايىن جاق: « قاراعايدى وڭگەرىپ»قاراعايدىڭ ىشىنەن باتىر: 

: ايلىعىپش قاتتى كورگەندە باتىردى جاتقان كەلە وڭگەرىپ قاراعايدى ءبىر بۇكىل جاق، جاۋ تۇرعان كىرگەلى باسىپ
 انتۇرع ىعىستاپ دەپ، – ،«بولدى قيراتاتىن ءبارىمىزدى قويىپ جەكتى-جەكپە ەكەن، مىنگەن قاھارىنا بۇل»

 .كەتەدى اراالسىپ توپقا اق-مەزەتتە
جۇلىنداي ۇشادى. الدا تۇرعان -ماتىمەن جۇلىنداي-اتتىڭ ارىنىمەن قاراعايعا سوعىلعان قارسى جاقتىڭ ادامى ات

دى. قاراعايدىڭ ول باسى ءبىر، بۇل باسى ءبىر بۇلعاقتاعاندا ارتقى جاققا باتىرالرىنىڭ دا بىرنەشەۋى ات جالىن قۇشا
ادەيى سەرمەپ جۇرگەندەي كورىنەدى. الدى تويتارىلعان جاۋ ءدۇر بەرىپ، قاشادى. ات قاشقان ەلدىڭ سارىنىمەن 

. قۋانادى دەپ – ،«بارادى قۋىپ»: جاق قايىن. قاشادى دەپ –« قۋىپ كەلەدى»ىلەسىپ ەرە جونەلەدى. جاۋ: 
 :اتاسى قايىن باتىردىڭ قويشى كەزدە وسى

 ادام دەپ –اق قويسىن. توقتات! -دەگەن، ول ەلدىڭ شەكاراسىن بۇزباي« ن جاۋعا قاتىن بيقاشقا» ءجا، –
. ەدى لعانا تىزگىنىن ات توقتاتىپ، جۇرەگىن دا باتىر قويشى. ەدى باسىلعان دا ارىنى اتتىڭ كەزدە بۇل. جىبەرەدى

 تان الىپ ەدى، اال الدى.ات كوتەرىپ، قاراعايدى. قالدى توقتاي ەمەس، باياعىداي ات كورگەندە تارتىپ
 ىڭحانن شىققان ىزدەپ قىزدى باتىرمىن، شىنىندا – ول، وياليدى دەپ –ە، باتىرلىق دەگەن وسى ەكەن عوي، »

 قىرىق مىنە،. مءولتىردى دوكەيدى رگەنجۇ تىعىپ قۇدىققا قاشىپ الىپ قىزدى. ءولتىردىم ءبىرىن باتىرىنىڭ ەكى اۋەلگى
 «.سان جاۋ قاشتى، قاراعايدى كوتەرىپ اتتان اپ تاستادىم قىرىق الدىمنان ەمەس، شىبىن

 سونىمەن ول اتىنىڭ باسىن ارتقا بۇرادى. اتتى ءوزى باسقارادى.
بۇل كەزدە ارتىنان قايىن اتاسى جىبەرگەن ادامدار دا كەلىپ، كاۋكەلەكتەپ قارسى االدى. حان توبى دا تۋالرىن 
كوتەرىپ، جەڭىس دابىلىن قاعىپ، دۋمان جاسايدى. سونىمەن، جاساقتار مايداننان قايتادى. قويشى باتىر ەندى 
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 ويشىق ءسويتىپ،. مىنەدى ات باسقا دەپ –، «رشادىبۇل ات شا»تەپكىشەكسىز سالت اتقا مىنە االتىن بوالدى دا: 
 .شىعادى بولىپ وڭدى ەداۋىر جورىعى باتىرلىق ونىڭ. تابادى مارتەبە الدىندا ەل

دۇنيەدە ادام باالسىنىڭ كورەسىسى تۇگەسىلە مە؟ وسى ەلدەن جىل سايىن الماڭ الىپ تۇراتىن ءبىر ايداھار بوالدى 
. جۇرت ايداھاردى جويۋعا بۇدان ىلگەرى الج تابا الماعاندىقتان، جىلىنا ون ەكەن. سونىڭ ناۋبەتى كەلىپ قاالدى

قوي، ءبىر قىز بەرىپ تۇرادى ەكەن. سونىڭ سالدارىنان، دۇنيەگە جاڭا كەلگەن قىز باال كۇنىنە تىزىمگە الىنىپ، ون 
ىنا ىن قىز كەزەگى حاننىڭ قىزسەگىز جاسقا تولعاندا ايداھارعا بەرىلىپ وتىرادى ەكەن. بۇل جولى ايداھارعا بەرىلەت

كەلگەن ەكەن. حان ءوزى شىعارعان جارلىق ۇكىمىن ءوزى ورىنداماۋعا مۇمكىن ەمەس. باتىرعا بەرگەن قىزىن ايداھارعا 
 دەپ باتىرعا كەپ، اقىل ساالدى.« قايتەمىز؟»بەرۋگە ءماجبۇر بوالدى. سول ءۇشىن 

 ال انىن،قايتپاع دەسى دەيىن كۇنگە ءالى جورىعىندا باتىرلىق باتىر قويشى. دەيدى – با؟ االمىز جويا ما، بار امال –
 :ويالپ وتىرعانىن تيگىزىپ زيان ەلگە مۇقىم ەمەس، قىزىنا حاننىڭ ءبىر ايداھار

 .دەيدى –ار، جويا االمىز، ب امال –
 .بوالدى رازى ءارى ونان ەكەنىنە باتىر ناعىز ايتپايتىن دەگەندى –، «جوق، بولمايدى»حان باتىر كۇيەۋدىڭ: 

 .بەرەدى جاتا جايالنىپ دەپ – ،«بار كۇيەۋ كەلسە، ايداھار»
سىز جاۋ اق، ال ءتىل-قىلىش شابا االمىن. ات مىنە االمىن، قاراعايدى كوتەرىپ االمىن»قويشى ەندى باسقاشا وياليدى: 

 «.ايداھارعا نە دەرمىن، قانداي امال قىال االرمىن؟..
ۇرە تاڭ ج-الماي، تۇندە قىلىشىن االدى دا، جەڭىل كيىممەن عانا قاشىپ شىعادى. جۇرەقويشى بۇل ويىن ۇشىقتاي 

ىن سونىڭ باسىنا شىعىپ، جاپىراع»اتادى. ءوزى شارشاعان، ميداي داالدان پانا تابا المايدى. قاراسا، ءبىر بايتەرەك تۇر. 
 .االدى شىعىپ باسىنا تەرەكتىڭباي دەپ، –، «پانااليىن، كۇن وتكىزسەم، ءتۇن بوال ورىن اۋىستىرارمىن

، كۇيەۋ ونىمەن سوعىسۋعا شىعىپ كەتتى»تاڭ اتقان سوڭ، حان كۇيەۋدى شاقىرتسا، جوق. قاتتى قىسىالدى. اقىرى: 
 الىپ، قىزدى مەن قوي ون ويالپ، دەپ –، «ەگەر قاشىپ كەتسە، امال جوق، وندا قىزدى ايداھارعا بەرەمىز

 .ەدىجۇر جەرگە كەزدەسەتىن ايداھارمەن
سويتسە، ايداھاردىڭ كەلەتىن جەرى سول بايتەرەك ەكەن. ەل سونىڭ جانىنداعى ءبىر توبەگە جيناالدى. بايتەرەكتىڭ 

-سابىر، ۋ-شۋىنا ويانا كەلىپ قاراسا، ەل ابىر-بۇتاعىن قۇشاقتاپ وتىرىپ، كوزى ءىلىنىن كەتكەن قويشى ەلدىڭ ۋ
 شۋ، جىالۋ...

 .دەيدى – بولدى، كەلەتىن قوزعالدى، انە، انە، –
 ساتىرالعان،. كورىنبەيدى قاراسا، جاعىنا-جان قويشى دەپ، – كەلەدى، جاقتان قاي تۇر، كورىپ نەنى بۇالر –

اسا، ايداھار بايتەرەكتىڭ تۇبىندە، ءوزىنىڭ استىندا ءزاھار شاشىپ، ەندى قار. شىعادى استىنان دىبىس ىسىلداعان
 قوزعالىپ، ءجۇرىپ بارادى ەكەن.

ورنىنان قوزعالعاندا قويشى ابىرجىپ، قاتتى شوشيدى. وتىرعان بۇتاعىنان قوزعالىپ، كەلەسى بۇتاقشىققا  ايداھار
 دايىنداال بەرگەندە، ءمىنىپ وتىرعان بۇتاق وپىرىلىپ تۇسەدى دە، قويشى اشاسىنان ايداھارعا ءمىنىپ قاالدى.

، كۇيرىعىمەن جەر ساباالپ شابىنادى. ىسقىرىعى وز بولعالى مۇنداي ءحالدى كورمەگەن ايداھار دا سەسكەنىپ-ءوزى 
جەر جارىپ، تۋاليدى. ۇستىنەن تۇسسە ولەتىنىن بىلگەن قويشى دا نەعۇرلىم ۇستىنەن تۇسپەۋدى وياليدى. ات ءمىنىپ 

 ۇيرەنگەن تاقىمى دا قاتايىپ، جابىسا بەرەدى.
: بىرەۋلەر. دابىرالسادى دەپ –!« اي، بۇل قانداي جۇرەك جۇتقان باتىر ەدى-ويپىر»حان بولىپ، ەل بولىپ: 

: بىرەۋلەر تاعى. ايعاياليدى دەپ – «!شاپ شاپ،»: بىرەۋلەر ەندى دەسە، – «شاپپايدى؟ نەگە قىلىشپەن»
ەن اقىل سۇراماعان باتىر شابا الماي ءجۇر عوي دەيسىڭ بە، ءوزى ءبىلسىن، تاماشاسىن سەن مىنگەندە، ايداھاردى»

 .دەيدى –« كورەيىك!
ءسال دە بولسا بوي توقتاتىپ، تۋالپ جۇرگەن ايداھاردىڭ ايدارىنان ۇستايدى. ايداھار جۋاسي باستايدى.  ال قويشى

سويتسە، ايداھاردىڭ جانى ايدارىندا ەكەن. ايداردى قىسىپ تارتىپ ۇستاسا جۋاسىپ، بوساتسا، قۇيرىعىمەن ساباالعانىن 
عان سوڭ قىسىپ، تارتىپ ۇستاپ، قۇيرىعىنان قىلىشتىڭ كورەدى. قويشى ەندى ايداھاردىڭ ايدارىمەن ادىستەنىپ ال

 قىرىمەن ۇرادى.
ايداھار جۇگەندەۋلى اتتاي جونگە تۇسەدى. ايداردى تىزگىن، قىلىشتى قامشى عىپ، ايداھارعا مىنگەن قويشى باتىر 

نىمدى تۇردە ى سەوتكەن قويشى، ەند« سىقاقتاردان-سىن»حالىقتىڭ، حاننىڭ الدىنا كەلەدى. باستاپقىدا ءوزى ايتقان 
 ايداھاردىڭ ايدارىن مىقتاپ ۇستاپ، قىلىشىن قۇيرىعىنا قويىپ تۇرىپ:

 .حانعا دەيدى – ما؟ وسى جاۋالرىڭ، ايداھار –
 حان جاۋاپ ورنىنا تاعزىم ەتەدى.
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 ،قۋانعان جۇرت شۋىلداسىپ، شاشۋ شاشادى. قىز جاۋلىعىن ۇسىنادى. قويشى باتىرلىق جورىعىندا قورقا ءجۇرىپ ءوسىپ
جەڭىلە ءجۇرىپ جەتىلىپتى. باي قولىندا ات ءمىنىپ كورمەگەن قويشى ءوز جولىندا ايداھار ءمىنىپتى. ايداھاردى 

 ايدارىنان بايالپ، قىلىشىن قۇيرىعىنا قويىپ ءجۇرىپ ۇيرەتىپتى.
 . باتىر مەن باال31

ستىندا ورىنەدى. تاياپ كەلسە، الگى ءبىر اەرتەدە ءبىر باتىر جورىققا اتتانىپ كەلە جاتىر ەكەن. كوز ۇشىنان ءبىر قارا ك
 .دەيدى –، «سەرىك بوالتىن جولداس ىزدەپ ءجۇرمىن»قارا تايى بار باال ەكەن. باالدان باتىر ءجون سۇراعاندا: 

 باتىر:
 تەو قامشىسى قولىنداعى باالنىڭ. جاتادى كەلە بولىپ، جولداس ەكەۋى. دەيدى –ساعان مەن سەرىك بوالمىن،  –

 استىنداعى ىلمەي،ب قيسىنىن الۋدىڭ باتىر كەلىپ، العىسى ءوزى كورمەي، اليىق باالعا قامشىنى الگى باتىر ەكەن، جاقسى
 – «ىپ جارىسايىق. قاي وزعانىمىز پالەن جەردەن توسىپ االيىقتىگ بايگەگە قامشىمىزدى باالم،»: سەنىپ ارعىماعىنا

 تىنداار قاراسا، ارتىنا جاتىپ كەلە جارىسىپ باتىر. كەتەدى جارىسىپ ەكەۋى دە، دەيدى – ،«جارايدى»: باال. دەيدى
ىندە ەرلەرج بەلگىلەگەن باال قاراسا، الدىنا دەپ – «مە؟ كەتكەنى وزىپ اق-شىنىمەن اپىراي،». كورىنبەيدى باال

 ال:باتىردى كۇتىپ تۇر ەكەن. باتىر اياڭداپ كەلىپ، ۇيالىپ، قولىنداعى قامشىسىن باالعا بەرەدى. با
 .دەيدى – بولماساڭىز، ءسىز. جوق كەرەگى قامشىسىنىڭ بىرەۋدىڭ ماعان عوي، بار قامشىم ءوز اتا، –

سودان كەيىن ەكەۋى تاعى دا جۇرەدى. ءجۇرىپ كەلە جاتىپ ءبىر كوپ جىلقىعا كەزدەسەدى. جىلقىنى اراالپ كەلە 
، ىزگە ءتۇسىپ كەلە جاتسا، اتتىڭ ءىزى جوعالىپ كەتتىجاتسا، ءبىر تاي قازاننىڭ اۋدانىنداي اتتىڭ ىزىنە كەزدەسەدى. 

ەسىكتەي جاياۋ ادامنىڭ ءىزى كەزدەسەدى. ءسويتىپ كەلە جاتقاندارىندا الدارىنان ءبىر كيىز ءۇي -ورنىنا ەسىكتەي
 پكەزدەسەدى. ءۇيدىڭ بەلدەۋىندە ءبىر ۇلكەن ات قاڭتارۋلى تۇر ەكەن. الگى ءىز وسى اتتىكى ەكەن دەسەدى. ءسويتى

ەكى ادام سويلەسىپ وتىرادى. ەكى ادام وزدەرىنشە سىبىرالسىپ -كەلىپ، ءۇيدىڭ جانىنا توقتايدى. ءۇيدىڭ ىشىندە بىر
 وتىرمىز دەسە دە، باتىر مەن باالعا ايعايالپ ايتقانداي ەستىلەدى.

 ەكەۋىنىڭ ءسوزى مىناۋ ەكەن. بىرەۋى:
 .دەيدى – جوقپىسىڭ؟ تاستاعان تەرلەتىپ اراالعاندا، جولدى تۇندە اتتى الگى سەن ەي، –

 ەكىنشىسى:
 .دەيدى – وتىردىم، ارقاالپ بىرەسە ءمىنىپ، بىرەسە قيناالدى، نەسىنە ول ە، –

سويتسە، جاڭاعى باتىر مەن باال جىلقى اراالعانداعى بىرەسە تاي قازان اۋماعانداي ات ءىزى، بىرەسە ەسىكتەي جاياۋ 
 ادامنىڭ بىرەسە اتتى ءمىنىپ، بىرەسە ارقاالپ جۇرگەندەگىسى ەكەن. ءىزى بولىپ جۇرگەن مىنا ۇيدەگى

 .دەيدى –اتا، تۇسەيىك، نە دە بولسا كورەرمىز، »باال: 
 ەۋىەك دەپ – ،«قويالىق اق-تۇسپەي ەندەشە،». دەيدى –، «اۋ-اي، باالم! مەنىڭ جۇرەگىم تايقاقتاپ تۇر»باتىر: 

 :باتىر جاتىپ كەلە ءجۇرىپ. كەتەدى ءجۇرىپ
اپىراي، ءا! وسى باال مەنەن گورى باال بولسا دا باتىرالۋ. وسى الگى ءۇيدىڭ مەن ماڭايىنان جۇرۋدەن قورقىپ »

 ، باالعا قاراپ قويادى.ويالنىپ دەپ –، «تۇرعاندا، ول ءتۇسىپ كورەيىك، نە دە بولسا دەيدى
 بولىپ پالۋان كۇرەستىرىپ جاتىر ەكەن.ءجۇرىپ كەلە جاتىپ ەكەۋى ءبىر تويعا كەزدەسەدى. تويعا كەلسە، ەكى پار  

بۇالر كەلىپ، ءبىر از جاعىنا قوسىلىپ وتىرادى. ءبىر ۋاقىتتا انا جاقتان ءبىر وتىرعانى تۇيەدەي، تۇرعانى ۇيدەي ءبىر 
 بالۋان شىعادى. بۇالر وتىرعان جاقتان وعان قارسى ەشكىم شىقپايدى. باال باتىرعا:

 .دەيدى – قايتەدى؟ شىقسام مەن اتا، –
 باتىر:

 ندايالدەقا بۇرىن ءوزىڭ نەمەنە، عوي، ولتىرەدى مىناداي، ءتۇرىڭ سەنىڭ اناداي، ءتۇرى انانىڭ! اۋ-قاراعىم ويباي، –
 :باال. سۇرايدى دەپ – ەدى؟ ما بولۋشى بالۋاندىعىڭ

 ەرەك،ك بولۋ كەزىم التىداعى-بەس جاسىمدا، دا مۇنان ءبىراق. ەدى جوق ەرلىگىم باتىرلىق، ىستەگەن ەشبىر اتا، –
 جالعىز ،تاستاپ الىپ ءبارىن ەلدىڭ باسقا تۇيەشىدەن بۋرا سول. ەدى بولۋشى بۋراسى االتىن كىسى ءبىر اكەمنىڭ

ىنى دە ءولتىرىپ تاستاپتى. اۋىلدان ادامدى شىعارماي تۇرىپ تۇيەش بۋرا الگى كۇنى ءبىر. ەدى تيمەۋشى تۇيەشىگە
 ناۋزى بۋرا. كەلدىم شىعا قارسى بۋراعا دەپ، –« دان قورقىپ تۇرسىڭدار ما؟وسى اياقتى مال»الدى. سونان مەن: 

كەيىن  انود ەكىنشى،. ءولدى ءتۇسىپ اۋزىنا ميى ەدىم، جىبەرىپ قويىپ جۇدىرىقپەن ماڭدايدان بەرگەندە، تاپ اشىپ
سول حاباردى ەستىپ، ەلىمىزدىڭ ءبىر قولباسى بولعان باتىرى مەنىمەن ءبىر جولىقسام دەپ اڭدىپ ءجۇرىپ، ءبىر 

 –« پ تاستا!ۇرى»كۇنى قولىمدا قامشىمنان باسقا تۇگىم جوق، جىلقى قايىرا شىققاندا الگى جاۋ بولىپ ءتيىپ، مەنى 
ڭ سويىلى ەش نارسە ەتپەدى. مەن وتە بەرگەندە جانىنان قامشىمەن ىون ماعان وتكەندە، سالىپ باستان سويىلمەن دەپ
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وسىپ جىبەرىپ ەدىم، قابىرعاسى سوگىلىپ كەتىپتى. سول جەردە ءتىل قاتپاي ءولىپ ەدى. وسى ەكەۋىنەن باسقا 
 .دەدى –ەشقانداي باتىرلىعىم دا، بالۋاندىعىم دا جوق، 

 باتىر:
 .دەدى –سەڭ شىق. مەن تىلەگىڭدى تىلەيىن، دە شىعام ءبىل، ءوزىڭ قاراعىم، ەندەشە، –

 سونان باال كيىمىن شەشە سالىپ، بالۋانعا شىعادى. انا ءداۋ بالۋان ايقاي سالىپ:
 قۇنىم ولسەم،»: العانداي جۇلىپ باال. دەيدى – الىڭدار، ءارى ولەدى، – دەدى، –! عوي باال اناالرىڭ اي، –

تاي اال باالنى القتىرىپ جىبەرەدى. باال اياعىنان تىك تۇرا قاالدى. ۇس. تۇسەدى ۇستاسا دەپ – «بولسىن تولەۋسىز
قايتا كەلىپ، ۇستاسا تۇسكەندە، تاعى القتىرىپ جىبەرەدى. تاعى دا جىعىلماي، اياعىنان تىك تۇرا قاالدى. بۇل ىزا 

پ، ۇستاي الى قاپسىرا تۇسىنان بۇعانا كەلىپ، جۇگىرىپ دەپ –« ويپىرماي، ماعان نە بولدى؟»بولىپ كەتىپ: 
تارتىپ قالعاندا، بۇعاناسىن جۇلىپ االدى. ءداۋ بالۋان سول جەردە ءتىل قاتپاي ولەدى. الگى ءداۋ بالۋاننىڭ ادامدارى: 

 تۇيە عاباال توقتاتىپ، شىعىپ، ءبىتىم جاقتان ەكى. شىعارادى داۋ دەپ، –، «كىسىمىزدى ءولتىردىڭ، قۇنىن بەر»
بەرەدى. باال العان بايگەسىنىڭ ءبارىن باتىرعا بەرەدى دە، ءوزى باتىرمەن قوش  ايگەسىنب ەتىپ، توعىز باستاتقان

ايتىسىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، قونالقالىققا ءبىر قالىڭ توعايعا جەتەدى. كۇركە تىگىپ، وت جاعىپ، 
ەت جەگەندە الگى ادامعا ەت بەرسە،  تاماق ءپىسىرىپ وتىر ەكەن، ەسىكتەن سالدىرالتىپ ءبىر ادام كىرەدى. باال

وتىرىك جەگەنسىپ، توبەسىنەن القتىرىپ جىبەرىپ وتىر ەكەن. باال بايقاي وتىرىپ، مۇنىڭ ادام ەمەس، جەزتىرناق 
ەكەنىن بىلەدى. تاماق ءىشىپ بولعان سوڭ، الگى ادام كەتىپ قاالدى. باال ونىڭ ءوزىن اڭدىپ كەلىپ كەتكەنىن 

ە جاتپاي، توسەگىنە ءبىر اعاش كەسىپ الىپ كەلىپ جاتقىزادى دا، ءوزى مىلتىعىن الىپ اڭدىپ ءبىلىپ، ءوزى توسەگىن
دەگەن كەزدە الگى قايتا اينالىپ كەلىپ، ەپتەي باسىپ، باالنىڭ توسەگىندە جاتقان اعاشتى  -« اۋ-ۇيىقتادى»وتىرادى. 

دەپ اتىپ، مىلتىقپەن باسىپ كەپ قاالدى. كەۋدە تۇسىنان قارقىلداپ كۇلىپ، باس ساالدى. سول ۋاقىتتا باال كوز
جەزتىرناق مۇرتتاي ءتۇسىپ، قايتا تۇرەگەلىپ ءجۇرىپ كەتەدى. تامعان قاننىڭ ىزىمەن ءجۇرىپ، قالىڭ اعاش 
ىشىندەگى قۋىسقا كىرەدى، ەپتەپ كەلىپ، ەسىگىنەن سىعاالسا، ەسىگىنەن كىرە قۇالپ ولگەن ەكەن. باس جاعىندا 

 ى جىالپ وتىر ەكەن.ەكى كىشكەنە باالس-بىر
دەپ ۇيگە كىرىپ كەلگەن ەكەن، ەكى باالسى:  -«وسى ەكى كىشكەنە باال نە قىالدى،»بەرى كورىپ، -باال ارى

 .سەدىتۇ جابىسا جاعاسىنا ەكەۋى دەپ –« شەشەمىزدى ءولتىرىپ، ەندى ءوزىمىزدى ولتىرەيىن، دەپ كەلدىڭ بە؟»
نارسەسى بار ەكەن. باالنىڭ ۇزاتايىن -اقتارىپ قاراسا، ۇيىندە دۇنيەباال ەكەۋىنىڭ دە باسىن كەسىپ االدى. ءۇيىن 

دەپ جۇرگەن ءبىر قارىنداسى بوالدى ەكەن، سونىڭ ساۋكەلەسى جوق ەكەن، سوعان نارسەسىنەن ءبىر عانا ساۋكەلە 
ل وسى بىراق العانمەن مۇنىڭ ەكى باالسىن، قاتىنىن ءولتىردىم. ەندى بۇالردىڭ اكەسى بار عوي، و»االدى. ء

. وسادىت كۇن نەشە دەپ –، «ساۋكەلەنىڭ يسىمەن ءبىر ىزدەپ تابادى. ونى نە دە بولسا، وسى ارادان كۇتىپ االيىن
. كەتەدى ءجۇرىپ دەپ –،«االيىن كۇتىپ ۇيىمنەن بولسا، دە نە»; سوڭ كەلمەگەن. كەلمەيدى اكەسى ءبىراق،

. ىنداسى ۇزاتاردا اعاسىنان الگى ساۋكەلەنى سۇراتادىقار. ۇزاتادى قارىنداسىن سوڭ، كۇننەن بىرنەشە كەيىن، كەلگەننەن
مۇنىڭ يەسى ىزدەپ كەلگەندە وسىنىڭ يسىمەن قارىنداسىما بارادى عوي، ونان دا »اعاسى اكەلەرىن اكەلسە دە، 

 ەدەپ بەرمەگەن ەكەن. قارىنداسى سۇراتىپ بولماعان سوڭ، كوڭىلىن قيماي بەرەدى. بەرەرد -«وزىمدە تۇرسىن
 قارىنداسىن شاقىرىپ الىپ:

 – يەسى. كەلەدى ىزدەپ يەسى مۇنىڭ جىلدا توعىز نە جىلدا، جەتى نە ءبىراق ال، ەندى، بولمادىڭ شىراعىم، –
 شا،جويعان كوزىن سونىڭ قاشان ءوزىڭ. كەلەدى تۇندە كەلمەيدى، كۇندىز كەلگەندە ول. جەزتىرناق باستى جەتى
ە ندا قولىڭا ءبىر جىلقىنىڭ سانىن ال، ءبىر وتكىر پىشاق ال، كىرە بەرگەندوتىرعا تۇندە. ۇيىقتا كۇندىز ۇيىقتاما، تۇندە

سانمەن جەلكەگە سالىپ جىبەر. سوندا ول ماڭدايشا ءتۇسىپ كەتكەن ەكەن دەپ كەۋدەسىن جوعارى كوتەرە بەرەر، 
 .دەيدى –سول تۇستا پىشاقتى سۇعىپ ال، ونان قاشساڭ، ءوزىڭ ولگەنىڭ، 

قارىنداسىن ۇزاتادى. بارعان سوڭ، قارىنداسى تۇندە جاتپايدى. وڭكەي عانا كۇندىز ۇيىقتايتىن بوالدى. ءسويتىپ،  
دەپ نەشە رەت وقىتادى دا، قاراتادى دا، ءبىراق ەشبىر -« قاتىنىم جىندى، تۇندە قاسىما جاتپايدى»بارعان كۇيەۋى: 

 ەم بولمايدى.
. ادىشىع داۋىستار دەگەن –، «ىنا جاقتان شىعادى، جوق، مىندا ەكەنيسى م»ءبىر كۇنى تۇندە وتىرعاندا قورادا: ء 

 مەن انس. ەكەن جاتىر كەلە سويلەسىپ باستارىمەن ءوزىنىڭ جەزتىرناق باستى جەتى سىعاالسا، ەسىكتەن ەپتەپ
 .جىبەرەدى ىپقوي جەلكەدەن بەرگەندە كىرە جەزتىرناق ەسىكتەن. قاالدى تۇرا قايىرىلىسىنا ەسىكتىڭ الىپ، پىشاقتى

 جەزتىرناق:
 ۇعىپس پىشاقپەن جۇرەگىنە بەرگەندە، كوتەرە كەۋدەسىن دەپ – با؟ تۇرعان قۇالعالى ماڭدايشاسى ءيتتىڭ مىناۋ –

 تۇندە نەگە بەرى جىلدان نەشە» الىپ، وياتىپ بايىن جەردەن سول كەلىنشەك. ولەدى جەردە سول جەزتىرناق. االدى
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سودان ەل  «ن، وسىنداي زور ءقاۋىپتى كۇتىپ جۇرەتىنىن ايتادى.ەكەنى جوق جىنىنىڭ ەشقانداي جۇرەتىنىن، جاتپاي
 قاتارىنا كىرىپ، ءبىر ەل بيلەگەن ادام بوالدى.

 . قۇيىم باتىر32
باياعى وتكەن زاماندا مىسىر شاھارىندا العان دەگەن باي بولىپتى. ول بايدىڭ بەرگەن، مەرگەن، قۇيىم دەگەن ءۇش 

جاستا، ورتانشىسى  18ءتورت تۇلىك مالدا ەسەپ بولمايتىن باي ەكەن. باالالرىنىڭ الدى  -ول بايباالسى بولىپتى. 
، باالالرىم»جاستا ەكەن. باالالرى ەرجەتكەن سوڭ، ءبىر كۇنى باالالرىن شاقىرىپ الىپ،  8دا، ال كىشى باالسى  16

ىنا مالدارىڭدى الىپ، وزدەرىڭ باعىڭدار، سەندەردىڭ ەكەۋىڭ ەر جەتتىڭ. ال، قۇيىم بولسا، ءالى جاس. سەندەر م
 مال، شاتاق – مالى اكە. جوق كەرەگى مالىڭنىڭ بىزگە. اكە جوق،»: باالالرى وعان. دەيدى –« مەن كارتەيدىم

 ىبەر ايتادى، ارى اكەسى. دەيدى – «االمىز تاۋىپ ءوزىمىز بولسا، كەرەك مال. جوق كەرەگى مالدىڭ شاتاق بىزگە
ا، قۇداي، وسى مالدى »ونبەگەن سوڭ، كۇندە ورىستە مال باعىپ ءجۇرىپ: ءك. كونبەيدى باالالرى وعان ايتادى،

 ايداپ، مالىن جاقىن كەشكە كۇنى ءبىر. ەكەن –« ءوزىڭ بەرىپ ەدىڭ، ەندى ءوزىڭ ال دەپ زاراليدى دا جۇرەدى
رالپ نەگە زا سەن! العانباي اي،»ء: كەلىپ شىعا الدىنان شال اقساقالدى مىنگەن ەسەككە ءبىر جاتسا، كەلە ۇيىنە

وسى مالدى قۇداي ءوزى بەرىپ ەدى، ەندى، ءوزى السا »دەيدى. العانباي بارلىق جاعدايىن ايتىپ: « ءجۇرسىڭ؟
 دا السا كازىر راس،». دەپتى «پا؟ راس ايتقانىڭ وسى ەي،»: شال الگى سوندا. دەيدى «ءجۇرمىن دەپ –« ەكەن

بىالي جاسا. ۇيىڭدە قارا توبەت ءيتىڭ بار ەكەن. سول ءيتىڭ  بولسا، بوالتىن والي». دەيدى – «قۇدايعا رازىمىن،
سەنى كورىپ، جۇگىرىپ الدىڭنان شىعادى ەكەن. سونى اياماي باسىنا تەۋىپ جىبەر. تاعى شاقىرىپ، اياماي تەپ. 

ونان باسىنا ءۇش رەت ۇر. س سونىمەن، مالىڭدى قوراالعاننان كەيىن جىلقىدا بوز ايعىرىڭ بار ەكەن. سونى جۇگەنىمەن
سوڭ تۇيەدە قارا بۋراڭ بار ەكەن. سونى بيداسىمەن اياماي باسىنا ءۇش رەت سوق. سونان كەيىن سيىردا كوك بۇقاڭ 
بار ەكەن. سونى دا بيداسىمەن باسقا ءۇش ۇر. قويدا كوك قوشقارىڭ بار. سونى بۋىرشاقپەن ءۇش رەت باسىنا، اياماي 

ڭە كىرە بەرىپ، وڭ بوساعاڭدى ءۇش، سول بوساعاڭدى ەكى تەپ، جاعىپ جاتقان وتتى سوق تا، ۇيىڭە بار. ۇيى
تاياعىڭمەن ساباپ، كۇلىن كوككە ۇشىر. سونان كەيىن االڭسىز جاتا بەر. ەگەر مالدان قۇتىلعىڭ كەلسە، وسىنى ادال 

ايداپ  ۋلىناا مالىن قۋانىپ، شال. كەتىپتى بولىپ جوق شال الگى دەپ، –« نيەتىڭمەن ىستەسەڭ، مالدان قۇتىالسىڭ
كەلىپ ايعىردى، بۋرانى، بۇقانى، قوشقاردى، ءيتتى ءبارىن ساباپ، ۇيىنە كەلىپ، وڭ بوساعانى ءۇش، سول بوساعانى 

مىنا شالدى ورىستە »ەكى تەۋىپ، جانىپ تۇرعان وتتى ساباپ، كۇلىن كوككە ۇشىرادى. مۇنى كەمپىرى كورىپ، 
دەپ قورىقتى. سونىمەن، تاماق ءىشىپ جاتىپ قاالدى. ءتۇن ورتاسى اۋا شال  -«جۇرگەندە بىردەڭە سوعىپ كەتتى

 قۇالن، سىجىلقى مارال، سىيىرى تىشقان، قوي شىقسا، داالعا دەپ –« بۇل نە؟»شۋ بولىپ كەتىپتى. -ويانسا، داال ۋ
ە بىزد تى،كەت مال! تۇر .كەمپىر اي،»ء: وياتىپ كەمپىرىن كەلىپ، قايتىپ. ەكەن بارادى بەزىپ بولىپ جيراپ تۇيەسى

: كەلەيىك عاباالالر ەندى ال. بەرىپتى كەتە ەرىپ ارتىنان تىشقاننىڭ دەپ، –« كەتەيىك. مالدان قالىپ نە بىتىرەمىز؟
 دە ىمدەرىكي. جوق شەشەسى قاراسا، شەشەسىن. قالىپتى بولىپ ءتۇس تۇرسا، ورنىنان باالسى ۇلكەن ەرتەڭگىسىن

ەت پەن قۇبىالعا قاراپ ءبىر قارا توقتى كۇيسەپ جاتىر. ودان توب قارا تەك. جوق دا مالدارى شىقسا، داالعا. جوق
باسقا ەشتەڭە جوق. يتكە بارىپ ءيتتى شاقىرسا، ورنىنان تۇرمايدى. ءسويتىپ تۇرعاندا ورتانشى باالسى كەلىپ، بولعان 

-ەسەنىڭ اك»شى باالنى وياتادى، جاعدايدى ءبىلىپ، ءيتتى ول دا شاقىرسا، ورنىنان تۇرمايدى. ەكەۋى بارىپ كى
 پەن تي تۇرىپ، باال. وياتادى باالنى دەپ –« شەشەڭ ءبىزدى تاستاپ، مالىن ايداپ، بىزدەن قاشىپ كەتىپتى. تۇر!

 الگى ونىمەن،س. سەكىرەدى ۇستىنە باالنىڭ قىڭسىالپ، كەلىپ، تۇرىپ يت شاقىرسا، ءيتتى بارىپ. كورەدى توقتىنى
ردىڭ كۇنىندە تاماقتارى تاۋسىلىپ اشىعادى. ۇشەۋى كەلىسىپ، قارا كۇندە. بەرەدى كۇنەلتە باعىپ توقتىنى قالعان

اكەم ايتۋشى ەدى، ەگەر ادام قىسىلسا قارا قويدى سويىپ، ەتىنەن »توقتىنى سوياتىن بوالدى. سوندا قۇيىم ايتادى: 
 – «نداي بوالدى ەكەن، سونى كورەدىاۋىز تيمەي، ارتقى ءبىر سانىن باسىنا جاستاپ ۇيىقتاسا، الداعى ءومىرى قا

. ايتادى ءتۇسىن دا، تۇرادى ەرتەڭگىسىن. جاتادى جاستانىپ بەرگەن ۇلى ۇلكەن سويىپ، توقتىنى قارا سوندا. دەيدى
 ساۋمال كەسە بىرء ىشسەم، كۇنىنە. باعىپپىن جىلقىسىن بايدىڭ ءبىر ءمىنىپ، ايعىرعا قاسقا جيرەن ءبىر تۇسىمدە مەن»

 تۇسىنء دەپ –« ەندەشە، سەن ومىرىڭشە ءوستىپ جۇرەدى ەكەنسىڭ!»ۇرىپ: ت قۇيىم. دەپتى – «!ەكەنمىن ىشەدى
 بايدىڭ بىرء ءمىنىپ، وگىزگە قاسقا ءبىر دا ول. جاتىپتى جاستانىپ مەرگەن ۇلى ورتانشى كەشكە، كەلەسى. جورىپتى
ەندەشە، ». دەيدى – «ەكەن جوق دا ول بەرمەسە ىشەم، سورپا كەسە ءبىر تيسە» ەكەن، ءجۇر جايىپ سىيىرىن

 اتىپ،ج جاستانىپ قۇيىم باسىنا كۇنى كەلەسى. جوريدى ءتۇسىن دەپ –« سەندە سونداي ومىردە بوالدى ەكەنسىڭ!
 ەگىكوكىر. ەكەن تۇر كورىنىپ جۇلدىزى ۇركەر شاڭىراقتان ەكەن، قالعان اشىق شاڭىراق». كورەدى ءتۇس مىنانداي

ىم ويانا كەلسە، ءتۇسى ەكەن. ءالى تاڭ اتپاپتى. قۇي«. قالىپتى جاۋىپ جاڭبىر كوكىرەگىنىنە سول. ەكەن قالعان اشىق
 –« تۇس كورگەم جوق»وياليدى. ەگەر مەن وسى ءتۇسىمدى ايتسام مىنا جاماندار جامان ويعا جورىر، ودان دا، ء

م: ىقۇي. دەيدى – «ايت؟ كوردىڭ نە قۇيىم، ال،»: اعاسى ەكى. تۇرادى ورنىنان ەرتەڭگىسىن. وياليدى دەپ دەيىن
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 پ،دە – «تۇر كەلمەي ايتقىڭ ءتۇسىڭدى ساتقىن، سەن»: اعاسى ەكى سوندا. دەيدى –« ەشتەڭە كورگەم جوق»
 اراق ۇيىندەگى الگى. بەرەدى كەتە قاراي جاققا اۋعان باسى قالپىندا سول ول. ەكەن جىبەرەدى قۋىپ ساباپ-ساباپ

ەن قۇيىم اي جۇرەدى، اپتا ءجۇرىپ، ءبىر ءداۋ سۋعا سونىم. كەتەدى ىلەسىپ سوندا بارسا، قايدا بىرگە سونىمەن يت
ەي، اتا! »وگىز باعىپ ءجۇر ەكەن. سونى كورىپ ايعاي ساالدى:  40كەز بوالدى. سۋدىڭ ارعى جاعىندا ءبىر كىسى 

 شەشەم-اكە». ەيدىد – «نەعىالم؟ وتكىزىپ سەنى»: شال سوندا. دەيدى –« مەنى مىنا سۋدان وتكىزىپ جىبەرشى!
 سەن م،باال». االدى وتكىزىپ باالنى قالىپ، تۇسە سۋعا وگىزىمەن شال. دەپتى –« سى جوققا باال بوالمباال. جوق
 گىزى،و حاننىڭ شىعاي – وگىزىم جۇرگەن باعىپ مەنىڭ بولساڭ، باال راس سەن ەگەر با؟ بوالسىڭ باال ماعان راس
ەلىسىم بەرسەڭ، بىيىلعى االتىن وگىزدى سۇراپ ك ەگەر. االمىن وگىز دونەن ءبىر اقىما باعىپ جىل ءبىر وسىنى مەن

 مەنىڭ. نءبىلسى ەركىڭ اتا،»: قۇيىم. دەيدى –« الىپ، ەل شاقىرىپ، ورتان جىلىك ۇستاتىپ، سەنى باالعىپ االيىن
 سويىپ، ىسون الىپ، سۇراپ وگىز دونەن ءبىر اقىسىنا كىسى الگى. دەپتى – «بوالمىن باال سىزگە. جوق شەشەم-اكە
كە كەلەدى. ءبىر  13-12جىل تۇرادى،  5-4ىپ، توي جاساپ، باالعا ورتان جىلىك ۇستاتادى، سودان باال شاقىر ەل

 ۇتەتىپ،ت ءتۇتىنىمدى قالىپ، ارتىمدا قاراعىم، ە،». دەپتى –« اكە، ءسىز مەنى نەگە باالعىپ اسىراپ الدىڭىز؟»كۇنى 
 «ىمقاراع سول،». دەيدى –« ى باسقا نەگە اسىرادىڭ؟تاع»: قۇيىم. دەيدى – «ادىماسىر دەپ قالدىرايىن ات ارتىما
 ەنم وگىزدى. كارتەيدىڭىز ەندى ءسىز عوي، اسىرادىڭ دەپ السىن بەينەتىمدى قولىمداعى. اكە جوق،». شال دەيدى
 «كەتەدى قاشىپ بوپ تىج-بىج وگىزدەر. كەزى وقىرا كازىر قاراعىم، جوق،». دەپتى - «!بولىڭىز ۇيدە ءسىز. باعايىن

وگىزدى قۇيىمعا ايداتىپ جىبەرەدى. قۇيىم كەشكە دەيىن  40دەپتى شال. وعان قۇيىم كونبەيدى. سونىمەن شال  -
 جەردە بالەنشە اكە،». دەپتى –« وگىز قايدا؟ 12ەي، باالم، »باعىپ كەلەدى. ەرتەڭىنە تاعى كەتەدى. اكەسى 

 «تىن بولعان سوڭ مىناالردى ايداپ جۇرە بەردىمقاال كەتىپ مىناالر ەدىم دەپ كەلەمىن ايداپ ونى جاتىر، جايىلىپ
 ەرتەڭ. قوسىلدى وگىزگە كەشەگى والر» قايدا؟ وگىز 30 باالم، ەي،». كەلەدى ايداپ وگىز 10 ەرتەڭىنە. دەيدى –

 – «!كەل ايداپ قالدىرماي نءبىرى بۇگىن قاراعىم،»: ەرتەڭىنە. «كەلەم ايداپ ءبارىن قوسىپ، سوعان مىناالردى
«. ەي، باالم، وگىزدەرىڭ قايدا؟»وگىزدى ورىسكە ايداپ بارىپ، ءوزى كەشكە تاياۋ قايتىپ كەلەدى.  10. دەپتى

 «نونگەنمى-وسىپ جەردە وسى قانداي، بىلگەندە». دەيدى –« ەي، اتا، ءسىز وسى جەردىڭ جايىن بىلەسىز بە؟»
قىزىل »، «جوق»، «ىز بە؟بىلەس توبەنى ماي» ،«جوق» ،«بە؟ بىلەسىز توبەنى باس ەندەشە،». دەيدى –

وي، اتا، »، «جوق»، «كوكتوبەنى شە؟»، «جوق»، «بوق توبەنى شە؟»، «جوق»، «توبەنى بىلەسىز بە؟
. ەيدىد –« وگىزدەرىڭ وسى توبەلەردە جايىلىپ جاتىر. ەرتەڭ ەكى جاقتاپ ايداپ كەلەمىز»، «ەندى نە بىلەسىز؟

. اپتىمشارش ابدەن دەپ –« وگىزدەردى قۋام»ەنە تۇرا تۇر. كەشە كىشك اتا»: باال. وياتادى باالنى شال ىنەرتەڭگىس
 «ارايىقب بىرگە المايسىڭ، تابا اتا،»: قۇيىم ەدى، دەپ «بەرەيىن جۇرە مەن»: شال. دەپتى – «االيىن دەم كىشكەنە

ىپ، كەس-كەسىپ جەرگە ءبىر باسىن وگىزدىڭ 40 دەپ «توبە باس» كەلسە، تاۋعا. شىعادى تاۋعا ەكەۋى دەپ، –
بوق »وگىزدىڭ ەتىن ءبىر جەرگە ءۇيىپ قويىپتى.  40قىزىل عىپ، -دەگەنى قىپ« قىزىل توبە»ءۇيىپ قويىپتى. 

وگىزدىڭ تەرىسىن ءبىر  40دەگەنى « كوكتوبە»وگىزدىڭ بوعىن ءبىر جەرگە ءۇيىپ قويىپتى.  40دەگەنى، « توبە
. دەپتى – «مىنى، وسى توبەدە جاتىر»ك وگىزدىڭ تەرىسىن ۇستىنە جاۋىپ قويىپتى. شالعا: ءجەرگە ءۇيىپتى دە كو

 ەنس. ولتىرەدى دە ەكەۋمىزدى حان ەندى! سوتقاق قۋ ويباي،». تانادى ەسىنەن كورىپ، وگىزدەردى سويىلعان شال
 الش دەپ، – «!قۇرتتىرامىن كوزىڭدى دە سەنىڭ ايتىپ، بارىپ حانعا كازىر. بولدىڭ پالە بولمادىڭ، باال ماعان
-ارى شال. جۇگىرەدى جارىسىپ قاراي اۋىلعا ەكەۋى دەپ –« مەن ايتام، حانعا»ي جۇگىرىپتى. قۇيىم: قارا اۋىلعا

 ءۇيىنىڭ ڭحاننى جاتا ەل قالپىندا جۇگىرگەن سول باال. قاالدى الماي جەتە باالعا تۇشكىرىپ، جوتەلىپ، سوڭ بەرىدەن
«. ارىزىم بار، ايتاتىن»ەپ جاۋاپ بەرەدى. د «نە؟»: حان. ايعاياليدى دەپ «!حان ەي،! حان». قاعادى ەسىگىن

 باال. دەيدى –« ارىزىڭ بولسا، ەرتەڭ ايتاسىڭ، الدىڭدا قورادا ەكى قۇال تۇلپار تۇر. سونىڭ اقىرىنا بارىپ جات»
 كەلدىڭ ەي،»: كەلىپ بىرەۋ وتىرعاندا دەپ – «قاالي؟ بۇل». قاالدى كورمەي ەشتەڭە كوزى تۇسكەندە اقىرعا
 ويباي،». دەيدى – «!ەرتتە تۇلپارالردى مىنا ەندەشە، ما،»ء. دەيدى –« كەلدىم!». قۇيىم: دەيدى – «بە؟

 «اكەلەيىن ءدارى ءقازىر مەن عوي، ەكەن قويعان دۇعاالپ كوزىڭدى اكەم ە،». دەپتى – «!قالدى كورمەي كوزىم
. دەپتى« سەڭ، كوزىڭ كورەدىسۇيكە كوزىڭە مىنانى ما،»ء. بەرەدى ءدارى ءبىر كەلىپ، الىپ ادام الگى. دەيدى –

قۇيىم الىپ سۇيكەپ ەدى، كوزى بۇرىنعىداي كورەتىن بولدى. ەكى ەرتوقىم مەن ەكەۋىن ەرتتەپ بولعان سوڭ، 
 مىنىپ،ء تۇلپارعا كىە ەكەۋى. دەيدى –« مىنا قورجىندى استىڭا سال، ال ەندى تەز كەتەيىك»جاڭاعى تاعى كەلىپ، 

ىرادى. قۇيىم بايقاپ قاراسا، قىز سياقتى. سونىمەن، تۇنىمەن شايقالىپ كەتە وت تارتىپ شىعىپ شاھاردان دەپ شۋ
ەي، سۇمدىق، مىناۋ نە؟ مەن جىندى بولدىم »بەرەدى. تاڭ اتا قىز الدىنا قاراسا، قارشاداي جاس باال كەتىپ بارادى. 

بارام دەپ، قىز قوينىندا بالگەر كىشكەنە كىتابى بار ەكەن، سونى اشىپ قاراپ ەدى، با، مەن كىممەن بىرگە كەتىپ 
 باسىن نىڭاتى قىز. دەيدى «ەكەن بۇيىرتقان وسىعان سەنى قۇداي باستا اۋەل باتىر، دەگەن قۇيىم –بۇل »كىتاپتا: 
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 اتىنان قىز. توقتامايدى وعان قۇيىم. دەيدى – «االيىق تاماقتانىپ بويىنا وزەن مىنا. توقتا قۇيىم، اي،»ء: تارتىپ
، استىنداعى قورجىنىن ءتۇسىرىپ الىپ، ىشىنەن ءبىر اق نارسەنى جايىپ ەدى، شاتىر بولدى. ونى بايالپ اتىن ءتۇسىپ،

تىگىپ، ىشىنەن ءار نارسەنى الىپ جايسا، شەلەك، قازان، وجاۋ، كەسە، نە كەرەك، ءجاڭاي قورعانىنان ءبىر ۇيگە قانداي 
كەرەك، ءبارىن الىپ، ءۇيدىڭ ءىشىن جايناتىپ جىبەرەدى. ول ۋاقتا قۇيىم قايتا اينالىپ كەلىپ، اتىن قىزدىڭ جابدىق 

اتىنىڭ قاسىنا باياليدى دا، ءوزى انانداي جەرگە بارىپ وتىرادى. قىز شاقىرسا، كەلمەي ۇياالدى. قۇيىمنىڭ باسى تاز، 
انشا ق ىزق. ەمەس كورگەن بولىپ سۇلۋ ونداي باالسىندا ادام. ۋسۇل قانداي –بالتىرى قوتىر كەدەيدىڭ باالسى. قىز 

شاقىرسا دا كەلمەيدى. قىز وتىن، بىردەڭەلەر تەرگەن بولىپ ءجۇرىپ، قۇيىمدى ۇستاي الىپ، باس سالىپ شاشىن 
 ىسىپ جۋىپ، ءدارى جاعىپ، توسەككە جاتقىزىپ قويادى. قۇيىم-ۇستارامەن قاناتىپ االدى دا، سۋعا قۇممەن ىسىپ

سول جاتقاننان ۇيىقتاپ، ءتۇس اۋا تۇرادى. تۇرسا، جاقسىالپ كيىم تىگىپ قويىپتى. ونى كيگىزەدى جانە قىزدىڭ 
 وزىنە دەپ اال شىققان ساداعى بار ەكەن، سونى موينىنا اسىپ بەرەدى.

ىمەن بار ەكەن، سونال ەندى ءبىز، بۇل قىز قۇيىممەن قاالي قاشقانىنا كەلەيىك. بۇل قىزدىڭ اۋلىندا ءبىر قارا ءداۋ 
–ر اڭعال باتى»قاشپاق بولىپ كەلىسەدى. ءدال، قۇيىم بارعان ءتۇنى قاشپاق ەكەن. قۇيىم شىعاي حانعا ايعايالعاندا: 

 .ەكەن سەبەپتى سول ىلەسۋى قۇيىمعا شىعىپ، قىز دەپ «دەگەن
 ۇلكەن وتىرعاندا دەپ –« كوشۋگە دايىندااليىق»كۇنى -4كۇن وتىرادى.  3قۇيىم مەن ايەلى ەكەۋى سول جەردە 

 – «جاۋ كەلە جاتسا، بۇل سۇيتەدى»ىپ، تۇرماي قويادى. سوندا ايەلى ايتادى: تارپت جەر پىسقىرىپ، تۇلپار قۇال
 دەپ – «ەكەن؟ نە بۇل». كورىنەدى شاڭ جاقتان كەلگەن وزدەرى قاراسا، ءمىنىپ تۇلپارعا قۇال قۇيىم. دەيدى
ەكەن. قۇيىم  كەلەدى قۋىپ ارتتارىنان ەستىپ، قاشقانىن قىزدىڭ ءداۋ، قارا جۇرگەن دەپ – «االم قىز» تۇرسا،

. قارا دەيدى« ايەلىن العان كەكتى دەگەن، سەنىڭ مەندە كەگىڭ بار، ساعان كەزەك بەردىم»الدىنان قارسى شىعىپ: 
ەرگە تۇسەدى. ءتيىپ، ج ءداۋ كەزەگىن الىپ، كوكىرەكتەن اتىپ قالىپتى. ساداقتىڭ وعى كەلىپ، كوكىرەگىنە تىرس ەتىپ

قۇيىمنىڭ ۇستىندە ساۋىتى جوق ەدى. ەكىنشى، ءۇشىنشى رەت اتادى. ءبىراق، وقتى دارىتا المايدى سونان كەيىن 
ا، مىنا ءداۋدىڭ ءوزىن اتايىن ب»كەزەكتى قۇيىم االدى. ارتىنا قاراسا، ايەلى ساۋىت الىپ كەلىپ تۇر ەكەن. ايەلىنە: 

 –داۋدىڭ ولەر جەرى ء. دەيدى –« وزىڭىز ءبىلىڭىز، ەرىك سىزدە!»دەيدى. ايەلى: ء« بولماسا اتىن اتايىن با؟
 اعاش .تيەدى تۇبىنە اعاشتىڭ ءداۋ ءبىر جاعىنداعى ارعى ءوتىپ، داۋدەن قارا قالعاندا، تارتىپ جۇرەكتەن دەپ، وسى

 الدىنا ،دەپ «باسى بايىڭنىڭ»: قۇيىم. تۇسەدى جەرگە قۇالپ، بىرگە ءداۋ قۇالعاندا اعاش. قۇاليدى ءبىراق تۇبىمەن
ۇعان نە ب»ن، بۇالر ەندى ۇيلەرىن جيناي باستاعاندا قۇال تۇلپار تاعى پىسقىرادى. سونىمە. تاستايدى القتىرىپ
 ەناسكەرم كوپ سەنى جاق الگى قاتىن،»: ايتادى قۇيىم. كورىنەدى قول قالىڭ قاپتاعان قاراسا، دەپ –« بولدى؟

پ، قالىڭ قولعا اراالسى كەلىپ،. ۇمتىالدى ساال مىنە اتقا دەپ، – «سوعىسايىن اقىنداتپايج ۇيگە. كەلەدى قۋىپ
تىج بولىپ، -سوعىس ساالدى. ءبىر سۇتكە سوعىس سالىپ، تەڭ جارتىسىن قىرادى. جارتىسى سوعىسۋعا شىداماي بىج

پ، قۋىپ جەتىپ، شىعاي حاندى بەتىمەن قاشىپ بارادى ەكەن. كورە ساال، شىعاي حانعا ۇمتىلى-باس ساۋعاالپ، بەت
اتتان جۇلىپ الىپ، الدىنا وڭگەرىپ الىپ، قىزىنا قاراي الىپ جۇرەدى. ارادا وزەن سۋ بار ەدى. سوعان ءوتىپ كەلە 

ۇش ءسۇرىنىپ، شىعاي حان قولىنان ءتۇسىپ كەتىپ، سۋعا تۇنشىعىپ ولەدى. -جاتقاندا، اتى ءبىر سۇرىنگەندە ەكى
 «لىپ كەلە جاتىر ەدىم، مىنا ات ءبىر سۇرىنگەندە ءۇش ءسۇرىنىپ، سۋعا كەتىپ ءولدىاكەڭدى ا»ايەلىنە كەلىپ: 

دەپتى. قىزى جىالپ، اكەسىنە باتا وقىپ، ول جەردەن كوشىپ كەتەدى. قۇيىمنىڭ ارتىنان ىلەسكەن قارا توبەت قۇيىم 
كەتكەننەن كەتە بەرەدى. جولدا  قايدا جۇرسە، ولدا سوندا جۇرەدى. ارتىنان ەشبىر كوز جازىپ قالمايدى. بۇالر وسى

كەلە جاتسا، ءبىر تاستىڭ تۇبىندە ءبىر اق تازى ۇلىپ وتىر ەكەن. سونى تاۋىپ االدى. تاستىڭ باسىنا قاراسا، ءبىر 
كۇن ءجۇرىپ، ءبىر كولدىڭ جانىندا سونداي ادەمى  3-2بۇركىت اياق باۋىمەنەن وتىر ەكەن. ونى دا االدى. سونان 

عان كەلىپ، ءۇيىن تىگىپ وتىرادى. والر قونىپ جاتقاندا جەر جارا ايعايالعان بىرەۋدىڭ داۋسى قورىق بار ەكەن. سو
سول ەلدىڭ بۇتىر حان دەگەن حانىنىڭ قورىعى  -شىعادى. ونى والر ەلەڭ ەتپەيدى. وتىرا بەرەدى. بۇل قورىق

قارا ءداۋ كۇزەتەدى ەكەن. ول  ەكەن. ول قورىقتى ءبىر قۇالعىن جامىلىپ، ءبىر قۇالعىن توسەنىپ جاتاتىن ءبىر
كۇن سول قورىقتا وتىرادى.  4-3قۇمىرسقا دا ول ماڭايعا جوالمايدى ەكەن. قۇيىمدار -ايعايالعاندا مال تۇرماق، قۇرت

كۇن بولدى  3مىنا ءداۋ »قارا ءداۋ قانشا ايعايالسا دا ىشتەرىنە كىرمەيدى. بۇدان حان ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ: 
. ىبەرەدىج ءۋازىرىن دەپ –« ۇعان نە بولدى، سەن بارىپ ءبىلىپ كەلشى، ەلدىڭ ۇرەيىن الىپ بولمادىايعايالعانىنا، ب

 اراق سوندا. دەپتى – «الدىڭ؟ بەرەكەسىن ەلدىڭ ايعايالپ ۇدايى كۇن نەشە بولدى، نە ساعان»: كەلىپ ءۋازىرى
 ايعايالعانىم، مەنىڭ. كەتپەيدى بولدى كۇن 4 بۇگىن كەلىپ، باال جاس ءبىر قورىعىنا حاننىڭ مىنا»: ايتادى ءداۋ

ر اق تازىسى، ءبىر قارا ءيتى، قولىندا بۇركىتى بار، اڭ اۋالپ كەتەدى. ايەلى ۇيىندە قاالدى. ءبى. ەمەس كىرەر ىشىنە
 – «قانشا ايعايالسام، داۋسىمدى شىبىن عۇرلى كورمەيدى. بىلمەيمىن، نە پالە ەكەنىن. بارىپ، وزدەرىڭ بىلىڭدەر

جوق، بارىپ بىلەيىك، سونان سوڭ »ازىر: ءۋ ءبىر. دەيدى – «ايتايىق حانعا بارىپ»: ايتادى ءۋازىر ءبىر. ىدەپت
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 ەزىك ءتۇس ءدال. كەلەدى ۇيىنە قۇيىمنىڭ دەپ، –« حانعا ايتامىز، بارىپ بىلمەي، حانعا نە دەيمىز، ءجۇر، بارايىق
: ايتادى قۇيىم. ۋازىرلەر كەلگەن دەيدى – «جاۋمىسىڭ؟ جوق ەلمىسىڭ، سەن، ەي،» ەكەن، ۇيىندە قۇيىم ەكەن،

پ، دەيدى. ۋازىرلەر كەلى« ر، جاۋى دەسە جاۋىمىن، دوسى دەسە دوسىمىن، ءوزى تاڭداعانىن ءبىلسىن!با ايتا حانىڭا»
مەس. ءبىز ە وسىنداي ءبىر باال كەلىپ قورىعىڭىزعا وتىرىپتى. ءداۋ قانشا ايعايالسا دا قۇالعىنا كىرەتىن»حانعا ايتادى: 

 ەگىت. دەيدى –« حانىڭا ايتا بار، ەلى دەسە ەلىمىن، جاۋى دەسە جاۋىمىن!»بارىپ، ەلمىسىڭ، جاۋمىسىڭ دەسەك: 
 جاس ىپتىءت كۇيەۋى ەكەن، سۇلۋى باالسىنىڭ ادام ايتساڭشى، ايەلىن تاقسىر، ايتقانداي،. ەمەس قورقاتىن باال جاس
 كوشىرىپ قاسىنا اۋىلدىڭ دەپ – «دوسپىن ەندەشە»: ايتادى حان. ماقتايدى تامىزا مايىن حانعا دەپ، – «!ەكەن
 اۋىلدىڭ كەلىپ. جىبەردى دەپ كەل كوشىرىپ دەپ، بوالمىن دوس حان سەنىمەن»: بارىپ ءۋازىر. دەدى –« كەل

: نوكەرلەرىمەن كەلىپ، حان. قوندى جاقىن اۋىلدارىنا بارىپ، ەكەۋى مەن ايەلى قۇيىم. دەدى – «قونىڭىز قاسىنا
ن قاالي مىنا باالنىڭ ايەلى»اقىرىپ الدى. ش كورەرىن جاقسى كەلىپ، ۇيىنە حان. ايتتى «!بولسىن قۇتتى قونىس»

 ىوس تاقسىر،»: تۇرىپ ءۋازىرى باس. دەيدى –« االم، سوعان امال تابىڭدار، مەن سونىڭ ايەلىنە عاشىق بولدىم
 تاندىمىس. دەدى – «!شاقىر سونى ەندەشە،». دەدى – «ورىندايدى دا بارلىعىن ول بار، كەمپىر مىستان ءبىر اۋىلدا
قارىق -سىز، قارا قويدىڭ قانىن ءىشىڭىز دە قارىق». مىستانعا بارلىق جايدى ايتتى. مىستان ويالنىپ: ءكەلدى الىپ

ى ۇستات. مەن ايتام، قۇسىڭىز. ەسىكتەن تورگە، توردەن ەسىككە دوماالڭىز. سونان ەلدى شاقىر، ماعان تامىرىڭد
ن دەگەن اڭ، ەڭ شاپشاڭ جانە وتە كۇشتى. ايبوكە. دەيمىن كەرەك ءسۇتى ايبوكەننىڭ بۇعان اۋىرۋ، جامان –بۇل 

ڭ ايبوكەننى»ول العا شابادى. وعان بارسا، قايتىپ ورالمايدى. سونان سوڭ ايەلىن سەن الماعاندا مەن االم با؟ مەن: 
 اۋىزدان ءبىر حالىق دەپ، – «تابادى قۇيىم» قوي، ايتىپ اركىمدەرگە سەن ،دەگەندە –« ءسۇتىن كىم تابادى؟

 «.ن بولسىن!قاالتى ەتە شۋ
تورگە، توردەن ەسىككە دوماالدى. ەلدى -قارىق قۇسىپ، ەسىكتەن-سونىمەن، حان قارا قويدىڭ قانىن ءىشىپ، قارىق

 ايبوكەننىڭ –بۇل اۋىرۋعا ءبىراق ەم بار، ول »شاقىردى. ەل جينالدى، الگى مىستان حاننىڭ تامىرىن ۇستاپ: 
 قۇيىم ونى» دەگەندە، –« لقام، ونى كىم تابادى؟قا»ءۋازىر:  باس. دەدى – «جازىلمايدى باسقادان ودان ءسۇتى،
. داقولىڭ سەنىڭ ءقازىر ءومىرىم مەنىڭ قاراعىم، ال،»: شاقىرىپ قۇيىمدى حان. قالدى ەتە شۋ ەل دەپ، – «تابادى

« يالنايىنو ءبىراز بارىپ، ۇيىمە مەن»: قۇيىم. دەدى «!بار سوعان. تاپپايدى ەشكىم باسقا سەنەن ءسۇتىن ايبوكەننىڭ
ڭ اق بارساڭ بار، ءبىراق حاننى»دەدى. ۇيىنە كەلىپ، ايەلىنە بارلىق جاعدايدى ايتتى. ايەلى بالگەر كىتابىنا قاراپ: 

بۇكتەمەلى اق سەمسەرى بار، سونى سۇرا، بايالۋدا قارا قاسقا تۇلپار تۇر، سونى سۇرا،  9ساۋىتى بار، سونى سۇرا، 
 .بەردى كەڭەس دەپ –« ما!سوالردى بەرسە بار، ايتپەسە بار

قۇيىم حانعا كەلىپ، اق ساۋىت، اق سەمسەر، بايالۋداعى قارا قاسقا تۇلپاردى سۇرادى. قارا قاسقا تۇلپاردى سۇراعاندا 
دەپ ويالدى. ول قارا قاسقا تۇلپاردى، سول اۋىلداعى ەلدى ءولتىرىپ « ا، مىناعان وڭاي اجال تابىلدى»حان: ء

عىنا ءتورت قازىق قاعىپ، شىنجىرمەن بايالپ تاستاعان. وعان بارعان سوڭ، ونى بوساتقان بولماعان سوڭ، ءتورت ايا
دەدى.  «بارىپ اتىڭدى الىپ كەل، سونان سوڭ باسقاسىن بەرەيىن»سوڭ، ونى باسسالىپ ولتىرەدى دەپ ويالدى دا: 

ى ۇنى ەستىپ، ەلدىڭ ءبارم. دەدى –« مىنا كىسىگە قارا قاسقا تۇلپاردى بەر»باعاتىن كىسىنى شاقىرىپ الىپ: 
جينالدى. ەسىگىن اشىپ بەرىپ، ءوزى توبەسىنەن شاي، سۋ بەرەتىن جەردەن قاراپ تۇردى. قۇيىم ەسىكتەن كىرىپ 
بارعاندا، قارا قاسقا تۇلپار وقىرانىپ جىبەردى. اياعىنداعى شىنجىرالرىن قولىمەن بۇراپ سىندىرىپ، موينىنا بەلبەۋىن 

. تىدەس –« ويپىرماي، مىناۋ حان بولۋعا جارايتىن ادام ەكەن!»قتى. حالىق كورىپ: سالىپ، جەتەكتەپ الىپ شى
. دەدى - «!تەزدەت قاراعىم،»: دە بەردى تۇگەل ايتقانىن. دەدى قورقايىن حان بارعاندا، الۋعا ساۋىتىن قۇيىم سونان
لپاردى قسى جەرگە بارىپ، بۇل تۇجا وتى ءبىر شىعىپ، ۇيدەن ەندى سەن»:ايەلى. كەلدى ۇيىنە الىپ، بارلىعىن قۇيىم

دەدى. قۇيىم اتىنا ءمىنىپ، ءجۇرىپ كەتتى. جولدا « كۇن جىبەرىپ سەمىرتىپ، بويىن جازدىر. سونان سوڭ ىزدە 15
كۇن جىبەرىپ، تويىندىرىپ الدى. ءبىر تاۋعا بارىپ، باسىنا شىعىپ تۇردى. سوندا اتقا ءتىل ءبىتىپ سويلەدى.  15اتىن 

 تاپقاپ تەك كورىنبەيدى، نارسە ەش»: قۇيىم. دەدى –« جاعىڭا قاراشى، نە كورىنەدى ماڭىڭدا-نسەن، قۇيىم، جا»
 .دەدى «كورىنەدى قايىڭ مەن قاراعاي وسكەن

 سول. ىمەد اتى كورگەن جاقسى جانىنداي باتىردىڭ ءبىر سياقتى ءوزىڭ مەن،. ايتايىن ساعان مەن تىڭال، سەن ال، –
سۇتىنە جۇمسادى. سوندا ءدال وسى جەردە تۇردىق. مەن بايقاماپپىن، ايبوكەن كەلىپ  ايبوكەننىڭ پاتشا وسى باتىردى

قالىپتى. مەن جالت بەرىپ، قاشا جونەلدىم. ول ۇستىمدەگى يەمدى الىپ قالدى دا جەپ قويدى. مەن شاپشاڭدىقتان 
ال، سول يەمنەن ايرىلعان سوڭ، قايرات جوق قوي. -قۇتىلىپ كەتتىم. قايتىپ يەمە ورالۋعا مەندە ونداي كۇش

ايبوكەنگە كۇشىم جەتپەگەن سوڭ، مەن بارىپ وسى پاتشانىڭ ەلىن قىرا بەردىم. كوزىمە نە كورىنسە، باال بولسىن، 
اپ، ارەكەت جاساپ، اقىرى مەنى ۇست-ۇلكەن بولسىن تەۋىپ، تىستەپ ولتىرە بەردىم. مەنى ۇستاۋعا نەشە ءتۇرلى ايال

قوراعا ءتورت اياعىما ءتورت قازىق قاعىپ، شىنجىرمەن بايالپ تاستادى دا قورانىڭ توبەسىن ءوزىڭ بوساتىپ العان 
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كۇن اسىراپ تۇرعاندا، سەن كەلىپ بوساتىپ الدىڭ. مەنىڭ  33تەسىپ، سول جەردەن ماعان ءشوپ، سۋ بەرىپ 
اعىما قاراپ، ج-جان مەن .«ەكەن؟ مە كورىنبەي ەشتەڭە قاراشى، دۇرىستاپ جاعىڭا-جان سەن، ال. وسى –جاعدايىم 

قالىڭ قاراعايدىڭ اراسىندا، ءبىر اعاشتىڭ باسىندا اعارعان ءبىر نارسەنىڭ كورىنەتىندىگىن ايتتىم. ودان باسقا ەشتەڭە 
 سول. بولدى مەرت دەپ – «شابامىن ايعا» ول. سول – دەگەن ايبوكەن ەندەشە،». دەدىم –« كورىنبەيدى

رىپ جەتە الماي، قايتا قۇالعان. كازىر اعاشتىڭ باسىندا تۇر. قۇالعاندا با سودان شاپقان، ايعا دەپ «ۇستايمىن ايدى»
اعاشتىڭ ۇستىنە ءتۇسىپ، اعاش ارتقى ءبىر سانىنا كىرىپ، ءوزى سول اعاشتى قۇشاقتاپ تۇر. سەن ءقازىر، مەنىڭ 

اۋىپ ءوت. سوندا ول جەرگە باسىمدى سوالي قاراي جىبەر. مەن بار شابىسىممەن شابايىن. سەن قىلىشىڭمەن ش
 ەكىنشى! قايتپا سەن. ساالدى ايعاي دەپ –« قايت!»تۇسەدى. ءبىز سول قالپىندا كەتە بەرەمىز. ول ساعان: 

 اعاشتان ىنجاراس بارلىق كەلىپ، قايتىپ! قايت سوندا. دەيدى «!قايت بوالم، دوس» رەت ءۇشىنشى! قايتپا ايعايالعاندا
 دەپ –« شۋ»دەپ، « ال كەتتىك»نان سوڭ كەرەگىڭدى سۇرا. سو. بەر تاڭىپ جەيدەڭمەن ۇستىڭدەگى تازاالپ،
 دوماالپ يبوكەنا. كەتتىم شاۋىپ قىلىشپەن. كەلدى جەتىپ قۇيعىتىپ ايبوكەنگە سۋىرعانشا قىلىشتى مەن. جونەلدى

ۋالپ سا ،كەلسەم. ورالدىم قايتا عانا ۇشىنشىدە. قايتپادىم. سالدى ايعاي دەپ – «!قايت»: ساال تۇسە. ءتۇستى جەرگە
التى شەلەك مايداي بولىپ اعىپ قالىپتى. كەلە ساال اعاشتاردىڭ كىرگەنىن الىپ، ءىرىڭىن تازاالپ، -اققان ءىرىڭى بەس

ال، دوسىم، نە تىلەگىڭ بار، ايتا بەر؟. نە جۇمىسپەن »شايىپ، جەيدەممەن تاڭىپ بەردىم. تاڭىپ بولعان سوڭ: -ءجۋىپ
حانىمىز اۋىرىپ، سوعان ايبوكەننىڭ ءسۇتى كەرەك »دەدى. مەن: « م كەلگەنىنشە، ءبارىن ورىندايمىنكەلدىڭ، كۇشى

 -ول ،ەندەشە». دەدىم –« بولىپ، سونى ىزدەپ شىعىپ ەدىم. ماعان ايبوكەننىڭ سۇتىنەن باسقانىڭ كەرەگى جوق
اتىسقا ار ايبوكەن بب ەمشەگى التى باۋرىندا. ىكەلەد اڭدار ءتۇرلى نەشە سوندا ايعاياليمىن، كازىر مەن. ەكەن ارزان وتە

قاراپ تۇرادى. سونىڭ الدىنا شىق تا، قىلىشىڭدى بۇلعا، ول سەنىڭ ارتىڭنان ەرىپ وتىرادى. الىپ بار دا، پاتشاڭا 
دەپ ماڭدايىنان سيپاساڭ، مىڭ اسكەر وعان  -«ەلىن قىر»ساۋىپ بەر. ەگەر وعان كونسە، ءسۇتىن السىن، كونبەسە 

-بىر لو. سىيپا ساۋىرىنان دەپ –« قايت جانۋار»مەس. تەگىس قىرىپ بىتىرەدى. ەگەر ايتقانىڭا كونسە، ءسوز ە
 ارسەن ءبىر باسقا وعان ال. كەلەدى ءوزى اق-كومەگىڭسىز سەنىڭ جەرگە بۇل. بوالدى عايىپ كوزدەن مينۋتتە ەكى

ى اڭدار ءتۇرل نەشە ەدى، سالىپ ايعاي رەت ۇش-ەكى دە دەدى – «تابارسىڭ جەردەن وسى مەنى بولسا، كەرەك
مەتىر ءبىر ۇرعاشى ايبوكەن كەلىپ، كۇنباتىسقا قاراپ تۇردى.  4-3قايتىپ كەلە باستادى. ەڭ سوڭىندا ۇزىندىعى 

سونىڭ الدىنان شىعىپ، قىلىشىمدى بۇلعاپ، ءجۇرىپ كەتىپ ەدىم، ارتىمنان ەردى دە وتىردى. سول كۇنى سوعىپ 
 «ويپىرماي، قۇيىم ايبوكەننىڭ ءسۇتى تۇرماق، اۋەلى ءوزىن اكەلىپتى!». ول كەلگەننەن كورىپ: وتىرىپ، اۋىلعا كەلدىم

 رداسىناو حاننىڭ ىلەستىرىپ، ايبوكەندى قۇيىم ەرتەڭىنە. كەتتى زارەسى ەستىپ، دا حان ونى. تاڭعالدى ەل دەپ، –
كەيىن،  نكەتكەننە سەن مەن شىراعىم،» جۇگىرىپ، تورگە ەسىكتەن ەسىككە، توردەن كورىپ، ايبوكەندى حان. باردى

ى. دەپ جالىند« دارمەك ءىشىپ، جازىلىپ كەتكەمىن. بۇنىڭدى ەندى اۋرەعىلماي قايتارعىن-كوپ ۇزاماي باسقا دارى
 .ولدىب عايىپ كوزدەن دەگەنشە «مىنى-انى»ء زىمىراپ، ەدى، سىيپاپ جوتاسىنان دەپ –« قايت، جانۋارىم!»قۇيىم: 

مىناۋ مىنا جولى دا امان كەلدى. ەندى نە ايتاسىڭ؟. مەن ولەتىن »تان كەمپىردى شاقىرىپ الىپ: حان قايتادان مىس
مۇلىگىمنىڭ جارتىسىن الساڭ دا، وسىنىڭ ايەلىن الۋعا ءبىر -بولدىم. عاشىقتىقتان جۋاداي سولىپ بارامىن، مەنىڭ مال

 .جالىندى دەپ –« امالىن تاپ
، سونى ىستەيىك. ودان ول، مىڭ جانى بولسا دا ورالمايدى. سەن تاعى قارا ەندى ءبىر اقىل بار»مىستان كەمپىر: 

ەسىككە دوماال. ەلدى جي، ماعان بىلەگىڭدى -تورگە، توردەن-قارىق قۇس، ەسىكتەن-قويدىڭ قانىن ءىش، قارىق
ۋ ءۇشىن س بۇل اۋرۋىڭ بۇرىنعى ەمەس، سەن ەندى ۇزاق اۋىراسىڭ، سەن قايتا اۋىرماس»ۇستات، مەن سوندا ايتام: 
دەيمىن. ول، سۋ سىيىر، جەر ۇستىندە، تەك اق ءداۋ، قارا ءداۋ، قىزىل ءداۋ دەگەن « سىيىردىڭ ءسۇتى كەرەك

 ۇشىپ قۇس تۇگىل، ادام وعان تاۋ، قۇز –تاۋ بار. ول  6پەرىلەردىڭ قولىندا. ول پەرىلەرمەن ءبىزدىڭ ارامىزدا 
ىر تاستار جاتادى، وعان ادام تۇرماق، جىلت ايناداي كىلەڭ وندا. بار تاۋ تاس جاعىندا ارعى شىققانىمەن، شىعالمايدى،

. تۇنى بىردەي جاۋادى-تاستا جۇرەتىن تاۋ ەشكىدە تايىپ قۇالپ ولەدى. ال، ودان ارىدە قار تاۋ بار. وندا قار كۇندىز
 جاعىندا ار ونىڭ ال. المايدى وتە تەگى ودان. ۇلپىلدەك سياقتى ۇن جانە كەز مىڭ –ول تاۋدىڭ قارىنىڭ قالىڭدىعى 

بارىنەن تايعاق جانە بارىنەن بيىك. شاپشاڭ ۇشاتىن قۇس ونىڭ ەتەگىنەن باسىنا دەم الماي، ءبىر -ى بار. ولتاۋ مۇز
. اكەتەدى پتارتى قاراي تۇبىنە سونى تۇسسە، تاس مىسقال ءبىر بەتىنە. بار تاۋ ساز –اي ۇشادى. ال ونىڭ ار جاعىندا 

شىپ باسىنا شىعا المايدى. ونىڭ ىستىعى كۇنگە جەتىپ تۇرادى. ۇ تا قۇس تۇگىل، ادام ودان. بار تاۋى وت ارىدا ونان
مىنە، وسىعان جۇمسايمىز. سونان سوڭ، ول كەتكەن سوڭ، ءبىراز كۇننەن كەيىن نەكەلەپ، وزىڭە قوسىپ اال 

 .دەدى –« بەرەسىڭ
ق تورگە دوماالي باستايدى. بارلى-ىككە، ەسىكتەنەس-قارىق قۇسىپ، توردەن-حان قارا قويدىڭ قانىن ءىشىپ، قارىق

 وزىك وتىرىك دەپ –« ويپىرماي، ايتايىن با، ايتپايىن با؟»ەل جيناالدى. جاڭەگى مىستان بىلەگىن ۇستاپ: 
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 .قوشتايدى ءسوزىن حان دە ەل. جالىنادى دەپ «!ايت جاسىرماي اۋليەم، بولسا، نەدە قوش،». شىعادى شاراسىنان
 اۋىپتى،ق وتە –ر الماڭدار، بۇل حاننىڭ اۋىرۋى بۇرىنعى ەمەس، بۇل اۋى كوڭىلدەرىڭە ءبىراق ايتايىن، مەن ەندەشە،»

 ەندى ال،»: ۋازىرلەرى. دەيدى – «ولەدى كەيىن ايدان 2 تابىلماسا ءدارىسى سوزىالدى، اي 3-2 تابىلسا، ءدارىسى
ا دارىگە باسق ودان كەرەك، ءسۇتى سىيىردىڭ سۋ بۇعان». ايتادى كەمپىر سوندا. دەپتى «كەرەك؟ ءدارى قانداي

 ونى»: ەل سوندا. ەلگە – «دەيدى؟ تابادى كىم سىيىردى سۋ ول ويباي،»: ۋازىرلەر. دەيدى –« جازىلمايدى
 – «!كەل بارىپ قاراعىم، دەگەن «كۇيىپسىڭ ءۇشىن ەلىڭ تۋىپسىڭ، ءۇشىن وزىڭ»ء. دەيدى – «!تابادى قۇيىم
 .بەرەدى ۋادە بولىپ، بارماق قۇيىم. قاالدى ەتە شۋ ەل دەپ،

قۇيىم ەرتەڭىنە سۋ سىيىردى ىزدەپ، جولعا ءتۇسىپ كەتەدى. سول كەتكەننەن كەتە بەرسىن. ەندى حانعا كەلەيىك. 
ۇش كۇننەن كەيىن قۇيىمنىڭ كەتكەنىن ابدەن بىلگەن سوڭ، قۇيىمنىڭ ايەلىن الۋعا جۇرەدى. ال قۇيىمنىڭ -حان ەكى

قابات ادام شىعا  9تابىن اشىپ ءبىلىپ، سول كىتابىمەنەن دۇعاالپ، ءوزىنىڭ ءۇيىن اينالدىرا ايەلى مۇنى بالگەر كى
المايتىنداي ەتىپ، تاستان قورعان سوعادى. مۇنى كورىپ حان، قول استىنداعى بارلىق ەلدى جيناپ، سونى بۇزدىرادى. 

 9دەپ كەتسە، ەرتەڭىنە سول  -«ڭ بۇزامىزەرتە»قاباتىن بۇزىپ، ءبىر قاباتى قاالدى.  8كەشكە دەيىن ەل جينالىپ 
 قابات قورعاندى كۇندە بۇزۋمەن بولسىن، ەندى قۇيىمعا كەلەيىك. 9قاباتى قايتا قاالنۋلى تۇرادى. ەندى وسى حان 

قۇيىم سول كەتكەننەن كەتىپ، ءوزىنىڭ ايبوكەن دوسىنا بارادى. بارىپ، امانداسىپ بولعان سوڭ، بار جاعدايدى ايتىپ، 
بۇعان مەنىڭ ەشقانداي كومەگىم جوق، ول اق ءداۋ، قارا ءداۋ »ولىسۋىن سۇرايدى. سوندا ايبوكەن ايتادى: سوعان ب

 -«تاۋدان ءوتۋ كەرەك. ول تاۋالردان قۇس تا ۇشىپ وتە المايدى 6دەگەن ءۇش پەرىنىڭ قولىندا. وعان بارۋ ءۇشىن 
ن تىرەسىپ تۇرعان بايتەرەكتى كوردىڭ بە؟ سونىڭ دەيدى. ال ەندى ساعان ايتار ءبىر كەڭەسىم بار: اناۋ اسپانمە

دەگەن قۇس بار. سونىڭ باالالرىن سول جەردە تۇراتىن ايداھار جەپ كەتەدى. سەن سول « الىپ قارا قۇس»باسىندا 
ايداھاردى ولتىرسەڭ، باالسىن اجالدان امان الىپ قالعانىڭ. باال دەگەن باۋىر ەتتەن جاراالدى عوي. سول ءۇشىن دە 

 – «قاالعان جەرىڭە اپارادى. ال وعان بارۋ، تەك سەنىڭ قولىڭنان كەلەدى. ودان باسقا ىستەيتىن امال جوق سەنى
 .دەدى

قۇيىم ايبوكەنمەن قوشتاسىپ، سول كورىنگەن بايتەرەككە كەلەدى. كەلسە، بايتەرەكتىڭ باسىندا ءۇش باالپان جاتىر 
ى ەكەن. جاڭە شىعىپ كەلەد-ەكەن. باالپاندارعا قاۋىرسىن جاڭا ەكەن. ءاربىرىنىڭ ۇلكەندىگى تۇيەنىڭ ۇلكەندىگىندەي

الگى جەردىڭ وسىمدىكتەرى دە باسقا جەرگە قاراعاندا وزگەشە. تۇيە جاپىراقتىڭ ءبىر جاپىراعىنىڭ استى ءبىر ۇلكەن 
. تتىجا توسىپ دەپ –« ايداھار قاي جاقتان كەلەر ەكەن؟»تايداي ەكەن. اتىن بوساتىپ جىبەرىپ، سول جەردە 

بۇل »ىراعان ءبىر نارسەنىڭ داۋسىنان شوشىپ، ويانا كەلسە، الگى باالپاندار ەكەن. شىرق. كەتىپتى ۇيىقتاپ، جاتىپ
 جوعارى سىعىپ، سۋىن بايتەرەكتىڭ ايداھار ءنان ءبىر قاراسا، جاعىنا-جان دەپ –« نەگە سونشا شىرقىرايدى؟

پ ەدى، باسىن قاق ايىردى. جىبەرى سالىپ سەمسەرمەن اق بۇكتەمەلى 9 قۇيىم. ەكەن بارادى كەتىپ ورلەپ باالپاندارعا
 ايداھار جەرگە تارس ەتىپ، قۇالپ ءتۇستى. قۇيىم قىلىشپەن كەسكىلەپ ءولتىردى دە، كەۋلى جاي وتىرا بەردى.

 ونىڭس سوققان الگى. ەكەن قۇس قارا الىپ قاراسا، دەپ –« بۇل نە؟»ءبىر ۋاقىتتار بولعاندا قاتتى جەل تۇردى.  
ايتەرەككە وتىرا كەتكەندە بايتەرەك مايىسىپ، سىنا جازداپ بارىپ، قايتا ورنىنا توقتادى. ب كەلىپ،. ەكەن جەلى قاناتىنىڭ

دەيدى. « اي، وسى جەردە ادام ءيسى شىعادى، بۇل جەردە ادام قايدان ءجۇر؟»باالالرىنا اكەلگەن جەمدى بەرىپ: ء
. دەيدى –« قاسىم كەرەك»دەيدى. اۋەلى: « ە، جوق قاسىڭ كەرەك پە؟انا، دوسىڭ كەرەك پ»سوندا باالالرى: 

 «كەرەك دوسىم ماعان ەندى ال،» جۇتىپ، ءبىراق دەپ «اۋپ» ايداھاردى. كورسەتەدى ايداھاردى باالالرى سوندا
 ءبىراق،. ىجۇتاد دا ونى كەلگەندە، شىعا اراسىنان جاپىراقتىڭ قۇيىم. دەپتى «!شىق»: قۇيىمعا باالپاندارى. دەپتى –

 قوي، باالالرىم، بەكەر»پ، شىرقىراپ جىبەرمەيدى. جىبەرمەگەن سوڭ، قايتا قۇسادى دا: قىسى تاماعىنان باالالرى
اق كىسىنىڭ كۇشى ءبىتتى. -100كىسىلىك كۇش بەرەتىن ەدى. بۇعان  1000ىستەدىڭدەر. جۇتىپ قايتا قۇسقانىمدا 

جايىن سۇرادى. قۇيىم سۋ سىيىردىڭ ءسۇتىن ىزدەپ كەلگەندىگىن -ماندەپ، قۇيىمنان ء« بۇالرىڭ دۇرىس بولمادى
مۇنىڭ ۇلكەن جۇمىس ەكەن، وعان مەنىڭ كۇشىم كەلمەيدى، تەك سەنى اپارىپ، سول جەرگە تاستايىن، »ايتتى. 

ڭ ەجارايدى، مەنى سول جەرگە جەتكىزس«. »سونان كەيىنگىسىن ءوزىڭ ءبىل، مەنەن باسقا ەشقانداي كومەك بولمايدى
. وست جەتى ەكى جەردە وسى سەن بولسا، بوالتىن والي». قۇيىم دەدى –« بولعانى، ارجاعىن ءوزىم كورىپ االمىن

 وت ارادا. كەرەك سۋ مەس 40 جانە دايىندايىن تاماق وزىمىزگە جانە. كەتەيىن بەرىپ جيىپ تاماق باالالرىما مەن
ا قۇس تاماققا قار الىپ دا، قالدى جەردە سول قۇيىم سونىمەن،. دەدى – «بوالدى كەرەك وتكەندە سودان بار، تاۋى

مەس سۋ ارتىپ،  40كەتىپ، ءبىر جەتىدە ەكى رەت كەلىپ، باالپاندارىنا ەكى ايعا جارايتىن ەتىپ تاماق جيىپ بەرىپ، 
ىپ لدەدى. قۇيىمدى اتى مەن ەكەۋىن قاناتىنىڭ ۇستىنە تاڭىپ ا« ال كەتەلىك»ءۇشىنشى كۇنى قايتىپ كەلىپ، 

جەر توقىمنىڭ »دەدى. قۇيىم جەرگە قاراپ، « جەرگە قارا!»ۇشادى. ءبىر اي تىك ۇشتى دا، سوندا قۇيىمعا: 
. ۇشادى تىك كۇن ءبىراز تاعى: دەيدى «ەكەنبىز تومەن الى»ء: قۇس سوندا. دەيدى –« اق ەكەن-ۇلكەندىگىندەي
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 ەندى. شىقتىق توبەسىنە ەندى ال. دەيدى – «بولدى كوزىندەي ينەنىڭ جۋان جەر». دەيدى «!قارا ەندى ال،»
 ۇيىمق. توقتاتادى ۇشۋىن مەزگىلدە ءبىر سوڭ، ۇشقان كۇن بىرنەشە. دەيدى –« ۇشامىز. سەن كوزىڭدى جۇم! تۋرا

 سۋ». جوق تۇكتە سۋدان مەس 40 قاراسا،. دەدى «كەلدىك» ەندى ال. قونىپتى كەلىپ جەرگە ءبىر اشسا، كوزىن
كەلتىرمەس ءۇشىن تەسىپ، بارلىعىن  ىستىق وزىمىزگە كەلگەندە تاۋىنا وت جاڭا ەدى، سۇراپ دەپ – «قايدا؟

 ءوتىپ، سودان. شىعادى كوپىر الدىڭنان بەرسەڭ، جۇرە جاعاالپ سۋدى وسى سەن ەندى ال». دەدى –« قۇرتتىم
 ىڭجەرد جاققان وت دا قونساڭ بارىپ جەرگە قاي. قال الىپ قاۋىرسىنىمدى ءبىر مىنا. باراسىڭ ۇيىنە ءداۋدىڭ اق

دەپ، قۇس ۇشىپ كەتتى. قۇيىم اتىنا ءمىنىپ، كوپىردەن « ال، قوش ساۋ بول»دە:  دەدى – «قال شانشىپ قاسىنا
جاسار ءبىر  16-15ءوتىپ، جولمەن ءبىراز جۇرگەننەن كەيىن، الدىنان اق ءۇي كورىنەدى. ول ۇيگە كەلسە، ۇيدەن 

. رايدىسۇ دەپ –« بۇل كىمنىڭ ءۇيى؟»ر سالىپ قويعان. سول قىزدان قىز شىعادى. ول قىزدىڭ اۋزىنا بۇرمە تەمى
 ۇيىڭە ەندەشە،». دەپتى – ،«كەتتى اۋالپ اڭ» «قايدا؟ ءوزى – ول». دەيدى «ءۇيى ءداۋدىڭ اق-بۇل»

 – «!اكەل قىمىز ەت،»: قىزعا. ەكەن تۇر قىمىز سابا ءبىر ەت، قازان ءبىر ۇيىندە تۇسسە، دەپ – «تۇسەيىن
. دەيدى –« ىش!»اي ەتتەن، قىمىزدان الىپ، قىزعا: ءقارام وعان: قۇيىم. دەپتى - «ۇرسادى اكەم»: قىز. دەيدى

 الىپس دەپ قويماسىن ءىشىپ تاماق بۇرمەنى اۋزىمداعى. دەپتى «ۇرسادى اكەم ىشپەيمىن، وتىرىپ بىرگە»: قىز
 ەد بەرەدى تاماق الىپ، بۇرمەنى اۋزىنداعى دەپ، «ۇرىسپايدى كەلمەيدى، ەندى اكەڭ»: قۇيىم. دەپتى – «كەتتى

 «مىنا جولمەن كەلەدى«. »قاي جولمەن كەلەدى؟«. »مىنا جولمەن كەتتى»دەپتى. « جولمەن كەتتى؟ قاي اكەڭ»
 ىنداارت وتىرسا، توسىپ بايالپ، اتىن ىشىنە اعاش جەرگە ءبىر ءتۇسىپ، جولعا دەگەن «كەلەدى». قىز دەيدى –

ەي، » ەلەدى ەكەن. سوندا اق ءداۋ:ك سوگىلىپ ساۋىتى شاڭقىلداپ، بۇركىتى ۇلىپ، ءيتى تى،بۇركى قولىندا تازىسى،
ۇلىماعىردىڭ ءيتى ۇلىپ، ءوز باسىڭا كورىنسىن! شاڭقىلداماعىردىڭ قۇسى شاڭقىلداپ ولەرىڭە كورىنسىن! 

 - «سوگىلمەگىردىڭ ساۋىتى سوگىلىپ، توزارىڭا كورىنسىن. وسى قۇيىم تۋعاندا بۇلك ەتە قالىپ ەدى، بار دەنەم
-دەپ قۇيىم شىعا كەلەدى. سوندا ەكەۋى الىسا تۇسەدى. الىسىپ« ان نەعىلدىم؟اي، مەن ساع»دەپ كەلەدى ەكەن. ء

نىڭ دەپ جۇرە بەرەدى. قىز اكەسى« ما، اكەڭنىڭ باسى»الىسىپ، اق ءداۋدى الىپ ۇرىپ، باسىن كەسىپ الىپ، قىزىنا: ء
ا ەكى قازان ەت، ەكى سابا باسىن كورىپ، جىالپ قاال بەرەدى. ءبىراز جۇرگەن سوڭ، قارا ءداۋدىڭ ۇيىنە كەلەدى. وند

قىمىز تۇر ەكەن. ونىڭ دا ۇيىندە ءبىر قىزدان باسقا ەشتەڭە جوق، كەلىپ ۇيىنە تۇسسە، قىزىنىڭ اۋزىنا بۇرمە سالىپ 
قويىپتى. ونى سىندىرىپ، قاسىنا وتىرعىزىپ، تاماق ءىشىپ، اكەسىنىڭ قاي جولمەن كەلەتىنىن سۇراپ الىپ، الدىنان 

جەردە توسىپ تۇرسا، ونىڭدا ءيتى ۇلىپ، قۇسى شاڭقىلداپ، ساۋىتى سوگىلىپ كەلەدى ەكەن. شىعۋعا كەتەدى. ءبىر 
ەي، ۇلىماعىردىڭ ءيتى ۇلىپ، ءوز باسىڭا كورىنسىن. شاڭقىلداماعىردىڭ قۇسى شاڭقىلداپ، ولەرىڭە كورىنسىن! »ول دا: 

دەپ  -« ەن ساعان نە جاسادىمم»دەپ كەلەدى ەكەن. « وسى قۇيىم تۋعاندا سولق ەتە قالىپ ەدى بار دەنەم؟
الىسىپ، ونى دا الىپ ۇرىپ، باسىن كەسىپ الىپ، قىزىنا اكەلىپ: -شىعا كەلەدى. قۇيىم ەكەۋى الىسا تۇسەدى. الىسىپ

دەپ ءجۇرىپ كەتەدى. ءبىراز ءجۇرىپ، قىزىل ءداۋدىڭ ۇيىنە كەلەدى.  -« ما، اكەڭ باسى. اكەڭ كەلمەسىنە كەتتى»ء
 مەن». دەپتى –« كىمنىڭ قىزىسىڭ؟»بۇرمە سالعان ءبىر قىز ءجۇر ەكەن. قۇيىم كەلىپ:  كەلسە، وندا دا اۋزىنا

 ۇرت قىمىز سابا ءۇش ەت، قازان ءۇش وندا. دەيدى – «اكەل قىمىز ەندەشە،». دەپتى - «قىزىمىن ءداۋدىڭ قىزىل
رىنعى قىزدار سياقتى بۇ قىز بۇل. دەيدى-«ىش قىمىز بىرگە مەنىمەن الىپ، بۇرمەنى اۋزىنداعى قىزعا. ەكەن

دەيدى.  «سىز، قۇيىم دەگەن باتىرسىز با؟»قارسىالسپاي، بۇرمەنى الىپ، بىرگە قىمىز ىشەدى. قىمىز ءىشىپ وتىرىپ: ء
مەنىڭ بىلگەنىم، اكەم ءۇش اعايىندى. ۇشەۋى دە پەرى. والر، جينالعاندا ايتۋشى ەدى. « يا، ونى قايدان ءبىلدىڭ؟»

 جەرگە بۇل جانە. دەيتىن –« دەپ، سول باتىر ۇشەۋمىزدى ولتىرەدى -«دەگەن باتىردانقۇيىم »ءبىزدىڭ اجالىمىز، 
 لەكە اسىپ ۇستىنەن ونىڭ». ەدى قورشاعان تاۋمەن التى جاعىن-جان جەردىڭ وسى ەتىپ، المايتىنداي كەلە ادام

تاتىنىم بار: مەنىڭ اي ساعان ەندى. ەكەن جەتكەن اجالى اكەمنىڭ قايران قورشاعان، دۇعامەن دەپ – «المايدى
 نانتاناۋى ءبىر جىبەك، اق تاناۋىنان ءبىر اكەمنىڭ سوندا. الىساسىڭ ءتۇن 7 كۇن، 7 ەكەۋىڭ. بولەك –اكەمنىڭ جانى 

 – انىج اكەمنىڭ مەنىڭ. ال ءۇزىپ تارتىپ، كەلگەندە مۇرتىنا سونى سەن، سوندا. شىعادى سالبىراپ جىبەك قىزىل
ە جەڭەسىڭ. ءبىراق، سول مۇرتىنان سالبىراعان جىبەك جەرگە جەتىپ، سەنىڭ د ەتپەگەندە والي ونى سەن. سول

اياعىڭا ورالىپ ۇزىلگەنشە، كەم دەگەندە ءبىر اي الىسۋ كەرەك. ال، اكەم، مىنا جولمەن كەتتى، بارساڭ الدىنان 
اي، »ء ى ەكەن.كەلەد شاڭقىلداپ قۇسى قاڭقىلداپ، ءيتى جاتسا، كەلە ءتۇسىپ جولعا قۇيىم. دەيدى –« شىعاسىڭ

ۇلىماعىردىڭ ءيتى ۇلىپ، ءوز باسىڭا كورىنسىن! قاڭقىلداماعىردىڭ قۇسى قاڭقىلداپ، ولەرىڭە كورىنسىن، 
دەپ  «سوگىلمەگىردىڭ ساۋىتى سوگىلىپ، توزارىڭا كورىنسىن! وسى قۇيىم تۋعاندا سولق ەتە قالىپ ەدى، بار دەنەم

. ىعادىش اتىپ دەپ، –« اي، مەن ساعان نەعىلدىم؟»ا كەلىپ، ءكەلەدى ەكەن. قۇيىم بۇعىنىپ تۇرعان جەرىنەن شىع
 ىنانتاناۋ ەكى ءداۋدىڭ قىزىل بولعاندا كۇنى سەگىزىنشى الىسىپ، ءتۇن جەتى كۇن، 7 ەكەۋى. كەتەدى الىسا ەكەۋى

ى جۇلىپ ىبەكتج سالىپ، جىبەرە قولىن قۇيىم. ەكەن سالبىراعان شىعىپ، جىبەك قىزىل ءبىر جىبەك، اق ءبىر بۇتامداي
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ا، م»االدى. قىزىل ءداۋ جەرگە تارس ەتىپ، قۇالپ تۇسەدى: قۇيىم باسىن كەسىپ الىپ، قىزىنا اكەپ بەرەدى: ء
 «ەدى كورەتىن دۇنيە جارىق ءبىراز دە ءالى ايتپەگەندە ايتتىم، ءوزىم مەن ولەرىن»: قىز. دەيدى –« اكەڭنىڭ باسى

يدى. الىپ قارا قۇستىڭ قاۋىرسىنىن وت باسىنا قىياالپ شانشىپ تۇنە ۇيگە سول كۇنى سول قۇيىم سونىمەن،. دەپتى
قويادى. ەرتەڭگىسىن قارا ءداۋدىڭ قىزىنىڭ ۇيىنە قونادى. الىپ قارا قۇستىڭ قاناتىن وت باسىنا شانشىپ قويادى. 

كەن. ە ءجۇر قايىرىپ مالىن دەپ، –، «وي، قۇيىم كەلىپ قالىپتى عوي!»ەرتەڭگىسىن تۇرسا، اق ءداۋدىڭ قىزى: 
قاراسا، ءبارى مالىمەن كوشىپ، اق ءداۋدىڭ ۇيىنە كەلىپ قالىپتى. سول كۇنى اق ءداۋدىڭ ۇيىنە قونىپ، قاناتتى تاعى 

 قايىرىپ نمالى ايبوكەن دەپ –« و، ءبىزدىڭ قۇيىم دوسىمىز كەلىپ قالىپتى!»وت باسىنا شانشىپ قويىپ جاتادى. 
. ءتورتىنشى كۇنى ايبوكەننىڭ اۋلىنا كەلگەن سوڭ، سول جەرگە تۇنەپ، قالىپتى كەلىپ ايبوكەنگە قاراسا. ەكەن ءجۇر

را قۇس ەسەن كورىسەدى. ەرتەڭىنە الىپ قا-ەرتەڭگىسىن ءوز ءۇيىنىڭ قاسىنا كەلىپ قونىپتى. ايەلىمەن امانداسىپ، امان
دى. دەي« نى بوسات،ال باتىر، مەنىڭ باالمدى اجالدان ايىرعانىڭ ءۇشىن ازدا بولسا، كوپتەي كورىپ، مە»كەلىپ: 

ۋ سىيىر قۇيىم كەلىپتى، س»كوپ راحمەت ايتىپ، الىپ قارا قۇسپەن قوشتاسىپ، ىقتيارىمەن قايىرادى. ەل: -قۇيىم كوپ
-حان ل،ا»: بارىپ حانعا قۇيىم. شۋىلداسادى دەسىپ –« تۇرماق ءۇش ءداۋدىڭ ءۇش قىزىن ايەلدىككە الىپ كەلىپتى

قاراعىم، سەن كەتكەن »دەيدى. حان قورقىپ: « ىن جەسەڭ دە، ءوزىڭ ءبىلەت. اكەلدىم ءوزىن سىيىردىڭ سۋ ەكە،
دەيدى. سونىمەن، حان مىستان كەمپىردى شاقىرىپ الىپ: « سوڭ، ءارتۇرلى ءدارى دارمەك ءىشىپ، جازىلىپ كەتتىم

: بار. ول بىاليەندى ءبىر امال »دەيدى. كەمپىر ويالنىپ: « ال، مىنا پالە تاعى كەلدى، ەندى نە ايال تاباسىڭ؟»
ءسىز ءداۋ ءبىر ماياداي سەكسەۋىلدى مايمەن مايالتىپ جيناتىڭىز. ورتاسىنا قويعان ءبىر شىنجىر ۇستىنە شىعىپ تۇرسىن. 

مىنا سەكسەۋىلدىڭ ورتاسىندا شىنجىر بار، »سونان سوڭ، ءبىر كۇنى سول سەكسەۋىلدىڭ قاسىنا ەلدى جيناتىپ: 
جاعىنان وت قويامىز. ءتۇتىن اسپانعا كوتەرىلگەندە، مەنىڭ اكەمە -ان سوڭ، جانسوعان بىرەۋ بايالنىپ وتىرادى. سون

بەرگەن قوناق اسى، بەرگەن كيىمىم، ىستەگەن ءىسىمدى، اكەمنىڭ كازىر قانداي كۇيدە جۇرگەنىن كورەدى. سوعان 
ى ايالداعى، وتتب ونى سوڭ، سونان. دەسىن –« قۇيىم بايالنادى»دە. سوندا ەلگە ايتىپ قوي، « كىم بايالنادى؟

 يىپ،ج ەلدى ىستەپ، ايتقانىن. دەيدى –« تۇگەل قويىپ جىبەر. سونان سوڭ، مىڭ جانى بولسا دا كۇيىپ كەتەدى
 اكەمدى جانە ادىبايالن كىم وسىعان. االمىز ءتۇسىرىپ شىققانسىن كوككە ءتۇتىن ارتىنان». ايتتى ايتقانىن كەمپىردىڭ

ال، قۇيىم، بۇگىن جۇما كۇنى، قاراعىم سونى »دەدى. « اتىر كورەدىب قۇيىم»: ەل. حان دەدى «كورەدى؟ كىم
. ەدى ايتىپ ايەلدەرىنە. كەلدى ۇيىنە دەپ – «كەلەيىن بارىپ ۇيگە مەن»: قۇيىم. حان دەدى –« كورىپ كەل!

 ەنىس بارىپ، بولىپ كەپتەر كوك ءبىز سوڭ سونان بايالن، بارىپ سەن پەرىمىز، بىز»ء: قىزى ءداۋدىڭ قىزىل
 ۇيىمدىق. دەدى – «!بايالڭدار مەنى ال» بارىپ، قۇيىم. دەدى –« تۇتىننىڭ اراسىنان الىپ كەلەمىز، ودان قورىقپا!ء

 كەلىپ، ايەلدەرى بولىپ كەپتەر شىققاندا اسپانعا ءتۇتىن. جىبەردى قويىپ وتتى جاعىنان-جان بولىپ، ەل بايالپ،
مەن »نىپ، ورتاسى ويىلىپ كەتكەندە حان اتىنا ءمىنىپ، جا جاعى-جان. جوق بىلگەن ەل ونى. كەتتى الىپ شەشىپ

مەن قىزىل ءداۋدىڭ، مەن قارا ءداۋدىڭ، مەن اق ءداۋدىڭ قىزىن »دەپ، ۋازىرلەرى: « قۇيىمنىڭ ءوز ايەلىن االم
ى ارسق ءمىنىپ، اتىنا قۇيىم. دەيدى–« ال ەندى قىر!»دەپ، تۋرا قۇيىمنىڭ ۇيىنە شابادى. سوندا ايەلدەرى: « االمىن

 نبەي،كو وعان قۇيىم ءبىراق،. قاشادى بولىپ شىت-بىت دەپ، –« ويباي، ءبىز انشەيىن شاۋىپ ەدىك»شاپقاندا: 
 نشابويى سۇراۋى ەلدىڭ سول ءوزى بەرىپ، تاراتىپ سىيعا ەلگە مۇلكىن-مال تاستاپ، قىرىپ بەكتەرىن مەن حان
 .بوالدى پاتشا

ايعا تولعاندا قۇيىم شالقاسىنان جاتىپ،  8ىڭ اتىن ارپالىس قويادى. ارپالىس ۇلكەن ايەلى بوسانىپ، ۇل تابادى. باالسىن
« گە كۇلدىڭ؟نە»كوكىرەگىنە مىنگىزىپ وتىرسا، باالسى ءسيىپ جىبەرەدى. سوندا قۇيىم كۇلىپ جىبەرەدى. ايەلدەرى: 

رى بار، جىالعاندى سى سۇرا كۇلگەندى». بولمايدى سۇراپ ايەلدەرى ءبىراق. دەيدى –، «جاي، ءوزىم عوي»دەپتى. ء
 ءتۇس كۇنىمدە جاس مەن». دەيدى – «!ايتايىن جارايدى،»: قۇيىم. دەيدى –« سۇراما مۇڭى بار دەگەن، ايت!

. قالىپتى اشىق كەۋدەم. ەكەن تۇر كورىنىپ جۇلدىزى ۇركەر ودان قالىپتى، اشىق تۇڭلىك تۇسىمدە سوندا ەدىم، كورىپ
مىنا ارپالىس كوكىرەگىمە سيگەندە سول ءتۇسىم ويىما ءتۇستى. سوعان  ءقازىر. قالىپتى جاۋىپ جاڭبىر كەۋدەمە
 تابادى شەشەڭدى-اكە سەنىڭ باال تۋعان مەنەن ارپالىسپەن مىنا»: قىزى ءداۋدىڭ قارا سوندا. دەدى –« كۇلدىم
ڭدى تابادى اعا ەكى جانە شەشەڭدى مەن اكەڭ وگەي باال تۋعان قىزىنان ءداۋدىڭ قىزىل مەن ءداۋ اق مىنا ال ەكەن،

دەيدى. كەلەسى جىلى، ءۇش « ەكەن، بارلىعى جينالىپ ۇركەردەي بولىپ، ءبىر جەرگە باس قوسادى ەكەنسىڭدەر
 سايران قۇرادى.-ايەلىنەن ءۇش ەر باال تۋادى. توي جاساپ، بىرنەشە كۇن ساۋىق

ىعىپ، سەرۋەندەيتىن بوالدى. ەكەۋىنە جاسقا كەلگەندە قارا ءداۋدىڭ قىزىنان تۋعان باال ەكەۋى تاۋعا ش 6ارپالىس 
ساۋىت سايمان سوقتىرىپ، نايزا جاساتادى. ارپالىس نايزا ۇستاعاندا نايزاسىنىڭ ۇشىنان وت جارقىلداپ جۇرەدى ەكەن. 

قاراعىم، كازىر جاۋعا تيىسپە، ءبىراز كىسى ولتىرگەن سوڭ، نايزاڭنىڭ ۇشىنداعى وت ءوشىپ قاالدى »اعىن شەشەسى: 
 ءبىر ىتاع سونىمەن. دەيدى –« وتپەي قاالدى، سوندا جىلقىنىڭ سىدىگىنە ۇستاساڭ، قايتا وت شاشادىدا نايزاڭ 
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 ەل ەن تۇرىڭدار، وسىالي سەندەر»: جولداستارىنا ارپالىس. كورىنەدى مال قالىڭ ارجاعىندا تاۋدىڭ شىقسا، تاۋعا رەت
لسە، قالىڭ قونعان ەل ەكەن. شەتىندە كە. كەتەدى قاراي ەلگە سول دەپ، - «كەلەيىن ءبىلىپ بارىپ، مەن ەكەن،

ۇلكەن ءبىر ۇيدەن ولەڭ ايتقان داۋىس شىعادى. سول ۇيگە بارىپ، اتىن ماماعاشقا بايالپ، نايزاسىن ىرگەگە سۇيەي 
 ءتۇسىپ شالقاسىنان ۇستىندە توسەكتىڭ ايتىپ، ولەڭ ءداۋ ءبىر بارسا، كىرىپ دەپ –« اسساالۋماعااليكۋم!»سالىپ، 

 .ەكەن جاتىر
 دەيدى،« بەلىم»قارت ادام ەڭكەيگەندە 

 كوزىمە مىڭ كىسى دە كورىنبەيدى.
 ايقاسىپ قالىڭ قولعا ويران سالسام
 –كەر اتىم ەرىنۋدى ءبىر بىلمەيدى 

دەپ ولەڭدى سوعىپ، باالنىڭ بەرگەن سالەمىن المايدى. باال وزىمەن اتىن ماقتاپ، سالەم الماعان سوڭ، اشۋالنىپ: 
ا دەپ داالعا شىعىپ، نايزاسىن قولىنا الىپ، اتىنا ءمىنىپ، جىلقىسىن« تىر بولساڭ، سەنىڭ كۇشىڭدى كورەيىنسەن با»

قاراي شابا جونەلەدى. ءداۋدىڭ ايەلى باال كەتكەن سوڭ، ارتىنان جۇگىرە شىعىپ، شاۋىپ بارا جاتقان باالنى كورىپ، 
 ولىنداعىق. ەكەن باتىر باال –الەمىن بەكەر المادىڭ. ول سەن جاڭاعى باالنىڭ س»قايتىپ ۇيىنە كەلىپ، كۇيەۋىنە: 

 الدىمەن ما،بار وعان دەگەننەن «ا»ء سەن. تيەدى بارىپ جىلقىڭا سەنىڭ ءقازىر. بارادى جانىپ وت ۇشىنان نايزاسىنىڭ
. اسايق بارىپ، سوندا سەن. وشەدى وتى نايزاسىنىڭ ونىڭ كەيىن ولتىرگەنەن ادامدى ءبىراز. جىبەر جاۋىپ ەلدى

 .دەيدى –« سەنىڭ كۇشىڭ كەلمەيدى ايتپەسە،
ارپالىس بارا ساال قايناپ جاتقان قالىڭ جىلقىعا ءتيىپ، ايداي جونەلەدى. قاراسا، جىلقىشىسى ءبىر تايدى شيگە قاقتاپ 

اتىر، ، باي»جەپ وتىر ەكەن. باال جىلقىنى ايداي جونەلگەندە والر دا باتا الماي قورقادى. بىرەۋى ارتىنان كەلىپ: ء
. دەيدى – «بۇل جىلقىنىڭ يەسى دە باتىر، اتى وسى جىلقىدا كەتىپ بارادى، باتىردىڭ اتىن بەرىپ كەت، ارماندا قاالر

 بولعان بەرىپ، اپارىپ يەسىنە اتىن. قاالدى الىپ ۇستاپ. ەكەن ات كەر ۇلكەن.دەيدى «قال الىپ جارايدى،»
دەيدى. ءبىراق جىلقىشىالرى  -« ىن بوگەڭدەر!جول سوعىسىپ بارعانشا مەن»: اشۋالنىپ باتىر. ايتادى جاعدايدى

 جىلقىشىالرى جوق، امال. قورقىتادى دەپ، –« بارماساڭدار، الدىمەن سەندەردى جايعايمىن!»بارۋدان باس تارتادى. 
. ءوشىپتى وتى سىنىڭنايزا. جايعاپتى ءبىرازىن بارسا،. بارادى ولدا ارتىنان جىلقىشىالرىنىڭ. جونەلەدى قۋىپ جىلقىنى

ارا باالمەن ايقاسا تۇسەدى. ارپالىس نايزاسىن قاالي سالسا دا وتكىزە المايدى. قاراسا، وتى ءوشىپ قالىپتى. شاۋىپ ب
بارىپ، ءبىر جىلقىنىڭ سىدىگىنە ۇستاپ االدى. قايتىپ سۋىرىپ السا، وت قايتا جانىپتى. ونى كورە ءداۋ ۇيىنە قاراي 

قۋىپ، ۇيىنە جاقىنداعاندا قۋىپ جەتىپ، نايزاسىن ساالدى. نايزا ءوتىپ، ار جاعىنان شىعادى. تۇرا قاشادى. ارتىنان 
ى. دەيد« ارىزداسىپ قال، نايزامدى سۋىرعاندا جانى قوسا شىعادى»ايەلى ەسىك الدىنا قاراپ تۇر ەكەن. ايەلىنە: 

ەتىپ، قۇالپ تۇسەدى. اتىن جەتەكتەپ،  ايەلىمەن قوشتاسىپ، نايزانى سۋىرعاندا تامىرىمەن قۇالعان اعاشتاي جالپ
جىلقىعا اكەپ قوسىپ، جولداستارىنا ايداپ كەلەدى. جولداستارىنا بولعان جاعدايدى ايتىپ، اۋلىنا قايتادى. جولدا كەلە 
جاتسا، ءبىر ەكى سايدىڭ ارجاعىندا ءبىر ادام تۇرەگەلىپ جىعىلىپ، قايتا تۇرەگەلىپ، جىعىلىپ جۇرگەنىن كورەدى. 

. ەدىكەل قايتىپ بارىپ، شاۋىپ جولداسى. دەيدى –« سەن بارشى، انا قارا نەعىلعان ادام ەكەن؟»ولداسىنا: ءبىر ج
 قۇالپ، جەرگە دا تۇرادى سۇيەنىپ بىردەڭەگە. المايدى سالەمىمدى ەدىم، بەرىپ سالەم بارىپ. كەمپىر ءبىر شال، ءبىر

ىز ب»قىزىنان تۋعان باال ەكەۋى: ء ءقىزىلداۋدىڭ ارپالىس. دەيدى – «المادىم اال جاۋاپ اقىرى. تىرمااليدى جەردى
باسىن  شال»دەپ ەكەۋى شاۋىپ شالمەن كەمپىرگە بارىپ، سالەم بەرەدى. « بىلەيىك، سەندەر وسىالي تۇرا تۇرىڭدار!

 يتسە،سۇ. بەرەدى قويا ەڭىرەپ دەپ –« وي، قاراقتارىم، قۇيىمنىڭ ءوزىمىسىڭ، جوق كوزىمىسىڭ؟»جۇلىپ الىپ: 
اكەسى مەن شەشەسى ەكەن. شال مەن كەمپىرگە ەكى ات مىنگىزىپ، جىلقىعا الىپ كەلەدى دە  كەتكەن ارتىنان ىشقانت

زدان الىپ شاشپاي الدىمى-اكەسىن تاپتىم، جولىنا ءبىر كەسە بال قۇيىپ، توكپەي»ءبىر باالنى قۇيىمعا شاپتىرادى. 
يدى. دەپ ويال -« اعان ءامىر بەرەدىم وسىنداي باالم ەنىڭم قاالي، بۇل» الىپ، حاباردى قۇيىم. دەيدى –« شىقسىن

ەسەن كورىسىپ، -شەشەسى مەن امان-ءبىراق، شەشە الماي، ءبىر كەسەگە بال قۇيىپ الدارىنان الىپ شىعادى. اكە
ەن سەن ۇلى پاتشاسىڭ، ۇيىڭن»دەيدى. سوندا باالسى: « سەن ماعان نەگە سونداي تاپسىرما بەرەسىڭ؟»باالسىنان: 

 «جىالپ شىعاسىڭ، سوندا سەنىڭ قاي جەرىڭ پاتشا بوالدى، سول ءۇشىن سوالي بۋىنىن بەكىتىپ كەلسىن دەگەنىم
 دەيدى. سونىمەن اكەسىن ۇيىنە الىپ كەلىپ، ۇلكەن توي جاسايدى.

 ردەپ الىس ساپا« ەل كورەمىز»قارا ءداۋدىڭ قىزىنان تۋعان قاسىم مەن اق ءداۋدىڭ قىزىنان تۋعان ەسىم ەكەۋى 
جۇرە بىرنەشە ايالر ءجۇرىپ، ءبىر قالىڭ توعايعا كەلەدى. كەلسە، ول شەتى مەن بۇل شەتىنە كوز -جۇرەدى. جۇرە

جەكە -جەتپەس قاپتاعان قالىڭ جىلقىعا كەلەدى. جىلقىنىڭ اعى بولەك، كوگى ءبىر بولەك، قۇالسى، قاراسى جەكە
ىعا قىزىعىپ، اۋىلعا ايداپ كەتەيىن دەپ، جىلقىنىڭ بولىنگەن. سونداي قىزىق. قاسىم مەن ەسىم ەكەۋى وسى جىلق
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ءبىرىن قالدىرماي ايدايدى. ايداپ، كەشكە ءبىر جەرگە كەلىپ قونادى. تۇندە نوسەر جاڭبىر جاۋادى. پانااليتىن جەر 
 ىزدەپ ءجۇرىپ، ءبىر جامان تام تابادى.

ارسە ى ءبىر بۇرىشىنان ءبىر بۇرىشىنا ءبىر نقاسىم اتىن شىدەرلەپ، ەسىمنەن بۇرىن تامعا كىرسە، تامنىڭ ءتورجاقتاع
 – «بۇل كىم؟ ادام با؟ سايتان با؟ ادام بولساڭ ايت، سايتان بولساڭ ولتىرەم!»جۇگىرگەنىن كورەدى. قاسىم باتىر 

. دەيدى – «ءجۇرسىڭ؟ نەعىپ بولساڭ، ادام. شىعارادى داۋسىن ادام ءبىر دەپ – «اداممىن مەن،». اقىرادى دەپ
 انەج ەدىم باالسى بايدىڭ ءبىر مەن». وتىرادى كەلىپ قاسىنا دەپ، –« ايىنايت جايىمدى ساعان مەن»: ادام الگى
 اڭعىپق بولىپ، كەدەي ءبىز سودان. كەتتى تاستاپ ءبىزدى كەتىپ قاشىپ مالىمەنەن اكەمىز. ەدىك اعايىندى ءۇش

ەنىن ارىپ ولگب جەرگە قاي بايعۇس ول. كەتتى قاشىپ بىزدەن دا ول. ەدى قۇيىم: ءىنىم كىشى ەڭ مەنىڭ. قالدىق
بىلمەيمىن. مەن ۇلكەن اعامىز ەكەۋمىز وسى جەردە ءبىر بايعا جالدانىپ، مەن جىلقىسىن باقتىم، ۇلكەن اعايىم سيىرىن 
باقتى. ءسويتىپ جۇرە بەردىك. سودان باي باسقا جەردەن قونىس الىپ، سوعان كوشتىك، كەشە وسى جەردەن كوشىپ 

مىنا جەردە ءبىر جوتانىڭ باسىنا ءبىر اقبوز اتقا مىنگەن ءبىر ادام شاۋىپ شىعا كەلىپ، بىزگە قاراپ ات  بارا جاتقاندا
اقبوز اتقا مىنگەن ادام كەلىپ، ەلدى شاپتى. سونان ولتىرگەنىن  40سويتە -قويدى. ونىڭ ارتىنان بىرەۋى، سويتە

تان جىعىلىپ، وتىرىك ءولىپ جاتىپ، والر كەتكەننەن ءولتىرىپ، ولتىرمەگەنىن مالىمەن ايداپ كەتتى. مىنە، مەن ات
 عانبايدىڭال ايتۋىڭىزشا، سىزدىڭ»ء: ايتادى قاسىم. دەيدى –« كەيىن تۇرىپ، قاشىپ، وسى تامعا كەلىپ تىعىلدىم

 لسو». كەتەدى جابىسا ادام الگى دەپ – «بىلەسىڭ؟ قايدان ونى قاراعىم، يا،». دەيدى – «با؟ قۇيىم باالسى
 سىو ەندەشە،»: بولىپ امانداسىپ كورىسىپ، ۇشەۋى جەردە سول. دەيدى –، «باالسىمىز ەكەۋمىز مىنا قۇيىمنىڭ

 مالدارىڭنان بارساڭدار بارماڭدار، وندا قاراعىم، ويباي،». دەيدى «جۇرەلىك جەرمەن سول ەرتەڭ قااليىق، جەرگە
باسادى.  ونى قاسىم دەپ – «!قورىقپاڭىز ودان سىز»ء. دەيدى – «االدى توناپ تۇگەل جانە قويمايدى تۇك

 ءبارى والردىڭ جوق، سايمانىڭ-ساۋىت قاراعىم،». دەپتى –« ەرتەڭىنە تاڭ اتادى. جىلقىنى سوعان قاراي ايدا!
 .ايدايدى سوالي جىلقىنى ۇشەۋى دەپ، «!بەرىڭىز ايداي سوالي قورىقپاڭىز، سىز»ء. دەيدى – «!جۋىما قارۋلى،

. تىزارقاق اعاسى قۇيىم دەپ، –« انى، كەلە جاتىر»ءبىر جەرگە كەلگەندە ءبىر بوز اتتى شاۋىپ شىعا كەلەدى. ء 
 ءبىرىنىڭ. قاالدى تۇرىپ قاسىم تارتىپ، كولدەنەڭ اتىن دەپ «تۇرىڭدار ايداي سەندەر توسامىن، والردى مەن»

ى. تۇسىردء ۇشىرىپ اتتان ۇرىپ، ءبىر قامشىمەن كەلگەنىن شەتىنەن. كەلەدى شاۋىپ اتتى بوز 40 شىعىپ، ءبىرى ارتىنان
سونىمەن قىرىق ۇرىپ، ءبارىن جەرگە ءتۇسىرىپ، قىرقىنىڭ دا قولدارىن بايالپ، وزدەرى شاۋىپ شىققان جەرگە كەلسە، 
ار جاعى قاپتاعان مال، تىگىلگەن ءۇي ەكەن. جىلقىنى ايداپ سوندا كەلەدى. الگى تاۋىپ العان اكەسى ءبىر كىسىگە 

. كەنە اعاسى ۇلكەن قۇيىمنىڭ الگى سويتسە،. دەپتى –« ەن!شۇيىنشى! قۇيىمنىڭ مىناۋ باالالرى ەك»بارىپ: ء
. دەيدى – «ما؟ قۇيىمى العانبايدىڭ تۇرعاندارىڭ ايتىپ قاراعىم،» كەلىپ، شال ءبىر بولعاندا كورىسىپ دە ونىمەنەن

 كەتىپ قاشىپ الىپ، قىزىن حاننىڭ شىعاي! ول – اۋ-ەكەن امان اي،-قاراعىم وي،». بەرەدى جاۋاپ دەپ «يا»
 پ،دە «!مىناۋ – شەشەسى وگەي». ەكەن اكەسى وگەي الگى سويتسە،. دەيدى –« ەدى، ماعان باال بولىپ ءجۇرىپ

 كەلىپ، لىپا ەلىنە. قايتادى الىپ ەلىنە بەرىپ، شاپان ات، بارلىعىنا. كورسەتەدى كەمپىردى تۇرعان جىالپ قاسىنداعى
تتاردا تاتتى ءومىر ءسۇرىپتى. ءبىر ۋاقى-ەردەي بولىپ، ءتاتۋۇرك جينالىپ، جەرگە ءبىر بارلىعى كورىسىپ، قۇيىممەنەن

 ارانىن اشقان اجال بۇالردىڭ دا تۇبىنە جەتىپتى.
 . الىبەك باتىر33

ەرتەدە ءبىر باي بولعان ەكەن، ءتورت تۇلىگى ساي بولعان ەكەن، ءبىر پەرزەنتكە زار بولعان ەكەن. سول باي، 
تىلەۋگە توعىز نارعا توعىز توعاناق جۇك ارتىپ، توعىز تۋ بيە جەتەكتەپ، توعىز  بايبىشەسىمەن ەكەۋى، قۇدايدان باال

 تۇلىكتى جيناپ الىپ، جولعا شىعادى.-جولداس ەرتىپ، ازىق
جوالۋشىالر بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، شارشاپ كەلە جاتسا، وزەن بويىندا بۋداقتاپ بۇلتپەن اراالسىپ شىققان كوك 

 -قارسىلى شاۋىپ جۇرگەن كوپ ادام كورىنەدى. بۇل-قايناپ جاتقان مال، قالىڭ ەل، ەرسىلىاال ءتۇتىن، قارا قۇرتشا 
ءبىر ۇلكەن توي تويالپ جاتقان اۋىل ەكەن. تويدىڭ كىمدىكى ەكەنىن ءبىلۋ ءۇشىن اۋىلعا جاقىنداپ كەلگەندە، 

ەلدەن ءجون سۇراعان ەكەن، جوالۋشىالردىڭ الدارىنان ءبىر جاس ايەل كەزدەسە كەتىپتى. بۇل كەزدەسكەن جاس اي
 :تويدا بۇل. تويى –وسى ەلدىڭ پالەنشە دەگەن بايى باالسىن سۇندەتكە وتىرعىزىپ، سوعان جاساپ جاتقان »ول: 

 ۇلدىالرعا ورىن بار،
 قىزدىالرعا قىمىز بار.

 قىزى جوقتاردىڭ-ۇلى
 –بۇل جيىندا نەسى بار؟! 

 دەپتى.
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زدىڭ باالمى»سۋىرىلىپ، سۋماڭداپ، سۇر جىالنداي قادالعان كەلىنشەكتىڭ سوزىنە بۇل ەكەۋى قاتتى نازاالنىپ: 
. ايىرىپتىق ەلدەرىنە جولداستى توعىز قيىپ، توعاناقتى توعىز جارىپ، ناردى توعىز دە، دەپتى –، «جوقتىعىن قازدى

جول  اۋجاي ءۇشىن جەتۋ ماقساتتارىنا ويالعان بولىپ، قايىرشى كيىپ، ەتىك تەمىر ۇستاپ، تاياق تەمىر وزدەرى
 جاداپ، اۋليەدەن اۋليە قويماي سيىنادى.-تارتىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. بىرنەشە كۇن، اي جىلداپ، جۇدەپ

 تەمىر تاياق تەبەن ينەدەي،
 تەمىر ەتىك تەڭگەدەي بولىپ،

 موينى ىرعايداي،
 ءبيتى تورعايداي بوالدى. 
جاداپ، قۇدايعا وكپەلەپ، ەلدەرىنە قايتادى. بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ -الماي، ابدەن جۇدەپءبىراق ەشتەمە وندىرە  

 –، «بارايىق»كەلە جاتىپ، ءبىر كۇنى، كۇن باتا قۇالپ جاتقان ەسكى جارتى موالعا كەزدەسەدى. بۇعان ايەل: 
 .كەلمەيدى بارعىسى دەپ – ،«جوق بولعان تۇك دا موالدان ءبۇتىن تۇگىل، موال جارتى»: بايى دەيدى،

بايىنىڭ سوزىنە قاراماستان، ايەلى موالعا بارادى. بۇل موالعا كەلىپ جەتسە، موالنىڭ كولەڭكەسىندە، اق سالدەسى 
-، جۇدەپتۇسى قاشىپ-وڭى»باسىندا، قاراگەر اتى استىندا، زىكىر سالىپ، ءبىر اۋليە تۇر ەكەن. ايەلدى كورە سالىپ: ء

االعا مۇقتاجدىعىن، كوپ زاماننان ب ءوزىنىڭ ايەل. باستايدى سۇراي دەپ –مسىڭ؟ جاداپ جۇرگەن نە قىلعان ادا
بەرى قۇدايدان تىلەگەنمەن، ەشتەمە بەرمەگەندىگىن ايتىپ، قۇدايعا نارازى بولىپ، ەلىنە قايتىپ كەلە جاتقاندىعىن 

 دەيدى –، «مەن ساعان ەكى قىز، ءبىر ۇل بەرەيىن، قولىڭدى جاي، جىالما!»بايان ەتەدى. سوندا اۋليە تۇرىپ: 
 – ،«ويق توتاي مەن قانىكەي اتىن قىزدارىڭنىڭ الىبەك، –ۇلىڭ اتىن »اسىن بەرە باستايدى. بات سۋدىرالتىپ دە،

 .بوالدى عايىپ دە دەيدى
گەن جايالرىنا كەلىپ جەتەدى. ەلگە كەل-شال باياعى وزدەرىنىڭ شىققان مەكەن-بىرنەشە كۇندەر، ايالر وتكەندە، كەمپىر

 ردە ءبىر كۇن كەمپىر ارىستاننىڭ ەتىنە جەرىك بولىپ:سوڭ دا بىرنەشە كۇندەر، ايالر وتەدى. كۇندە
 ڭاۋىلدى ءوزىمىزدىڭ جۇرگەندە، ويناپ كەزىمدە باال مەن بولسا، والي. ەدى پەرزەنت ءبىر تىلەگىڭىز! شالىم –

 رءبى ىشىندە سونىڭ. ەدى بار توعاي شاباق ىشىندە توعاي ارال ەدى، بار توعاي دەگەن توعاي ارال ءبىر ارتىندا
 .دەيدى –ستان بار ەدى، ءدال سونىڭ ەتىنە جەرىك بولدىم، ارى

 شال ءوزى مەرگەن ەكەن. جاسىنان اتقانى اڭ بولعان، مەرگەندىككە وتە قۇمار ەكەن، سوندىقتان:
 .شال دەيدى – بارايىن، جارايدى، –
وعاي ىناسىڭ، ارال تاس موينىڭا قىلىشىڭدى بۋاسىڭ، بەلدى قىناي مىنەسىڭ، اتقا اقبوز تۇراسىڭ، ەرتە ەرتەڭ –

 .ەمپىرك دەيدى –ىشىندە شاباق توعاي، شاباق توعاي ىشىندە شوكەسىنەن ءتۇسىپ جاتقان ارىستاندى اكەلەسىڭ، 
باي ەرتەڭ ەرتە تۇرادى، اقبوز اتقا مىنەدى، قىناي بەلدى بۋادى، قىلىشىن موينىنا اسىنىپ، ارال توعايعا بارادى. ارال 

ا بارادى. شاباق توعايدىڭ ءىشىن اراالپ كەلە جاتسا، ءبىر ارىستان شوكەسىنەن ءتۇسىپ، توعاي ىشىندەگى شاباق توعايع
 ەكى كوزى وتتاي جايناپ، شالعا شاپقالى دايىنداال باستايدى. سوندا شال جاقىنداپ كەلىپ، ارىستانعا:

 – ،كۇندىك ءبىر –پساڭ شا ماعان كۇندىك، مىڭ – شاپساڭ ايعا! شاپ ايعا شاپپا، ماعان قابىالنىم، ارىستانىم، –
 ايعا. ىشاباد ايعا ارىستان دا بوالدى الماق بىردەن ازىقتى كۇندىك مىڭ ناساتتانىپ، ماقتاۋىنا شالدىڭ ەكەن، دەگەن
 .بولىپتى مەرت ءۇزىلىپ، موينى! السىن جەتە قايدان

تقا ارىستاندى ەكىگە ءبولىپ، اقبوز اسول جەردە مەرگەن ارىستانعا وق شىعارماي، قانجار سالىپ، باسىن كەسىپ الىپ، 
ارتىپ الىپ قايتادى. اقبوز اتتى جەدەلدەتە تەبىنە، سيپاي قامشىالپ، جەلە جورتىپ، قۋانىشى قوينىنا سىيماي، ۇيىنە 
كەلەدى. كەلە ساال، ارىستاننىڭ، ەتىن تاي قازانعا اسىپ پىسىرەدى دە، ۇلكەن استاۋعا تۋراپ، جەرىك بولعان كەمپىرىنە 

ە باستايدى. كەمپىر ارىستاننىڭ ەتىن استاۋدان قوس قولداپ، ول ۇرتىنا ءبىر، بۇل ۇرتىنا ءبىر تىقتى. سۇيەگىن بەر
 مۇرنىنان سىعىپ تاستاي بەردى.

توعىز اي، توعىز كۇن بولىپ، مەزگىلى جەتتى. كەمپىر تولعاتتى. جانىنداعى كورشىلەرى كەمپىردىڭ تولعاتقانىن ەستىپ، 
– «انادى؟بوس قاشان». كەتەدى قاپتاپ جينالىپ، بارلىعى –باال -قىرقىن، قاتىن- باستادى. قىزجاقتان جيناال-جان
 سارق ساعاناعى قارق، قاعاناعى كەمپىردىڭ مەزگىلدە ءبىر ورتاسىندا قالىڭ قاتىنداردىڭ قىز، وتىرعان كۇتىپ دەپ
 وتىرعاندار دەپ –، «ەسەم!ك مەن كەسەم، مەن كىندىكتى». كەتەدى تولىپ سۋعا وردا اق قانات الپىس. ەتتى

 قارىس التى تۋادى، الىبەك الدىمەن، ەڭ. شىعادى ازار سۋدان قىلىپ، ەسكەك سىرعاالرىن قىلىپ، قايىق قاساباسىن
. تابادى ىزق ەكى ۇل، ءبىر كەمپىر سونىمەن،. تۋادى توتاي مەن قانىكەي ارتىنان ونىڭ. تۋادى اال قولىنا سەلەبەسىن

لىبەكتىڭ اسىعىنا، توقسان قويدىڭ تەرىسى توبىعىنا جەتپەيدى. باالالرى ءبىر كۇندە ءبىر ا تەرىسى قويدىڭ الپىس
 جاساپ، ەكى كۇندە ەكى جاساپ، ەرجەتە باستايدى.

 الىبەك ءبىر كۇندەرى شەشەسىنە:
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 .دەيدى – ما؟ بار ءۇي باراتىن مەن جەردە جاقىن –
 شەشەسى:

لىپ قايت، كۇ-ىڭ ءۇيى بار، سوعان بارىپ، كوڭىلىڭدى كوتەرىپ ويناپناعاشىڭن جەردە جاقىن باراتىن سەن قاراعىم، –
 .دەيدى –

الىبەك شەشەسىنىڭ ءتىلىن الىپ، ناعاشىسىنىڭ ۇيىنە بارماقشى بوالدى. بۇعان بارۋ ءۇشىن الىبەك جىلقىسىنا كەلىپ، 
 ال بەرەدى.ەرە الماي، بەلى ءۇزىلىپ قاجىلقىشىعا ات ۇستاتىپ مىنسە، اكەسىنىڭ جيناعان مالىنان ونى ءبىر جىلقى كوت

الىبەك ناعاشىسىنىڭ ۇيىنە جاياۋ بارادى. ناعاشىسى الدىنان شىعىپ، جيەنىنىڭ كەلگەنىنە قۋانىپ، جاياۋ كەلگەن سەبەبىن 
 سۇرايدى. الىبەك ىزا بولىپ:

اعان . سوندىقتان، مكەلدىم جاياۋ الماي، تابا ات ءبىر كەلۋگە ءمىنىپ وسىندا! ەكەن جيعان يت جيماي، جىلقى اكەم –
 .دەيدى –مىنەتىن ات بەرىڭىز، 

ناعاشىسى جىلقىدان ءوزى تاڭداپ الۋىنا ەرىك بەرىپ، جىلقىسىنا ەرتىپ كەلسە، وزگە جىلقىدان وزگەشە بولىپ ءبىر 
ەشەسىنە شقىزىل قۇنان كوزىنە تۇسە كەتەدى. الىبەك ۇستاپ الىپ، قارعىپ ءمىنىپ، قىزىل قۇنانمەن شاپقىالپ وتىرىپ 

 كەلەدى.
 .دەيدى – بەرىڭىز، قويىپ ات قۇنانىما اكەلگەن ۇيىنەن ناعاشىمنىڭ! شەشەكە شەشەكە، –

 سوندا شەشەسى:
 دەۇيىن ناعاشىسىنىڭ» كۇندەردە ءبىر تاعى. بەرەدى باتا دەپ –! بولسىن ورقىزىل جۇگىرەتىن ورعي-ورعي –

 كەلەدى. ناعاشىسى الدىنان شىعىپ: قايتا الىبەك ەستىپ، دەگەندى-«كۇشىكتەيدى يت دەگەن قۇمارالن
 .دەيدى– كەلدىڭ؟ نەگە جيەنجان، –
 :ناعاشىسى. دەيدى – كەلدىم، قاالي كۇشىگىن ءبىر ءيتىڭىزدىڭ اتتى قۇمارالن ءسىزدىڭ –
 .دەدى – بەرمەيدى، ەشكىمگە كۇشىگىن ول الماساڭ، ماقتاپ-ماقتاپ ايتىپ، جىر بارىپ ءوزىڭ قۇمارالنعا –

 سوندا الىبەكتىڭ ايتقانى:
 ەي، قۇمارالن، قۇمارالن!

 بازارداعى پىستەدەي
 مۇرنىڭ سۇلۋ، قۇمارالن.

 التى تاسپا قامشىداي
 جونىڭ سۇلۋ، قۇمارالن،

 ءتىزىپ قويعان مونشاقتاي 
 ءتىسىڭ سۇلۋ، قۇمارالن، 
 –اي! -ءبىر كۇشىگىڭ بەرسەيشى 

 دەيدى.
ەكەن. الىبەكتىڭ ماقتاعانىنا رازى بولىپ، ارتقى اياعىمەن ءبىر كۇشىگىن سەرمەپ، قۇمارالن شىنىندا، ماقتاۋ سۇيەتىن يت 

 تاستاي بەرىپتى. الىبەك كۇشىكتى اال سالىپ، شەشەسىنە كەلىپ:
 .دەيدى – بەرىڭىز، قويىپ ات كۇشىگىمە اكەلگەن ناعاشىمنان شەشەكە، شەشەكە، –

 سوندا شەشەسى قولىن جايىپ:
 .دەيدى – بولسىن، قۇباقۇس اتى –

 ۇشەۋىن –بۇعان قوسىمشا قارا بۇركىت اتتى، جاقسى قۇس تا تاۋىپ االدى. الىبەك ورقىزىل، قۇباقۇس، قارا بۇركىت 
 مەن ەشەسىش جاتقاندا، ىشتە الىبەك ۇيىنە كۇندەردە ءبىر. وسىرەدى جاقسىالپ جۋىتپاي، كىر بويىنا سيپاپ،-سىالپ
 :دوسىنا الىبەك. كەلەدى كىسى بولعان دوس اكەسىنە

 .ەتەدى قۇرمەت دەپ –تىم، نە قاالي كەلدىڭ؟ دوس يا، –
 سوندا دوسى وتىرىپ:

 .دەيدى – كەلدىم، قاالي سەلەبەڭدى قارىس التى تۋعان اال ىشتەن باتىر، –
 الىبەك:

 .قيىن ءىسى سەلەبەمنىڭ دوستىم، –
 سەلەبەنى جاساۋعا كەلگەندە
 قىرىق ءبىر ۇستا جيىلعان.

 ەگەۋىنە كەلگەندە
 ەلۋ ۇستا جيىلعان.
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 تاپتاۋىنا كەلگەندە
 تامام ۇستا جيىلعان.

 سەلەبەم قىنىما سيىنعان،
 قىنىم باسىما سيىنعان.

 باسىم بارىپ اۋليەگە سيىنعان.
 :دوسى. دەيدى –سوندىقتان، سەلەبەمدى بەرە المايمىن، 

 .دەيدى – بەر، كۇشىگىڭدى ەندەشە، –
 الىبەك:

 دا:تۋعان كۇشىگىم بۇل قيىن، دا ودان ءىسى كۇشىگىمنىڭ –
 قولباۋلىنىڭ تۇلكىسى

 قوالڭداسىپ جۇرگەن كۇن،
 ەلباۋلىنىڭ تۇلكىسى

 ەلەڭدەسىپ جۇرگەن كۇن.
 جاۋسالى مەن بايسالى

 قۇشاقتاسىپ جاتقان كۇن.
 كۇندەر باسىن قويا الماي،
 شومىشىمەن قاتقان كۇن.

 .دەيدى –سوندىقتان، كۇشىگىمدى بەرە المايمىن، 
ەشتەمە الماي، اشۋالنىپ، شىعىپ كەتەدى. باتىردىڭ ويىنا دوسىنىڭ اشۋالنعانى كىرىپ تە شىقپايدى. دوسى باتىردان 

ءوزىنىڭ ورقىزىلىن، قىران قۇسىن باپتاي بەرەدى. ءبىر كۇندەردە ورقىزىلدىڭ ويناقتاعانىن، اسىعىنان جەر قازىپ، 
عىن، قارا بۇركىت قۇستىڭ ساڭقىلداپ، توماعاعا كەرمەگە تۇرماعاندىعىن، قۇباقۇستىڭ قاڭقىلداپ، ۇيگە جاتپاعاندى

شىداپ وتىرماعاندىعىن كورىپ، باتىر شىداي الماي، اڭعا شىققان ەكەن. ءبىر اق مارال كەزدەسىپتى. سوندا مارال 
 قايعىرىپ:

 ەي، قۇباقۇس، قۇباقۇس،
 دوڭگەلەك بىتكەن ءمۇيىزىم.
 سايعا ءبىتسىن دەيمىسىڭ؟

 قولقالى جۇرەك، قوس بۇيرەك
 ءتاتتىسىن ونىڭ جەيمىسىڭ؟ 

 التى تاراۋ اق ءمۇيىز
 ادىرا قالسىن دەيمىسىڭ؟

 ارتىمداعى ءۇش بۇزاۋ
 –جەتىم قالسىن دەيمىسىڭ؟ 

 دەيدى. سوندا بۇل سوزگە قۇباقۇس:
 دوڭگەلەك بىتكەن ءمۇيىزىڭ

 سايعا بىتسە، قايتەيىن.
 قۇيرىق جەسەم، قوي دەسەم،
 شەشەكەم كوڭىلىن، قايتەيىن.

 جۇگىرگەنورعي -ورعي
 ورقىزىل كوڭىلىن، قايتەيىن.

 قولقالى جۇرەك، قوس بۇيرەك
 –ءتاتتىسىن ونىڭ، قايتەيىن،  

 دەپ، جاۋاپ بەرىپ، مارالدى باس ساالدى.
قۋانا اۋلىنا كەلسە، الدىنان شەشەسى شاشىن جايىپ، -باتىر قۇباقۇس قيمىلىنا رازى بولىپ، مارالدى تەڭدەپ، قۋانا

 ىپتى:بەتىن جىرتىپ، شىعا كەل
م، ءزار جەيىن، ءزار جەگەندە قان جەيىن! سەن جوقتا ۇيگە شۇلىڭگىر دەگەن باتىر كەلىپ، ءبىر اياق باال ويباي، –

 مىناۋ .كەتتى دەپ –، «بۇگىنگى كۇنى الىبەكتى ءولتىرىپ، قانىكەي مەن توتايدى االم»ساۋمال ءىشىپ كەتتى. 
 .دەيدى – ءىزى، سونىڭ – جاتقان
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شۇلىڭگىردىڭ استىنداعى التى قۇالش اال بايتالىنىڭ ىزىنە قاراسا، وتتىڭ ورنىنداي بولىپ جاتىر ەكەن. بۇرىن الىبەك 
مۇنداي كەرەمەت باتىرالرمەن كەزدەسىپ كورگەن ەمەس. ءبىراق، ەكى كوزىنەن قان اعىپ، زار جۇتىپ جىالعان 

 ۇرىپ الىپ، شۇلىڭگىردى قۋىپ كەتىپتى.شەشەسىن كورگەن سوڭ، تاعات قىلىپ تۇرا الماي، اتىنىڭ باسىن ب
اق، اۋىلدىڭ سىرتقى جاعىندا، توعاي اراسىندا كۇننىڭ باتۋىنا -شۇلىڭگىردىڭ ىزىنە ءتۇسىپ كەلە جاتسا، كوپ ۇزاماي

قاراپ، قاباعىنان قار، كىرپىگىنەن مۇز جاۋعان قاھارلى شۇلىڭگىر الىبەككە شابۋىل جاساماققا توسىپ تۇر ەكەن. الىبەك 
 ڭگىردىڭ قاھارلى كەسكىنىنەن قاۋىپتەنىپ، شۇلىڭگىرگە:شۇلى

 وي، شۇلىڭگىر، شۇلىڭگىر،
 ورقىزىلداي ات بەرسەم،

 مىنەر مە ەدىڭ، شۇلىڭگىر؟
 قارا بۇركىت قۇس بەرسەم،
 ساالر ما ەدىڭ، شۇلىڭگىر؟

 قۇباقۇستاي يت بەرسەم،
 جۇگىرتەر مە ەدىڭ، شۇلىڭگىر؟

 وعان رازى بولماساڭ،
 ايدىقانىكەي مەن توت

 قوسا بەرسەم ەكەۋىن
 –قۇشار ما ەدىڭ، شۇلىڭگىر؟ 

 دەپ جالىنادى. سوندا شۇلىڭگىر:
 قارا بۇركىت قۇسىڭدى

 قۇس سالدىرسام، االمىن.
 قۇباقۇستاي ءيتىڭدى

 يت جۇگىرتسەم، االمىن.
 ورقىزىلداي اتىڭدى
 اتقا مىنسەم، االمىن.

 كانىكەي مەن توتايدى
 –الىبەكتى ولتىرسەم، االمىن! 

 :شۇلىڭگىرگە بولىپ، ىزا دەگەندەي –« اقىر ءبىر ءولىم بار عوي»دەپتى. الىبەك: 
 ءبىزدىڭ، ءبىزدىڭ، ءبىزدىڭ قۇل، 
 ءبىزدىڭ ۇيگە تۇسكەن قۇل. 

 كوبىك ساۋمال ىشكەن قۇل،
 كوپشىگىنە توسقان قۇل،
 قالماقتى ەردىڭ قاسىنان

 –ءدال جۇرەكتىڭ باسىنان!  
تارتىپ قالعاندا، شۇلىڭگىردىڭ وڭمەنىنەن ءوتىپ، وق تۋ سىرتىنان شىعىپتى. الىبەك دەپ ساداقپەن شۇلىڭگىردى 

 جاراعىن الىپ، استىنداعى التى قۇالش اال بايتالىن جەتەكتەپ، اۋلىنا كەلەدى.-سايمان، قارۋ-شۇلىڭگىردىڭ ساۋىت
ڭ ەلگە ءقادىرى ارتادى. الىبەكتى سونان باستاپ، الىبەكتىڭ باتىر، مەرگەن دەگەن اتاعى جەر جارادى. نوعايلى دەگەن

جولداستارى كوبەيەدى. والر الىبەككە ايەل العىزباقشى بوالدى. الىبەك تۋماي تۇرعاندا ايتتىرعان ءبىر كورشىسىنىڭ 
اقبىلەك دەيتىن سۇلۋ قىزى بولعانىن، بۇل قىزدىڭ اكەسى مەن شەشەسىنىڭ كەدەي ەكەندىگىنە قاراماي، الىبەكتىڭ 

دەپ ايتقان سوزدەرى بولعان ەكەن.  -«ەركەك باال تۋسا وسى اقبىلەكتى الىبەككە الىپ بەرەموزىنەن »اكەسى، 
جولداستارى سويلەسىپ وتىرىپ، الىبەككە وسى اڭگىمەنى ايتادى. ءبىراق، الىبەكتىڭ اكەسى مەن شەشەسى باال تىلەۋگە 

ە ە اقبىلەكتىڭ ءۇيىنىڭ ءىشى دە بىرگجاققا كوشىپ كەتكەن ەلدەردىڭ ىشىند-كەتكەندە، توعىز رۋ ەل بولىپ، جان
 كەتىپتى.

تورت جاس ۇلكەن. جولداستارى -اقبىلەك ءوزى سۇلۋ، جاقسى بولىپ، بويجەتىپ وتىرعان كەزى. الىبەكتەن ءۇش
 قبىلەكتىڭا الىبەك. بەرەدى اقىل دەپ –، «سول اقبىلەكتى ال، ودان سۇلۋ قىز جوق»الىبەكپەن سويلەسىپ وتىرىپ: 

 .بىلەدى جاقسى ەكەنىن قانداي
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 ۋانىپ،ق وتە تاالبىنا بۇل باالسىنىڭ اكەسى. ساالدى كىسى اكەسىنە دەپ، –، «ايەل االم»الىبەك ءبىر كۇندەردە: 
 ستىگەنسىنە مۇنى. ساالدى جار دەپ – ،!االدى تاڭداعانىن الىبەك! جيىلسىن قىزدارى بارلىق ەلىنىڭ نوعايلى»: ەلىنە
 ار:اسىنا وتىرعىزادى، بارلىق جينالعان قىزدب ءدوڭنىڭ ءبىر الىبەكتى. جيناالدى قىزدارىڭ سۇلۋ ەلدىڭ جاقتاعى-جان

 قارقاراالرىن قارسى كيىپ،
 تاقياالرىن ءدال كيىپ،
 اياقتارىن شەكي باسىپ،

اردىتس دالىبەكتىڭ الدىنا بىرتىندەپ وتە باستايدى. ەرتەمەن وتكەن قىزدار كۇن باتا ازار بىتەدى. الىبەك جينالعان كىز
 ەشبىرىن دە جاراتپايدى، قايدا كەتسە دە، اقبىلەكتى ىزدەپ بارىپ، الماقشى بوالدى.

 اكەسى. ىدەيد –، «قايدان دا بولسا، اقبىلەكتى ىزدەيمىن، سوعان رۇقسات ەتىڭىز»الىبەك ءبىر كۇندەردە اكەسىنە: 
 ونبەي،ك بۇعان الىبەك. كەلمەيدى جىبەرگىسى ايتىپ، بارىن داريا ورتادا ەكى ەكەنىن، ءقاۋىپتى جولدىڭ بارار وعان

كەسىنىڭ رۇقساتىن االدى. اقبىلەكتى ىزدەپ، توعىز جولداس، توعىز جورعا جەتەكتەپ، جول جۇگىن ارتىپ، جۇرۋگە ا
قاراعىم، وسى جۇرەتىن جولىڭدا پالەنشە بايدىڭ باالسى جىلقىسىن وتارالپ جاتىر، »دايارالنعاندا، اكەسى كەلىپ: 

 .دەيدى –، «يادان وتەتىن قاراشا ات دەگەن اتى بار، سونى سۇراپ ءمىنسونىڭ دار
تۇلىگىن قامداپ، ەلىمەن قوش ايتىسىپ، جولداستارىن ەرتىپ، اقبىلەكتى -الىبەك اكەسىنىڭ اقىلىن قابىل الىپ، ازىق

ىنا قان جىلقىستۇن قاتىپ ءجۇرىپ وتىرىپ، بىرنەشە كۇندەردە بايدىڭ وتارداعى جات-ىزدەپ ءجۇرىپ كەتەدى. كۇن
ە جورتىپ، دەپ، جەل« كورىنگەن جىلقى، ءسىرا، قاراشا اتتىڭ كەسكىنى بوالر»كەلەدى دە، جولداستارىمەن اقىلداسىپ، 

سيپاي قامشىالپ، جىلقىنىڭ شەتىنە تاياپ كەلىپ، نازار سالىپ قاراسا، جىلقى سەمىز، كۇيلى، مويىندارى قۇرىشتاي، 
ىرى ويناقتاپ، وزەنگە قاراي كەتىپ بارادى ەكەن. سۋعا كاراي شاپقىالعان جىلقىنىڭ اسىر سالىپ، ءبىرىنىڭ سوڭىنان ءب

 قاراي، ءبىرازدان سوڭ جىلقىنىڭ قالىڭ ورتاسىنا كەلگەندىگىن بىلمەي قاالدى.-قىزىعىنا قاراي
-ندا قازورتاسىجاققا كوز جىبەرىپ قاراسا، بۇل، قارا قۇرتشا قايناعان وتارداعى بايدىڭ جىلقىسى ەكەن. جىلقى -جان

قاتار اق شاتىردى تىگىپ، وتارداعى جىلقى باسىندا بايدىڭ باالالرى جاتىر ەكەن. باتىر جولداستارىمەن قاتار تۇرعان 
ەكى اق وتاۋدىڭ جانىنا جەتىپ كەلىپ، رۇقسات سۇراپ تۇسە قاالدى. ەكى ءۇيدىڭ اراسىندا كەرمەدە، موينى كەرە 

عىنان جەر قازىپ تۇرعان اتتىڭ تۇرپاتىنا باتىر قاداال قارادى. ۇيدە وتىرعان قۇالش، ەكى كوزى وتتاي جايناپ، اسى
 بايدىڭ باالسى سىرتقا شىعىپ، كەلگەن قوناقتاردى كۇتىپ الىپ، قۇرمەت ەتەدى.

باتىر جولداستارىمەن ۇيگە كىرەدى، ات سوعىپ شارشاپ كەلگەن قوناقتار شاي قايناعانشا تىنىعۋ ءۇشىن ءتوردىڭ 
ايىپ، جاتا كەتىسەدى. قوناقتار دەمالىپ تىنىققان سوڭ، باي باالسى قوناقتارمەن كەڭەس باستايدى. باتىر الدىنا قيس

وزدەرىنىڭ نەگە كەلگەنىن، قايدا باراتىندىقتارىن باياندادى. بۇل جەرگە ات مايىن سۇراي كەلگەنىن، پالەنشە ەلگە 
ادى. باتىردىڭ نە سەبەپپەن كەلگەنىن بىلگەن سوڭ، قاراشا داريادان ءوتىپ كەتكەن جەسىرىن ىزدەپ بارا جاتقانىن ايت

اتتىڭ مايىن بەرۋگە باي باالسىنىڭ كوڭىلى كەتەدى، ءبىراق جەتى كۇنشىلىك جەردە جاتقان اكەسىنەن رۇقسات سۇراۋعا 
ا قاراشا عتۋرا كەلەدى. قاراشا ات سياقتى اتتى رۇقساتسىز بەرىپ جىبەرۋ قيىنىراق بوالدى. اكەسىنەن رۇقسات سۇراۋ

 اتقا ءمىنىپ الىپ، جەتى كۇنشىلىك جەردەگى اكەسىنە ءجۇرىپ كەتەدى.
 اكەسى باالسىنىڭ كەلە جاتقانىن قاراشا اتتىڭ دۇبىرىنەن ءبىلىپ، جانىندا جاتقان كەمپىرىنە:

 وقتاۋداي قاتىپ تۇر سانا،
 وتتى ۇرگىشتەپ جاق سانا،
 –ەسىكتى اشىپ باق سانا، 
 –، «قاراشا ات، قاراشا ات بولعالى ءدۇبىرى مۇنداي قاتتى شىققان جوق ەدى»ايدى. دەپ كەمپىرىن وياتا باست

 :باي باالسىنا. قاالدى تۇسە جانىنا ءۇيدىڭ كەلىپ، باالسى بولماي، ايتقانشا ءسوزدى بۇل. شال دەيدى
 جەلپىلدەگەن تۋ بار ما؟

 جەر قايىسقان جاۋ بار ما؟
رەدى. سوندا باالسى بە سۇراۋ دەپ –قاراشا ات، قاراشا ات بولعالى ءدۇبىرى مۇنداي قاتتى شىققان جوق ەدى! 

 اكەسىنە:
 جەلپىلدەگەن تۋ دا جوق

 جەر قايىسقان جاۋ دا جوق.
 ڭەر الىبەك باتىر تەڭىزدەن وتكەن جەسىرىن ىزدەپ بارادى ەكەن، سوعان تەڭىزدەن وتۋگە قاراشا اتتى»دەيدى دە: 

 .دەيدى –دەپ سىزدەن رۇقسات سۇراعالى كەلدىم، « مايىن سۇراي كەلدى. بەرەيىن بە، بەرمەيىن بە؟
 اكەسى باالسىنا:
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 دەپ –! بەر اياما، ات. بار ماقال دەگەن «قارايدى كوككە اياعان قۇس قارايدى، جەرگە اياعان ات» قاراعىم، –
 .بەرەدى رۇقساتىن

ىزىنشە كەيىن قايتىپ، وتاردا جاتقان جىلقىسىنا جەتىپ كەلسە، كەتەرىندە قازانعا  باالسى قاراشا اتقا ءمىنىپ الىپ،
سالعان ەتتىڭ كوبىگى ءالى تاراماعان ەكەن. باتىر باي باالسىنىڭ قايدا بارىپ كەلگەنىن سۇرايدى. باي باالسى اكەسىنە 

 بارىپ، قاراشا اتتىڭ مايىن بەرۋگە رۇقسات الىپ كەلگەنىن ايتتى.
ە قاراشا اتقا ءمىنىپ، ورقىزىلدى بايدىڭ باالسىنا تاستاپ، الىبەك ۇزاق ساپارعا شىعادى. بىرنەشە كۇندەردەن ەرتەڭىند

كەيىن داريانىڭ جاعاسىنا كەلىپ، جولداستارىن تاستاپ، باتىردىڭ ءوزى قاراشا اتقا ءمىنىپ الىپ، داريادان وتەدى. سۋ 
الىق، ەل، كوك اال ءتۇتىن كورىنەدى. داريادان شىعا بەرگەندە بەتىندە كەلە جاتىپ كوز سالسا، قاپتاپ جاتقان ح

 قولىندا ەكى شەلەگى بار، ءبىر جاس ايەل سۋعا قاراي ءجۇرىپ كەلەدى ەكەن. بۇل ايەل الىبەكتى كورە سالىپ:
 اتىڭنىڭ موينى قىپشاقتاي،
 ساداعىڭ اۋزى شاقپاقتاي.

 سۋىق ءتۇسى سۇر جىگىت،
 –جونىڭدى ايت، جىگىت، -ءاتى 

 دەيدى. الىبەك باتىر بۇل سوزگە:
 جەلدەپ كەتكەن جەتى وتاۋ
 قايىرا شەككەن قارا ىنگەن،
 جەز بۇيدالى سارى تايالق،
 –جوقشىمىن دا جوقشىمىن! 

 دەيدى. ايەل:
 جەلدەپ كەتكەن جەتى وتاۋ،
 جەتپىس جالشى، بولماسىن.
 قايىرا شوككەن قارا ىنگەن

 ەنەكەڭىز بولماسىن.
 تايالقجەز بۇيدالى سارى 

 بيكەش جانىم بولماسىن.
 بۇگىنگى كۇنى قىنا توي،
 ەرتەڭگى كۇنى سىنا توي.

 ءۇي ارتىنان جاۋ شىقتى، 
 جەكەشۇناق ءداۋ شىقتى!

 .دەيدى –جويىپ، قالماقتىڭ باتىرى اقبىلەكتى العالى جاتىر، -جۇرتىمىزدى قىرىپ-ەل
، ول ءوز جانىنان ورىن بەرىپتى. الىبەك باتىردىڭ باتىر جەكەشۇناق جاتقان ءۇيدى سۇراپ الىپ، كىرىپ بارعان ەكەن

م، قاراپ قاراعىم، ءىنى»بىرى تانىسقاننان كەيىن، جەكەشۇناق: -جانىنا وتىرادى. ەكى باتىر ءجون سۇراسىپ، بىرىمەن
 .بارادى اۋالققا ەكەۋى الىپ، قابىل تە الىبەك. دەيدى –، «وتىرعانشا ەرمەك بولسىن، ساداق اتىسايىق

جەكەشۇناقتىڭ قىرىق جولداسى بار ەكەن، ساداق اتاتىن جەرگە ەرتە جۇرەدى. جەكەشۇناق وزىنشە ەلدەن اسقان باتىر 
ەكەندىگىن الىبەككە كورسەتپەكشى ەكەن، ونىڭ اتقان وعىن قىرىق جولداسى بارىپ ازار سۋىرىپ اكەلەدى ەكەن. 

سۋىرا الماعان سوڭ، ءوزى بارىپ ەكى ساۋساعىنىڭ  الىبەكتىڭ اتقان وعىن جەكەشۇناق قىرىق جولداسىمەن بارىپ
 اراسىمەن سۋىرىپ االدى.

وسىمەن كەش باتادى. جەكەشۇناق الىبەكتىڭ ەرلىگىنە تاڭ قالىپ، اۋىر ويعا تۇسەدى دە جاتىپ قاالدى. ەل جاتقان 
قبىلەك ەنىن بىلە الماي اكەزدە الىبەك اقبىلەك وتىراتىن اق وتاۋعا قاراي كەلە جاتسا، بۇل كەلگەن باتىردىڭ كىم ەك

 جار ايتىپ وتىر ەكەن.-جار
 جار!-ەسىگىم الدى جوڭىشقالى، جار

 جار!-اۋەل باھار اشىالر كۇلسەڭ ءانى، جار
 تانىمايمىن، قاي نوعايدىڭ ۇلىسىڭ؟

 جار!-بىلسەڭ ءانى، جار
 سونداعى الىبەكتىڭ بەرگەن جاۋابى:

 جار!-ەسىگىم باھار جوڭىشقالى، جار
 جار!-الر كۇلسەم ءانى، جاراۋەل باھار اشى
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 تانىماساڭ، اقبىلەك تانىتايىن،
 جار!-مەنىڭ اتىم، الىبەك، بىلسەڭ ءانى، جار

 اتاسى ەپ،د –، «بيكەشجاننىڭ شىن كۇيەۋى جاڭا كەلدى»اقبىلەكتىڭ باعاناعى سۋ باسىندا كەزدەسكەن جەڭگەسى: 
 لىبەكا قورقىپ، جەكەشۇناقتان ءبىراق يىالدى،ج ەل. باستايدى سۇراي «سۇيىنشى»ء ەلدەن بارلىق ەنەسىنەن، مەن
 دان وتكىزىپ قويا بەرەدى.داريا ىشىندە ءتۇن دا، تۇرادى جاسىرا اقبىلەكتى پەن

الىبەك تاڭعا تاياۋ داريانىڭ جاعاسىندا جاتقان جولداستارىنا جەتىپ كەلەدى. داريادا اققۋداي بولىپ ءجۇزىپ كەلە 
ديدارىنا تويماي، قاشان جاندارىنا جەتكەنشە تاعات قىلماي تۇرعان جولداستارى سۋ جاتقان اقبىلەك پەن الىبەكتىڭ 

 جاعاسىنا كەلگەندە، قۋانىپ الدارىنان شىعىپ، ەكەۋىن قارسى االدى. ەندى بۇل جەردەن جول تارتىپ، ەلگە قايتادى.
كەلەدى. سونداعى ونىڭ تاڭ اتىپ، ەل تۇرعان كەزدە اقبىلەكتىڭ جەڭگەسى، حابار بەرۋ ءۇشىن جەكەشۇناققا 

 جەكەشۇناققا ايتقانى:
 اتىڭنىڭ موينى قىپشاقتاي،

 ساداعىننىڭ اۋزى شاقپاقتاي،
 سۋىق ءتۇسى سۇر جىگىت،

 –بيكەش جاندى الىپتى دا كەتىپتى، 
دەيدى. جەكەشۇناق كەلىنشەكتىڭ بۇل سوزىنە ىزا بولىپ، قامشىمەن ارقادان تارتىپ جىبەرىپتى. سوندا كەلىنشەك 

 بارىپ جەكەشۇناققا: ىزامەن
 اتاڭا نالەت، يت كاۋىر،
 ەنەڭە نالەت، يت كاۋىر،

 قولىڭنان ەكى كەلسە، ءبىرىن ىستە،
 –بيكەشتى ءدال قولىمنان جونەلتتىم! 

دەپتى. جەكەشۇناق قاتتى اشۋالنىپ، قارا ارعىماقپەن داريادان ءوتىپ، الىبەكتىڭ ارتىنان قۋىپ كەتىپتى. الىبەك 
 جاتقانىن ءبىلىپ، جولداستارىن ىلگەرى جىبەرىپ، ءوزى جاۋدى توسىپ، كەيىن قالعان ەكەن.جەكەشۇناقتىڭ كەلە 
ورلى جەسىرىڭنەن ايرىلىپ كەلگەن س»اق، الىبەككە قاھارالنا سوقتىعادى. الىبەك جەكەشۇناققا: -جەكەشۇناق كەلە ساال

 لماي،ا شىداي كۇشىنە اشۋلى كەشۇناقجە ەكەن، اق-سول. دەيدى –، «ادامسىڭ. سوندىقتان، كەزەكتى ساعان بەردىم
، دەپ-«قاق جۇرەكتىڭ باسى»االدى دا،  كەزەك قالىپ، امان الىبەك. ساالدى تارتىپ ساداقپەن تۇرىپ شىرەنىپ

دەپ تارتقاندا، جەكەشۇناق اتتان وكىرە قۇاليدى. الىبەك كەشكە قاراي جولداستارىنا جەتىپ -«ولەر جەرى وسى»
ن سوڭ، ءبىر جەرگە كەش كەلىپ توقتايدى. الىبەك اۋىرىپ قاالدى. جەكەشۇناقپەن ەكى كۇن وتكە-كەلەدى. بىر

 اتىسقاندا جاراالنعان جەرىن ەسكەرمەي، قانسىراپ قالىپتى. الىبەك وسى ارادا تالىپ قاالدى.
دەپ ەسەپتەپ جانە ونى كومۋگە « ولدى»شۋالپ، قايعىالنىپ، الىبەكتى ء-اقبىلەك زار جىالپ، جولداستارى ۋالپ

قيماي، سول جەرگە تاستاپ، ءجۇرىپ كەتەدى. قاراشا اتتى كوشكە تىركەپ االدى. ءبىر كۇندەردە كوشكە تىركەۋلى 
ىلىپ مەن نە ق»ۇستىندەگى باتىرى جوق بولعان سوڭ:  كەلە جاتقان قاراشا ات كاپاالنىپ، حايۋان دا بولسا ءوزىنىڭ

 باعاناعى دانقايتا ءۇزىپ، شىلبىرىن قالىپ، شەگىنىپ كەيىن بولىپ، ىزا دەپ، –كوشكە تىركەلىپ كەلە جاتىرمىن؟ 
ۋدەسىنەن يىسكەپ تۇرادى، قايعىرىپ، مۇڭايىپ، ىزا بوالدى. سول كە باتىردىڭ. كەلەدى جەرىنە ولگەن الىبەكتىڭ

ىلدە ارت جاعىنان ءبىر توپ قۇالن جايىلىپ كەلدى. الىبەكتىڭ كەۋدەسىن اشىپ يىسكەپ، ەكى كوزىنەن جاس مەزگ
مولت توگىلىپ ءتۇرعان قاراشا ات ارتىنا جاقىنداپ كەلگەن قۇالنداردى ارتقى اياعىمەن تەۋىپ جىبەرەدى. -ءمولت

. باسقا قۇالندار بۇعان قاراماي، ءوز بەتتەرىمەن تەپكەن ۋاقىتتا، كوپ قۇالننىڭ ىشىنەن ءبىر قۇالن مۇرتتاي ۇشتى
جايىلىپ جۇرە بەردى. جىعىلىپ جاتقان قۇالننىڭ تالىپ جاتقانى، يا بولماسا ءولىپ جاتقانى بەلگىسىز. ءبىراز ۋاقىت 

-وتكەن سوڭ، تاعى دا ءبىر توپ قۇالندار جايىلىپ كەلدى دە، جىعىلىپ جاتقان قۇالنعا ءبىر توپ كودەنى شايناپ
ايناپ، بۇركىپ جىبەردى. جىعىلىپ جاتقان قۇالن ۇشىپ تۇرا كەلىپ سىلكىنىپ، كەلگەن قۇالندارمەن بىرىگىپ، ش

ويناقتاپ جۇرە بەردى. حايۋان دا بولسا، كەتىپ قالعان جولداستارى جىعىلعان قۇالنعا قايتىپ كەلىپ، تۇرعىزىپ العانىن 
 قاراشا ات بايقاپ تۇرسا كەرەك.

-شايناپ الىپ، جۇلىپ كودەنى-جۋسان ءتۇپ ءبىر دەگەندەي، –« ، دەم بولماس پا ەكەن؟كانەكي»قاراشا ات، 
 تەرىكوش قاراسا، جاققا-جان. كەلدى تۇرا ۇشىپ ءتۇسىپ، ەتە سەلك الىبەك. جىبەردى بۇركىپ الىبەككە شايناپ

تاڭ قالىپ تۇرادى دا، كاراشا اتقا ءمىنىپ الىپ، كوشتىڭ ارتىنان قۋا باستايدى. قاراشا -جوق، اڭ ادام كورىنبەيدى،
بارا  شۋالپ-ات جان قويسىن با؟ كۇنشىلىك جەرگە كەتكەن كوشكە سالىپ ۇرىپ جەتىپ كەلدى. قايعىرىپ، ۋالپ

 ى.جاتقانىن كورگەن سوڭ، توقتاي قاالد جاتقان كەلىنشەك پەن جولداستارى جالت قاراپ، قاراشا اتتىڭ ويناقتاپ كەلە
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الىبەك ىرعىتىپ، اتىپ كەلىپ، كەلىنشەگى مەن جولداستارىنا كورىسىپ، ءوزىنىڭ قاتتى ۇيىقتاپ قالعاندىعىن باياندادى. 
الىبەكتىڭ ويىنى ويىن، كۇلكىسى كۇلكى بولىپ، بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، جوالۋشىالر وزدەرىنىڭ ەلدەرىنە كەلدى. 

ەسەن كەلىپ قوسىلعاندىعىنا توي جاسايدى. قاراشا اتتىڭ مايى ءۇشىن -مەن شەشەسى باالسى مەن كەلىنى اماناكەسى 
 بايدىڭ باالسىنا سىي بەرىپ رازى قىالدى. ءسويتىپ، الىبەك باتىر مەن اقبىلەك سۇلۋ قىزىق كورىپ، داۋرەن سۇرەدى.

 . جالعىز جىگىت34
العىز شەشەسىن سوعىستا قالماقتار جەڭىپ ولتىرگەن ەكەن. ج-ولىپتى. ونىڭ اكەبۇرىنعىدا جالعىز جىگىت دەگەن باتىر ب

جىگىت ەرجەتكەننەن كەيىن، اكەسىنىڭ كەگىن الۋعا جانىنا ءبىر جولداسىن ەرتىپ الىپ، قالماققا قاراي جول تارتىپ 
ەتپەس عىسىپ، ەسەپ ججونەلگەن. سونىمەن كەلە جاتىپ، كوپ قالىڭ قالماقتىڭ اسكەرىنە جولىعىپ، سول جەردە سو

قالماققا ەكەۋى ەكى جاعىنان باستاپ ءتيىسىپ، كەشكى ۋاقىتتا قوسىلىپ، كەلىپ جاتادى. ەكى كۇن ءوتىپ، ءۇشىنشى 
نا قاراسا، جاعى-كۇنى جالعىز جىگىت ولەدى. جانىنداعى جولداسى سول كۇنى قالماقتى جالعىز قىرىپ ءبىتىرىپ، جان

اتى باسىندا اينالىپ وتتاپ ءجۇر ەكەن. قاسىنا جولداسى كەلسە، باسى ءبىر  جالعىز جىگىت ءولىپ جاتىر. كۇرەڭ
رىلتىپ قۇدايا، وسىنى ماعان ءتى»بولەك، دەنەسى ءبىر بولەك جاتىر ەكەن. باسىن دەنەسىنە قوسىپ، ءۇش كۇن جىالپ: 

اتىنا ءمىنىپ،  تۇرا كەلىپ، تۇرا اتىپ دەپ – «جاقتا؟ قاي جاۋ»: جىگىت جالعىز وتىرعاندا، دەپ –« بەر!
جولداسىمەن ەكەۋى كوكتوبەگە قاراي تارتادى. ءدال كوكتوبەگە كەلگەندە جالعىز جىگىت جانىنداعى جولداسىنا: 

. ەيدىد – ،«ولەمىن ەندى ءبىتتى، ءحالىم مەنىڭ» ەكەن، بولعان كۇن ءۇش كەلگەنىنە ءجۇرىپ. دەدى –« توقتا!»
تىن سوعان سالەم دە، قىز تۋسا، ا»، ول ۇيىندە ەكىقابات قالىپتى. ەكەن بار ايەلى دەگەن جاڭىل جىگىتتىڭ جالعىز

 وشق جولداسىنا دەپ –، «ءوزى بىلەر، مەنىڭ جايىم وسىنداي بولدى، ۇل تۋسا، باالنىڭ اتىن ەرتۇياق قويسىن!
 .بەرەدى جەردە سول جانىن جىالپ، ايتىپ

ىز تى كومىپ، كۇرەڭ اتتىڭ سايمانىن مىقتاپ بايالپ، جالعسونىمەن، جولداسى تاۋدىڭ باسىنا كور قازىپ، جالعىز جىگىت
جىالپ، باتىردى قۇبا جونعا تاستاپ، ەلگە قاراي تارتتى. اراعا -جىگىت تاپسىرىپ كەتكەن اتتى باسىنا بايالپ، جىالپ

ۋا! » بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ كەلە جاتقاندا، جاڭىل ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ تۇرىپ جالعىز قارايعاندى كورىپ:
 ولىقسا،ج كەلىپ. شىقتى الدىنان جوالۋشىنىڭ اتتى جالعىز ماناعى جىالپ، دەپ –« جالعىز جىگىت ولگەن ەكەن!

. ەتتى ايانب جاڭىلعا ۋاقيعاسىن وتكەن باسىنان قۇرداسى جىالپ،-كورىسىپ ەكەۋى قۇرداسى، كۇيەۋىنىڭ ايتقانىنداي،
جالعىز جىگىتتىڭ جاتقان جەرىنە جونەلدى. ارتىنان سابا  ەكەۋى قۇرداسىمەن جەككىزىپ اتتى پار جاقسى ەكى جاڭىل

مەن قويالرىن الىپ، ەلىنەن اقساقالدار كەلىپ قالدى. جاڭىل جالعىز جىگىتتىڭ ءقابىرىن قۇشاقتاپ جىالپ، جانىنداعى 
 جولداستارىنىڭ جىالۋىن توقتاتىپ، قۇران وقىپ، باتا قىلىپ، ەلىنە قايتتى.

ي ۋاقىت ءجۇردى. جاڭىل توعىز اي، ون كۇننەن كەيىن بوسانىپ، ءبىر ۇل تاپتى، ەلى جيىلىپ، ەلىنە كەلىپ، ءبىرتاال
ىڭ تاپسىرىپ اكەسىن»قىزىقتاپ توي قىلىپ، اۋىلدىڭ اقساقالى، مولداسى جيىلىپ باالنى قىزىقتادى. جاڭىل ايتتى: 

 ىر قىسىراقتىڭ ءۇيىرىن جانەءب انسوع تاپسا، كىم». دەدى –كەتكەن اتى بار. سونى سىزدەر تاۋىپ قويىڭىزدار، 
 .دەدى –، «قانشا دۇنيە بەرەم

ايتقانىنداي، اقساقالدار، مولداالر جيىلىپ كىتاپ اشىپ، باالسىنىڭ اتىن ساندالىپ تابا الماي وتىرعاندا، ءبىر كەدەي 
 .دەدى –، «ەرتۇياق-سىزدەر تابا المايسىڭدار، باالنىڭ اتى»كاريا ادام كەلىپ: 

ا مەن اقساقالدار بوس قالىپ، الگى ناشار ادام ءبىر قىسىراقتىڭ ءۇيىرىن الىپ، قانشا دۇنيە الىپ، رازى سونىمەن مولد
 بولىپ كەتتى.

بەس جاسقا كەلگەننەن كەيىن، اۋىلدىڭ باالالرىمەن دوپ ويناپ، سيراققا قاعىپ ولتىرە -سونىمەن، ەرتۇياق تورت
ە بەردى. ءبىر كۇنى اۋىلدا ءبىر كەمپىردىڭ جالعىز باالسىن ۇپاي بەرەدى، اسىق ويناپ باالالردان ۇپاي الىپ ولتىر

جالعىزىڭنان جايراعىر، مەنىڭ جالعىز باالمدى ولتىرگەنشە، جورىقتا »الىپ، ءولتىرىپتى. الگى كەمپىر ەرتۇياقتى: 
نى كۇ ءبىر. بەردى جۇرە ەلەمەي ونى باال. قارعايدى باالنى دەپ –« ولتىرگەن اكەڭنىڭ قۇنىن داۋالپ الساڭشى!

اسىق ويناپ، ساداعىن ءيىرىپ، ۇيىنە كەلە جاتقاندا ءبىر كەمپىردىڭ ورمەگىنە ساداق ءتيىپ كەتىپ، ءۇزىپ تاستادى. 
. دەدى – «قالماقتان اكەڭنىڭ قۇنىن الساڭشى، مەنىڭ ورمەگىمدە نە الماعىڭ بار ەدى؟»الگى كەمپىر باالنى قارعاپ: 

الگى ءسوزىڭدى، شەشەكە، ماعان ءتۇسىندىرىپ »پىردىڭ ارقاسىنان قاعىپ: كەم پ،بەرى جالعاپ ورمەگىن ۇندەمەي باال
 – ،«!بەر قۋىرىپ بيداي»: جاڭىلعا شەشەسى كەلىپ ۇيىنە الىپ، سۇراپ كەمپىردەن انىعىن دەپ –، «قايىرا ايتشى؟

مەنىڭ »ىپ: قوي باسا قولىنا دەپ – «!شەشە ما،»ء: وتىرىپ جەپ بيدايدى. بەردى قۋىرىپ بيداي شەشەسى. دەيدى
 –، «اكەڭنىڭ قۇنىن قالماقتان داۋالپ الساڭشى، دەيدى»اكەم قايدا، مەندە تۋىسقان جوق، جۇرتتىڭ ءبارى ايتادى، 

 باال ەدى، دەپ – ،«باالم ەرمە، وعان عوي، ءسوزى بوس جۇرتتىڭ – ول»: شەشەسى. قىسادى شەشەسىن دەپ
ايتادى. اكەسىن قالماق ولتىرگەنىن انىق بىلگەن سوڭ، باال  شىنىن ىشەشەس شىداماي، بيدايعا قولى. بولمادى وعان

باالم، قولىڭا جۇگەن الىپ جىلقىعا بار، قاي جىلقى بەتىڭە قاراسا، سونى ۇستاپ »جۇرمەكشى بوالدى. شەشەسى: 
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 ارايق تاي قوتىرشا ءبىر ەدى، سىلدىراتىپ جۇگەندى. باردى جىلقىعا الىپ جۇگەن قولىنا باال. دەدى –، «ءمىن!
وسى »قالدى، باال مەنسىنبەي جۇگەنىن قايتا شىلدىرالتىپ ەدى، الگى تايدان باسقا جىلقى قارامادى. سونان سوڭ: 

-رە كەلىپ، ۇيىنە. قالدى تۇرا بولىپ ات بەستى ەدى، الىپ ءمىنىپ جايداق ۇستاپ، دەپ –، «بۇيىرعان شىعار
ۇيدىڭ بەلدەۋىنە اكەلىپ بايالپ ەدى، جەردى تارپىپ ء. شىقتى پبولى ات جاسار جەتى ەدى، ءمىنىپ ەرتتەپ تۇرمانىن

 اۋىزدىعىمەن الىسىپ تۇردى.
دەگەن حابار ءتيدى. ەل جامان دۇرلىكتى، قورقىپ ەرتۇياققا كەلدى. « جاۋ كەلدى»سۇيتكەنشە بولعان جوق، 

زامان وسىالي بولدى، بۇرىن »ەرتۇياقتىڭ ون بەس جاستاعى كەزى، ماناعى ەرتۇياق اكەسىنىڭ قۇرداسىنا باردى. 
 االب. بارمادى جولداسى اكەسىنىڭ ەدى، پدە –، «جاۋدىڭ بەتىن كورمەگەن سوڭ، ءسىز باسشى بولىپ ءجۇرىڭىز!

 ۇرىس قالماقپەن كەلگەن جانىنا اۋىلدىڭ ءوزى جالعىز دەپ، – ،«كورەمىن سەنى ارتىنان ولمەسەم،»: اشۋالنىپ
 قۇتىلدى. ەرتۇياق جاۋدى قىرىپ بولعاننان كەيىن، ماناعى اكەسىنىڭ قاشىپ قالعانى قىرىپ، قىرعانىن سونىمەن. سالدى

 ءحالى قاشىقپاس قۇرداسى اكەسىنىڭ. سالدى ايقاي دەپ –« بارمىسىڭ، ۇيدەن، شىق؟!»يىنە كەلىپ: قۇرداسىنىڭ ۇ
لىپ ۇيىنە كەلە ا بالپاقتاتىپ اياعىن ەكى بايالپ، قانجىعاسىنا الىپ، كوتەرىپ قولىمەن باال. شىقتى قورىققاننان جوق،

 انىنج ءسويتىپ دەپ، –، «قاراعىم، اشۋىڭدى ماعان بەر!»جاتقاندا، شەشەسى الدىنان شىعىپ، باالسىنا جالىنىپ: 
 .قالدى الىپ

باال ءبىراز تىنىعىپ الىپ، اۋىلىنان ەكى ءجۇز اسكەر جانە ءبىر جاۋىرىنشى، ءبىر قۇماالقشى الىپ، قالماققا جانە 
، «بۇل جولدا بارعانمەنەن جولىمىز بولمايدى ەكەن، قايتايىق»جاۋىرىنشى جاۋىرىن قاراپ:  جونەلدى. كەلە جاتىپ

 .دەدى – ،«كورەرمىن بارىپ دا بولسا نە قايتپايىم، بەتىمنەن شىققان». بولمادى ەرتۇياق وعان. دەدى –
ىر قاراي كەلە جاتىپ، ءب جانىنداعى ەكى ءجۇز جولداسى كەيىن قايتىپ، جانىنا ءۇش سىنشى ەرتىپ الىپ، قالماققا

توبەگە كەلدى. توبەنىڭ باسىنا شىقسا، مىنا جاعىنان سىقىرالعان قالىڭ قالماقتى كوردى. سول كۇنى توبەگە قوندى. 
ا كەيىن بارا تۇر، مەن قالماقق»تەرەڭ قارا سۋ ەكەن، تاڭ اتقاننان كەيىن، ءۇش جولداسىنا ايتتى: -شاھاردىڭ باۋىرى
دەپ سوعىسقا كىرىستى. سوعىسىپ، قالماقتى قويداي قىردى. قالماقتىڭ -«تاۋەكەل»، دەپ –، «بارىپ كورەيىن

اسكەرلەرى ءبىتىپ قالعان كەزدە، ءبىر اۋەمەن تىرەسكەن قالماقتىڭ باتىرى قولىنا كۇرزى شوقپارىن كوتەرىپ كەلىپ، 
ا ءۇش ۇل، ءبىر قىزىم بار. سەن سەن امانىڭدا كەيىن قايت، مەن ولسەم ارمانىم جوق، ارتىمد»ەرتۇياققا ايتتى: 

ولسەڭ، ارتىڭدا قالعان دانەڭەڭ جوق، تۇياقسىز قاالسىڭ، ەلگە بار دا، ايەل ال، باال كور، توعىز جىلعا شارت 
 ارايق كەيىن ەرتۇياق سودان. دەدى –، «جاسايىق، وعان شەيىن قىزىق كور، ارتىمىزدا كەك االتىن تۇياق قالسىن

 .جولداسىمەن ءۇش قايتتى
-ءتورت كىسى كەلە جاتىپ ءبىر شاھارعا كەلدى. قۇدىق باسىندا قالىڭ جىلقىنىڭ ىشىندە بيە ساۋىپ جۇرگەن قىز 

: يتتىا كەلىنشەك ەدى، دەپ –، «شولدەپ كەلەمىز، قۇدىقتان سۋ الىپ بەرىپ جىبەرىڭىز»كەلىنشەككە كەلىپ: 
 ءۇي سۋارىپ، اتتارىن دەپ –، «ارايدىج» .دەدى – ،«ىشىڭىزدەر سودان بار، قىمىز ۇيدە جۇرىڭىزدەر، ۇيگە»

 ۋىقس ءتۇرلى ءبىر ءتۇسى – بىرەۋى كەلدى، كىسى تورت»ء: قىزعا كەلىپ ۇيىنە كەلىنشەك. كەلدى قاراي جاققا
. دەيدى – ،«ەدى بولماسا ەرتۇياق ءسىزدىڭ وسى سياقتى، ادام جۇرگەن جول سارى، ءتۇسى جولداستارىنىڭ ادام،
تتىرىپ قويعان قىز ەكەن، سوعان كەز كەلگەن ەكەن. جىگىتتەر كەلىپ، قىمىز ءىشىپ وتىرعاندا اي ەرتۇياققا دا قىز الگى

ۇش كۇن -ءجون سۇراسىپ، تانىپ، جەكە التى قانات اق وتاۋدى تىگىپ جىبەرىپ، الگى باي اكەسى توي قىلىپ، ەكى
 ەرتۇياقتار جاتىپ، تىنىعىپ ەلىنە قايتادى.

 ەپد –، «مەن بۇرىنىراق بارىپ، شەشەمدى جۇباتا بەرەيىن»ى جولداستارىنا: جولشىباي كەلە جاتىپ جانىنداع
 كورىپ، ءتۇس. ەكەن جاڭىل شەشەسى جاقىنداسا،. كورىندى قارايعان ءبىر الدىنان جاتسا، كەلە. كەتتى وزىپ ەرتۇياق

سىپ، ۇيىنە ۋقىن باما كورىسىپ، جىالپ جولىعىپ،. ەكەن كەلەدى شىعىپ الدىنان ءبىلىپ، جاتقانىن كەلە باالسىنىڭ
كەلدى. سونىمەن قايتا بارىپ، كەلىنىن الىپ كەلىپ، قىرىق كۇن تويىن، وتىز كۇن ويىنىن ىستەپ قىزىق كوردى. 
العان كەلىنى توعىز اي ون كۇننەن كەيىن بوسانىپ، ءبىر ۇل تاپتى. ونىڭ اتىن شاشباي قويدى. شاشباي جەتى جاسقا 

ڭدە جارايدى، ايتقان كۇنى»دەپ. ەرتۇياق: « جىل جاقىندادى، كەشىكپەي كەلسىن» كەلگەندە قالماقتان حابار كەلدى،
 رتەمى اتىن ونىڭ كوردى، ۇل ءبىر تاعى ەرتۇياق. قايتاردى دەپ –، «مەن دايار، بالەم قالماق، كوزىڭدى ويارمىن!

اعى تىپ قالماققا قاراي تەر شاشبايدى ەرتۇياق ءبىتىپ، دا ۋاعى ايتقان قالماق كەلگەندە جاسقا ءبىر تەمىر. قويدى
جونەلدى. كەلە جاتىپ شاشبايعا جاق مىلتىق اتىپ ۇيرەتتى. سونىمەن قالماقتىڭ قولىنا كيلىگىپ، سوعىس اشتى. 
سوعىستا ەكەۋى ەكى جاعىن قىرىپ كەلىپ، كىشكەنەدەن سوڭ، قوسىلىپ قايتىپ وتىرادى. ۋاعدا قىلعان قالماق 

وعى قالماقتىڭ كەۋدەسىنەن ءوتىپ، قارا تاستى اۋدارىپ، جەرگە ءبىر كەز كىردى. جولىعىپ قالىپ، ەرتۇياقتىڭ اتقان 
 كالماقتىڭ اتقان وعى دا ەرتۇياقتان ءوتىپ، قارا تاستى اۋدارىپ جەرگە ءبىر كەز ەنگەن.
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رىن اءدال وسى كۇنى باال قالماقتى ءبىتىرىپ قىرىپ، قالماقتىڭ كوپشىلىگى سونداي، اققان قان مەن ولىكتەن اياقت 
الىپ جۇرە الماعان. شاشباي قالجىراپ قالعان ەكەن، تۇرسا، اكەسى جوق. اتى بوس، اكەسىنىڭ جانىندا ءجۇر. شاشباي 

 جاۋ ،كانە»: كورىپ ەرتۇياق كەيىن سودان. شاپقان ايناال دەپ –« جاۋ شاپتى، اكە، جاۋ شاپتى!»اتىنا مىنە ساال: 
 دەپ –، «جاۋ مىنە، مىنا جاقتا». شاشباي قولتىعىنان سۇيەپ: گەنجونەل ءمىنىپ تۇرا اتىنا دەپ – «جاقتا؟ قاي

 جاندارعا انقالع ۇيدە ءبىتتى، ءحالىم مەنىڭ باالم، توقتا»: شاشبايعا اكەسى سوڭ ءبىرازدان. تارتقان ايداالعا بەتىمەن
. دەدى – «تانىرسىڭ سودان بار، قالى بەتىندە جاق وڭ قالساڭ، بارا تانىماسسىڭ، قالعان، جاستاي تەمىر. ايت سالەم

 ىنام كوم، تۇرىپ جاقسىالپ جەرگە وسى مەنى. بەرسىن ءومىر ەكەۋلەرىڭە قالعان»: جىالپ كورىسىپ، باالسىمەن
 بەرىپ ءتاسىلىم جان دەپ، – ،«سالەمدە دۇعاي ەرتۇياقتان». دەگەن – ،«!بايال مىقتاپ باسىما اتتى كۇرەڭشە

 .بەرگەن جۇرە
جىالي، -ۇيدەي قىلىپ، اكەسىنىڭ كورىن قازىپ قويعان. سونىمەن باال جىالي-تاسىن ۇيدەيكۇيىكتى باال تاۋدىڭ 

ايداالدا قاي جاقتا ەكەنىن بىلمەي، سار داالنىڭ ساعىمىمەن جارىسىپ كەلە جاتىر. وزىمەن بىرگە شىققان ءبىر قارلىعاشپەن 
ردى. ماناعى قارلىعاش وزىپ بارىپ، باالعا اينالىپ قاتار كەلە جاتىر. باالنىڭ اتى دا قالجىراپ، ءوزى دە قالجىراپ وتى

 كەلىپ:
. دەدى –، «مۇساپىرىم، جىالما، مىنا الدىمىزدا ۇلكەن داريا بار، سونىڭ جانىنا الىپ بارايىن، مەنىمەن بىرگە ءجۇر»ء 

اۋىمەن مسجۇ قۇدايدىڭ بولىپ، پايدا كوپىر الدىنان ەدى، كەلىپ دارياعا جونەلىپ تۇرا ءمىنىپ، اتىنا قۋانىپ، باال
 باالعا جاقسىلىق ەتىپ وتكىزدى. باال قارا جەرگە باسىپ وتە شىقتى.

ار جاعىنا بارسا، قالىڭ توعاي اراسىندا ءبىر جولمەن سوعىپ كەلە جاتىپ، تالدىڭ سىرتىنان كوپ تۇيە باققان ءبىر 
 :ايتادى الش. دەدى –« كىم بوالدى؟ اۋىلىڭىزدىڭ باسشىسى»شالعا جولىقتى. كەلىپ سالەم بەرىپ، ءجون سۇراسىپ: 

 ول ەدى، ارب ەرتۇياق باالسى ونىڭ ولتىرگەن، قالماقتار سوعىستا ءبىر ونى ەدى، جىگىت جالعىز باسشىسى ەلدىڭ –
 .جوق حابار كەتكەن، سوعىسقا

 :دىرىلدەپ قورقىپ باالدان شال. سۇرادى دەپ – ما؟ بار باال ەرتۇياقتان –
االسى بولعان. شاشباي وزىمەن بىرگە كەتكەن، تەمىر دەيتىن باالسى ەلدە. ب دەگەن تەمىر شاشباي، ەرتۇياقتىڭ –

مۇلكىن ەل الدى. جارتىسىن -ەرتۇياقتىڭ شەشەسى مەن ايەلى ولگەن. تەمىر جاراباي دەگەن بايدىڭ قولىندا. مال
 جاراباي الدى.

 بەرگى – دەيدى، –، «ىلاۋ ارعى»: شال. سۇرايدى شاشباي دەپ –« جارابايدىڭ اۋىلى قايدا؟»مۇنى ەسىتىپ: 
 اشۋ مۇنىم جوق،». وياليدى دەپ -«قىرايىن» اۋىلدى شابادى، تۇرا باال. دەيدى – اۋىلى، ەرتۇياقتىڭ – اۋىل

 لدىنداا جاتسا، بارا اسىپ اۋىلىنان ءوز ويالپ، دەپ – ،«االيىن تانىپ تەمىردى بارايىن، اۋىلىنا جارابايدىڭ شىعار،
اال دوپ ويناپ جاتىر ەكەن. شاشباي سالىپ وتىرىپ، سوالرعا كەلدى. كەلگەن سوڭ ب التى-بەس جيەگىندە قاقتىڭ

 التى باالنىڭ بەسەۋى سالەم بەرىپ، بىرەۋى سالەم بەرمەي، تۇرىپ قالدى. سونان سوڭ شاشباي:
. باال: دىدە – قاالسىڭ؟ تۇرىپ نەگە سەن بەرگەندە، سالەم باال بەس مىناۋ باالسىڭ، ءتارتىپسىز دەگەن نە سەن –
 ولسا،ب بوالتىن شاشباي – اعام ەرتۇياق، – اكەم». الدى تۇرىپ ايتىسىپ دەپ –، «مەنى تەكسەرەتىن سەن ەمەس»

 .دەدى – «!الماقپىن؟ بەرە سالەم قورقىپ كىمنەن مەن
ار ەكەن. وڭ جاق بەتىندە قالى بشاشبايدىڭ اكەسىنىڭ ايتقان ءسوزى ويىنا ءتۇسىپ، باالعا اينالىپ قاراي قالىپ ەدى، 

 جارابايعا باال بەس جاتقاندا تانىسىپ كورىسىپ، ىنىسىمەن كەلىپ، ءتۇسىپ اتتان دەپ –« ويباي، باۋىرىم!»شاشباي: 
 ويىپ،س قوي جىبەرىپ، تىككىزىپ ءۇي كيىز ساسىپ، جاراباي. دەپ «قالدى كەلىپ اعاسى تەمىردىڭ» بەردى حابار

جارىعىم، »پ، جەكە ۇيگە كۇتىپ، نەشە كۇندەي جاتتى. جاراباي ايتتى: شىعى الدىنان شاشبايدىڭ دايارالنىپ، جالباقتاپ
 .دەدى – ،«سەنىكى –تەمىر، وسى مال ءبارى 

 تەمىر:
 ىنات جوق، ءحالى بەرمەسكە جارابايدىڭ. دەدى – بوالدى، بەرسەڭ كۇرەڭشەنى جالعىز جوق، كەرەگى مالىڭنىڭ –

دا قالماقتى ىزدەپ ءجۇرىپ كەتتى. كەلە جاتسا، الدىنداعى تاۋدىڭ  تاعى امانداسىپ، ەلىمەن تەمىر مەن شاشباي. بەردى
 ۇيدەي تاستى القتىرىپ جاتىر.-ار جاعىنان بەر جاعىنا ۇيدەي

 –، «قالماقتىڭ باالسى ومار، قاراقۇل دەگەن، بىزگە تاس جىبەرىپ جاتىر-مىناۋ»شاشباي جانىنداعى ىنىسىنە ايتتى: 
-ا جيىپ، ۇيگەن تاستى جۇلىپ الىپ، القتىرىپ جىبەرەدى. تاستى القتىرىسابويىن اشۋىن ساال ەستي رتەمى. دەدى

القتىرىسا ەكى جاعى ءبىرىنىڭ قاراسىن ءبىرى كوردى. ۇلكەنى قاراقۇل شاشبايمەن، ومار تەمىرمەن قولىنداعى قىلىشتارىن 
دىڭ تاسى جۇندەي بولدى. الدەن ۋاقىتتا قاراقۇل تاستاسىپ، جاي الىستى. بۇل ءتورت باتىردىڭ الىستارىنان تاۋ

قايراتىن بويىنا جيىپ، شاشبايدى كوتەرىپ اكەپ سوقتى. ونى تەمىر كورە ساال قايراتىن بويىنا جيىپ، الىپ وماردى 
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پ، ىاسپانعا اسىقشا اتتى. وماردى قاعىپ الىپ اعاسى قاراقۇلدى استىنا سالىپ بەرىپ، قىلىشتى الىپ، ەكەۋىنىڭ باسىن ال
 تاعى قالماققا قاراي جونەلدى.

 بۇالن اتىپ ءجۇردى.-ەكەۋى ءبىر تاستى كولدىڭ جيەگىنە كەلىپ، قوس تىگىپ مەكەن قىلىپ جاتتى، قۇالن
بۇيتىپ جاتا بەرگەنىمىز جاراماس، بىرەۋمىز ايەل االيىق، جولىڭىز ۇلكەن، ءسىز »ءبىر كۇنى تەمىر شاشبايعا ايتتى: ء 

 تى:ايت شاشباي. دەدى –، «ىزبارىپ قىز ىزدەپ كەلىڭ
 كوڭىلىم مەنىڭ اۋىسايىق، قىلىشىمىزدى ەكەۋمىز جاراماس، قالعانىمىز ۇرپاقسىز كەتسەك ءولىپ باۋىرىم، جارايدى، –

 – ڭ،ىزدەرسى سوندا تامادى، قان قىلىشىمنان بولسام، كورەر بەينەت ەگەردە تامادى، ماي قىلىشتان بولسا، جاقسى
 .كەتتى ءجۇرىپ دەپ

كۇنباتىسقا قاراي كەلە جاتسا، شاھاردىڭ باۋىرىندا ءبىر شاقىرىمداي جەردە قوس تۇر. سوعان كەلسە، ءبىر سۇلۋ قىز 
 وتىر، قىز ايتادى:

 ماعان»: كەلىپ اجداھا ءبىر اۋىلىمىزعا وسىنداي. جەسىن مەنى جەسە، كەتىڭىز، ءسىز كەلەدى، اجداھا اعاتاي، ويباي، –
 پاتشانىڭ اقىرى ءبىتىپ، قىزدار سونىمەن دەپ، –، «اردى جۇتامشاھ ايتپەسە تۇراسىز، بەرىپ قىز ءبىر جەۋگە كۇنىنە
 :شاشباي. دەدى – ،«كەلدى كەزەك ماعان بۇگىن قىزى جالعىز

 ،«ەتىڭىزك كەلەدى، قازىر»ء: قىز. ەكەن ۇيىقتايدى ءتۇن جەتى كۇن، جەتى –. ۇيىقتايىن مەن بەر، وتىرا قورىقپاي –
. الدىق جاتىپ دەپ –، «سا ويات، ويانباسام، سانىما پىشاق سالىپ القال كەلىپ ۇيىقتايمىن، جوق،»: ەدى دەپ –

 قىپ،قور دەپ ما قاال ءولىپ دەسە، سااليىن پىشاق ويانبادى، وياتتى، شاشبايدى قىز كورىندى، اجداھا زاماندا ءبىر
ىن الىپ اتىپ تۇرا ىشقىل شاشباي تامىپ، بەتىنە شاشبايدىڭ جاسى كوزىنىڭ ۋاقىتتا ءبىر. وتىردى كەلىپ باسىنا جىالپ

كەلدى، اجداھا دا قارسى ءجۇردى. اجداھا وزىنە قاراي تارتقانشا، شاشباي ساداقپەن قاق ورتادان تارتىپ قالىپ، ەكى 
 ءبولدى. جون تەرىسىن سويىپ، قالتاسىنا سالىپ، جاتىپ ۇيىقتاپ قالدى.

دەپ اۋىلىنان جىگىتتەر بارسا، قىز وتىر، ءبىر جىگىت ۇيىقتاپ جاتىر. « يىنقوستى كوشىرىپ اال»ەرتەڭگىسىندە 
بۇدان قورقىپ، اتىن اياعىنا بايالپ، قوس پەن قىزدى كوشىرىپ ەلىنە الىپ باردى. ەلىندە ءبىر باتىرسىماق جىگىت 

م ولتىرسە، قىزىمدى اجداھانى كى»دەپ پاتشاعا سويلەدى. پاتشا:  -«اجداھانى مەن ءولتىردىم»بار ەكەن، سول: 
اي دەپ تويىن قىلىپ جاتقاندا، شاشب-«قىزىن بەرەم»دەگەن ەكەن. سول بويىنشا، الگى جىگىتكە  –، «سوعان بەرەم

 دى،ە شىعىپ بىرەۋ. دەپ –« كىرۋگە رۇقسات پا؟»ويانىپ، پاتشانىڭ ەسىگىنىڭ الدىنا كەلىپ ايقاي ساالدى: 
ن پ كەلدى. كەلگەننەن كەيىالى ۇيگە دەپ – «!ۇلىقسات»: شىعىپ ىءوز پاتشانىڭ. كىردى قايىرا ۇيىنە قورقىپ

 اھانىاجد سول بولىپ، پايدا اجداھا ءبىر اۋىلىمىزعا وسىنداي». سۇرادى دەپ –« مىنا تويالرىڭ نەمەنە؟»شاشباي: 
 ستەپى بولىپ بەرمەك قىزىمدى جىگىتكە ولتىرگەن اجداھانى. ەدى بار ۋاعدام دەگەن بەرەم، قىزىمدى ولتىرگەنگە

 ىگىتتىج كۇيەۋ پاتشا. دەدى –، «شاقىرشى، ولتىرگەن قانداي جىگىت، كورەيىن»ى: ايتت شاشباي. «تويىم-جاتقان
 تتىڭجىگى. دەدى – «بار؟ بەلگىڭ قانداي بولساڭ، ولتىرگەن اجداھانى»: ايتتى شاشباي. كەلدى الىپ شاقىرىپ
ۋ كەتىپ ىنا سموين جىگىتتىڭ. بەردى سىلتەي تەرىسىن جون دەپ– «نە؟ مىناۋ»: شاشباي. جوق ەشتەڭە قولىندا

-دەپ دارعا اسىپ ءولتىردى. سونىمەن قايىرا ويىن« سەن وتىرىك ايتتىڭ»وتىردى. پاتشا جىگىتتى الىپ بارىپ، 
 تويىن ىستەپ، قىزىن شاشبايعا بەردى.

رادى، لە ءتۇستى. شاشباي قىزدان سۇشاشباي ول كۇنى اق وتاۋعا قىزبەن بىرگە جاتتى، جارىم تۇنشىلىكتە ۇيگە ساۋ
وڭتۇستىك جاقتا قارساقتىڭ ىنىندە تۇندە قىزدار وينايدى، سونىڭ »قىز ايتپادى، سۇراپ بولماعاننان كەيىن قىز: 

 دەپ، – ،«بەرەيىن الىپ تەمىرگە ويباي،»: ويالپ ىشىنەن شاشباي. دەدى –، «ساۋلەسى ماعان ءتۇسىپ تۇراتىن
 .دەدى – ،«كەرەك الىسپاق». شاشباي دەدى – «پە؟ كەرەك الىسپاق پە، كەرەك اتىسپاق»: ايتتى داۋگە ساال ءتۇن

 قولىن بايالپ، قىرىق كەز زىندانعا سالدى.-اق سوقتى. اياق-ءداۋ الىسىپ، شاشبايدى تيىرمەنشە ءۇيىرىپ، ءبىر 
عانىن . تەمىر ءبىر سۇمدىقتىڭ بولۇيدە قالعان تەمىردىڭ قىلىشىنان كۇندە ماي تامىپ تۇراتىن، سول كۇنى قان تامدى

ءبىلىپ، اتىنا ءمىنىپ الىپ جونەلدى، كۇنباتىستاعى شاھارعا كەلدى. الدىنان اۋىلدىڭ قاتىندارى شىعىپ، ۇيگە الىپ 
دەپ، قۋانىپ جاتىر. كەشكىدە « كۇيەۋ كەلدى»كەلدى. شاشبايمەن ەكەۋىنىڭ كيگەن كيىمى بىردەي، تانىماي 

جاتتى. تەمىر جەڭگەسى ەكەنىن ءبىلىپ، اراسىنا قىلىش سالىپ جاتتى. تاعى دا جارىم تۇندە پاتشانىڭ قىزىمەن بىرگە 
، وڭتۇستىك جاقتا ءبىر ءداۋ بار»دەپ تەمىر سۇراپ قويماعان سوڭ، قىز ايتتى:  -«بۇل نە؟»ۇيگە ساۋلە ءتۇستى، 

 دەپ جونەلدى.« ىندا ەكەنشاشباي وس»تۇندە شارباقتىڭ ىشىندە قىزداردى ويناتىپ تۇرادى. تەمىر تۇرىپ: 
: تەمىر .دەدى –، «اتىسپاق كەرەك پە، الىسپاق كەرەك پە؟»شارباققا كەلدى، شارباققا كەلسە، ءداۋ ءجۇر. كورە ساال: 

 – اپ؟ت شاپشاڭ قايدا، اعام مەنىڭ». سوقتى ءيىرىپ تيىرمەنشە ءداۋدى الىسىپ، جەردە سول. دەدى – «!الىسپاق»
دەپ زىندانعا بارىپ، ءا « ىپ بەرەيىنتاۋ» قورىققانىنان سوڭ، دەگەن – «!االمىن باسىڭدى تاپپاساڭ –دەدى،

 دەگەنشە زىنداننان الىپ شىقتى. ىنىسىمەن كورىسىپ، ءداۋدى بوساتىپ جىبەردى.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1239 bet 

تاڭداپ ءجۇرىپ، تەمىرگە ءبىر قىز الىپ، شاشباي قاينىنا كەلدى. ەرتەڭىنە شاشباي ىنىسىمەن ەكەۋى ەكى قىز الىپ، 
 مال مەن پاتشادان تۇتاس ءۇي الىپ بارىپ، قوسىنىڭ جانىنا قوندى.-ا دۇنيەقانش

ۇش جىل وتكەننەن كەيىن شاشبايدىڭ ايەلى ەكىقابات بولىپ، توعىز اي ون كۇننەن -ەكى ءۇي بولىپ وتىردى. ەكى
ىر ۇل ، ودان دا ءبكەيىن بوسانىپ، ءبىر ۇل تۋادى. ونىڭ اتىن، نايزاباي قويادى. ارتىنان تەمىردىڭ ايەلى بوسانىپ

تۋادى. ونىڭ اتىن قىلىش قويدى. نايزاباي مەن قىلىش ەكى جاسقا كەلگەنشە شاشباي مەن تەمىر سوعىسقا شىققان 
ون بەس جاسقا كەلگەننەن كەيىن، شاشباي مەن تەمىر -جوق. ەكەۋلەرى ۇيدە قالعان مالعا يە بولعان ۋاقىتتا، ون

« ردىەكى ءىنىمدى ءولتى»كەلىپ، سوعىس اشتى. سول قالماقتىڭ اعاسى، سوعىسقا كەتتى. ەكەۋلەرى قالماققا كەز 
دەپ،  «تەمىر ولتىرەدى»دەپ، وشىگىپ ىزدەپ جۇرگەن ماناعى قارابىلەك باتىر شاشبايدى جەڭىپ، باسىن الىپ، 

ى قاراسا، دۇلى دارياسىنىڭ ورتاسىندا سالعان ءۇيى بار ەكەن، سوعان تارتتى. تەمىر قالماقتى قىرىپ سالىپ، شاشباي
دەنەسى جاتىر، باسى جوق. تەمىر جىالپ، قارابىلەكتى ىزدەدى. كەلە جاتىپ، ءبىر ءمۇساپىر جىالنعا جولىقتى. جىالن 

 .دەپ –« قايدا باراسىڭ؟»ايتتى: 
 :تەمىر –
 .دەدى – بارامىن، ىزدەپ قارابىلەكتى –
 .دەدى –كەتتى، سوعان بار، ءۇيى سالعان ورتاسىنا دارياسىنىڭ ۇلى ونىڭ المايسىڭ، اال سەن قارابىلەكتى –
 .تەمىر دەدى –ان قاالي بارام؟ وع –

 جىالن ايتتى:
 .دەدى – بەرەيىن، تاۋىپ مەن بەرسەڭ، ءولتىرىپ سونى قويدى، الىپ تارتىپ اجداھا ءبىر باالمدى مەنىڭ –

 جاقىنىراق تەمىر. كەلدى كەز اجداھاعا جاتقان جارقىراپ جاتىپ، كەلە ءجۇرىپ دەپ –« قۇپ بوالدى!»تەمىر: 
 دەگەندە، ساداقتى« ولدىم»ا ىسقىرىپ، تەمىردى اۋزىنا جۇتۋعا جاقىنداپ بارىپ قالدى. ەندى ءاجداھ كەزدە، بارعان

اق شىقتى. قۇيرىعىمەن سوعايىن دەپ ەدى، قىلىشپەن ەكى -باسىپ قالىپ اۋزىنان كىرگەن وق ارت جاعىنان ءبىر
الىپ بەرىپ، جىالنمەن ەكەۋى ۇلى دارياسىنا جونەلدى، جاقىنداپ بارعاندا جىالن باالسىن -سالدى. جىالننىڭ قاتىن

 ىالننىڭج كەلمەي، شاماسى تەمىردىڭ. دەدى –، «مەن وسى داريا بويىنا تارتىلىپ تۇرايىن، سەن بۇزىپ كور»ايتتى: 
 ونداس جونەلەيىن، ارىپج قاق توبەسىن ءۇيدىڭ وسى مەن كەلمەسە، شاماڭ»: ايتتى جىالن. كەلدى قايتىپ جانىنا

 ۇرات قارابىلەك. جونەلدى جارىپ قاق جىالن. دەدى –، «اماساڭ، مەنىڭ قىالر قايراتىم جوقۇست ۇستادىڭ، ۇستاساڭ
 دەنەسىنە دىڭشاشباي جەرىندەگى سوعىسقان بايالپ، قۇيرىعىنا اتتىڭ قارابىلەكتى ۇستاپ، بەرىپ شاپ تەمىر. قاشتى
. قارابىلەك «تىرىلت، شاشبايدى!»ى: ءايتت تەمىر. قالىپتى سۇيەك قۇر مەن جانى كەۋدەسىندە قارابىلەكتىڭ. كەلدى

جاعىنا اۋزىنان كوبىك شاشىپ جىنىن شاقىرىپ ەدى، شاشبايعا جان ءبىتىپ تۇرا كەلدى. تەمىر قارابىلەكتى بايقاماي -جان
 اي سول كۇنى ولەدى ەكەن.ءولتىرىپ جىبەردى، ەگەر ولتىرمەسە، قارابىلەك قاي كۇنى ولسە، شاشب

 ،«بار وزىءس دەگەن –« ەندى اكەمنىڭ باسىنا بارايىق، سەنى ءبىر الىپ كەلىپ كورسەت!»شاشباي تەمىرگە ايتتى: 
 سۇيەگى قۇر اتىنىڭ باسىندا اكەسىنىڭ. جاتتى جىالپ وقىپ قۇران كەلىپ، باسىنا اكەسىنىڭ ەكەۋى سونىمەن. دەدى –

 دەپ –، «تەگىس سالەم ايت جاندارعا ۇيدەگى قاالمىن، جانىندا اكەمنىڭ ەندى مەن»: ايتتى شاشباي ەكەن، تۇر
 بايالپ، باسىنا اتىن قويىپ، القاتتاپ وڭداپ، اعاسىن تەمىر. ءوتتى بەرىپ، ءتاسىلىم جان قۇشاقتاسىپ، تەمىرمەن

 .قايتتى جىالپ «ما؟ وڭاي ايرىلعان اعاسىنان جالعىز جانىنداي»
جاتقاندا نايزاباي مەن قىلىش اڭدا ءجۇرىپ مىلتىق اتىپ جۇرگەندە، قاراۋىل قاراپ، قىلىش شاشبايدىڭ قايتىپ كەلە 

ولگەنىن ءبىلدى. كەلە جاتقان جالعىز قاراعا نايزابايدى جىبەرەدى، ءوزى ۇيگە حابار بەرىپ، تەمىر مەن نايزاباي 
 ولگەنىن بىلدىرمەي ەركەلەتىپ ءجۇردى.كەلدى. جەڭگەسى جىالپ كورىسىپ، سونىمەن نايزابايعا اكەسىنىڭ 
 مىسىر-بۇل». دەدى –« كىمدىكى؟-بۇل سيىر»تەمىر ەلىنە كوشتى، كوشىپ كەلە جاتىپ، سيىرشىعا جولىقتى. 

 عاالرىا اكەسى،. قارىنداسى باتىردىڭ قارابىلەك-باسشىسى». دەدى– «كىم؟ باسشىسى». «ەكەن مالى شاھارىنىڭ
 –، «ويىندا بار دەگەن سوعىسام ادامدارمەن ولتىرگەن اكەلەرىن سول. تۇردى بولىپ پاتشا ءوزى كەيىن ولگەننەن

 .دەدى
لىڭ بارىپ سيىرشى حابار بەردى. قا«. ەندەشە، سوعىساتىن بولسا، حابار بەر. سوعىساتىن كىسى كەلدى دە»باتىر: 

ن ات ەن قاسقىرداي قىرىپ، قااسكەردى جيىپ جىبەرىپ، سوعىس اشىپ، ءۇش باتىر ءۇش جاعىنان اقىرىپ، قويعا تيگ
مەنى شاشبايدىڭ باالسى نايزابايمەن كۇرەستىرسىن، جىقسا، مەنى »باۋىرىنان كەلدى. قالعان اسكەر تارادى. قىز ايتتى: 

. ولدىب پاتشا ورنىنا قىزدىڭ الىپ، قىزدى نايزاباي. المادى باتا قىز شىققاندا كۇرەسكە مايدانعا. دەدى –، «السىن
 اتىنا جەتكەن ەكەن.مۇر جەڭىپ، ءبارىن قالماقتىڭ بارىپ، الىپ كوشىرىپ ەلىن تۋعان ءوزىنىڭ تەمىر

 . ءقارادوڭ باتىر35
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بۇرىنعى زاماندا ءبىر شاھاردا ءقارادوڭ باتىر دەيتىن باتىر بولىپتى. ول ۋاقىتتا شاھاردا ءقارادوڭ باتىر تۇرعاندا شەتتەن 
جاۋ كەلىپ ەشكىم باتا المايدى ەكەن. ءقارادوڭ باتىردىڭ كىشكەنتاي كەزىندە قالماقتار شاھاردى جەڭىپ، قازاقتان 

سىتىپ، دەپ ە« قالماقتار اكەتكەن قىزدان ءۇش ءداۋ تۋىپتى»سكەننەن كەيىن، ءبىر قىز اكەتىپتى. ءقارادوڭ باتىر و
 اسج شارپى شاجىرقاي، قاقتىرعاي، –ءقارادوڭ باتىر ىزدەپ شىعىپ قالماق ەلىنە بارعان. بارسا، ءداۋدىڭ باالالرى 

دەپ، « كەتەدى ولتىرىپ»، ءلىپ، كۇشتەرى كەلمەيتىن بولعاسىن قورقىپءبى جاتقانىن كەلە ءقارادوڭنىڭ بولعاندىقتان،
ۇش كۇن توسىپ، ەلىنەن قىرىق -قاشىپ كەتىپ قالعان. ءقارادوڭ باتىر كەلسە، ىزدەپ كەلگەن داۋلەر جوق. ەكى

 مەن كوكشەتاۋعا بارىپ، ەرتەڭگى ساسكەگە دەيىن»قىسىراقتىڭ ءۇيىرىن ايداپ شىعىپ، ەلىنە تاپسىرىپ كەتكەن: 
. وقج كەلگەن باتىر ءۇش ايتقانىنداي،. دەدى –، «، كەلمەسە جۇرە بەرەمتوسامىن. نە قىلسا دا كەلىپ جەتسىن

 كەلىپ،. كەلدى قايتىپ ەسەن-امان ەلىنە ايداپ، ءۇيىرىن قىسىراقتىڭ قىرىق باتىر ءقارادوڭ كەلمەگەسىن سونىمەن،
ىقتان، كىسى ەكەن. سوندڭ ءوز ايەلى ومىرىندە باال تاپپاعان باتىردى ءقارادوڭ. جاتتى تىنىش ەلىندە جىل بىرنەشە

ىپ، التى ايدان كەيىن الگى قىزدى ال-ءقارادوڭ باتىر ەلىندە ءبىر بايدىڭ ون التى جاستاعى قىزىنا قۇدا بولىپ، بەس
ءقارادوڭ باتىر توي قىلىپ، جۇرتتى جيىپ، قىزىق كورىپ، ەندى كەشكى ويىنى بولىپ جاتقاندا ءقارادوڭ باتىردىڭ 

 جۇز اسكەرىمەن قاقتىرعاي، شاجىرقاي، شارپى ۇشەۋى كەلىپ جىلقىشىعا ايتىپتى:جىلقىسىنا قالماقتىڭ بەس ء
 .دەپتى – جىلقىسى؟ كىمنىڭ مىناۋ –

 جىلقىشى:
 .دەپتى – جىلقىسى، باتىردىڭ ءقارادوڭ بۇل –
ڭ اقتىڭ ءۇيىرىن اكەتەمىز، باياعى ءوزىڭنىقىسىر قىرىق جىلقىسىنان ءبىز ايت، سالەم باتىرعا ءقارادوڭ ەندەشە، –

ىزدەگەن قاقتىرعاي، شاجىرقاي، شارپى دەسەڭ ءوزى بىلەدى. دامەسى بولسا، ءۇش كۇننەن قالماي بىزگە جەتسىن. 
 ءۇيىرىن قتىڭقىسىرا قىرىق تاپسىرىپ، جىلقىشىعا دەپ –كوكشەتاۋعا بارىپ تۇسەمىز. ەگەردە كەلمەسە، جۇرە بەرەمىز، 

وسىالي، قاقتىرعاي، »ەڭدەتىپ جونەلگەن. ارتىنان جىلقىشى كەلىپ، ءقارادوڭ باتىرعا حابار بەرگەن: ول ايداپ،
 دامەسى. شەتاۋكوك –شاجىرقاي، شارپى كەلىپ، قىرىق قارا قىسىراقتىڭ ءۇيىرىن ايداپ كەتتى. بارىپ توقتايتىن جەرى 

تىر ەستىپ، بولىپ جاتقان ويىنىنا قاراماي، با ءقارادوڭ مۇنى. دەدى – ،«كەلسىن قالماي كۇننەن ءۇش بولسا،
بەلدەۋدە بايالۋلى تۇرعان كۇرەڭ اتىنا ءمىنىپ، اشۋمەن شىداماي، جونەلىپ بارا جاتقاندا ارتىنان شىعىپ، ۇلكەن 

 بايبىشەسى ايتتى:
كەتىڭىز،  بارىپ قىزىقتاپ قولىڭمەن ءوز قىزىعىڭدى وتىرعان دەپ كورەيىن مىنا توقتاڭىز، بولسا مۇمكىن باتىر، –
 :ايتتى باتىر. دەدى –
 ىنشەگىنىڭكەل العان جاڭا سونىمەن،. تاراتتى جۇرتتى قىزىقتاپ، وتىرىپ ءوزى ويىنىنا دەپ – ەكەن، دۇرىس مۇنىڭ –

 باتىر ەيىن،ك ىشكەننەن شايىن تاڭەرتەڭ. شىقتى كورىپ قىزىق يىسپەن جاس اتقانشا تاڭ. قالدى جاتىپ قوينىندا
جۇرتى شۋالپ، قاال بەردى. ءقارادوڭ باتىر ايتقانىنداي، -ەي جالعىز جونەلدى. ارتىندا ەلىەرتپ ەشكىمدى جانىنا

ءۇشىنشى كۇنى بارىپ جەتتى. بارسا، تاۋدىڭ باۋىرىندا، داريانىڭ جاعاسىندا جىلقىنى شاتىرالتىپ بايالپ تاستاپ 
 قالماقتار جاتىر ەكەن. كەلىپ، ءقارادوڭ باتىر ايعاي ساالدى:

 اتىرب ءقارادوڭ. ءتۇستى الىسا باتىرمەن ءقارادوڭ كەلىپ، باتىر قاقتىرعاي دەگەندە –ار، شىعىڭدار؟ قايداسىڭد –
 شەۋىۇ شارپى ەدى، جاتىر بارا جەڭىپ ەكەۋىن ول. جابىالدى كەلىپ شاجىرقاي جاتقاندا، بارا جەڭىپ قاقتىرعايدى

 :ايتتى باتىر ءقارادوڭ تۇرىپ سوسىن. جابىالدى
ەرىڭ كەلمەڭدەر، ەندى ۇشەۋلەرىڭ جابىلىڭدار. ءۇش كۇنگە دەيىن السام الدىم، الماسام، سەندەردىڭ ەكەۋل بىرەۋىڭ، –

 پ،جىبەرى اعىزىپ داريانى باتىردى ءقارادوڭ جىعىپ، ۇشەۋى كەيىن كۇننەن ءۇش سونىمەن دەپ، –جەڭگەندەرىڭ 
ن سالىپ، اۋزىنا قىرىق ءيتتىڭ تەرىسى ىشىنە بايالپ قولىن-اياق باتىردىڭ قازىپ، زىندان كەز قىرىق ورتاسىنان

شەگەلەپ، داريانى قايىرا ۇستىنە اعىزىپ جىبەرىپ، سۋدىڭ ورتاسىنا تىرىدەي تاستاپ، قالماقتىڭ باتىرالرى جىلقىنى 
ەلىنە ايداپ، بىرنەشە كۇندە كەلىپ جەتتى. ال ەندى، قالماق كەلىپ جاتا بەرسىن. ءقارادوڭ باتىردىڭ كۇرەڭ اتى 

بارعان. ەلىنە بارعاسىن كۇرەڭ اتتى كورىپ، باتىردىڭ ولگەنىن ءبىلىپ، ەلى باتىرسىز جەتىم قالىپ، قاشىپ ەلىنە 
جىالۋمەن بىرەر جىل جۇرگەندە ءقارادوڭ باتىردىڭ سوڭعى العان كەلىنشەگى ەكىقابات بولىپ، توعىز اي ون كۇننەن 

اس دەپ توي قىلىپ، قۋانىشتا بولعان. ج -«ىباتىردىڭ تۇياعى كەلد»جۇرتى -كەيىن بوسانىپ، ءبىر ۇل تاۋىپ، ەلى
باال بەس كۇننەن كەيىن ءوز ەمشەگىن ءوزى سۇراپ ەمەتىن بولعان، ون، ون بەس كۇننەن كەيىن ءجۇرىپ، اۋىلدىڭ 
باالالرىمەن اسىق، دوپ ويناپ جۇرگەندە ءبىر كەمپىردىڭ جالعىز باالسىن ۇپاي الىپ ولتىرگەن. كەمپىر باالسىن 

ار جالعىزىڭنان جايراعىر، مەنىڭ باالمدى ولتىرگەنشە، قالماقت»يىن كەلىپ، ءقارادوڭ باتىردىڭ باالسىن: ولتىرگەننەن كە
 ەڭگىسىندەەرت ەستىپ، سونى باال. دەگەن –، «تىرىدەي داريانىڭ ورتاسىنا تاستاعان اكەڭنىن قۇنىن داۋالپ الساڭشى

رتىپ وي سويىپ باتاسىن الىپ، اۋىلىنان ءبىر ەلۋ جىگىت ەق ءبىر كەلىپ، شاقىرىپ اقساقالدارىن باستى-باستى اۋىلدىڭ
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ەن كەيىن بەرى جۇرگەنن-الىپ، كۇرەڭ اتقا ءمىنىپ جانە تەمىر ەتىك، تەمىر تاياق الىپ، اكەسىنىڭ باسىنا تارتتى. ارى
يىپ، ك كۇرەڭ ات باالنى كوتەرىپ الىپ جۇرە المادى. سوسىن باال كۇرەڭ اتتى ارتىنان بوس قويىپ، تەمىر ەتىگىن

تەمىر تاياعىن الىپ، جولداسى جانىندا اتپەن كەلەدى. ءۇش كۇندە اكەسىنىڭ باسىنا كەلىپ جەتتى. باال كەلە ساال 
داريانى ەكى جاعىنا اعىزىپ جىبەرىپ، شەگەلەۋلى قازىقتاعى ءيتتىڭ تەرىسىن الىپ تاستاپ، زىنداننان اكەسىن الىپ 

بۇالن اتىپ، ءبىر جەتى كۇن جاتتى. -ى تانىمايدى. سول جەردە قۇالنقاراسا، كەۋدەسىندە عانا جانى بار، ەشكىمد
اكەسى ەسىن بىلمەگەسىن، كۇرەڭ اتتىڭ ارقاسىنا مىقتاپ بايالپ ساۋىرىنا قامشىمەن ءبىر تارتىپ، ەلىنە قاراي قويا 

 بەردى. بۇل بارا بەرسىن ەندى.
تەن تەڭگەدەي، تەمىر تاياقتان تەبەندەي قالعاندا باال قاقتىرعاي، شاجىرقاي، شارپىنى ىزدەپ جونەلدى. تەمىر ەتىك

ءبىر شاھارعا كەلىپ جەتتى. كەلسە، شاھاردىڭ سىرتىندا التى اق كيىز ءۇي بار ەكەن. سونىڭ ەڭ ارتقى، ءۇش اق 
كيىز ءۇيدىڭ وڭتۇستىك جاعىنداعى ۇيگە كەلسە، جەتى قانات كيىز ءۇيدى جالعىز ءوزى الىپ، ءبىر جالعىز كوزى بار 

 ىر وتىر. كەلىپ بوساعاعا تۇرا قاالدى. كەمپىر ايتتى:كەمپ
 اتقان،ج كەلە جوالۋشى بىز،»ء: تۇرىپ باالسى باتىردىڭ ءقارادوڭ سۇراعاندا، دەپ – با؟ باالسىسىڭ قىپشاقتىڭ –

دەپ  بواليىن ىءىن سوعان ەسىتىپ، باتىردى دەيتىن شارپى شاجىرقاي، قاقتىرعاي، جاقتا وسى. باالسىمىز مۇسىلماننىڭ
 «.كەلدىم

 كەمپىر ايتتى:
. ىكەلمەيد دا شاماڭ سەنىڭ وعان. قويادى جەپ. بار جىنى باالالرىمنىڭ مەنىڭ كورسە، مۇسىلمان باالم، ويباي، –

 .قايت امانىڭدا
 باال تۇرىپ:

 ار ما؟ب تاماعىڭىز بەرەتىن. اشتى قارنىمىز. كەلەمىز قالجىراپ ءجۇرىپ جول ايداي نەشە. كەتەيىن شەشە، جارايدى، –
 كەمپىر ايتتى:

 تاماعى، ىشەتىن ءداۋدىڭ ءۇش سوندا بارساڭ، ۇيگە كيىز ءۇش. باۋىرىم ەكەنسىڭ، باالسى مۇسىلماننىڭ –
 ۇشء ۇيدەگى ءۇش باستاپ، ۇيدەن ءبىرىنشى بارىپ، جولداسىمەن جانىنداعى باال. ىشىڭدەر بارىپ تاڭداعانىڭدى

كەمپىر، ماقتاپ جۇرگەن ءۇش ءداۋىڭ وسى ما؟ ۇشەۋىنىڭ »ەلىپ: ك شىعىپ ءىشىپ جالعىز باال تاماعىن ءداۋدىڭ
 ەش باال جاس ەدى، دەپ –، «باالم، ەكى ەمشەگىمدى ەم»دەيدى. جانە باالعا ايتتى: -،«تاماعى تۇك ەمەس ەكەن

ەمدى پكو! باسىڭدى باالم، تارت،»: بەرگەندە ەمە ەمشەگىن ءبىر قالعان ەندى ەمىپ، ەمشەگىن ءبىر ويالماي نارسەنى
سۋىردىڭ عوي، ەندى ساعان بەرەر تاماعىم جوق. كەتىڭدەر، كەلىپ قالسا ولتىرەدى. مەزگىلدەرى جاقىنداپ قالدى، 

، «كەلە جاتقاندا بورانداتىپ، داۋىلداتىپ كەلەدى. كەتسەڭدەر كەلەتىن جولمەن كەتپەڭدەر، كەتەتىن جولمەن كەتىڭدەر!
 دەپ –، «شەشە، ەندى قايدا بارامىز؟»ىر، بوران سوقتى. باال: بجاڭ داۋىل، جوق، بولعان سويتكەنشە. دەدى –

 :ايتتى كەمپىر ەدى،
 .دەدى – قااليىن، وتىرا ۇستەرىڭە مەن جاۋىپ، تەسىكتى قوس قالىڭدار، جاتا سەندەر –

جۇرىپ ءايتقانىنداي، باال جولداسىمەن ەكەۋى جاتتى، كەمپىر باسىپ وتىردى. ماناعى ءۇش ءداۋ كەلىپ ءۇيدى ايناال 
 يىسكەلەپ:

 .دەدى – شىعادى، ءيسى مۇسىلمان ۇيدەن مىناۋ –
 شەشەسى ايتتى:

 ويلەپس كىم بۇل»: قالىپ ەستىپ داۋىستى باال ۋاقىتتا سول. دەدى – قالدى، كەتىپ ءبىراق كەلگەن، كەلۋى –
و  داعان ەكەن،جاز كەتە تۇنشىعىپ جولداسى جانىنداعى. تۇرەگەلدى اتىپ كوتەرىپ، كەمپىردى دەپ – ،«جۇرگەن؟

دا تۇرەگەلدى. مۇنىڭ داۋسىن ەستىپ، قاقتىرعاي ۇيگە كىرىپ، باالنىڭ جاعاسىنان الىپ، داالعا دىرىلداتىپ الىپ شىقتى. 
 باالعا قاقتىرعاي مەن شاجىرقاي جابىلدى. باالنىڭ جولداسىمەن شارپى الىستى. سوندا تۇرىپ باال ايتتى:

 .دەدى –لدىڭ قوتانىنان شىعىپ، جازىق جەرگە بارىپ مايدان قىاليىق، اۋى. جارامايدى الىسۋىمىز جەردە بۇل –
 ولداسىج باالنىڭ سوڭىنان ونىڭ. جونەلدى جۇلقىپ بىرى-ءبىرىن قاراي باسىنا تاۋدىڭ ۇشەۋى دەپ، – جارايدى، –

ى مەن شارپى اسجولد سوڭىنان جىعىپ، اكەلىپ قىسىپ قولىمەن ەكى ەكەۋىن بەتتە بارعان باال. جاتىر كەلە شارپى مەن
كەلىپ ەدى، شارپىنى سيراعىنان ۇستاپ، انا ەكەۋىنىڭ ۇستىنە اكەپ باال ءبىر سوعىپ قاتارالپ قويىپ، ەندى باسىن 

 شابۋعا ىڭعايالنعاندا، ەكى ەمشەگىن جەرگە سۇيرەتىپ شەشەسى كەلىپ:
 .دەدى –، باالمسىڭ دە سەن باالم، دا و ولتىرمە، بە، كەشەسىڭ ءسۇتىن اق اناڭنىڭ باالم، –

 باال تۇرىپ:
 وياق بوساتىپ وكىنىپ، ىشىنەن دەپ – االمىن؟ قاالي كەگىن اكەمنىڭ ەدىم، ەمىپ قايدان ەمشەگىن قۇرعىردىڭ –

 پشىعى اڭعا بەسەۋى. قالدى دەگەن جاڭبىر بوران، بۇرىنعى. بولدى باالسى بەس كەمپىردىڭ سونىمەن. بەردى
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 اراب كەتىپ ەلىك جەردە انا». دەپ –، «ن اكەمنىڭ كەگىن بىالي االيىنبۇالردا مەن»: ءتۇستى وي باالعا جۇرگەن،
. اراتىپتىق ولتىرۋگە قىلىپ، جۇلىم كوك ۇشەۋىن قويىپ، ءبىر مىناسىن قويىپ، ءبىر اناسىن جەلكەگە دەپ، «جاتىر
 :جىاليدى كەلىپ شەشەسىنە باالسى ءۇش ءوزىنىڭ كەلىپ، اڭنان كۇنى ءبىر
 ۇڭىنم شەشەسىنە دەپ –ءبىزدى قۇتقارۋعا امال جاسا، كوك جۇلىن قىپ ولتىرۋگە قارادى،  كاپىردەن مىنا شەشە، –

 :ايتقان شەشەسى سوسىن. جىالعان شاعىپ
 ڭكەلىنىمنى دەيىن ۋاقىتقا وسى مەنىڭ جيىپ، ادامدارىن ەلدىڭ مەن. قويىڭدار اق-بارماي اڭعا جۇما، كۇن ەرتەڭ –

كىم اكەپ بەرەدى مىسىر شاھارىنداعى كۇنىكەي سۇلۋدى؟ كۇنىكەي سۇلۋدى  وندىقتانس. بەلگىلى وزدەرىڭە جوقتىعى
. ايتپاسق ايتقانىنان. قاالر ايتىپ باال دەپ «بارام مەن» سوندا. دەيىن –كەلىن قىلسام، دۇنيەدە ارمانىم بولماس ەدى، 

ۇلۋدى ارىنداعى كۇنىكەي سشاھ مىسىر»: جيىپ اۋىلدى ەرتەڭگىسىنە ايتقانىنداي،. دەدى – قۇتىالرمىز، بارىپ سوندا
 ندەمەيۇ جۇرت دەگەندە –« ەدى. قانە، قايسىالرىڭ اكەپ بەرەسىڭدەر؟-اكەپ كەلىن قىلسام، دۇنيەدە ارمانىم بولماس

 –. دەدى – اكەلەدى؟ كىم اكەلمەگەندە مەن اكەلەم، مەن». تۇردى اتىپ باالسى ءقارادوڭنىڭ زاماندا ءبىر. وتىردى
 تۇرىپ سوندا. دەگەن – بارمايمىن، بولماسا، ات ەگەردە. دەدى –، «ات تاۋىپ بەرىڭدەر جولداستىق وزىمە ءبىراق،
 :ايتتى كەمپىر

. دەدى – جوق، اتىم بەرەر تاۋىپ ايتپەسە،. جارايدى ساعان سول بار، اتى قاسقا كۇرەڭ قاقتىرعايدىڭ باالم ۇلكەن –
شپەن قانى»تەيىن دەپ، ءقارادوڭ باتىردىڭ باالسى كە قويىپ ات مەن باالعا بۇل جيىندا وسى جۇرتقا كەمپىر جانە

 دەپ شۋىلدادى. سوسىن باال دا ايتتى:-«جارايدى»دەدى. وتىرعان جۇرت  -«باتىر بولسىن
 اھاردىش تارتىپ، ءۇش سونىمەن. بار قامشىم ساپتى سارىاال ورگىزگەن تەرىسىنەن جون وگىزدىڭ سەكسەن اكەم –

. كەلدى العىزىپ كەمپىر اتىن كۇرەڭ. دەدى –ڭ جارادى، جاراماسا بارمايمىن، اتى جاراسا،. دەدى – ايناالم، ءۇش
 انىشپەنق. بولدى سەرىك باالعا جوق، قاققان تاناۋ ات. تارتىپ ءۇش قامشىنى اينالدى، ءۇش شاھاردى باتىر قانىشپەن

نىڭ كەتكەننەن كەيىن سە مەن قايتارىڭدار، كوزىمشە بەرىپ، جولىن قىلىپ، ىرزا جولداسىمدى مىنا»: تۇرىپ باتىر
 .دەدى –« ءۇش باالڭ قورلىقپەن ولتىرەدى

والردىڭ بەرمەسكە ءحالى جوق، قىرىق قىسىراقتىڭ ءۇيىرىن الىپ، قانشا نارعا جۇك ارتقىزىپ، قانىشپەن باتىر جولداسىن 
 دەپ، جولداسىمەن امانداسىپ، مىسىر« ەلگە بارسام، بوساتپاي قويىپ جۇرەر»ەلدىڭ جيەگىنە اپارىپ تاستاپ، ءوزى 

 شاھارىنا تارتىپ جونەلدى.
كەلە جاتسا، جولىندا ەكى ءداۋ بار ەكەن. كوز ۇشىم جەردە اڭ بولسىن، قۇس بولسىن، مال بولسىن، نايزامەن ءپىسىپ 

ۋدىڭ پ ءداالىپ جەپ تۇرادى ەكەن. كوز ۇشىم جەردەن قانىشپەن باتىرعا نايزا تىققان، نايزاسى ورتاسىنان ءۇزىلى
قولىنا كەلە بەرگەن، سونىمەن قانىشپەن باتىر ەكى باتىرعا كەلىپ قالعان، ەكى داۋمەن جەتى كۇن، جەتى ءتۇن 
الىسىپ، قانىشپەن باتىر جەڭىپ، داۋلەر قورىققانىنان دىنگە كىرىپ، دوس بولعان. ودان ارمەن قانىشپەن باتىر ءۇش 

تۋالپ قانىشپەندى ءبىر سوعىپ جونەلگەن. كۇرەڭ قاسقا اتتىڭ قاشىپ -كۇن شىققاننان كەيىن، كۇرەڭ قاسقا ات تۋالپ
سۇيرەپ اكەپ بەرگەن، قانىشپەن باتىر -بارا جاتقانىن ەكى ءداۋ كورىپ، ولمەسە دە ءولىمشى قىپ، اتىن سۇيرەپ

 سونىمەن،. قالدى كەتىپ ءداۋ ەكى. جونەلەدى جانە قانىشپەن دەپ، –« مۇنشا نەگە ۇردىڭ؟»داۋگە ۇرىسقان: 
ىردى كۇرەڭ قاسقا ات ءبىر جىققاندا ءۇش جىعىپ، ۇشەۋىندە دە ەكى ءداۋ ۇستاپ اكەپ بەرگەن. ءجۇرىپ بات قانىشپەن

 كەلە جاتىپ اتىنا ءتىل بىتكەن:
 ۇشء جەڭىپ، ءداۋدى ەكى باتىر قاقتىرعاي يەم ءوزىمنىڭ بۇرىنعى سەبەبىم، جىعۋ قابات ءۇش ءسىزدى مەنىڭ –

دا سول. ال ەندى الدىمىز-مە ءتۇسىپ، ءسىزدى ءۇش قابات جىعۋ سەبەبىمەسى سول. ەدى جەرى قانقايت ءۇش كەلىپ،
 .سويلەگەن ات دەپ –جىالن مەن ايداھار بار. ونىڭ مىندەتىن ءوزىڭ ال. ودان ارمانعى مىڭدەتىن مەن االيىن، 

قانىشپەن باتىر كەلە جاتىپ، جاتقان جىالنداردىڭ شاۋىپ بارا جاتىپ بەلىنەن قيىپ ءوتىپ، قارسى ۇمتىلعان جىالندى 
قامشىمەن باسقا ءبىر سالىپ، سونىمەن جىالننان امان ءوتىپ، ايداھارعا كەلەدى. جارقىراپ جاتقان ايداھار ۋلى قايراتىمەن 

نە اق شىقتى. جا-ارتىپ ەدى، اتقان وعى اۋزىنان كىرىپ، كوتىنەن ءبىرقانىشپەندى تارتا بەرگەندە، ساداقپەن ت
سەمسەرمەن ماڭدايىنان سالىپ ءوتىن ەكى بولەك قىپ تاستاپ، ودان ارمەن تاعى جونەلدى. وت دارياسى، سۋ 

ەن م سەن كوزىڭدى جۇمىپ، ۇستىمدە وتىر. قاشان»دارياسىنىڭ جانىنا بارعاندا اتقا ءتىل ءبىتىپ تاعى سويلەدى: 
پ شىپ الىۇ قىپ، ۋاعدا دەپ –، «اق كوزىڭدى اش-جەرگە ءتۇسىپ سىلكىنەم، وزىڭە بەلگىلى عوي، سوندا ءبىر

وتكەن »جونەلەدى. ۇشىپ كەلە جاتىپ، سۋ دارياسىنان ءوتىپ، وت دارياسىنان اتتىڭ الدى شىعا بەرگەندە كانىشپەن 
 عى كۇيىپ قالدى. ات ايتتى:دەپ كوزىن اشىپ قالىپ، اتتىڭ ارتقى ەكى ايا -«شىعارمىن

قاسقا  نە بارىپ، بۇالققا شومىلىپ، كۇرەڭتۇبى تەرەكتىڭ دەپ، – بارايىق، تۇبىنە بايتەرەكتىڭ ءبىز بەتپەن وسى –
ات قۋىرشاقتاي بولىپ، قانىشپەن تازشا باال بولىپ، شاھاردىڭ سىرتىندا قالىڭ توپ ادام بار ەكەن، سونى كورىپ 

-ءوز التىن سارايىنا كەلىپ قۇرتايىن دەپ، داالعا اتىن قاڭتارا سالىپ، ۇيگە كىرسە، قىز قانىشپەن باتىر پاتشانىڭ
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كەلىنشەك تولىپ وتىر ەكەن. مەستىڭ جانىنا بارىپ شىمىلدىقتىڭ جيەگىن اشىپ قارادى دا باال كەتىپ قالدى. كەتكەننەن 
ى نىڭ كوزى جامان ەكەن، تەگىندە سەنى وسمىنا تازشا باال»كەيىن، كۇنىكەيگە پاتشانىڭ وڭ قول ءۋازىرىنىڭ قىزى: 

دىڭدەر، مىناعان بەردىڭدەر، قالماققا بەردىڭدەر، ەندى بەر اناعان»: ايتتى تۇرىپ كۇنىكەي. دەدى –، «الماسا ەدى
 كەسىا قىزدىڭ دەگەسىن، االم كۇنىكەيدى كەلىپ، كىسى. وتىردى رەنجىپ دەپ –، «بەرمەگەندەرىڭ تازشا باال ەدى

 ەكىنشىسى ۋ،تيگىز وق كوزىنە ينەنىڭ قىرىق – ءبىرىنشىسى. ەكەن قىلعان سەرت ءۇش بولعاسىن، جەتپەيتىن كۇش
 تازشا. كەنە بەرمەك قىزدى كەلسە، الدىنان بايگەنىڭ اتى –ھاردىڭ تۇگەل كىسىسىن جيىپ بەرۋ، ءۇشىنشىسى شا –

 بارىپ تازشا .ەكەن جاتىر الماي اتا ينەنى يىلىپ،ج ءبارى جۇرتتىڭ بارسا،. باردى كىسىگە قالىڭ وتىرىپ سالىپ باال
 پ وتىرىپ، ءبىر دوس شالىن تاۋىپ الدى. كىم بولسا سولسويلەسى ادامىمەن اكەسىنىڭ بولعان تانىس بۇرىن وتىرىپ،

 اۋىلدىڭ. دەدى – ،«رۇقسات»: پاتشا. دەپ –« ماعان اتۋعا رۇقسات پا؟»اتىپ جاتقاسىن تازشا دا سۇرادى: 
 .ۇردى جەلكەگە كەلىپ تازشانى بوزباالالرى

 ى.دەيد – بولما، اۋرە تەككە با، االسىڭ اتا تەڭىڭ، نە سەنىڭ نەمە، تازشا –
 ىسىنىڭك قالىڭ باال تانىس ەكى-بىر دەپ، – كورەيىن، اتىپ بە، ەمەسپىن كىسى مەن ە، –سوسىن تازشا ايتتى: 

: وقتاپب جىگىت ءبىر سوسىن. المادى اكەلە بارىپ،. جىبەردى دەپ «عوي بەرە اكەپ مىلتىعىمدى» ەدى تۇر شەتىندە
ول بارىپ، ءبىر جاعىن شەشىپ، ءبىر جاعىن شەشە الماي،  دەپ – «با؟ قالعان جابىسىپ تايىنا مىلتىعى جاق بۇنىڭ»

تايدى باالنىڭ جانىنا الىپ كەلدى. باال وتىرعان ورنىندا ءبىر قولمەن شەشىپ الدى. اقىلمەن نۇسقاپ، جاق مىلتىعىن 
ال، » .تارتىپ قالعاندا، قىرىق ينەنىڭ كوزى قىرىق ءبولىندى. جانە تۇرىپ جانىنداعى جىگىتتەر باالنى تاعى ۇردى

 – «وسى ينەنى اتقاندا ساعان نە ءتۇستى؟ تەككە ءوزىڭدى شىعىن قىلىپ، پاتشا ساعان قىزىن بەرۋشى مە ەدى؟
 كەلىپ انىناج بايتەرەگىنىڭ ۇيرەنشىكتى ءوزىنىڭ ءمىنىپ، تايىنا قوتىر. جوق بولعان جۇمىسى باالنىڭ ونىمەن. دەدى
ات بولىپ تۇرەگەلدى. سونىمەن، باال كۇننىڭ -كۇرەڭ قاسقا  باتىر، – قانىشپەن باياعى ەدى، شومىلىپ بۇالققا

 كوزىمەن جارقىراپ، ايداي بولىپ توپقا كەلدى. كەلگەننەن پاتشا تۇرىپ ايتتى:
 .دەدى – بە؟ سەنسىڭ باال اتقان ينە الگى –

 .دەدى –« يا، مەنمىن»باال: 
 پاتشا تۇرىپ باالنى كورىپ قۋانىپ:

 .دەدى – كىم؟ اتىڭ –
 تۇرىپ:باال 

 تارىمەنات قالماقتىڭ باال سونىمەن. الدى جازىپ پاتشا. دەدى – باتىرمىن، قانىشپەن باالسى، باتىردىڭ ءقارادوڭ –
 ەركەك ءبىر تاجاس التى ون شالىنىڭ تانىس اكەسىنىڭ. بولدى جىبەرمەكشى بايگەگە اتتارىن جەرگە شاقىرىم ءجۇز ەكى

سەن »جىبەرمەكشى بولدى. باالعا قانىشپەن باتىر اقىلىن ۇيرەتتى:  سونى مىنگىزىپ، اتقا كۇرەڭ. ەكەن بار باالسى
قالماقتىڭ اتتارىمەن بارعاندا ءبىر تورسىق ايران ال، ونىڭ باسىندا قالماقتىڭ كىسىلەرى سيقىرمەن سەنى ۇيىقتاتادى. 

 ىقتاعى ايرانىڭدىۇيقىڭ كەلگەندە اتىڭدى بەلىڭە مىقتاپ بايالپ جات. مەن وسى ارادان كوزدەپ، سەنىڭ تورس
كوزدەيمىن. سوندا تورسىقتىڭ داۋسىنان شوشىپ، اتىڭ اال جونەلەدى. سول ۋاقىتتا ويانارسىڭ. تۇرىسىمەن ايرانىڭدى 

التى ۋىس توپىراق سالىپ ال. جولىندا ءۇش جەردە سيقىرشى كەمپىر تۇرادى. سەنىڭ -ءىشىپ تويىپ ال. قوينىڭا بەس
 .«سەن توقتاماي، ايتقان سوزىنە قاراماي، توپىراعىڭمەن بەتكە سوعىپ وتكەيسىڭاتىڭدى توقتاتۋعا بوگەت جاسايدى. 

سونىمەن كوپ اتتى كىسى بايگەگە كەتتى. قاراۋىلعا كەلىپ، اتتى جىبەرەردە باالنىڭ ۇيقىسى كەلىپ، اتىن بەلىنە بايالپ 
 دۇربىمەن قاراپ، اتى مەن باالنى ۇيىقتاپ قالدى. قالماقتار شاۋىپ كەتە باردى. ۇيدە تۇرىپ قانىشپەن باتىر اسىل

كوردى. كورسە، تورسىقتى باسىنا قويعان ەكەن، ونىمەن بىرگە اتىن دا باسىنا قويىپتى. قانىشپەن باتىر ارى سىعاالپ، 
بەرى سىعاالپ تورسىقتى اتايىن دەپ ەدى، اتسا وعى اتىنا تيەتىن بولدى. ءبىر زاماندا قاراپ تۇرسا، اتتىڭ ءتورت 

اسىنان تورسىقتىڭ باسىن كوردى. سونى قانىشپەن باتىر كوزدەپ اتتى. وق تيگەن تورسىقتىڭ داۋسىنان اياعىنىڭ ار
جان -شوشىپ، ات باالنى اال جونەلدى. باال ويانا كەلىپ قاراسا، جانىنداعى كىسىلەردىڭ ءبارى كەتىپ قالعان. جالما

عا تولتىرىپ تورسىعىن قانجىعاسىنا بايالپ، قوينىن قۇمباال تورسىققا باسىن تىعىپ جىبەرىپ ايران ءىشىپ، تويىپ الىپ، 
 الىپ، باال سوعىپ جونەلەدى. كەلە جاتقان جولىندا ءبىر كەمپىر تۇر: 
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ە شىقتى. پەرىپ وت-پەن كەمپىردىڭ كوزىنە پەرىپتوپىراق توقتاماستان باال. دەپ – كەت، جەي قاالشتى مىنا باالم، –
سونىمەن ءۇش كەمپىردەن ءوتتى. كەمپىرلەر كوزىن ۋقاالپ قاال بەردى. باال، الدەن ۋاقىتتا، قالماقتىڭ اتىنىڭ شەتىنە 

وز كجەتىپ وزىپ شىعىپ، قالماقتان كوز ۇشىم جەر شىعىپ كەتتى. شاھاردا اتتىڭ جولىن توسىپ تۇرعان كوپ كىسى 
ۇشىم جەردەن ءبىر قارايعان كوردى. قانىشپەن باتىر ءوز اتىنىڭ كەلە جاتقانىن ءبىلدى. سويتكەنشە بولعان جوق، 
كۇرەڭ قاسقا اتپەن باال توپتان وتە شىقتى. قانىشپەن باتىر اتىن بايتەرەكتىڭ تۇبىنە اياڭداتىپ بايالپ تاستادى، 

قىزدى »رتىن قانىشپەن باتىر ورىندادى. ەندى قانىشپەن باتىر ەشكىمگە كورسەتپەي. سونىمەن، پاتشانىڭ ەكى سە
 قتىرىپال كىسىنى تيگەن قولىنا قالماق كۇرەسكەندە بۇرىن. كۇرەستى باتىرىمەن قالماقتىڭ كەلگەن دەپ –« االم

 زاقاق وتىرعان جاندارىندا. ەكەن بىلمەيدى كۇرەستى باتىر قانىشپەن. بەردى ۇيىرە قانىشپەندى. ەكەن جىبەرەدى
 ءداۋدى االب دەگەندە –« باالم، كوتەرىپ ال!»قانىشپەن باالنىڭ جىعىلماعانىنا قۋانىپ: « كەۋ،كەۋلەپ»اقالدارى اقس

 پبەرى تاستاي جەرگە قانىشپەن. دەدى– «!تاستا جەرگە»: اقساقالدار سوڭ سونان. تۇردى جاي دا الدى كوتەرىپ
 باال .دەدى –« باالم، بىالي كەت!»اتتى. اقساقالدار: ج سۇيەپ باسىن دەنەسىنە باالنىڭ ءداۋ. قالدى تۇرىپ جانە

 اتىرب قانىشپەن سونىمەن،. كوردى ۇزىلگەنىن شورت اياعىنىڭ ءداۋدىڭ جىققان ەدى، بەرىپ جۇرە بىالي قوزعالىپ
 شىداماي، ەككەج-جەكپە سىندىرىپ، بەلىن اياعىن، سوعىپ كوتەرىپ جىعىسىنشا باستاپقى شىداتپادى، ءداۋدى كەلگەن

الماقتار ەلىنە قاشىپ قۇتىلدى. سونىمەن، پاتشا قانىشپەن باتىرعا كۇنىكەيدى بەرمەكشى بولىپ، قىرىق كۇن ويىن، ق
وتىز كۇن تويىن قىلىپ، قىزىق كورىپ جاتا بەردى. قانىشپەن باتىر قىزدى ءالى العان جوق. باياعى بايتەرەكتىڭ 

 سوسىن دىقىز بارىپ، قۇرىتىپ تۇقىمىن قالماقتىڭ –اتىردىڭ ويى تۇبىنەن ءۇي تىگىپ جاتا بەردى. قانىشپەن ب
. جىبەرسىن تجىگى الپىس جىگىتتەن ءالدى جانىما مەنىڭ»: جىبەردى حابار پاتشاعا باتىر قانىشپەن كۇنى ءبىر. الماق

ىز جارار عانىمقامتى شولىپ الدىنان ەرتەرەك سوندىقتان،. جۇرەر جەتپەي ءالىمىز قالسا، كەلىپ ۇستىنە ەلدىڭ قالماقتار
پاتشا الپىس جىگىت ەرتىپ بەرىپ، سونىمەن قانىشپەن باتىر قالماققا قاراي جول تارتىپ كەتتى. جولشىباي «. ەدى

قولىن  سىرنايالتىپ جاتقان قالماقتىڭ قالىڭ-كەلە جاتىپ ءبىر تاۋدىڭ توبەسىنە شىعا كەلگەندە ار جاعىندا ولەڭدەتىپ
. ىدەد –« مۇندا قانىشپەن باتىر بار ما؟»تتا قالماقتان ءبىر ادام كەلدى. كەلىپ: كورىپ تۇرا قالدى. ءبىر ۋاقى

 ازاقتارق دەپ – ،«بەر جۇرە وسىندا، باتىر قانىشپەن ەندەشە،». دەدى – ،«كەرەك باتىر قانىشپەن جالعىز بىزگە»
 .ايتتى

 تۇرا شابىڭدار. سوندا قالماقتىڭ قاراي قالماققا بىتىراپ ارتىمنان سەندەر بەرگەندە، جاقىنداي قاراي قالماققا مەن –
 تقانىنداي،اي. كەتتى ءجۇرىپ دەپ –بەتى ءبىر قايرىالر، ەگەردە كەيىن قاراي ءبىر كەتسە، بىزگە ماڭگى بۇرىلمايدى، 

 تىنەنوك قورقىپ قالماقتار. شاپتى تۇرا قاراي قالماققا تۇرعان ويدا باسىنان تاۋدىڭ جولداستارى بەرگەندە جاقىنداي
اي قاشتى. قازاقتىڭ الپىس جىگىتى قۋدى. جەتكەنىن قانىشپەن باتىر ۇرىپ جىعا بەردى. جەتپەگەنىن قۋىپ قار كەيىن
 :الىپ جيىپ جولداسىن الپىس باتىر قانىشپەن. تىقتى شاھارىنا –اكەپ 

ولداستارىن ج دەپ – بارايىن، پاتشاسىنا مەن بەرىڭدەر، تىنىقتىرا اتتارىڭدى بارىپ ويعا ءبىر جەرگە، مىناۋ سەندەر –
جونەلتىپ، قاسىم دەگەن قالماقتىڭ پاتشاسىنىڭ التىن سارايىنا بارىپ اينەكتەن قاراسا، قاسىم پاتشا التىن بەسىكتىڭ 

يدارىنان مەسىگىمەن سۋىرىپ الىپ، التىن ا-ىشىندە جاتىر ەكەن. قانىشپەن باتىر ات ۇستىندە تۇرىپ اينەكتەن بەسىك
 ۇستاپ تۇرىپ:

 .دەدى –سىڭ بە؟ كىرە دىنگە انە،ق –
 قاسىم پاتشادا زارە جوق.

 :پاتشاعا باتىر قانىشپەن. دەدى – جارايدى، كىرەيىن، كىرەيىن، –
. جوق ءحالى بەرمەسكە پاتشانىڭ قاسىم. دەدى – االمىن، باسىڭدى بەرمەسەڭ، ماعان ءتاجىڭدى التىن باسىڭداعى –

ە الىپ، شاھارىنداعى شىركەۋىن بۇزعىزىپ، تۇگەل دىنگ ءتاجىن التىن باسىنداعى تۇرىپ، باقىرتىپ باتىر قانىشپەن
كىرگىزدى. قانىشپەن الپىس جولداسىنا كەلىپ، ەرتىپ الىپ ءوز شاھارىنا كەلسە، شاھارىن تۇگەلىمەن ءبۇلدىرىپ، 

انىن مەن حانىمنىڭ تاب قان. پاتشانىڭ التىن سارايىنا دەيىن سىندىرىپ، پاتشا-ادامدارىن ولتىرگەن، كوشە تولعان
ءبىر  دەپ قالماقتاردىڭ« كۇنىكەيدى تاۋىپ بەرىڭدەر!»ءتىلىپ،تۇز سالىپ، ولمەسە دە ءولىمشى قىلىپ تاستاعان. 

قولى كەلىپ، وسىالي بۇلىنشىلىك جاساعان. قانىشپەن باتىر مۇنى كورە ساال، كەيىن قاراي الپىس كىسىمەن قايىرا 
اسشىالرىڭ سەندەردىڭ ب»لماقتاردىڭ قالىڭ قولىنا جولىقتى. كەلىپ قانىشپەن باتىر: ءجۇردى. كەلە جاتىپ، جاتقان قا

 باتىر نقانىشپە سونسىن. دەدى – ،«مىناۋ-باسشىمىز». كورسەتتى ادامدى ەكى-بىر ىشىنەن. سۇرادى دەپ –« كىم؟
ارىنا مويىند ۇشىپ زارەسى تانىپ، ءبارى. دەدى – «نە؟ مىناۋ»: الىپ سۋىرىپ ءتاجىن التىن پاتشانىڭ قاسىم قوينىنان

سۋ كەتىپ تۇرعاندا، قانىشپەن باتىر التىن ءتاجدىڭ ءبىر جاق شەتىن تۇتاتىپ ەدى، قاسىم پاتشا سالىپ جەتىپ كەلىپ 
ىندىرىپ ايتىپ اياق ءتۇس-قالدى. كەلگەننەن كەيىن، قاسىم پاتشاعا قانىشپەن باتىر ەلىنىڭ ءبۇلىنىپ قالعانىن باستان

ەيىن، باسشى بولعان ەكى باتىرىن قاسىم پاتشاعا ولتىرگىزىپ، قالعانىن ەلگە قايتارىپ جىبەردى. قانىشپەن بولعاننان ك
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. دەدى –« جيىرما ءتورت ساعاتتا شاھارىمدى شاھار، كىسىمدى كىسى قىلىپ بەر!»باتىر تۇرىپ، قاسىم پاتشاعا: 
 :پاتشا قاسىم

 .دەدى –يىن، كەلە بارىپ ۇيگە بولسا لىكمۇمكىنشى بوساتىڭىز، سوتكە ءبىر بوالدى، قۇپ، –
 كەلىپ جانىنا شاھاردىڭ قالجىراعان، كۇندەي نەشە وزدەرى دەپ، –، «جارايدى، بارىپ كەل»قانىشپەن باتىر: 

 ارايىنس التىن پاتشانىڭ. جاتىر ءجۇرىپ كوشەدە باياعىداي ادامدارى شاھار،-شاھارى تۇرسا، تاڭەرتەڭ. قالعان ۇيىقتاپ
ىشپەن باتىر تۇرىپ، اتاسى پاتشامەن امانداسىپ، پاتشا قىزىن قانىشپەن باتىرعا قان. قويعان جايناتىپ دا بۇرىنعىسىنان

بەرىپ، كوڭىلى شات بوپ جاتا بەردى. قانىشپەن باتىر قاسىم پاتشانى اتاسى ءوز پاتشاسىنىڭ ۇيىنە قوناققا شاقىرتقىزىپ، 
شاقىرتقىزىپ، ەكى پاتشانى دوس قىلىپ قويدى. ەكى شاھار مۇسىلمان بولىپ، ءوز پاتشاسىن قاسىم پاتشاعا قوناققا 

ەسەن -تىنىش جاتا بەردى. ءبىر كۇنى قانىشپەن باتىر كۇنىكەيدى الىپ، قانشا جاساۋمەن كەمەگە ءمىنىپ، ەلىنە امان
 كەلىپ، اكەسىن تىرىدەي كورىپ، ءسويتىپ بارىپ، مۇراتىنا جەتكەن.

 . نارىك باتىر36
ى زاماندا نارىك دەگەن باتىر بولىپتى. وزىنەن تۋعان باالسى جوق ەكەن، ءبىر قۇل شورا دەگەن باالنى اسىراپ، بۇرىنع

دەگەن  «كىسى باالسى كىسەندەسە دە تۇرماس»وزىمنەن تۋعان باالم جوق، »باال قىلىپتى. ءبىر كۇنى ويالپتى: 
مەنى كىم كۇتەدى، سۇيەگىمدى كىم قولىنان جۋىپ ءسوز بار ەدى، مەنىڭ مۇنىم كەلىسپەيدى ەكەن، قارتايعاندا 

 – ،«ارۋالپ قويادى، ونان دا قالىڭ بەرىپ، ءبىر قاتىن االيىن، قۇداي تاعاال ماعان دا ءبىر باال بەرمەس پە ەكەن؟
 زىنقى جاسار التى ون دەگەن مەڭدىسۇلۋ جارلىنىڭ ءبىر بەرىپ، مال كوپ ەكەن، توقساندا جاسى كۇندە سول. دەپ
نەن قۇس ساال ساحاراعا شىعىپتى. قولىنداعى اق سۇڭقار دەگەن قۇسىن نوكەرلەرىمە قازاقاي حان كۇنى ءبىر. الىپتى

قۇسقا جىبەرىپتى، سۇڭقار جىبەرگەن قۇسىنا بارماي، بوتەن جاققا ۇشىپ جونەلىپتى. حان ءبىراز جەرگە شەيىن قۋىپ، 
تاۋىپ »كى اتپەنەن ماناعى قۇستىڭ كەتكەن جونىنە جىبەرىپتى جەتە الماي، ءوزى شارشاپ توقتاپ، ءبىر جولداسىن ە

 ەلىپك توبەسىنە سونىڭ سۇڭقارى. ەكەن تۇر ءۇي جالعىز ءبىر ايداالدا كەلسە، قۋىپ جولداسى. دەپ –« الىپ كەل
 –،«بەر لىپا قۇسىن حاننىڭ مىنا ما، بار كىسى بار؟ كىم ۇيدە»: كەلىپ قاسىنا ءۇيدىڭ جاساۋىلى حاننىڭ. قونىپتى
تىردىڭ ءۇيى ەكەن. مەڭدىسۇلۋ شىعىپ، قۇسىن الىپ بەرىپتى، مۇنىڭ با نارىك ەكەن، جوق ادام بوتەن. دەپتى

سۇلۋلىعىنا تالىپ ءتۇسىپ قالىپتى. ءبىراز جاتىپ، ەسىن جيىپ، تۇرەگەلىپ، اتىنا ءمىنىپ، قۇسىن الىپ، حانعا كەلىپتى. 
عىپ ر ايەل شىءبى ەدى، قونىپ ۇستىنە ءۇيدىڭ ءبىر داالدا ارسۇڭق». دەپ –« نەگە كەشىكتىڭ؟»حان سۇراپتى: 

 سوڭ سونان .دەيدى –، «الىپ بەردى، سونىڭ سۇلۋلىعىنا تالىپ ءبىراز جاتتىم، ەسىمدى جيىپ اتقا ءمىنىپ كەلگەنىم
 سالەم ىڭاحان»: ايتىپتى مەڭدىسۇلۋ وندا. جىبەرىپتى كىسى دەپ – ،«ءتيسىن ماعان االمىن، ايەلدى سول مەن»: حان
 كەلىپ انعاح. دەپتى – «ەكەن؟ ما اال قويان –ق، قاسقىردىڭ الدىنداعىسىن مىسى – الدىنداعىسىن ارىستاننىڭ ايت،

 مەنى ،دەپ قاسقىر باتىردى نارىك عوي، دەگەنى مىسىق مەنى دەپ، ارىستان نارىكتى»: ويالپتى حان سوڭ، ايتقان
پ، بارسا اقىرىپ الىش مۇنى دا ونان جەتپەس، كۇشىمىز كۇرەسسە جەتپەس، ىزءالىم باتىرعا نارىك. عوي دەگەنى قويان

 نارىك. جاتىپتى دەپ «ناۋقاستاندىم» كۇنى ءبىر حان دەپ، –،«كەلمەس ولىمگە جۇمساپ، قاتىنىن ءسويتىپ االيىن
 جىالننىڭ داھاراي ايتادى، دارىگەرلەر بولدىم، ولەتىن ناۋقاستانىپ مەن باتىر، نارىك»: ايتىپتى الىپ شاقىرىپ باتىردى
 ۇشىڭك سەنىڭ اق-جالعىز اكەلۋگە ءسۇتىن ايداھاردىڭ سول. دەپ –ولماسا ولەسىڭ، ب جازىالسىڭ، ىشسەڭ ءسۇتىن
–،«بەرەيىن ازىق تاۋسىلماس ات، ارىلماس. بەر اكەلىپ تاۋىپ ماعان سونى كەلمەيدى، شاماسى وزگەنىڭ كەلەدى،
ن، لگەنشە، مەن ولەيىو ءسىز بارايىن، مەن تاقسىر، بولسا، والي»: جوق نارسە ەش ويىندا باتىردىڭ نارىك. دەپتى

اق ءوزىمنىڭ ءۇيىم يەسىز قاالر، ءسىز ولسەڭىز، بۇكىل جۇرت يەسىز قالىپ بوتەن جۇرتتارعا -مەن ولسەم، جالعىز
 حان» :سۇراپتى ۇلۋمەڭدىس جاماعاتى. كەلىپتى ۇيىنە دەپ –، «ولجا بوالر، بۇگىن ۇيىمە بارىپ، ەرتەڭ جۇرەيىن

حان بەك قاتتى ناۋقاس ەكەن، ناۋقاسىنا ايداھاردىڭ ءسۇتى »باتىر ايتىپتى:  نارىك. دەپ – «ەكەن؟ شاقىرعان نەگە
 مەڭدىسۇلۋ وندا. دەپتى –، «دەپ شاقىرعان ەكەن، سوعان ەرتەڭ جۇرەيىن دەپ كەلدىم -كەرەك، سونى الىپ كەل،

مەنى  سوڭ كەتكەن سەن جۇمساپ، كەلمەسكە بارسا سەنى جوق، نارسەسى ەش تۇگىل ناۋقاسى حاننىڭ»: ايتىپتى
 ەنم سىنايىن، مۇنى»: ويالپتى ىشىنەن باتىر نارىك وندا. دەپتى –، «االيىن دەگەن ويى بار، سەن وعان بارما

 استىرتىن ىعىپ،قىز حانعا ءوزى قاتىننىڭ وسى بايقايىن، حان، ۇستىندەگى تاقتىڭ التىن اناۋ شالمىن، كارى توقسانداعى
دەپ كەتەيىن دە، تۇندە جاسىرىنىپ كەلىپ ءۇيىمدى بايقايىن، « مىنبارا ايداھارعا». شىعار جۇرگەن سويلەسىپ

، «قاتىننان بولىپ جۇرگەن بولسا، وندا قاتىندى ولتىرەيىن، قاتىن ناقاق بولىپ، حاننان بولسا، وندا حاندى ولتىرەيىن
ان بىرنەشە تۇرسا، ح تىڭداپ ءۇيىن كەلىپ، قايتىپ جاسىرىنىپ تۇندە. كەتىپتى الىپ ازىق ءمىنىپ، ات حاننان دەپ، –

سەنى الجىعان شالدان قۇتقارىپ، ءوزىم االيىن دەپ كەلدىم، »جولداستارىمەن ۇيگە ەنىپ، مەندىسۇلۋعا ايتىپتى: 
. ەپتىد –، «رايىما ءجۇرسەنىڭ جاس ۋاقىتتاعى ءومىرىڭ دۇنيەدەن بەكەر بوسقا وتپەسىن دەپ، ەندى ءوزىمنىڭ سا

اق ايتىپ ەدىم عوي، ماعان توقسانداعى شال بولسا دا، قۇدايدىڭ بۇيرىقتى -دەناۋەل مەن»: ايتىپتى مەڭدىسۇلۋ وندا
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قوسقان ادامى. ءتىرى بولسا ءوزىن، ولسە ارۋاعىن كۇتىپ وتىرامىن، ماعان حان كەرەك ەمەس، ەندى كوپ وتىرما، 
نارىك باتىر  ەن سوڭ،كەتك حان ارتىنشا شىعىپتى، ۇيىنەن اشۋالنىپ، حان ۋاقىتتا سول. دەپتى–،«ۇيىمنەن شىعىڭىز

اننىڭ حاندى ولتىرسەم، قاسىنداعى ح»ۇيىنە كەلىپ، قاتىنىنا كوڭىلى ءبىتىپ، رازى بولىپتى. ونان سوڭ ويالپتى: 
ەر، ونان دا ءبىر بوتەن جاققا جاراندارى دا قاراپ تۇرماس، بەكەر كوپ ادام قىرىلىپ، قانى توگىلىپ، جۇرت بۇلىن

ارتىمنان كوپ قۋىپ كەلسە، ءوز وبالى وزىنە، »ندە ءۇيىن جىعىپ كوشىپتى. ەرتەڭى دەپ، –، «ءوزىم كەتەيىن
 :ايتىپتى شوراعا قۇل العان اسىراپ باياعى كوشىپ، كۇن بىرنەشە. دەپتى –، «كەلمەسە، ەش ادامعا تيمەيمىن

ن، سااليى ءۇي تاۋعا ءبىر جەردە پالەن بارىپ، ىلگەرى مەن ەكەن، جۇكتى نجەتكە ايى ۋاقىتتا سول مەڭدىسۇلۋ»
سەن شەشەڭدى الىپ مەنىڭ ارتىمنان كەل، ماعان جەتكەنشە شەشەڭ بوسانىپ ۇل تاپسا، وزىمنەن كەلىپ ءسۇيىنشى 

 سوڭ نكۇننە بىرنەشە. بەرىپتى جۇرە ىلگەرى ءوزى دەپ، –، «سۇرا، قىز تاپسا، وزدەرىڭ جايالرىڭمەن كەلەرسىڭدەر
 قۋىپ انسوڭىن اكەسىنىڭ دەپ –« سۇيىنشى سۇرايىن»ل شورا: ءقۇ. تاۋىپتى باال ۇل ءبىر تولعاتىپ، مەڭدىسۇلۋ

 عانىندىقاال» دەگەندە، – ،«!تاپتى ۇل شەشەم اكە، سۇيىنشى،»ء: ەكەن جاتىر سالىپ ءۇي اكەسى كەلسە،. بەرىپتى
. دەپتى – ،«قويدىم شورا باتىر ءىنىسىن شورانىڭ قۇل». دەپتى – «قويدىڭ؟ كىم اتىن ءىنىڭنىڭ شىراعىم، ال،
 قىاليىن، االب ەكەۋىڭدى دەسەڭ، تۇرامىن». دەپتى –، «شىراعىم، سۇيىنشىڭە ەلىڭە قايتقىڭ كەلسە، ازات قىاليىن»

 ناناتى. «مىنكەتە ەلىمە بەرسەڭ، ۇلىقسات سەن»: شورا قۇل وندا. دەپتى – ،«بولسىن ءىنىڭ ول اعاسى، سەن
ىپ بارىپ، ءبىر قىردىڭ استىنا ءتۇسىپ، قايتا كەل-ارىپب. بەرىپتى جۇرە جۇگىرىپ جاياۋ بەرىپ، وزىنە اتىن ءتۇسىپ،
ان ازات ەتكەنىڭ راس بولسا، سوڭىمن»اكە، مەن سەنى تاستاپ قايدا كەتەيىن؟ نەگە سەنەيىن دەپ ەدىم، »ايتىپتى: 

قۋماس، وندا باال دا قىالر، جوق شىنىمەن ازات ەتپەگەن بولسا، مەنى تەك قۇل ەتۋ ءۇشىن جۇمىسىما قىزىعىپ 
دەپ ويالپ ەدىم، ەندى مەن سەندە تۇرسام، راس باال بوالرمىن، باتاڭدى « گەن بولسا، وندا مەنى جىبەرمەسجۇر
 .ۇرىپتىت جەردە سول سالىپ، ءۇي سوڭ مۇنان. اكەلىپتى اكەسىنە كوشىرىپ شەشەسىن الىپ، باتاسىن دەپ، –، «بەر

 ۇيدە تۇرسام ۋاقىت وتپەس،»ەرجەتكەنشە اسىعىپ: نارىك قارتايعانشا باال كورمەي تارىعىپ جۇرگەن ادام، باالسى 
تىپ دەگەن ءتىلىن ەسى« اتا»جاراق ىستەتىپ كەلەيىن، وسىنىڭ ءبىر -تۇرمان، قارۋ-تۇرىكپەن جۇرتىنا بارىپ ات

 يىنەۇ كۇنى ءبىر. ءجۇرىپتى جىل جەتى جۇرتتا سول نارىك. كەتىپتى ءجۇرىپ دەپ، –، «ولسەم ارمانىم بولماس ەد
ەپ. قۇشاقتاپ، د« اكەڭ كەلەدى»ە جاتقانىن قاتىنى مەڭدىسۇلۋ كورىپ، ەكى باالسىن الدىنان شىعارىپتى، كەل قايتىپ

باالسىن ءسۇيىپ، ءبىرىن الدىنا مىنگىزىپ، ءبىرىن ارتىنا مىنگىزىپ، ۇيىنە كەلىپتى. نارىك ۇيىنە كەلىپ تىنىعىپ، دەمىن 
ڭ قىزىعىن كوردىك، ەندى قالىڭ بەرىپ، قىز ايتتىرىپ، مۇنىڭ قۇدايدان باال تىلەپ، ونى»الىپ، ەكەۋى سويلەسىپتى: 

 ايتتىرىپ ىنقىز بايدىڭ ءبىر جەردەگى جاقىن بارىپ، ەرتىپ شورانى قۇل كۇنى ءبىر. دەپتى –، «دا قىزىعىن كورەيىك
داپ وي ايق شاقتى ون ءبىر ماعان جەرىڭنەن بارعان اعا،»: ەكەن قالعان ايتىپ شورا باتىر جۇرەردە. بولىپتى قۇدا

 ون ءبىر تەك الماي، نارسە ەش قۇداسىنان بولعان جاڭا. دەپ –،«اكەلىپ بەر، سونى ەرمەك قىلىپ ويناپ جۇرەيىن
 باال ەكت ەمەس، قاجەت دۇنيە باتىرعا نارىك»: كۇلىسىپتى قۇداالرى وندا. دەپ «كەرەك ويىنعا باالعا» الىپتى، قوي

توقىمى مەن قىرىق -را ون قويدى قۋاالپ، داالدا ويناپ جۇرسە، ەرشو باتىر كۇنى ءبىر. دەپ – ،«جۇرۋگە ويناپ
 -«مۇنىمەن سويلەسىپ نە سوزگە جاريمىن»ات ايداعان ءبىر ادام جاقىنداپ كەلىپ، مۇنىڭ باال ەكەنىن كورگەن سوڭ، 

، شاقىرىپ، پدەپ بۇرىلىپ جۇرە بەرىپتى. سوندا شورا باتىر: وزىنە جولىقپايىن دەپ باالسىنىپ كەتكەنىنە اشۋالنى
ىم، ءوزىڭ شىراع»دەپتى. وندا ول كىسى ايتىپتى: « جولىڭ بولسىن، كىمسىڭ؟»توقتاتىپ كەلىپ سالەم بەرىپ: 

 باتىر مقىرى با، امان باتىر نارىك اعامىز». دەپتى – ،«باالسىمىن باتىردىڭ نارىك». دەپ–«كىمنىڭ باالسىسىڭ؟
ى قالماكقا اتتانىپ بارىپ ەدىم، قىرىق جولداسىمدى ءولتىرتىپ، جەردەگ پالەن الىپ كىسى قىرىق قاسىما دەگەنمىن،

 بولسا اليو»: ايتىپتى باتىر شورا وندا. دەپتى –، «قىرقىنىڭ اتىن ايداپ، تەك ءوزىم عانا قايتىپ كەلە جاتىرمىن
الال ريزا : »تىايتىپ باتىر قىرىم وندا. دەپتى – ،«كەتەرسىز بولىپ قوناق كورىسىپ، اعاڭا ءجۇرىپ، اۋىلعا ءبىزدىڭ

 .دەپتى –، «بولسىن، شىراعىم، ءىسىم اسىعىس، اعامىزعا سالەم ايت!
شورا باتىرعا قىرىم باتىر داالدا جولىعىپ قوناقاسى بەرۋگە جاراماي، قۇر اۋىز جىبەردى »نارىك باتىردىڭ باالسى: 

قوناقاسى جەگىزىپ  جەردە وسى سويىپ، قويدى مىنا ءتۇس، اتىڭنان»; دەپ –، «اۋ-دەگەن سوزگە قويار
: ايتىپتى ىرىمق. ەكەن دەگەن سويايىن دە ءبارىن كەلىپ، ايداپ قويىن. ءتۇسىرىپتى اتىنان بولماي دەپ –، «جىبەرەيىن

 جەگىزىپ، ءپىسىرىپ، قويىن ءبىر. دەپ – ،«بوالر دا قوي ءبىر ادامعا جۇرگەن شارشاپ قاعىپ ات شىراعىم،»
 –، «شىراعىم، مىناۋ اتتاردىڭ اراسىنان قاالعان اتىڭدى الىپ قال»اتىر ايتىپتى: ب قىرىم تۇرعاندا، دەپ اتتاندىرايىن

 مىناۋ ىز،قيساڭ ماعان. كورىنبەيدى مىنەتىن مەن ىشىندە اتىڭىزدىڭ قىرىق مىناۋ»: ايتىپتى باتىر شورا وندا. دەپ
تەمەيمىن، ساعان ات قيماستىق ىس شىراعىم،»: ايتىپتى باتىر قىرىم. دەپتى – ،«بەرىڭىز اتىڭىزدى كەر استىڭىزداعى

ءبىراق جاسىمنان ءمىنىپ، جاۋ جاۋالعان كارى جولداس بولعان ات ەدى، مۇنىڭ ءبىر تۋعان ءىنىسى بەستى ءبىر كەر 
 ارىپب»: ايتىپتى باتىر شورا وندا. دەيدى –، «ات بار، مۇنان ارتىق بولماسا كەم ەمەس، سونى كەلىپ الىپ كەت!
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 ىرسام،وت تۇسپەي اتتان كەر كۇندىك، قىرىق اتقا قىرىق». دەپ –« ەشە كۇندە جەتەسىڭ؟ن ەلىڭە ءوزىڭ االيىن،
. وراش دەيدى – ،«االرمىن بارىپ بارعاندا ەلىڭىزگە ءوزىڭىز ەندەشە، جارايدى،». دەپتى – ،«جەتەمىن كۇندە بەس

ۋاق رەگىن شايلىقتىر، اتاعىڭدى ارۇج اراالپ جۇرتىن قالماقتىڭ ونىمەن دەگەن، تاسپاگەر – اتى اتتىڭ دەگەن ساعان»
 ۇندەگىدەيك سوڭ، مۇنان. ايتىپتى نارىككە سالەمىن باتىردىڭ قىرىم. بەردى جۇرە باتىر قىرىم دەپ، –« كوتەرسىن!

-قارۋ يىندىرىپ،ك كيىمىڭدى اكەلگەن ىستەتىپ بيىلعى»: ايتىپتى مەڭدىسۇلۋ كۇنى ءبىر. بەرىپتى جۇرە ايداپ قويىن
 جاراعىن-قارۋ كيىندىرىپ، كيىمىن دەپ، – ،«جارايدى»: تە نارىك. دەپ–،«رىپ، قۋانايىق تااسىندى جاراعىڭدى
 استىڭا گىزىپ،مىن سالىپ تۇرمانىن-ات التىن تۇلپارىما شۇبار مەنىڭ ەندى»: ايتىپتى قۋانىپ جاراسقانىنا اسىندىرىپ،
انىنا تۇرمانىنىڭ باالسىنا جاراسق-ىنىڭ، اتجاراع-قارۋ كيىمىنىڭ، مىنگىزىپ، ەرتتەپ دەپ، – ،«كورەيىك جاراسقانىن
 ارسەنىن ءار قۋانىپ، دە ءوزى باال. دەپ –، «بۇالي اياڭداپ ءجۇرشى-شىراعىم، والي»شەشەسى ايتىپتى: -قۋانىپ، اكە

 ەسىنە تا تاسپاگەر دەگەن «االمىن بارىپ» ونان ءتۇسىپ، ەسىنە باتىر قىرىم باياعى جۇرگەندە بىالي-والي ويالپ،
دەگەن كۇنى اسىپ كەتكەن ەكەن. ءبىر ۋاقىتتا باال شاۋىپ اال جونەلدى. باالسىنىڭ قايدا « بارام»پ، ويالسا، ءتۇسى

شەشەسى، اعاسى جىالپ وتىرا بەرىپتى. ءبىر كۇنى قىرىم -بۇالي ىزدەپ تابا الماي، اكە-كەتكەنىن بىلە الماي، والي
–،«ول شەتى مەن بۇل شەتىنە كوز جەتپەيتىن كوپ جاۋ كەلەدى» باتىردىڭ داالداعى قاراۋىلشىسى شاۋىپ كەلىپتى:

 شتىكۇ تانىسام مەن باال، جاس جاسار جەتى شىعار، ەمەس جاۋ ول قورىقپاندار،»: ايتىپتى باتىر قىرىم وندا. دەپ
ڭ بىرەۋدى .شىعار ارۋاعى باتىردىڭ شورا سول. بولعان مەزگىلى االتىن تاسپاگەردى كەلىپ، باتىردىڭ شورا نارىكۇلى

تىلىندە، بىرەۋدىڭ كوزىندە بار، ەشقايسىسىڭ شىقپاڭدار، مەن ءوزىم بارىپ، ەل ىشىنە كىرگىزبەي، سول جەردە 
 لدىنانا باتىردىڭ شورا. دەپ –« توقتاتىپ، ۇستىنە ءۇي اپارىپ تىگىپ، قوناق ەتىپ، اتىن بەرىپ جونەلتەرمىن

ى قالىڭ قاپتاپ كەلەدى ەكەن، ەل ىشىنە كىرمە، وسى ارۋاع ڭباباڭنى-اتا» وڭعارىلسىن، ساپارىڭ باتىر،»: كەلىپ
، دەپ. ءۇي الىپ كەلىپ تىگىپ، قوناق ەتىپ، اتىن بەرىپ قايتارىپتى. اتىنا كوڭىلى ءبىتىپ، «جەرمەن جونەلتەمىن

 دەپ «دەپ جىالپ وتىر ما ەكەن بىلەيىن« ولدى»شەشەم مەنى نە دەپ وتىر ەكەن، ء-اكە»قۋانىپ، ۇيىنە كەلىپ، 
ىم كيگىزىپ جوق پالەنى باستاپ، كي»جاسىرىنىپ كەلىپ، ءۇيىن تىڭداپتى. تىڭداپ تۇرسا، اكەسى شەشەسىنە ايتىپتى: 

كيىم كيگىزگەنمەن جاياۋ باال قايدا باراتىن ەدى، »وندا شەشەسى ايتادى: «. قۋانتامىن دەپ، جالعىز باالدان ايرىلدىڭ
 شەشەسى-اكە. دەپ –،«ەمىن دەپ، الىپ قاشىپ كەتكەن عويجوق سۇمدىقتى باستاپ، الجىعان اتىڭدى مىنگىز

 ايدانق شىراعىم،»: سۇراپتى قۇشاقتاپ جاعىنان ەكى ەكەۋى. كەلىپتى كىرىپ باتىر شورا وتىرعاندا، ءسويتىپ
 تۇنء نەشە كۇن، نەشە اكە،. كەلدىم الىپ اتىمدى تاسپاگەر جاۋاليتىن جاۋ بارىپ، اعاما قىرىم». دەپ–«كەلدىڭ؟
 قايىرلى تىڭا شىراعىم،»: كورىپ سىناپ شىعىپ اكەسى. دەپتى–،«امايدى ەكەن، شىعىپ سىناپ بەرىڭىزشارش شابىسقا
 ۇزەڭگى تولسا، قالماق جۇزىنە جەر بولسا، تۇمان قارا ءجۇزى دۇنيە ەكەن، ءوزى تۇلپاردىڭ ناعىز بولسىن،

بولسا، ون ەكى كۇن، ون ەكى  والي». دەپتى – ،«شارشاماس شابىسقا ءتۇن ەكى ون كۇن، ەكى ون شىعارماستان
 .دەپتى –، «تۇندە دۇنيە تولعان جاۋ بولسا دا قىرارمىن!

 . بوگەن باتىر37
 كۇندەردە كۇن وتكەندە،

 كۇن مارىنە جەتكەندە،
 اقبورىق بۋاز بوالدى
 تۋارمانعا جاقىنداپ.

قا دەپ قاستىق ويالپ، اقبورىق« الدى بوگەن كاپىردەن قىز»قانىكەي، تىنىكەي: -بۇل نوعايلى حانىنىڭ قىزدارى
 كۇندەس بوالدى، ەگەردە باال تاپسا، وعان زاالل كەلتىرمەكشى بولىپ، مىستان كەمپىرگە سويلەسىپ قويادى.

دەپ، قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى كەلەدى. الدەنەشە كۇن قوناق  -«قۇتتى بولسىن ايتامىز»بوگەن باتىردىڭ ايەلىنە 
ت سالىپ، جايىق بويىندا ي-بوگەن باتىر، ەدىل»رىنا تايانعاندا، قىرىق باتىر بىالي دەيدى: بولعاننان كەيىن، قايتۋال

 .كەتەدى ەرىپ بوگەن قيماي، كوڭىلدەرىن باتىرالردىڭ دەيدى، –، «قۇس جۇگىرتەلىك، بىزبەن بىرگە ءجۇر
 بۇل باتىرالردى سۇراساڭ

 ءسۇيىنىشتىڭ ۇلى توعان بار 
 بار!ال، وڭايىن دەسەڭ، سوعان 
 قىرىمنان شىققان تارعىن بار

 جاۋ كەلسە، جالعىز ءوزى بار.
 ال سول كۇندەردە قاراساڭ،

 باسىلماي جۇرگەن قارقىن بار.
 بۇل باتىردىڭ ىشىندە
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 كىمدەر بار دا، كىمدەر جوق.
 جاڭبىرشىنىڭ ۇلى تەالعىس،

 بوقساقتىڭ بويى بوز قامىس.
 مۇسادان تۋعان وتىز ۇل،

 ەندى سمايىل توباياق
 ويالپ تۇرساڭ و دا بار.

 وراقتان قالعان قوس جەتىم،
 قاراساي، قازي بۇ دا بار.

 ءبايبورى باي باالسى 
 الپامىس باتىر تاعى بار.

 الپامىسپەنەن دوس بولعان
 ءناسىلى كاپىر دەمەسەڭ، 

 قاراجان باتىر، بۇ دا بار.
 وسى سوزگە قۇالق سال،

 قۇالعىڭ سال دا ەسىڭە ال،
 بار. ەسىڭە الساڭ، نەسى

 بۇل كىسىنىڭ ىشىندە،
 شىنتەمىر ۇلى ءادىلحان.

 استىنا مىنگەن سارى اال ات،
 قولتىعىندا قوس قانات،

 ەڭىرەپ جۇرگەن ەر ەدى،
 ايىبى جالعىز دەمەسەڭ،

 سىمباتى سۇلۋ تورە ەدى،
 ءادىلحان تورە، بۇ دا بار. 

ر باتىردىڭ جايىققا كەلەدى. قىرىق ءبى-بۇل ۋاقىتتا باتىرالر جۇرمەكشى بولىپ بوگەندى ەرتىپ، قىرىق ءبىر باتىر ەدىل
ىققا ايەلىم باال تاپسا، ءسۇيىنشى سۇراپ اق جاي»ءيتى قاڭقىلداپ، قۇستارى ساڭقىلداپ، ءماز. بوگەن كەتەرىندە ەلىنە: 

 كەشىكپەي، كوپ سوڭ، كەتكەن بوگەن. بەرەدى جۇرە بولىپ مايرام-زءما باتىر. تاپسىرادى دەپ –، «كەلەرسىڭ
ر ۇل، ءبىر قىز تابادى. ۇلىنىڭ اتىن تۇرعىن، قىزىنىڭ اتىن اقبىلەك قويادى. مۇنى قانىكەي، ءبى تولعاتىپ اقبورىق

ىنا ەكى ءيتتىڭ ورنتىنىكەي ەستىپ، اقبورىققا اق ايۋدىڭ مۇرىن تەرىسىن يىسكەتىپ تالدىرىپ تاستاپ، ەكى باالنىڭ 
اس دەپ، ەكى قورجىن ب -« ەكى باالنىڭ ەكەۋىن دە جوق ەت»كۇشىگىن سالىپ مىستان كەمپىردى شاقىرىپ الىپ، 

ءدىلدا بەرەدى. بۇل ءسوزدى كەمپىر ەستىگەن سوڭ، قولىنا تەمىر تاياق الىپ، اياعىنا تەمىر ەتىك كيىپ، ەكى باالنى 
تاياقتان تەبەندەي، تەمىر ەتىكتەن تەڭگەدەي قالعاندا، ەكى باالنى بەتپاقتىڭ ارقاالپ ءجۇرىپ كەتە بەرەدى. تەمىر 

شولىندەگى، جوالۋشىنىڭ جولىنداعى سەكسەن كۇندىك شولدە جاتقان قىرىق قۇالش شىڭىراۋعا سالىپ، كەمپىر كەيىن 
 قايتتى.

ەڭدەي ن تابا الماي، نوعايلى رۋى سدەپ ايتا الماي، قاالي ەستىرتۋدىڭ امالى -« قاتىنىڭ كۇشىك تاپتى»بۇل ۋاقىتتا 
ەلدەن »اق، ءبىر ادام بوگەن باتىرعا حابار سالۋعا بارادى. بۇل ۋاقىتتا باتىر: -سوعىالدى. ايتسە دە كوپ ۋاقىت وتپەي

ساسىپ، قۇس سالىپ، يت جۇگىرتۋگە كوڭىلىنىڭ قوشى كەلمەي جۇرگەن كەز ەدى. -دەپ، اسىپ -«حابار بولمادى
پ ەد –امان با؟ »حابارعا بارعان كىسىگە جولىقتى. بوگەن باتىر امانداسىپ بولۋعا شىداماي: سول كەزدە اۋىلدان 

 سۇرادى. حابارشىنىڭ ءسوزى:
 ەلدىڭ اماندىعى قۇرىسىن!

 كەشەگى ءبىر كۇندەگى
 باقىتىڭ اسقان كەزىندە،

 بىرنەشە جىل جول ءجۇرىپ،
 كورىپ العان كورىكتىڭ،

 ءسۇيىپ العان تەكتىڭ، 
 اي، توعىز كۇن بولعاندا،تاپ توعىز 

 سوعىسىپ العان اقبورىعىڭ،
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 توعىز اي، توعىز كۇن بولعاندا،
 –قوس قارا مويناق كۇشىك تاپتى، 

دەپ حابار بەردى. بۇل ۋاقىتتا باتىر نە بوالرىن بىلمەي، قاسىندا جۇرگەن قىرىق باتىردى شاقىردى، بۇالر كەلگەن 
را مويناق يت تاۋىپتى، سونى دارعا اسىپ، يا بولماسا قۇال سۋ اي، جىگىتتەر، كەشەگى اقبورىق قوس قا»سوڭ: 

 ارب امال سوڭ، ايتقان باتىر. بەرەدى بۇيرىق دەپ –، «دەگەن دارياداعى ارالعا اپارىپ، ەكى كۇشىگىمەن تاستاڭىز
 كەرى استاپ،ت اكەلىپ كۇشىگىمەن ەكى ارالعا سۋداعى قۇال قيماي، اسۋعا دارعا الىپ، تاۋىپ اقبورىقتى باتىر قىرىق ما،

 .قايتتى
 ەندىگى حابار بۇدان ءۇش كۇن بۇرىن مىستان كەمپىردىڭ شىڭىراۋعا كەلىپ تاستاعان ەكى باالنىڭ جايىنان.

جيرەن كول مەن قىرىق قۇالش شىڭىراۋدىڭ ەكى اراسى سەكسەن كۇندىك جەر ەكەن. ءبىراق، بۇل شىڭىراۋ قاالسى 
ا كەرەك. كەمپىر تاستاعاننان كەيىن، ءۇش كۇننەن سوڭ، قىرىق نارعا جۇك كەرۋەنشىنىڭ جولىنداعى شىڭىراۋ بولس

ارتقان وزبەكتەر ون كۇن شولدە ءجۇرىپ، شىڭىراۋعا كەلىپ قوندى. شولدەپ كەلگەن سارتتار جۇگىن تۇسىرمەي 
اۋعاسىن ىرىق قجاتىپ، شىڭىراۋعا قاۋعا ساالدى، بۇل سالعان قاۋعانى ەكى باال جۇلىپ الىپ قاال بەرەدى. سونىمەن ق

 سالسا دا سارتتار سۋ الىپ ىشە الماي، شولدەپ ولەر بوالدى.
، «مەنى قۇدىققا سال، بولسا دا شولدەپ ولەتىن بولدىق قوي»كوپ كەرۋەننىڭ ىشىندەگى ءبىر مولداسى كەلىپ: 

 تومپيىپ ستىندەۇ اۋعانىڭق جاقىنداعاندا، تۇبىنە قۇدىقتىڭ ۋاقىتتا بۇل. ءتۇستى قۇدىققا بايالتىپ، ارقان بەلىنە دەپ –
ى دەپ، تۇرا ۇمتىلىپ ەدى، قاسىنداع« االيىن جۇلىپ باسىن» سالىپ، كورە باال مولدانى. كوردى باالنى ەكى وتىرعان

 قارىنداسى ادام ەكەنىن ءبىلىپ جىبەرمەدى.
 ەكى باالنىڭ ءسوزى:
 قۇداي ەدى پانامىز،
 شىڭىراۋ ەدى انامىز،

 شىڭىراۋدان تۋعان باالمىز،
 قۇدايدان بوتەن پانا جوق،

 شىڭىراۋدان بوتەن انا جوق،
 قۇالقتان بوتەن قارا جوق،

 ءتاڭىرى سالسا شارا جوق، 
 والي بولسا، ەي اعا،
 –سۋ االم دەپ ويالما! 
: مولدا. دەيدى –سۋ كەرەك بولسا، ءبىزدى جارىق دۇنيەگە شىعارىپ، ءتۇرلى ولجا بەر، »دەپ، سۋ بەرمەيدى. 

 تىرىپ،قۇشاقتاس باالنى ەكى سىلكىپ، ارقاندى مولدا. بەرەدى ۋادەسىن دەپ – «شىعارام دۇنيەگە جارىق بەرەم، ولجا»
قاۋعانى جيناپ، داالعا شىقتى. باالالر جاالڭاش ەكەن،ابيۇرى كورىنەتىن بولدى. سوندىقتان باالالرعا كويلەك، دامبال 

« بەرەم»كوشە باستايدى. باال ەرىپ كەتەدى. باالعا بەرىپ، قاالشىالر ابدەن تىنىعىپ الىپ، ەكى كۇننەن كەيىن 
دەگەن سىيلىعىن ءۇش كۇنگە شەيىن بەرمەي اۋرە ەتەدى. بۇل ۋاقىتتا باال سىيلىق بەرمەيتىنىن ءبىلىپ اشۋالنادى، 

 باال ۇرعىنت بولعاندىقتان تۇقىمى باتىردىڭ تەگى. باستايدى ۇرا دەپ –« نەگە اشۋالناسىڭ؟»وسى ۋاقىتتا سارتتار 
ردى قاڭعىرتىپ رلەساۋداگە الىپ، تارتىپ جۇگىن تاي سەكسەن نارىن، قىرىق قولىنداعى قاالشىالردىڭ شىداماي، قورلىققا

قالدىرادى. قىرىق نار، سەكسەن تاي جۇكپەن، شىڭىراۋدىڭ باسىندا قالعان قارىنداسى اقبىلەككە كەلەدى. كەلگەننەن 
بۇالن اتىپ، كۇن -ن جاق، جىڭعىلدان شىڭعاق وق جاساپ قۇالنسوڭ، جۇكتى اقتارىپ كيىنىپ االدى. قابىرعادا

 كورىپ جاتا بەرەدى.
باياعى بوگەن باتىر قايعىالنىپ، قاتىنى كۇشىك تاپقان سوڭ، جۇرت بەتىن كورە الماي، ۇيدە جاتا بەرەدى ەكەن. 

ىق بويىنا يت سالەمدەسىپ جايبۇل بوگەننىڭ قايعىالنعانىن ءبىلىپ، ءوزىنىڭ جولداستارى، قىرىق باتىر قايتا كەلىپ، 
 جايىققا قاراي قىرىق كوكجال، كىلەڭ باتىرالر كەلە جاتقان سياقتى.-سالىپ، قۇس جۇگىرتۋگە ەرتىپ كەتەدى. ەدىل

 قىرىق كوكجال بىرىگىپ
 كورىنگەنگە ۇرىنىپ،

 اۋىزدارى بىرىگىپ
 ەدىلگە قاراي جۇرەدى.

 ىقتىڭ شوبىندەي بولىپ سۋعا قونعان اققۋ، قاز، ۇيرەك، تاعىەدىل سۋىنىڭ بويىنداعى جەر بەتىندەگى قالىڭ توعايل
قۇستارعا، قىرىق ءبىر كوك تۇيعىندارىن ۇشىرىپ جىبەرەدى. بۇل ۋاقىتقا شەيىن بوگەن باتىردىڭ سارى اال تۇيعىنى 

ىن يعومىردە قاشپاعان ەدى. بۇل قۇسقا سالعان ۋاقىتتا جەر باۋىرالپ قاشا باستايدى. سول قاشقان سارى اال تۇ
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قاشۋمەن كەلىپ، ەكى باال مەكەن ەتكەن قىرىق شىڭىراۋدىڭ قاسىنا كەلىپ، قاالشىنىڭ جۇرتىنا قونادى. تۇيعىننىڭ 
قونعانىن ءبىلىپ، اقبىلەك سۇلۋ تۇيعىننىڭ شۇباتىلعان جىبەك باۋىنان ۇستاپ قولىنا قوندىرادى. تۇيعىننىڭ قاشقان 

لە جاتقان بوگەندى كورىپ، جاقىنداعاندا اقبىلەك سۇلۋ قول قۋسىرىپ ىزىمەن كوپ ۋاقىتتان كەيىن بوگەن كەلەدى. كە
سالەم بەرەدى. باال كورمەگەن سورلى بويى ەلجىرەپ كەتىپ، سالەمىن قابىل االدى. ەكەۋى امانداسىپ بولعاننان 

 :ءسوزى قىزدىڭ. سۇرايدى قىزدان باتىر بوگەن دەپ –، «تۇيعىنىمدى بەر»كەيىن: 
 .دەيدى – ەتسىن، ەرمەك اعام بەر، تۇيعىنىڭدى سوعان ەدى، بار اعام ۇلكەن وزىمنەن ەدىك، ەكەۋ اعايىندى اتا، –

 قۇداي ەدى پانامىز،
 شىڭىراۋدان تۋعان باالمىز.

 قۇال جوندا ءوسىپ ەك،
 اينااليىن، جان اتا،

 تۇيعىنىڭدى بەرىڭىز!
 قاسىمداعى اعامنىڭ

 استىندا اتى، قولىندا قۇسى جوق.
 ان اعا.ەرمەك ەتسىن ج

 سەن بەرمەسەڭ، جان اتا،
 كىمدەرگە بارىپ ايتامىز،

 كىمدەردى ىزدەپ تابامىز؟
 جالعىز ەدى اعاەكەم،

 تۇيعىنىڭدى بەرىپ كەت.
 ەرمەك ەتسىن جان كوكەم.

 اعاممەن دوس بولىڭىز،
 مەن ءۇشىن اتتان ءتۇسىڭىز،

 جاقسى تاماق بار،-جاماندى
 اتتان ءتۇسىپ، جان اتا،

 ءىشىڭىز.بىزدەن تاماق 
 اعام اڭعا كەتىپ ەدى،

 جان كوكەمدى كورىڭىز.
 بىزبەنەن دوس بولىڭىز،

 اعا، ەشتەڭە ەتپەس،
 .دەيدى –تۇيعىنىڭىزدى بەرىڭىز، 

 بوگەننىڭ ءسوزى:
 ماڭدايداعى ەكى كوز

 بىرىنە ەل ەمەس.-بىر
 مەنى سىيالپ، اتا دەسەڭىز،
 اتاڭدى اۋرە مازاق ەتپەڭىز!
 مازاق ەتۋىڭدى جان باالم،

 ەكى دۇنيەدە ءجون كورمەن،
 ءجون بولماسا، جان باالم، 

 –تۇيعىنىمدى بەرىڭىز، 
دەپ بوگەن باتىر تۇيعىنىنا قولىن ۇسىنادى. ءسويتىپ، تۇيعىنىن الىپ بوگەن باتىر ەلىنە قايتىپ كەلە جاتقان سياقتى. 

جاعىنا -ڭداتىپ جەر تانابىن، جانسارى اال تۇيعىندى قامشى ەتىپ، شۇبار اتتى گۋلەتىپ، ەكى يىعىنان دەم الىپ، شا
االڭداپ، بوگەن سىندى سۇر پەرەن، ەلىنە كەلگەن سەكىلدى. ەڭسەسى بيىك اق وردا، ەڭكەيىپ بارىپ كىرەدى.تۇسە 

، «قۇدايىم شىڭىراۋعا باال بەرىپتى، ماعان نەگە بەرمەيدى؟»بارا قۇالدى، قۇر داالداعى باالنى كورگەن سوڭ زارالنىپ: 
 .جىاليدى دەپ –
 رتىپە تاعى بويىنا ەدىل باتىر قىرىق دەپ،–« تۇيعىنى قاشقان سوڭ، بوگەن باتىر سونى قۋىپ كەتىپ ەدى»
پەكشى بولىپ، تاعى كەلەدى. بۇل ساپار باتىر قان جۇتىپ، وتە جۇدەۋ بولعاندىقتان، قىرىق باتىردان ۇلىقسات كەت

 نى كيىم بولماي جاتا بەرەدى.سۇراپ، بارماي قاالدى، سول قالعاننان بوگەن ىشكەنى اس، كيگە
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 دەپ– «شىڭىراۋ ەدى انامىز»بىز ءبىر حابار ەستىدىك، بىر،ەكى باال »قانىكەي مەن تىنىكەي كەمپىرگە ايتادى: ء
 دىلداء باس قورجىن التى ەتىڭىز، جوق بولسا، تاستادىڭ؟ قايدا باالنى سول بولسا، والي. دەيدى – ءجۇر، زارالپ
. ەدىبەر جۇرە قاعىپ ەمپەڭ ءتۇرىنىپ، ەتەگىن ەكى قۋارىپ، كەمپىر ەستىگەن حاباردى بۇل. دەيدى – ،«بەرەمىز
كەيىن ءوزىنىڭ تاستاعان شىڭىراۋىنا جاقىنداي كەلىپ بايقاسا، بۇرىنعىداي ەمەس، ءۇي جانە  جۇرگەننەن كۇن بىرنەشە

ۇيگە  شى بولىپ، تىگۋلى تۇرعانجايىلىپ جۇرگەن مالدى كورەدى. ءبىر سۇمدىقتىڭ بولعانىن ءبىلىپ، كەمپىر قايىر
كەلەدى. كىرىپ كەلسە، اي دەسە اۋزى بار، كۇن دەسە كوزى بار جاس قىز باال وتىر ەكەن، سونى كورەدى. قىز 

 قىز دەپ –« نەعىپ، قايدان جۇرگەن ادامسىز؟»كەمپىردى كورىپ، سالەم بەرەدى، سالەم بەرىپ بولعان سوڭ: 
 – ،«ەدىم كەمپىر قايىرشى ءجۇرمىن، اداسىپ ەلىمنەن جوق، باي باال، جوق، كۇي جوق، ۇي»ء: كەمپىر. سۇرايدى
ۇيىندە تۇرعان قۇالننىڭ ءبىر سانىن بەرىپ تويعىزادى. كەتەيىن دەپ جاتقاندا  سوڭ، دەگەن «ەدىم قايىرشى». دەيدى

 ۇنشىعىس،ك – جولى ىنكەلەت»: قىز. دەيدى –« اعاڭنان دا قايىر سۇرايمىن، كەلەتىن جولى قايسى؟»كەمپىر ايتتى: 
ءجۇرىپ  ولىنا قارايج كەلەتىن باالنىڭ كەمپىر. كورسەتتى جولىن اعاسىنىڭ دەپ – ،«كۇنباتىس – جولى كەتەتىن

كەلە جاتقاندا، باالنى كوردى دە، جولدىڭ وڭ ەزۋىنە قيسايىپ قۇالي كەتتى. تۇرعىن باتىر كەمپىرمەن ءىسى بولماي، 
ىر سۇراعان الدىڭىزدان قاي»رقاسىندا، وتە شىقتى. ۇيگە كەلگەسىن قارىنداسى ايتتى: ون قۇالنى قولىندا، ون قۇالنى ا

 ،«دىكە االتىن ەتىن شەشە جىبەردىڭ، نەگە قاراعىم، اي،». دەدى –« كەمپىر جولىقتى ما، جولىقسا نە بەردىڭىز؟
. كەلدى لىپا ۇيىنە الىپ، ءتىرىلتىپ بۇركىپ سۋ كەمپىردى بارىپ، جۇگىرىپ قاراي جەرىنە جاتقان كەمپىردىڭ دەپ، –

 :ايتتى قىزعا سوڭ، العان ۇيرەنىپ ابدەن كەمپىر مىستان
مىنا قىپشاقتىڭ تاۋىندا تاپەلتەس دەگەن قالماق پاتشاسىنىڭ قىزى بار، سونى اكەلسىن، اعاڭا ايت، ماعان كەلىن » 

 جىالپ، رەت الدەنەشە اعاسىنا ەتىپ، قابىل اقبىلەك ءسوزدى بۇل. دەيدى –، «كەرەك، ساعان جەڭگە كەرەك
ڭ ا، جول ءۇش ايىرىالدى، جالدىجاتس كەلە جولمەن قارا. كەتەدى ىزدەپ جاياۋ اعاسى. جىبەرەدى ىزدەتىپ تاپەلتەستى

 ءارقايسىسىندا جازۋى بار ەكەن: ەلەك اعىمى، اياگوز، تاپەلتەس دەگەن.
رشاپ، ءالى قۇرىپ جىلىنۋعا كەلە جاتقاندا، الدىنان شىققان شاماسى ءۇشىنشى جولعا ءتۇسىپ كەلە جاتقاندا، ابدەن شا

ءتۇتىندى كورەدى. جاقىنداپ كەلىپ قاراسا، اق وتاۋ تىگۋلى تۇر ەكەن. سالەم بەرىپ كىرىپ كەلسە، ءبىر كەمپىر 
ن اوتىر، شولدەگەن باال كەلە ساال كەمپىردىڭ ەكى ەمشەگىنە اۋىز سالدى، ابدەن سۋسىنىن قاندىرىپ، ەمىپ بولع

 دەنەل دەگەن نوعايلى. باتىر تۇرعىن –مەنىڭ اتىم « »ناعىپ جۇرگەن ادامسىڭ؟»سوڭ، باالدان كەمپىر سۇرادى: 
 نىڭەمشەگىم مەنىڭ»: ايتادى كەمپىر. دەيدى–، «. تاپەلتەس دەگەن قالماق قىزىن ىزدەپ الماققا كەلەمىنكەلەمىن

 كۇن وتىز كەمپىر جەردە سول دەپ، – ،«ەدى قىزىم مەنىڭ تاپەلتەس. ءيىدى ساعان ەدى، جىل قىرىق يىمەگەنىنە
ا ۇن جولدا جۇرگەن سوڭ، تاپەلتەس تۇرعىنعك ءۇش. بەردى قىزىن باتىرعا تۇرعىن ىستەپ، تويىن كۇن قىرىق ويىن،
ى عسەن شەشەمە بارىپ، سالەم بەرىپ كەت. ءبىر، ەكى رەت بۇيىمىم بار دەپ ايت تا، ءۇشىنشى رەتتە قولىڭىزدا»ايتتى: 

 دەدى.« دەپ سۇرا -«جاي تاسىڭىزدى بەر
دەپ، ءۇشىنشى  -«ەكى بۇيىمىم بار-بىر»تۇرعىن باتىر تاپالتەستىڭ ايتقانىن ىستەپ، شەشەسىنە سالەم بەرىپ، كەتەردە 

دەپ سۇرادى. كەمپىر بەرىپ، قاال بەردى. تاستى قولىنا ۇستاپ، ەكى كۇن ءجۇرىپ « جاي تاسىڭىزدى بەر»رەتتە: 
 كەلىپ جەتتى.شىڭىراۋعا 

تۇرعىندى جۇمساپ، اق سۋدان سۋ الدىر، ىشسەڭ وتە »ون ەكى اي وتكەسىن، باياعى مىستان كەمپىر قىزعا ايتتى: 
 ىنىپءم قايىنىنان تۇرعىننىڭ. جۇمسادى سۋعا اعاسىن قويماي جىالپ، اقبىلەك. الدايدى دەپ –، «جاقسى بوالدى

 .جىبەرەدى اتتاندىرىپ بەرىپ، قىلىش شوالق قارا قولىنا مىنگىزىپ، تۇلپارىن شوالق قارا كەلگەن
تۇرعىن باتىر باياعى قارا جولعا ءتۇسىپ، اقسۋعا قاراي جۇرەتىن ايرىعىنا قاراي كەلە جاتسا، الدىنان اسپانمەن تىرەسكەن 

پ، قاراپ ىبايتەرەكتى كوردى. قاسىنا كەلىپ، اتىن بايالپ، دەمالىپ وتىرعاندا، تەرەك باسىنداعى ءۇش باالپاندى كور
تۇرسا، تەرەكتىڭ ار جاعىندا ون شاقىرىمدىق جەردە ەكى جىالن تاالسىپ ءجۇر ەكەن. كورە سالدى دا، اتىن تەرەككە 
بايالۋىمەن قالدىرىپ، ءوزى قىلىشىن قولىنا الىپ، ەكى جىالندى بارىپ، ءبىر جارىم كۇندە ءولتىرىپ، اتىنا كەلىپ، 

 لىنىپ كەتىپ، ۇيىقتاپ قالدى. باتىر تۇرعىن ۇيىقتاپ جاتقاندا:اتىن وتقا قويا بولعان كەزدە، كوزى ءى
 جاڭبىرالتىپ، شىقتاتىپ،
 تاۋ قاباقتاي دوماالپ،

 تاس بۇرشاقتاي جاپاالپ،
 الىستان جەردى قۋىرىپ،
 سامۇرىق قۇس كەلەدى.

 كەلە سالىپ سامۇرىق
 باالنى جۇتپاق بوالدى.
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 ءۇش بىردەي باالپان: 
 اينااليىن، اناەكە،»

 – ،«باالنى – دەپ، –ويباي جۇتپا، 
 القىمىنان االدى.

 دەپ، –، «والي بولسا، باالم»
 كوتىنەن ساڭقىپ تاستايدى.

 دەپ ولتىرمە». سۇرايدى دەپ –، «نەگە جۇتپا دەپ ايتتىڭدار؟»بۇل ساڭقىپ تاستاعاننان كەيىن سامۇرىق: 
 پدە ولتىرمە سوندىقتان،». دەيدى – ،«ءولتىردى ايداھاردى ەكى – دۇشپانىمىز ءبىزدىڭ ادام بۇل ايتقانىمىز،
نىمەن وزىنشە سىيلىق كورسەتتى. سو ءبىلىپ، ءقادىرىن ادام دا بولسا سوالي عوي، حايۋان زاتى. دەيدى – ،«ايتقانىمىز

تۇرعىن دەم الىپ، اق سۋعا قاراي جول شەكتى. بىرنەشە كۇن جول جۇرگەننەن كەيىن اقسۋعا جاقىندادى. ايناالسى 
ىڭ قالماقتىڭ ەلى ەكەن، بۇدان قاالي سۋ الۋىن بىلمەي، اينالىپ ءجۇرىپ، اقسۋدىڭ جۇقاالۋ جەرىنە كەلىپ، سۋ قال

 ءۇشىن ويراندى ساالدى.
 سۋدى تۇرعىن العان ۋاقىتتا،

 قالماقتار قارسى تۇرادى.
 قارسى تۇرعان قالماققا

 تۇرعىن باتىر ۇرىس ساالدى.
 ابدەن قىزىپ العان سوڭ،

 قالماقتىڭشۋىلداعان 
 وڭ كەلگەنىن وڭ اتتى،

 سول كەلگەنىن سول اتتى،
 ءتىپتى جاۋعا بولمادى، 

 ون كۇندەي سوعىس بوالدى،
 سولقىلداعان مىرزاسىن

 تابانعا سالىپ ءجۇن قىلدى.
 قاقپانىڭ اۋزىن قانداتىپ،

 شارباقتىڭ اۋزىن شاڭداتىپ،
 ءبىر اي جارىم بولعاندا، 

 ۇرىسقا شىققان قالماقتى
 ءبارىن قىرادى.تەگىس 

 قىرىلعانى قىرىلىپ،
 قالعانى قاشىپ كەتەدى.

قالماقتى قىرىپ بولعانسىن، تۇرعىن باتىر ەلىنە قايتادى. بۇل سۋىن العاسىن قايتىپ كەلە جاتىپ، سامۇرىقتىڭ باالپانى 
تقاننان قالعان تەرەككە سوعادى. سول جەردە ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن دەم الىپ جاتادى. بۇل تەرەكتە دەمالىپ جا

 كەيىن، سامۇرىق قۇس ايتادى:
 اي، دوستىم، تۇرعىن،

 دى.-جاقسىنىڭ جاۋى جامان
 جاقىننان جاۋ شىقسا،

 اۋدارىپ كەتەر تاباندى.
 ابايالشى، اڭداشى،

 اۋدارىپ كەتىپ قالماسىن،
 ۇيىندە بار ءبىر دۇشپان،

 ولىمگە سەنى ايداعان،
 ولىمگە باسىڭدى ۇيعارعان

 تابانىنا دۇشپاننىڭ
 لىستا تۇسپەگىن!قاپى

 وسى ساپار بارىڭىز،
 جايىن بايقاڭىز،-ءمانى 
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 قىستاۋ ءىس ءتۇسىپ،-قيىن
 قيناال قويساڭ، جان دوستىم،

 وزىمە قايتىپ كەلىڭىز.
سودان كەيىن ۇيىنە قايتۋعا ويالنىپ، قۇس بولسا دا امانداسىپ بولىپ، تۇرعىن باتىر اتىنا ءمىنىپ، ەلىنە قايتپاق 

 ەسەن شىڭىراۋداعى اقبىلەك قارىنداسىنا، تاپەلتەس ايەلىنە كەلەدى.-ۇن ءجۇرىپ، ۇيىنە، امانبولدى. جولدا نەشە ك
 ات ءدۇبىرى ەستىلىپ،

 جۇگىرە ۇيدەن شىعادى.
 قارىنداسى اقبىلەك

 وكپەسىن الىپ قولىنا
 الدىنان شىقتى باتىردىڭ.
 ويماقتاي اۋزى ءبۇرىلىپ،
 توعايعا شىققان شەشەكتەي

 ەكى بەتى قىزارىپ،
 اش بەلىنەن بۇرالىپ:

 دەپ اعاسىنا-«كەلدىڭ بە؟»
 امان بولساڭ،اعاجان،

 «.تىلەكتى قۇداي بەرگەنى
 ەسەن كورگەنىم،-امان

 شىراق،-جالعىز اعام شام
 –دەپ -ەسەن كوردىم،-امان

 ولگەندە كورگەن اعاسىن
 تاۋداي بولىپ ءىسىنىپ،

 سىلقىلداعان اقبىلەك
 اعاسىنىڭ اتىن جەتەلەپ،

 ءتۇسىردى.ۇيگە اكەپ 
ساعىنىپ، اعاسىنىڭ الدەنەشە ۋاقىت ءجۇرىپ اكەلگەن اق سۋىن ءىشىپ قاراپ، سۋدىڭ اسىل ەكەنىنە تاڭ قالدى. 
ءسويتىپ وتىرىپ، اۋەلگى تاپالتەسپەن اكەلگەن اق تاسىنا بۇركىپ قاراپ، بال اشىپ ەدى: اعاسىمەن ەكەۋى جاس 

ەكەۋىن قىرىق قۇالش شىڭىراۋعا سالعانىن، ودان ەكى باالنىڭ كەزىنەن شەشەسىنەن ايرىلىپ،، جالماۋىز كەمپىردىڭ 
شىعىپ كۇن كورگەنىن، ەكىنشى رەت جالماۋىز كەمپىر شىڭىراۋعا كەلىپ تۇرعىن اعاسىن كەلمەسكە ايداۋىن، ەكەۋىن 

 ەجان نجىبەرگەنى دارياعا اقبورىقتى ايەلى بوگەن اكەسى دەپ، –، «ەكى ءيتتىڭ كۇشىگىن تاپتى»تاپقان بويدا 
 قالىپ، زىپسە مۇنى كەمپىر كەيىن، تۇسىندىرگەننەن ايتىپ اعاسىنا مۇنى. ءبىلدى جۇرگەنىن قاڭعىرىپ وزدەرىنىڭ

قاشادى. تۇرعىن قاشقان كەمپىردى ۇستاپ الىپ، بايالپ قويادى. ودان كەيىن، تاماق  كەمپىر قۋباس بولعان اككى
. باياليدى دىكەمپىر ورتاسىنا كوشتىڭ كوشىپ، جيرەنكولگە –ءىشىپ الىپ، اق وتاۋىن جىعىپ وزدەرىنىڭ تۋعان جەرى 

 جول ءجۇرىپ، كەلىپ جەتكەن كۇن نەشە كولگە كۇڭىرەنگەن كولگە، دەگەن جيرەنكول الدە جەرىنە، تۋعان ءوزىنىڭ
سەكىلدى. جولدا كوشىپ كەلە جاتقاندا كوشتەن وزىپ، تۇرعىن باتىر قايعىالنىپ جاتقان اكەسى بوگەنگە كەلىپ، اق 
ورداعا ءتۇسىپ، اتىن بايالپ، ىركىلمەي كەلىپ، اكەسىنىڭ ءۇيىنىڭ ەسىگىن باعىپ قاراۋىلدا تۇرعان قىرىق جىگىتكە 

دەگەن سوزدەرىنە كۇالق اسپاي، كىرىپ كەلدى. ۇيگە كىرىپ، جۇرەسىنەن اكەسىنە قاراپ  -« ولتىرەمىز»قاراماي، 
ءبىلىپ، ءبىر كوزىن اشىپ قاراسا، جاس قانا باال ەكەن. وتىرا قاالدى. بوگەن ۇيگە كەلگەن دىبىس ادام ەكەنىن 

بوگەننىڭ جۇرەگى، تۇالبويى ەلجىرەپ كەتىپ، كوزىنەن جاس توگە باستايدى. كوزىنەن توگىلگەن جاسىمەن قاسقا 
 .سۇرايدى دەپ –« قايدان، نەعىپ جۇرگەنسىڭ؟»بولعان، باال كورمەگەن بوگەن: 

 قاي»: بوگەن. بەرەدى جاۋاپ دەپ –، «ءبىز دە نوعايلىنىڭ باالسىمىز!اي، بابا، باسىڭدى كوتەر، »تۇرعىن: 
ەن، جاناي قارتى ەكەن، سونىڭ باالسى بوگ اتاقتى ىشىندەگى نوعايلىنىڭ اتامىز ۇلكەن»: تۇرعىن «دەدىڭ؟ نوعايلى

 .دەدى – ،«!بەر تاۋىپ سونى قايدا، شەشەمىز قازىر»ء. بەردى جاۋاپ دەپ –، «شەشەمىز اقبورىق
 ادامسىڭ؟ قانداي ءجۇرسىڭ، قايدان قاراعىم، اي،»: دا الدى كوتەرىپ باسىن دەپ –« نە دەپ وتىرسىڭ؟»بوگەن: 

نەسىن ايتايىن، مىنا سۋدى الىپ وسى تاسقا قويىپ، قاراپ ءبىلىڭىز، ». تۇرعىن: دەدى – ،«!ايت دۇرىستاپ ءجونىڭدى
 ىرىقق الدىنداعى ەسىك. بەرەدى وتىرا جايىنا ۇستاتىپ، بوگەنگە تاستى جاي دە دەيدى –، «مەنى كوپ سويلەتپە

 ناتتارى دەپ –« م؟كى بايالعان ات بەتىمەن ءبايالنباعان،وز ات رۇقساتسىز ومىردە ۇيىنە باتىردىڭ»: جەندەت
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 داالعا اراپ،ق تاسقا اكەسى. بەرەدى وتىرا كاسقايىپ قىسىلماي، دەپ نارسە ەش تۇرعىن وعان. كەلەدى جەتىپ ويناتىپ
 امال سوڭ ايتقان باتىر. دەيدى – ،«!اكەل اقبورىقتى جاتقان ارالدا دارياداعى»; جەندەتكە قىرىق شىعىپ، جۇگىرە
ىرىق جەندەت شابۋىلداپ بۇرىنعى بەلگىلى داريادان ارتىق تۋعان سۇلۋدى، ءسۇيىپ ق جوق، زامان بۇرىنعىداي جوق،

ى. ەكى كۇشىك يت بولىپ وسكەن ەكەن، والردى دا قوسا اق الىپ كەلەد-العان باتىردىڭ اقبورىق جارىن ۇزاماي
 اكەلەدى.

اقبورىق كەلگەننەن كەيىن، مىنا جاعىندا تۇرعان، قارىنداسى اكبىلەك، ايەلى تاپەلتەس، ۇلكەن كوش كەرۋەننەن والر 
، سانسىز مال پدا كەلەدى. بوگەن باالسى، ايەلى كەلگەننەن كوڭىلى تاسىپ، بۇكىل نوعايلى ەلىندەگى حالىقتى شاقىرى

سويىپ، وتىز ءۇي تىگىپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن قىلىپ، التىن قاباقتى اتتىرىپ، نوعايلى ەلىن قىزىققا 
باتتىرادى. مىستان كەمپىردى حالىق الدىندا دارعا اسىپ ولتىرەدى. وعان قوسىلىپ، دۇشپاندىق قىلعان حاننىڭ قىزى 

ندا بەتىنە كۇيە جاعىلىپ، ايىپتارى اشكەرەلىنەدى. بۇنىڭ ۇستىنە، ءوزىنىڭ قانىكەي مەن تىنىكەيدىڭ جۇرت الدى
ڭ ءجۇزى بولعاندا، تويىنىڭ اياعى تارقاپ ايدى ءۇش ەتىپ، قوناق باتىرىن قىرىق اتاقتى قىرىمنىڭ –جولداستارى 

ۇرعىنعا ءۇي مىتىپ، تبىتەدى. بوگەن باالسى تابىلعاننان كەيىن كوڭىلى تاسىپ، الدەنەشە جىل قايعىلى جۇرگەنىن ۇ
 تىگىپ، ەنشىسىن بەرىپ، دۇنيەدەن ارمانسىز بولىپ وتەدى.

 . بەك باتىر38
دەيتىن  «بەك»دەيتىن حان بولعان. سول حاننىڭ « بورىحان»قازاق قالماقپەن جاۋالسقان كەزدە، ەدىلدىڭ بويىندا ء

وپ لعان. قولعا تۇسكەن باتىردى ادەپسىز كباتىرى بولعان. بەك باتىر قالماقپەن جاۋالسىپ ءجۇرىپ قولعا ءتۇسىپ قا
اياعىن بايالپ، قالماقتىڭ حانىنا الىپ بارعان. قازاقتان قورلىق كورىپ جۇرگەن قالماق جالعىز باتىر قولىنا -قالماق قول

تۇسكەن سوڭ، بايالۋىن شەشپەستەن قاراڭعى ۇيگە ساالدى. سارىارقاسىن سايرانداپ جۇرگەن ەركە باتىر قىسىمشىلىققا 
شىداي الماي جامان جۇدەيدى. باتىردىڭ جاتقانىنا ءدال قىرىق كۇن بولعاندا، قالماقتىڭ حانىنىڭ ۇلكەن تويى بوالدى. 

بۇگۇن مەنىڭ ۇلكەن تويىم، قۋانىشىم، بۇكۇل تۇتقىندارىمدى بوساتام، »سول تويدا حان بىالي دەپ جارلىق قىالدى: 
 لىپا حانىنا باتىردى بەك جاساۋىلدارى. دەپ –، «جاۋاپ سۇرايمىنءبىراق قازاقتىڭ بەك باتىرىن الىپ كەل، ءوزىم 

ا بولسا ماعان مىناداي انت بەر، ويىڭد دەگەن شىعام قۇتىلىپ ەگەر»: سۇراعان سوزدەردى مىنا بەكتەن حان. كەلگەن
ماقپەن مەنىڭ قال»دەپ. سوندا بەك باتىر بىالي دەپ جاۋاپ بەرگەن: « سەنىڭ جولىڭدا جۇرەم، سەنىڭ دىنىڭە كىرەم

، «قانىم قاس، جانىم قاس، جارىققا شىعام ەكەن دەپ ساعان انت بەرە المايمىن، بۇگىن بوسانسام، ەرتەڭ ساعان جاۋمىن
. «زالتىنجۇلدى» –مۇنى اپارىپ داالعا تاستاعان. قالماقتىڭ حانىنىڭ جالعىز قىزى بولعان، اتى  سوندا. دەگەن –

 كەلىپ انىناج قىز. ەكەن جاتىر داالدا باتىر تۇرسا شىعىپ داالعا كەشكە. ەدى بولىپ تاڭ كورىپ باتىردى التىنجۇلدىز
، قازاقتىڭ جولىندا جانىمدى قۇربان قىلعان قازاق ەلىم مەنىڭ»: بەك «بوالسىڭ؟ ەلدەن قاي باتىرىم،»: سۇرادى

باتىر مەن سەنى ەگەر ءقازىر بوساتسام، ەلىڭە بارعاندا حاننىڭ قىزى بوساتپادى، ءوزىم »التىنجۇلدىز: «. ءبىر جانمىن
بيكەش، مەنى قازاقتىڭ باتىرى ەمەس، قاتىنى دەپ »بەك: «. ەرلىگىممەن بوسانىپ شىقتىم دەر مە ەكەنسىڭ؟!

دەپ جاۋاپ بەرەدى. قىز بۇعان عاشىق بولىپ، سول جەردە ۋادە باياليدى. باتىردى سول جەردە « ءجۇرمىسىڭ؟
بوساتىپ، ءوزى اكەسىن ءولتىرىپ كەلۋگە اكەسىنىڭ ورداسىنا كەتەدى. قىز كەلسە اكەسى ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. 

سىبەرلەپ  ىپ باتىرعا كەلگەن كەزدە تاڭ داقولتىعىنان قانجار تىعىپ ءولتىرىپ، ەكى تۇلپارىن، التىن، كۇمىس، ءبارىن ال
جۇرتىمەن قوش ايتىسىپ ءجۇرىپ كەتتى. ارادا بىرنەشە كۇن ءوتتى، بۇالردى -اتقان ەكەن. باتىرمەن قوسىلىپ، ەل

قۋاتىن قالماقتار حانى ءولىپ ازا قىلىپ جۇرگەندە بۇالر ەلىنە كەلىپ جەتتى. ەدىل بويىنداعى ەلىن، جۇرتىن كورىپ، 
 ن تابىسىپ، بار مۇراتىنا جەتكەن ەكەن.ەسە-امان
 . ساداقباي باتىر39

وتكەن عاسىرالردا وزبەك ەلىنەن ساداقباي دەگەن باال تۋىپ، تۋعان كۇنىنەن جاراتىلىس تۇلعاسى وزگەشە، ءىرى 
 دەنەلى بولعان.

ىنا ى ساداقبايدىڭ تۋعانءبىراقتا، ساداقباي تۋعان كۇنى ءىرى، دەنەلى بولۋ زاردابىنان شەشەسى قازا تابادى. اكەس 
قۋانىشتا بولسا دا جاڭا كورگەن جاس بوبەگىن قاالي تاربيە قىلۋدىڭ ءتاسىلى وتە قيىندىققا سوعىپ، ەنەسىنىڭ قازا 
بولعانى اۋىرلىققا ءتۇسىپ، مال تاۋىپ كاسىپ قىلۋدان قالىپ، بوبەگى ساداقبايعا ەمىزىك ەمىزىپ، بال جاالتىپ، شەكەر 

 ربيەسىندە بوالدى.سورعىزىپ، سونىڭ تا
ساداقبايدىڭ ارتىنان قالماي جۇرگەن جەتىمدىك، باقىتىنىڭ جوقتىعىنا قاراي، ەكى جاستىڭ شاماسىنا كەلگەندە اكەسى 

 قازا بولىپ، ساداقباي قورعانسىز، جەتىم بولىپ، جالعىز قاالدى.
ولىندا سى اۋىرلىققا اينالىپ، ءار ادامنىڭ قمۇلكى شامالى بولعاندىقتان، كۇتىم ءتاربيا-ساداقبايدىڭ اكەسىنەن قالعان مال

ءتاربياالنىپ بەس، التى جاسقا جەتسە دە ساداقباي ءبىر ادامنىڭ قولىندا، بولماسا ءبىر اۋىلدا ورنىعىپ تۇرا المايدى. 
سىق، اونىڭ سەبەبى، جاس باالنىڭ اۋەسى ءوزى سياقتى باالالرمەن ويناۋعا تۋرا كەلەدى. باالالرعا قوسىلىپ ويناعاندا 
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بەكبەي سياقتى ويىنشىقتارعا جانجالداسقاندا كورىنىپ تۇرعان زورلىققا كونبەي، باالالردى ۇرىپ قيراتاتىن بوالدى. 
ەگەر باالالر كوپتەپ جابىالتىن بولسا كۇشى تاسىپ، جىگەرى قايناپ، بارلىق باالالردى ءبىر جەرگە جيىپ قويىپ، 

 شوالڭ، توپىراق سالىپ جىالتىپ جىبەرەتىن بوالدى.-ۇستىنە شىعىپ مازاقتاپ، مويىندارىنا ءشوپ
 باالنى دەپ، –، «سودىرلى، جەتىم، اۋالق ءجۇر»شەشەلەرى داۋىس كوتەرىپ: -بۇل جۇمىستارىنا باالالردىڭ اكە

 ەنوتكىزگ قىزىعى، كورگەن ساداقبايدىڭ دا بارسا ەلىنە قاي وزبەكتىڭ قۋىپ، ەلدەن ارقىلى جۋاندار ارداقتاعان
 سوالي بوالدى. ءداۋىرى

سەگىز جاسقا جەتىپ، مەكەن قىالتىن ورنى بولماعاندىقتان، جاپان تۇزگە كەزىپ -سول جاعدايالرمەن ساداقباي جەتى
جاياۋ ءجۇرىپ، ەلدەن بەزەر بولىپ داالدا سۋ ءىشىپ، ءتۇرلى داالدا وسەتىن جەمىستەردەن جەپ، بويىنا بىتكەن 

كىرە الماي كەمشىلىك، جەتىمدىككە نالىپ، ىشەر اس، كيەر كيىم تابا  قايراتىنان زيان شەگىپ، ەل ورتاسىنا-كۇش
 الماي، ون جاسقا كەلەدى.

شەشەنىڭ جوقتىعى، ونىمەن قاتار پانااليتىن اكەسىنىڭ تۋىستارىنىڭ بولماۋىنان ەكەندىگىن ءبىلىپ، -بۇل كەمشىلىك اكە
 جىرالرى:تاستى كەزىپ، وكپەسى قابىنىپ جۇرگەن كەزدەگى -نازاالنىپ، تاۋ

 ساداقبايدىڭ جىرى
 اي،-قور بوپ وتكەن باسىم
 اي!-الۋالعان وتتاي جاسىم

 جاقىن تۋىس مەندە جوق،
 اي!-جان جوالتپاس قاسىنا

 ىشەرگە ازىق تابا الماي،
 ەلگە بەتتەپ بارا الماي.

 وزبەكتىڭ باالسى
 اي!-مەيىرىمسىز نەدەن جارالدى
 قۇربىممەن قاتار جۇرمەدىم،

 دىم.ەل قىزىعىن كورمە
 ءبىر تۇزەلمەس تۇرمىسىم، 

 باقىتسىز تۋعان مەن بە ەدىم؟
 ءتىرى جۇرسەم جەتەرمىن، 

 ارماندا ولسەم كەتەرمىن.
 ادام كورەر ءتۇرىم جوق،
 ايۋان مالدان بەتەرمىن.

 ءىشىم تولدى ساناعا، 
 جان تاپپادىم پاناعا.

 قوسىلىپ اڭمەن ءان سالدىم،
 شىعىپ جالعىز داالعا.

تاستى كەزىپ ءجۇرىپ، ءبىر تاۋدىڭ اراسىن -زارلى ۇنمەن، قايعىلى داۋىسپەن جىر جىرالپ، تاۋ ساداقباي سونداي
مەكەن قىالدى. ساداقباي جان ساقتاۋدىڭ تاسىلىنە كىرىسىپ، كۇندىز بالىق اۋالۋ جۇمىسىنا ايالنىپ، شىبىق جيناپ، 

شىپ ا كەلىپ، العان بالىقتارىن تاماق ىستەپ ءىشاناق توقىپ، داريادان بالىق ءسۇزىپ الىپ، تۇندە بەلگىلى تاۋ اراسىن
 جاتاتىن بوالدى.

ساداقباي بالىقشىلىق كاسىپ ىستەپ، تاۋ اراسىن مەكەندەپ، ون بەس جاستىڭ شاماسىنا جەتكەندە «. تاۋ الپى»
ر كەلىپ، اقايراتى دەنەسىن كەرنەپ، جاستىقتىڭ اۋەسىنە قوسىلىپ، جۇرەگىنە ءتۇرلى قيالد-ءوزىنىڭ بويىنا بىتكەن كۇش

جاعدايىنا وتە قورالنىپ، ءوزىنىڭ باسىنان كەشكەن وقيعاالردى سەزىپ، ەگەر ءوز -اۋىر كۇرسىنىپ، ءوزىنىڭ تۇرمىس
 قولىنان ءىس كەلگەندەي بوال قالسا حالقىنىڭ پايداسىنا جۇمساماقتى ارمان قىالدى.

كەزدەسەدى. استىندا تاۋداي اتى بار، « الپى»ۋ ءبىر كۇنى ساداقباي تاۋ اراسىن اراالپ كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر تا 
ەكى اياعى سالبىراپ، جەر سوعادى. بەلىندە قىلىش، ساداق، قولىندا تەمىر شوقپار، ۇستىندە تەمىر ساۋىت، باسىندا 

جاراعى قامتاماسىز، باسى باقىر قازانداي، ۇڭىرەيگەن كوزى توستاعانداي، بويى شىنار اعاشتاي، -بوالت قالقان، قارۋ
اۋزى قۇالعان اپانداي، مۇرنى پەشتەي، وسىنداي سۋىق جاراتىلىستارىن ىزعارالندىرىپ، اشۋالنعان تۇردە ءبىر ءتۇرلى 

 تىلمەن سويلەپ، اقىرىپ كەلگەن بەتىندە ساداقبايعا قىلىش اال ۇمتىالدى.
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قان ۇيدەي تاستى الدىندا جات ساداقباي تاۋ الپىنىڭ ءتىلىن تۇسىنبەگەنىمەن، قاستىق جاساۋىن ءتۇسىنىپ، ساسقاالقتاپ،
ەكى قولىنىڭ كۇشىمەن كوتەرىپ الىپ، قارسى كەلگەن تاۋ الپىن ءدال جۇرەكتەن مەڭزەپ اتادى. نىعىز تيگەن تاستىڭ 

 زاردابى تاۋ الپىن اتىنان قۇالتپاعانىمەن، ەسى كەتىپ تالىقسىپ، قولىنداعى قىلىشى مەن شوقپارى ءتۇسىپ كەتەدى.
رىپ شوقپاردى قولىنا الىپ، سەندەلىپ تۇرعان تاۋ الپىن بىرنەشە ۇرىپ، اتىنان جىعىپ، باسىن ساداقباي تەزىنەن با

قىلىشپەن كەسەدى. تاۋ الپىن قۇرالسىز جەڭگەنىنە ماساتتانىپ، ساداقباي تاۋ الپىنىڭ اتىن استىنا ءمىنىپ، كيىمدەرىن 
پ، دى. تاۋ ىشىنەن قۇالن، بۇالن، بۇعى، مارال اتىسايماندارىن اسىنىپ، كوڭىلى تاسىپ اڭعا شىعاتىن بوال-كيىپ، قارۋ

 بەلگىلى جەرى تاۋ ۇڭگىرىنە كەلىپ، اس ىستەپ ءىشىپ جاتاتىن بوالدى.
كۇن ساناپ ساداقباي جاق تارتۋعا شەبەرلەنىپ، كەزەنىپ تارتقان وقتى ۇيدەي تاستان وتكىزەتىن بوالدى. كوڭىلى 

ايۋ، ارىستان، جولبارىس سياقتى كۇشتى حايۋانداردى جۇدىرىعىمەن قايراتى مواليۋدىڭ ارقاسىندا -كوتەرىلىپ، كۇش
 ۇرىپ ولتىرەتىن بوالدى.

ساداقبايدىڭ تاۋ الپىنان العان اتى وتە جۇيرىك، قانشا شابسا تالمايتىن، ۇستىنە قانشا نارسە ارتسا اۋىرالمايتىن، باسقا 
ۇلعاسى ال جالدى، قىسقا باقايلى، قالىڭ تۇياقتى، تجىلقىدان بيىك، جۋان سۇيەكتى، كەڭ سۇبەلى، بوتا تىرسەكتى، توق

 دەپ ات قويادى.« كەركۋدان»وزىنە اليىق ءمىنسىز سۇلۋ، ءجۇنى كەر بولعاندىقتان ساداقباي 
ساداقباي ۇزىن بويلى، كەڭ جاۋىرىندى، ءىرى سۇيەكتى، دەنەسى ءپىل سياقتى تۇتاس ناعىز باتىرعا بىتكەن مۇشەلى، 

ە مىڭ ادام باتپاستاي ايبىندى جىگىت بولىپ وسەدى. ساداقباي اڭ اۋالماعان ۋاقىتتا تۋعان ەلى كوزى وتتى، ءبىر وزىن
وزبەك حالقىنا بارىپ، اراالپ كەلەتىن بوالدى. وزبەك حالقى ساداقبايدى كورىپ سىناپ، باتىر اتىن شىعارىپ، اۋىزعا 

 الىپ ءسوز قىال باستايدى.
ەن باتىرى ءبىر مىڭ اترەتپەن كەلىپ، وزبەك ەلىن شاۋىپ، جىلقى مالىن سول كەزدە قالماقتىڭ شونا دەگ«. شونا»

ايداپ الىپ كەتەدى. شونا باتىرعا جان قارسى تۇرا الماي، وزبەك حالقى جينالىپ، ساداقبايعا كەلىپ وقيعانىڭ ءتۇرىن 
 ايتىپ، كومەك سۇرايدى.

لماقتاردىڭ ارتىنان قۋىپ جەتىپ سوعىس سالىپ، ساداقباي مال الدىرعان وزبەكتەردى جانىنا ەرتىپ الىپ، كەتكەن قا
 تالقان قىالدى.-كوپ قالماقتى قىرىپ، شونا باتىرمەن قارسىالسىپ، شوقپارمەن ۇرىپ، كۇل

شونا باتىردىڭ قازا بولعانىن كورىپ، قالعان قالماق اترەتى قاشادى. ساداقباي قارسىالسقانىن ءولتىرىپ، قاشقانىن 
توندارى ولجا رەتىندە قولدا قاالدى. ونى وزبەك ەلىنىڭ كەدەيلەرىنە -ماقتاردىڭ اتقۋمايدى. سوعىسىپ ولگەن قال

ساداقباي باتىر ءبولىپ بەرىپ، ءوزى ەش نارسە المايدى. قالماقتان ايىرىپ العان جىلقىالردى ءوز يەلەرىنە قايتارىپ 
 بەرىپ تيىشتاندىرادى.

ى الەمگە جارياالنىپ ءسوز بوال باستاعان. سودان كەيىن ءار ساداقبايدىڭ بۇل ىستەگەن باتىرلىعى، ءناشارعا قاراسۋ
تاراجعا ءتۇسىپ كەتكەندەر ساداقباي باتىرعا پاناالپ وتىرۋ -جەردەن حانعا، بايعا، بيگە قىلمىستى بولىپ مالدارى تاالن

تاعى تاۋدىڭ سءۇشىن كوشىپ كەلە باستاعان. كوشىپ كەلۋشىلەر ءبىرىن كورىپ ءبىرى كەلىپ، قۇرالىپ، كوبەيىپ، با
 ەتەگىنە جينالىپ، ەل بوال باستاعان.

كەلۋشىلەردىڭ ءارقايسىسى ءار ۇلتتاردان جينالعان، تەڭدىك كورمەي حان، بي، بايالردان قاناۋشىلىق، ەزۋشىلىكتىڭ 
ە، دارقاسىندا مالدارىنان ايىرىلعان، ءتىپتى كوپشىلىك جاعى جاياۋالپ كەلگەندەر بولعان. سول جينالۋدىڭ ناتيجەسىن

كوبەيىپ التى ءجۇز ۇيگە جاقىنداپ اشتىق، جاالڭاشتىق، جاعدايسىزدىق بوال باستاعاننان كەيىن، ساداقباي باتىر كوشىپ 
كەلۋشىلەردى قانات استىنا الىپ، كۇن سايىن، اتىپ الىپ كەلگەن اڭدارىن بارلىعىنا بىردەيلىكپەن ءبولىپ، وزىنە 

اداقباي اتىپ العان اڭدارىنىڭ تەرىلەرىن جانىنداعى قاراشىالرىنا يلەتىپ، سوالرمەن بىردەي ۇلەسىن االتىن بولعان. س
كيىم قىلدىرىپ بەرىپ، جاالڭاش قالدىرماۋعا كوڭىل ءبولدى. ساداقبايدىڭ قايراتىنا، باتىرلىعىنا، ادىلدىگىنە قاراشىالردىڭ 

، ورتامىزعا ىڭ باستىعىمىز بولعان سوڭباتىر، سەن ءبىزد»كوڭىلى ريزا بولىپ، جيىلىپ ساداقبايعا كەلىپ سويلەسەدى. 
بەلگىلى بولىپ ايەل الىپ، ءۇي بولىپ وردا سايالۋىڭ ءجون دەيمىز، بۇل جونىندە ورتامىزدا ۇنارلىق قىز بولسا، 

 .دەسەدى –، «ءبىز قارسىلىق قىلماي ساعان بەرەمىز، سونىمەن سەنى قىزىقتاعىمىز كەلەدى
جۇرگەن نارسە، ءبىراقتا مەن سەندەردەن قىز المايمىن، ويتكەنى  ويالپ دە ءوزىم –بۇل كەڭەس »ساداقباي: 

 يىمشا،و مەنىڭ. قىالدى وسەك دەپ –، «ساداقباي قورقىتىپ كورشىسىنىڭ قىزىن الدى»ماڭايداعى ەلدەر ءبىزدى، 
الۋعا  ايرامقا جوقتىعىنا مالىمنىڭ سۇلۋدى ءبىر اسقان ەل مەن ەكىنشى،. بولمايدى دۇرىس جۇقتىرۋىم كىر بويىما

بارمىن. وتىرعان كوپشىلىك، سەندەر ءار ەلدەن، ءار رۋدان جيىلعان ادامسىزدار، نە ەستىپ، نە بىلەسىڭدەر بۇل تۋرالى؟ 
 .كىرەدى سوزگە تۇرىپ، ورنىنان ادام ءبىر وتىرعانداردان دەگەندە، –، «بىلگەندەرىڭ بولسا ماعان سويلەڭدەر!

ىرعىز ەلىنەن بوالدى. جاسىمنان كەدەي بولىپ، قىرعىزداعى قارامان ق – زاتىم تۇلكى، –مەنىڭ اتىم «. »تۇلكى»
امان ەلدەن قار»بايدىڭ ۇيىندە جالشى بولىپ، سەنىمدى قىزمەتىم ارقاسىندا قارامانعا جاعىپ، جاقسى بولىپ تۇردىم. 

 دەپ، – ،«زى دە بىلمەيدىوزعان باي، جىلىنا التى ءجۇز تۇيە بوتااليدى. جىلقى مالى ورىسكە سيمايدى، سانىن ءو
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 گەنماپەلە تيگىزبەي جەل ەركەلەتكەن، سوالردىڭ. بار ۇلى التى ساي داۋلەتىنە سول. قىالدى اۋەزە ەلى قىرعىز
 كۇنايىمنىڭ اي مەن كۇن بەرگەن ساۋلە الەمگە سۇلۋ، دەگەندەي دەسە كۇنايىم. بار قىزى جالعىز دەگەن كۇنايىم
زعا الۋعا بوالر ەدى. مەن قاراماننىڭ ۇيىندە تۇرعاندىقتان، نەتۇرلى اۋى ۇيالماي. دەسەدى االدى جارىق نۇرىنان

جۇمىستارىنا وتە تانىستىم. جالشى بولسام دا سەنىمدى بولعانىم ءۇشىن قاراماننىڭ مەنەن جاسىرىن سىرى شامالى ەدى. 
ىنان ارتىق ۇستاپ، جانىنا الىپ، سول كەزدە كۇنايىم ون ەكى جاس شاماسىندا بولۋى كەرەك، اكەسى قارامان التى ۇل

كەڭەسىپ وتىراتىن ەدى. سونداعى كۇنايىمنىڭ سويلەگەن ءسوزى، سارى مايداي تولقىعان مىنەزى ءالى كۇنگە كوز 
الدىما ەلەستەپ تۇرادى. كۇنايىمنىڭ بالدان ءتاتتى سىپايى ءسوزى، تالشىبىقتاي ءوسىپ كەلە جاتقان بويى، ادام 

تاباتىن ويى، قانداي جاندى بولسىن جۇرەگىنىڭ باسىنا ءبىر جارا سالماي قويارلىق ەمەس تاپپاستاي جەردەن اقىل 
 ەدى.

ءبىر كۇنى مەن قاراماننىڭ جانىندا ءبىر شارۋا ىستەپ وتىرعانىمدا كۇنايىم كەلىپ، مولدىرەگەن قارا كوزىن توڭكەرىپ،  
ىمنان الماي ەسىمدى بىلمەي وتىرسام كەرەك. كۇلىمدەپ، قارامانمەن كەڭەسكە كىرگەندە، مەن ەكى كوزىمدى كۇناي

 قاراماننىڭ دەگەن –، «نىسافسىز، تۇر، كەت، مۇنان بىالي ماڭىما جوالما»مەنىڭ بۇل سىرىمدى قارامان سەزىپ: 
-ءۇي ىپ،ۇيال جاعىنان ەكىنشى قورقىپ، كورىپ اشۋىن قاراماننىڭ. جىيدىم ەسىمدى قالىپ، ەتە ساق قۇالعىما ءسوزى

جاسقا  20زدىڭ پاناڭىزعا كەلىپ تۇرعانىما، مىنە، سەگىز جىل بولىپ قالدى. ءقازىر كۇنايىم ءسى كوشىپ، الىپ ىشىمدى
كەلدى. ءالى ەشكىمگە بەرگەن جوق، تۋعان ەلىم بولعاندىقتان، سۇراپ ءبىلىپ وتىرمىن. وسى جاقىنداعى العان حابارعا 

 قاراعاندا، ويان دەگەن قالماق حانى سۇراپ تۇرسا كەرەك.
لويان دەگەن ءبىر تۋىسقان ەكى باتىر جىگىت، زاتتارى قالماق بولۋى كەرەك. ءقازىر ويان قالماقتىڭ -ويان«. ويان»

ءبىر تايپا ەلىنىڭ بەگى دەيدى. ءىنىسى لويان باتىرلىق ىستەپ، جانىنا نەشە مىڭداعان قالماق اتىرەتىن ەرتىپ، دۇنيە 
ادامنان بەتى قايتپاي جۇرگەن بولۋ كەرەك. جيناعان اترەت،  كەزىپ، سوعىس اشىپ، ەل تاالپ، مال كوبەيتىپ،

دايىنداعان قۇرال تۇرىنە قاراعاندا ءوزى سياقتى ءىرى باتىردىڭ قولىنان كەلمەسە قىرعىز، وزبەك، قازاق سەكىلدى از 
 ۇلتتى حالىقتارعا ارنالىپ شىققان جاۋ دەپ ايتۋعا اۋىز بارادى.

 بولمايدى، تەڭ ماعان قالماق ويان». دەيدى –ن بەككە باراتىن ويى جوق، ءبىراق ەستۋىمشە، كۇنايىمنىڭ ويا 
 زيانى ناقاقتان ادامعا ماعان. سۇيمەيمىن وياندى مەن ءۇشىن بولعانى قاناعاتسىز توگۋشى قان تاالۋشى، ەل ويتكەنى

لسا، سوعان ر بوە االتىن قۇتقارىپ وياننان وسى تۋعان، قازاقتان قىرعىز، وزبەك، سالمايتىن، تىرناعىن ۋ جازاسىز جوق
 سۇلۋ نايىمكۇ ايتىلعان وسى سونىمەن،. وتىرمىن ەستىپ بارلىعىن قايعىسى، زور كۇنايىمنىڭ دەگەن –، «بارار ەدىم

 كوڭىلى بەرۋگە قالماققا ويان كۇنايىمدى قارامان اكەسى. ساالمىن ەسكە ەكەندىگىن سەرىك اليىقتى سىزگە
قۋاتى بولماعاندىقتان، قالماقتاردىڭ سورلى قىلىشتارىنان قورقىپ: -شكۇ تۇرار قارسى لويانعا-ويان سوقپاعانىمەن،

 دەگەن –« مۇلكىمدى تاالپ، ءوزىم قالماققا قۇل، ايەلىم كۇڭ بولعاننان، نە كورسە دە كۇنايىم كورسىن!-مال»
 دەپ –، «ىنوتىرم ەستىپ ءسوزىن قانقارات كەلۋگە كەيىن ايدان ءبىر بولىپ، بەرمەك كۇنايىمدى ويانعا پىكىرمەن،

 .ءبىتىردى ءسوزىن تۇلكى
 ەلتىرۋگەك قاالي رەتىن مۇنىڭ. ەدى قىز سونداي –مەنىڭ ىزدەگەنىم »ساداقباي باتىر وتىرعان كوپشىلىككە قاراپ: 

 گىمەنىاڭ وتىرعاندار دەگەندە، – ،«بەرەسىڭدەر؟ اقىل قانداي سەندەر سوعادى، جۇرۋگە جولعا وسى كوڭىلىم. بوالدى
لى، تۇلكى بارۋعا اليىق، ءوز ە»ىستىرىپ، استىرتىن كىسى جىبەرۋدى ۇيعارادى. الدىمەن بۇل جولى: سال تالقىالپ،

جەرىنە تانىس بولعاندىقتان ءجونىن كەلتىرىپ كۇنايىمعا سويلەسىپ، ۇيدەن ءبىلىپ جۇرگەن جولىنىڭ ءمانىسىن ايتىپ 
يالعانداي بولسا، اكەسى مەن اعاالرى قالماقتان قورقىپ بەرمەك بولعانى كورسىن. ەگەر كۇنايىم جىلى ءسوز بەرىپ، و

. ىبەرەدىج ەلىنە قىرعىز تۇلكىنى قامداپ، تونىن-ات توقتاپ، سوزگە دەگەن –، «راس بولسا، بوتەن ءسوز سويلەمەس
 كەلىپ پتارتى شەرۋ قالماقتار لويان-ويان اترەتپەن مىڭ ون بارسا، ەلىنە قىرعىز ءجۇرىپ، كۇن بىرنەشە ارادا تۇلكى

 العانىن كورەدى.ق
قارامان باي قىزى كۇنايىمدى ويان قالماققا بەرۋ جابدىعىنا كىرىسىپ جاتسا دا، كۇنايىمنىڭ ويانعا باراتىن ويى »

 ۇعانب بەرەمىز، بايالپ قالماققا الدىمىزدا كوز جىالتىپ، قاالي» ەستىپ، اعاالرىنان التى حاباردى دەگەن –، «جوق
 تۇرعاندارىنىڭ ساندالىپ پىكىرمەن دەگەن –، «قازاقتان تۋعان ەر بارما ەكەن؟ قىرعىز، وزبەك، تۇرارلىق قارسى
 اكەمنىڭ ەنس»: سۇرايدى الىپ شاقىرىپ ەستىپ، كەلگەندىگىن تۇلكىنىڭ كۇنايىم. تۇسەدى بارىپ تۇلكى ۇستىنە

 دەپ –، «تىنا باردىقوالس باتىردىڭ دەگەن ساداقباي وزبەكتە سەنى ەدىڭ، كەتىپ كوشىپ شىداماي بەتىنە اشۋالنعان
 ايىرىپ اۋدانج تۇرىپ، قارسى جاۋعا قالماق مىنا ساداقبايدىڭ. ءتۇستى قيىنشىلىق مىناداي باسىمىزعا ءبىزدىڭ. ايتادى

 سۇراۋعا قانىعىن-انىق سونىڭ ەدىم، قۇمارالنىپ ساداقبايعا ەستىپ باتىرلىعىن اتىن، سىرتىنان ما؟ بار جايى ولجاالناتىن
 .دەدى –، «رمىن، قانە، باتىرىڭنىڭ جايىن ارتىق، كەم قىلماي ءتۇزۋ سويلە!وتى شاقىرىپ سەنى
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مەنىڭ ەلدەن كەتكەنىمە سەگىز جىل تولىپ وتىر، سول كەتكەن بەتىمدە تۋرا بارىپ، ساداقباي باتىردىڭ »تۇلكى: 
دامداي نىڭ، باتىرلىعىنىڭ ءمىنى جوق، مىڭ كىسىنى ءبىر اقولىندا تۇردىم. ساداقبايدىڭ نەسىن سۇرايسىڭ، جىگىتتىگى

قايراتىن ءسوز قىلساڭ، شىن اشۋالنىپ شوقپارمەن ۇرعان بولسا، االتاۋدى تالقان قىالر -قاۋىپ قىلمايدى. ونىڭ كۇش
لدىرماي ش قاجاالڭا-ەدى. ءبىراقتا، داۋلەتى از، ءبىر وزىنە قاراپ وتىرعان التى ءجۇز ءۇي بارمىز. سونىڭ بارلىعىن اش

قۋاتىمەن اسىراپ وتىرادى. ساداقباي مال تابايىن دەسە، قيىن بولماس ەدى. ءبىراقتا، ادامعا زورلىق قىلۋدى، -كۇش
: پءتۇسى قالىنا باتىردىڭ ساداقباي تىڭداپ، ءسوزدى كۇنايىم دەگەندە –، «ەل تاالۋدى، قان توگۋدى سۇيمەيدى

ىمىز ن باتىر ەدى. ءبىزدىڭ سۇلۋلىق اتتوكپەيتى قان جازاسىز قىلمايتىن، زورلىق ادامعا وسىنداي: ىزدەگەنىم مەنىڭ»
جايىلىپ كەتتى. بىزگە دەگەن جاۋ كوپ بوالدى. بۇگىن وياننان قۇتىلعانمەن، ەرتەڭ باسقا ءبىر جاۋ شىعۋى مۇمكىن. 

عان ىردى الىپ كەلىپ، ماسوندىقتان، وسىنداي ءبىر باتىرعا ارقا تاياماعاندا بولمايدى. سونىڭ ءۇشىن ساداقباي بات
 سەنى انقالماقت مىنا ونىڭ كەلۋى، باتىردىڭ ساداقباي»: تۇلكى. دەيدى –، «جاقسىلىق قىلساڭ ارمانىم قالماس ەدى

 اليقا ونى كورىنەدى، قالعان كەلىپ قاماپ ەلدى قالماقتارىڭ مىنا ءبىراقتا،. ەدى بولماس قيىن الۋى قۇتقارىپ
رىڭدى ەستىپ ۋايىمعا تۇسكەن باسىڭدى اياپ، سى سەنىڭ كۇنايىم، جولىم، جۇرگەن وسى مەنىڭ. بوالدى توقتاتۋعا

ساداقباي باتىرعا سەنى سىرتىڭنان ماقتاپ، ساعان ىزدەپ كەلۋگە كوندىرىپ، انىق اۋىزدان حابارىڭدى ءبىلىپ قايتۋعا 
 كى،تۇل»: كۇنايىم. ەگەند –، «كەلگەن ەدىم. ءبىراق ءىس بۇاليشا كورىنەدى. اقىل قورىتىپ، ءىس قىلۋ كەرەك

دۇرىس بولسا مەنىڭ ماقساتىما تۋرا كەلەدى. ماعان ويان قالماقتىڭ توقتاۋى وڭاي، اكەمنىڭ، قاراماننىڭ  سوزدەرىڭ
دەپ ۋادە بەرگەن ۋاقىتىنا ءالى ون بەس كۇن بار، وعان ون بەس كۇن قوسىپ، ءبىر ايعا دەيىن وياندى « كەل»

پ ەل اۋزىنا الىنعانىم بەكەر بولسىن. قااليدا، تۇلكى، ماعان سەن قىزمەت قىلىپ، ءبىر توقتاتا الماسام، كۇنايىم اتانى
اي ۋاقىت ىشىندە ساداقباي باتىردى الىپ كەلۋ شاراسىن كوزدەۋىڭىزدى ءوتىنىپ سۇرايمىن! مەنىڭ اعاالرىمنىڭ ءسوزى 

امالسىز وتىر، بولماعاندا، باستايتىن ەر دە وسى بوالدى. والردىڭ جاۋعا قارسى تۇرارلىق شاماالرى بولماعاندىقتان، 
بولسا قوسىال شابۋعا دايار. بۇل جاعدايدى اعاالرعا كەڭەسىپ، والر ارقىلى اكەم قارامان بايدىڭ وزىمەن اقىلداسا 

 .دەيدى –، «وتىرىپ ورىنداۋعا دا بوالدى!
ىپ: سۇلۋدى الماق بولىپ كوڭىلى تاسويان قالماق ون مىڭ اترەتپەن كەلىپ ورنىعىپ، كۇنايىم «. حابارشى قالماقتار»
مەن اۋەلى، كۇنايىمدى كورۋىم كەرەك. ەگەر كۇنايىمنىڭ اقىلى، كوركى، مىنەزى بوي سىمباتى تۇگەلىنەن ۇناعانداي »

 دەگەن –، «بولسا االمىن. ەگەر ءبىر جەرى ۇناماي شىعاتىن بولسا، ماعان قىز تابىلماي جۇرگەن جوق، المايمىن
جىگىتتەردى قابارشىعا كۇنايىمدى شاقىرتا جىبەرەدى. كەلۋشى  قالماق ءۇش جولداستارىنان ەنىمدىس ءوزىنىڭ پىكىردە

قالماقتىڭ شەشەندەرى، ويان بەكتىڭ كورۋگە شاقىرتقانىن سۇلۋالپ ايتىپ، بەكتەرىنىڭ دارەجەسىن كوتەرىپ، 
ىنەن جاۋاپ كۇتەدى. كۇنايىم: كۇنايىمدى سىناپ، سىنىنا كەلمەسە المايتىن ەكەندىگىن ەسكەرتىپ، بۇل سوزدەر

تىمنان قۇلقىم ءوزىنىڭ سىر-سەنىڭ ويان بەكتەرىڭىز كورۋگە نەسىن شاقىرادى. مەنىڭ كوركىم، سۇلۋلىعىم، مىنەز»
ەستىگەنىنەن ءجۇز ەسە ارتىق ەكەن دەپ ويالسىن، اسىعىس مىنەز ۇنامايدى. اكەم، ەلجۇرتىم بەرمەك بولدى، مەن 

عان، ەل ۇستاعان ادام ايتقان، ۋادەلى سوزىندە تۇرۋى كەرەك بوالدى. اكەم قارامان بايدىڭ كوندىم. ءبىراقتا، بەك بول
دەپ ۋادە بەرگەن كۇنىنە ءالى دە ون بەس كۇن بار، ايتىلعان « كەلەمىن»دەگەن كۇنىنەن ويان بەكتىڭ « كەل»

 ەلەپكەست بار، ەلىم نداساتىناما مەنىڭ ەكىنشى،. جۇمىس سەكىلدى ۇيات اتىنا –مەرزىمىنە قاراماي كەلىپ قالۋ 
ىن تونىم بار، سول شارۋاالرىم بىتكەنشە، ماعان اكەم قارامانعا بەرگەن ون بەس كۇننىڭ ۇستىنە ون بەس كۇن كيەت

قوسىپ، ءبىر ايعا كەڭشىلىك بەرسىن. مەن بۇل تىلەكتى كوڭىل باسقا بولىپ، قويىپ تۇرعانىم جوق. ويان بەكتى 
ارامدى تونىم بىتپەگەننەن، بەكتىڭ الدىنا كيىپ بارۋعا جكورىپ، قوسىلۋعا مەن دە اسىعىپ وتىرمىن. ءبىراقتا، كەستەلى 

 بەك ويان قاتار، ونىمەن. ۇستەمدىك دا جاعىمىزعا ەكى –كيىمىم بولماي وتىر. مەنىڭ كورنەكتى بولىپ بارعانىم 
يىق ال توقتاۋى ۋاقىتقا مەرزىمدى كۇنگە، ۋادەلى ورىنداپ، ءرولىن بەكزادالىق بولعاندىقتان، وقشاۋ شارۋادان-بۇقارا

بوالدى. ەگەردە ويان بەكتىڭ ماعان سەنىمسىز ويى بولعانداي بولسا، مىنا قولىمداعى التىن ساقينامدى بەرەمىن، 
 جىگىتتەردىڭ اققالم قابارشى الىپ، ساقيناسىن التىن قولىنداعى دەپ، –، «بوتەن ويىمنىڭ جوقتىعىن سوندا ءبىلسىن

 .قايتارادى دەپ –، «ويان بەككە ايتىڭدار!»دەپ، تۇگەن سوزدەرىن ايتىلعان وسى بەرىپ، قولىنا
ويان بەكتىڭ كۇنايىمعا جىبەرگەن ەلشى جىگىتتەرى مەن كۇنايىمنىڭ كەلۋىن كۇتىپ، اسىعىپ، ءبىر مينۋت «. ويان»

ۋاقىتتى قيىنشىلىقپەن وتكىزىپ، ەكى كوزى ءتورت بولىپ جولعا قاراپ وتىرعاندا قابارشى جىگىتتەرى كەلىپ، 
 اقيناسىنس قولىنان دەپ، –« سەنىمدى بەلگى ءۇشىن»سوزدەرىن تۇگەلىنەن ايتىپ تۇسىندىرەدى. جانە  كۇنايىمنىڭ

 .قىالدى تابىس قولىنا ايتىپ بەرگەندىگىن
قاراماننىڭ ءوزى بەرىپ وتىرعان قىزى قايدا بارادى؟ مەن ونى قاالي »ويان بەك كۇنايىمنىڭ ايتقاندارىن ماقۇلداپ: 

 ماعان ى،دەگەن ءبىتسىن كيىمى كيەتىن ەكىنشى،. قاتە –ەلى كۇنىم تولماي كەلىپ قالۋىم جىبەرەمىن، مەنىڭ ۋاد
 ورىنەيىنك سۇلۋالنىپ تۇزەپ، بوي سوندىقتان،. قورىنعانى كيىمىنەن كيەر بويىنان، ءوز سەنبەگەنى، دەپ ما ۇناتپاي
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ننىڭ ۇستىنە ون كۇن قوسىپ، قىرىق كۇ وتىز سۇراعان مەنەن دەمەسىن، ەكەن ساراڭ مەنى كۇنايىم،. شىعار دەگەنى
كۇن كەڭشىلىك بەردىم. قامتاماسىز بولىپ، تۇزەلىپ، كيىنىپ، مونشاقتارىن تاعىنىپ، جۇرت تاڭىرقاعانداي بولىپ، 

 .قايتارادى ءسوزدى دەگەن –، «سول قىرىق كۇننىڭ ارتىنان كورىنسىن!
 ر، ءوزىم بەك بولدىم. دۇنيە جۇزىندە باقىتتا تەڭدەسىمويان بەك ماساتتانىپ، مەنىڭ اتاعىم ەلگە جايىلعان ءوزىم باتى

 بولسا دا، باتىرلىقتا تەڭدەسىم جوق دەسەم دە بوالدى دەپ وقشاۋالنىپ وتىرادى.
، «بىر ايەلدىڭ ايالسى قىرىق ەسەككە جۇك بوالدى»ويان بەكتىڭ بۇل ءسوزىن ءىنىسى لويان باتىر ۇناتپاي ايتادى: ء

اقالعا تۋرا كەلىپ جۇرمەسىن. مەن وسى كۇنايىمنىڭ ارمان سىلتەپ، ءبىر اي كەڭشىلىك م اۋزىنداعى حالىق دەگەن –
سۇراپ ايتقان سوزىنەن شەكتەنىپ وتىرسام، ءوزىڭ تاعى دا ون كۇن قوسىپ قىرىق كۇن بولسىن، دەپ وتىرسىڭ، 

 .بىلدىرەدى نارازىلىق دەپ –، «مەنىڭ بۇل جۇمىستىڭ ارتىنا كوزىم جەتپەيدى
واليشا ويالۋعا بولمايدى. كۇنايىمدا باسقاشا وي بولماۋعا ءتيىستى. سەبەبى، ماعان سەنىمدى بەلگى »ويان بەك: 

ءۇشىن مىنا قولىنداعى ساقيناسىن بەرىپ جىبەرىپتى. ودان كەيىن ءبىزدىڭ قالماق، قازاق، قىرعىز، وزبەك اراسىندا ويان، 
ەن ءبىز سەكىلدى باتىر جوق، قاراپ وتىرىپ كولەڭكەدەن لويان اتىمىز شىعىپ، ءالى كۇنگە بەتىمىزدى قايىرىپ كورگ

قورقىپ، ايتقان ءسوزىمدى قايتارىپ الىپ بەكتىگىمە، باتىرلىعىما كەمشىلىك كەلتىرۋىم دۇرىس بولمايدى. ايتقان قىرىق 
سوزگە  قىزۋ رباتى لويان قارسى سوزىنە دەگەن –، «كۇن وزىنە ەركىن تون كەستەلەپ، كوڭىلىنە نە كەلسە ىستەسىن!

بوسقا ماقتانىپ بەك بولدىم، باتىرلىعىما دۇنيەدە تەڭ بوالتىن جان جوق دەۋگە بولمايدى. سەبەبى، ءبىز »كىرىپ: 
دۇنيە كەزىپ، سىنالىپ بولعانىمىز جوق، مەن ەستىپ ءجۇرمىن، وزبەك ەلىندە ساداقباي دەگەن باتىردى. ەگەر، 

س دەسەدى. قۇرعاق سوزبەن جەتىلىپ، مۇڭسىز بوال بەرمەي، ساداقباي ەستۋدەي بولسا، ەشكىمنەن قورقارلىق ەمە
ەردەن ەردىڭ قاۋپى بوال وتىرىپ، باتىرلىقتى مايداندا كورسەتۋگە ءتيىس. بىزدەي تاالي باتىر بار شىعار. ءبىز ونىڭ 

ولتىرگەن  نقايسىسىمەن تابانداسىپ جەڭدىك. وتكەن قالماق پەن وزبەكتىڭ سوعىسىندا ءبىزدىڭ قالماقتىڭ شونا باتىرى
 يداساداقبا. بىلگەمىن ەستىپ، مەن ساداقبايدى»: ويان. دەيدى –، «ساداقباي باتىردى ەستىگەن جوق ەكەنسىڭ

 ،بولىپ ەل كەدەي قۇرالىپ قاشقان مۇنان قاشقان، ونان. جىگىت جالعىز كەدەي، جوق مالى باسقا اتتان جالعىز
جۇرگەن ءبىر مەرگەن باال بولۋعا ءتيىس. شونا باتىردى  وتكىزىپ كۇن اۋالپ، اڭ اسىراپ، ارىعىن-اش سوالردىڭ

-شقايراتىن ەستىگەم جوق. ونىڭ كۇ-ولتىرسە، مەرگەندىگىنىڭ ارقاسىندا ولتىرگەن شىعار، بولماسا ماقتاۋلى كۇش
گە يقايراتى بولعانمەن، نە دەپ بىزگە بەتتەپ كەلەدى، قاالي جۇرەگىن توقتاتىپ بىزبەن سوعىسادى؟ جالعىز اتتى كەدە

كۇنايىم قاالي تيەدى؟ سەن بولماستاي قيالمەن مەنى قورقىتىپ، ايتقان ءسوزىمدى قايتىپ الدىرماق بوالسىڭ، بۇدان 
 باتىردى انلوي ءىنىسى اينالدىرىپ، اشۋعا اياعىن ءسوزىنىڭ دەپ –، «كەيىن ماعان قارسى مۇنداي ءسوز ايتۋشى بولما!

 مەنىڭ ايتقانىم جاي ءدايىم ءسوز، بولماسا بىزگە»ءتۇرىن كورىپ لويان:  اشۋلى بەكتىڭ ويان. بوالدى قايتارماق ەلگە
جاسانىپ تۇرعان جاۋ بولماۋ كەرەك، االيدا مۇندا كوپ جاتاتىن بولدىق، سوندىقتان، مەنىڭ ەلگە قايتقانىم اليىق 

ۋىن ويان بۇل سوزگە اش .دەيدى –، «بوالر، سوندا ماعان مىنا اترەتتەن قانشا بەرەسىڭ، وزىڭە قانشا الىپ قاالسىڭ؟
مۇندا كوپ اترەت كەرەگى جوق، ءۇش مىڭ اترەت قالسىن، قالعان جەتى مىڭ اترەتتى الىپ، »باسىپ، اقىلعا كەلىپ: 

سەن ەلگە جونەل، ويتكەنى، ءبىزدىڭ تۇياعىمىز اركىمگە تيگەن، ەكەۋىمىز ۇيدە جوعىمىزدى ءبىلىپ، ءبىر جاعىنان 
ەپ ءۇش مىڭ اترەت جانىنا الىپ قالىپ، قالعان جەتى مىڭ اترەتپەن لويان د –، «ەلگە جاۋ كەلىپ جۇرمەسىن

 باتىردى قايتارادى.
كۇنايىم قىرىق كۇن كەڭشىلىكتى ەستىپ قۋانىپ، اعاالرىن شاقىرتىپ، ساداقباي باتىر تۋرالى پىكىرىن سويلەپ، ويان 

ستى كەلگەندىگىن ايتادى. اعاالرى بۇل جۇمىقالماقتان ايالمەن قىرىق كۇن كەڭشىلىك العاندىعىن سويلەپ، تۇلكىنىڭ 
ۇناتىپ، قارامان بايمەن اقىلداسىپ، تەز ۋاقىت ىشىندە ساداقباي باتىردى الىپ كەلۋگە تۇلكىگە قارامان بايدىڭ قارا 

 تۇلپارىن مىنگىزىپ، ەلىنە قايتارادى. ول ون بەس كۇن شاماسىندا ورالىپ كەلۋگە ۋادەسىن بەرەدى.
، قارا تۇلپاردىڭ بار ونەرىمەن قارىشتاپ، كەلۋىندە ون كۇن ءجۇرىپ كەلگەن بولسا دا قارا تۇلكى جولعا ءتۇسىپ

تۇلپاردىڭ ۇشقىرلىعىنىڭ ارقاسىندا ءوزىنىڭ ەلىنە ەكى كۇندە كەلەدى. اڭنان قايتىپ كەلە جاتقان ساداقباي باتىرعا 
 ىنەدى. ۇستىنە ارتىلعان سونشا جۇكتى ەلەڭكەزدەسەدى. قانجىعاسىندا قۇالن، بەس بۇعى، سەگىز مارال ولجاالرى كور

قىلىپ كەركۋدە ويىنا الىپ تەرلەگەن جوق. ساداقباي باتىر كۇنايىمنىڭ جايىنان ءتۇسىنىپ، قاراماننىڭ قۇدالىعى امالسىز 
ن ەقورقۋ ەكەندىگىن ءبىلىپ، كۇنايىمنىڭ كوز جاسىمەن ايتقان سالەمىن قابىلداپ، ەرلىك قايراتىنا ءمىنىپ، كوپشىلىكپ

 كەڭەسەدى.
كوپشىلىك ساداقباي باتىردىڭ جالعىز بارۋىن اليىقتاماي، از دەگەندە ءۇش ءجۇز اترەت جيناپ الىپ بارۋدى ماقۇلداپ، 

سايمان جاعى ەكى ءجۇز ادامعا -ءوز اراالرىنان ءبارىن جيناعاندا ءجۇز شامالى عانا جاۋعا مىنەرلىك ات تابىالدى. قۇرال
پشىلىگى قونىستاس وتىرعان ساراڭباي دەگەن بايدان ات سۇراۋدى ۇيعارادى. ەگەر ساراڭباي جەتەرلىك بولعاندىقتان، كو
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ءجۇز ات بەرسە، ەكى ءجۇز اترەتپەن ءجۇرۋدى ماقۇلداسىپ، ساراڭبايعا تۇلكىنى بارىپ ات سۇراپ كەلۋگە ۇيعارادى. 
 قالعاندارى جول جابدىعىنا كىرىسەدى.

ۋىلى مەكەن ەتكەن تاۋدىڭ باتىس جاق بوكتەرىندە وتىراتىن، وزبەك ەلىنەن وسى ساداقباي باتىردىڭ ا«. ساراڭباي»
قۇلتاي دەگەن توعىز مىڭ جىلقىسى بار، سيىر، قوي، تۇيە مالدارى تاعى كوپ ءبىر باي ادام بوالتىن. ءبىراقتا ول 

قتان التپايتىن بولعاندىمالى كوپ بولعانىمەن، ادامعا مەيىرىمسىز. ۇيىنە قوناق قوندىرمايتىن، ماڭىنا ءبىر جان جو
 انىپ،قولد تا حالىق ماڭىنداعى دە، ءوزى قۇلتايدىڭ اتتى سول كەتىپ، اتاپ دەپ –، «ساراڭباي»وزبەكتەر حالقى 

 بولسا ساراڭ شاماقان. بولعان بىلمەيتىن ىشكىم دەسە قۇلتاي ءتۇسىنىپ، دەسە ساراڭباي جوعالىپ، اتى قۇلتاي بۇرىنعى
، ءۇش ايەل الىپ، باالسى بولماعان. وزىنە جاقىن تۋىستار ساراڭ بايدىڭ قايرىمى جوق سوڭ بولعان بار مالى دا،

بولعاندىقتان، جانىندا وتىرىپ جان ساقتاۋ قيىن بولعاندىقتان، ءار ەلدەرگە كوشىپ كەتىپ جان ساقتاعان. ساراڭبايدىڭ 
سوڭ  بولعان سوڭ، ونىڭ ءتۇرىن كورگەنكاسىبى ءوزىنىڭ مالىن باعىپ، شارۋاسىن قاراپ ىشكىمنىڭ ۇيىنە بارمايتىن 

باسقا جان ساراڭبايدىڭ ۇيىنە دە بارمايتىن بولعان. مالشى، باقتاشىالرىمەن عانا از وتىراتىن بولعان. قىسقاشا ايتقاندا، 
 ساراڭبايدى ادام تانىمايتىن بولسا، ساراڭباي دا ءبىر جاندى تانىمايتىن حالگە جەتكەن.

پ، قيىرى جوق جىلقىعا كەزدەسىپ، ايناالسىنا كوز سالى-تاۋ بوكتەرلەپ كەلە جاتىپ، ۇشىتۇلكى «. تۇلكى، ساراڭباي»
تاماشاالپ تۇرعاندا الدىنان قارتقا باسقان بۋىرىل ساقالدى، ورتا بويلى، ماڭداي تەرىسى تىرىسقان، قاباعى قاتىڭقى 

ۇرە وتتاتىپ اياڭداپ كەلە جاتىر. باسىندا ادام كەز بوالدى. قارتتىڭ استىندا كوكشوالق اتى بار، اۋىزدىعىن الىپ، ج
تۇيە جاباعىسىنان سىرىعان تىماق، ۇستىندە كەڭ توقىما شەكپەن، قارىنا قورىق ىلگەن. تۇلكىنىڭ تاڭىرقاپ تۇرعانىن 

 .قاتادى جاۋاپ ىزعارلى دەگەن –، «بىرەۋدىڭ مالىن نە جۇمىسپەن اراالپ ءجۇرسىڭ، قايدا باراسىڭ؟»ۇناتپاي، 
 سەن»: قارت دەگەندە، – ،«بوالدى تۇلكى –اقساقال، مالىڭدى اراالعانىم بولماسا، زيانىم جوق. مەنىڭ اتىم »

 .دەيدى – «بوالسىڭ؟ تۇلكى قانداي
 ندەشە،ە»: قاراپ ۇڭىرەيە تىگىپ كىرپىگىن ۇزىن قارت. «بوالمىن تۇلكى –مەن، ساداقباي باتىردىڭ جىگىتى »

 دى،ە جىبەرىپ باتىر ساداقباي مەنى»: تۇلكى قارسى دەۋىنە –، «دىڭ؟ە شىعىپ الىپ بەت جاقتان قاي جارايدى،
 لاقى جولعا جۇرمەك مىنا ءبىلىپ، اماندىعىن سونىڭ بار، اعاي ءبىر ۇلكەن جاسى جاقتا وسى جۇرمەك، جول ءوزى
 .دەيدى – «سۇراماق؟ اقىل نە قانداي، جولى جۇرەتىن كىم، اعاسى ول»: قارت. دەيدى – ،«ەدى دەگەن سۇرا

 سالەمدەس دەگەن»تۇلكى قارتپەن كەڭەسكە كىرىپ، سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرىپ: 
اعاسى ءسىز، اتىڭىز ساراڭباي بوالرسىز، جۇرەتىن جولى قىرعىز ەلىنە بارماق، ونداعى جۇمىسى قارامان بايدىڭ كۇنايىم 

پ الماق بولىپ، سوعان ساداقباي باتىردى شاقىرتىپ، دەگەن سۇلۋ قىزىن قالماقتا ويان، لويان دەگەن باتىرالر زورال
كۇنايىمدى ايىرىپ السا ساداقباي باتىرعا بەرمەك بولعان. بۇل كۇندە قالماقتىڭ بەگى ويان باتىر جەتى مىڭ اترەتپەن 

راۋعا ۇقىرعىزدى قاماپ جاتقاندىقتان، سوندا بارۋعا ازداپ اترەت قۇراستىرىپ ەدى. سوعان مىنۋگە جارامدى ءجۇز ات س
 اتۋلىس اڭگىمە». قارايدى قىرىن ءتۇيىپ، قاباعىن وزگەرىپ، ءتۇسى بۇرىنعىدان ساراڭباي دەگەندە –، «جىبەردى

 جۇگەن بولمايدى، ات جۋاس جارامدى مىنۋگە بىزدە عوي، جۇرەدى سۇراعالى ادام جۇرگەن عوي، شىقتى بولىپ
ق بولسا مىنا ءمىنىپ جۇرگەن كوكشوال جارىم-بىرەر ەكەن، سۇراعان ولشەۋسىز باتىر. بوالدى قاشاعان تيمەگەن قۇرىق

اتتى بولسا دا بەرىپ جىبەرەر ەدىم، مال شەتىنە كەلگەنشە امالداي تۇرار ەدىك، الدە بولسا وسى كوكشوالقتى الىپ 
بىزدە  .كەت، جولداستارىڭنىڭ ءبىرى مىنۋگە جارار، باتىر وكپەلەر، باسقاعا بەرەتىن ءبىر توستاعان سۋسىنىم دا جوق

 قاراپ، مالىنا بۇالي-والي دەپ، –، «باال جوق بولعان سوڭ، بار سۇيەنگەنىمىز، وسى از عانا مالىمىز بوالدى
 پايتىنجورت سالسا مىڭ ات، ارىق سياقتى ول المايمىن، كوكشوالقتى مەن»: تۇلكى. قويادى شولىپ ايناال كوزىمەن
دى. دە« كۇيى جارامدى ءجۇز ات-ونەرى»ە، جىبەرگەند ساعان. جوق وتىرعان جىبەرىپ الماي تابا توعىرشىق شابان،

 داقتىار –ساداقباي سياقتى ەل باتىرى جاۋعا بەت الىپ شىققاندا كۇش، كومەك كورسەتىپ قوشەمەتتەپ جىبەرۋ 
 ىڭسەن كۇنى ەرتەڭگى. ادامدار ۇيرەنگەن جامان شاۋىپ ەل – باتىرالر لويان ويان، اسىرەسە، پە؟ ەمەس بورىشىڭ

ستىپ كەلىپ قالسا، ساداقباي سياقتى باتىردىڭ ساعاندا كەرەك كۇنى تۋادى. وسىنداي سودىرلى ە جىلقىڭدى كوپ نامى
قالماقتىڭ الدىن الىپ، كومەكتەپ، ساداقبايدى اتتاندىرىپ، بەتىن قايتارىپ قويساڭ، مالى بار مومىندارعا بەيبىتشىلىك 

ڭ باسىنا تۇسكەن قيىندىق ەرتەڭ ءوز باسىڭا كەلۋىن انىق دەپ ءبىل، سوندا تۋادى. بولماعاندا، ءبىر كۇنى قاراماننى
 . دەيدى–، «ونىڭ ءۇشىن سەنىمىڭ كۇشتى بولسىن

يتىپ جوعى جۋاس مالدى ا-سەن، تۇلكى، سوزگە تۇسىنبەي وتىرسىڭ با؟ مەن بار»ساراڭباي بۇل سوزدەن قىسىلىپ: 
وتىرمىن، باتىرعا ونداپ، بەستەپ بەرسەم دە جارار ەدى. ءبىراقتا بىزدە جۋاسى جوق، بارلىعى قاشاعان تەنتەك قاالي 

ا ۇش مالدان باسق-ىپ وتىرعان كوكشوالق ات پەن ەكىۇستاپ االرسىڭ، سوزگە نانساڭ، وسى جىلقىدا كوزىڭ كور
ءمىنىس كورمەگەن، قۇرىق جۇگەن كورگەن مال جوق. كىم مىنەدى؟ باالم جوق، جاقىن تۋىستارىم ماعان قاراستى 

بەستەي -دەپ كوشىپ كەتىپ وتىر. ايناالسى تورت« مالىڭنان ءبولىپ بەرمەيسىڭ»بولىپ وتىرعاندارىن بۇلداپ، 
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جالشىالرىممەن عانا وتىرمىن. والردىڭ مالدارى جوق، ارتىق االتىن كوپ اقىسى دا -ىپ، مالشىجەكە اۋىل بول
قايعىالرى جوق وتىرادى. ماڭىمىزدا باس جان، بولماسا -شاالپ ىشسە دە تاماقتارى توق، ۋايىم-بولماعانىمەن، ايران
 قوناق ماعان دەپ –، «اتپايدىساراڭباي اڭگىمەنى جار»سوزبەن جۇمىسىمىز بولمايدى. -اۋىل جوق. اڭگىمە

 اراتىپج ءمىنىپ، ات بىزدە سوندىقتان،. تيمەيدى قولىم شارۋادان وتىرۋعا اڭگىمەلەسىپ مەنىڭ شىنىندا،. كەلمەيدى
شارۋا باعىپ، مال ءوسىرىپ، وشاقتىڭ ءۇش بۇتىنان سۇراپ وتىرعان  – ءبىز. جوق جىگىت جۇرەتىن بۇگىلتىپ

 .دەپتى –، «ەلمىز
مەن كوپ وتىرمايىن، ءسوزدىڭ قىسقاسىن سويلەپ، سۇراتقان ءجۇز اتىن »كوپ سوزىنە قاراماي، تۇلكى:  ساراڭبايدىڭ

 .دەيدى –، «بەرەسىڭ بە، ونىڭ ۇستاۋىن، ءمىنۋىن ەشكىمنەن سۇرامايدى
پ ات ىومىردە جان اراالتپاعان جىلقىمدى جات ادامعا اراالت»تۇلكىنىڭ سوزىنە شيرىعىپ، ساراڭباي قاالي سويلەسىن. 

ۇستاتىپ، جانۋارالردى شىڭعىرتىپ، تۋالتىپ، شۋالتىپ مىنگىزگەنىمنەن ولگەنىم ارتىق ەمەس پە؟ جىلى سويلەگەنگە 
باسىما سەكىرىپ باراسىڭ عوي. ساداقبايعا بەرەتىن اتىم جوق. مەنى جاۋدان ايىرىپ الماسىن. ونىڭ ايەل الۋى ماعان 

يىپ، جاقىننان ءبىر كەدەيدىڭ قىزىن السا بولمادى ما؟ ءوزى كەدەي مىندەت ەمەس. الىستاعى قاراماننىڭ قىزىن قو
 ولىققانج تۇلكىگە اشۋالنىپ، دەپ –، «بولعان سوڭ، بايدىڭ قىزىندا نە جۇمىسى بار؟ وزىندە جوق اتتى سۇراماسىن!

وز بەتىمەن ءەردە ءتۇسىپ، ارتقى اياعىنان شىلبىردىڭ ۇشىمەن بايالپ جىبەرگەن كوكشوالق اتتى ۇستاپ ءمىنىپ، ج
سەن ات بەرمەسەڭ دە ساداقباي باتىر بۇل جولعا بارار، ءبىراقتا »سويلەپ، كۇبىرلەپ، جونەلۋگە ايناالدى. تۇلكى: 

وسى مالدى امان ساقتاپ وتىرا الساڭ جارايدى عوي، وسىنداي مىنەزىڭدى شەت ەلدەر ەستىپ قالسا، الەگىڭ اسپاننان 
ساداقباي باتىردىڭ ءقادىرىن بىلمەسەڭ، ەرتەڭ باسىڭا ءىس تۇسكەندە كەلىپ، وكىنىپ جۇرمەگەيسىڭ؟ بۇل كۇن 
 .قايتادى ەلىنە بۇرىپ، اتىن اشۋمەن دەپ –، «الدىنا بارىپ جىالما، جاۋىڭا جاردەم سۇراما!

ساراڭباي جىلقىنى جيناپ، سۋاتقا بەتىن بۇرىپ سالىپ، ۇيىنە كەلىپ تۇلكىنىڭ كەلگەنىن، ونىڭ سۇراعان اتىن بەرۋ 
 جالشىالرى كۇنى ءۇشىن قوشەمەتتەيدى.-ورنىنا قاتتى ءسوز ايتىپ جىبەرگەنىن ايتىپ قوقيىپ وتىرادى. مالشى

ساراڭ بايدىڭ بارشىن اتتى ەڭ كىشى ايەلى كەدەي قىزى ەدى. االيدا ءبىلىمى بار بولعاندىقتان، ساراڭبايدىڭ 
 باسىپ ايتامىن دەپ، نەشە رەت سوگىس الىپ، تاياق مىنەزدەرىن جاراتپاي، نەشە جەردە قارسى شىعىپ، ايىبىن بەتىنە
ساداقباي باتىر جىبەرىپ سۇراتقاندا ءجۇز ات بەرسەڭ »تا جەگەن ەدى. سول بارشىنعا بۇل جۇمىس ۇناماعان ەكەن. 

وتىزداپ بەرسەڭ دە وكپەلەمەي كەتەر ەدى عوي، ات بەرمەگەننىڭ -كوپ ەمەس، االيدا، جاقسى جىلى سوزبەن جيىرما
دەپ وتىرسىڭ، باتىردىڭ ارداقتى ارۋاعىن شامداندىرىپ، ءبىر نارسەگە كەز بولماساڭ « سوگىپ جىبەردىم» ۇستىنە

جارار ەدى. ءبىراق، ساداقباي باتىر مارعاۋ ەلدى تاالۋدى، قان توگۋدى سۇيمەيدى، بىزگە تيمەيدى. مەن باسقادان 
. بارشىننىڭ «مالىڭنىڭ قولىڭدا تۇرۋى ەكىتاالي بوالرءقاۋىپ قىالم. بۇل ءسوزىڭ شەت ەلدىڭ قۇالعىنا ءتيىپ قالسا، 

ەي، بارشىن، سەن كەدەيدىڭ قىزى ەدىڭ، ماعان كەلىپ ادام قاتارىنا كىرسەڭ دە »ءسوزىن ساراڭباي جاراتپاي: 
ەدەيلىگىن ك»كەدەيدى جاقتاپ سويلەۋدى قويمايسىڭ. مەن مالشىالرعا سويلەسەم دە اراسىنا ءتۇسىپ جاتقانىڭ، ەندى 

 ەلگەنىنك قولىڭنان ماعان دە سەن قوسىلىپ، ساداقبايعا. جاتىرسىڭ ءتۇسىپ اراسىنا ساداقبايدىڭ دەپ –، «تىڭايت
ءسوز كەرەك، ىستەگەن شارۋاسىن  نە ايەلگە با؟ بوالسىڭ ۇيرەتپەك اقىل ماعان دە سەن العان ساتىپ مالعا قىل،

 .دەيدى –، «سۋىن ۇقىپتاپ وتىرۋ بولسا، بولعانى-ءبىلىپ، اس
واليشا ەلىرە سويلەپ، ايعا شاپقان ارىستانداي مەرت بولىپ جۇرمە دەيمىن. بولماعاندا، »بارشىندا جارىسا سويلەيدى: 

شاشباۋىن كوتەرىپ ساداقبايدى جاقتاپ وتىرعانىم جوق. بايقاماي سويلەپ، ارتىنان وكىنۋدە پايدا جوق، مەنىڭ جانىم 
« كەدەي»رتىن كۇت، كىمنىڭ ءسوزى ءجون ەكەنىن بىلەرسىڭ. مەنىڭ اشىپ ايتقان ءسوزىمدى قاس كورەسىڭ، مۇنىڭ ا

 تۇرا ايايتپ ءجونىن ءتۇزۋ ءىستىڭ ءبىراقتا،. نامىستانبايمىن وعان. ءسوزىم جۇرگەن ەستىپ كۇندە –دەگەن ءسوز 
 .«المايمىن

. ، اڭگىمەلەرى سونەدىساراڭباي اشۋالنىپ، قامشى اال جۇگىرىپ بارشىندى ۇرماق بوالدى. مالشىالرى اراشاالپ الىپ
-ەندى جاڭادان شىققان كەڭەس مىناۋ بوالدى: مالشىالر بولىپ، ساراڭبايدىڭ بايبىشەلەرى قوسىلىپ بارشىنعا ۇگىت

ناسيحات ايتىپ، بۇدان بىالي بايدىڭ الدىنا شىعىپ، قارسى ءسوز سويلەمەۋ ءۇشىن عانا ايتىلىپ، اراالرىنا تاتۋلىق 
 سوزدەر سويلەنەدى.

ساداقباي باتىر قوبالجىپ، اسىعىستاپ تۇلكىنىڭ كەلۋىن، ساراڭبايدىڭ قانداي جاۋاپ بەرۋىن «. باتىر ساداقباي»
ەنجىپ بىرلەپ قالدىرماي ايتىپ، ر-االڭداپ كۇتىپ وتىرعاندا تۇلكى بارىپ، ساراڭبايمەن سويلەسكەن كەڭەستەرىن بىر

 سەن رەنجىمەي، ساراڭبايدى قويا تۇر. ول بۇرىن: »قايتقاندىعىن ايتادى. ساداقباي باتىر تۇلكىنىڭ كوڭىلىن اۋالپ
ادامعا ءتۇزۋ قاراپ قوناقاسى بەرىپ كورمەگەن جان عوي، قاالي بەرسىن، جاراتىلىسى سوالي. ادامعا بۇرىن ءجۇرىپ 
كورمەگەن جول قيىن بوالتىن. ونى اقىلعا ءتۇسىرىپ، بىلمەگەنىن ءبىلدىرىپ كەتسە دە جارار ەدى. ءبىراق، ونى 

-االنت»دەپ ساراڭبايدى « جاۋعا ءمىنىپ باراتىن ات بەرمەدىڭ»پ، بۇلىك سالىپ كەتسەك، بىزگە ەل كۇلەر، تاال
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ىز جۇمىس. ەكىنشى، ۇزىن نامىسس ماعان –دەگەن ات تاعىلىپ، ومىرلىك سۇيەكپەن كەتەر، بۇل « تاراجعا سالدى
لىپ، الداعى ماقساتقا بوگەت جاساۋى جول، جاس تىلەككە ناقاق ادامدى قان جىالتىپ كەتۋ، جولعا كەسەل بو

 ءجۇز ااتق ءجۇز ازىرلەنگەن بولىپ، شىعاتىن جولعا دايارلىقپەن مۇمكىنشىلىك، بار قولداعى. دەيدى –، «مۇمكىن
-تىپ بەت الىپ، ساداقباي باتىر ايباتتانىپ، جولبارىستاي قايراتتانىپ، قارۋەر تۇلكىنى مىنگىزىپ، جاراقتاپ جىگىت

تەمىر ساۋىت كيىپ، التى جۇزدەي ازاماتىنا اماندىق ايتىپ، قايتىپ ورالۋىنا قىرىق كۇن ۋادە بەرىپ، جاراق اسىنىپ، 
ۇن ءجۇرىپ، ت-كەركۋدانعا ءمىنىپ، اياعىن الشاڭ باستىرىپ، ءجۇز جولداسىن باستاپ، الدىنا ءتۇسىپ جول تارتتى. كۇن

 جەتتى. التى سوتكە ءوتىپ، جەتىنشى قونالقادا قارامان ەلىنىڭ شەتىنە
قىرعىز ەلى ساداقباي باتىردىڭ كەلگەندىگىن قۋانىشپەن قارسى الىپ، كۇنايىم سۇلۋعا ءسۇيىنشى سۇراۋعا شاپتىردى. 

 تولعاۋمەن ايتقانى:-ءسۇيىنشى سۇراۋشىنىڭ جىر
 اسىپ تۋعان كۇنايىم،

 ءسۇيىنشى سەنەن سۇرايىم. 
 دەپ، – كەتەم، بوپ قور قالماققا –

 قىلىپ ەدىڭ ۋايىم.
 كتەس بولعان كوپ حالىق،تىلە

 ءىس قىال ما باسقارىپ. 
 باتىر كەلدى وزبەكتەن،

 كەلىپ تۇرمىن مەن تانىپ.
 كۇنايىم:

 كوزبەن انىق كوردىڭ بە؟
 جولىعىپ سالەم بەردىڭ بە؟

 باتىرلىققا اليىق پا؟
 ءتۇرىن سىناپ ءبىلدىڭ بە؟ 

 تونى ساي ما ەكەن؟-اتى
 دەنەسى كۇشكە باي ما ەكەن؟

 ساراال،سەگىز سايى 
 اسپانداعى اي ما ەكەن؟

 باتىر ەمەس جاي ما ەكەن؟
 مىنگەنى جابى تاي ما ەكەن؟

 جونىن ءبىلدىڭ بە؟-ءاتى 
 تۇراعى بوالر قاي مەكەن؟

 سوندا:
 اتىن ءبىلدىم، ساداقباي،

 دەنەسى تۇتاس بوالتتاي.
 ءپىل سياقتى تۇلعاسى، 

 اي.-جان پار كەلمەس االپتا
 الدىنان دۇشپان قاشارداي،

 ارۋاعى باسارداي.
 كۇنايىم سىندى ارۋدىڭ،

 كوڭىلى بالقىپ تاسارداي.
 مىنگەن اتى كەر ەكەن،

 جان كورمەگەن بەل ەكەن.
 ەر ساداقباي باتىرعا

 ارنالىپ تۋعان دەر ەكەن.
 كۇش قۇرالى مول ەكەن،

 بەت الىپ شىققان جولى ەكەن.
 ويان، لويان قالماققا،

 سازايىن بەرەر سول ەكەن.
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 كۇنايىم:
 ل سوزىڭە قۋاندىم،بۇ

 قايعىنى باسىپ جۋاندىم.
 اتىن ەستىپ الىستان،

 گاۋھار تاستاي بۋ الدىم.
كۇنايىم ساداقباي باتىردىڭ حابارىن ەستىپ قۋانىپ، كوڭىلى ءوسىپ، سۋداي تاسىپ، ۇستىندەگى اسىل شاپانىن تاعى 

ەندىگىن شاقىرتىپ، ساداقباي باتىردىڭ ەل شەتىنە كەلگدا ءبىر جامبى قوسىپ ءسۇيىنشى سۇراۋشىعا بەرىپ، التى اعاالرىن 
بايانداپ، بارلىعى قۋانىپ، شاتتىق ءماجىلىس جاساپ، ءتۇن بويىنا دايارلىق، ويىن ساۋىقپەن ساداقباي باتىردى قارسى 

يقى ۇ جىرالر ايتىپ، كۇي كۇيلەپ، ساز تارتىپ جاتقاندارىن ويان بەكتىڭ ادامدارى ەستيدى. ءتۇن بويى-االتىن ءان
كورمەي بولعان قۋانىشتىڭ جايىن جاسىرىن ءبىلدىرىپ، ساداقباي باتىردىڭ كەلگەندىگىن، كۇنايىم سۇلۋدىڭ شاقىرتىپ 
الدىرعانىن سەزىپ، ويان بەك اشۋالنىپ، كارىنە ءمىنىپ جانىنداعى ءۇش مىڭ اترەتىنە كاماندى بەرىپ، ءوزى باستاپ 

بايدىڭ ءۇيىن قاماپ الىپ، كەزدەسكەندەرىن ءولتىرىپ، قىلىشتارىن  الدىنا ءتۇسىپ، توقتاماستان كەلىپ قارامان
جاالڭداتىپ، قاراماندى الىپ شىعىپ، ولتىرمەك ارەكەتىنە كىرىسىپ جاتقاندا دۋالعا استىرتىن حابار ارقىلى ساداقباي 

 باتىر كەلىپ قاالدى.
ۇرىپ، ار قايراتىن ەكى قولىنا جيىپ، ساداعىن قويان قالماقتىڭ جاساپ جاتقان دۇربەلەڭىنە كەزدەسكەن ساداقباي باتىر ب

ۇستىنە تارتادى. ساداقباي باتىر ساداعىن تارتقان سايىن جۇزدەگەن ادامدار -وياننىڭ توپتالعان اترەتىنە ساداقتى ۇستى
اتىردىڭ ب قالماقتاردان قازا تابادى. جۇرەكتەرى شايىلىپ، قارامان بايدىڭ ءۇيىنىڭ ماڭىنان سەرپىلە باستايدى. ساداقباي

سىپ بىرىنە ۇال-قول كۇشىمەن تارتقان ساداق وعىنىڭ ءدۇمپۋىن كورگەن قىرعىز ادامدارىنىڭ قوشامەت سوزدەرى بىر
 كوككە شىعادى.

ويان باتىر اترەتىنە ويران سالىپ جاتقان ساداقباي باتىردىڭ ىسىنە جانى شىداماي، ءىشى كۇيىپ، اتىنا قامشى ۇرىپ 
 باتىر ساداقباي. قاالدى تۇرا كەزەپ وعىن ساداق دەپ –، «بولساڭ، كەزەگىمدى بەرەر »الدىنا شاۋىپ كەلىپ: 

 .تۇرادى ۇستاپ قالقان بوالت باسىنا بەكىتىپ، بويىن بەرىپ، كەزەك ويانعا
، پارە قىلسا دا كۇشى قايتىپ قالعاندىقتان-وياننىڭ تولعانىپ تارتقان ساداعىنىڭ وعى ساداقبايدىڭ قالقانىن پارە

-ساداقبايعا زاالل سالماي، ەندى كەزەك ساداقبايعا ءتيىپ، وياندى قولىنداعى تەمىر شوقپارمەن ۇرىپ جىعىپ، قول
اياعىن بايالپ، تۇلكىمەن ءجۇز جولداسىنا تابىس قىلىپ، ساداقباي قولىنا قىلىش الىپ، قالماقتىڭ اسكەرىنە اراالسىپ، 

ران ساالدى. ساداقبايدىڭ جالعىز ىستەپ جۇرگەن جۇمىسىن كورىپ، قىرعىنعا ۇشىراتىپ، قويعا تيگەن اش بورىدەي وي
قاراماننىڭ التى باالسى اتقا ءمىنىپ، ايقايالپ، سوعىسقا كىرەدى. ونىمەن بىرگە بىرنەشە قىرعىز جىگىتتەرى جانە تۇلكى 

نان ءىس لعانىنىڭ قولىمەن ساداقبايدىڭ ءجۇز جولداستارى سوعىسقا اراالسىپ، قالماق اترەتى، ويان قولعا ءتۇسىپ، قا
 كەلمەسىنە كوزدەرى جەتىپ، تاۋعا بەت الىپ ولگەنىنەن قالعانى قاشادى.

والر جان ساۋعاالپ قاشتى. قاشقاندى قۋىپ ءولتىرۋ، قان قۇمارلىق بوالدى. »ساداقباي قاشقان قالماقتى قۋدىرمايدى. 
 يانو توقتاتىپ، جىگىتتەرىن وزبەك عىز،قىر مەن باالالرى قارامان قاتىسقان سوعىسقا دەپ –« بۇل جارامايدى

 .جونەلەدى الىپ قىلۋعا تارتۋ ورنىنا سىي بايعا قارامان بويىمەن بايالۋلى باتىردى
قارامان باي وقيعانىڭ ءتۇرىن ءتۇسىنىپ، ەلىنىڭ ادامدارىن جانىنا ەرتىپ، ساداقباي باتىردىڭ الدىنان شىعىپ امانداسىپ، 

 كەلىپ ۇيگە كىرگىزەدى. قوناقتارعا جالپى قۇرمەت كورسەتەدى. ۇلكەن قۇرمەت، قوشامەتپەن الىپ
ويان قالماقتى بايالۋىمەن قۇدىققا سالىپ، اۋزىنا كۇزەتشى قويىپ قىرعىز ەلىنىڭ جاستارى جيىلىپ، ساداقباي باتىرعا 

 .اسايدىج ىقساۋ–قىزمەت كورسەتىپ، شاتتىق كۇلكى، ءماجىلىس جاساپ، قارامان بايدىڭ ۇيىندە ءتۇن بويىنا ويىن 
ويان قالماق بايالۋىنان بوسانىپ، تۇندە باسىنداعى كۇزەتشىنى ءولتىرىپ، ءوزىنىڭ اتىنا ءمىنىپ قاشىپ كەتكەندىگىن 

تاستى كەزىپ ىزدەپ، تابا الماي، اقىرى ويان قالماقتىڭ ءوز ەلىنە -كورىپ ساداقباي باتىر قىرعىز ەلىنەن وياندى تاۋ
 اماسىز تۇردە سوعىس اشۋعا دايارلىق جاساپ جاتقاندىعىن ەستيدى.قاشىپ بارىپ، اترەت جيىپ، قامت

لويان باتىر ەلگە قايتقان بەتىندە جانىنداعى اترەتتەن ءتورت مىڭىن قالماققا، ءوز ەلىنە قايتارىپ، ءوز «. لويان»
 اداار. كەتەدى ءجۇرىپ ەلىنە وزبەك دەپ –، «ساداقباي باتىردى كورىپ قايتامىن»جانىنا ءۇش مىڭ اترەت الىپ، 

 سۇراپ كەنىنە قايدا قالىن، باتىردىڭ ساداقباي كەلىپ، وتانىنا ساداقبايدىڭ كەلىپ، ەلىنە وزبەك ءجۇرىپ كۇن بىرنەشە
ىپ اعى وزبەكككە ءبىر بۇلىنشىلىك سالمۇند دا، بولسا جۇرمەك ەلىنە قىرعىز ساسىپ، بىلمەي قىالرىن نە ءبىلىپ،

ز عانا مالىنا قاناعات قىلماي، مۇنىڭ باسقا ەلىنەن ءبىر بايدىڭ جىلقىسىن ايداپ كەتپەك بوالدى. ءوز وتانىنداعى ا
كەتەيىن دەگەن ويمەن تۋرا كەلىپ، ساراڭبايعا كەزدەيسوق كەزىگەدى. بارلىق جىلقىسىن زىرىلداۋىق تارتىپ، ارتىنان 

، بولماعاندا جينالعان اترەت شۇبىرتىپ الىپ جونەلەدى. ساراڭبايدا قارسى تۇرارلىق قۋات جوق، ماڭىندا ەل جوق
 جوق، شاماسى كەلگەنى ەكى كوزى بولىپ، زار جىالپ، جىلقىنىڭ ارتىنان قالماي جۇگىرىپ كەلەدى.
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 .ەمەس زا دە دەگەندەر –« ادامعا قاسىق سۋ تامىزبايتىن، مەيىرىمسىز ايۋانعا سول كەرەك»وزبەك ەلىندە ساراڭبايعا: 
ارتىنان قالماي جىالپ، جىلقىعا جانىن قورمالدىق قىلىپ كەلە جاتقان ساراڭبايدى كورىپ لويان باتىر ارتىنان كەلەر 
قۋعىنشى جوق ەكەنىنە كوزى جەتىپ، اترەتىن كىدىرتىپ، جىلقىداعى ەڭ ەتى ارىق، جۋاس مال بولعاندىقتان، 

مىنگىزىپ، جىلقىمەن قوسا ايدادى. ونىڭ ۇستىنە لويان  جوعارىداعى كوكشوالق اتتى جۇگەنسىز، جايداق ساراڭ بايعا
ويان، »سەنىڭ باتىرىڭ ساداقباي ءجۇز كىسى جولداسىمەن ون مىڭ اسكەرى بار، »ساراڭبايدى قورالپ، كەلەمەجدەپ: 

 –« لويان باتىرالرعا قارسى تۇرۋعا جارايمىن دەپ، قارامان قىزى كۇنايىمدى ويان بەككە بەرمەي تارتىپ االمىن
 الماقتىڭق جاۋالساتىن سول مەن، مىنا. جەتتى كەزىڭ سىنايتىن باتىرىڭدى ساداقباي سول. عوي دەيدى كەتكەن ەپد

 ساداقباي ولس جىالعاننان، ماعان جىاليسىڭ؟ نەگە بەرەر، الىپ تارتىپ جىلقىڭدى مەنەن. بوالمىن باتىرى دەگەن ويان
 .الدى ءتيشىن كۇلىپ ماسقاراالپ دەپ –« جىالپ، جاردەم سۇرا بارىپ باتىرىڭا

ساراڭباي ۇندەمەي تومەن قاراپ، كوزىنىڭ شوقپارالنعان ىرىڭدەرىن ۇستىندەگى توقىما شەكپەننىڭ جەڭىمەن ءسۇرتىپ، 
كەيدە جىالپ، كەيدە كۇرسىنىپ جايداق اتتان سورى قايناپ، كوكشوالقتىڭ قىر ارقاسى باتىپ، ەكى قوڭى االقانداي 

 اياعى ساالقتاپ، قارا سانى ءۇزىلىپ، ماجاۋىراپ ۋايىم باسىپ تۇنەرىپ كەلەدى. جارا بولىپ ويىلىپ،
لوياننىڭ اترەتى جىلقىنى ىسقىرتىپ ايداپ قۋادى. كوكشوالق باسىندا جۇگەن، ۇستىندە ەر جوق، بۇرىننان اۋىزدىعىن 

 يىن قالىپ قويادى.الىپ قويىپ، ءمىنىپ ءجۇرىپ وتتاتىپ جامان ۇيرەنگەن جانۋار كەيدە وتقا ايالنىپ كە
لوياننىڭ جىلقى ايداۋشىالرى كەيىن قالعان كوكشوالققا كەلىپ، جول اعاشتىڭ جىڭىشكە باسىمەن ساراڭبايدى ءبىر 
سالىپ، كوكشوالقتى ءبىر سالىپ، قۋىپ كەلىپ جىلقىعا قوساتىن ەدى. كوكشوالق ەجەلدەن تاياقتان زادە بولىپ قالعان 

قاتتى ەكى جاعىنا سيپاقتاتىپ، تەبەتىن مالشا ارتىن -قالعاندا قۇيرىعىن قاتتىايۋان جوالعاشتى كوتەرىپ سالىپ 
كوتەرىپ، ۇستىندەگى ساراڭ بايدى بىردە جەلكەسىنە مىنگىزىپ، بىرەسە موينىنان تۇسىرە جازداپ مازاسىزداناتىن ەدى. 

كەيىن  جۇرىپ، كوكشوالق ازكوكشوالقتىڭ بۇل ىسىنە جىلقى ايداۋشىالر ءماز بولىپ كۇلىسىپ، قىزىقتاپ، اڭدىپ ء
 قالسا قۋىپ ۇرىپ، ءتۇرتىپ مازاق قىالتىن ەدى.

يە، ءوز ۋاي، دۇن»ساراڭبايدىڭ بۇل جۇمىستان مازاسى كەتىپ، ۋايىم ۇستىنە ۋايىم جامالىپ، نازاالنىپ، كۇڭىرەنىپ: 
مەپ ڭ از كۇنگى تەرىن بەرقانداسىم ساداقباي باتىر جىبەرىپ سۇراتقاندا مەسەلىن قايتارىپ، ءوز ەركىممەن ول اتتى

ەم، جىلقىنى كورمەگەن، بىلمەگەن جات باۋىر، اۋزى تۇكتى قالماق بارلىق تۇياعىمدى الدىنا سالىپ ايداپ، سەمىزىن 
 ەرەگ. مىناۋ – جاتقانى كەلە سالىپ بولىسكە دەسىپ –« مەن االمىن، مەن االمىن»سويىپ جەپ، جاقسىالرىن 

ز ات بەرگەن بولسام، وسى مالدى جاۋ قولىنا جىبەرمەۋگە ايانباي قايراتىن سالماس قاندا ساداقباي باتىرعا ءجۇسۇرات
زىم و-پا ەدى؟ بارشىننىڭ ءسوزى دۇرىس ەكەن. ءىس ءوتتى، ەندى وكىندىم، ءبىراق ونان شىعار پايدا جوق، وزىمە

تقا سالعانى، ونى ازسىنىپ ىستەدىم. مال قولىمنان كەتتى. ونىڭ بارىنەن مىناۋ قالماقتاردىڭ مازاقتاپ، جايداق ا
 ىءتىل كەرنەپ، اشۋ بۋلىعىپ جىالپ، دەپ –« اۋ-استىمداعى كوكشوالقتى ۇرىپ كەلەمەجدەگەنى باتىپ بارادى

 كوزىنىڭ سىپ،جابى اۋزىنا توزاڭى-شاڭ ايداعان جىلقىنىڭ ۇستىنە بولعاننىڭ ءتۇتىن قارا تۇتىلىپ، كەلمەي سويلەۋگە
ادام كۇلگەندەي الەمىشتەپ بەتىن سىرالپ قويعان ەدى. ساراڭباي وسى رەتپەن ان جاسىمەن ەزىلىپ، كورگەن اقق

كەشكە دەيىن ءجۇرىپ قونالقا جەرگە ساندالىپ، ارەڭ جەتتى. اشۋ ۇستىنە بولدىرعانى قوسىلىپ اس ىشۋگە شاماسى 
 كەلمەي جاتتى.

سالىپ قولىنا  كوكشوالقتىڭ باسىنا نوقتا كەلەسى كۇنى قالماقتار استىنا شەكپەنىن سالىپ، ەكى اياعىنا جىپتەن ۇزەڭگى،
ۇستاپ وتىراتىن قىلىپ، قامشى ورنىنا ءبىر شىبىق بەرىپ ساراڭبايدى مىنگىزىپ ەدى، بۇدان كەيىن ازداپ تيىش، 

قارتايىپ كەلگەندە نە بوالمىن، قايدا ولەمىن، »مالمەن بىرگە جۇرەتىن بولدى. واليدا بولسا، ساراڭبايدا ۋايىم كوپ: 
 ەلىنە اتۋر ەكەن، بارار الىپ قايدا مەنى قالماقتار. دەگەن –« اۋ-قىدان قالماي ارتىنان شىعۋىم قاتە بولدىوسى جىل
 جىالپ اتىرعاب ساداقباي بولسا، زامانىم كورەتىن كوزىم بارسا، الىپ قىرعىز بولماسا تىم كەتكەنىم، تۇبىنە سۋ جۇرسە

ات بەرمەدى دەپ وكپەلەپ قالماقتاردىڭ ار جاعىنا شىعىپ جۇرمەسە؟... ءبىراقتا »كىم ءبىلسىن،  دا ونى ەدىم، كورىسەر
 يا،ق قيادان قيالدى جۇيرىك وي دەگەن –« قانى ءبىر عوي، ماعان وكپەلەگەنىمەن، جاۋ قولىنا بەرىپ جىبەرمەس

 .كەلەدى شاعىپ ميىن جۇمساپ تەرەڭگە
ى سوتكەدە مۇنارالنعان االتاۋدىڭ قاراسىن كورىپ، ءبىر بۇالقتىڭ باسىنا تۇن ءجۇرىپ، توعىزىنش-قالماقتار كۇن

ءتۇسىپ، ساداق، مىلتىق، سايماندارىن تۇزەتىپ مايالپ، قىلىش، ساپىالرىن وتكىرلەپ قايراپ، ناق سوعىسقا كىرەتىن 
 سۋرەتكە كىرىپ دايىندالدى.

ىن تۇرماندارىن قايتادان تۇزەپ ەرلەپ، ايىل، قۇيىسقاندارلويان باتىر تەمىر ساۋىتىن كيىپ، بوالت قالقاندى سالىپ، ات 
 قايتادان قىسقارتىپ تاعىپ، الدىنداعى جاۋعا شاباتىنداي ابىرجىپ جاتقانداي تارىزدەندى.
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اس ءىشىپ، جايالنىپ وتىرعاندارىندا االتاۋدىڭ باۋىرىنان اسقان ءبىر توبە قاراسىن كورىنىپ، قالماقتار ساسقاالقتاپ، 
امداپ قارسى الۋعا دايىندالدى. كوپ ۋاقىت وتپەي، توپ قاراسىنان دا جالعىز ادام ىلگەرى شىعىپ وزىپ اتتارىن ق

 كەلىپ تە قالدى.
قالماقتىڭ بەگى ويان باتىر قۇدىقتان شىعىپ، باسىنداعى كۇزەتشىنى ءولتىرىپ قاشىپ كەتكەننەن بەرى «. شىڭداۋىل»

اۋ بولسا الدىنان قارسى شىعۋعا ازىرلىك جاساپ، قىرعىز جىگىتتەرىن ساداقباي باتىر شىڭداۋىل قاراتىپ، كەلەتىن ج
ساف بولىپ تۇرادى ەكەن. سول شىڭداۋىل قاراۋشىالر قانشا جىلقى، ءۇش مىڭ اترەت -جيناپ تارتىپكە قويىپ، ساف

لداستارىنا وقاراسىن كورىپ، قابارالپ قارسى شىققان قىرعىز جىگىتتەرى مەن ساداقباي باتىر ەكەن. بىرگە شىققان ج
قاراماي وزىپ، كەركۋدانعا ۇكىم سالىپ، باۋىرىن جازدىرىپ جەلدەي ەسىپ كەلىپ قالعان ساداقبايدى كورىپ، 
تۇلعاسىنان تانىپ، لويان بوز ارعىماققا قامشى ۇرىپ سەكىرتىپ، ءوز اترەتىنەن شىعىپ، كوك نايزانى قولىنا الىپ 

 ىلىپ ساال بەرگەندە قولىنداعى نايزاسىن تارتىپ الىپ، لويان ەكىنشىسوزگە كەلتىرمەي، ءشانشىپ تاستاماق بولىپ ۇمت
اياعىن بايالپ، ارتىنان قارا تۇلپارمەن كەلگەن -قارۋ جۇمساعانشا ساداقباي باتىر شوقپارىمەن ۇرىپ جىعىپ، قول

تى سوعىس قاتتۇلكىگە بەرگەنشە شۋىلداسىپ، قالماق اترەتى ات قويىپ لوياندى ايىرىپ الماق بولىپ جانتاالسىپ 
ارتىنان بىردەي سىلتەپ، قىلىش، شوقپاردى -جاساعانىمەن، ساداقباي ارىستانداي اقىرىپ، كۇندەي كۇركىرەپ، الدى

بىرىنەن سوڭ ءبىرىن جۇمساپ، قانشا قىرعىنعا سالدى. قارامان باالالرى مەن قىرعىز جىگىتتەرى جانە ساداقباي 
سوعىسقا كىرىپ، سول كۇنى كەش بولىپ، ەكى جاعى كۇزەتشى  باتىردىڭ ءجۇز جىگىتى قوسىلىپ، والر دا سول

جايىنا قونىپ جاتتى. ساداقبايدىڭ اسكەرلەرىنەن جاراالنعانى بولسا دا ولگەنى جوق. قالماقتان مىڭ -قويىپ، جاي
 شامالى اترەت قىرعىنعا ۇشىراعان كورىنەدى.

اماسى بىنا كوزىن سالسا اترەتى ونشا كوپ ەمەس، ءبىرشكەلەسى كۇنى ساداقباي باتىر اتىنا ءمىنىپ، قالماقتىڭ قالىڭ تو
قالىڭ جىلقى ەكەنىن بايقاپ، ءوز اسكەرلەرىنە جاي تۇرۋعا ءامىر قىلىپ، ساداعىن الىپ بيىكتە تۇرىپ قالماقتىڭ قالىڭ 

وزى ء جەرىنەن جول سالىپ، ەرىنبەي تارتىپ قيراتىپ، ازدان كەيىن قولىنا قىلىش الىپ، اقىرىپ اراالسىپ، جالعىز
قايال -سوعىسقا كىرەدى. قالماقتار ايانباي سوعىسىپ كورسە دە شىداي الماي، ساداقباي باتىرعا جۇمسارلىق كۇش

بولماعاندىقتان، قاشۋعا بەت العاندا قارامان باالالرى مەن قىرعىز اسكەرلەرى جانە ساداقبايدىڭ جولداستارى قاشقان 
. قاشقاندى ءولتىرۋ، قان قۇمارلىق بوالدى»ساداقباي باتىر داۋىس بەرىپ: قالماقتاردى قىرعىنعا ۇشىراتا باستاعاندا، 

 .توقتاتادى دەپ –، «باستارىن ساۋعاالپ كەتكەندەرگە اماندىق بەرىڭدەر!
بۇل ەكى كۇنگى سوعىستا ءبىر مىڭ بەس ءجۇز شاماسىندا قالماق قازا تاۋىپ، سول شامالى قاشىپ كەتەدى. بۇالردىڭ 

 سايماندارىن ولجاالپ جىلقىعا كەلەدى.-توندارىن، قۇرال-ات
ساراڭباي وتكەن كۇنگى سوعىستان ولگەندەردىڭ اراسىن پاناالپ، ساداقباي باتىردىڭ ساداعى مەن قىلىشىنان قورقىپ 

رىم ساداقجان، قاراعىم، باۋى»تىعىلىپ جاتقان ەكەن. سوعىس ارتىنان باسىن كوتەرىپ ساداقباي باتىرعا جاياۋالپ كەلىپ: 
 .دەيدى –، «امان كورەتىن كۇن بار ەكەن؟سەنى 

دەگەندە، ساراڭباي: « سەن ماعان باۋىر بوالتىن كىم ەدىڭ؟ بۇرىن كورمەگەن سوڭ، تانىمادىم»ساداقباي باتىر: 
راس بۇرىن كورمەدىڭ، تانىمايسىڭ جانە مەنىڭ ساعان تانىتىپ جۇرگەن كۇنىم دە جوق. مەن اعاڭ ساراڭبايمىن، »

كەننەن ون كۇن كەيىن وسى لويان قالماق اترەتىمەن سەنى ىزدەپ كەلىپ سۇراپ، قارامانعا وزدەرىڭ ەلدەن كەت
قالماقپەن سوعىسۋعا كەتكەنىڭدى ەستىپ ەلگە بۇلىك سالىپ، مەنىڭ مىنا بار جىلقىمدى ايداپ، ءوزىمدى جايداق اتقا 

 «نى ىزدەپ ارتىنان قارامانعا بارامىزساداقباي باتىر مەنەن جىلقىڭدى تارتىپ الىپ بەرەر، سو»سالىپ كەلەمەجدەپ، 
. ركىڭدەە دا قىلساڭ نە وزىڭدىكى، جىلقى الدىڭ، قولىنان جاۋ مالىڭدى بولسا بۇگىن شۇكىر،. ەدى كەلگەن دەپ –

 رباتى ساداقباي. جىالدى قۇشاقتاپ اياعىن ساداقبايدىڭ دەپ – ،«!جوق ارمان مەندە سوڭ، كەزدەسكەن ساعان امان
 ساراڭبايدى جىلقىسىمەن يە بولىپ باعىڭدار! بۇعان»كەشىپ، ءوزىنىڭ جولداستارىن جيىپ الىپ:  رەنجۋىن بۇرىنعى

 قىلىپ، ەي جىلقىعا جىگىتتى ءجۇز كەلگەن ەرىپ دەپ، –« باسقاشا وي ويالپ، قيانات ىستەۋگە جول بەرىلمەسىن
ويان قالماقتى قان توگۋشى، ەل ل بايالۋلى. بەرەدى قوسىپ اتتاردى شامالى مىڭ ەكى تۇسكەن ولجاعا قالماقتان

 تاالۋشى جازاسىنان شوقپارمەن ۇرىپ، تالقانىن شىعارادى. سول بۇالقتىڭ باسىندا تىنىعىپ، جايالنىپ قونادى.
-كەلەسى كۇنى شىڭداۋىلداردان شاپقىن كەلىپ، قالماق جاعىنان سانسىز ەل توناۋشى قالماق اترەتى ەلدىڭ جان

ىعىنان تىعىز حابار جەتكىزىپ، ساداقباي باتىر قۇراعان اسكەرىن باستاپ اتتانىپ، الدىنان جاعىنان اينالىپ كەلە جاتقاند
قايراتىن قايناتىپ، ۇشقان قۇستاي كەلىپ -ءوزى جەكە وزىپ، وق جىالنداي ىسقىرىپ، كەركۋداندى ويناتىپ، كۇش

زاياتىن دە قالماقتىڭ كوپتىگى اسولدى سىلتەپ قىرعىنعا سالىپ جۇرسە -قالماق اترەتىنە اراالسىپ، قىلىشىن وڭدى
بەرى زىرقىراتىپ اتىن ايعىزداپ جول سالىپ -قالىڭ جەرىنەن ارلى-بولمادى. قولىنا ساداعىن الىپ قالماقتىڭ قالىڭ

قيراتىپ، اترەتتىڭ ول جاق بۇل جاعىنان ساداقتىڭ وعىن وتكىزىپ، ەلدىڭ ءبىر جاق بەتىن قالماقتاردان بوساتىپ 
رىپ، قويداي ىقتىرىپ العان كەزىندە كەيىنگى قۇرالعان اسكەرلەرى كەلىپ، قولدارىنا قىلىش الدى. دۇسپاندى بۇقتى
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الىپ، قالماققا اراالسىپ، قارامان بايدىڭ باالالرى جانە قىرعىز جىگىتتەرى سول كۇنى كوزگە كورىنەرلىك قايرات 
ارتىنان -ىنە بۇلىكتى سالىپ، اترەتتىڭ الدىكورسەتتى. ساداقباي باتىر دا ساداقتان توقتاپ، قىلىش الىپ قالماق اترەت

شىعىپ ءىرى قيمىل كورسەتىپ، شاپقان ات، اتىلعان وق، شابىلعان قىلىش، ۇرىلعان شوقپار داۋىسىمەن دۇنيەجۇزى 
بىرى كورە الماي، ولگەن قالماقتاردان ات جۇرە المايتىن -توپىراقتان ءبىرىن-داڭ بولىپ قاراڭعىلىق باسىپ، شاڭ

ەلەگەن قالماقتى ىعىستىرىپ، ساداقباي باتىر داعدارىسقا ۇشىراتۋعا اينالعان كەزدە الدىنان ويان بەك بوالدى. ۇيم
كەزدەسىپ، اڭسىزدا كوك نايزانى قارسى الدىنان تۇيرەپ ساداقبايدىڭ توعىز قابات ساۋىتىنان ءوتىپ، ناق جۇرەككە 

ى ىلگەرى سۇعىندىرۋعا جول بەرمەي ۇستاي الىپ، ەكەۋى تيەرلىك قايراتپەن تولعاعان ەدى. ءبىراق تا ساداقباي نايزان
نايزاعا تاالسىپ، ەكى جاققا كۇشتەپ تارتىسىپ جۇلقىسىپ جۇرگەندە نايزا ورتا جەرىنەن سىنىپ كەتتى. ەكى ارىستان 

يان و بىرى ۇرىپ، قاعىپ، نەشە سوعىس ادىستەرىن جاساپ، اڭدىسىپ، اقىرىندا ساداقباي-قولدارىنا شوقپار الىپ ءبىرىن
قالماقتى قىلىشپەن ۇرىپ باسىن الماداي ۇشىرىپ جىبەرەدى. قالماقتار سوعىستى باسقارۋشى ويان بەكتەرىنىڭ ولگەنىن 
كورىپ، بۇل سوعىستان ابىروي المايتىندىعىنا ايقىن كوزدەرى جەتىپ، تاۋعا بەت الىپ قاشتى. قاشقاندى قۋمايتىن 

اي باتىردىڭ سوعىس توقتاۋ بەلگىسىن كورسەتىپ قۇرالعان اسكەرلەرى ەرتەدەن بولعان ادەتى بولعاندىقتان، ساداقب
 قايتىپ، ساداقباي باتىردىڭ جانىنا توپتالىپ جينالىپ تۇردى.

ساداقباي باتىردىڭ جۇمساعان كۇشىن، ىستەگەن قايراتىن كوزى كورگەن، قۇالعى ەستىگەن حالىق ءسۇيىنىپ، ەرەكشە 
قىرعىز قالقى، سونىڭ ىشىندە، قارامان باي وتە قۇرمەتتەپ، جانىنا ەلدىڭ باستى ادامدارىن ەرتىپ ساداقباي باتىردىڭ 

تىگىپ قويعان وتاۋىنا الىپ كەلىپ ءتۇسىرىپتى، كوپشىلىك ءبىر الدىنان جاياۋالپ قارسى شىعىپ، كۇنايىمعا ارناپ 
بۇل سياقتى باتىرلىقتى كوزبەن كورۋ بىالي تۇرسىن، قۇالعىمىز »اۋىزدان قىلعان كۇش، جۇمساعان قايرات جايلى: 

 ارستالعى دەگەن – «تۇر تۇرعانشا دۇنيە جاسا، كوپ باتىر،»: سويلەپ سوزدەر قوشامەت دەگەن –« ەستىگەن جوق
 .وتىردى قىلىپ كەڭەس ماداقتاپ، قايراتىن ءتۇرلى ءار ادام ءار ايتىسىپ،

بۇل سوعىسقا قاتىسقان قىرعىز جىگىتتەرىنەن ازداپ شىعىن بولعان، قاراماننىڭ باالالرى امان. ءبىراق تا، قالماقتان 
سەگىز -تۇسكەن ات سانى جەتىولگەندەردىڭ سانى ازىرشە بەلگىلى ەمەس، واليدا بولسا، وسى سوعىستان ولجاعا 

 مىڭعا جەتكەن.
قارامان بايدىڭ كوڭىلى تاسىپ، ساداقباي باتىردىڭ ەرلىگىنە، باتىرلىعىنا ريزا بولىپ قالقىنا ۇلى توي جاساپ، نەشە 

بىرى -كۇن قىزىقتاپ كۇنايىم سىندى سۇلۋدى ساداقباي باتىرعا قوسادى. كوپتەن بەرى قۇمارالنعان ەكى جاس ءبىرىن
 ، ويناپ كوپ ماقساتتارىنا جەتەدى.قۇشىپ

ارىن جاراقت-تون، قارۋ-ساداقباي باتىر قىرىلعان قالماقتاردىڭ سۇيەكتەرىن جيىپ، قامبا قازدىرىپ كومدىرىپ، ات
ولجااليدى. وسى سوڭعى سوعىستان تۇسكەن اتتاردان قىرعىز ەلىنىڭ كەدەيلەرىنە ءبولىپ بەرگەننەن قالعان ءتورت 

ىڭ جىلقىسىنا قوسىپ، ەلگە قايتارادى. تۇلكى مەن ساداقباي باتىر ارتىنان كۇنايىمدى الىپ جۇرمەك مىڭ اتتى ساراڭبايد
 بوالدى.

قارامان باي كۇنايىم سۇلۋدى جونەلتۋ جابدىعىن دايىنداپ، قانشا اسىل جيھازدار مەن بىرنەشە تۇيەگە جۇك ارتىپ، 
 ىگە سىي رەتىندە بەرەدى.كۇنايىمنىڭ ايتۋىمەن قارامان بايدىڭ قارا تۇلپارىن تۇلك

قارامان باي ساداقباي باتىر مەن قىزى كۇنايىم سۇلۋدى اپارىپ سالۋعا ءوزى جانە ايەلى، باالالرى مەن بىرنەشە 
ەن باسىنا سىيلىق بەرىپ، قوشامەت، قۇرمەتپ-جولداستارىن ەرتىپ جولعا شىعادى. قىرعىز ەلى ساداقباي باتىرعا باس

 شىعارىپ ساالدى.
كۇلكىمەن ءجۇرىپ، بىرنەشە كۇندىك جەردەن ساداقباي -ر وزبەك ەلىنە بەت قويىپ شاتتىق، سايران، ويىنجوالۋشىال

باتىر تۇلكىنى ىلگەرى وزدىرادى. تۇلكى قۋانىشتى قايتۋىندا قارا تۇلپاردى بارىنشا سىلتەتىپ، ەكىنشى كۇن بولعاندا 
-كەنى، ەلگە زور وزگەرىس ەنىپ قالعان. بىرنەشە جاقسىاۋلىنا كەلىپ قاالدى. ءبىراقتا تۇلكى عاجاپقا قاالدى. ويت

جاقسى اق ۇيلەر تىگىلگەن. بۇرىنعى ەسكى جۇلىم قاراشا ۇيلەردەن وقشاۋ كورىنىپ كوز تارتادى. ەل ماڭىنا مال 
 تولعان، بيە بايالعان، قوتانعا قوي، ورىسكە مال سيمايدى.

سەبەبى: ساراڭباي مالىن ايداپ، ءجۇز جىگىتكە قوسىلىپ، تۇلكىنى داعدارىسقا ەنگىزگەن وزگەرىستىڭ «. وزگەرىس»
ارادا بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ ۇيىنە كەلىپ، مالىن بەلگىلى جايىلىمىنا سالىپ، ءجۇز جىگىتتى ەرتىپ قوناققا الىپ، ءوزىنىڭ 

ەرلىگىن،  بايدىڭايەلدەرى، مالشىالرى جينالىپ، والرعا ساراڭباي كەڭەس قىلىپ بولعان وقيعا جايىندا بايانداپ، ساداق
ىنا مۇنداي ەر تۋماس، مىڭ كىسى جول»باتىرلىق قايراتىن جانە وزىنە ارتىق كەك قىلماي مالىن قايتارعانىن ماداقتاپ: 

 ەن سوزدەرمەن ارۋاعىن اسپانعا ۇشىرىپ وتىردى.دەگ –« بوگەت بولماس
ر ساعان قىزمەت قىلىپ، الدىمەن جارايدى، ساداقباي باتى»بۇل ءسوزدى ەستىپ بارشىن سوزگە كىرىسىپ ايتادى: 

ەسەن ۇيگە كەلىپ وتىرسىڭ. سول ىستەگەن -جانىڭدى، ودان كەيىن مالىڭدى جاۋ قولىنان قۇتقارىپ، مىنە، امان
ساداقباي باتىردىڭ قىزمەتىنە سەن نە سىي قىلماقسىڭ، قانداي قىزمەت كورسەتپەكسىڭ؟ سول جايىندا مىنا بىزگە 
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 نقولى دە دەسە االم نە باتىر ساداقباي»: كوتەرىپ كوكىرەگىن قۋانىشپەن زور ساراڭباي دەگەندە، –« سويلە!
 ن بايدى قانشا نوكەر، ايەلى، باالالرىمەنقاراما الىپ، سۇلۋدى كۇنايىم شاماسىندا كۇن ون ءوزى! جوق جايىم قايتاراتىن

وعىپ س-دەپ المايتىن ەدىم جانە ونىڭ ۇستىنە ۇرىپ« ايەل»قوناققا اال كەلمەك. بارشىن، سەنىڭ ءسوزىڭدى مەن 
قوراليتىن ەدىم، وسى جولىمدا سەنىڭ سوزدەرىڭ ويىمنان كەتپەدى، سەنەن ساباق االرداي بولدىم. سەنىڭ اقىلىڭ 

 .ىبەرەد بيلىك بارشىنعا دەپ –، «ە دەگەنىڭنەن شىقپايمىن، نە بەرەتىندى ءوزىڭ بەرە بەر!ماعان جەتەدى، ن
جۇرىپ كەلدىڭ. مال ىسقىرسا جەلدىكى، ايداسا جاۋدىكى ەكەنىنە -ادام جۇرسە كوسەم بوالدى، ءجۇرىپ»بارشىن: 

اي . سوندا قايدا تۇسەدى؟ ساداقبكوزىڭ جەتتى. ونىمەن بىرگە ساداقباي باتىر قانشا جات سىي قوناقتارمەن كەلەدى
باتىرعا ارناۋلى ءۇي جوق، سونىڭ ءۇشىن، دايارلىق جاساپ، ءوزىمىز كوشىپ ساداقباي باتىردىڭ اۋىلىنا قوسىلىپ 
قونىپ، قوناقتارعا ارناپ بىرنەشە اق ءۇي تىگىپ، ءىشىن بەزەپ، بيە ساۋىپ، بار مالدى ورتاعا سالۋىمىز كەرەك 

 ەنس»: تا ءبىراق وسى،–جاالڭاش قالدىرمايدى. مەنىڭ ايتارىم -ساداقباي باتىر ءبىزدى اش بوالدى. قالعان ومىردە
 ەرسەڭب مۇلكىمدى-مال بار وزگەردىم، مىنەزدەن بۇرىنعى مەن»: ساراڭباي دەگەندە – «بىلەسىڭ ءوزىڭ دەيسىڭ، نە
 .بەرەدى بارشىنعا ەرىكتى دەپ – «جوق اياۋىم ساداقبايدان دە

 بارشىننىڭ جاساعان دايارلىعى ەلدى زور وزگەرىسكە كىرگىزىپ، تۇلكىنى داعدارىسقا ۇشىراتقان ەدى.سول جاعدايدا 
كوپ ۇزاماي، ساداقباي باتىر، كۇنايىم سۇلۋ، قارامان باي بارلىق قوناقتار كەلىپ، ىستەگەن قۇرمەت، جاساعان دايارلىق 

ىن عىپ، ساداقباي باتىردى، ونىڭ التى ءجۇز كورشىلەربارشىن ايەلدىڭ جولباسشىلىعى ارقاسىندا كوڭىلدەن ارتىق شى
 زور قۋانىش، جەتىستىككە كىرگىزىپ، كەلگەن ولجا مالدى ءبولىسىپ الىپ، قارامان بايدى سىي بەرىپ قايتارادى.

 ولجاسىن ورتاق قىلىپ ەر ساداقباي
 تاراتقان ناشارالرعا كۇشىن ساتپاي.

 قۇلقىن كوپ توبىرالر،-ۇناتىپ مىنەز
 ن تىلەگىندە بولىپ جاپپاي.وتىرعا

 اي كەدەي،-كەدەيگە جانى اشىعان
 جەمەي.-سوالردى اسىراعان ىشپەي

 جاسىندا جەتىم بولىپ، ەل جوالتپاي،
 تاس كەزىپ نە كورمەدەي.-جاالڭاش تاۋ

 قورلىقپەن جاپان تۇزدە جاسىعان ەر،
 ارقاسىن بيت، كىر باسىپ قاسىعان ەر.

 ،قايراتتىڭ بويعا بىتكەن ارقاسىندا
 بۇالقتاي شاراسىنان تاسىعان ەر.

 بولماعان قانعا قۇمار، مالعا قۇمار،
 ەر ەمەس، ءوزى تيسسە قاراپ تۇرار.

 وزىنە قاستىق ەتكەن دۇسپاندارىن،
 جۇمار.-ۇزاتپاي ويران قىلعان ۇمار

 اقىردا ماقساتىنا جەتكەن جەرى،
 قاسىرەت كەتكەن جەرى.-كوڭىلدەن قايعى

 بولىپ، قۇالقتان ەستۋشىلەر جازىپ
 اياقتاپ كەڭەسىنىڭ بىتكەن جەرى.

 . قامبار باتىر40
بۇرىنعى زاماندا ءبىر جارلى ۋاق دەگەن ەل بار ەكەن. سول ۋاقتا ون ءتورت جاسار قامبار دەگەن باال قۇالن، كيىك 

 اتىپ بەرىپ، ەلىن اسىراپ جۇرەدى ەكەن.
حاننىڭ ەلى بار ەكەن. ول حاننىڭ ون ەكى جاسار ۋاق ەلىنىڭ جەل جاعىندا التى كۇنشىلىك جەردە ءازىمباي دەگەن 

 نازىم سۇلۋ دەگەن قىزى بار ەكەن.
 ءبىر كۇنى ءازىمبايعا ءبىر جاقسى كورەتىن ءۋازىرى كەلىپ سويلەيدى. سويلەگەندە نە دەيدى: 
ۇنىن ەر كبەك نازىمنىڭ جاسار ەكى ون. تىڭداڭىز سالىپ قۇالق. دانامىز ديقان اقىلعا. حانىمىز سىندى ءازىمباي –

 وتكىزىپ، كۇيەۋگە نەگە بەرمەيسىڭ؟
 سوندا ءازىمباي ون اق ءۇي تىگىپ، جۇرتىن جيىپ ايتتى:

 .دەدى – بەرەمىن، قالىڭمالسىز سوعان دەسە، تيەمىن قىزىم كىمگە –
 نازىم قىز ەشبىرەۋىن دە جاراتپاي اكەسىنە كەلىپ ايتتى:
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 .دەپ –ۇستاپ مىنە االتىنى جوق،  ات اساۋ جىلقىدان ىشىندە كىسىلەردىڭ جيىلعان بۇل –
 سوندا ءبىر قارت كىسى كەلىپ ايتتى:

. قاليى قىزىڭىزعا ءسىزدىڭ سول دەمەسەڭىز كەدەي قۋ. بار باال دەگەن قامبار جۇرگەن اسىراپ ەلدى دەگەن ۋاق –
ىندا ەسىنىڭ قاساك سۇلۋ نازىم. دەپ «با؟ قۇتىردىم بەرىپ كەدەيگە قۋ قىزىمدى مەن»: اشۋالندى وعان حان سوندا»

 تۇرىپ قامباردىڭ اتىن جازىپ الدى.
ءبىر كۇنى قامبار باتىر قۇالن، كيىك اتىپ، ءبىر وتكەلدەن ءوتىپ، ارعى جاعىنا شىعا كەلسە، نازىم سۇلۋ وتكەلدىڭ  

 اۋزىندا قىرىق قىزبەن سەيىلگە شىعىپ، شاتىر تىگىپ وتىر ەكەن، باتىردى كورىپ ايتادى:
 اۋ،-رحان سۇيەكتى قامبا
 قارا قاسقا تۇلپارىڭ

 اۋ...-باۋىر، جالى بار-وكپە
 بىزدىكىنە كەلە كەت،

 اۋ.-قانت پەن مەيىز، شاي بار
 قامبار باتىر وعان قايرىلماي ءوتىپ كەتەدى،

ءازىمباي حاننىڭ ەلىنىڭ ىق جاعىندا ءبىر جاۋى بار ەدى، ورمانبەت دەگەن حاننىڭ ەلى ەدى. ورمانبەت ءازىمبايعا  
 ،«ناالمى تارتىپ بەرمەسەڭىز ەگەر». دەپ –ماعان نازىم سۇلۋدى بەرسىن، »ت دەگەن ءۋازىرىن جىبەرەدى: جالمامبە

 .دەپ–
سوندا ءازىمبايدىڭ كەنجە وعىلى جىبەرگەن كىسىلەردىڭ بارشاسىن ءولتىرىپ، جالمامبەتتىڭ قۇالق، مۇرنىن كەسىپ، 

 قۋىپ جىبەرەدى.
 كەلەدى. حان مۇنى كورىپ ايتادى:سوندا جالمامبەت ءوزىنىڭ حانىنا 

 .دەدى–بە؟ بەردىڭ كەسىپ مۇرنىڭدى قۇالق، كورىمدىگىنە كورىپ، نازىمدى سەن ءۋازىرىم، –
 جالمامبەت ايتادى:

 .دەدى –الدى، كەسىپ مۇرنىمدى قۇالق، مەنىڭ ءولتىردى، ءبارىن كىسىلەرىڭىزدىڭ جىبەرگەن –
 جيعىزىپ ءازىمباي حاننىڭ ەلىنە تامان ءجۇردى.ورمانبەت بەك قاتتى اشۋالنىپ، كوپ اسكەر 

 سوندا ءازىمباي بەك قاتتى قورقىپ، قامبارعا ەكى ءۋازىرىن جىبەردى. ەكى بي قامبارعا كەلىپ ايتتى:
 پمۇقاتى جاۋىن ەگەر. جىبەردى ءبىزدى شاقىرتقالى دەپ – «بەرسىن مۇقاتىپ جاۋىمدى» حان ءازىمباي سەنى –

 .بەرەدى ساعان سۇلۋدى نازىم بەرسەڭ،
بۇالردىڭ ءسوزىن ەستىپ بولعان سوڭ، قامبار قارا قاسقا اتىنا ءمىنىپ، ءازىمبايدىڭ ەلىنە كەلىپ، جاۋىن جەڭىپ 

 بەرىپ، نازىمدى االمىن دەپ، ءازىمبايدىڭ وتىرعان ۇيىنە كەلىپ كىردى.
 ءازىمباي: 
 النىپ:اشۋ حانعا ارقامب سوندا. ايتتى دەپ – بەرمەيمىن، قىزىمدى كەدەيگە قۋ سەندەي –
 .ءمىندى اتىنا دەپ –! شابامىن جۇرتىڭدى –

 مۇنى كورىپ حاننىڭ بۇرىنعى جاقسى كورەتىن ءۋازىرى كەلىپ حانعا ايتتى:
 .دەپ – الماسسىز، تابا كۇيەۋ جاقسى مۇنان بەرىڭىز، قامبارعا قىزىڭىزدى ءسىز –

 جىلقى ايداتىپ جونەلتتى.سوندا حان بەرمەك بولىپ، ات شاپتىرىپ، توي قىلىپ، كوپ 
 ءسويتىپ قامباردىڭ ارقاسىمەن ۋاق ەلى بايىدى. 

 . الپامىس41
بۇرىنعى وتكەن زاماندا، ءدىن مۇسىلمان اماندا، جيدەلى بايسىن دەگەن جەردە، قوڭىرات دەگەن ەلدە ءبايبورى دەگەن 

 باي بولىپتى.
 ءبىر كۇنى ءبايبورىنىڭ انالىق اتتى كەمپىرى: 
 مەن گە،-80 كەلدىڭ سەن» كەلدى، بولسا جاسىم –بۇل مالعا كىم يە بوالدى؟  كەتسەك، ءولىپ زءبى باي ە، –

 ويدانق بۋرا، تۇيەدەن»: كەمپىرى اتتى انالىق بايعا ءبايبورى ءسويتىپ. دەپتى – «ايتاسىڭ؟ نە كە،-70 كەلدىم
ەزەدى. مال سويىپ ك اۋليە الىپ مالدى. جاسايدى ايتقانىن ونىڭ شال. دەيدى - «!اكەل ايعىر جىلقىدان قوشقار،
 جالعىز انقالع. بولمادى پايدا بارىنەن اۋليەلەردىڭ. تۇنەيدى ءبىر ارىستانباپقا. جىاليدى دەپ –« باال بەر»قۇدايعا 

. ويادىس قوشقارىن. تۇنەيدى بارىپ شەڭگەلگە تۇرعان جاعاسىندا جولدىڭ. جاتادى كەلە قايتىپ ەلىنە قوشقارىمەن
 – «قىرىقتى بەرەيىن بە، ءبىردى بەرەيىن بە؟». تۇسىندە شال كىسى ايان بەرەدى: كورەدى ءتۇس كەمپىرى جاتىپ
 ويىپق اتىن كىرىپ شال بار تاياعى اق تۇسكەندە جەرگە باال. ايتادى دەپ – «كەرەك اق-بىرەۋى»: كەمپىر. دەيدى
ول ءتۇستى مەندە س». وياتادى ءتۇرتىپ شالىن قۋانىپ. ەكەن ءتۇسى ويانسا. بوالدى عايىپ. دەدى – «بەرەدى
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 تكەنو جىل ءبىر ارتىنان تۋادى، باال ۇل كۇندە ون اي، توعىز. كەلەدى ەلىنە قۋانىپ. ءبايبورى دەيدى –، «كوردىم
 تەمىردەن، تبوال جاراتتىم سىرتىن شويىننان، قارا جاراتتىم ىشىن»ء كەلىپ، تۇسىندەگىسى باياعى. تۋادى قىز سوڭ
ش كەسپەيدى، سۋعا سالسا باتپايدى، بۇعان قاس قىلعان ەشبىر مۇراتقا جەتپەيدى. قىلى شاپسا وتپەيدى، مىلتىق اتسا

جاسقا كەلگەن سوڭ  10دەپ باتا بەرەدى. بۇل حيزر ەدى، كوزدەن عايىپ بولدى. الپامىستى « اتى الپامىس باتىر
 سارىباي بايدىڭ قىزى گۇلبارشىنعا ۇيلەندىرەدى.

ىشى دەيدى. ءبىر جىلدان سوڭ جىلق -« بەس قويىڭدى قاسقىر ءولتىرىپ كەتتى»كۇنى قويشى كەلىپ: بايعا ءبىر 
دەيدى. بۇل ءسوزدى ەستىگەن سوڭ باالسىنا قاراپ:  -« بايبورى باي، جىلقىڭدى قالماق شاۋىپ كەتتى»كەلىپ: ء

 گەنجۇ. بارادى جىلقىعا امىسالپ كەيىن مۇنان. ناليدى دەپ –، «سەن تۋعان سوڭ مالىمنىڭ بەرەكەسى كەتتى»
دەپ القتىرىپ جىبەرەدى. ءبىرازدان سوڭ « تەڭىم سەن ەمەسسىڭ»سىلكىپ ەدى، ءبىر شۇبار تاي جەتىپ كەلدى. 

 ،تاستاپ ءجۇنىن تاي. جۇگەندەيدى تايدى سول دەپ –« ول تاعى قايتىپ كەلەدى، قۇدايدىڭ جازعانى وسى ەكەن
 يشۇبار تۇلپار بولىپ شىعا كەلەدى.با تاي سوڭ، مىنگەن ۇستىنە ەرلەپ سالىپ توقىمىن. تۇسەدى تۇرلەنە

ىنان الپامىستى ۇستاۋ كىمنىڭ قول»قالماقتىڭ حانى الپامىستىڭ اتتانعانىن سەزىپ، ادامدارىن جيناپ، ءسوز سالىپ: 
 40 ەمپىرك. قىزىعادى مۇلكىنە دەگەن بەرەم پاتشانىڭ شىعىپ، كەمپىر مىستان ورتاسىنان كوپ. دەيدى –« كەلەدى؟

ۋىن وتىنەدى. الپامىس تا كۇتىپ جاتا بەرەدى. بايشۇبار كەمپىردىڭ دۇشپان ەكەنىن سەزدىرەدى. بەر قىز 40 وتاۋ،
ەرىپ ماس ب-كەمپىر ابدەن جالىنعان سوڭ سۇراۋى بويىنشا تىككەن وتاۋىنا بارادى. الپامىسقا قىزدار قىمىزدى بەرىپ

تان، باتىرعا جەل ءتيىپ ەسىن بىلمەي قاالدى. اپارىپ، وسىدان سوڭ ەتەدى. ءۇيدىڭ جەل جاعىن اشىپ قويعاندىق
باتىردى زىندانعا ساالدى. جاتا بەرەدى. پاتشانىڭ قويشىسى كەيقۋات قوي جايىپ ءجۇرىپ قوڭىراۋلى سەركەنى زىندانعا 

قويى  تشانىڭءتۇسىرىپ االدى. قويشى الپامىسپەن كەلىسىپ، كۇنىنە ءبىر قويدان بەرىپ تۇرادى. ءبىر كۇنى پا
تاۋسىالدى. الپامىس امال تابادى. تۇيەنىڭ سۇيەگىن الدىرىپ سىلدىرماق جاساپ، ونى كەيقۋاتقا بەرىپ حاننىڭ قىزى 

 دەيدى. -« سونىڭ كەلە جاتقان الدىنان تارت»قاراكوزايىمعا جىبەرەدى. 
 «ولگەنىڭنەن تۇرما»ستاپ ەدى، وسى كەزدە الپامىس زىنداندا جاتىپ ۇشىپ بارا جاتقان تىرناالردى كورەدى. داۋى

داسىنا، شەشەسىنە، قارىن-دەپ كەتە بارادى. ارتىنان ءبىر جالعىز تىرنا كەلىپ، الپامىس جاتقان زىندانعا تۇسەدى. اكە
 دوسى قارابايعا سالەم ايتىپ حات جازىپ، ونى قاناتىنا باياليدى.

بىرەۋلەر ۇستاپ الىپ، ۇيىنە اكەلەدى. سويايىن  ءبىر اۋىلدىڭ تۇسىندا داۋسىن شىعارىپ جىبەرەدى. ونى كورگەن 
قويىڭدار، سويماڭدار الپامىس مۇنى ەستىسە ءبىزدى ءتىرى »دەپ جاتقاندا قاناتىنداعى حاتتى كورىپ قالىپ: 

 .بەرەدى قويا جولىنا باراتىن تىرنانى دەپ،–« قويمايدى
ىپ اشقا كەز بوالدى. حاتتى الىپ وقيدى. مۇنى ەستتىرنا الپامىستىڭ قۇس اۋاليتىن جەرىنە كەلەدى. قارىنداسى قارلىع

الپامىس جاتقان جەرگە دوسى قاراباي كەلەدى. ءبىراق نامىستانىپ الپامىس دوسىنىڭ كومەگىنە بارمايدى. زىنداننىڭ 
ۇل وسى دوسىم ب»قۇالش ارقاندى قيىپ جىبەرىپ جاتقان جەرىنە قايتا تۇسەدى. كەيىن  40جارتىسىنا كەلىپ قالعاندا 

دى. دوسى دەي -« تىرى بولسام شىعارمىن، ءولى بولسام قاالرمىن»دەيدى. ء -« ستەگەن جاقسىلىعىن بەتىمە باسارى
 قوشتاسىپ، ەلىنە قايتادى.

. دەيدى –« بۇل سىلدىرماقتى كىم ىستەدى؟»حاننىڭ قىزى قاراكوزايىم باۋ ىشىندە كەيقۋاتقا جولىعىپ قالىپ: 
الپامىسقا »لپامىستىڭ ىستەگەندىگىن ايتادى. قىز: ا مۇنى سوڭ، جالىنعان. سەنبەيدى قىز دەسە – «جاسادىم وزىم»ء

 .كورسەتەدى باتىردى كەلىپ ەرتىپ. ەتەدى اۋرە دەپ –« اپار
 الپامىس قىزدان اتى بايشۇباردىڭ جاعدايىن سۇرايدى. قاراكوزايىمعا:

 قاراكوز كوزىڭ سۇزىلەر
 كوكىرەگىڭدە جانىڭ ۇزىلەر،

 كوڭىلىم بۇزىالرسەن كەتسەڭ، 
 .دەيدى –ءعارىپ كوڭىلىمدى سەن اۋال  

الپامىس وسىدان كەيىن ءوزىن قاالي بوساتۋدى ايتادى. كيىمىن كيىپ، ديۋانا بولىپ باتىردىڭ اتىنا بارادى. يەسىنىڭ 
البىراتادى. سكيىمىن ءبىلىپ، شۇبار تەمىر ءۇيدى بۇزىپ شىعادى. بايشۇبار الپامىس جاتقان زىندانعا كەلىپ قۇيرىعىن 

 باتىردى بوساتىپ االدى. شىعىسىمەن حاندى، كەمپىردى ولتىرەدى. قالماقتىڭ جازىقتىالرىن تەگىس قىرادى.
الپامىس قويشى كەيقۋاتقا حاننىڭ قىزى قاراكوزايىمدى قوسادى. بۇل قالماق ەلىنە كەيقۋاتتى حان ساياليدى. ول 

 جۇرتتى بيلەپ تۇرا بەرەدى.
 ان سوڭ ەلىنە قايتادى.الپامىس كوڭىلى تىنع

اناۋ »اۋلىنا جاقىنداپ قالعاندا ءبىر قويشىنى كورەدى. جۇرتتىڭ كوكپار شاۋىپ جاتقانىن كورەدى. الپامىس قويشىدان: 
 جىل 7 كەتكەنىنە ەدى، بار باالم دەگەن الپامىس شىراعىم ە،»: قويشى سوندا. سۇرايدى دەپ –« كوكپار نە؟
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دەيدى. اناۋ  -« اۋىپ توي جاساپ جاتىرش كوكپار دەپ – «ەتەم ايەل» تاز ۇلتان كەلىندى. حابارسىز بولدى،
 جارعا قاتىسادى.-سونىكى دەپ سول كۇنى تويعا بارادى. باال جادىگەردى كورىپ تابىسادى. جار

 بادام ساقاۋ ءسوز باستايدى:
 ەسىك الدى وتەدى ايۋان
 شىلدىراپ وتەدى كەيۋەن.
 موينىمدا ءدىلدا، مايجان

 دەيدى. -« ن بايبىشە، گۇلبايشىن توقالمە»
 الپامىس ايتادى:

 ينە وتكەنەن ءجىپ وتەدى قىلدىراپ،
 دابىل تيسە جەرگە قونار بۇلدىراپ،
 اتاسىزدىڭ كورگەن كۇنى قۇرىسىن

 ءبىر بايتالدىق قۇلدان جەدىم جۇدىرىق. 
 قۇتتى بولسىن بابا، قىلعان تويىڭىز،

 نىڭ ەرى ەكەنىن تانيدى.وسىالي دەگەننەن سوڭ گۇلبارشىن ءوزى
نە ەسەن كورىپ دەگەنى-مۇنان كەيىن الپامىس ءتۇرلى اۋىرتپالىقتارمەن ۇلتان تازدى ولتىرەدى. الپامىس ەلىن امان

 ىشىنە كورمەگەن جاقسىلىقتى كورگىزەدى.-جەتكىزەدى. ۇي
 . التى جاسار الپامىس42

ونىڭ الپامىس دەگەن ءبىر ۇلى بار ەدى. ءبىر كۇندەردە  ىلگەرگى ءبىر زامانداردا ءجۇزباي دەگەن ءبىر باي بولىپتى.
 ءجۇزبايعا تەلى جىلقىسىنا جاۋ شابادى. ءجۇزباي تۇرىپ، سوندا باالسىنا اقىل سالىپ:

 .دەيدى – ما؟ بار شاماڭ الۋعا كەك جاۋدان بارىپ، قۋىپ جىلقىنى سەن قارتايدىم، بولسام مەن باالم، اۋ، –
باال دا بولسا باتىر بولعان سوڭ، جىلقىسىن شاۋىپ كەتكەنىنە شامدانىپ، ءوزىنىڭ بايشۇبارىن سوندا التى جاسار الپامىس 

 ۇستاپ ءمىنىپ، بايشۇباردى قامشىمەن ۇرىپ، ەشكىممەن سويلەسپەي، جىلقى سوڭىنان جونەي بەردى.
 نا بايان قىلدى:سىن حالقىجۇرتىن جيىپ الىپ، كورگەن ءتۇ-الپامىستىڭ اتتانعانىن قالماقتىڭ حانى تۇسىندە كورىپ، ەل

 مەن ءبىر بۇگىن ءتۇس كوردىم،
 كوپ قيىندىق ءىس كوردىم.

 زامانىم قاعىندى،
 قاعىندىداي نە قىلدى؟
 قاۋسا بۇقىرا بۋرا بوپ،
 قارسى قاراپ شابىندى.

 تۇلىمدىمدى تۇل قىلىپ،
 ايدارلىمدى قۇل قىلىپ،
 سولقىلداعان مىرزامدى

 تابانعا سالىپ ءجۇن قىلدى،
 –قامشىمەن ۇرىپ جون قىلدى، 

 دەپ جۇرت اقساقالدارىنا ايتادى. سوندا تۇرىپ اقساقالدار پاتشانىڭ ءتۇسىن بىالي جوريدى:
 .دەيدى – االر، جۇرتتى وسى كەلىپ، الپامىس جاسار التى باالسى ءجۇزبايدىڭ –

 دەپ – «سول الپامىس وسىندا كەلمەي تۇرىپ، الپامىستى قولعا ءتۇسىرىپ الىپ كەلۋشى تاالپكەر بار ما؟»پاتشا: 
 الدى. سوندا ءبىر كەمپىر پاتشاعا كەلىپ:سا جار حالقىنا

 .دەيدى – تۇسىرەيىك، قولعا الپامىستى. بەر جيىپ قىز قىرىق تىگىپ، وتاۋ ءبىر ماعان –
 كورىپ، ايتقانىنىڭ ءبارىن دايىن قىالدى.پاتشا مۇنىسىن ماقۇل 

 شاراپ بەرىپ، قىرىق وتاۋعا الىپ بارىپ وتىرعىزادى. كەمپىر الپامىستىڭ-كەمپىر قىرىق قىزدىڭ قولىنا قىرىق كەسە اراق
كەلەتىن جولىن بارىپ توسادى. سول ۋاقىتتا الپامىس كەلە جاتىر ەدى. الپامىستىڭ اتى كەمپىردى ءبىلىپ، جۇرمەي 

 پ االدى. الپامىستىڭ اشۋى كەلىپ بايشۇباردى ۇرا باستايدى. بايشۇبار جۇرمەي، تىزەرلەپ جاتا قالدى.تۇرى
 قاسىنا كەمپىر كەلىپ:

، تۇنى كۇتۋدە. تەزىرەك بار-ءاي، باالم، اتىڭ جۇرمەسە، شارشاعان شىعار، سەنىڭ جولىڭا قاراپ، قىرىق قىز كۇنى –
 .دەيدى –
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ەستىگەن سوڭ، اتىن باسىنا ءبىر تەۋىپ، تاستاپ جۇرە بەرەدى. كەلىپ وتاۋعا دەگەن ءسوزدى « قىز»الپامىس 
ازدانىپ كەزەك ن-شاراپ بار. قىزدار ءارقايسىسى كەزەك-بىر كەسە اراق-كىرسە، قىرىق قىز وتىر ەكەن. قولدارىندا ءبىر

دانعا ق قىز كوتەرىپ بارىپ زىنشاراپ بەرىپ، ابدەن ماس قىالدى. الپامىس ماس بولىپ جىعىالدى. قىرى-الپامىسقا اراق
ساالدى. اتىن پاتشاعا اپارىپ بەرەدى. الپامىس زىنداندا بىرنەشە كۇن جاتا بەرەدى. ءبىر كۇنى الپامىستىڭ توبەسىنەن 

 ءبىر توپ قاز ۇشىپ بارا جاتىر ەكەن. قازداردى الپامىس شاقىرىپ ەدى، والر قاسىنا ۇشىپ كەلدى.
 سول ۋاقىتتا قازدار:

 :الپامىس. سۇرايدى دەپ – ادامسىڭ؟ جاتقان نەعىپ كىمسىڭ، –
 .دەيدى – الپامىسپىن، مەن –

 قازدار:
 .بارادى كەتە دەپ –ا!تۇرم جاتقانىڭنان بولساڭ، الپامىس –

 ەڭ سوڭىندا ءبىر بايعۇس قاز كەتىپ بارا جاتىر ەكەن، سونى شاقىرادى، قاز كەلىپ:
 .ەكەن سوقىر كوزى ءبىر قازدىڭ قاراسا،. دەيدى – دەيسىڭ؟ نە –
 :قاز. دەيدى – بولعان؟ نە كوزىڭە قاز، اي، –
كوپ قازعا كەلسەم، ەشتەڭە جەگىزبەي، مەنى  سورلى جەتىم. الىپتى اتىپ مەرگەن ءبىر انامدى كەزىمدە جاس –

 س،قالى قازدان كوپ دەگەندەي، «ىشەر ءۇرىپ كۇيگەن اۋزى». دەيدى –جەتىمسىنىپ كوزىمدى شۇقىپ شىعاردى، 
 .دەپتى – بە؟ ولەيىن ايرىلىپ كوزدەن جالعىز. ۇشامىن جەكە

 سوندا الپامىس:
عا بارىپ قون! مەنىڭ قارىنداسىم قارلىعاش سوندا قۇس سالىپ قوعالى سەن. جازايىن حات استىنا قاناتىڭنىڭ سەنىڭ –

 ڭاۋىلداردى گەردەە». دەيدى –جۇرگەن شىعار، قۇسى سەنى ىلەر. كاناتىڭداعى حاتتى كورىپ، سەنى ولتىرمەس، 
 .دەيدى – ،«شىعارما داۋىسىڭدى قالساڭ، وتە توبەسىنەن

قاز وسى الپامىستىڭ ايتقان سوزىمەن ۇشىپ كەتە بەرەدى. ۇشىپ بارا جاتىپ باياعى الپامىستىڭ ناسيحاتتاپ ايتقانى 
ان ادامعا اۋىلداعى ءبىر اۋىرعەتەدى. ول « قاڭق»ەسىنەن شىعىپ كەتىپ، ءبىر اۋىلدىڭ توبەسىنەن ءوتىپ بارا جاتىپ 

قازدىڭ ەتى كەرەك دەپ، ءتاۋىپ ايتقان ەكەن. قازدى قاي جاقتان تابامىز دەپ وتىرعان سوڭ، ءۇيدىڭ يەسى الگى 
 قازدى اتىپ الدى. باۋىزدايىن دەپ جاتقاندا، قاناتىنىڭ استىنداعى حاتتى وقىپ كورىپ، جارالى قازدى قويا بەرەدى.

ە كەلىپ قونادى. الپامىستىڭ باالسى باسقا ءبىر باالنىڭ قازدىڭ قاناتىمەن ويناپ جۇرگەنىن قاز ۇشىپ قوعالى كولگ
 كورىپ:

دى تاتەسى قارلىعاشقا. قارلىعاش باالنىڭ ءتىلىن الىپ، قوعالى كولگە بارىپ، دەي – بەر، تاۋىپ قانات دا ماعان –
قاناتىنداعى حات ۇشىپ تۇسەدى. قارلىعاش اعاسىنىڭ سالەمىن باياعى جالعىز قازدى ىلدىرەدى. ۇستالعان قاز تۋالعاندا 

 وقىعاسىن، قولىنداعى سۇڭقاردى قۇسقا سالماي، كوزىنىڭ جاسى ات جالىن جۋىپ، ەلگە قايتادى.
 ەلەك دەپ –« قاراباي دەگەن ءبىر دوسىم بار ەدى، سوعان حاباراليىن»قارلىعاش ۇيىنە بارماي، جىالعان بويىمەن 

 جاتىر ەلەك جۇمىسپەن ءبىر ماعان». قاالدى جاسىرىنىپ استىنا وتىن قاراباي كورىپ، قارلىعاشتى جاتقان كەلە. جاتادى
 .وياليدى دەپ ،«عوي

 قارلىعاش كەلە:
 ولىنداعىق قارلىعاشتىڭ شىعىپ، استىنان وتىن قاراباي. داۋىستايدى دەپ –قاراباي قايدا؟ الپامىستان حات كەلدى،  –

 رقانا جىبەك قۇالش قىرىق ارتتىرىپ، ازىق تۇيەگە ون دەرەۋ دەپ – ،«بارامىن ىزدەپ مەن»: جىالپ وقىپ، حاتتى
 ەپد –« الپامىس، قايداسىڭ؟»ننىڭ باسىنا كەلەدى. زىندا جاتقان الپامىس ءجۇرىپ، جول كۇن بىرنەشە الىپ،

 ،«عارشى ولگەن اۋ،-ەدى بەرەر دىبىس بولسا ءتىرى ەگەر»: دوسى قاراباي. بەرمەدى دىبىس ەشبىر ەدى، شاقىرىپ
 «نەمەنە؟ بۇل». تامادى بەتىنە الپامىستىڭ جاتقان ۇيقتاپ زىنداندا جاسى كوزىنىڭ. االدى وتىرىپ جىالپ زار دەپ –
ەپ شوشىپ ويانادى. كوزىن اشىپ قاراسا، دوسى قاراباي زىنداننىڭ باسىنا كەلىپ، كوزىنىڭ جاسىن كول قىلىپ، د –

 ىر. الپامىس دوسىن تانىپ:ساقالىن سۋ قىلىپ جىالپ وت
 جىبەك قۇالش قىرىق قۋاتتاندىرىپ، بەرىپ تاماق دوسىنا قاراباي. سۇرايدى حال دەپ – بە؟ ەسەنسىڭ-امان –

ردىڭ بۇل قاراباي دوسىم كەمپى»لىپ، ارقاننان ۇستاتىپ، زىنداننىڭ جارىم ورتاسىنا كەلگەندە، الپامىسقا: سا ارقاندى
اسى، كەلىننىڭ تويىندا ءازىل ءسوز قىلىپ، قۇدىقتا ولەيىن دەپ جاتقانىنان ءتىرىلتىپ المادىم با دەپ بەتىمە سالىق 

 ەرەدىجىب كەسىپ كەزدىكپەن قوس ارقاندى جىبەك دەپ –، «ولسەم ءوز جايىما ولەيىن»دەگەن وي كەلىپ: « قىالر
 سىندابا زىندان جىالپ زارالپ، بولماي الجى شىعارۋعا دوسىن ءۇزىلىپ، ارقانى قاراباي. تۇسەدى تۇبىنە زىندان دە،
 .قايتادى ەلىنە كەلىپ، ەسى ۋاقىتتا ءبىر. تۇسەدى قۇالپ ادامداي ۇرعان جىن
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جۇرگەن ءبىر قويشىسى بار ەدى. باعىپ جۇرگەن قويالرىنىڭ ىشىندە حان قىزىنىڭ ءبىر قالماق حانىنىڭ قوي جايىپ 
قوڭىراۋ تاعىپ قويعان سەركەسى بار ەكەن. سول سەركە الپامىس جاتقان زىنداننىڭ قاسىندا سەكىرىپ ءجۇرىپ، 

 ىڭ اشۋى كەلىپ:ابايسىزدا الپامىس جاتقان زىندانعا ءتۇسىپ كەتەدى. الپامىس ۇستاپ جىبەرمەيدى. قويشىن
 :الپامىس. دەيدى – ولتىرەمىن، ۇرىپ تاسپەن قارا قازانداي شىعارماساڭ، ەگەر شىعار، سەركەنى –
 زىنەو قايتادان تاسىن ۇرعان الپامىس. باستايدى ۇرا تاسپەن قويشى. دەيدى – بەرمەيمىن، ءبىراق ۇر، – ۇرساڭ –

 .بەرەدى جىبەرە القتىرىپ
 اقىرى قويشى جالىنادى:

 :الپامىس سوندا. االدى تۇرىپ دەپ –ەركەنى بەرمەسەڭ، مەنى پاتشانىڭ قىزى ولتىرەدى، بەرە كور، س ەگەر –
 .دەيدى – جىبەرەيىن، سەركەڭدى با، تۇراسىڭ بەرىپ قويدان ءبىر كۇنىنە –

پامىسقا لدەپ كۇنىنە ءبىر قويدان بەرمەكشى بوالدى. قويشى وسى ۋادەسىمەن كۇندە ءبىر قويدى ا« ماقۇل»قويشى 
 بەرە، اقىرى قويدىڭ ءبارىن تاۋىسادى. باياعى پاتشانىڭ قىزىنىڭ سەركەسىن دە الپامىسقا بەرەدى.-بەرە

 سوندا تۇرىپ قويشى:
 .دەيدى – بولدىم، ولەتۇعىن قايتەمىن، ەندى مەن –
ىن ىشىندە العش ءبىر تامان كەشكە سىبىزعىنى وسى بەرىپ، قويشىعا سىبىزعىنى ءبىر دەپ – قويشى، جەمە، قايعى –

 دەسە، تابانىڭدى ءتىلىپ تۇز قۇيسا دا« مۇنى كىم ىستەدى»تارت، داۋسىن پاتشانىڭ قىزى ەستىپ كەلەر. سوندا 
 .دەيدى – دەرسىڭ، جاسادى ادام زىندانداعى باياعى ايتارسىڭ، – جالىنسا قويماي ەگەر. دەيدى –ايتپا، 

مۇنى قايدان »ادى. بۇل سىبىزعىنىڭ داۋسىمەن حاننىڭ قىزى كەلىپ: قويشى الپامىستىڭ ايتقانىنداي، سىبىزعى تارت
 قويشى .جالىنادى قىز اقىرى. ايتپايدى دا وندا. قۇيادى تۇز ءتىلىپ تابانىن. ايتپايدى قويشى. دەيدى –« الدىڭ؟

 جۇرۋگە اياعىم مەنىڭ»: قويشى. دەيدى – ،«بار الىپ مەنى سوعان»: تۇرىپ قىز. ايتادى ىستەگەنىن كىم
 .االدى وتىرىپ دەپ –، «دىجاراماي

 ابدەن الجى قۇرىعان قىز قويشىنى موينىنا مىنگىزىپ، قۇدىققا اكەلەدى.
 بىرىنە عاشىق بوالدى.-كۇدىققا كەلگەن سوڭ، الپامىس پەن قىز بىر

 .دەيدى –« ساعان مەن تيەمىن، ءبىراق سەنى قاالي شىعارۋعا بوالدى؟»قىز: 
 ى.دەيد –« مەنىڭ اتىم قايدا؟»الپامىس: 

 .قولىندا پاتشانىڭ اتىڭ –
 ىڭپاتشان الىپ، كيىپ كيىمىن ديۋانانىڭ جامان ءبىر بەر، قويا دا، ال دەپ «مىنەمىن» اتتى ول سەن ەندەشە، –

 ەنەنس دەپ، وقىراندى تانىپ سەنى پاتشا سونسىن. وقىرانادى كورسە، بەلبەۋدى مىنا ات ۋاقىتتا سول. بار الدىنا
دەپ  اق باعايىن-دەر. سوندا سەن اقشانىڭ كەرەگى جوق، مەن اشەيىن« ەر، اقشا بەرەمىنب باعىپ اتتى بۇل» سۇرار،

 .دەيدى –ايتارسىڭ، 
قىز الپامىس ايتقانداي جامان كيىم كيىپ پاتشانىڭ الدىنا كەلەدى. ات وقىرانىپ قويا بەرەدى. قىز الپامىستىڭ ايتقانىنىڭ 

 اتتى قىز .بەرەدى قولىنا اتتى دەپ، –، «باقساڭ باق»ادى. سوندا پاتشا ءوزىنىڭ قىزى ەكەنىن بايقاماي: ءبارىن ايت
 جاسىن كوزىنىڭ كەلىپ،. كەلەدى قۇدىققا جاتقان الپامىس تىكە-تىكەدەن وتىرىپ، شاۋىپ ات. بەرەدى قويا شەشىپ
 .تۇرادى جانىندا قۇدىقتىڭ ەتكىزىپ، مولت-ءمولت

 قاراپ: الپامىس اتىنا
 يرىعىنانقۇ اتىنىڭ ءتۇسىندىرىپ، دەپ –ءۇشىن قۇيرىعىڭدى شۇقىرعا سالبىرات،  شىعارۋ شۇقىردان مىنا مەنى –

 قىلىپ، قاندايشاپ جاۋ ءتيىپ، كەلىپ قالماققا قوسىلىپ، ۇشەۋى قويشى قىز، تامان كەشكە دا، شىعادى قۇدىقتان ۇستاپ
ى. ون كۇنشىلىك جول ءجۇرىپ بەرەد جۇرە ايداپ ۇشەۋى الىپ، جيناپ مالدارىن بارلىق ءولتىرىپ، ورنىندا پاتشانى

 ەلىنە جەتەدى.
 . ەر تارعىن43

باياعىدا تارعىن دەگەن ءبىر باتىر بولىپتى. ءوز ەلىندە كىسى ءولتىرىپ، ايىپتى بولىپ، جازادان قورقىپ، قاشىپ قىرىم 
جۇرتىنا كەتىپتى. ول مەزگىلدە قىرىمدا قىرىق حان بار ەكەن. والردىڭ ەڭ ۇلكەنىنىڭ اتى اقشاحان ەكەن. تارعىن 

كوپ مەزگىل وتەدى. جۇرت ونىڭ باتىر ەكەنىن بىلمەپتى. كوپتەن اقشاحان ەلىندە تۇردى. ونىڭ مۇندا تۇرعانىنا 
بەرى قىرىم حالقىنىڭ ءبىر جاۋى بار ەكەن. ون سان ويماۋىت، توعىز سان تورعاۋىت دەيتىن ەكى حاننىڭ قوالستى 

بولىپ  ە قوناقتاتاردا باتىرالر بولدى. والردىڭ ەلىن بۇرىن اال الماعان. تارعىن ەلگ-بۇالالي اتتى نوعاي-ەدى. والالي
جۇرگەندە اقشاحان جاۋىن شاۋىپ، ونىڭ ەلىن قىرماققا اتتانادى. كوپ مىڭ قول الدى. تارعىن دا جاۋدى ءوز قولىمەن 

دەپ ونى حان شاقىرماپتى. تارعىننىڭ وزدەرىمەن بىرگە كەلە جاتقانىن بىرەۋى « جۇر، اتتان»ءبىر شاپپاققا اتتانادى. ء
كەرمەگەن. اقشاحاننىڭ كوپ قولى جەتكەن سوڭ، تورعاۋىت ەلى شىڭ قاعىپ،. دە سەزبەپتى. ەشكىم دە ونى ەس
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بارابان سوعىپ كوپ اسكەر جيىپ، زور سوعىس ەتتى. ساحارادا ولگەن كىسىنىڭ قانى بۇالق بولىپ اقتى، قورعاندى 
ۇردى. ن قاراپ تبۇزىپ، اال الماي سىرتىنان قاماپ سوعىس ەتتى. تارعىن باتىر سوعىسقا كىرمەي، تەك قانا سىرتتا

وعان ەشكىم كوز دە سالماعان. اقشاحان قولى كوپ قىرىلىپ، ەلىنە قايتپاقشى بولدى. مۇنى تارعىن باتىر كوردى. 
تارعىن دەگەن سابازىڭ حاننىڭ قايتارىن سەزەدى. قۇدايدان كۇش سۇرايدى. سوندا اتىنا مىنەدى. قاشقاننان ولگەن 

دەپ، ۇمتىلدى باتىر اتىن قامشىالپ. « ماعان جاردەم، ءتاڭىر!»ر شابادى. دەپ ونى اۋزىنا اپ باتى« جاقسى، قۇداي
سىرتتا جۇرگەن كوپ قولعا كوز سالماي، ەر تارعىن ىشكى قوراعا كىردى شاۋىپ. سىرتتاعى جۇرگەن اقشاحان قولى 

ە قايتىپ ىپ ەلىنونىڭ ىشكى قورعانعا كىرگەنىن كورىپ، قاپتاپ شاھارعا شاۋىپ كىردى. قورعاندى بۇزدى. جاۋىن جەڭ
كەلگەن سوڭ، باياعى قورعاندى بۇزىپ ءشاھاردى العان ەر تارعىن باتىردى ىزدەتىپ الدىنا شاقىرتتى. تارعىن ءوزىنىڭ 

سى ەلىمدە كى»رۋى قىرعىز ەكەنىن حانعا باياندايدى. حان ءوز ەلىنە قىرعىزدىڭ كەلگەنىنە تاڭ قاالدى. تارعىن: 
: ايتتى تارعىن .سەنىڭكىرەمەدى قاشقانىنا باتىردىڭ حان. دەدى –، «پ قاشىپ كەلدىمءولتىرىپ ايىپتى بولىپ، جەر اۋى

 ىڭحانن مەزگىلدە ول. سايالدى باستىققا اسكەر تارعىندى حان سوڭ مۇنان. دەدى – ،«ايادىم قىرۋعا ەلىمدى وز»ء
ىگىن كەم بولماعان. تارعىننىڭ ەرلۇنىس اتتى، ءوزى وتە سۇلۋ بولعان. سۇلۋلىعى زىليحادان ءاقج ەكەن بار قىزى ءبىر

اق عاشىق بولىپ، ءبىر قۇلدى مىڭ ءدىلالعا -كۇندەرى حانشاعا بايان قىپ ايتىسىپتى. وعان قىز سىرتىنان كورمەي
جالداپ تارعىندى شاقىرتتى. ءوزى جىگىتتى كۇتىپ، التىن تەرەزەدەن قاراپ تۇرادى. ءبىرازدان سوڭ تارعىن باتىر 

لىپ قىزعا حابارالسادى. قىز باتىردى كورىپ، تەرەزەدەن ۇيىنە كىرگىزىپ، ونىمەن تانىسىپ، تەرەزەنىڭ تۇسىنا كە
 جەتى ساعاتتاي، قىز تارعىن قايتاردا وعان سىرىن ايتتى:-الدىنا نەشە ءتۇرلى اس قويىپ، قوناق ەتتى التى

 لمامبەتتەن سوڭ كورگەن، ماعان اليىقەلىمىزدە ءبىر قالمامبەت دەيتىن مىرزانى مەن بايقاماي قاتەدەن ءولتىردىم. قا-
 ،«باسايىن عىقاي بىرگە سىزبەن ءجۇرىڭىز، كەلىپ ماعان شاقىرعانىمدا مەزگىلدە قاي. دەدى –، «باتىر جىگىت سەنسىڭ

 ردى.ءجۇ كەلىپ سۇلۋعا ءاقجۇنىس جاسىرىن تارعىن ەر ارمان سونان. دەدى –
گەن كىسىگە مىنا كەل»سى جاۋشى سالدى. اقشاحان قىزىنان سۇرادى: ءبىر ۋاقىتتا ءاقجۇنىستى ايتتىرۋعا ءبىر حان باال 

 باتىرمەن تارعىن ءاقجۇنىس. بولدى بەرمەكشى سوڭ كۇننەن ءۇش جاۋابىن قىز. دەپ –« نە دەپ جاۋاپ بەرەمىز؟
 ىپ، ونى تارعىن الىپ قاشپاقشى بولىپتى. ءسويتىپ، اقشاحاننىڭجاسىرىن اكەسىنەن بوپ، تيمەكشى وعان اقىلداسىپ،

ءبىر جۇيرىك جورعاسىنا قىزدى مىنگىزىپ، تارعىن الىپ قاشىپ جونەلدى. ءۇش كۇننەن سوڭ حانعا قىزى ءاقجۇنىس 
 سۇلۋدىڭ قاشقانىن ءبىلدىرىپتى. حان مۇنى ەستىپ، ول بىرەۋمەن قاشقان شىعار دەپ ەلىندەگى بارلىق جىگىتتى

قانى جوق جالعىز تۋىس-تۇگەندەتىپتى. تارعىننان باسقاسى ۇيىندە بولىپتى. حان اقسۇيەك قىزىنىڭ قارا قىرعىز، تۋعان
، جىگىتتى كىم والردى قۋىپ جەتىپ-كىمدە»جىگىتپەن قاشقانىنا وتە كوڭىلى قالىپ، نامىس ەتىپ، قوالستىنداعىالردان 

دى. كوپ جۇرت قۋماقشى بولىپ، اتقا ءمىنىسىپ اتتاندى. جورىققا سوعان بەرمەكشى بول« ءولتىرىپ، قىزىن ايىرسا
 بوزباال ۇيالماي ەلگە قايتسا، مەن تارعىن»اشىپ قايتا ەلگە تاراپتى. ءبىراق ءبىر قارت شال: -ءجۇرىپ شىداماي، ارىپ

 تىنانار دەپ – ،«نامىس ءۇشىن حانشانى قۇل تارعىننان ايىرام-مەن ءاقجۇنىستى قۋىپ، جولىندا نە ولەمىن، نە ار
 دەيتىن ارالنت. پىسقىردى تەبىنىپ، جەر اتى تارالن تارعىننىڭ مەزگىلدە ءبىر. قورىقپادى باتىردان ول. كەتتى قۋىپ

 ارتىندا اراپق جاعىنا-جان تارتىپ. ەكەن كىسىنەيدى پىسقىرىپ، جاقىنداسا وعان نە كورسە، جاۋ قانا تەك اتى باتىردىڭ
 جاتقان ءبىر جاندى كورەدى. كەلە قۋىپ وزدەرىن الىستان

 سوندا تارعىن ايتىپتى،
 ايتقانىندا نە دەپتى:

 !ءاقجۇنىس ءاقجۇنىس، ەي، –
 اقجۇنىستەي جان دوستىم،
 قىز بولساڭ دا جولداسىم،

 وزىڭمەنەن ءبىر ايالس،
 وسى جولدا مۇڭداسىم.

 مەن ارتىما كوز سالسام،
 ءبىر نارسەنى كورەمىن، 
 بۇالي شاپساق قاشتى دەر.»

 مەنى كورىپ ساستى دەر.
 دەپ –، «كىسى قۋىپ جەتسىن

 وعان قارسى بۇرىلىپ قاراپ تۇرادى.
 توماعا كوزدى قاسقا ازبان،

 جەلدەي جالى سۋىلداپ،
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 قۇيرىعى ونىڭ جەلبىرەپ،
 قاتتى شاۋىپ كەلەدى.

 جەتپىس جاسى بار-الپىس
 تايساالتىن جان ەمەس،
 تارعىنعا قۋىپ جەتەدى.
 مۇنى تارعىن كورىپتى.

 ەر ەكەنىن ءبىلىپتى،
 الپىستان اسقان جاسى دەپ

 وعان سالەم بەرىپتى.
 قارسى الدىنا كوز سالسا،

 كۇركىرەگەن داالداي،
 الپەتىنە قاراسا،

 تاستان سالعان موالداي.
 ودان تارعىن سۇرايدى،
 سۇراعاندا نە دەيدى:

 اي،-اعا قارت اي،-اعا قارت ەي، –
 قارشىعاشا ۇمتىلىپ،

 ءتۇيىلىپ،بۇركىتتەرشە 
 مۇنشاما سەن اسىعىپ،
 قاي ساپارعا باراسىڭ؟

 قارتىڭ وعان جاۋاپ بەرەدى:
 جۇلدىزداي، توبەدەگى –

 بورىكتەگى قۇندىزداي،
 بەتىڭ سۇلۋ كورىكتى.

 اي،-ايەل دە بولسا سەركەمدى
 زىليقاداي سۇلۋدى

 الىپ قاشىپ كەلەسىڭ.
 جانىڭا قىلىش اساسىڭ،
 جاسىم قارتتاۋ بولماسا،

 جەتىپ ولمەسەم،قازا 
 جانىڭداعى جولداستى
 تارتىپ الىپ كەتەمىن.
 سوندا تارعىن ايتادى،
 ايتقانىندا نە دەيدى:

 العانداي تارتىپ قىزدى –
 سەن كىم ءوزىڭ بوالسىڭ؟
 سوندا قۋ شال سويلەپتى،

 سويلەگەندە نە دەپتى:
 دۇرمىن-مەن دۇرمىن،-مەن مەن، –

 مەن دە سەندەي باتىرمىن.
 جونىمدى سۇراساڭ،-ءاتى 

 كوپ رۋ قىرىم جۇرتىندا،
 تۇپكى بابام ەر كۇلىك.

 مەنىڭ اكەم قوياناق،
 مەن قوياناق باالسى، قارت قوجاق.

 بارىمتادا ولجا العان،
 تاالستى جەردە تەڭدىك العان،
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 كەزەگەن جاۋعا وتكىزگەن،
 تورعاۋىت بۇزىپ جول سالعان
 قارت قوجاق دەيتىن باتىرمىن.

 ا جاۋاپ بەرەدى:تارعىن د
 جاققان وتتاي قاۋاليسىڭ،
 باتىرلىقتان ءمىنسىزسىڭ.

 قاسقىر دا بولساڭ ءجۇنىستى
 قاالي تارتىپ االسىڭ؟

 سوندا شالىڭ سويلەيدى:
 بۇيىرسا، ماعان قۇداي –

 كوك سەمسەرمەن شابارمىن،
 بالداعىن قانعا بويارمىن،

 وسىاليشا مەن ەتىپ،
 قىزدى تارتىپ االرمىن.

 مەنىكى، اۋەلگى رەت
 سوڭعى رەت سەنىكى.

 شىنىمەن تۋعان ەر بولساڭ،
 مايدانعا سەن شىق، ەندى.

تارعىن بۇل شالعا كەزەكتى ءبىرىنشى بەرسە دە، شال قىرشىنداي جاس جىگىتتى اتىپ ولتىرۋگە كوزى قيمايدى. ونىڭ 
قىرشىن جاسىن اياپ، ءبىر دوعال وقپەن عانا اتىپ، تارعىننىڭ جانىنداعى ءجۇز الپىس كەز وعىن ۋاتتى. تارعىن كەزەگى 

توقتا، مەن سەنى اياعاننان عانا وعىڭدى ۋاتتىم، مەنىڭ »يتتى: جەتكەن سوڭ قارت قوجاققا ۇمتىلدى. قارت قوجاق ا
اياعانىما تۇسىنبەسەڭ، قىزدى ءوز ەركىڭمەن ماعان بەرمەسەڭ، تاعى قايتادان مايدانعا بارىپ تۇر، مەن ساعان 

. ول ىڭ اياعانىنا ءتۇسىنىپ، قىزدى تاستاي ءوز جونىنە جۇرە بەردونى تارعىن. دەدى –، «ەرلىگىمدى كورسەتەيىن
مەنى كەمسىنەسىڭ بە، نە قارتسىناسىڭ با، اكەڭنىڭ »تاستاپ كەتكەن سوڭ، قىز ەڭىرەپ جىالدى. قارت ايتادى: 

دەگەن. جىالپ مازامدى « كىم تارعىننان ايىرسا، سوعان بەرەمىن دەگەن، ولتىرسە قۇنسىز دا»ەتكەن بۇيرىعى: 
 سا،جاقپا جەرىڭ ءبىر ماعان قارا، ماعان سەن». گەندە –، «كەتىرسەڭ، وسى جەردە باسىڭدى قىلىشپەن شابارمىن

 .دەدى – ،«المايمىن سەنى مەن
 سوندا ءاقجۇنىس ايتادى،

 ايتقاندا نە دەيدى:
 قوجاق، قارت قوجاق، قارت ەي، –

 اتىڭنىڭ باسىن تارت، قوجاق.
 قويدا باعالن قوزى ەدىم.
 جىلقىدا شاڭقان بوز ەدىم.

 قىتاي مەنەن قىرىمنان
 جينالسانەشە تورە 

 مەن والردىڭ داڭقى ەدىم.
 مەنەن نە جاي سۇرايسىڭ؟

 مولدىرەپ تۇرعان جايىم بار،
 تىلەپ تۇرعان ءسوزىم بار،

 ەڭىرەگەن جاسىم بار،
 شاتاسىپ جۇرگەن باسىم بار.

 قوساعىمنان ايىرما،
 مەنى اكەمە قايىرما،

 قوجاق باتىر مەن دەيسىڭ،
 ءبىز جالىنعان بەيشارا، 

 والر ما؟تىلەكتى بەرمەس ب
 ءسىز سياقتى مىرزاالر. 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1276 bet 

 بەس جاسىڭدا قارت قوجاق،
 جاس شىبىقتاي ءيىلىپ،

 ءبىر شيدەن وق اتىپ، 
 اتقان وقتى جوعالتىپ،

 كانە، شىققان ءمۇيىزىڭ؟!
 ون جاسقا كەلگەندە

 قىزىل ماقپال كيىنىپ،
 كۇمىس بەلبەۋ بۋىنىپ،
 قىز سەكىلدى كورىنىپ،

 باال بولدىڭ ءبىر مەزگىل،
 شىققان ءمۇيىزىڭ؟!كانە، 

 جيىرما بەس جاسىڭدا
 اق بالتىردى ءتۇرىنىپ،

 ويماقتاي اۋزىڭ ءبۇرىنىپ،
 كارى بۋراداي قامدانىپ،
 قاس باتىرداي شامدانىپ،

 بىرەۋ قورالپ ءسوز ايتسا،
 شىنىمەنەن ارالنىپ،

 قىزداردى باقتىڭ ءبىر مەزگىل،
 كانە، شىققان ءمۇيىزىڭ؟
 وتىز بەستەگى جاسىڭدا

 نايزا قولعا الىپ،قايراۋلى 
 قوڭىر ساسكە ءتۇستى الىپ،
 جاۋدى كورسەڭ ءتۇيىلىپ،

 جەڭسىز بەرەن كيىنىپ،
 كوكسەرەك اتتى قامشىالپ،
 قورعاندى بۇزدىڭ ايعايالپ،

 كانە، شىققان ءمۇيىزىڭ؟!
 قىرىق بەستەگى جاسىڭدا

 قىرىم دەگەن قاالنىڭ
 جەل جاعىنا قاالسىڭ،
 ىق جاعىنا پاناسىڭ.

 ءوز ەلىڭە جاۋ تيسە، 
 مىڭ كىسىگە ءبىر ءوزىڭ

 قورىقپاي جالعىز باراسىڭ،
 قانە،شىققان ءمۇيىزىڭ؟!
 ەلۋ بەستەگى جاسىڭدا

 جيىلىسقا بارىپ بوي تۇزەپ،
 داۋعا باردىڭ ءتىل بەزەپ،
 قىزىق كوردىڭ ءبىر ۋاقىت،

 كانە، شىققان ءمۇيىزىڭ؟!
 الپىس بەستەگى جاسىڭدا،

 مۇرتىڭ اعارىپ،-ساقال
 ەنەڭدەگى تامىرىڭد

 بارلىعى دا سۋالىپ،
 ايىرايىن دەيمىسىڭ؟

 سۇلۋدى كورىپ قۋانىپ.
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 ولتىرسەڭ دە ساعان بارمايمىن،
 ەرىك بەرسەڭ سۇيمەيمىن،

 بۇرىن بالقىپ مىرزا بولساڭ دا،
 سەنىڭ باسىڭ بۇل كۇندە،

 جەردەگى جاتقان قۋ تەزەك.
بۇل اقسۇيەك قانشا جىالپ، بەس جاسىنان »پ تۇردى. مۇنى ەسىتكەن سوڭ قارت قوجاق ەسىنە ءتۇسىپ، كوپ ويال

بەرى دە قىلعانىمدى تاۋىپ ايتتى، ەندىگى جاسىمداعى نە قىالتىنىمدى دا ءبىلىپ ايتار، جاس باالنى الىپ وبالىنا 
. ەپد –، «سەندەرگە قۇتتى بولسىن داۋرەن وتكەن مەنەن». جىبەرەدى قوسىپ تارعىنعا ونى دەپ –، «قالمايىن
 ىڭوالرد. ەكەن بار حان ون نوعايدا مەزگىلدە و. كەلەدى نوعايىنا سان ون ورمانبەتتىڭ ەدىلدەگى قىزبەن تارعىن

 .قونادى ۇيىنە ءبيىنىڭ ءبىر حاننىڭ وسى كەلىپ، تارعىن ەكەن، حانزادا اتى بىرەۋىنىڭ
ايتادى: اقشاحاننىڭ ءاقجۇنىس سۇلۋ قىزىن الىپ قاشىپ كەلە  شىنىن تارعىن. سۇرادى دەپ –« كىمسىڭ؟»باي: 

جاتقان والاليدىڭ تورعاۋىت دەگەن جۇرتىن قىرعان تارعىن باتىر ەكەنىن ەسىتىپ، والردى زور سىيالي باستايدى. 
 ول ءوز جۇرتىن»ءبىرازدان سوڭ بي حانعا كەلىپ، والردى جاريا ەتىپ، حان تارعىننىڭ باتىرلىعىنا قىزىعىپ: 

 ۇلۋمەنس ءاقجۇنىس سارايدا التىن» تانىستىرىپ، تورەلەرمەن-مىرزا بارلىق قوالستىنداعى والردى دەپ –، «ۇمىتسىن
 عىستىرىپ،ى جۇرتىن قالماق جاياليتىن بويىن شاعان تارعىن»: جۇرت جينالعان. ەتتى بۇيرىق بيىنە دەپ – «تۇرسىن
ى. تارعىن جۇرتتىڭ ءوتىنىشىن حاننان ەسىتىپ، ءوز جانىنا ءوتىند حاننان دەپ – ،«اپەرسىن تارتىپ جەرىن بىزگە

قاراساي باالسى قاباندى، الشاعىر باالسى تەبەندى، ءامىر باالسى ساباندى الىپ، شاعاننىڭ بويىن جايالعان قالماقتى 
عى كولدەنەڭ ابوتەن جاققا ىعىستىردى. سۋ جاعاسىندا جالعىز اعاش باسىنا شىعىپ قالماقتى قارايىن دەپ، اعاش باسىند

شىققان بۇتاققا ءمىنىپ وتىرعاندا، بۇتاق سىنىپ، باتىر جەرگە جىعىلىپ، ومىرتقاسى شىعىپ، زور قيناالدى. جانىنداعى 
جولداستارى نايزاالرىنا سالىپ، الدارىنا وڭگەرىپ، حانزاداعا الىپ كەلەدى. حانزادا قانشاما ەمدەسە دە، تارعىن جازىلمادى. 

 تىمەنا تارعىندى پەن ءاقجۇنىس. قوندى بارىپ كوشىپ بويىنا شاعان –قالماقتىڭ جايالۋى حاننىڭ ەلى بۇرىنعى 
 ەلمەگەنك كىسى ەش حاننان تاۋسىلىپ، تاماعى تارعىن وندا. كەتتى تاستاپ جۇرتقا دەپ «االرمىز كەلىپ سوڭىنان»

ا اعاشتان جاۋعا بارعاند»جىالستى.  كوپ ارىزداسىپ اقجۇنىسپەن اتىمەن، جىالپ سارناپ ءتۇسىپ، ەسىنە ەلى ءوز سوڭ،
دەپ، تارعىن تۇككە تيگىزبەسە دە، ەندى قاتىنىنا باستىرعان ەكەن، بەلى « جىعىلىپ ءولدى، نە جاۋدان ءولدى دەر

 سىرت ەتىپ ورنىنا ءتۇسىپتى. 
 
 
 ( 19ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 386
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 قۇالش بەلبەۋمەنالتى 
 بەلىن وراپ بۋادى.

 قۇدايدان كومەك تىلەدى،
 ارۋاق جاردەم بولعاي دەپ،

 تايانىپ بارىپ تۇرادى.
 تۇرمىسىنا ار ەتىپ،

 توڭىرەگىنەن قارماالپ،
 اقجۇنىسكە سويلەيدى.

 بەرسىن ءتاڭىرىم تىلەكتى،
 قۋانتسىن بىزدەي جۇرەكتى،
 اكەل، ءجۇنىس، تارالندى!

 ،ارقاسىنا ەر سالدى
 قۋانباسقا نە قالدى؟

 تارالن اتقا مىنگەستى،
 كەشە جۇرتقا تاستاعان

 نوعايلىعا قاراي جۇرەدى،
 ءبىر مەزگىلدەر بولعاندا، 
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 استارىنداعى اتى پىسقىردى،
 جەردى تاعى تەبىندى،

 جانۋار ءبۇيتىپ نە ءبىلدى؟
رىنبەي اعىڭا قاراشى، ءبىر نارسە كوج-جان»تارعىن اتىنىڭ تەككە پىسقىرمايتىن سىرىن بىلەتىن ەدى. اقجۇنىسكە: 

 .كورىندى قارا ەكى-بىر ەمەسكى جاعىندا الدىڭعى ەدى، قاراپ ءاقجۇنىس. دەدى –« مە؟
ەندى تەككە پىسقىرما، مەن سەنى ەندى ەشكىم ءۇشىن تەرلەتپەيمىن، ومىرتقام شىعىپ جالعىزدىعىم »ەر تارعىن: 

سەن قۇر ءوز ءجونىڭدى تاپقانشا، جۇرتىنا »ۇنىس ايتتى: ءاقج. دەدى –،«ءبىلىندى عوي، ەندى ءجونىمدى تابايىن
 سپەناقجۇنى تارعىن سوڭ، دەگەن –، «تاستاپ كەتكەن ەلگە بارىپ جاماندارىن قورقىتىپ، جاقسىالرىنا اقىل سال

 قتارقالما جىبەرگەن ىعىستىرىپ تارعىن باياعى ەلدى مەزگىلدە ول. ءتۇستى كەلىپ شەتىنە ەلىنىڭ حانزادا كەلىپ،
اعان بويىنا قايتا كەلىپ، حانزادا ەلىن قاماپ جاتىر ەكەن. قالماق حانىنا حانزادانىڭ سۇلۋ جالعىز قىزىن ايتتىرىپ ش

 حان پ،ەستى كەلگەنىن ءاقجۇنىستىڭ مەن تارعىن. دەپتى –، «سۇلۋدى بەرمەسەڭ، ەلىڭدى شابامىن»جاتىر ەكەن، 
رگە كىسى جىبەرۋگە مىنا ەلىمدى قاماپ جاتقان جاۋدان ەشبىر سىزدە»: امانداسىپ والرمەن جيىپ، جاقسىالرىن بارلىق

 :ايتتى تارعىن. دەدى –، «قول تيمەدى، ايىپقا بۇيىرا كورمەڭىز
بۇل قالماقتى باياعىداي تاعى ىعىستىرۋعا مەنىڭ ءازىر ءالىم جوق، والردى قااليشا جەڭۋدى مەن سەندەرگە ۇيرەتەيىن، -
 ەتتى:ۇير شابىالي تارعىن سوندا. دەدى –

 بۇل بارعاننان بارامىن،
 قىرىمعا مەن قايتارمىن،

 قىرىمداعى قىرىق قۇرداس
 جانىما مەن ەرتەرمىن.
 قۇداي ماعان بۇيىرسا،
 قايتا ساعان كەلەرمىن،

 ەسەن ساۋ كەلسەم،-امان
 باسىڭدى شاۋىپ االرمىن،

 قول استىڭا الەك ساالرمىن!
جالعىز قىزىن ءاقجۇنىستىڭ ۇستىنە بەرمەك بولدى. جۇرت ايىبى ءۇشىن، ونىڭ جاۋدان قۇتىالر ايال، ءوز ايىبى ءۇشىن 

قولىن الدى. تارعىننىڭ اشۋى كەتىپ، حاننىڭ ەلىنە كەلىپ، قوناق بوپ جاتتى. بەلى دە جازىلىپتى. بۇل ەلگە 
، حاننىڭ سوعىپ تارعىننىڭ كەلىپ جاتقانىن ەسىتپەي، حان قىزىن بەرمەگەن سوڭ، باياعى قالماق اتتانىپ، بارابان

ۇستىنە كەلىپتى. جاۋ كەلگەنىن ەسىتىپ، تارعىن باتىر اتىنا ءمىنىپ، تولىپ جاتقان قالماقتىڭ اسكەرىنە قارسى كەلەدى. 
 جەككە تارعىنعا قارسى شىعىپ سويلەيدى:-ول جاقتان دومباۋىل دەگەن ءبىر باتىر جەكپە

 االيىن دەسەم وڭايسىڭ،
 المايىن دەسەم توعايسىڭ.

 ماعان ءجونىڭدى؟ايتشى 
 نەعىپ جۇرگەن نوعايسىڭ؟
 سوندا تارعىن سويلەيدى،

 –. دەيدى –اسۋدان اسۋ بەل،-
 –.دەيدى –اسا ۇرگەن جەل،

 ءجونىمدى مەن ايتايىن، 
 –.دەيدى –وجەت تارعىن مەن،

 .دەيدى –ىزدەگەنىم سەن،
 دومباۋىل سوندا سويلەيدى:

 قاراسام، كەلبەتىڭە –
 جاسى كىشى جاس ۇلسىڭ،

 .دەپتى –كەزەگىمدى بەر،
تارعىن سىندى باتىر كەزەگىن بەرىپ، جاۋعا قاسقايا قاراپ تۇردى. دومباۋىل جاعىنان وعىن سۋىرىپ الىپ، قاق 
جۇرەگىن كوزدەپ وق اتقان ەكەن، تارعىننىڭ تورعاۋىتىنىڭ سەگىز قاباتىنان ءوتىپ، توعىزىنشى قاباتىنا توقتادى. 

ەزەك بەردى. تارعىن وق تارتىپ، دومباۋىلدى اتىنان سۇالتىپ جىقتى. قالماقتار مۇنان سوڭ دومباۋىل تارعىنعا ك
باتىردىڭ اتتان جىعىلىپ ولگەنىن كورگەن سوڭ، تارعىندى قاماپ، ۇستاماقشى بولىپتى. تارعىن مۇنىسىن كورىپ، 
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ىپ، تارالن تارعىن اشىع جاراعىن الىپ جاۋعا قاسقىرشا شاپتى. ون ءبىر كۇن سوعىسىپ، ون ەكىنشى كۇندە-قولىنا قارۋ
اتىنىڭ ارىپ، قالماقتىڭ قىرىلىپ، ءوزىنىڭ داالدا جالعىز قالعانىن كورىپتى. جاۋدىڭ قىرىلعانىن قىرىپ، قاشىرعانىن 

 امان حانزادا حانعا كەلىپ، ات شاپتىرىپ، توي ەتىپتى. جۇرت كوپ كۇن ءماجىلىس ەتىپتى.-قاشىرىپ ەسەن
 انس ون». دەدى –، «قىزىمدى ساعان بەرۋگە اتاالرىمنىڭ ارۋاعىنان قورقامىناقسۇيەك »سويتەدى دە حان ايتتى: 

 تىقات الىپ، ءاقجۇنىستى شىداماي، الداۋىنا بۇل تارعىن. دەپتى – ،«ال قىزدى سۇلۋ ءبىر تاڭداپ ورمانبەتتەن
 رتىنىڭجۇ. المادى جاعا وتىن المادى، باعا مالىن قورقىپ زور ونان حانزادا. كەتەدى قايتىپ ەلىنە ءوز اشۋالنىپ،

بارلىق يگى جاقسىالرىن، بيلەرىن شاقىرىپ، ەلىندەگى ءبىر اقىلدى قارت بيگە اقىلداسپاققا بارىپتى. سوندا قارت 
 سويلەيدى:

 سويلەگەندە نە دەيدى:
 كەلىپسىڭ، تورەم، مەن حان–

 بي مەن مىرزام، وتىرسىڭ،
 بىزگە اقىل سالىپسىز،

 ءبىزدىڭ ءتىلدى الساڭىز، 
 تارعىن سىندى باتىرعا

 بارلىعىن دا بارىڭىز
 قاراڭ تۇگىل حانىڭىز،

 قيمىلداعان جانىڭىز
 باتىردى ەسكە الىڭىز.
 اياعىنا باس ۇرىڭىز،

 توقتاماي كەتسە ەلىنە،
 تاتۋ بولىپ قالىڭىز.

 اشۋالنسا ەلىڭە،
 جىرتپاي كەتپەس جاعاڭدى.
 جاڭىلتار كەلسە توباڭدى.

 جىالتپاي كەتپەس باالڭدى.
 ەتپەي كەتپەس قاالڭدى. قان

بىزدىڭ ىشىمىزدە تارعىن نانارلىق ەندى ءبىر كىسى دە جوق، حانشانى بەرەمىز دەگەنگە »جۇرت اقىلداسىپ، ايتىستى: ء
 باتىر تانداپ ىشىنەن ەل وعان»: ايتتى اقساقال اقىلدى ءبىر سوندا. دەستى –، «ەندى باتىر نانار ما ەكەن؟

دەپ باياعى قاسىنا ەرگەن قابان قاراساي باالسىنا تاعى ەكى باتىر  – ،«نانار سوزىنە بىرىنىڭ-ءبىر والر جىبەرىڭىز،
جولداس بەرىپ، تارعىننىڭ ارتىنان قۋدىرىپ جىبەرەدى. والر باتىرعا قۋىپ جەتىپ، اياعىنا باس ۇرىپ، جالىنىپ اشۋىن 

. سوندا تارعىنعا ۇيالىپ ەشتەڭە دەي الماپتىكەشىرتەدى. ءسويتىپ، والر تارعىنمەن حانزادا ەلىنە قايتىپ كەلىپتى. حان 
 ەل ىشىنەن ءبىر بي سويلەيدى:

 ەي، باتىرىم، باتىرىم، -
 ءسوز سويلەيدى الدىڭدا 

 سىپىرا جىراۋ باقىرىڭ.
 حانى، حالقى جيىلىپ،

 دەپ وتىر بىزدەرگە.« ايت»
 نازار ەتىپ تىڭداساڭ،

 ءبىز ايتامىز سىزدەرگە. 
 اتاقتى تۋعان ەر بولساڭ،

 قىالسىڭ ءبىر قىزدى؟نە 
 مىناۋ تۇرعان حانىڭىز،

 ءبارىمىز دە جانىمىز، 
 سىي ەتەدى الىڭىز.
 قارا الشىن بەرەدى،

 كولدەن كولگە سالسايشى،
 قارا تۇلپار بەرەدى،
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 جاۋىڭا قارسى مىنسەيشى،
 بالداعى التىن اق بەرەن،

 ونى دا حان بەرەدى،
 بۇدان باسقا كوپ قازىن،

 تاعى سىزگە بەرەدى.
 قىالسىڭ ءبىر قىزدى؟نە 

 مىڭ جىلقىسىن بەرەدى،
 نە قىالسىڭ ءبىر قىزدى؟
 بەس ءجۇز اۋىل بەرەدى،

 ءوز الدىڭا سۇلتان بول، 
 نە قىالسىڭ ءبىر قىزدى؟
 سۇيگەن جەردى جايالشى!

 قانشا باتىر بولساڭ دا،
 تۇرا الماسسىڭ بۇل سىيعا،

 ميىڭ بولسا باسىڭدا
 وسىعان وي سالسايشى.

 قايتىپ، بەرگەن سىيلىقتارىن الىپ، ءوز الدىنا حان بولىپ، مۇراتىنا جەتىپ، قارتايىپ ءولىپتى. تارعىن اشۋىنان
 . ەلەڭكە باتىر43

ەلەڭكە دەگەن باتىر قالماقتارمەن سوعىس كەزىندە ساربازدارىنىڭ ءبارى مايداندا قىرىلىپ، جالعىز ءوزى عانا قالىپتى. 
ىتكەنشە الىم ب»قاشۋ، شەگىنۋ دەگەندى ولىمنەن جامان كورەتىن باتىر: ءقاشىپ قۇتىلۋعا شاماسى كەلسە دە، جاۋدان 

 ۇرىننانب باتىرلىعىن ەلەڭكەنىڭ حانى باستاعان قول قالماقتىڭ. بەرىپتى سوعىسا ويمەن دەگەن –« سوعىسايىن
 ەپد – «!الىڭدار ءتىرى تۇتقىنعا» كورىپ، كوزىمەن ءوز ەرلىگىن وراسان ونىڭ سوعىستا وسى. ەكەن ەستيدى
. سامساعان قالىڭ جاۋ قويسىن با، باتىردى اۋىر جاراالپ قانسىراتىپ، السىرەتىپ ۇستاپتى. حاننىڭ بەرىپتى بۇيرىق

وينىنا دەپ، ەلەڭكەنىڭ ق« تۇقىم االيىق»جارلىعى بويىنشا ەمدەتكىزىپ، كۇتىپ، تەز ارادا جاراالرىنان ساۋىقتىرىپ، 
ەنەن قالعان تۇقىم ەرجەتكەن سوڭ، ەرتەڭ ەلىمە جاۋ بولىپ شاپپاي ما؟ م»كۇنىنە ءبىر سۇلۋ قىز سالىپتى. ەلەڭكە 

دەپ، قىزداردىڭ ەشقايسىسىنا قارامايدى. قالماقتىڭ حانى « ءويتىپ جاۋىمدى كوبەيتكەنشە ءوز جونىممەن ولەيىن
 وعان اشۋالنىپ:

وعان  لا جىبەرەمىن، ەلىڭە بۇرساڭ، مويىن بىالي بۇدان ەگەر بۇرمايسىڭ؟ مويىن نەگە قىزدارعا ءبىزدىڭ سەن –
 .دەيدى –كونبەسەڭ باسىڭدى الدىرامىن، 

. اتىرب ەلەڭكە بەرەدى جاۋاپ دەپ – ارتىق، ولگەنىم ادال ءۇشىن ەلىم قۇتىلعانشا، اجالدان تاستاپ تۇقىم جاۋىما –
: نەجەندەتتەرى جانە بەرەدى بۇيرىق الۋعا باسىن باتىردىڭ دەرەۋ جەتىپ، كوزى اسپايتىنىنا وڭعا ويىنىڭ حان
 ەلتىرگەندەك الدىنا جۇرەگىن ءولتىرىپ، ەلەڭكەنى. تاپسىرادى دەپ –« گەن سوڭ جۇرەگىن الدىما كەلتىرىڭدەرولتىر»

 «!ڭدارشىقارا جاقسىالپ مە، جۇرەگى بىردەمەنىڭ باسقا الدە مە، جۇرەگى ادامزاتتىڭ جۇرەگى وسىنىڭ»: سىنشىالرىنا
 ىپ.تاڭدان قايسارلىعىنا ەرلىگىنە، ەلەڭكەنىڭ حان، دەيدى –

 سىنشىالر جۇرەكتى قاق جارىپ قاراعاندارىندا ورتاسىنان ءبىر تال تۇك شىعىپتى.
 دەيتىن ءسوز سودان قالعان ەكەن.« جۇرەگىنىڭ تۇگى بار ەكەن»بىرەۋدىڭ ەرلىگىنە تاڭدانعاندا: 

 . ناۋشا باتىر44
ىم قالىپ، اناسىنان جەت-كىشى ءجۇز، ون ەكى اتا بايۇلىنىڭ بايباقتى رۋىنان شىققان ناۋشا باتىر ءسابي كۇنىندە اتا

قاڭعىرىپ ءجۇرىپ ءالىمنىڭ ءبىر اسقان بايىنا تاپ بوالدى، ونىڭ قوزىسىن باعىپ ەرجەتەدى. بايدىڭ نەشە ءجۇز 
-ىن ۇرىپقاراقشى ءتيىپ، جىلقىشىالر-جيى ۇرى-جىلقىعا ءجيىسالتى بويىنشا -جىلقىسى بوالدى. سول زاماننىڭ اعىم

لعىز اتا، رۇقسات ەتسەڭىز، مەن جا»جىعىپ، جىلقىنى شەتىنەن ءبولىپ اكەتە بەرەدى ەكەن. ءبىر كۇنى ناۋشا بايعا: 
ى ۇرىپ دباالم، جىلقىعا كۇندە ۇرى ءتيىپ اكەتىپ تۇر، جىلقىشىالر»دەيدى. باي: « اق جىلقى باعۋعا شىعايىن-ءوزىم

قايتا سۇرانا بەرگەن سوڭ -قىرى قايتاا. دەيدى –« جىعىپ تۇرعان ۇرىالر ساعان ءال بەرە مە؟ سەن باالسىڭ عوي
رۇقسات ەتەدى. سول كەزدە ناۋشا بايعا كورسەتپەي، ورىمشىگە ون ەكى تاسپادان التى توپشى شىعارتىپ، سەگىز 

دى. باال ءبىر جاقسى اتتى ءمىنىپ، بالتانى دومبىرا مەن ەرىنىڭ تۇتام دويىر ورگىزىپ، ۇستاعا ايبالتا سوقتىرىپ اال
اق، تۇندە -قاسىنا ءىلىپ، قامشىنى قولعا ۇستاپ، جىلقىشىالردى تۇگەل قالدىرىپ تۇنگى كۇزەتكە شىعادى. ايتقانداي

لقىمدى عاالر، جىا»ءۇش ۇرى كەلىپ جىلقىعا ءتيىپ، شەتىنەن ءبولىپ ايداي جونەلەدى. باال دا ارتتارىنان قالمايدى: 
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دەسەدى. ناۋشا الدىندا « باال، قال، قورلىق كورەسىڭ»دەپ ەرە بەرەدى. ۇرىالر: « تاستاڭدار، مەنى باالسىنباڭدار
كەلە جاتقان ەكى ۇرىنى قامشىمەن ەكى ۇرىپ، اتتارىنان قۇالتىپ تۇسىرگەندە، الدا كەلە جاتقان ۇرى تۇرا قاشادى. 

دوماالتادى دا، اتتارىن جىلقىسىنا قوسىپ ايداپ، كەرى كەتە بەرەدى; ءۇش ۇرى باال ونى دا قۋىپ جەتىپ اتىنان 
اياقتارىن بۋىپ، جىلقىسىن -قىزىل قان بولىپ ناۋشانىڭ ارتىنان كەلگەن سوڭ ناۋشا ۇشەۋىنىڭ دە قول-قىپ

 مدارى بولىپكۇندەگىسىنەن ەرتەرەك ءۇش ۇرىمەن قوسىپ، اۋىلعا ايداپ كەلىپ، بار ەلگە كورسەتەدى. بار ەل ادا
دەيدى.  «سەن، بۇل باالعا قوزى باققىزبا، ەندى مۇنى وتاۋ تىگىپ قىز اپەرىپ، قولباال قىل دا جىلقىعا شىعار»بايعا: 

باي سوالي ىستەيدى، مۇنان كەيىن بايدان دا، ايناال ەلدەن دە ءبىر تاعالى تاي ۇرالنباي، ەل تىنىش بوالدى. 
ان سوڭ، ەكى جىل تۇرع-دەگەن اتاعى جايىال بەرەدى. ناۋشا بىر« باتىر ناۋشا» ناۋشانىڭ ءالىمۇلى مەن بايۇلى ىشىنە

وشىپ وزىمىزگە ك»بايدان رۇقسات الىپ ەلىنە بارىپ، ارىپتەس، تۋماالرىن تاۋىپ، تانىسىپ بىلىسەدى. تۋماالرى: 
ايتسا، باي رۇقسات دەپ، تىلەك قىلعان سوڭ، ناۋشا قيماستان ۋادە بەرىپ قايتادى. اۋلىنا كەلىپ بايعا « كەل

سەن، رۇقسات بەر، ءبىراق تا قارا قۇالدان قاق جارىپ »بەرمەيدى، تاعى ءبىر جىل جۇرەدى. ەل جينالىپ بايعا: 
بىر »دەيدى. باي باالدان بۇيىم سۇرايدى. باال: ء« بۇعان ەنشى بەر، بىزگە دە الداعى ۋاقىتتا كوزىن ساال ءجۇرسىن

ەيدى. د« تاتىن ەكى نار، ەكى بۇزاۋلى سيىر، كوشىرىپ اپاراتىن ەكى جىگىت بەردە بۇيىم جوق، ماعان وتاۋىمدى ار
اتا، جىلقىڭدا قااليتىن ءبىر اتىم بار ەدى، »دەيدى. ناۋشا: « تاعى دا قاالعانىڭ بولسا ال، قولىڭنان قاقپايمىن»

اتا، »كە شىعىسادى. دەپ رۇقسات قىالدى. ناۋشا بايدى ەرتىپ تۇنگى كۇزەت« ال»دەگەن سوڭ، باي « بەرسەڭىز
 ءسىز ول،س –مەن ەرىمدى الىپ جىلقىنىڭ ورتاسىنا جاتامىن، مەنى قاي جىلقى كەلىپ يىسكەسە، مەنىڭ قاالعانىم 

 ورتاسىندا ىڭجىلقىن جاستانىپ، تۇرمانىن-ەر دەپ، «قالىڭىز بەلگىلەپ جىلقىنى يىسكەگەن سول تۇسپەستەن اتتان
 قۇناجىن تايدان تۇسپەگەن، ءجۇنى جاباعى ۇستىندە ناۋشانى. تۇرادى كۇزەتىپ ايناال تۇسپەي اتتان باي بەرەدى، جاتا
عار ءبىر ارىق كوك بايتال كەلىپ يىسكەيدى دە، تاڭ اتقانشا كەتپەستەن ناۋشانىڭ ايناالسىندا وتتايدى دا جۇرەدى. شى

ايتال يىسكەدى، مەنىڭ االتىن مەنى وسى كوك ب»تاڭ اتقان سوڭ بايدان سۇراسا، باي كورمەي قالىپتى. ناۋشا: 
: ناۋشا .دەيدى –، «وراش قوي، ءبىر جاقسىراعىن السايشى!ق تىم بۇل قاراعىم،»: باي. دەپتى – ،«وسى –قاالعانىم 

 ەەرتەڭىن. دەيدى – ،«بوالدى ات ماعان وسى جۇرەتىن، ءتۇسىپ نازارىم كەزىنەن قۇلىن بايتالعا كوك بۇل اتا،»
 – ىگىتىج ەكى ساالتىن اپارىپ ەلىنە نار، ەكى سيىر، بۇزاۋلى ەكى قوي، ءجۇز مەن جىلقىسى ءۇيىر ايعىر ءبىر باي

-ىالپج قيماي، ناۋشانى باي. ساالدى شىعارىپ ناۋشانى دەيىن جايىققا بولىپ، ادامدارى كوپ ەلدىڭ دايارالپ، ءبارىن
 .ايىرىلىسادى بەرىپ باتاسىن ىرزالىق ەڭىرەپ،

ءالىمنىڭ شەكتى رۋىندا اتى شىققان سىيلىباي دەگەن ءبىر باتىرى بوالدى ەكەن. سىرتتاي ناۋشانىڭ اتاعىن ەسىتىپ،  
بۇل »تىم كۇندەپ، ونى ولتىرتكىسى كەلەدى. بۇل سىردى ناۋشا دا ەسىتە جۇرەدى. شەكتىنىڭ ادامدارى بولىپ: 

حالىق بولىپ ءۇي تىگىپ، ادەيى شاقىرىپ، تانىستىرىپ، بىرى جازىم قىالر، بۇالردى -ەكى باتىر كەزدەسىپ ءبىرىن
ەسەبىندە ۇلكەن جيىن جاساپ، ەكى باتىردى  توي ەل ءسويتىپ،. ۇيعارادى دەپ –، «دوستاستىرىپ جىبەرەيىك

شاقىرادى; سىيلىباي وزىنە ەرگەن جولداستارىمەن ارناۋلى ۇيگە تۇسەدى. ناۋشا سوڭىراق كەلەدى. ناۋشانى دا ەل 
 سىيلىەكە! ناۋشا ءىنىڭ سىزگە سالەم بەرەم دەپ»پ، ءتۇسىرىپ، سىيلىباي ۇستىنە الىپ كەلە جاتقاندا: قارسى الى

قازاق »دەيدى. سىيلىباي اياعىن جيماستان باسىن كوتەرە بەرىپ ناۋشاعا قاراپ: « كەلەدى، باسىڭىزدى كوتەرىڭىز!
ىنى جوق بىردەڭە عوي، مەن مۇنداي ادامعا قول اۋ، مىناۋ ادام ءسۇد-دەپ ماقتاي بەرەدى« باتىر»نە بولسا سونى 

ا، سىيلىباي! تىم اسقىنىپ كەتكەن ەكەنسىڭ، »ء: قاراپ سىيلىبايعا ناۋشا سوندا. بەرەدى جاتا دەپ –، «بەرمەيمىن
دەپ، ۇيدەن  «قۇزعىنعا جەم قىالرمىن-اسقانعا ءبىر توسقان، الداعى كوكتەمدە ءناسىپ بولسا ەتىڭدى ەلسىزدەگى قارعا
 شىعىپ، قاسىنداعى ەلۋ جىگىتىمەن تويعا توقتاماستان اتتانىپ، قايتىپ كەتەدى.

ىپ بەس قىز تارتىپ ال-سىيلىباي كەلەسى كوكتەمدە كوپ قولمەن جايىق ءوتىپ، بايۇلىنان كوپتەگەن مال، تورت
تى ىقتان بەرمەن ءوتسىيلىباي جاي»قايتادى. ناۋشا ول ۋاقىتتا ەلدىڭ باسقا جاعىندا ءجۇر ەكەن، ءبىراقتا ەلگە: 

دەپ قويعان ەكەن. ەل سىيلىبايدىڭ جورىعىن ناۋشاعا دەرەۋ حاباراليدى. « دەگەنشە، دەرەۋ ماعان حابار بەرىڭدەر!
ناۋشا ەلۋ جىگىتىمەن قۋىپ، جايىقتىڭ ارجاعىندا قاراسىن كورەدى. سىيلىباي استىندا بوز ارعىماق، باسىندا اق قالپاق، 

 ا سابى سىرىقتاي نايزا، ۇشىندا اق جاالۋ، جول توسىپ كەدەرگىدە تۇر ەكەن.ۇستىندە اق كيىم، قولىند
سىيلىبايمەن كەزدەسكەن جەرىمدە ەگەر سىيلىباي اتتان مەنى تۇسىرسە، سەندەر باس امانداپ »ناۋشا جىگىتتەرىنە: 

ۇسىرسەم، سىيلىبايدى مەن تقاشىڭدار، ايتپەسە سەندەردى سىيلىباي ءبىرىڭدى قالدىرماستان قىرادى. ال، ەگەر، اتىنان 
 .دەيدى –، «سەندەر قالعانىن قۋا بەرىڭدەر!

ناۋشا مۇناراداي بولىپ توسىپ تۇرعان سىيلىبايدىڭ جانىنان شاۋىپ وتە بەرگەندە، سىيلىباي دا قابىرعادان قۋا 
پ، ىك شاۋىۇش ارقان بويىنداي وزا بەرىپ سىيلىبايعا جالت بۇرىلىپ، قارسى الدىنان ت-قوسىالدى، ناۋشا ەكى

سىيلىبايمەن ايقاسا تۇسەدى. سىيلىباي نايزاسىن سەرمەگەندە، ناۋشا ونىڭ نايزاسىنىڭ سابىن سىندىرىپ، سىيلىبايدىڭ 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1282 bet 

سول جاق شىقشىت استىنان نايزا سالعان. ءبىراق تۇيرەپ تۇسىرە الماي، ايبالتاسىن ماڭدايدان سىلتەگەندە ونىڭ سول 
تۇسەدى. سىيلىبايدى اتىنان قۇالتىپ، ىلگەرى كەتىپ بارا جاتقان جاۋدى جاق باس قۇيقاسىن قۇالعىمەن شاۋىپ 

 ارتىنان تۇرە قۋىپ، ناۋشا مالىن، جەسىرىن قايىرىپ االدى.
شەكتىنىڭ باتىس جاق بايۇلىمەن شەكاراسىندا شاڭدىكول، تامدىكول دەگەن ءبىر ورىندا ەل جاياليتىن ەكى سۋات 

ڭتۇستىك بەتىندەگى ءبىر بيىكتەۋ ورىنعا ءبىر ايداھار ءتۇسىپ جاتىپ االدى; كولى بوالدى. ءبىر جىلى ەكى كولدىڭ و
سۋاتقا كەلگەن مال مەن ادامدى شىداتپايتىن بولعان سوڭ، ەل ۇركىپ كولدەردىڭ ماڭىنان كوشەدى. كۇندەردە ءبىر 

ىلىش رىپ، ناۋشا قولىنا قكۇنى وسى ايداھارعا ناۋشا باتىر كەزدەسەدى. قورىققان سەرىكتەرىن كوز كورىم جەرگە قالدى
الىپ ايداھارعا جالعىز جاياۋ كەتەدى; سەرىكتەرى اۋەلى ناۋشانىڭ ايداھارعا قاراي دەدەڭدەپ جۇگىرگەنىن، ونان 
كەيىن ناۋشانىڭ قىلىش سىلتەگەنىن، سول مەزەتتە ايداھاردىڭ قۇيرىق سەرمەگەنىن كورىپ تۇرادى. ءبىرتاالي ۋاقىت 

تۇسى قاشىپ كەتكەن. سەرىكتەرى شۋالپ -نبەي قاالدى. ءبىرازدان كەيىن ناۋشا كەلەدى، ءوڭناۋشا دا، ايداھار دا كورى
دۇشپاننىڭ باسىن قاقتىم، ءبىراق قاققانىم قۇرىسىن، قۇيرىعىمەن ۇرىپ تالدىرىپ تاستادى. »ءمانىسىن سۇراسا، ناۋشا: 

اق بارىپ ەدىم، -بارۋدا قورىقپاي ەسىمدى جيىپ، كوزىمدى اشسام، ايداھاردىڭ قۇيرىعى ۇستىمدە جاتىر ەكەن.
جاقىنداعان سوڭ وزىنە دەدەڭدەتىپ تارتتى. اۋزىنا تۇسپەس بۇرىن باسىن قاعىپ ۇلگىردىم، ءبىراق تا قۇيرىعىمەن 

 دەپتى.« ۇرىپ جىقتى
 . اسىل كىلت45

ىپتى، گەن شارۋا ادام ءوتدەگەن ەلدە ءتىلقايسار دە« بايتاق ەل»ەرتەدە، ءبىزدىڭ اتامىزدىڭ اتاالرى بىلمەيتىن زاماندا 
سوزگە شەشەن، ەلگە كوسەم ەكەن. ءتىلقايسار بەس كىسىلىك كۇشى بار، ەل سۇيسىنەر ءىسى بار ادام ەكەن. جوقشىلىق 
كورگەن، تەك قايىرىمى مول، ءۇيىنىڭ ايناالسى جول، جولدى سالعان سول ەلدەن جىينالعان قول ەكەن. ءتىلقايسار 

ەن قورقىتىپ بولماپتى، ەلدىڭ ءوزى قاالپ، بىرەۋ بولسا دا، كوپكە باالپ قويىپتى. كوسەم بولعاندا، ەلدى كۇشىم
. ەرىپتى ىنانارت دەپ، –« ەڭبەككە باستاساڭ دا، ەرلىككە باستاساڭ دا ءبىز دايىن»بيلىكتى ءتىلقايسارعا بەرىپتى. 

 ءتىلقايسار .الىپتى ءبولىسىپ تەڭ ولجانى اۋالپ، بىرلەسىپ اڭدى. ەكەن اڭشىلىق: كاسىبى ىستەيتىن ەلدىڭ بۇل
بىرلەسكەن »ىپتى. ەڭبەكتى ءسۇي ىستەگەن بىرلەسىپ دا بارلىعى. ەتىپتى جارىق ەلىن قارىق، حالقىن جىگىتتەر باستاعان
 ىلج ارتىنان، جىل ءوتىپتى، جىل. بەرىپتى جۇرە وسىالي. والر ەكەن دەيدى – «جەڭبەك قيىندىقتى –ەڭبەك 
 ءبىرى قايعىنىڭ باس جوقتىق باال. بولىپتى ىنتىق وتە باالعا ءتىلقايسار. بىتپەپتى باال ءتىلقايسارعا ءبىراق،. جەتىپتى
 .بەرىپتى جۇرە جورىپ جاقسىلىققا دەپ، –« الدە بولسا، باال بوالر»ەرگە تولىپ، ش كوكىرەگى بولىپ،

ىڭ داالسىمەن، قالىڭ ورمانن« بايتاق ەلدىڭ»كۇندەردە ءبىر كۇن ءتىلقايسار جولداستارىمەن اڭعا شىعىپتى. بۇالر 
اراسىمەن كەلە جاتىپتى. ءبىر جەرگە كەلگەندە قالىڭ ءشوپتىڭ اراسىنان ءبىر بۋاز كيىك تۇرا قاشىپتى. كيىكتى كورگەن 

، وسى كيىكتى قاالي دا بولسا ءتىرى ۇستايىق. ءوزى بۋاز ەكەن، كوپ ال، جىگىتتەر»سوڭ، ءتىلقايسار جولداستارىنا: 
قاشا الماس، ەگەر ءتىرى ۇستاساق، ۇيگە اپارىپ باعايىق. مۇمكىن، قولدا باعۋعا ۇيرەنەر. ال ەگەر ۇيرەنبەسە القتاعان 

ارىپ ي جانۋارىن شىعسوڭ، العىن باعايىق. ەڭبەگىمىز جەمىستى بولىپ، جابايى جانۋاردان ومىرىمىزگە قاجەتتى ءۇ
 ىگىتتەرج ەستىگەن ءسوزدى. دەيدى –، «االمىز. ءسويتىپ ۇزاق جول بەينەتىن شەگەتىن اڭشىلىقتان دا قۇتىالرمىز

ي لەدى. كيىك بۋاز بولسا دا جەتكىزەر ەمەس، ساعىمداجونە قۋا بارلىعى ۇيعارىپ، ۇستاۋعا ءتىرى بولسا قااليدا كيىكتى
قۋعاننان كەيىن ءبىرى ىلگەرى، ءبىرى كەيىن بولىپ شۇباتىال باستادى. قاشا وتىرىپ، اعىپ كەتىپ بارادى. ءبىراز 

كيىك ورمان ىشىنەن شىعىپ، جازىق جەرمەن قاشتى. وسى كەزدە ءتىلقايسار قاسىندا ەكى جىگىت بار كيىككە جاقىنداي 
ۋدىڭ بيىك اسقار تاۋعا جاقىندادى. تاقاشا ءبىر -ءتۇستى. باسقاالرى قارا ءۇزىپ، كەيىن قالىپ قويعان ەدى. كيىك قاشا

تىك بيىك شىڭ كورىنىپ تۇر. جانتاالسقان كيىك سول شىڭعا تۋرا تارتىپ كەلەدى. -بەرگى شەتىندە نايزاعايداي تىپ
كۇن ەڭكەيىپ قالعان كەزى ەدى. ءبىر كەزدە باتىس جيەكتەن قارا بۇلت كورىنىپ، تەز ارادا كۇننىڭ كوزىن باستى. 

ناالدان قۇم ەسە باستادى. جاڭاعى بۇلت تۇرعاندارى جەلمەن كوتەرىلگەن بولىپ شىقتى. قۇم بورانى داۋىل تۇرىپ، اي
دۇنيەنى قاراڭعى قىلىپ جاۋىپ كەتتى. بۇل تۇرعان جىگىتتەردىڭ ىشىندە بۇرىن مۇنداي بوراندى كورگەندەرى -جەر

تەكتە باسىنان تومەن جەل ەسەدى. -قتادەگەن تاۋ بار. و« قارلى تاۋ»جوق ەدى. ءبىراق ەستىگەندەرى بوالتىن. 
ول جەلگە ۇشىراعان ادامنىڭ امان كەتۋى قىيىن ەكەن. سەبەبى، اۋەلى قۇم بورانى كوتەرىلىپ تۇك كورسەتپەي كەتسە، 
ارتىنان تاس بورانى سوعادى ەكەن. ەشتەڭەنى كورە الماي، باسى اينالىپ، تاسقا سوعىلىپ، قازا تاپقان تاالي ادامدار 

دەپ اتاعان ەكەن، ايتقان ۇلكەن ادامداردىڭ اڭگىمەسىن « قارلى تاۋ»مىنە، سوندىقتان، بۇل تاۋدى  بولىپتى.
ال، »ىپ: ىپ تۇرويالن ءتىلقايسار. قىيىن –ءتىلقايسار تاالي تىڭداعان بوالتىن. مىنە، ەندى كوزىمەن كوردى. ءىس 

 كەزدە بۇل. دەيدى –، «ەردەن پانا تاپپاساق، ولەمىزجىگىتتەر! ەندى اتتىڭ كۇشىنە سىيىنامىز. قااليدا بولسا، ءبىر ج
 تۇرعان ىپبول قاراڭعىلىقتىڭ كۇشتى بولىپ، اراالسقانداي قاراڭعىلىعى داۋىلدىڭ مەن كۇن ۇدەپ، داۋىل باتىپ، كۇن
ىتقا جۇرەتىن باعىتى دا بولمادى. تەك قانا اتتىڭ باسىن ىققا بەرىپ، اتتىڭ بار كۇشىمەن باع ءبىر بۇالردىڭ. ەدى كەزى
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 قالسا مانا تەك –شابا بەردى. بۇالردىڭ قانشا جۇرگەنى بەلگىسىز. ۋاقىتتى ەسەپتەپ جاتقان ادام جوق. بۇالردىكى 
نىنان دا ءوتىپ جاتىر. بۇالرعا ءتيىپ جا دا، باسىنان تاستار، زۋالعان. ەدى كوتەرىلگەن دا بوران تاس. بولعانى

 ەتتەن،كەن. بولعانداي قايعى باستارى ءوز ەندى تۇگىل، كيىك. امان –جاتقاندارى دا سانسىز. ءبىراق، ءۇش ادام، ءازىر 
 تانات. المادى جۇرە اتپەن بۇالر سونداي، قالىڭدىعى ورماننىڭ. كەتتى كەزدەسە ورمان قالىڭ قايىسقان الدارىنان
، جاياۋ جەتەكتەرىنە الدى. ورماننىڭ شەت جاعى تىنىشسىزداۋ بولسا دا، ورتاسىنا كىرگەن سايىن، داۋىلدان ءتۇسىپ

ءۇيدىڭ  تورت-جۇرە ورماننىڭ ىشىنەن ءبىر جايلى جەر تاۋىپ ورناالستى. ءۇش-ءقاۋىپسىز بوال باستادى. بۇالر جۇرە
ار ەكەن. ءشوپ سونشا قالىڭ، ءيىسى مۇرىندى جارىپ ورنىنداي اشىق جەر ەكەن. ءار جەردە قۇالعان اعاشتار دا ب

بارادى. بۇالر قاتتى شارشاعان ەدى، سوندىقتان، اتتارىن ءبىر كارى قۇالعان اعاشقا ارقانداپ، جاتۋ قامىن كوزدەدى. 
جىلى ۋاقىت بولعان سوڭ، ۇستىندەگى كيىمدەرى تىم جەڭىل بوالتىن. ءبىراق ەردى جاستىق، توقىمدى توسەنىش، 

ەرىندەگى كيىمدەرىن جامىلعى ىستەپ، جايلى ورىندى تەز تاۋىپ، ۇيقىعا كەتىستى. ءتىلقايسار ءبىر داۋىستان ۇست
ويانىپ كەتتى. كۇن كوزى جوعارى ورلەپ، تۇستىككە كەلىپ قالعان ەكەن. انانداي جەردە كوكجال ارىستان ءبىر 

 يالپ، كومەككە شاقىرىپ جاتىر ەكەن. ءتىلقايسارجولداسىنىڭ ۇستىنە قونىپ قالىپتى. جولداسى بار داۋسىمەن ايقا
قانجارىن الىپ، جۇگىرىپ بارا جولداسىن باسىپ جاتقان ءداۋدىڭ جۇرەگىنە دالدەپ، سىلتەپ قالدى. قانجاردىڭ ۇشى 
جۇرەكتى ءدال تاۋىپ بىرەۋدى ولجاالپ جاتقان كوكجالىڭ دۇنيەدەن وزىپ كەتتى. جولداسى قورىققاننان ەسى شىعىپ 

 وزى بيلەپ، تىلگە كەلدى. ارىستانمەن الىسىپ جاتىپ ەشتەڭەنى بايقاعان-ى. ءبىرازدان كەيىن ەسىن جيىپ، ءوزىنقالىپت
جوق ەدى، بايقاپ قاراسا، ءبىر اتتىڭ ولىمتىگى جاتىر. ال، قالعان ەكى ات جوق. ۇركىپ بوسانىپ كەتىپتى. ونىڭ 

جەپ قويسا دا، وزدەرى ءبىلسىن. جولداسىنىڭ باسىندا  قايدا كەتكەنى بەلگىسىز. ءبىر جەردە ورمان جىرتقىشتارى
مىنانداي وقيعا بولىپتى. شارشاعاننان قاتتى ۇيىقتاعان ەكەن. ءبىر كەزدە ويانا كەلىپ، ۇيقىسىن اشپاستان قاسىنداعى 

بارسا،  پجۇگىرى قاسىنا دەپ، –« نەمەنە ۇيەلەپ قالعان با؟»اتتارعا قاراسا، بىرەۋى جاتىر، باسقاسى كورىنبەيدى. 
«!« تشۋ» اي،»جىلقىنىڭ ەتىنە ابدەن تويىپ، جاتقان ارىستان ەكەن. ول كوزىن ۋقاالپ ءجۇرىپ، سونى بايقاماپتى. ء

 ەگىنشەكتەيش سەرمەپ، قولىن كەتىپ، ۇرەيى قورىققاننان. بەرىپتى تاپ تۇرىپ اتىپ ارىستان قالعاندا، اقىرىپ دەپ –
دا قۇالعان اعاش جاتىر ەكەن، سوعان ءسۇرىنىپ، شالقاالي قۇالپتى. ارىستان ارتىن جاتقاندا، كەلە شەگىنىپ. بەرىپتى

 ۇستىنە قونا ءتۇسىپتى. سول جاتقاندا داۋسىنان ءتىلقايسار ويانىپ، قاپا بولعان جولداسىن ارىستاننان ايىرىپ الىپتى.
 ردىڭ قارىنى ابدەن اشقانكۇن ءتۇس مەزگىلى بولىپ قالدى، ءالى تاماق ىشكەن جوق. ەندى نە ىستەۋ كەرەك؟ بۇال

توقىمدارىن ارقاالپ، -ەدى. مىنەرگە كولىك جوق، جۇرەرگە باعىت جوق. قايدا كەلگەندەرى بەلگىسىز. بۇالر ەر
ورماننىڭ اراسىمەن ءجۇرىپ كەتتى. ورمان سونشا قالىڭ، ارەڭ اياق باسىپ ءجۇرىپ كەلەدى. جۇرگەن سايىن ورمان 

ى. جۇرە ءبىر االڭعا شىقت-بىرگە وزگەرىپ وتىرادى. بۇالر جۇرە-رلەرى دە بىردەنقويۋالنا تۇسەدى جانە اعاشتىڭ تۇ
پ، سالقىن ەكەن. بۇالقتان جۋىنى-تازا، ءمولدىر سۋلى، ساپ-االڭنىڭ ورتاسىنان بۇالق اعىپ وتەدى ەكەن. بۇالق تاپ

ۋ، قاز، زىپ جۇرەدى ەكەن. اققشولدەرى قانعانشا سۋ ءىشىپ، دەم الىستى. بۇالقتىڭ ىشىندە نەشە ءتۇرلى قۇستار ءجۇ
اق. بارلىعى دا جايباراقات، بىرەۋى ءجۇزىپ، بىرەۋى سۋعا شومىلىپ، -ۇيرەك، ءتىپتى شۋالعان شاعاالالر دا كوپ

بىرەۋى قىزىققا مەيىرى قانعانداي دەم الىپ وتىر. سىرتىنان قاراعان كىسىگە، قۇستاردىڭ بارلىعى وسى ارادان راحات 
 تاپقانداي.

شىپ قازان بولدى دا قالدى. قاز بەن ۇيرەكتەر ۇ-وسىنشا راحاتتا، تىنىشتىقتا وتىرعان قۇستار، كەنەتتەن شۋالسىپ ازان
جاتىر. اققۋالر دا ءشوپ اراسىنا جاسىرىنىپ جاتىر. شاعاالالر شۋالۋدا. قاراسا، ءبىر قارشىعا كەلىپ قالعان ەكەن. كوزگە 

بىر توپ قازعا كەپ اراالستى. سونىڭ اراسىندا توبەدەن تۇسكەن كەسەكتەي، ىلىكپەستەي جىلدامدىقپەن زۋ ەتىپ، ء
بىرىنەن سوڭ ءبىرى ەكى قاز بۇالقتىڭ ىشىنە قۇالپ ءتۇستى. قازبەن اراالسقان قارشىعا، كوزگە كورىنبەي ۇزاپ جوق 

اتتا دى، ءبىر ساعاي، تىنىشتىق ءومىر-وي، جىرتقىش»بولدى. قۇالپ تۇسكەن قازداردى كورىپ، اياعان پىشىنمەن 
 .ءتىلقايسار دەدى – ،«عوي وسى –قاندى ولىمگە اينالدىرعانىن قاراشى. دارمەنسىز ءومىردىڭ ءبارى 

تاعى دا ورىندارىنان كوتەرىلىپ جولعا شىقتى. بۇالقتىڭ بويىن ورلەپ ءجۇرىپ كەلەدى. بۇالق االڭ بىتكەن سوڭ، 
اناعى كورگەن اعاشتارىنان وزگەشە. نەشە ءتۇرلى جەمىس وسەتىن اعاشتىڭ اراسىنا كىرەدى. بۇالق كىرگەن اعاشتار م

اعاشتار ەكەن. الما، المۇرت، جيدەك، ورىك ءبارىنىڭ دە ۋىلجىعان شىرىنى تامىپ تۇر. بۇالرعا وسىنشا شىرىنمەن 
دى. كورىك بەرىپ تۇرعان بۇالق بولسا كەرەك. بۇالر جەمىستەردى تويعانشا جەدى. ودان ءارى اراالپ جۇرە بەر

جۇرگەن سايىن الدارىنان اڭ سالعان جولدار ۇشىراي باستادى. جولدى بايقاپ قاراسا، ىشىندە قوي، ەشكىنىڭ ىزدەرى، 
سيىرالردىڭ دا ىزدەرىنە ۇقساس ىزدەر بار ەكەن. بۇالر ءىزدى كورىپ نەشە ءتۇرلى اڭنىڭ وسى ورماندى -جىلقى

ەپ، مىنا جەمىستەردىڭ اسەرىنەن ەكەنىن ءتۇسىندى. اڭنىڭ مەكەندەيتىنىن ءبىلدى. جانە دە كوپ بولۋالرىنا سەب
بىرنەشە جولى ءبىر جەرگە كەلىپ بىرىككەن جەرىنە، بۇالر: ءبىر ءىس تۋرالى ويالسىپ جانە سول ىستەرىن ىستەمەك 

 بولدى.
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لقايساردا دا ىاڭشىالر ۇزاق جولعا اڭعا شىققاندا الىپ شىعاتىن كىشكەنتاي كۇرەكتەرى بوالتىن. ونداي كۇرەك وسى ءت
دى. سول كۇرەگىمەن جولدىڭ قوسىلعان جەرىنەن ەكى ارشىن، ۇزىنىنان بەس ارشىن ەتىپ ۇلكەن قۇدىق قازدى. -بار

قازعانداعى توپىراعىنان جەرگە تۇسىرمەي، ەكى جولداسى ماناعى ارىستاننىڭ تەرىسىنە سالىپ الىپ، ءبىر ەلەۋسىز 
. وسىنداي جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە، ىشىنە تۇسكەن اڭ شىعا المايتىن جەرگە، قالىڭ ءشوپتىڭ اراسىنا توگە بەردى

تەرەڭ قۇدىق قازىپ شىعاردى. اعاشتىڭ جىڭىشكە بۇتاعىمەن جانە سونىڭ ۇستىنە ءشوپ سالىپ، ونىڭ ۇستىنە 
ى تتوپىراقپەن كومىپ، قۇدىقتىڭ بەتىن جاسىردى. قۇدىقتىڭ بار ەكەنىن بىلگىزبەستەي ىستەدى. بۇرىنعى جول سياق

قىلىپ ۇستىنە نەشە ءتۇرلى اڭنىڭ ءىزىن سالدى. ءسويتىپ، ەرتەمەن كەلىپ قاراماقشى بولىپ، وزدەرى الىس جەرگە 
بارىپ ورناالسادى. ءبىر ءتۇندى وسى ورناالسقان جەرىندە وتكىزەدى. ەرتەڭ ەرتەمەن تۇرىپ، كەشەگى قۇدىقتارىنا 

ىپ ن قاراسا، قويدىڭ ۇلكەندىگىندەي ءبىر نارسە تۇبىندە شاۋبارسا، قۇدىقتىڭ ءشوبى ىشىنە ءتۇسىپ كەتىپتى. ءىشى
ءجۇر ەكەن. بىرەۋ ىشىنە ءتۇسىپ شىعارىپ السا، قۇالننىڭ جاس قۇلىنى ەكەن. ون بەس كۇن شاماسى بولعان، وتە 
جاس قۇلىن. سوندا دا بولسا ولەردەي اساۋ، شىڭعىرىپ باقىرادى. ۇشەۋى شۋالسىپ ءماز بولىپ، قۇلىندى ماتاپ، 

 قايساردىڭءتىل –باسىنا نوقتا تاعىپ، ۇستاپ جاتقاندا، ورمان اراسىنان ءبىر توپ سالت اتتى ادامدار شىعا كەلدى. والر 
 ءبىلىپ، ماسىنال جەتە ءتۇسىپ قاراڭعى سوڭ، قويعان قالىپ ءبولىنىپ كۇنى قۋعان كيىك. ەكەن جىگىتتەرى وزدەرىنىڭ

. ءبىراق ءتىلقايسارالر ۇيگە بارماپتى، ونىڭ ورنىنا ءتىلقايساردىڭ ەكەن كەنكەت قايتىپ اۋىلعا دەپ، كەلەر وزدەرى ۇيگە
اتى جالعىز ءوزى بوس بارىپتى. سونان كەيىن جىگىتتەر ءبىر جايدىڭ بولعانىن ءبىلىپ، ىزدەپ شىعىپتى. شاپقان اتتىڭ 

وسپارالپ ءجۇرىپ كەلە ىزىنە تۇسە وتىرىپ، ورمانعا جەتىپتى. ورمانعا كىرگەن سوڭ، جۇرەرگە ءجون تاپپاي ج
جاتقاندا، قۇلىنعا شۋالعان ءتىلقايسارالردىڭ داۋىسىن ەستىپ، تاپقان ەكەن. ءتىلقايسارالردى امان تاۋىپ، جولداستارى 
قۋانىپتى. قۇالننىڭ قۇلىنىن كورىپ، والر دا تاماشاالسىپتى. قۇلىندى ۇيگە ءتىرى اپارماق بولىپتى. ءبىر كۇشتى اتقا 

ەسەن ۇيگە كەلىپتى. ۇيگە كەلسە، -زى ءمىنىپ، قۇلىندى وڭگەرىپ الىپتى. ءسويتىپ، امانءتىلقايساردىڭ ءو
ءتىلقايساردىڭ ايەلى تولعاتىپ جاتىر ەكەن. ءتىلقايسار كەلگەننەن كەيىن ايەلى بوسانىپتى. ەكى قۋانىش ءبىر بولىپ، 

ەشە نىڭ اتىن جىگەر قويىپتى. توي بىرنۇلكەن توي جاساپتى. تويعا جىينالعان اۋىلدىڭ ۇلكەن ادامدارى بولىپ، باال
كۇنگە سوزىلىپتى. اكەلگەن قۇلىندى جىلقىنىڭ ءسۇتىن بەرىپ باعىپتى. ادام كورمەيتىن جەر استىنان قازىلعان ۇيگە 
قويىپتى. ادامعا ۇيرەنە باستاپتى. ۇستاعاندا ۇرىكپەي، ءۇي ىشىنە ادام كەلسە، قاسىنا بارىپتى. ءوزى وسكەلەڭ ەكەن، 

 ايىن وسە بەرىپتى.كۇن س
كۇن دەگەندە، ەلگە كەنەتتەن جاۋ ءتيىپتى. مال ورىستە، جايباراقات وتىرعان ەل، نە ىستەرگە  9توي بولعانىنا 

بىلمەپتى. جاۋ اۋەلى داالدا جايىلىپ جاتقان مالعا ءتيىپ، ونى ايداپ كەتە بەرىپتى. قالعاندارى اۋىلعا ءتيىسىپتى. جاۋدان 
وڭاي قاپىدا جاۋدىڭ جەمى بولىپ -مدار، ەشقانداي قايرات كورسەتە الماپتى. ءسويتىپ، وپبەيقامسىز وتىرعان ادا

 قالىپتى. راقىمسىز جاۋ ولتىرگەنىن ءولتىرىپ، ولتىرمەگەنىن الدىنا سالىپ ايداپ كەتىپتى.
ءتىلقايسار بىرنەشە جولداستارىمەن قاپتاعان جاۋدى كورىپ، ءبىر تاسا جەرگە ورناالسىپ، ساداقپەن جاۋدى اتا باستادى.  

ءتىلقايسار وتە مەرگەن بوالتىن. اتقان وعى داالعا كەتپەي، دۇشپانىنا ءدال ءتيىپ، ءار وعىمەن ءبىر ادامدى ءولتىرىپ 
جاۋدىڭ وعى ءتيىپ، جولداستارى قازا تاۋىپ، جالعىز قالۋعا اينالدى. ءتىلقايسار  وتىردى. ءبىراق، وعى تاۋسىلىپ قالدى.

كوكتەپ كىرگەن جاۋعا قىلىشىن الىپ، اراالسىپ كەتتى. قىلىشىمەن شاۋىپ بەس ادامدى ولتىرگەن كەزدە، -اۋىلعا باسا
پ جاتىپ، ءوزىنىڭ اقىرعى ارتىنان اتىلعان ساداق وعى، جەلكەسىنەن ءتيىپ جەرگە قۇالدى. جان تاپسىرايىن دە

جاۋىزدار! جايباراقات جاتقان بەيبىت ەلدى، مالىن تاالپ، حالقىن قان قىلدىڭ. ءوزىڭدى »سوزدەرىن ايتتى: 
 انقۇمارلىق،ق جىرتقىشتىق، –ادامگەرشىلىكتەن شىعارىپ اڭ قىلدىڭ. ءبىراق، ءارقاشاندا ادىلەتتىك جەڭەدى. سەنىكى 

. ەندەرس قايتاراتىن، كەكتى ءبىزدىڭ ارماندى، ءبىزدىڭ ۇرپاقتار، جاس قالعان نگىكەيى. ادىلەتتىك – بىزدىكى ال
 «مىن!-نە-ىستەڭدەر! ۇزەسىڭ جاۋدىڭ بۇعاۋىن، جەتەسىڭ ارمانعا! ورىنداالدى ارمان، سە ءىس ادىلدىك ءارقاشاندا

 بولىپ ارەڭ ايتىپ، ءتىلقايسار دۇنيەدەن وزدى.-دەگەن ءسوزدى ءبولىپ
شاعا شۋالپ قالىپ قويدى. سول قالعانداردىڭ ىشىندە، ءتىلقايساردىڭ -دا جۇرە المايتىن كارى، اۋرۋ باالاۋىلدىڭ ورنىن

ايەلى مەن باالسى دا بولدى. قالعان ادامداردىڭ جاعدايى وتە اۋىر. سەبەبى: جاۋ كوزگە كورىنەر ەشتەڭەنى قالدىرماي، 
. جۇمىسقا ەشقايسىسى جارامايدى. دەگەنمەن، بۇالردىڭ تاالپ الىپ كەتەدى. توسەرگە توسەنىش، كيەرگە كيىم جوق

ىيناي تۇلىكتى سوندا ج-ءبىر ءتاۋىر جەرى، ءاربىر ءۇيدىڭ استىندا جەردەن قازعان جانە ءبىر ءۇي بوالتىن. ارتىق ازىق
ن. ىبەرەتىن. وعان سالعان ازىقتاردى جەمەيتىن، تەك ۇستىنە قوس بەرۋشى ەدى. ءساتسىز اڭشىلىق جىلدارى بوالت

ونداي جىلدارى حالىق اشارشىلىققا ۇشىرايتىن. مىنە، بۇل ازىقتى سوعان جىينايتىن. قالعان ادامدار سول ازىقپەن 
قورەكتەنبەك. ءتىلقايساردىڭ ايەلى قىيىندىققا قاراماي، باالسىن سونشا جاقسى ەتىپ تاربيەلەيدى. باال كۇن سايىن 

نداعى ۇيدە بوالدى. وسىالي كۇن وتە بەرەدى، كۇن ارتىنان كۇن جەتە وسەدى. ايەل دە، باال دا، قۇلىن دا جەر استى
بەرەدى. ازىق تاۋسىلۋعا جاقىندايدى. بۇل كەزدە باال بەس جاسقا كەلەدى. باالنىڭ ەسى كىرىپ، وتە اقىلدى باال 
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اال ەسى والتىن. ببوالدى. قۇلىن دا بەس جاسار ات بوالدى. جەر تارپىپ تۇرا المايتىن تۇلپار بولىپ، كۇشى تولعان ب
جاسقا كەلەدى. بۇل  8اق، اتىنىڭ قاسىنا بارىپ ەرمەگى سول بوالدى. ءسويتىپ جۇرگەندە باال -كىرگەننەن باستاپ

كەزدە باالنىڭ دا كۇشى توالدى. جەر استىنداعى ۇيدە وتىرا الماي، سىرتقا شىعىپ، اۋىلداردى ارااليدى. اۋىلداعى 
سىلىپ، اشارشىلىققا ۇشىراۋعا ايناالدى. مۇنى كورگەن جىگەر قاراپ جاتا المايدى. ادامداردىڭ ءبارىنىڭ دە ازىعى تاۋ

اڭ اۋالماقشى بوالدى. ساداق جوق، باسقا دا قارۋ جوق، ەندى قايتپەك؟ جىگەرگە ساداق جاساۋدى اناسى ۇيرەتەدى. 
 لعاندا، والردا قولدان جاساپ االول ءتىلقايسارالر بار ۋاقىتتا ساداق جاساۋدى كورگەن بوالتىن. ساداقتارى سىنىپ قا

بەرۋشى ەدى. اناسىنىڭ ايتۋى بويىنشا، جىگەر دە ساداق جاساپ االدى. ساداق جاساپ العاننان كەيىن اتىنا ءمىنىپ، 
تۇن قاتىپ، اڭ اۋاليدى. اتىنىڭ جۇيرىكتىگى سونشا، قۇالنداردى قۋىپ جەتىپ، تاس شوقپارمەن -اڭعا شىعادى. كۇن

ن. جىگەردىڭ ءوزى مەرگەن بوالدى. قۇستى اتقاندا، بويالي ءبىر جەرىن ايتىپ اتادى ەكەن، سول ۇرىپ قۇالتادى ەكە
 بىرىنە ساي كەلىپ، كۇيزەلە باستاعان ەلىن جوقشىلىقتان-ايتقان جەرىنە ءتيىپ، قۇس ولەدى ەكەن. جىگەرمەن ات بىر

 قۇتقارىپتى.
ىر تاۋدىڭ ەتەگىنە كەلىپ دەم الىپ وتىرسا، تاستا جازۋلى ءبىر كۇنى جىگەر الىس جەردەن اڭ اۋالپ كەلە جاتىپ، ءب 

 تۇرعان مىنانداي سوزگە كوزى ءتۇسىپتى.
 استىندا بۇل جازۋدىڭ تەمىر قاقپا،

 اشىپ ال، سول قاقپانى، كىلتىن تاپ تا.
 تاباسىڭ ەڭبەك ەتسەڭ، سوندا كىلتتى،
 دەپ ساعان، ايتا المايمىن، بالەن جاقتا.

 بايتەرەك، شىعىستا، داريادا ءبىر
 كىلت ءۇشىن سونى ىزدەر ادام كەرەك.
 تاباسىڭ، قىيىندىقپەن سونان كىلتتى،

 ەگەردە ەڭبەك سۇيگىش، بولساڭ زەرەك،
 ەگەردە بۇل قاقپانى الساڭ اشىپ،

 ولگەنشە باقىت قاشىپ.-قۇتىلماس، ولە
 ءىس بولماس، تاالپتانسا جەڭبەيتۇعىن، 

 بار ىزدەن! قىيىندىقپەن جۇرمە جاسىپ.
جىگەر ۇيىنە كەلىپ، ەل جۇرتىنا بىرنەشە كۇندىك ازىق جيناپ بەرىپ، اتىن ۇيدە قالدىرىپ، جالعىز ءوزى جاياۋ 
جولعا شىعادى. بەلىنە اتاسىنان قالعان ايبالتاسىن باياليدى. ءسويتىپ، ءجۇرىپ وتىرىپ، باياعى جازۋ جازىلعان تاۋعا 

ەلەپ شىعىپ االدى. تاۋدىڭ ۇستىمەن شىعىسقا قاراي ءجۇرىپ كەلەدى. ءدال جازۋدىڭ قاسىنان تاۋدىڭ باسىنا ورم
ە بىرگ-كەتەدى. بىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن، الدىنان ورمان كەزدەسەدى. ورمان كەزدەسكەن سوڭ، تاۋ بىردەن

 عاشا –جوعارىالي كەلە اسپانمەن تاالسقان شىڭ بولىپ اياقتاالدى. باس جاعى -جوعارىالي بەرەدى. تاۋ جوعارىالي
زەن و الىپ قاراي شىعىسقا شىعىپ، مۇزدان سول. ەكەن بار مۇز الماس باسا اياعىن ادام. جاالڭاش جوق، تە ءشوپ تا،

بار ەكەن. وزەننىڭ اعىسى سونداي قاتتى، ىشىندە ۇيدەي تاستارى قالقىپ كەتىپ جاتىر. سول تاستاردى بىرىنە ءبىرىن 
دى دا، تاستار قۇم بولىپ كەتىپ جاتىر ەكەن. ءبىر اتتاپ باسقاندا، سوققاندا، ادام قۇالعىن بىتەگەندەي داۋىس شىعا

ون قادام جەرگە قايتادان سىرعاناپ كەتە بەرەدى. ءتىپتى قۇالپ، ءۇستىن مۇز جىرىپ، قانىن سۋداي اعىزعان كەزدەرى 
ىڭنىڭ كۇندەرى شدە بولدى. ءبىراق جىگەر جاسىمادى، العان بەتتەن قايتپادى. سونشا قىيىندىقپەن ءجۇرىپ، ءبىر 

اماشاالپ بىرىنە سوقتىعىسىپ قيراعاندارىن قاراپ، ت-باسىنا شىعادى. دولدانا تۋالپ اققان وزەننىڭ اعىسىن، تاستاردىڭ بىر
 جۇمعانشا مۇز دا بارىپ،-تۇرعاندا، كەنەتتەن استىنداعى مۇز اعىپ جاتقان وزەنگە سىرعاناي جونەلدى. كوزدى اشىپ

بىرنەشە ءۇيدىڭ ۇلكەندىگىندەي مۇزدى ءبىر ءتۇيىر تاس قۇرلى كورمەي، اال جونەلدى. وزەننىڭ سۋىنا اراالستى. 
بىرگە كىشىرەيە بەردى. ءبىر كەزدە ءتىپتى ءبىر ءۇيدىڭ -وزەننىڭ ىشىندەگى تاستارعا سوعىلىپ بىردەن

ىڭ اراسىندا ى. سونشىت بولىپ ءبولىنىپ كەتەد-اق قاالدى. ءبىر تاس كەلىپ سوقتىققاندا، مۇز بىت-ۇلكەندىگىندەي
جىگەر دە قاتارالسا اعىپ كەلە جاتقان ءبىر تاسقا سەكىرىپ ءمىنىپ ۇلگەرەدى. جىگەر تۋالعان وزەنننىڭ ىشىندە، 
ءوزىنىڭ جىلدامدىعىمەن جان ساقتاپ وتىرادى. ءبىر جەرلەرگە كەلگەندە سۋ جازىق جەرلەرمەن اعىپ، تاستار 

ەشە كۇن جۇزگەننەن كەيىن، سۋ ۇلكەن دارياعا شىعادى. دارياعا شىققان سوقتىعىسۋىن قويا باستايدى. وسىالي بىرن
سوڭ، بۇرىنعىدان دا جاقسى بولىپ، تاستار جالعىز بولىپ كەتەدى. وسىالي داريانىڭ ىشىمەن بىرنەشە كۇن جۇزەدى. 

تۇپ جاعى ءبىر كۇنى ءتۇس كەزىندە، الدىنان ءبىر نارسە قارايىپ كورىنەدى. بيىك باسىنا كوز جەتپەيدى. ء
بىرگە جۋانداي بەرەدى، ءبىر ءتۇرلى كۇمبەز سياقتى. جاقىنداپ قاسىنا كەلسە، سونشا -جىڭىشكەلەۋ، باس جاعى بىردەن

جۋان اعاش ەكەن. جاپىراعى تۇبىنەن باسىنا قاراي قويۋالنا بەرەدى. جىگەر ءمىنىپ كەلە جاتقان تاس، ءدال سول 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1286 bet 

عاندا، تاس ۋاتىلىپ كەتتى. جىگەر تومەندە تۇرعان ءبىر بۇتاققا ءمىنىپ اعاشتىڭ وزىنە كەلىپ بار ەكپىنىمەن سوعىل
الدى. ءبىر بۇتاعىنىڭ جۋاندىعى سونشا، شاۋىپ الىپ قايىق جاساسا، ەكى ءجۇز كىسى سىياتىن قايىق بوالتىن. بۇتاق 

ۇنداي ي شىعادى؟ متولعان جەمىس ەكەن. بىرنەشە كۇننەن اش جىگەر جەمىستى تويعانشا جەدى. ال ەندى باسىنا قاال
بىرى سونشا قاشىق شىعىپتى. اراالرى جيىرما مەتر شاماسى بوالر. جىگەر اعاشتى شاۋىپ، -جۋان بۇتاقتار بىرىنەن

باسقىش جاساي باستادى. ءسويتىپ، باسپا جاساپ ورمەلەپ وتىرعاندا، كۇنىنە ءبىر بۇتاقتان ەكىنشى بۇتاققا ارەڭ 
-اندا، جىگەر تەرەكتىڭ باسىنا اي جارىمدا ارەڭ جەتىپتى. باسىنا شىقسا، ءبىرجەتىپ وتىردى. وسىالي ءجۇرىپ وتىرع

بىر جاعىنىڭ ەكى جيىرما بەس كەز كەلەتىن ۇيا بار ەكەن. ءتورت بۇرىشتى ەتىپ، نەشە ءتۇرلى اسىل تاستاردان 
 تۇسەتىن شىنەى. بار اسىشام كەز قىرىق –سالىنىپتى. قاراعاندا كوز شاعىلىسادى، ساۋلە شاشىپ تۇر ەكەن. تەرەڭدىگى 

سە، ۇيانىڭ ىشىندە ىشىنە تۇس تۇسەدى، ىشىنە ۇيانىڭ جىگەر ارقىلى باسقىش سول. سالىنىپتى باسقىش تاستاردان اسىل
ءبىر التىن قازان بار ەكەن. سول التىن قازاننىڭ ىشىندە ءبىر جۇمىرتقا تۇر ەكەن. جۇمىرتقانىڭ سىرتىنا مىناداي جازۋ 

 جازىلىپتى:
 باتىر، سەرتكە جەتكەن بىزدەرگە كەپ،قاي 

 .دەپ – ما؟ وسى كىلتتىڭ باقىت ورداسى –
 وكىنبە، باستان وتكەن ۋاقىيعاعا،

 وتەرسىڭ ەڭبەگىڭنىڭ جەمىسىن جەپ.
 تاالبىڭ ورىندالدى، قاجىرلى جاس،

 بولعايسىڭ جاۋىڭا قاس، ەلىڭە باس.
 شىرىندى سۋعا قۇيىپ شومىلعاندا،

 ىراماس.دەنەڭنەن باقىت كىلتى اج
جىگەر التىن قازاننىڭ ىشىندەگى جۇمىرتقانى الىپ، بەلىندەگى بەلبەۋىنىڭ اراسى قۋىس بوالتىن، سول جەرگە سالىپ، 
بەلبەۋدى بۋىنىپ، ۇيادان باسقىش ارقىلى جوعارى كوتەرىلەدى. سىرتقا شىققاننان كەيىن، ءوزىنىڭ بالتامەن سالعان 

 باسقىشتارىمەن تومەن تۇسە باستايدى.
ەردەگىدەي ەمەس، ءازىر باسقىش وتە جىلدام ءجۇرىپ كەلە جاتىر. ەڭ اقىرعى بۇتاققا دا جەتتى. وسى جەردە، كەل

ىق بىرىنە بايالنىستىرىپ، ءوزىن كوتەرەتىندەي ەتىپ قاي-تومەنگى بۇتاقتىڭ بىرنەشە بۇتاقتارىن شاۋىپ الىپ، بىر
پ ورىنعا، بىرنەشە كۇندىك ازىققا جەتەتىن جەمىس سالىىستەدى. قايىقتى جاساپ بولعاننان كەيىن، ادەيى ىستەلگەن 

االدى. ەڭ سوڭعى بۇتاقتىڭ ۇشى سۋعا ءتيىپ تۇراتىن. بۇتاقتىڭ ۇستىمەن ءجۇرىپ كەلىپ، سۋعا سىرعاناپ تۇسۋگە 
اۋ دەگەن جەرگە كەلگەندە، قايىققا وتىرىپ الىپ، جاپىراقتىڭ ۇستىمەن سىرعاناي جونەلەدى. قايىق سۋعا -بوالدى

كەننەن كەيىن، اعىپ جاتقان داريا ءوزىنىڭ باعىتىنا جەتە بەرەدى. بىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن، داريا تاۋسىلىپ، تۇس
سۋ ەندى وزەنمەن اعىپ كەلە جاتقاندا، الدىنان ءبىر اعاشتىڭ، سۋدىڭ ىشىنە قۇالي وسكەنىن كورەدى. قاالي دا 

. اعاشتىڭ جانىنان وتە بەرگەندە، بار كۇشىمەن جىگەر سەكىرىپ بولسا، سول اعاشقا جارماسىپ جاعاعا شىعۋدى وياليدى
ەسەن وزەننىڭ جاعاسىنا شىعادى. سودان بىرنەشە كۇن جاپان ءتۇزدى -كەتكەندە، اعاشتىڭ بۇتاعىنا قولى ىلىگىپ، امان

 9سىنا، كەزىپ ءجۇرىپ، اقىرى ۇيىنە جەتەدى. ەل جۇرتى قۋانىپ، توي جاسايدى. وسى تويدىڭ ۇستىندە اناسى باال
كۇندە ۇيگە كەلگەنىن ايتىپتى. توي تارقاعاننان كەيىن، جەر استىنداعى ۇيگە جۇمىرتقانى جارىپ قاراسا،  17اي 

ورتاسىندا كىلت تۇر ەكەن. جۇمىرتقانىڭ ىشىندەگى بار شىرىنىن سۋعا اراالستىرىپ شومىلىپتى. سونان كەيىن كىلتتى 
ى لىنا جابىسىپتى دا قالىپتى. سىلىكسە تۇسپەپتى، دەنەنىڭ ءبىر مۇشەسقولىمەن ۇستايىن دەپ كەلگەندە، كىلت وڭ قو

سىياقتى. جىگەر اتىنا ءمىنىپ، باياعى جازۋ وقىعان تاۋعا كەتىپتى. بارىپ اتتان ءتۇسىپ جازۋدىڭ قاسىنا جاقىنداپ 
الىپ كىلتتى س قاراسا، جازۋدىڭ وڭ جاق شەتىن اال، كىلت سىيعانداي تەسىك كورىنىپ تۇر ەكەن. الگى تەسىككە

بۇراپ قالعاندا، ءبىر كۇش يتەرىپ جىبەرگەندەي، جازۋ جازىلعان جەر ەسىك بولىپ اشىال جونەلىپتى. ەسىك اشىلعان 
سوڭ ىشىنە كىرىپ قاراسا، ار جاعى كەڭىستىك داال ەكەن. داال بولعانمەن ءۇيدىڭ ءىشى سياقتى، قۇلپىرىپ جايناپ 

يىم جايناعان التىن وردا سياقتى. قاق ورتاسىنان بۇالق اعىپ ءوتىپتى. بۇالقتىڭ تۇر. بەينە ءبىر نەشە ءتۇرلى اسىل بۇ
ءبىر جاعىنا نەشە ءتۇرلى وسىمدىكتەر وسكەن ەكەن. بيىكتىگى سونشا، ادام ىشىنە كىرسە كورىنبەي كەتەدى، ءبىر 

يىلىپ ىسىن كوتەرە الماي، ءقالىڭ توعايدىڭ اراسىنا كىرگەندەي بوالدى. بۇالقتىڭ ەكىنشى جاعىندا، باسىنداعى جەم
ار زىندە نەشە ءتۇرلى قۇستو بۇالقتىڭ. اڭدار ءتۇرلى نەشە –تۇرعان نەشە ءتۇرلى جەمىس اعاشتارى. ءىشى تولعان 

مەكەندەپ، راحاتقا باتىپ سايرانداپ جۇرەدى ەكەن. بۇل تەك ەسىكتەن قاراعانداعى كورىنىس ەدى. ءىشىن اراالي 
ى بايلىقتىڭ ءبارى تابىالتىن. جىگەر ءوز ەڭبەگىنىڭ مىنانداي جايعا جەتكىزگەنىنە ءارى بەرسە، ادام ومىرىنە كەرەكت

ءسۇيسىنىپ، ءارى شاتتىق راحاتقا باتقانداي. بۇالقتى ورلەپ جوعارى ءجۇرىپ كەتتى، اقىرى بۇالقتىڭ شىققان جەرىنە 
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ي دەپ ڭ شىققان جەرىندەگى تاسقا بىالدە كەلىپ جەتتى. بۇالق ءبىر تاستىڭ اراسىنان شىعىپ جاتىر ەكەن. بۇالقتى
 جازىلعان ەكەن.

 بۇالر دا ەڭبەگىڭنىڭ جەمىسى ەدى،
 جەمىستىڭ قانداي جەرى كەمىس ەدى.

 باقىتتىڭ ورداسىنا كىرگەننەن سوڭ،
 جاڭارار بار ءومىرىڭ، تەگىس ەندى.

 ىستەسەڭ، قانشا ەڭبەك، ءتىپتى تويما،
 ويالماي قارا باستى، حالقىڭدى ويال.

 ڭمەن بۇل ارانى مەكەندەسەڭ،حالقى
 تويماسسىڭ، بۇل قىزىعىنا كۇندە تويال.

بۇل جازۋدى وقىعاننان كەيىن، جىگەر تەز سىرتقا شىقتى دا، كىلتتى بۇراپ قالىپ ەدى، كىلت بۇرىنعى وڭ قولداعى 
ارىپ، بۇكىل اۋىلىنا بورنىنا بارىپ ورناالستى دا، ال ەسىك بۇرىنعىداي بولىپ جابىلىپ قالدى. جىگەر اتىنا ءمىندى دە 

 اۋىلىنىڭ ادامدارىن ەرتىپ اكەلىپ، باقىت سارايدىڭ ىشىنە كىرگىزدى.
سارايدىڭ ىشىنە كىرگىزگەننەن كەيىن، حالىقتىڭ جايى دا بۇرىنعىدان وزگەشە بولدى. بۇرىن تەك اڭشىلىققا تاۋەلدى 

تىرىپ جەمىس جەيتىن بولدى. تەك قانا دى. ال ءقازىر، اڭشىلىق ەمەس، الىستان ىزدەنبەي، ءبىر جەردە و-بولعان
جەپ قويماي، باقىت سارايدىڭ ىشىندەگى وسىمدىكتەردىڭ ىشىندەگى وسىمدىكتەردىڭ دامۋ جولدارىن ءتۇسىنىپ، 
باپتاي دا بىلەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە، باقىت سارايدىڭ ىشىندەگى بايلىقتاردى پايداالنا وتىرىپ، وزدەرىنىڭ 

ەن ەكەن. جىگەر باستاپ باقىت سارايعا كىرگىزگەن حالىق، گۇلدەنگەن باقىتتى سارايدا ەڭبەكتەرىمەن گۇلدەندىرگ
 ءومىردىڭ ەڭ قىزىعىن كورىپ، باقىتتى ءومىر ءسۇرىپ تۇرعان. 

 
 

 ( 20ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 387
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 عاجايىپ ەرتەگىلەر-قيال

 . قارامەرگەن1
بۇرىنعى وتكەن زاماندا قازاق جۇرتىنىڭ ءبىر قارامەرگەن دەگەن كىسىسى بولىپتى. ءوزىنىڭ داۋلەتى جوق، جانە 
پەرزەنتى جوق ەكەن. مەرگەندىكپەن بۇعى اتىپ ءمۇيىزىن، قۇالن اتىپ ساۋرىسىن، ءارتۇرلى اڭ اتىپ، تەرىسىن 

 ۇرەدىج جالعىز جولداسسىز كەلىپ، جاز – سەكەت قىس كەلىپ، قىس –ساتىپ، جان ساقتايدى ەكەن. جاز كەتسە 
 .ەكەن

جازى ەل بارمايتۇعىن، ادام تۇرمايتۇعىن ءبىر الىس جەرگە -قىسى»ءبىر كۇندەردە باياعى مەرگەن مىلتىعىن الىپ:  
 ۇرگەنج ادام تاۋدا قاراسا،: كەلىپتى تاۋعا ۇلكەن ءبىر ءجۇرىپ، جول كۇن نەشە. كەتىپتى ءجۇرىپ دەپ –، «بارايىن!

 قاراسا، ناجاعى-جان. شىعىپتى ۇستىنە تاۋدىڭ تارتىپ، ماشاقات كوپ جەتەلەپ، جاياۋ اتىن سايمەنەن ءبىر. جوق جول
اڭ كيىك ەسەپسىز كوپ ەكەن. مەرگەن قۋانىپ، ءبىر باستاۋدىڭ باسىنا كەلىپ، تاستان ءۇي جاساپتى، توبەسىن جولىم 

 ۇيدەي قىلىپتى، ءبىرتاالي ۋىق اعاشپەنەن، ءۇيدىڭ توبەسىن اڭنىڭ تەرىسىمەن جاۋىپتى.
تۋعالى مۇنداي ءشوپتىڭ نەشە  سەگىز كۇندە بولدىرعان ارىق اتى سەمىرىپ، قۇر ات بولىپتى. قارامەرگەن-جەتى

قياالر  جاسىل-ءتۇرلى بولىپ بىرگە وسكەنىن كورگەن جوق ەكەن. جانە نەشە ءتۇرلى اعاشتار، نەشە ءتۇرلى قىزىل
بىتكەن، بۇلبۇل قۇستارى سايراعان، ءيىسى جۇپار قاالمپىر ساسىپ تۇرعان ءبىر جاقسى جازيرا ەكەن. مەرگەن كوپ 

ن سىمبالداپ قاتىرىپ جاتتى. ءبىر كۇنى مەرگەن باقىرىن اسىپ، ەت پىسىرىپ، تۇندە وتىر اڭ اتىپ، ءمۇيىز، تەرىلەرى
، «بۇل نەمەنەنىڭ دىبىسى، بۇل جەردە ادام جوق ەدى؟»ەدى، ءبىر نارسەنىڭ جۇرگەن دىبىسى ەستىلدى. مەرگەن: 

ەپ قىلماي، ءبىر تىزەل پجاۋا ەشبىر كەلىپتى، كىرىپ قاتىن كويلەكتى كوك ءبىر تۇرسا، بولىپ قايران دەپ، –
 بۇل نەمەنە»وتىرىپتى. قاراسا، ءتۇسى سارى، كوزى اال، جانە ەكى كوزىن مەرگەننەن ايىرمايدى. مەرگەن ويالدى: 

 ەتىپ،ك ويعا ءارتۇرلى دەپ –« تاعى بولىپ وسكەن ادام با، جاس كۇنىندە داالدا قالىپ، ءيا ءبىر زيانداس نارسە مە؟
 ەتىن لىپ،ا ءتۇسىرىپ باقىرىن مەرگەن. شۇرقىلدادى باقىرى سۋالىپ، سىۋاقىتتا سورپا ءبىر. وتىردى قاۋىپتەنىپ

 .ايىرمادى دا قاتىن ول ايىرمادى، دە مەرگەن كوزىن ەكى جەدى،
، «ما!»دەپ ۇلكەن سەلەبە پىشاعىنىڭ ۇشىنا ءبىر دوماالق ەت شانشىپ الىپ، ء« ەندى مۇنىڭ نە ەكەنىن بىلەيىن»
، ۇندەمەي جەڭنىڭ ىشىنەن قولىن كورسەتپەي كەلىپ، ەتتى الىپ، قاتىن جەپ قويدى. ونان ىاقىرد قاتتى دەپ –

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1288 bet 

 ،الىپ باياعىسىنداي ۇندەمەي دا تاعى اقىردى، تاعى دەپ –، «ما!»سوڭ جانە ءبىر ۇلكەنىرەك ەتتى شانشىپ، ء
اي وتىرىپ، ەتىن جەپ ايىرم كوزىن قاۋىپتەنىپ، دەپ، «!نەمە زيانداس بىر»ء ءبىلدى، مەرگەن. قويدى جۇتىپ

 تىگىپ ىنكوز قاتىن وندا. دەپ –« شىق، جاتامىن!»بولعاننان سوڭ، قولىنا سەلەبە پىشاعىن الىپ، قاتتى اقىردى: 
 اقىردى، جانە الىپ مىلتىعىن مەرگەن سوڭ ونان. الدى وتىرىپ قۇرىپ مالداس دەپ – ،«ءابيۋ ابيۋ،»ء: تۇرىپ

 نمەرگە. بەردى جۇرە شىعىپ ارتىمەنەن دە تۇرەگەلدى دەپ –، «، ءابيۋ!ابيۋ»ء قاتىن. دەپ – «!جاتامىن شىق،»
 پ،جىبەرى جىعىپ ءۇيىن سالىپ، تۇرا مەرگەن. كەتتى اسىپ بەلدى ءبىر اياڭداپ قاتىن تۇرسا، قاراپ سىعاالپ

پ كەلى ىزىممەنەن جاتارمىن، كەلگەندە ۇيقىم بارىپ قاشىپ جاراماس، مۇنىم قوي،»: دا ويالدى دەپ «!قاشايىن»
 ءۇيىنىڭ مجولى دە دەدى –، «ءولتىرىپ كەتەر! نە دە بولسا، ءبىر حايال قىلىپ، اڭدىپ جاتىپ، مىلتىقپەنەن اتايىن

 كيگىزىپ، ورىگىنب باسىنا جاتقىزدى، توسەپ، توقىمىن ەر جاۋىپ، كيىمىن ۇستىنە ۇساتىپ، كىسىگە جيىپ، اعاشىن ۋىق
ردا جاسىرىنىپ جاتتى. ءبىر مەزگىلدە كۇن بۇلتتانىپ، قار جاۋدى دا شۇڭقى بىرء تيەتۇعىن مىلتىعى بارىپ، ءوزى

جەردىڭ ءجۇزىن اعارتىپ، كۇن اشىلىپ كەتتى. ءبىر ۋاقىتتا اتى ارقاندا تۇرىپ، ءبىر نارسەدەن ۇرىككەندەي بولىپ 
ە دە ن»اڭداپ كەلە جاتىر. دەپ قاراسا، قاتىن اي« ەندى، كەلە جاتىر عوي، قايتەمىن؟»دۇبىرلەدى. مەرگەن ويالدى: 

 ۇيدىڭء جولىم جاتقان ۇساپ كىسىگە دە كەلدى قاتىن. جاتتى بۇعىپ مەرگەن دەپ –، «بولسا، ءبىر اتىپ ولەيىن!
 اراپق جاعىنا-جان تۇرەگەلىپ قاتىن. ەتتى سالدىر-سالدىر اعاش قۇر سالدى، باس دەپ «ءابيۋ ابيۋ،»ء توبەسىن
دەپ، وق  «ابيۋ»عا سىيىنىپ، مىلتىقپەنەن مەرگەن اتىپ ەدى، قاتىن ءالال ءبىلىپ، ەكەنىن جالماۋىز مۇنىڭ. تۇردى

جاعىنا -تيگەن جەرىن قولىمەنەن ءبىر قويدى دا قاراپ تۇردى. مىلتىقتىڭ داۋسى قايدان شىققانىن بىلمەي قالدى. جان
ىسىنداي نە ءبىر اتىپ ەدى، قاتىن باياعقاراپ تۇردى دا قاتىن ىزىمەنەن قايتا جونەلدى. مەرگەن مىلتىعىن وقتاپ الىپ، جا

اپ جاعىنا قار-سەكىرىپ، جان-دەپ وق تيگەن جەرىن قولىمەنەن ءبىر قويىپ قالدى دا، سەكىرىپ« ابيۋ، ءابيۋ»ء
جىلدام باسىپ جۇرە بەردى. قاتىن بەلدەن اسىپ كەتكەن سوڭ مەرگەن جۇگىرىپ كەلىپ، اتىن ەرتتەپ مىنەيىن دەپ، 

باياعى كىسىگە ۇساتىپ جاتقىزعان جولىم ءۇيدىڭ اعاشى پىشاقپەنەن كەسكەندەي بولىپ، كەرتىلىپ، ەر توقىمىنا كەلسە، 
، مەرگەن شۇرق تەسىلىپ قالىپتى. مۇنى كورىپ-بولەك بولىپ قالىپتى، ۇستىنە جايعان كيىمى ءتىلىنىپ، شۇرق-بولەك

ى، اگار مىلتىقتىڭ وعى وتكەن بولسا، قان انىقتاپ قارايىنش»جانىنان ءۇمىت ءۇزىپ، قورقىپ تۇردى. جانە ويالدى: 
-بىر قاراسا، جەرىن اتقان دەپ –، «اققان شىعار، اگار قان اقپاسا، قۇدايدىڭ ماعان جىبەرگەن ءبىر قازاسى عوي

 كوڭىلى نىڭمەرگەن. ەكەن قالعان اعىپ تامشىالپ قان قاراسا، كەلىپ جەرىن اتقان ەكىنشى قالىپتى، تامىپ قان بىرلەپ
، تاڭ اتقان سوڭ ىزىمەنەن ءبىراز جەرگە بارىپ ەدى، الدىندا ءبىر ۇڭگىر تاس كورىندى. قاتىننىڭ بولىپ قۋانعانداي از

شىقپادى.  بەرى ءجۇردى، قاتىننىڭ دابىسى-ءىزى سول ۇڭگىرگە كىرىپتى. مەرگەن مىلتىعىن قولىنا الىپ، دىبىستاپ ارى
اتىن ءولىپ قالىپتى. اتتان ءتۇسىپ، اياعىنان تارتىپ الدى. قاراسا، مەرگەن كەلىپ قاراسا، ۇڭگىردەن اياعى شىعىپ، ق

نىڭ دەپ قاراسا، ەكى قولى« بۇل قاالي؟ قولىن كورەيىنشى!»دامبالى جوق، ادامنان ەشبىر بوتەن جەرى كورىنبەيدى 
. مەرگەن ەتەدىاالقانى پىشاقتىڭ جۇزىندەي كوك تەمىر ەكەن، ساۋساقتارىنىڭ ۇشى نايزاداي وتكىر، تاسقا كىرىپ ك

 ىنىپ،ءم اتىنا دەپ –، «مۇنىڭ ەركەگى بار شىعار، ءبىر جاقتان كەلىپ قاالر!»ءبىر قولىن كەسىپ الدى. ويالدى: 
: كەلدى اۋعات ءبىر باسقا مۇنان دا، قويدى جيىپ جەرگە ءبىر ءمۇيىزىن تەرىسىن، اڭنىڭ اتقان بۇرىنعى. كەتتى ءجۇرىپ
دەپ، جاسىرىنىپ كەلىپ، مىلتىعىن سىعاالسا، قولى دىرىلدەپ اتا  اتايىن بۇعىنى ىرءب. ەكەن كوپ مارال-بۇعى قاراسا،

دەپ باسىن كوتەرىپ قاراسا، سول اتقالى تۇرعان بۇعىنىڭ بەرگى جاعىندا ءبىر قامشىداي « بۇل نە حيكايات»المادى. 
راسا، پ قاكەلى. قالدى بولىپ جوق ەدى، اتىپ مىلتىعىمەن دەپ –، «نە دە بولسا اتايىن»اق نارسە قيمىلدايدى. 

ءبىر جىالن، باسى كوك تەمىر ەكەن، مويىنىن ءۇزىپ تۇسكەن ەكەن. باسىن كىسەسىنە سالىپ، مەرگەن جانە ءجۇرىپ 
 كەتتى.

 جىبىرالپتى، سانى جاتسا، كەلە دەپ –، «بۇل تاۋدا تاعى دا وق جىالن بار شىعار، وزگە ءبىر تاۋعا بارايىن!»
دامبالى -لەكشاپانى، كوي-دەپ قاراسا، كىسەسى تەسىلىپ قالىپتى، تونى« ى؟بولد نە». ۋىرىپتىا سانى سوڭ ءبىرازدان

تەسىلىپ، سانىنا باتىپتى. قورقىپ، باستى تاستاپ كەتتى. كەشكە تامان جانە ءبىر تاۋعا كەلىپ قوندى. ەرتەڭ ەرتە 
نگە شاعىلىسادى. مەرگەن مۇنى كورىپ، قاراسا ءبىر وزەنگە ەل قونىپ، بيەسىن بايالپ جاتىر، ۇيلەرى اپپاق، كۇ

بۇل قاالي؟ بۇل جەردە ەل جوق ەدى، قايدان كەلىپ قالدى؟ جاۋ ما، ەل مە؟ ادام با، »قايران قالىپ تۇردى. 
 رىجىلقىشىال. كەلدى ءمىنىپ اتىنا دەپ –، «پەرى مە؟ ەندى نە دە بولسا، بارايىن، مەنى بۇالر دا كورگەن شىعار

س، ەشبىرەۋى مەرگەنگە كوزىن سالمادى. ءبىر بۋرىل ساقالدى ادام بيە كۇمى-التىن ىقتارىقۇر ءجۇر، قۋىپ قۇلىن
بايالعان جەلىنىڭ باسىندا تۇر. مەرگەن سوعان كەلدى. قاراسا، جەلى ارقانى جىبەكتەن. مەرگەن كەلىپ سالەم بەردى، 

ەدى. نارسە كورىنبقاراڭعى تۇمان باسىپ كەتتى، ەش-اۋزى قيمىلداعانداي بولىپ سالەم الدى، دۇنيەنىڭ ءجۇزىن قاپ
مەرگەن يمانىن ايتىپ، جانىنان ءۇمىت ءۇزىپ تۇردى. ءبىر مەزگىلدە اتىن بىرەۋ جەتەلەگەندەي بولىپ، شىلبىرىن 

ن دەگەندەي بولىپ، مەرگەن ءتۇستى. ەتەگىنە« تۇس!»تارتتى، اتى ءجۇردى. ءبىر جەرگە كەلىپ قولتىعىنان تارتتى ء
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ەن ءجۇردى. ءبىر جەردە ەسىك مىسالدى اشىلدى ءبىر نارسە، مەرگەننىڭ دەگەندەي بولىپ، مەرگ« جۇر»تارتتى ء
موينىنداعى مىلتىعى الىندى. مەرگەن كىرىپ كەلسە، ءبىر ۇلكەن ءۇي، التىن، كۇمىستەن باقاندار بار، اتالس، جىبەك 

ن كورپە ات تورعىكىلەمدەر توسەگەن، قامقاپ، ماڭلىق كورپەلەر قاتارالنىپ تۇرىپتى. جۇكتىڭ ۇستىنەن توعىز قاب
ءوزى كەلىپ ءتوردىڭ الدىنا سالىنىپ جاتىر، ءىشبىر جانى بار نارسە كورىنبەيدى. مەرگەن كەلىپ ەسىك الدىنا وتىرايىن 
دەپ ەدى، ءبىر نارسە كەلىپ كوتەرىپ تاستادى، وتىرعىزباي، ەتەگىنەن تارتقانداي بولىپ، ءتوردىڭ الدىنا شىعاردى. 

ى. ءبىر مەزگىلدە ساماۋىر ءوزى كەلىپ، داستارحان ءوزى جايىلىپ، نەشە ءتۇرلى مەرگەننىڭ ەسى كەتىپ وتىرد
جەمىستەر سالىنىپ، شاي قۇيىلدى ەكى شىنىعا. ءبىر شىنىنى مەرگەن ءىشتى، ءبىر شىنى ءوزى قۇيىلىپ، ءىشىلىپ 

پ ىن اياققا قۇيىلىتۇردى. مۇنان سوڭ ءبىر كۇمىس شارامەنەن قىمىز كەلدى، وجاۋى التىن. ءوزى ساپىرىلىپ، الت
 اقتاب ءبىر دە، كەتتى كوتەرىلىپ قىمىز دەدى، –، «تويدىم!»تۇردى. مەرگەن ءىشتى، ءبىر مەزگىلدە مەرگەن: 

 ولساب دە، نە» دەپ، – ،«عوي نارسە ءبىر وتىرعان سويعالى سەمىرتىپ مەنى»: ويالدى مەرگەن. كەلدى قارتا-قازى
تىنان پاالۋ كەلدى، نە ءتۇرلى جەمىسى بار، نەشە الۋان ءيىسى بار. مەرگەن ار جانە جەدى تويعانىنشا دەپ – ،«جەيىن

ەندى، تويدىم، ەش نارسە جەمەيمىن! سىزدەر نەعىلعان جانسىزدار؟ مۇنشا مەنى قۇرمەتتەدىڭىزدەر، »جانە جەدى دە 
كوزىمە  تۋعالى كورمەگەن سىيىمدى كوردىم، جەمەگەن تاماعىمدى جەدىم. ەندى مەنى ولتىرسەڭىزدەر دە

 لدى،كە قۇمعان كۇمىس ءبىر كەتتى، جيىلىپ داستارحان. كورىنبەدى نارسە ءىش. دەدى –، «كورىنسەڭىزدەر ەكەن
 ءتۇرلى ەنەش قىلعان تورعىننان اق ءبىر. جۋدى قولىن مەرگەن. قۇيىلدى سۋ قولىنا الدىنا، كەلدى شىالپشىن ءبىر
الدىندا سالبىراپ تۇردى. مەرگەن قولىن ءسۇرتىپ بولىپ ايتتى:  كەلىپ، ورامال سۇلگى زيناتتانعان زەرمەنەن التىن

مەن ءمۇساپىر، شارشاپ تۇرعان ادام ەدىم، اتىمنىڭ ارتىنا ءبىر كيىز بولسا، بارىپ جاتسام ەكەن. الال رازى بولسىن! »
تۇزگە »وتىردى.  بىلمەي نەعىالرىن مەرگەن. بولمادى جاۋاپ ەشبىر. دەدى –، «مۇنشا كورمەگەن جاقسىلىقتى كوردىم

ە توقىمى جيىلىپ، ۇستىنە مىلتىعى سۇيەنىپ تۇر، وزگ-دەپ داالعا شىقتى. قاراسا، اتى ارقاندالىپ تۇر، ەر« وتىرايىن
 –، «نە ولەمىن، بولماسا كورمەگەن ءبىر جاقسىلىقتى كورەمىن»ەش نارسە كوزگە كورىنبەيدى. مەرگەن ويالدى: 

شىققان مەزگىلدە ەسىك ءوزى اشىلىپ، جابىلىپ تۇردى. مەرگەن -ن كىرگەنمەرگە. كىردى كەلىپ قايتىپ ۇيگە دەپ،
كەلىپ، قولىن جۋايىن دەپ ەدى، باياعى كۇمىس قۇمعان كەلىپ ءوزى قۇيىلىپ، سۇلگى ورامال بەرىلدى. مەرگەن 

ستىندە ۇدەپ. ەشبىر جاۋاپ بولمادى. جۇكتىڭ « ۇيقىم كەلدى، جاتامىن»قولىن جۋىپ بولىپ وتىردى. جانە ايتتى: 
ءبىر التىندى شىمىلدىق بارىپ، وڭ بوساعاسىنا قۇرىلدى ەكى كۇمىس باقانمەنەن، جانە جۇكتىڭ ۇستىنەن ءبىر مامىق 
توسەك، جانە توعىز قابات كورپە بارىپ، شىمىلدىقتىڭ ىشىنە توسەلىپ سالىندى. ءبىر ۋاقىتقا ەسىك اشىلىپ، ءبىر قىز 

لعان ايداي، ۇستىندەگى كيىمى قىزىل التىنعا قارىق بولعان، ساۋلەسى ۇيگە كىرىپ كەلدى، قاراسا، سۇلۋلىعى تو
تۇرما، ءوز ءناسىلىڭدى »قاراڭعى ءۇيدى جارىق قىالدى. مەرگەن قورقىپ، ورنىنان تۇرايىن دەپ ەدى، قىز كەلىپ: 

اي، »ى: ءايتت مەرگەن. وتىردى سۇيەنىپ مەرگەنگە كورىستى، ۇستاپ، قولىن تۇرعىزباي، دەپ –، «ءوزىڭ قور تۇتپا!
 قوي،»: ايتادى قىز. دەدى –، «تاقسىر، اينااليىن! ماعان جاقىن وتىرما، ءيىسىم جامان، كىرلەپ جۇرگەم، ءبيتىم جۇعار

 رتىناا اتىمنىڭ بەرگىزسەڭىز، كيىز ءبىر بولسا، رۇقسات»: ايتتى مەرگەن. دەدى – ،«تۇتپا قور ءوزىڭ ءوزىڭدى
 – ،«جاتىڭىز سالىندى، توسەك بوالدى، قۇپ»: ايتتى قىز. دەدى –، «مەدى ءعارىپ جۇرگەن شارشاپ جاتايىن،

 قاراعىم، ،قوي»: ايتتى مەرگەن. باستادى شەشە كيىمىن مەرگەننىڭ تۇرەگەلىپ، دا قىز ەدى، تۇرەگەلىپ مەرگەن. دەدى
، «جاتىڭىز ورىقپايق مىناۋ، توسەك سالىنعان سىزگە»: ايتتى قىز. دەدى – ،«جاتايىن بارىپ توسەككە قىلما، كەلەكە

 تاتىپ،تاس دامبالىن كويلەك، كىرگىزىپ، ىشىنە شىمىلدىقتىڭ شەشىپ، زورالپ كيىمىن جامان مەرگەننىڭ دەپ –
 جامىلىپ كورپە قىمقاپ كىرىپ، قوينىنا مەرگەننىڭ شەشىنىپ، دە ءوزى دا جاتقىزدى توسەككە قىلىپ، تىرجاالڭاش

 .جاتتى
ەندى سەن قورىقپا، مەن ساعان قاتىن بوالمىن، ءوز »مەرگەن كوپ ويعا كەتىپ، ۇندەمەي جاتتى. قىز ايتتى: 

 اراعىم،ق ەندى،». جاتتى قۇشاقتاپ قىزدى قۋانىپ، كوڭىلى مەرگەننىڭ. دەدى –، «قاتىنىڭىزداي كورىپ جاتىڭىز
 –« ىڭ؟دكور اليىق ءعارىپتى مەن كيىمىڭىزبەنەن اسىل جامالىڭ، ارتىق وسىنداي سەبەپتەن نە ايتشى، جايىڭدى

 قاپىدا راگا. تۇرامىز جەردە تۇرمايتۇعىن ادامزات عادەتى ەلىمىزدىڭ بوالمىز، پەرى كوشپەلى بىز»ء: ايتتى قىز. دەدى
 ادامزاتتان عاالمدا مىڭ سەگىز ون. بوالدى پاتسا پەرىگە اكەسى قىزدىڭ ول. بەرەدى قىز سوعان كورسە، ادامزات

يدىڭ دوسى پايعامبار ءبارى ادامزاتتان ەمەس پە؟! ەندى كۇن شىققانشا قۇدا بىلمەيمىسىڭ،. جوق نارسە قاسيەتتى
ۇيىقتاماي جات. ەرتەڭ ءبىزدىڭ ەل ءبارى كەلىپ كورىسەدى. مۇنان ارتىق سىي كورەسىڭ. اگار ۇيىقتاپ كەتسەڭ، 

زدى ىق ءوسىپ، كوڭىلى مەرگەن. دەدى—،«اتىڭىزمەنەن ايىرىالسىڭ، بەكەر قاالسىڭ. ەشبىر ءقاۋىپ قىلماي ج
قۇشاقتاپ، مۇرادىن اسىل قىلىپ جاتتى. ءبىر مەزگىلدە مەرگەن تۇزگە شىقتى. قىز تۇرەگەلىپ، ءبىر ىشىكتى مەرگەنگە 
جاۋىپ، ەسىك اشىپ، شىعاردى. قاراسا، اتىنان باسقا ەش نارسە كورىنبەدى. تۇمان باسقانداي بولىپتى. مەرگەن ءقايتىپ 
كەلىپ، توسەككە كىرىپ جاتتى. قىزبەنەن كۇلىپ، ويناپ، جانە تۇزگە وتىرعالى شىقتى. قاراسا، تۇمان اشىلىپ، وزەن 
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تولعان اق اۋىل، كوپ مال ءبارى كورىنىپ تۇردى. تاڭ اعارىپ كەلە جاتىر ەكەن. مەرگەن قۋانىپ، ۇيگە كىردى. 
عا از اق، جاتىڭىز، تاڭ-ۇيىقتاماي»تىپ الدى. قىز ايتتى: اق تاڭ اتار دەپ قىزبەن قۇشاقتاسىپ جا-ەندى ۇيىقتاماي

 اتىپ،ج قۇشاقتاپ قاتتى-قاتتى مەرگەن دەپ – ،«ۇيىقتايىن نەعىلىپ قاراعىم، ويباي،». دەدى—،«قالىپتى عوي
 قوينىندا ى،قالىپت تايانىپ شىعۋعا كۇن قاراسا، ويانىپ شوشىپ مەزگىلدە ءبىر. كەتتى ءىلىنىپ كوزى قايناپ سورى

—،«بۇل، نەمەنە، ءتۇسىم بە؟»دە جوق. مەرگەن ويبايالپ، جىالپ:  ءبارى جوق، دە ءۇي باياعى جوق، دا قىز
 كورپە اسىل اباتق نەشە استىندا جامباسىنىڭ. قالىپتى سۇيەۋلى مىلتىعى جانىنا ارقانداۋلى، اتى قاراسا، جاعىنا-جان دەپ

تىڭ، مەن عىم، قايدا كەتقارا ويباي،»: ايتادى جاتتى، جىالپ-جىالپ مەرگەن. كەتىپتى الىپ كەسىپ ايالندىرا قالىپتى،
 كورگەنىمدە باسىندا»: ايتادى مەرگەن. بولمادى نارسە ەش قىلدى، زارلىق قانشا. دەدى—،«ۇيىقتاعانىم جوق

 ايدپا ەش جاتىپ، كۇندەي نەشە دەپ—،«!اۋ-ولەمىن قايعىسىمەن دا تاعى اقىرىندا ەدىم، قورقىپ دەپ ولتىرەدى
 .قايتتى ۇيىنە سوڭ بولماعان

ۇيىنە كەلىپ اتقان اڭنىڭ تەرىسىن، ءمۇيىزىن ساتىپ بۇرىنعىدان ون ەسە پايدا كوردى. باياعى جامباسىنىڭ استىندا 
قالعان كورپەنىڭ قيقىمىن ساتىپ ەدى، الپىس بايتالدىڭ پۇلى بولدى. مەرگەننىڭ مالى كوبەيە باستادى. قۇدانىڭ 

ۇداي بىلتىر وسى ۋاقىتتا ق»باال تاپپاعان قاتىنى جۇكتى بولدى. ءبىر كۇنى مەرگەن ويالدى: قۇدىرەتىمەن بۇرىن 
 ىرنەشەب بارىپ، ورنىنا قوسىلعان قىزبەن بىلتىرعى دەپ،—،«جارىلقاپ ەدى، بيىل تاعى دا جارىلقاماس پا ەكەن؟

 تىپ،كورسە قىزدى بۇل قۇدايىم، يا،»ء: ايتادى جىالپ ويبايالپ مەرگەن كۇنى ءبىر. بولمادى ەشنارسە جاتتى، كۇن
ا جاندىرتقانشا، باسىندا جان قىلىپ جاراتپاساڭ ەدى! قىزبەنەن تاڭ اتقانشا بىرنەشە اۋىز عانا ءسوز سويلەستىم، وتق مەنى

 دەپ «ۇيىقتادىم نەگە» بوقتاپ، وزى-ءوزىن دەپ—،«ءاربىر ءسوزى وتكەن بۇرىنعى ومىرىمنەن ارتىق ەدى
 .ردىوتى بولىپ پۇشايمان

 تىرو جىالپ دەپ –، «ىرىسى جوقتىڭ ەتەگىنە بيداي سالسا، ەتى تۇرىپ بيدايىن توگەدى دەگەن وسى ەكەن!»
 .داۋىستادى اسپاننان ەدى، تۇرىپ االڭداپ دەپ، شىعادى جاعىمنان قاي. داۋىستادى بىرەۋ دەپ «!قارامەرگەن» ەدى،

ىڭ وبال ءوز ايرىلدىڭ، مەنەن كورمەي قۇرلى ۇيقى ساعات ءبىر! ءتۇسسىن اق كوزىڭە جىالما، ەندى سورلى، اي،»ء
وزىڭە ەندى. مىڭ جىل جىالساڭ دا، مەنەن ساعان پايدا جوق، اۋرە بولما، بىلتىرعى اماناتىڭ مەندەگى. جاقسى قىلىپ، 

 باال ۇل بىرء ءىشىندى ءتۇستى، بەسىك التىندى ءبىر قاراسا، مەرگەن. بولدى عايىپ دەپ –، «اسىرا، قور بولماسسىڭ
. دەپ—،«بىر سويلەسىپ كەتسەڭشى، اينااليىن، قاراعىم»بايالپ شاقىردى: ءوي تاعى جانە كورىپ، مۇنى مەرگەن. بار

 توي نۇلكە كەلىپ ۇيىنە. قايتتى الىپ، باالسىن ۇيىنە جىالپ،-جىالپ كۇن نەشە مەرگەن. بولمادى جاۋاپ ەشبىر
 .قىلدى

مەرگەن حاننان باي بولىپ ءھام حان بولىپ دۇنيەدەن قايتتى. مەرگەننىڭ اقىرىندا، ءبىر قۇدايدىڭ قۇدىرەتى، بۇل 
ءوز قاتىنىنان ءبىر ۇل تۋدى. اكەسىنىڭ ورنىنا حان بولدى. پەرىدەن تۋعان باال جاس كۇنىندە كوز ءتيىپ دۇنيەدەن 

 قايتتى.
 . اقباي2

باي ات اياعى جەرگە جەتەر ەلدى اراالپ، باياعىدا سەرىكباي دەگەن بايدىڭ اقباي دەگەن جالعىز باالسى بولىپتى. اق
وزىنە اليىقتى سۇلۋ قىز ىزدەپ، تابا الماپتى. ءسويتىپ، جۇرگەندە ءبىر ەلدە وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن 
بەرگەن ءبىر بايدىڭ قىزىنىڭ تويى بولىپتى. اقباي قاسىنا قىرىق جىگىت ەرتىپ، ون بەس كۇن جول ءجۇرىپ، سول 

 ن ەلگە كەلىپتى.توي بولىپ جاتقا
بۇل تويدا قاسىندا قىرىق قىزى بار، ءبيبىسارا دەگەن ءبىر بايدىڭ قىزى دا قىرىق اق وتاۋ تىكتىرىپ سالتانات قۇرىپ 

 جاتىر ەكەن. الىستان كەلگەن قوناق دەپ، اقبايالردى دا وسى قىرىق قىزدىڭ وتاۋىنا ءتۇسىرىپتى.
 دەپ—«سىزدىڭ باسىڭىز بوس پا؟»كەن اقباي ءبيبىسارادان: ءەكى كۇن وتكەسىن، قىزدارمەن تانىسىپ، ۇيرەنىس

 .سۇراپتى
مەن ءدۇنياعا كەلگەلى ءوزىمنىڭ الدىما قويعان شارتىم بار ەدى. سول شارتىمدى تولىق ورىنداعان »ءبيبىسارا ايتىپتى:  

 رىندايو شارتىمدى انقويع مەنىڭ دە، كەلسە دەپ االمىن بولىپ تاالمان ادامدار نەشە —. دەگەن—جىگىتكە تيەمىن،
 .«المايدى

 .دەيدى—«شارتىڭىزدى ايتىپ كورىڭىزشى، مەن دە باعىمدى سىنايىن!»سوندا اقباي وتىرىپ: 
اق تويعا -سىز ءبىر كەلگەن قوناقسىز، شارتىمدى ورىنداي الماساڭىز ۇيات بوالر، ونان دا ونى ەسىتپەي»قىز سوندا: ء

 .دەيدى—،«بەرىڭىز كەلگەن سىي قوناق بولىپ، ەلىڭىزگە قايتا
 دەپ—،«والي دەپ ويالماڭىز، ءبيبىسارا. دۇنيەدە جوق نارسەنى ايتپايتىن شىعارسىز، شارتىڭىزدى ايتىڭىز»اقباي: 

 .قولقااليدى
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مەن دە ىلىمنەن قۇر االقان ادام ەمەسپىن، دۇنيەدە جوق نارسەنى شارت ەتپەيمىن. شارتىم مىناۋ، مەنى »ءبيبىسارا:  
ن دەسە، قالىڭ مالىما بويى دا تەڭ، ءتۇرى دە تەڭ سەكسەن سارى اال، سەكسەن تورى اال، سەكسەن كىم االمى-كىمدە

بوز، سەكسەن كۇرەڭ، سەكسەن شىم تورى، ءبارى دە بەس جاساردان ءتورت ءجۇز جىلقى اكەلسىن. وسى شارتىمدى 
 ولىپ،ب ورىندايتىن شارتىن قويعان قىزدىڭ اقباي. دەيدى—،«ورىنداعان ادامعا بي دەمەيمىن، قۇل دەمەيمىن، تيەمىن

 قسات الىپ، قىرىق جىگىتىمەن ەلىنە قايتتى.ۇلى اي ءۇش
اقباي ءۇش ايدا قىزدىڭ ايتقان مالدارىنىڭ ءتۇرىن دە، ءتۇسىن دە، جاسىن دا تاۋىپ، قاسىنا قىرىق جىگىت ەرتىپ، 

ان والدى. قىزدىڭ اكەسى اقبايدىڭ اكەلگەن مالىنقىزدىڭ اۋىلىنا كەلەدى. كەلىپ، قىزدىڭ اۋىلىندا جەتى كۇن قوناق ب
سياپاتپەنەن قارسى الىپ، قىزىن ءبىر جىلدان سوڭ -ەشقانداي كەمشىلىك تابا الماي، كەلگەن قوناقتى ۇلكەن سىي

 بەرەتىن بولىپ، اقبايدى قىرىق جىگىتىمەن ەلىنە قايتارادى.
 ارالپ، قاسىنا قىرىق جىگىتىن ەرتىپ، قىزدىڭ ەلىنە بارۋعاارادا ءبىر جىل وتكەن سوڭ اقباي تويعا كەرەكتى زاتىن داي

ن سەندەر اسىقپاي كەلە بەرەرسىڭدەر، مە»جولعا شىعادى. قىزدىڭ اۋىلىنا ءبىر كۇندىك جەر قالعاندا جىگىتتەرىنە: 
 اقباي االدىند تاڭ. كەتەدى وزىپ العا سالدىرتىپ اتىمەن جورعا بوز دەپ—،«بۇگىن قىزدىڭ وتاۋىنا جەتە قويايىن

ن وزىنىڭ جىلقىسىن باعاتىن جىگىتتەردىڭ باسشىسى قودار دەگەن قۇلمەنەء ءبيبىسارا كەلسە، كىرىپ وتاۋعا جاتقان قىز
جاتىر ەكەن. مۇنى كورىپ، اقباي كەيىن شەگىنە بەرگەندە، قىز ءبىر ۋىس توپىراقتى اقبايدىڭ بەتىنە شاشىپ جىبەرىپتى. 

سيقىرشى ەكەن. اقباي ادام تۇرىنەن ايىرىلىپ، ۇلكەن ءبىر قارا توبەت -ۋاحانقىز جەتى جۇرتتىڭ ءتىلىن بىلەتىن د
ەسى قالپىندا، ءبىراق سويلەيىن دەسە ءتىلى جوق، سويلەسە، يتشە -بولىپ شىعا كەلەدى. ءتۇرى يت بولسا دا، اقىل

گىتتەر يدى. ءسويتىپ، جىۇرەدى. قىرىق جىگىت كەلە جاتسا، الدارىنان ءبىر يت شىعىپ ۇرە بەرەدى، ونى ەشكىم ەلەمە
قىزدىڭ اۋىلىنا كەلەدى. كەلسە، اقباي جوق. قىزدىڭ وتاۋىنىڭ سىرتىندا بايالۋلى تۇرعان بوز جورعا اتتى كورەدى. 

بىلگەن ادام تابىلمايدى. جاڭاعى يت جىگىتتەردىڭ سوڭىنان -جىگىتتەر سۇراۋ ساالدى، بۇل ەلدەن اقبايدى كورگەن
كىرەدى، داالعا شىقسا، داالعا شىعادى، ارسىلداپ ءۇرىپ قويا بەرەدى. وعان تۇسىنبەگەن  قالمايدى، ۇيگە كىرسە، ۇيگە

 تارىنانجولداس ەندى اقباي سەزگەن ونى. دەسەدى—،«وسى يت قۇتىرايىن دەپ ءجۇر، ءوزىن ولتىرەيىك»جىگىتتەر: 
 مىناۋ» :جىگىت كەرۋەنشى ءبىر. بوالدى كەز كەرۋەنگە ءبىر يت ءجۇرىپ، قاڭعىپ. كەتەدى قاڭعىپ بەتىمەن بەزىپ،
زىنە ۇيرەتىپ، جەردەن شۇقىر جاساپ، تاماقتان قالعان جۋىندىنى قۇيسا يت ىشپەگەن، و دەپ—،«ەكەن يت جاقسى

ال جەپ وتىرعان تاماعىنان كەتبەننىڭ ۇستىنە سالىپ بەرسە جەيدى. جىگىت بۇعان تاڭ قالىپ، ءبىر تاباعىنان يتكە 
 گەن تاماعىنان بەرىپ، ەلىنە ەرتىپ كەلەدى.يتاياق جاساپ، وزدەرىنىڭ جە

جىگىتتىڭ ءۇيىنىڭ قاسىنداعى قوڭسى ايەل بۇل ۋاقىتتا ەكىقابات ەكەن، ءبىر كۇنى سول ايەل باالسىن تۋا الماي، 
مولداالردى جيناپ، دەم سالدىرعان ەكەن، ودان شيپا بولماي، ايەل -ءۇش كۇن قيناالدى. كۇيەۋى اۋىلىنداعى قوجا

ى. ونى سەزگەن يت ايەل تولعاتىپ تۇرعان ۇيگە كىرىپ بارىپ، ايەلدى ءۇش اينالىپ ۇرگەندە، ايەل ولەر بوالد
 كوزىن اشىپ، ەسىن جيىپ، باالسىن تۋادى. ايەل دە، باال دا امان قاالدى.

بۇرىنعى  .بۇل حابار لەزدە بۇكىل ەلگە جايىلىپ، اۋىرعان ادام يت يەسىنە اقى تولەپ، اۋرۋىن يتكە قاراتاتىن بولىپتى
جارلى جىگىت ەندى بايىپ، ەل قاتارىنا قوسىالدى، يتىنە جاي يت دەپ قاراماي، وزىنە كەلگەن ءبىر باق دەپ 

 قارايدى، استىنا كيىز توسەپ، الدىنا تازا اس قۇيىپ، ادامشا كۇتەدى.
اقىل بار ەدى. دەگەن ن« يت تويعان جەرىنە»مەنىڭ بۇل ءجۇرىسىم نە؟ »ءبىر كۇنى جاتىپ اقباي ويالنادى:  

ەسىم يت ەمەس قوي. ويالۋىم باياعى ساۋ كۇنىمدەگى ادام قالپىندا. والي بولسا -مەنىڭ ءتۇرىم يت بولعانمەن اقىل
 تۇندە تي. دەيدى—،«مەنىڭ بۇل ءجۇرىسىم ءجونسىز بوالر، نە دە بولسا ءبيبىسارانىڭ اۋىلىنان ءبىر حابار االيىن

ى دە اقباي تىگۋلدەگەن ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش وتىرىپ جورتىپ. وتىرادى ىپتارت اۋىلىنا قىزدىڭ تۇرىپ، ورنىنان
 تۇرعان اق وتاۋدىڭ ۇستىنەن شىعادى.

وتاۋعا كەلسە، ون جىگىت تاماق ءىشىپ وتىر ەكەن. ءۇش كۇننەن بەرى اش يت ادامدار ءبىر نارسە بەرەر مە ەكەن 
 دەپ، قۇيرىعىن بۇالڭداتىپ ەركەلەپ ەسىكتەن قاراپتى.

وسى اقباي ەمەس پە، اپام بۇزىق ەدى. وسىعان دۋاحاندىقپەن »تارتىپ جۇرگەن ايەل ءيتتىڭ بەتىنە ءبىر قاراپ: تاباق 
—«بە؟ ەمەسسىڭ اقباي سەن»: اپارىپ قوراعا شىعىپ، اال تاماقتان داالعا دەپ،—،«اۋ-ءبىر پالە ەتكەن شىعار

 .ىرگەنبىلد يشارات جاۋتاڭداتىپ كوزىن جوق، ءتىلى ايتۋعا يت. دەپتى
 سەنى مەن جەتى كۇن وقيمىن، سوندا سەن بۇرىنعى»ايەل ءيتتىڭ اقباي ەكەنىن سەزىپ، سارايعا اپارىپ تاماق بەرىپ: 

ادام قالپىڭا كەلەسىڭ. ءبيبىسارا مەنىڭ تۋعان اپام. ول مەنەن ءبىلىم جاعىنان اناعۇرلىم كۇشتى. سويتكەنمەن دە اپامنىڭ 
ءبىراق ەكىنشى دۇعاسىن ەشكىم دە جازا المايدى، سەبەبى ونىڭ قولىندا قاسيەتتى  ءبىرىنشى دۇعاسىن جازۋعا بوالدى،

 بۇل ەيىنك سودان. كەلتىرىپتى قالپىنا ادام وقىپ، اقبايدى كۇن جەتى ايەل ءسويتىپ،. دەپتى—،«ءبىر جۇزىك بار
 كەيىن ودان. دەپتى—،«جازدىم وقىپ كۇن جەتى مۇنى مەن باجاڭ، سەنىڭ مىناۋ»: تانىستىرىپ كۇيەۋىنە ونى ايەل
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ندى تەز بارىپ، ە»استىنا ات مىنگىزىپ، قولىنا دەم سالىپ، ءبىر ۋىس توپىراق بەرىپ:  كيىندىرىپ، جاقسىالپ اقبايدى
—،«تاڭ الدىندا ءبيبىسارانىڭ بەتىنە شاش. ءبيبىسارادان بۇرىن قارمانباساڭ، وندا سەن قايتىپ كىسى، بولمايسىڭ

 .دەپتى
ن ءجۇرىپ تاڭ اتا قىزدىڭ وتاۋىنا كىرىپ كەلسە، ءبيبىسارا وياۋ وتىر ەكەن. اقبايدان بۇرىن ءبىر ۋىس ارادا ءۇش كۇ

توپىراقتى شاشىپ جىبەرەدى. اقباي كىشكەنتاي بوزشا تورعاي بولىپ پىرىلداپ ۇشا جونەلەدى. ءۇيدىڭ ءىشىن شىر 
 ايناال ۇشىپ جۇرگەندە ەسىك اشىلىپ زورعا سىرتقا شىعادى.

ل جەردە جۇرە المايتىنىن سەزگەن اقباي باسقا ءبىر ەلگە ۇشىپ كەتەدى. ءبىر ەلدىڭ شەتىنە كەلىپ، جەرگە ەندى و
تۇسكەن ءداندى تەرىپ جەپ ءجۇرىپ، تورعاي ءبىر كۇنى باالالردىڭ تۇزاعىنا تۇسەدى. ونى باالالر اياعىنا ءجىپ 

 ءىلىپ بايالپ، ۇشىرىپ وينايتىن بوالدى.
مىناۋ بوزتورعايالرىڭدى ماعان بەرىڭدەر، مەن اۋىرىپ ءجۇر »ءبىر كەلىنشەك باالالرعا كەلىپ: ءسويتىپ، جۇرگەندە  

 ويتكەنى. بىلەدى ەكەنىن اقباي تورعايدىڭ ول. االدى سۇراپ باالالردان دەپ—،«ەدىم، ماعان تورعاي ەتى ەم ەدى
 .دى-ەستىگەن ىنقالعان وبالىنا ادامنىڭ ءبىر اپاسىنىڭ بۇزىق. بوالتىن ءسىڭلىسى كىشى ەڭ ءبيبىسارانىڭ كەلىنشەك

راعا باراتىن بولساڭ، ادام قالپىندا بارۋعا بولمايدى. سەبەبى سەنى جانە ءبىر تۇرگە اينالدىرىپ ءبيبىسا سەن ەندى—
جىبەرەدى. ءبيبىسارانىڭ وڭ بۇرىمىنىڭ استىندا جاسىرىپ قويعان قاسيەتتى جۇزىك بار، وسى تورعاي تۇرىڭدە ەلەۋسىز 

 لىنشەككە ءسويتىپ،. كەلىنشەك دەيدى—پ، سونى قولعا ءتۇسىرىپ الساڭ، سول ساعاتتا ويالعانىڭ بوالدى،بارى
: اقبايعا ارداۇش. جىبەرەدى ۇشىرىپ ايتىپ، سىرىن اپاسىنىڭ اقىلىن، باعىپ، كۇن جەتى اقبايدى قالپىنداعى تورعاي

 .تاپسىرادى دەپ—،«قويادى ءبىلىپ بارساڭ، كۇندىز بار، تۇندە بارما، كۇندىز ەلىنە ءبيبىسارانىڭ سەن»
اقباي ءوزىنىڭ بۇرىنعى ادەتى بويىنشا قىزدىڭ وتاۋىنا تاڭ الدىندا كەلىپ جەتەدى. كەلسە، ءبيبىسارا مەن قودار تاعى 
دا بىرگە جاتىر. ءبىراق ەكەۋى دە قاتتى ۇيقىدا ەكەن، اقباي سەزدىرمەي قىزدىڭ بۇرىمىنىڭ استىنداعى قاسيەتتى 

ا ەكى بىرى ايرىلماس، نە دە بولس-بۇل ەكەۋىن ءبىر ءتۇرلى ايۋان ەتسەم، بىرىنەن»تى الىپ، ويالنىپ تۇرىپ: جۇزىك
 ىسۋ ءبىر دەپ، «بول قانشىعى يتتىڭ»ء قىزعا ،«بول قابانى شوشقانىڭ» قودارعا دەپ—،«ءتۇرلى بولسىن

 ءىلۋلى تاۋداو اقباي. كەلەدى شىعا بولىپ قانشىق—ءبيبىسارا قابان،—قودار. جىبەرەدى شاشىپ ۇستەرىنە توپىراقتى
مىلتىعىن الىپ، الدىمەن يت بولىپ قىڭسىالعان ءبيبىسارانى اتىپ تاستايدى، قابان بولىپ قورسىلداپ  قوداردىڭ تۇرعان

جۇرگەن قوداردى جاندى جەرىنەن اتىپ، قور بولىپ ءولسىن دەپ قويا بەرەدى. شاالجانسار شوشقانى كورىنگەن ادام 
 و دا اقىرى قور بولىپ قۇرتتاپ ولەدى.ۇرىپ، 

ءسويتىپ، اقباي ءوزى باياعى ادام قالپىنا ءتۇسىپ، قايىن اتاسىنا كەلەدى. اتاسى اقبايدى ءۇش كۇن قوناق قىالدى،  
 ءبىراق قىزىنان حابارى جوق. اقبايدىڭ مالىن قايىرىپ بەرمەكشى بوالدى.

التى ايلىق ازىق دايارالپ بەرىڭىز، قىزىڭنىڭ وتاۋىن بەرىڭىز  ماعان مال كەرەك ەمەس، ءسىز ماعان»سوندا اقباي: 
 .دەپتى—،«قوندىراتىن التى ادام قوسىپ بەرىڭىز-جانە قاي جەرگە وتىرامىن دەسەم، سول جەرگە كوشىپ

 ءبيبىسارانىڭ اكەسى اقبايدان ەش كەمىستىك تابا الماستان، وعان ءبىر جىلدىق ازىق دايارالتىپ، التى تۇيە ارتىپ، 
 قاسىنا التى ادام قوسىپ، ەلىنە كوشىرەدى.

بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ تاۋعا كەلگەندە، اقباي جۇگىن ءتۇسىرىپ، تاۋدىڭ ەتەگىندەگى ءبىر بۇالقتىڭ باسىنا كەلىپ، 
 وتاۋىن تىكتىرەدى. ەرتىپ كەلگەن جىگىتتەرگە ەلىنە قايتۋعا ۇلىقسات بەرەدى.

ىپ سول تاۋدا اڭ اۋالپ جاتا بەرىپتى. ارادا ءۇش اي وتكەن سوڭ، اڭ جۇرتىنان، ءدۇنيادان بەز-اقباي تىرىدەي ەل
اۋالپ جۇرگەندە اقباي ءبيبىسارادان العان قاسيەتتى جۇزىكتى جوعالتىپ االدى. ونى نەشە كۇن ىزدەپ تابا المايدى. 

. تپاعان ازابىم جوقانامنان بەزدىم، بەزىپ كورمەگەن قورلىعىم، تار-تۋعان، اتا-جۇرت، اعايىن-بىر قىز ءۇشىن ەل»ء
ادام ءولتىرىپ، اقىرىندا ءبىر قاسيەتتى نارسەگە قولىم جەتىپ ەدى، ودان دا ايرىلدىم. ەندى مەندە ەل بەتىن كورەر 

 اجات دەپ «سەنسىڭ دا ورنىم جاتاتىن دە، سەرىگىم ەندىگى مەنىڭ» قۇشاقتاپ، جەردى قارا دەپ—«نە قالدى!
 :دەيدى بىالي كۇڭىرەنگەندە كۇڭىرەنىپ، تۇنى-كۇندىز. بەرەدى

 بوالدى مالى باردىڭ كوڭىلى توق،
 ەڭبەكسىز جيعان مالدان راحات جوق.

 بەس تۇردەن ءتورت ءجۇز جىلقى ايداپ بەرىپ،
 قاسىنا ءبيبىسارا قونعانىم جوق.

 ارام مال اكەم سورعا بىتكەن ەكەن،
 قىزىعىن وپاسىزدىڭ كورگەنىم جوق.

 وزتورعاييت بولدىم، قارا توبەت، ءبىر ب
 ۇستاتپاي اۋرە ەتتىڭ، دۇنيە بوق.
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 ون التىمدا،« اقباي مىرزا»اتاندىم 
 كورىكتەن قاۋالپ جانعان مىسالى جوق.

 اكەمنىڭ ارام مالىن بەردىم ايداپ،
 ونىمەن سۇيگەنىمدى العانىم جوق.

 جاتىرمىن جاپان تۇزدە تاۋدى باعىپ،
 قاسىمدا ەرمەك بوالر سەرىگىم جوق.

 ءومىر وسىمەنەن،وتەدى ءبىزدىڭ 
 ەلىمنەن كەتتىم جالعىز، دەرەگىم جوق.

 انام، اق ءسۇت بەرگەن، ريزا بول،-اتا
 ەل بەتىن ەندى ايالنىپ كورۋ دە جوق.

 اڭ دا ەمەس، ادام دا ەمەس، قالدىم جالعىز،
 تۇسىرگەن سيقىر قىزدان جۇزىگىم جوق.

 دى.اقباي وسى ولەڭدى ءار كۇنى ءۇش رەت قايتاالپ زاراليتىن بوال
سول تاۋدا سۇرمەرگەن دەگەن اڭشى اڭ اۋاليتىن. سۇرمەرگەن تاۋعا شىققان ساپارىندا، ءۇش اي اڭ اۋالماي ۇيىنە 
قايتپايدى ەكەن. ءبىر كۇنى سۇرمەرگەن اڭ اۋالپ جۇرسە، الدىنان ءۇش مارال قاشا جونەلىپتى. مەرگەن مارالدىڭ 

پ، پىسىرە باستايدى. سول ۋاقىتتا مارالدىڭ ىستىككە شانىشقان ەڭ ۇلكەنىن اتىپ االدى. سويىپ، باۋىرىن وتقا قاقتا
اق ەكەن -ءبىر جاپىراق ەتى ۇشىپ بارىپ، مەرگەننىڭ بۇزىپ، مەسكە تىعىپ قويعان ەتىنىڭ ۇستىنە تۇسەدى. سول
سوالرعا  .مارال ءتىرىلىپ، ءبىر سىلكىنىپ جۇگىرە جونەلدى. قاسىنداعى ەكى مارال دا ايناالقتاپ سول ارادا ءجۇر ەكەن

قوسىلىپ، اتىلعان مارال جونىنە كەتە بەرسىن. بۇعان سۇرمەرگەن اشۋالنىپ، مىلتىعىن قايتا وقتاپ اتايىن دەسە، مىلتىعى 
وت المايدى. قولىنداعى قىران بۇركىتىنىڭ توماعاسىن الىپ مارالعا جىبەرسە، قۇسى ۇشپاي ءوزىنىڭ قولىنا قايتا كەلىپ 

شۋالنعان سۇرمەرگەن اتپەن سوعايىن دەپ اتىنا مىنسە، اتى دا اياعىن باسپاي ءبىر ورىندا قونادى. مىلتىق پەن قۇسقا ا
 قارىسىپ تۇرىپ قاالدى. سوندا باياعى ءوزى اتقان مارال ارتىنا بۇرىلىپ تۇرىپ بىالي دەپتى:

 ۇرعانت تىگۋلى باسىندا بۇالقتىڭ باۋىرىندا، تاۋدىڭ جاعىڭداعى ار. قوي تاالبىن دۇنيە سەن ەندى سۇرمەرگەن،—
يدىڭ جالعىز باالسى جاتىر. سەن وعان بارىپ جولىعىپ، بۇل با ءبىر دەگەن اقباي ىشىندە سونىڭ. بار وتاۋ اق

 سودان. دەيدى—جاعدايدىڭ ءمانىسىن سۇرا، ساعان سول ايتار. ەندىگى قالعان ءومىرىڭ سول جىگىتپەن بىرگە وتەر،
 :دەيدى بىالي دا تاعى سۇرمەرگەنگە ىپ،ايت ولەڭ اۋىز ءۇش قوسىلىپ، مارال ءۇش سوڭ

 سۇرمەرگەن، ءۇش مارالعا كەز بولىپسىڭ،
 ەسىتىپ بۇل حاباردى كوڭىلىڭ تىنسىن.

 زيانسىز ءبىز ءبىر جۇرگەن حايۋان ەدىك،
 قاسيەتىن ءۇش مارالدىڭ كوزىڭ كورسىن.

 اقباي دا اقىلىنا سوندا كەلەر،
 بولماسا جاقسىلىقتى قايدان ءبىلسىن.

 ەڭبەك ەتسىن ادال نيەت،ەرىنبەي 
 سۇيمەسە شىن ەڭبەكتى ءوزى ءبىلسىن.

 بىرەۋگە،-تاعى دا كەز كەلەرمىز بىر
 سالەم ايت، اقباي ەرگە شىداي بەرسىن.
 ايتاتىن مۇنان ارتىق ءسوزىمىز جوق،
 اقبايجان، ەندىگىسىن ويالپ ءبىلسىن.

 نا قاراي ورلەپ كەتە بارادى.مەرگەنگە مارالدار وسى ءبايىتتى ايتتى دا، تاۋدىڭ ەڭ بيىك شىڭى
مارالدىڭ سىلتەۋى بويىنشا سۇرمەرگەن تاۋدى جاعاالپ كەلە جاتىپ، بۇالقتىڭ باسىندا تىگۋلى تۇرعان اق وتاۋعا 

 كەلەدى. اتىن بايالپ وتاۋعا كەلسە، ىڭىلداپ، جەر باۋىرالپ جاتقان اقبايدى كورەدى.
مەن بۇل دۇنيەدەن كۇدەر ءۇزىپ، ءولىم تىلەپ جاتقان »اقباي سۇرمەرگەنمەن امانداسىپ بولعان سوڭ، وعان: 

 .دەپتى—«جانمىن، سەن ءالى سالتاناتتى دۇنيە تاالبىندا جۇرگەن ادام ەكەنسىڭ، بۇل جەرگە نەگە كەلدىڭ؟
مەن ون ءۇش جاسىمنان وسى مەرگەنشىلىكپەن تاالپ ەتتىم. ءقازىر جاسىم الپىسقا شىقتى. »سوندا سۇرمەرگەن ايتادى: 

دەپ اتادى. قىرىق جەتى جىل « سۇرمەرگەن»ا، جازىقسىز جانۋارالرعا ءولىم كەلتىرگەنىم ءۇشىن مەنى حالىق ادامع
مەرگەنشىلىك ەتىپ ءجۇرىپ، بۇگىن ومىرىمدە كورمەگەن ءبىر ۋاقيعاعا ۇشىراپ جانە ءتىلى جوق ءۇش مارالدىڭ 

 .تىايت وقيعاسىن كورگەن دە، دەدى—،«سىلتەۋىمەن ساعان كەلىپ وتىرمىن
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مەنىڭ بۇل تاۋعا كوشىپ كەلگەنىمە التى اي بولدى. سونىڭ وتكەن ءۇش ايى مەنىڭ ءومىرىم »سوندا اقباي ايتادى: 
ءۇشىن كوڭىلدى ءوتتى. سوڭعى ءۇش ايى وتە اۋىر بولدى. سەبەبى، قولىمدا ادامنىڭ نە ويالعانىن ورىندايتىن قاسيەتتى 

ىپ العانىما، مىنە، ءۇش اي بولدى. مەن بۇل تاۋدا ونداي وقيعانى جۇزىك بار ەدى، سونى اڭ اۋالپ ءجۇرىپ جوعالت
ۇشىراتقانىم جوق، ونى مەن بىلمەيمىن. مۇمكىن، مەنىڭ سول جوعالعان قاسيەتتى جۇزىگىمدى تاۋىپ العان مارال 

 .دەيدى—،«شىعار
ىنە قاراي اتتانادى، ءبىراق مارالدىڭ ايتقان ءسوزىن ەلەمەي، سۇرمەرگەن اقبايعا ءبىر كۇن قوناق بولىپ، ازاندا ەل

 جول تاۋىپ جۇرە الماي، قانشا جەر جۇرسە دە، اقبايدىڭ وتاۋىنا قايتىپ كەلە بەرەدى.
دەگەن ءسوزى مەن ءۇش اۋىز ولەڭ سۇرمەرگەننىڭ « ەندىگى ءومىرىڭ اقبايمەن بىرگە وتەر»سوندا عانا مارالدىڭ 

 ەسىنە تۇسەدى.
ن دەگە« شىداسىن»جانە « ادال ەڭبەك ەتسىن»ءۇش مارالدىڭ ولەڭىن ايتقاندا، اقبايعا دا ۇلكەن وي تۇسەدى.  

 ءسوزى قاالي؟ سول ءۇش مارال بولىپ جۇرگەن سول ءبيبىسارانىڭ ءوزى مەن ەكى ءسىڭلىسى ەمەس پە ەكەن؟
دە بولسا ءوزىم تۇرعان بۇالقتىڭ باسىن قايدا بارسام دا ەڭبەكسىز راحات جوق ەكەن. نە »سودان كەيىن اقباي: 

 باقشا-باۋ كەلىپ، ويعا دەگەن—،«باقشاعا اينالدىرايىن، ءارى ۋاقىتىم ءوتسىن، ءارى ءوزىم تۇرعان جەر گۇلدەنسىن
. اينالىپتى گەجەر باقشالى-باۋ باسى بۇالقتىڭ جەرىندەگى تۇرعان سۇرمەرگەننىڭ مەن اقباي ءسويتىپ،. باستاپتى ەگە
 .بولىپتى كەتپەيتىن اينالماي ءبىر دەيىن قۇسقا ۇشقان جەرگە سول

ءبىر كۇنى سۇرمەرگەن ەكەۋى سۋدىڭ شەتىندەگى الما اعاشتىڭ تۇبىندە وتىرسا، باياعى ءۇش مارال كەلىپ، سۋ  
 .سۇرمەرگەن، جاماندىققا جاقسىلىق دەگەن، سەن ادام بولساڭ دا تاۋ كەزگەن اڭنان جامان بولدىڭ»ءىشىپ تۇرىپ: 

—،«سويتسەڭ دە، ساعان جاماندىق ەتپەدىك. ەندى جاقسى جولعا ءتۇستىڭ دە، جاقسىلىق بوالتىن كۇن جاقىن قالدى
 .كەتىپتى ءجۇرىپ دەپ

مارال كەتكەن سوڭ، اقباي مەن سۇرمەرگەن مارالدار سۋ ءىشىپ كەتكەن جەرگە كەلسە، ءبىر جاپىراق تاسقا جازعان 
 پ قاراسا، ەكى اۋىز ولەڭ ەكەن:جازۋعا كوزى ءتۇسىپتى. جازۋدى وقى
 سەن، اقباي، دۇنيەگە نەگە كەلدىڭ،

 جولىندا ءبيبىسارا نە كورمەدىڭ؟
 باقىتىڭ اشىلۋعا قالدى جاقىن،

 جولداس دەپ دۇنيەنى كوزگە ىلمەدىڭ.
 قىرتىسىن قارا جەردىڭ قاق ايىرىپ،
 ەڭبەكتى ەتىپ سەزگىن يكەمدەدىڭ.

 ەن،ءبىزدى كۇت ءۇش كۇننەن سوڭ وسى جەرد 
 —جۇزىكتى تاۋىپ العان بەرمەك ەدىم،

 ءۇش ۋادەلى مارالدىڭ قۋانىپ، دەپ—،«بىزگە دە اتار تاڭ بار ەكەن عوي»دەپ جازىلىپتى. مۇنى وقىپ كورىپ: 
 جۇرە ىپجورت دەپ،—،«بىزگە باقشا-باۋ ساعان، جۇزىك»: مارالدار كەلگەن ىشۋگە سۋ ساتتە سول. كۇتىپتى كۇنىن

 .بەرىپتى
 شءۇ جەردەن وسى ەمەس، الىس ەلىم». سۇراپتى دەپ—«ەلىڭىز قايدا؟»جۇزىكتى الىپ، سۇرمەرگەننەن: اقباي 

تى سۇرمەرگەن. سودان كەيىن ەكەۋى جۇزىككە ءمىنىپ ۇشىپ، اۋەلى سۇرمەرگەننىڭ ەلىنە دەپ—،«جەر كۇندىك
 كەلىپتى، ودان سوڭ اقباي ەلىنە جەتىپتى.

پ مۇلكىن ءعارى-اناسىنا كەلىپ، ۇلكەن توي جاساپتى. جيناعان مال-ن اتاءسويتىپ، اقباي ون بەس جىلدان كەيى 
 دەپ اتاعان.« جومارت»پەنەن كاسىرگە ۇلەستىرىپ بەرەتىن بولىپتى. مۇنى جۇرت 

 . ءجۇسىپ مەرگەن2
ىپ سءبىر كۇنى ءجۇسىپ ءوزىنىڭ ءشيتى مىلتىعىن الىپ كەلە جاتسا، ءبىر اعاشتىڭ باسىندا قاراقۇس وتىر ەكەن. ءجۇ 

 قالعان قالىپ تاڭ اۋەلى. دەيدى—،«اق قوي-مەرگەن، سەن مەنى اتپاي»اتايىن دەپ وقتاال بەرگەندە، قاراقۇس: 
. وقتاالدى رەت ەكىنشى اتۋعا دەپ،—،«وسى قاراقۇستىڭ ءتىرى جۇرگەنىنەن ولگەنى ارتىق بوالر»جۇسىپ ويالنىپ: ء

 ىقاراقۇست رەت ءۇشىنشى ويالنىپ، دا تاعى ءجۇسىپ. دەيدى—«!قوي اق-اتپاي مەنى مەرگەن،»: دا تاعى قاراقۇس
 .دەيدى—،«اقب مەنى سەن قونايىن، قولىڭا سەنىڭ مەن»: العاندا قاراۋىلعا

 دەيدى—اپارايىن، ورمانعا ءمىن، ارقاما سەن—ءجۇسىپ قۇستىڭ ايتقانىن جاسايدى. ءبىر كۇنى قاراقۇس جۇسىپكە: 
 .ەدىكەل توعايعا قالىڭ وتىرىپ ارقاسىنا قۇستىڭ ىرعىپ مىسىقتاي ءجۇسىپ. توسادى ارقاسىن جۇسىپكە دە،
اراقۇس. ءجۇسىپ كورسەتكەن اعاشقا قاراقۇس قونادى ق دەدى—!تاڭدا اعاش ۇلكەن ءبىر ىشىنەن وسىنىڭ سەن—

 ءجۇسىپ. دەيدى—،«مەنى ءالى دە باق»دا، اعاشتى سىلكىلەيدى، ءبىراق وعان اعاش سىنا قويمايدى. قاراقۇس: 
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 ەنىڭم سەن»: قاراقۇس سوندا. سىنادى شورت اعاشى تاڭداعان ءجۇسىپتىڭ اكەلگەندە قايتا باعىپ، اي ەكى ستىقۇ
 ءبىر شارىقتاپ، اسپانعا قاراقۇس. ۇشادى اسپانعا ءمىنىپ، قاراقۇسقا ءجۇسىپ. ەتەدى ءامىر دەپ—،«مىن ارقاما

 ەكىنشى .اكەتەدى ءىلىپ كەلگەندە جاقىن سۋعا دە، جىبەرەدى تاستاپ ءجۇسىپتى بەرگەندە كەلە ۇستىنە تەڭىزدىڭ
ڭ ندا ءىلىپ اكەتەدى. ءۇشىنشى رەت قۇزدىقالعا جاقىن وتقا جىبەرىپ، تاستاپ ۇستىنەن ءورتتىڭ جاتقان جانىپ رەت

سەن »ۇستىنەن تاستايدى دا، تاسقا جاقىن قالعاندا قاعىپ اكەتەدى. سوندا قاراقۇس ءبىر توبەگە قونىپ، جۇسىپتەن: 
 .سۇرايدى دەپ—«جاڭاعى سۋدان، ورتتەن، تاۋدان قورىقتىڭ با؟

 .ءجۇسىپ دەيدى—كورىندى، كوزىمە جانىم شە، قورىقپاعاندا—
دەپ جانىمدى كوزىمە كورسەتكەنسىڭ! ال، ءجۇسىپ، وسى توبەنىڭ « اتام»كوزىڭە كورىنسە، مەنى اۋەلى  ە،—

 وعىستاس—ۇيىنشى سۇرا. مەنىڭ مۇنداي حالگە جەتكەنىمەتەگىندە مەنىڭ ەلىم بار. سوعان سەن بارىپ اكەمنەن ءس
. سەن اكەمە بارعاندا قانشا مال بەرەم دەسە دە جەتكىزدى حالگە وسىنداي قۇداي مەنى ايرىلدىم، اياعىمنان قولىمنان،

 ىڭقۇست ءجۇسىپ بارعان بويىنشا ءسوز وسى. دەيدى—الما، تەك كىشكەنتاي قىزىل ساندىق بار، سونى االم دە،
 ىساندىقت دە، دەيدى—،«جەسىن يت اياعانىمدى باالمنان جالعىز دەگەندە جان»: سوندا اكەسى. ايتادى ايتقانىن
 وتىز ،ويىن كۇن قىرىق. دەيدى—،«سەن بۇل ساندىقتى اشپا، اشساڭ، كوپ قيىندىق كورەسىڭ: »ءبىراق بەرەدى،

 ءبىر ءجۇسىپ. اتتاندىرىپتى ەلىنە ءجۇسىپتى ەرتىپ، ءۋازىرىن قىرىق اكەسى كاراقۇستىڭ كەيىن جاساعاننان تويىن كۇن
ى ، سول بويدا بىردەمە جالت ەتە تۇسەدقالسا كەلىپ اشىپ دەپ—،«دەيسىڭ بار نە ساندىقتا وسى»: كەلگەندە ارالعا

تى. ايقايالپ« جۇرلەپ-جۇر»دە، ءجۇسىپتىڭ ۇستىنە التىن مۇنارا تىگىلە قاالدى. قىرىق ءۋازىر قىرىق، جەردەن 
ڭە بارعاندا ۇيى»ءجۇسىپ جۇرە المايدى. جۇرە الماي، جىالپ وتىرعان ءجۇسىپتىڭ قاسىنا ءبىر مىستان كەمپىر كەلىپ: 

 يتەۋىر،ا. جارايدى—.بۇيىرادى دەپ—،«ۇيىڭدە سەن تانىمايتىن ءبىر باال بار، سونى وسى ارالعا اكەپ تاستاپ كەت
 الىپس ساندىققا ءۇيدى كەلىسىپ، مىستان. ءجۇسىپ نادىجالى دەپ—بەر، سالىپ ساندىققا قايتادان ءۇيدى وسى

 .بەرەدى
كوپ كەشىكپەي ءجۇسىپ ۇيىنە كەلەدى. ۇيىندە ءوزى كەتكەننەن كەيىن تۋعان باالسى بار ەكەن. باالسىنىڭ اتى 

ر ىسەرىك ەكەن. ءجۇسىپ سول سەرىكتى الگى ارالعا تاستاپ كەت دەپ، قىرىق ۋازىرگە قوسىپ جىبەرەدى. قىرىق ءۋاز
ارىپ باالم، جىالما! سۋدىڭ ورتاسىنا ب»جولدا ارالعا تاستاپ كەتكەننەن كەيىن سەرىك جىالپ وتىرسا، مىستان كەلىپ: 

بويالپ قولىڭدى سەرمە، سوندا قولىڭا ەسىكتىڭ تۇتقاسى ىلىنەر، سول ەسىكتى اش تا جۇگىرە بەر. الدىڭنان تاعى 
 .دەيدى—،«ان شىعار، سول ساعان ءبىر جۇمىس تاپسىرارءبىر ەسىك شىعار. سول ەسىكتى اشساڭ الدىڭنان ح

. دەيدى—،«بۇگىن تىنىق، ەرتەڭ ءبىر جۇمىس تاپسىرامىن»مىستاننىڭ ايتقانىن سەرىك مۇلتىكسىز ورىندايدى. حان: 
 كەزدە سول. حان بۇيىرادى دەپ «بەر ورىپ اتقانشا تاڭ» بيدايدى كورىنبەيتىن قيىرى-ۇشى سەرىككە ەرتەڭىنە
 نەگە سەن»: وتىرسا جىالپ سەرىك. ەكەن جاستى سەرىكپەن كىشىسى ەڭ ەكەن، بار قىزى بەس حاننىڭ

تۋ، سو دا ءسوز بە ەكەن، ءجۇر، »ايتادى. سوندا قىز تۇرىپ:  جايىن قىزعا سەرىك. قىز دەيدى—«جىاليسىڭ؟
 ەڭىنەەرت. تاستايدى ورىپ دەگەنشە «ا»ء تولتىرىپ باۋعا بەس دا بارادى قىز. دەيدى—،«ەكەۋىمىز ورىپ كەلەيىك

ا، د ۇشىرادى تارىنى قاپ بەس بارىپ جەلگە سول ەكەن، جەل دۇلەي-االي داال. شىعادى ەرتىپ داالعا سەرىكتى حان
دەپ، بۇيىرادى. سەرىك قىزعا كەلەدى، قىز ەكەۋى تارىنى لەزدە بەس قاپقا جيناپ الىپ، اۋزىن « تاڭ اتقانشا جينا»

 ۇيرەتۋ ساعان تاعى، ول—دەگەندە سەرىك قۋانىپ كەتەدى. سوندا قىز:« ۇيرەت ات»بۋىپ قويادى. ەندى حان 
تىنە مىنگەندە ات كوككە ۇشادى. سوندا سەن وسى ۇس ال، بىرەۋىن شوقپاردىڭ ەكى مىنا سەن. تۇسەدى قيىنعا

ەر. تالعانىنا قاراما، ۇرا بشوقپارمەن اتتى باستان ۇر. ول سەنىڭ ۇرعانىڭا قاراماس، قولىڭ تاالر، ءبىراق قولىڭنىڭ 
 ەرتەڭىنە سەرىك. ورىندايدى ءدال ايتقانىن قىزدىڭ سەرىك. قىز دەيدى—ەگەر ۇرماساڭ، سول اتتىڭ ۇستىندە ولەسىڭ،

 بولىپ ات كەشەگى—حان ورداسىنا كەلسە، حاننىڭ باسى كوكپەڭبەك بولىپ ءىسىپ كەتكەن ەكەن. بۇعان سەبەپ
 بەس ەندى»: سەرىككە حان اڭعارىپ، كەلەتىندىگىن قوسقىسى كوڭىل سەرىككە ڭقىزىنى. ەدى ءوزى حاننىڭ جۇرگەن

ات كەلەدى، تورتەۋى تۇلپار، بىرەۋى اقساق  بەس اتا تاڭ. دەيدى—،«ال تاڭداعانىڭدى ىشىنەن سونىڭ كەلەدى، ات
تورت تۇلپاردىڭ بىرەۋىن الماي تۇرىپ، اقساق تايدى نەگە »تاي. سەرىك اقساق تايعا جابىسادى. حان تۇرىپ: ء

 ەندى. قايتارادى جاۋاپ دەپ—،«جارايدى ات جامان ماعان اداممىن، جامان وزىم»ء: سەرىك دەگەندە،—«االسىڭ؟
-ىزدەپ سەرىك. دەيدى—،«وسى قىزداردان سۇيگەن قىزىڭدى تاۋىپ ال»كومەدى دە:  ەجەرگ حان قىزىن بەس

 اننىڭح كومەكتەسەتىن وزىنە باياعى بۇل. شىعادى گۇلبارشىن قىزى سۇيگەن ءوزىنىڭ قازسا، جەردى ءبىر ىزدەپ
 .بوالدى سيقىرشى اسقان گۇلبارشىن. قوسادى گۇلبارشىندى پەن سەرىك حان. ەدى قىزى كىشى

 ساعىنعانىن نەلى سەرىك. دەيدى—«نەگە قامىعاسىڭ؟»ءبىر كۇنى سەرىك ەلىن ويالپ قامىعىپ وتىرعاندا گۇلبارشىن:  
 :سوندا قىز. ايتادى انىق
 .كىرىسەدى جابدىعىنا جول دەپ—كەرەك، دايارالنۋ جولعا—
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ەرىنە ەسەدى دە، جاتاتىن جءبىر كۇنى كەشكە گۇلبارشىن ەكەۋى قاشىپ كەتەدى. كەتەردە گۇلبارشىن شىناشاعىن ك 
ءبىر، جۋىناتىن جەرىنە ءبىر، شىعاتىن ەسىككە ءبىر تامشى قان تامىزىپ كەتەدى. تاڭەرتەڭ حان قىزمەتشىلەرىنە: 

 ترە ەكىنشى. دەيدى—،«جاتىر كيىنىپ جاڭا»: كەلىپ قىزمەتشى. دەيدى—«كۇيەۋ باالنى شاقىرىپ كەل!»
كۇتە كەلمەگەن سوڭ حاننىڭ ءوزى -دەپ حاباراليدى. كۇتە« تىرجا كەلە» رەت ءۇشىنشى. دەيدى «جاتىر جۋىنىپ»

كەلسە، ماناعى قىزمەتشىنىڭ كورىپ جۇرگەنى گۇلبارشىننىڭ قانى ەكەن. قىزىنىڭ قاشىپ كەتكەنىن بىلگەن سوڭ، حان 
—تا ەكى ق،قىزعالدا—قىرىق ۋازىرىنە قىزىن قۋدىرادى. قىرىق ءۋازىر سەرىككە جاقىنداي بەرگەندە، گۇلبارشىن

 مولدا—سەرىك. موال—ات ەكى اي،—گۇلبارشىن قۋعاندا، قايتا ءۋازىر قىرىق. قاالدى بولىپ قويشى—سەرىك قوي،
. تادىاي حانعا كورگەندەرىن كەلىپ. كەلەدى قايتىپ الماي ۇستاي كۇيەۋدى بەن قىز قاشقان ۋازىرلەر. قاالدى بوال
—تارات بالىق،—گۇلبارشىن قاسقىر،—. سوندا، سەرىكجاقىندايدى سەرىككە حان. شىعادى ىزدەپ ءوزى ەندى حان
: ىنەۋازىر قىرىق كەزدە سول حان. االدى ۇرتتان كەلىپ قاسقىر بەرگەندە، ىشە سۋدى كەلىپ حان قاالدى، بوال سۋ
 وزىنىڭء ءسويتىپ، گۇلبارشىن، پەن سەرىك. قايتادى ۇيىنە دەپ—،«بوالر جۇمىرتقا جارىلعان ءبىر قىز بۇل قوي،»

 جەتەدى. دەگەنىنە
 . التىن قۇس پەن سۇر قاسقىر3

بۇرىنعى زاماندا بولعان ءبىر پاتشا. ول پاتشانىڭ ءۇش ۇلى ءھام ءبىر ءجۇدا ۇلكەن باقشاسى بار ەكەن. سونداي باقشا 
ما، اۋرۋ ما ماقتاۋعا كەلەتىن ەدى. مۇنداي باقشا ول زاماندا دۇنيە جۇزىندە بولماعان. ەگەر بۇل باقشاعا قايعىلى 

كىسى كىرسە، قايعىلى كىسىنىڭ قايعىسى كەتىپ، اۋرۋ كىسى اۋرۋىنان ساالمات بولىپ شىعاتىن ەدى. بۇل باقشادا 
دۇنيە جۇزىندەگى نەشە ءتۇرلى جەمىستەر بار ەدى. پاتشا باقشاسىنداعى وسى جەمىس اعاشتارىنىڭ ىشىنەن بيىك 

سى كورەدى ەكەن. ول اعاشتا وسكەن ءبىر المانىڭ بىرەۋى التىنعا، تانىمەن ءجۇدا جاق-وسكەن ءبىر الما اعاشىن جان
بىرەۋى كۇمىسكە، ياعني ءارتۇرلى تۇسكە اينالىپ تۇرادى ەكەن. ءبىر زامان بۇل باقشاعا يەلەنگەن ءبىر التىن قۇس 

ى ويناپ ىلدجۇلت ەتىپ تۇرعان ءھام كوزى گاۋھار سەك-كەلگەن. التىن قۇستىڭ ءاربىر ءجۇنى التىن سەكىلدى جالت
تۇرعان. بۇل ءار كۇنى تۇنىمەن بۇل پاتشانىڭ باقشاسىنا ۇشىپ كەلىپ قونادى ەكەن. الگى پاتشانىڭ سۇيىكتى الما 
اعاشىنىڭ ءار ءتۇنى ءبىر الماسىن شۇقىپ، باسقاسىن قيىپ ءتۇسىرىپ كەتەدى ەكەن. كۇندەردە ءبىر كۇن پاتشا 

ن قاراسا، التىن سەكىلدى جاقسى الماسى ءجۇدا از قالعان. پاتشا بۇل باقشاسىنا شىقسا كەرەك. الما اعاشىنان الماسى
 ءىستى كورىپ قاپا بولعان، قايعىرا باستاعان. ءبىر كۇنى پاتشا ءوزىنىڭ ءۇش ۇلىن شاقىرىپ ايتقان.

 لەيىرىت ماعان قۇستى التىن جۇرەتىن كەلىپ باقشاعا ەكەن، كەلەدى قولىڭنان قايسىڭىزدىڭ ۇلدارىم، ءازيز اي،—ء 
. قايسىڭىز ۇستاساڭىز ءوز ومىرىمدە جارتى پاتشالىعىمدى بەرەمىن ءھام ولگەن ۋاقىتىمدا بارلىق بەرۋگە ۇستاپ

 قىلساق ەن قايعىرماڭىز،»: ەسىتىپ ۇلدارى پاتشادان ءسوزدى وسى. دەگەن —پاتشالىعىمدى وسيەت ايتىپ قالدىرامىن،
 .دەگەن—،«ۇستارمىز تا

باستايدى. اۋەلى ۇلكەن ۇلى باقشاعا بارىپ، تۇندە قاراۋىل تۇرعان. الگى الما اعاش بۇالر كەزەك قاراۋىل تۇرا 
تۇبىندە وتىردى. پاتشا ۇلى ۇيىقتاپ كەتكەن. سول ارادا التىن قۇس كەلىپ الماالرىن قيىپ، ءبىر الماسىن الىپ كەتكەن. 

ەڭگىسى. پاتشا تۇرعان، ۇلكەن ۇلىن پاتشا ۇلى ويانىپ كەتكەن. كوردى، الماالر قيىلعان. ءبىر الماسى جوق ەرت
دەگەن. ۇلى جاۋاپ بەرگەن نىساپ « اي، سۇيىكتى ۇلىم، الگى قۇستى كوردىڭ بە؟»شاقىرتقان ءھام سۇراعان، ء

دەگەن. ەكىنشى كۇنى قاراۋىلعا ەكىنشى ۇلى كەتكەن. الگى الما اعاشى « ەي، عازيز اتا، كورمەدىم»قىلىپ ايتقان: 
ءبىرازدان سوڭ تاعى ۇيىقتاپ كەتكەن. سول ارادا قۇس كەلىپ المانى قيىپ، ءبىر الماسىن تۇبىنە بارىپ وتىرعان. 

الىپ كەتكەن. ەرتەڭگىسى پاتشا ۇلىن شاقىرتقان. ۇلكەن ۇلى سەكىلدى جاۋاپ بەرگەن. ءۇشىنشى ۇلىنا كەزەك كەلىپ، 
 سوڭ باقشاعا وت سەكىلدى جالت ەتىپءۇشىنشى ۇلى باقشاعا بارىپ الما اعاشى تۇبىندە ەش ۇيىقتاماعان، ءبىرازدان 

جارىق بولعان قۇس كەلىپ قونعان دا الماالردى قيا باستاعان. پاتشانىڭ ۇلى حايال قىلىپ قۇيرىعىنان ۇستاعان. ءبىراق 
بۇالي ەتىپ ۇشىپ كەتكەن. پاتشا ۇلىنىڭ قولىندا قالعان ءبىر قاۋىرسىن. -ۇستاي الماي قالعان. التىن قۇس والي

، ۇلىن شاقىرتقان، ۇلى الگى قاۋىرسىندى الىپ بارىپ اتاسىنا بەرگەن. پاتشا قايران قالىپ ءتىپتى قۋانعان. پاتشا تۇرعان
ويتكەنى ول قاۋىرسىن قاراڭعى ءتۇندى كۇندىزگە اينالدىرعان. پاتشا وسى قاۋىرسىندى ءوزى وتىراتۇعىن ۇيگە قويعان 

التىن قۇس باقشاعا ءتىپتى كەلمەگەن. كوپ ۋاقىت دەپ. مۇنان سوڭ « بۇل قاۋىرسىن جوعالۋعا ءتيىس ەمەس»
ەي، مەنىڭ سۇيىكتى ۇلدارىم، نە بولسا دا سول التىن قۇستى »وتكەن سوڭ پاتشا جانىنا ۇلدارىن شاقىرىپ ايتقان: 

 ۇلى كەنۇل ارادا سول. دەيدى—،«تىرىلەي ۇستاپ اكەلگەنىڭىزگە بۇرىنعى ايتقان وسيەتىمدى ورنىنا كەلتىرەمىن
جۇدا اشۋى كەلىپ، نە بولسا دا بىرگە ىزدەيمىز دەپ كەڭەس ەتىپ ايتىپ قويعان ەدى. ء ىنىسىنە ۇلى نشىورتا مەن

مۇنان سوڭ ۇلكەن ۇلى مەن ورتانشى ۇلى اتاسىنان رۇقسات سۇراپ ءھام قابىل دۇعاسىن الىپ التىن قۇستى ىزدەپ 
ى دە جىبەر اي، اتا، مەن»نا جالىنا باستادى: شىعىپ كەتكەن. اعاالرى شىعىپ كەتكەن سوڭ پاتشانىڭ كىشى ۇلى اتاسى

سۇيىكتى ۇلىم، سەن جاس باالسىڭ، ۇزاق جولعا ءجۇرىپ كورمەگەنسىڭ، مەجەلى جەرگە »اتاسى ايتقان: «. ىزدەۋگە
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 نە»: تىلەگەن ءوتىنىپ اتاسىنان ۇلى كىشى سايىن ساعات سايىن، كۇن. دەگەن—،«ءالى اعاالرىڭ بارماعان دا بوالر
 اتاسى. ىبولد بولمايتىن جىبەرمەسە ۇلىن كىشى پاتشا اقىر. دەپ—«ۇقسات ەتىڭىزر بەرىپ، باتاڭىزدى دا بولسا
 ارعانىنب جاققا قاي دە ءوزى بارا-بارا. كەتكەن شىعىپ جولعا ءمىنىپ اتقا ءبىر ۇلى كىشى قىلىپ، دۇعا قايىر كوپ

. «پە ەكەن، االسا ما ەكەن؟ بيىك ەكەن، با جاقىن ەكەن، پا الىس»: باستاعان ويالي جاتىپ بارا كەتىپ. بىلمەگەن
 تاعى نەەرتەڭى. تۇرعان اعىپ بۇالقتار ءشوپتى، جاسىل—ءجۇرىپ بارىپ ءبىر جەرگە جەتكەن. ول ءبىر جاقسى ساحارا

 بىرازء. كەتكەن شولدەن تاقىر الگى سوڭ العان دەمىن ءبىراز. كەزدەسكەن ءشول تاقىر الدىنان جۇرگەن، كەش ءبىر
شتى كورەدى. اعاشقا جازىلعان جازۋ بار ەكەن. جازۋدى وقىپتى. اعاشقا جازىلعان سوزدەر: اعا بيىك ءبىر سوڭ انبارع
جاالڭاش بولىپ، -وسى اعاش جانىندا ءۇش جول بار: وڭعا، سولعا، تۋرا. تۋرا جولمەن كەتسە، ول كىسى اش»

ىپ، ءوزى ساالمات قاالدى. اعاشتان سول جاققا ساالمات قاالدى. وڭ جاقتاعى جولعا تۇسسەڭ، اتتى بولسا اتى ءول
 سىرىپتاپ قۇدايعا پىسىپ، ءىشى ءجۇدا ۇلىنىڭ پاتشانىڭ. جازىلعان دەپ—،«كەتسە، ول كىسى ءولىپ، اتى قاالر

 «تابىالر مال قالسام ءوزىم ولسە، اتىم» ويالعان ۇلى پاتشا. كەتكەن ءجۇرىپ ءتۇسىپ جولعا قاراعان جاققا وڭ اعاشتان
كۇن جۇرگەن. ءۇشىنشى كۇن بولعاندا بۇعان ءبىر جاقتان كەلىپ ءبىر سۇر قاسقىر  ەكى جۇرگەن، كۇن ءبىر دەپ

ەي، جاس جىگىت، سەن اۋليەسىڭ. اعاشتاعى جازۋدى كورگەنسىڭ. »جولىقتى. بۇل سۇر قاسقىر تىلگە كەلىپ ايتتى: 
دەپ بۇل باالنىڭ  «كوپ ات پاتشادا» اداار سول دەپ،—،«وندا جازعان وڭ تاراپقا كەتسەڭ اتىڭ باسى جوعاالدى

تۋىسقانىنان -اتىن ءبىر شەتكە الىپ بارىپ جەي باستاعان. پاتشانىڭ باالسى اتىنان ايرىلعان سوڭ وزىمەن بىرگە تۋعان
ايرىلعان سەكىلدى شەتكە بارىپ جىالي باستاعان. ءبىرازدان سوڭ جاياۋالپ كەتتى. ءبىر كۇن، ءبىر ءتۇن ءجۇرىپ 

ە شارشادى. ءبىراز دەمىن الۋعا وتىردى. سول ارادا ارتىنان سۇر قاسقىر شاۋىپ كەلىپ ءھام ونى قۋىپ باال مۇلد
ەپ. د« مەن پاتشا ۇلى جايالۋ بارۋىڭدى قىزعانىش ەتىپ ءھام اتىڭدى مەن جەدىم»جەتىپ وسى ءسوزدى ايتتى: 

ۇمىسپەن ءجۇرسىڭ، جۇمىسىڭدى ماعان اي، پاتشانىڭ ۇلى، سەن نە ج»سۇر قاسقىر بۇل باالدان سۇراي باستادى: ء
. دەيدى—،«مىن ۇستىمە مەنىڭ»: قاسقىر سۇر. ايتادى قاسقىرعا سۇر ءبارىن جۇمىسىنىڭ ۇلى پاتشا. دەيدى—«ايت؟
 ىنانارت قاسقىر دا بولسا ات شاپشاڭ سونشالىق ءجۇرۋى شاپشاڭ سوندا. كەتتى جۇگىرىپ قاسقىر ءمىندى، باال

ش بولعان سوڭ بۇالر كەلىپ ءبىر تاس جولعا جەتتى. ول كە كۇن. بولدى كەش كۇن بارا-بارا. ەمەس جەتەرلىك
ۋاقىت جەتتى، ءتۇس مەنىڭ ۇستىمنەن. وسى تاس جولعا »تاس جول شاماسىز بيىك ەكەن. سۇر قاسقىر ايتتى: 

والدى التىن بورمەلەپ شىق. وسى جولدان تۇسكەنسىن ءبىر باقشا كورەرسىڭ. سول باقشادا ءبىر التىن قاپاس ىشىندە 
قۇس. االرسىڭ، ءبىراق قاپاسقا تيمە. ەگەردە قاپاسقا تيسەڭ ولەسىڭ. نەگە دەسەڭ سول ساتتە قاراۋىلشىالرعا حابار 

 بويىمەن جول ۇلى پاتشا. دەيدى—،«ءتيىپ ول باقشادان شىعىپ كەتۋگە بولمايدى. سول ساعاتتا سەنى ۇستاپ االدى
تان الىپ شىعا باستاعاندا پاتشا ۇلىنا وي ءتۇستى. قاپاس. كوردى قۇستى التىن ءھام كىردى باقشاعا شىعىپ ورمەلەپ

 االم ەشىپش قاپاستى التىن بارىپ قايتا. دەپ—،«التىن قاپاسسىز قۇستى الىپ ءجۇرۋ قيىن بوالر»وزىنە ايتتى: -وز
اسى ب ءبىر ىقتىڭشىب تەمىر دەجەر بايالعان قاپاستى. كەتتى تولىپ شۋعا ءىشى باقشانىڭ باستاعاندا شەشە قاپاستى دەپ

پاتشانىڭ ۇيىنە كىرگەن ەكەن. ەڭ باسىنا ۇلكەن قوڭىراۋ بايالعان ەكەن. ول قوڭىراۋدىڭ سىلدىراعان داۋسىمەن 
قاراۋىلشىالر بۇل جىگىتتى كەلىپ ۇستايدى. التىن قۇستىڭ يەسى ول جەردىڭ پاتشاسى الماتحان اتتى حان ەكەن. 

نداي ۇيات ەمەس پە ساعان وسى»سى ەكەن. بۇل، پاتشا باالسىنا، بەك قاتتى اشۋالنىپ: المات پاتشا ءجۇدا اشۋشاڭ كى
 ورقىپق جىگىت. دەيدى—،«ءىس ىستەپ ءجۇرۋىڭ. ءوزىڭ قانداي ادامسىڭ. قاي پاتشانىڭ ەلىنەنسىڭ، اتىڭ كىم؟

 سەن» :سۇرايدى جىگىتتەن المات. دەيدى—،«فارمۇچ اتىم مەنىڭ. ۇلىمىن پاتشانىڭ دەگەن حيكمەت مەن»: كەتىپ
 لتىنا ءبىر باقشاسىن پاتشامىزدىڭ بىزدىڭ»ء: بەرەدى جاۋاپ دەپ بىالي ءفارمۇچ. دەيدى—،«ەگە كەلدىڭ؟ن مۇندا
 الىپ لماا ءبىر ءھام ەدى قياتىن الما اعاشىنان الما باقشامىزداعى كەلىپ تۇندە سايىن كۇن. ەدى العان يەلەنىپ قۇس

 اسج ەي،»: ايتتى پاتشا المات. دەيدى—،«ىبەردىج اتام مەنى اكەلۋگە ۇستاپ ونى ءۇشىن سونىڭ. ەدى كەتەتىن
 ەگەر»: ايتادى جىگىت. دەيدى—،«ەدى ەمەس كەرەك ساعان ءىس بۇل تۇرىپ بوال ۇلى پاتشا ءوزىڭ جىگىت،

—،«ىمكەلگەن مەنىڭ ءۇشىن سونىڭ. دەگەن قويامىن ەتىپ پاتشا ورنىما اتام اكەلسەم، ۇستاپ قۇستى التىن وسى
 .دەدى

سەن ونداي بولسا، جاقسىلىقپەن سۇراساڭ، ءبىر اۋىز ءسوز سويلەمەي بەرەر ەدىم. جاقسى بوال ما، »المات ايتتى: 
سەنىڭ وسى ءىسىڭدى بىرنەشە اعىالمناما جازدىرىپ ءاربىر جەرگە تاراتسام. تەك سەنىڭ جاستىعىڭدى ەسكەرىپ سەنى 

 ءۇشىنشى دەگەن بالەن—ماعان سەن ءبىر قىزمەت كورسەتسەڭ. ول قىزمەتقۇتقارامىن ءھام كوپ مال بەرەمىن، 
 لكەنۇ بيىك ءبىر جەردە، شاقىرىم مىڭ شاھاردان وسى مەملەكەت ول بار، ات جالدى التىن ءبىر مەملەكەتىندە پاتشا
 قۇستى نالتى وسى ايتپاي ءسوز ءبىر ساعان اكەلسەڭ، تاۋىپ اتتى جالدى التىن سول ماعان سەن ەگەر ارتىندا، تەڭىز
 بۇل .دەيدى—،«رەمىن. ەگەر وسى قىزمەتتى قىلماساڭ قاراق اتىڭدى بۇكىل ءدۇنياعا تاراتامىنبە تانىممەن-جانىم
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 سۇر ىگىت،ج كەلگەن جانىنا قاسقىر. كەتەدى شىعىپ ءيىپ باس بولىپ كەلمەكشى تاۋىپ اتتى پاتشاعا المات جىگىت
 .بەرەدى سويلەپ ءبارىن ىستەرىنىڭ وتكەن باسىنان قاسقىرعا

 ۇلى پاتشا. دەيدى—،«اي، جىگىت، مەنىڭ ايتقانىمدى نەگە تىڭدامادىڭ. نەگە الدىڭ التىن قاپاستى»قاسقىر ايتتى: ء
 مەنىڭ ەنس ەندى شىعار، ءىسى قۇدايدىڭ قايىر،»: ايتادى قاسقىر. دەيدى—،«ايىپتىمىن الدىڭدا سەنىڭ»: قاسقىرعا
. پاتشا ۇلى قاسقىردىڭ جەلكەسىنە مىنەدى. دەيدى—،«بارامىن الىپ سوندا سەنى مەن بارساڭ قايدا ءمىن، ۇستىمە

سۇر قاسقىر اتقان وق سەكىلدى شابادى. ءبىر زاماننان سوڭ پاتشا ايتقان مەملەكەتكە دە تۇندە بارىپ جەتكەن. ناق 
قازىر بار، تەز وسى البارعا كىر، ء»ءتۇن ورتاسىندا اق تاستان ىستەگەن الباردىڭ قاسىنا كەلەدى. قاسقىر جىگىتكە: 

قاراۋىلشىالر ۇيىقتاعان سوڭ اتتى، ياعني، التىن جالدى اتتى الىپ شىق. ءبىراق دۋالدا التىن جۇگەن بوالر، وعان تيمە، 
 التىن دۋالداعى كوزى جىگىتتىڭ ارادا سول. الدى اتتى. كىرەدى البارعا ۇلى پاتشا. دەيدى—،«ەگەر تيسەڭ ولەسىڭ

الر ويانىپ، شۋ ەتە قالىپ قاراۋىلشى-ىسى كەلىپ العاندا البار شۋالع. قىزىقتى ءجۇدا جۇگەنگە جىگىت ءتۇستى، جۇگەنگە
ي ەلدەنسىڭ قا»البارعا كىرىپ، پاتشا ۇلىن ۇستاپ پاتشانىڭ الدىنا كىرگىزدى. پاتشا جىگىتتەن سۇراي باستايدى: 

ساعان »تكە: ىگىج پاتشا. ايتتى ءبارىن ەكەنىن ۇلى كىسى ايقاند ۇلى پاتشا. دەيدى –، «ءھام قانداي ادامنىڭ ۇلىسىڭ
مۇنداي ءىس ىستەۋ جاراي ما، ءوزىڭ ءبىر پاتشانىڭ ۇلى ەكەنسىڭ قايىر، بۇل كۇناڭدى كەشەمىن، ماعان ءبىر قىزمەت 

 اۋشىج مەن جىلدار نەشە بار، قىزى سۇلۋ ءبىر ونىڭ بار، پاتشا ءبىر مەملەكەتتە ءبىر سول—ىستەسەڭ. قىزمەت
ەرسىن دەپ، ول ماعان قىزىن بەرمەدى، ەگەر سول قىزدى اكەلىپ بەرسەڭ ب ماعان قىزىن بولدىم، عاشىق جىبەردىم،

بارلىق كۇناڭدى كەشەمىن. ەگەر اكەلمەسەڭ قاراقتىعىڭدى ءار مەملەكەتكە جازۋ جازىپ تاراتامىن ءھام قاراقتىعىڭدى 
ستى ورنىنا كەلتىرسەڭ التىن جالدى اتتى، التىن جۇگەندى ءوز ءاربىر كىسى ءبىلىپ مازاق قىالر. ەگەر وسى ءى

ىقتيارىممەن ساعان بەرەمىن. ەگەر ءسىز باستان جاقسىلىقپەن سۇراساڭ جاقسى دەپ ءبىر اۋىز ءسوز ايتپاي بەرۋشى 
-جىالي بولىپ بىلمەك قىزدى بەرىپ، ۋادە سوڭ سونان دا تۇردى ويالپ زامان كوپ ۇلى پاتشا. دەيدى—،«ەدىم

تقان ءسوزدى نەگە اي»كۇيىن ايتادى. قاسقىر ايتتى: -اق قاسقىرعا جاياي-باستان. كەلدى جانىنا قاسقىردىڭ سۇر جىالي
—،«باستادى مەنى سوالي قۇداي مەندە، ايىپ»: جىگىت. دەيدى—،«تىڭدامادىڭ، نەگە ءتيدىڭ ول التىن جۇگەنگە

وندا ەنى سس مەن دا بولسا قايدا ءمىن، ۇستىمە مەنىڭ ءجۇر،. ەندى بولدى بوالرى جارايدى،»: ايتتى قاسقىر. دەيدى
 ىزق الگى سوڭ وتكەن ۋاقىت ءبىراز. جوق حال سويلەۋگە شاپقان، قاتتى ءجۇدا قاسقىر. دەدى—،«الىپ بارامىن

 تۇس»ء: تكەجىگى قاسقىر سۇر. باقشا ىشىندە اينالدىرعان، ريشاتكامەن التىن شاھارى. جەتتى بارىپ ەلىنە اتاسىنىڭ
گەن جولمەن قايتىپ جول ۇستىندەگى ەمەن اعاش تۇبىندە مەنى كۇتىپ كەل ءبىز. بار تاپسىرىپ الالعا ءھام ۇستىمنەن

 اتكانىڭريش التىن قاسقىر سۇر. تۇرادى كۇتىپ تۇبىندە ەمەن بارىپ ايتقانداي قاسقىر ۇلى پاتشا. دەيدى—،«تۇر
 .تۇرادى بۇعىپ بارىپ جانىنا

رە سۇر جۇ-شىققان. كۇن باتقان سوڭ ءوزىنىڭ بىرگە جۇرەتىن قىزدارىمەن پاتشا قىزى جۇرە پاتشا قىزى باقشاعا
قاسقىر جانىنا ءبىراق كەلگەن. سول ارادا سۇر قاسقىر ريشاتكا ۇستىنەن سەكىرىپ ءتۇسىپ، پاتشا قىزىن كوتەرىپ الىپ 

جاسىل  ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ ءوزى ايتقانجەلكەسىنە سالىپ، سەكىرىپ شىقتى دا شاۋىپ كەتتى. ءجۇدا قاتتى شابۋمەن 
 ەمەن تۇبىنە كەلىپ جەتتى. پاتشا ۇلىن دا قىزبەن بىرگە ارقاسىنا مىنگىزىپ الدى.

والر كەتە بەرسىن. ەندى ءبىز پاتشا قىزى جۇرگەن باقشاعا كەلەيىك. قاسقىر پاتشا قىزىن الىپ شىعىپ كەتكەن سوڭ، 
ىرىپ ايتتى. پاتشا بۇل ءسوزدى ەستىگەن سوڭ جۇيرىك اتپەن قاسقىر ارتىنان جانىندا بىرگە جۇرگەن قىزدار پاتشاعا ك

قۋارعا شىقتى. ءبىراق قاسقىر ارتىنان جەتە المادى. ەندى سۇر قاسقىر ۇستىندەگى پاتشا قىزى مەن پاتشا ۇلىنا كەلەيىك. 
يدى. ل دەگەن پاتشاعا جاقىندامۇندا قىزعا جىگىت عاشىق بوالدى، قىز جىگىتكە عاشىق بوالدى. قىزدى والر الىپ كە

پ تۇسە دوماال-جىگىت قايعىرا باستادى ءھام قىزدى پاتشاعا بەرگىسى كەلمەي جىگىتتىڭ كوزىنەن جاستارى دوماالپ
 سۇر گىتجى. دەيدى—،«نەگە قايعىراسىڭ»باستادى. جىگىتتىڭ مۇنداي بولعانىن سۇر قاسقىر كورىپ جىگىتكە: 

ىزىنا انىم، قانىممەن بۇل پاتشا قج ءتانىم، قىالم، نە مەن جىالمايىن، نەگە قاسقىر، رسۇ دوستىم، جان اي،»ء: قاسقىرعا
عاشىق بولدىم. ونان ءبىر ساتكە ايرىلىپ تۇرۋعا ءحالىم جوق. پاتشاعا ايتسام قىزدى بەرمەيدى. باسقاداي ءحالىم 

ايىالدى. وسى ىستەر ءۇشىن ءجۇدا جوق، ەگەر التىن جالدى ات ءۇشىن بەرمەسەم مەنىڭ ۋادەسىز اتىم ءھار جاققا ج
 انەج ەتتىم قىزمەت كوپ ساعان مەن جىگىت، ەي،»: قاسقىر سۇر. بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«قايعىرام، قاسقىر دوسىم

 التىن ھامء بارىپ الىپ جانىنا پاتشا مەنى. بواليىن قىز سول ءقازىر مەن. كورسەتەيىن قىزمەت ءبىر دا بولسا ونداي
عا شىعىپ جۇرۋگە سۇرارمىن. ول مەنى داال پاتشادان سوڭ وتكەن ۋاقىت ءبىراز مەن. كەت الىسقا دا ال اتتى جالدى

 ۇرس سوزدەردى وسى. دەيدى—،«ءوزىنىڭ باعۋشى قىزدارىمەن جىبەرەر سول ۋاقىتتا مەن سەنىڭ جانىڭدا بوالمىن
 جەرگە پالەن اقىزع اۋەلى جىگىت. بولمادى ايىرارلىق ءتىپتى. بولدى قىزى پاتشا جۇمعانشا-اشىپ كوز دا ايتادى قاسقىر
انىمەن ت-قىز فورىمىنداعى قاسقىردى جەتەكتەپ پاتشا جانىنا كىرەدى. پاتشا كورگەن سوڭ جانى دەپ، تۇر بارىپ

قۋانعانعان نە قىلۋعا بىلمەيدى. شاتتانىپ وتىرىك قىز بولعان قاسقىردى االدى دا ءھام التىن جالدى اتتى جىگىتكە 
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ىت ءجۇدا قۋانىپ التىن جالدى اتقا ءمىنىپ، ءوزى عاشىق بولعان قىز جانىنا بارىپ ءوز قاسىنا ءمىندىرىپ بەرەدى. جىگ
بىرگە كەتەدى. پاتشا جانىندا سۇر قاسقىر پاتشا قىزى بولىپ ءبىر كۇن تۇردى، ءۇش كۇن تۇردى. ءتورتىنشى كۇن 

مەن سەنى جۇرۋگە نەگە شىعارمايىن، جانىم، »شا: سۇر قاسقىر پاتشادان داالعا شىعىپ جۇرۋگە رۇقسات سۇرادى. پات
 .بەردى رۇقسات شىعۋعا داالعا قىزدارىمەن قىزمەتكەر ءوزىنىڭ دەپ—،«سەنىڭ ءۇشىن جانىم قۇربان بولسىن

الگى جىگىت پەن شىن پاتشا قىزى سۇر قاسقىردى ۇمىتادى. سول ارادا جىگىتتىڭ ەسىنە جان دوسى سۇر قاسقىر 
دەگەندە سول ارادا والردىڭ كوزىنە سۇر قاسقىر كورىندى. « دوسىم سۇر قاسقىر قايدا ەكەنمەنىڭ جان »تۇسەدى. 

احۋال سۇراپ، جىگىت پەن قىز سۇر قاسقىرعا مىنەدى. التىن جالدى اتتى بۇالر -سۇر قاسقىر كەلىپ امانداسىپ حال
جەتۋگە از قالعاندا بۇالر ءبىر دەگەن پاتشاعا « التىن جالدى اتتى الىپ كەل»وزدەرىمەن بىرگە ەرتىپ كەتەدى. 

سۇر قاسقىرىم، سەن ماعان كوپ قىزمەت قىلدىڭ، راقمەت، الدا »جەرگە توقتايدى. جىگىت سۇر قاسقىرعا جالىنادى: 
رازى بولسىن. ەندى تاعى ءبىر قىزمەت قىلساڭ مۇنان سوڭ قىزمەت قوسپاس ەدىم. بۇل التىن جالدى اتقا ءجۇدا 

دى. پ التىن جالدى ات بوالاۋنا جەرگە دەپ، «بوالدى» قاسقىر سۇر. دەيدى—،«كەلمەيدىيەلەندىم ءتىپتى ايرىلعىم 
جىگىت سۇلۋ قىزى مەن التىن جالدى اتىن قالدىرىپ، ءوزى التىن جالدى ات بولعان سۇر قاسقىردى ءمىنىپ پاتشا 

ۇيىپ جىگىتتىڭ قولىن ءسجانىنا كىرەدى. پاتشا بۇالردى كورىپ قاتتى قۋانىپ ءجۇدا شات بوالدى. قارسى شىعىپ 
ءوزىنىڭ سالتاناتتى ۇيىنە الىپ كىرەدى. جىگىتتىڭ قۇرمەتىنە جاقسى زياپات بەرەدى. ءجۇدا جاقسى قۇرمەتتەدى. 

تۇرلى تاعامدار، شاراپتار بولدى، زياپاتىندا وتىردى ءبىرازدان سوڭ جىگىت ءوزىنىڭ ەلىنە قايتاتىن ۋاقىتى -ءتۇرلى
دەپ، التىن قۇس پەن التىن قاپاستى شاتتانىپ بەرىپ « جارايدى»ى. پاتشا بۇعان بولعانىن پاتشاعا ەسكەرتەد

جىبەرەدى. جىگىت بۇالردى الىپ قاالدان شىعىپ كەتتى ءھام ءوزىنىڭ سۇلۋ قىزىنىڭ جانىنا باردى. ەكەۋى التىن 
وزىنىڭ باياعى پاتشا ءجالدى اتقا ءمىنىپ ءھام التىن قۇس پەن التىن قاپاستى الىپ كەتتى. ءبىر كۇن وتكەن سوڭ 

جالعان التىن جالدى اتىن ەرتتەپ اڭعا شىقپاقشى بولىپ قىزمەتشىلەرىنە ەرتتەتەدى. پاتشا ءمىنىپ شىعىپ كەتتى. پاتشا 
التىن جالدى اتتى ۇرا باستاعان ەدى. اشۋالنىپ التىن جالدى ات سۇر قاسقىر بولدى. پاتشانى ۇستىنەن جىعىپ 

سۇر قاسقىر شاۋىپ وتىرىپ شىن التىن جالدىعا ءمىنىپ كەتكەن جىگىت پەن شىن  ءتۇسىردى. ءوزى شاۋىپ كەتتى.
پاتشا قىزى ارتىنان جەتتى. سۇر قاسقىرعا جىگىت ءمىنىپ، قىز التىن جالدى اتقا مىنەدى. ءسويتىپ، بۇالر سوالي ەتىپ 

شىن  مەن ساعان»قاسقىر: بارا العاشقىدا سۇر قاسقىر جىگىتتىڭ اتىن جەگەن جەرگە جەتىپ توقتايدى. سۇر -بارا
ىقىالسىممەن كوپ قىزمەت ەتتىم. وسى ورىندا سەنىڭ اتىڭدى جەدىم، سول ورىنعا جەتكىزدىم. ەندى مەنىڭ ۇستىمنەن 

 ۇلى پاتشا. دەيدى—،«ساۋ بول-ءتۇس. ءمىن ءوزىڭنىڭ التىن جالدى اتىڭا ءھام قايدا بارساڭ سوندا بار. حوش
. ءجۇدا ىسسى بولعان كۇن. شارشاعان ءجۇدا بارا-بارا جولىمەن ءوز بۇالر. ايرىالدى كورىسىپ جىالپ قاسقىرمەن سۇر

وزدەرىنىڭ شاھارالرىنا از جەر قالعاندا توعاي جانىنا ءبىر اعاش تۇبىنە دەم الماق ءۇشىن جاتادى. التىن جالدى اتتى 
ىڭ، ىنا قويىپ، وزدەرى جۇمساق ءشوپتسول اعاشقا بايالپ قويعان. التىن قۇستى التىن قاپاسپەن وزدەرىنىڭ باس جاع

ۇستىنە جاتقان. سويلەسە سويلەسە بۇالر ۇيىقتاپ كەتكەن. سول ۋاقىتتا بۇل جىگىتتىڭ ەكى اعاسى التىن قۇستى ىزدەپ 
كەتكەن جەرلەرىنەن بوس قايتىپ كەلە جاتىر ەكەن. ءىنىسى جاتقان جەرگە كەلىپ جەتكەن اعاالرى التىن قۇس پەن 

ورىپ قاتتى قىزىقتى. ءوزىنىڭ ءىنىسىن ولتىرمەكشى بولىپ، ءبىر اعاسى قانجارىن قىنابىنان شىعارىپ التىن قاپاستى ك
ءىنىسىن جارىپ تاستادى. پاتشا قىزىن وياتىپ سۇراي باستاعان اتىڭ كىم، قاي جەردىڭ، قاي پاتشانىڭ، قاي شاھاردىڭ 

زى ءوزىنىڭ عاشىق بولعان جىگىتىنىڭ قانجارمەن جونىن، قاي جەردەن ەكەندىگىن سۇرادى. پاتشا قى-دەپ ودان ءاتى
مەن سونداي دەگەن پاتشانىڭ قىزىمىن. مەنى »جارىلىپ قالعانىن كورىپ ءجۇدا قاتتى جىالي باستادى ءھام ايتادى: 

اكەلگەن ءسىزدىڭ ءىنىڭىز. ونى ۇيىقتاعان ۋاقىتتا قايسىڭىز ءولتىردىڭىز. بۇل باتىرلىق ەمەس قوي. ەگەر سىزدەر ونى 
 .دەيدى—،«ياۋ ۋاقىتىندا ولتىرگەن بولساڭىز، ول ۋاقىتتا ءبىر ءسوز بولماس ەدىو

. كەلەدى اشاھارىن الىپ بارىن—ەكى اعاسى قىزدىڭ ءسوزىن كەرەك تە قىلمايدى. التىن جالدى ات، التىن قۇس، ءقىزدى
—،«وسىڭىزق ايتقاسىن سونى ،بار ارىزىم: حانعا قىز. بوالدى قوسپاق باالسىنا ۇلكەن قىزدى حان قىلىپ توي ۇلكەن
 :حان. دەيدى

 دەيدى.—ايت، ارىز، قانداي—
اياق كورگەندەرىن بايان قىالدى. حان نانارىن دا، نانباسىن دا بىلمەي سول ارادا دەرەۋ كىشى باالسىنىڭ -قىز باستان

پ، ءتىرىلتىپ جاراالرىن جاالپ جازىولىگىنە كىسى اتتاندىرادى. كىسىلەر بارسا، باسىندا ءبىر سۇر قاسقىر حان باالسىنىڭ 
الىپ وتىر ەكەن. كەلگەندەر جىالپ كورىسەدى. قاسقىرمەن حوش ايتىسادى. بىرەۋلەرى ءسۇيىنشى سۇراپ حانعا قايتا 
شابادى، شاھارعا كەلگەن سوڭ اكەسىمەن كورىسىپ، ەكى اعاسىن حان مالعا قۇل قىلىپ قويادى. مىنا باالسىنا حان 

 پ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەپ، ءوز ورنىنا حان قويىپتى.سۇيىكتى قىزىن قوسى
 . التىن توپاي4
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وتكەن ۋاقىتتا ءبىر باي بولىپتى. مۇنىڭ پەرزەنت دەگەندە جالعىز ۇلى بوالدى. باي ءبىر كۇندەرى جىلقىالرىن سۋارۋعا 
رى ن. بايدىڭ ايداپ كەلگەن جىلقىالقىزىل شيكى وكپە ءجۇزىپ ءجۇر ەكە-كولگە كەلسە، كولدىڭ ىشىندە ءبىر قىپ

كولدەگى ءجۇزىپ جۇرگەن وكپەدەن ۇركىپ سۋعا تۇسپەي قويادى. الگى جەردە باي جىلقىالرىن ءيىرىپ قۇدىققا قانشا 
 ايداسا دا سۋعا تۇسىرە المايدى.

دە  كەتەدى سول ارادا باي قۇرىعىن قولىنا الىپ سۋدا ءجۇزىپ جۇرگەن وكپەنى تۇرتكەن ەكەن، وكپە سۋعا باتىپ
الدەن ۋاقىتتا جالماۋىز كەمپىر بولىپ سۋدان شىعا كەلىپ، بايدىڭ جاعاسىنان اال كەتەدى. سول ارادا بايدىڭ كوزى 

—،«ات باسىنداي التىن بەرەيىن، قويا بەر»االقانداي بوپ قورقىپ كەتەدى. باي جالماۋىز كەمپىرگە جالىنادى. 
 وياق كەمپىر. دەيدى—،«بەر قويا بەرەيىن، ءبارىن جىلقىالردىڭ سىو». بەرمەيدى قويا كەمپىر جالماۋىز. دەيدى

 ندەدەگە—«ەندى نە بەرەيىن؟»ەرمەيدى. باي اقىرىندا نە بەرسە دە كەمپىردەن قۇتىال المايتىن بوالدى. باي: ب
 ەرمەكشىب باالسىن جالعىز باي. تاتتى—ءجان. دەدى—،«بەرەيىن قويا سوندا بەر، باالڭدى جالعىز»: ايتادى كەمپىر
 باي. دەيدى—،«باالڭدى قاي جەردە بەرەسىڭ؟»دى: ايتا كەمپىر. بەرەدى قويا بايدى كەمپىر سونىمەن. بوالدى
 سول تاۋداقىس سەن كەتەيىن، تاستاپ قىستاۋعا توپايىن التىن باالمنىڭ سوندا كوشەمىن، جايالۋعا ەرتەڭ»: ايتادى

 كەتىپ داپاي جىلقىالرىن بەرىپ، ۋادەسىن كەمپىرگە جالماۋىز يبا سونىمەن. دەيدى—،«وتىراسىڭ جانىندا توپايدىڭ
 دى.قاال

ەرتەڭىندە باي قىستاۋىنان جايالۋىنا قاراي كوشەدى. جالعىز باالسىنىڭ التىن توپايىن ۇمىتتىرىپ قىستاۋعا تاستاپ 
ى. اكەسى توپايىن جوقتايدكەتەدى. بايدىڭ ەلى تەگىس جايالۋعا كوشىپ بارادى. ءبىر مەزگىلدە جالعىز باالسى التىن 

. دەيدى—،«اي، كوشەمىن دەپ اسىعىپ جۇرگەندە ۇمىتىپ قىستاۋدا قالعان. بارىپ الىپ قايتا عوي-اتتەگەن»سوندا: 
 باي ونداس. دەيدى—،«بارايىن؟ ءمىنىپ تايعا قانداي ال،»: سۇرايدى اكەسىنەن بولىپ، بارماقشى ءمىنىپ تايىنا باال

 .دەيدى—،«مىن سونى قاراسا، قايسىسى جۇگەنىڭە سىلدىرالت، جۇگەنىڭدى دا بار جىلقىعا»: ايتادى
باال جىلقىالرىنا بارىپ، جۇگەنىن سىلدىرالتقان ەكەن، بارلىق جىلقىالردىڭ ىشىندە ءبىر قوتىر تاي عانا باالعا قارايدى. 

ۋاقىتتا باال قوتىر تايمەن باال سول قوتىر تايدى ۇستايدى دا جۇگەندەپ ءمىنىپ قىستاۋعا قاراي تارتادى. ءبىر 
شەشە، »قىستاۋعا كەلەدى. جۇرتىنا كەلسە، توپايدىڭ جانىندا ءبىر جالماۋىز كەمپىر وتىر ەكەن. باال كەمپىرگە ايتادى: 

 رساموتى مەن ال، ءتۇسىپ ءوزىڭ شىراعىم،»: ايتادى كەمپىر سوندا. دەيدى—،«اناۋ جاتقان توپايدى الىپ بەرشى؟
ە مايمىن، مىنسەم، تۇسال مىنە تۇسسەم، مەن»: ايتادى باال سوندا. دەيدى—،«المايمىن وتىرا امتۇرس المايمىن، تۇرا

 تا توپايدى التىن بارىپ سىدىرتىپ تايمەن باال مەزگىلدە ءبىر دا تۇرادى ءبىراز ءۇستىپ. دەيدى—،«المايمىن
 ءبىر ەمپىرك كەزدە ءبىر. كەلەدى قۋىپ كەمپىر كەلەدى، قاشىپ باال. قۋادى تۇرا كەمپىر جالماۋىز. قاشادى اال ۇستىنەن
بەرگەندە تايدىڭ ءبىر اياعىن جۇلىپ تۇسەدى. تاي ءۇش اياعىمەن قاشا بەرەدى. كەمپىر جى اتىپ الىپ جۇلىپ ءتىسىن

تاعى ءبىر ءتىسىن جۇلىپ الىپ جىبەرگەندە تاعى ءبىر اياعىن جۇلىپ تۇسەدى. تاي ەكى اياعىمەن قاشادى. كەمپىر 
ىر ءتىسىن جۇلىپ الىپ جىبەرگەندە ءۇشىنشى اياعىن جۇلىپ تۇسەدى. تاي جالعىز اياعىمەن قاشا بەرەدى. تاعى ءب

كەمپىر ءبىر اياقتى تاعى ءبىر كۇرەك تىسىمەن جۇلىپ تۇسىرەدى. سول جەردە بۇالردىڭ جولىنان ءبىر بيىك بايتەرەك 
—،«نا بايتەرەكتىڭ باسىنا شىق، مەن دوماالپ قاشايىنسەن تەز مى»كەز بوالدى. تايعا ءتىل ءبىتىپ، باالعا ايتادى: 

ال تايىنان سەكىرىپ ءتۇسىپ، بايتەرەكتىڭ باسىنا شىعىپ كەتەدى. تاي دوماالپ قاشادى. سول با ايتقانداي. دەيدى
 ارادا كەمپىر ءبىر ءتىسىن جۇلىپ الىپ بايتەرەكتىڭ ءتۇبىن قازادى. كەشكە شەيىن قازادى. ءبىر كەزدە ءبىر قىزىل

. يدىدە—،«شەشە، شارشاعان شىعارسىڭ، مەن قازا تۇرايىن، سەن ۇيىقتاپ ال»تۇلكى كەلىپ، كەمپىرگە ايتادى: 
. قاالدى كەتىپ ءوزى القتىرىپ، سۋعا كەتپەنىن تۇلكى. جاتادى ۇيىقتاپ ءوزى بەرىپ، تۇلكىگە كەتپەنىن كەمپىر
 بايتەرەكتى قىلىپ كەتپەن الىپ، سۋىرىپ ءتىسىن ءبىر تاعى كەمپىر. جوق دە تۇلكى جوق، دە كەتپەن ويانسا كەمپىر

شەشە، كەتپەنىڭدى ماعان بەر، سەن شارشاعان شىعارسىڭ، »بىر ۋاقىتتا تاعى ءبىر تۇلكى كەلىپ: ء سوندا. بەرەدى قازا
—،«كەتەرسىڭ قاشىپ الىپ كەتپەنىمدى دا تاعى سەن»: ايتادى كەمپىر جالماۋىز سوندا. دەيدى—،«مەن قازايىن

 . باياعىدا بۇل باالنىڭ اكەسىتۇلكىسىمىن اق ويدىڭ مەن تۇلكىسى، قىزىل قىردىڭ ول»: ايتادى تۇلكى. دەيدى
 جالماۋىز. دەيدى—،«مەنى اڭ اۋالپ جۇرگەندە قۋىپ سوعا جازداعان. سوندىقتان بۇل باالدا مەنىڭ كەگىم بار

 كەتپەندى دا اعىت تۇلكى. كىرىسەدى ۇيقىعا ءوزى ىپ،بەر تۇلكىگە كەتپەنىن دا تاعى يالنىپ، سوزىنە تۇلكىنىڭ كەمپىر
اي، -ويباي»دە، ءوزى قاشىپ كەتەدى. كەمپىر تۇرسا، كەتپەن دە جوق، تۇلكى دە جوق.  جىبەرەدى القتىرىپ سۋعا

 كەمپىر. ەرەدىب قازا ءتۇبىن بايتەرەكتىڭ قىلىپ، كەتپەن سۋىرىپ، ءتىسىن ءبىر تاعى دەپ—،«الدانعان ەكەنمىن عوي
دە باالنىڭ تۋعا جاقىنداتادى. ءبىر مەزگىلقۇال قازا-قازا ءتۇبىن بايتەرەكتىڭ كەمپىر. قالىپتى ءتىسى اق-ءبىر اشسا اۋزىن

اۋ، قارعاالر، قاناتىمەن جارىلقار! جايالۋداعى بەس توبەتكە »توبەسىنەن ءبىر توپ قارعا وتەدى. باال قارعاالرعا ايتادى: 
 ۇشىپ ەتىپ قارق قارعاالر سوندا. دەيدى—،«ز كەمپىردەن اراشاالپ الىپ قالسىنحابار ايتا كەت، مەنى جالماۋى

تەدى. ءبىر مەزگىلدە ۇيرەكتەر توبەدەن ۇشىپ وتەدى. وعان دا ايتادى، والر دا ۇندەمەي كەتەدى. ءبىر مەزگىلدە كە
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ارلىعاشقا لىپ قونادى. باال قبەرى ۇشىپ جۇرەدى دە باالنىڭ توبەسىنە كە-ءبىر قارلىعاش بايتەرەكتىڭ توبەسىنەن ارى
جىالپ تۇرىپ تاپسىرادى. بۇرىن قىستاۋداعى ۇيا سالعان قارلىعاشتىڭ باالالرىنا تيمەي جاقسىالپ ءوسىرىپ، ۇشىرىپ 
جىبەرەدى ەكەن. سوندىقتان قارلىعاشپەن دوس ەدى. سونىمەن قارلىعاش باالنىڭ توبەتتەرىنە تاپسىرعان سالەمىن 

پالەن جەردە بايتەرەكتىڭ باسىندا باال تۇر. ءتۇبىن جالماۋىز كەمپىر قازىپ جاقىنداتقان،  وسىنداي»ايتىپ بارادى. 
 ەرەككەبايت لەزدە توبەتتەر سوڭ ەستىگەن مۇنى. ايتادى توبەتتەرىنە قارلىعاش. دەپ—،«ەندى قۇاليىن دەپ تۇر

 قول،—لىنقو دىڭكەمپىر جالماۋىز كەلىسىمەن توبەتتەر. قۇاليدى جەرگە تە بايتەرەك كەلەدى، دە توبەتتەر. كەلەدى
ەن جەتەدى. ەس-كەزەك ءمىنىپ، ەلىنە امان-. باال توبەتتەرىنە كەزەكولتىرەدى شىعارىپ ءجۇنىن قىلىپ، بۇت—بۇتىن

 جۇرتىن جيىپ، ۇلكەن توي قىالدى.-شەشەسى قاتتى قۋانىپ، ەل-باالنىڭ جالماۋىزدان امان قالىپ كەلگەنىنە اكە
نەشە كۇندەر وتكەننەن كەيىن باياعى جالماۋىز كەمپىردىڭ قىزى قۇالعان بايتەرەكتىڭ جانىنا كەلەدى. سونىمەن، بىر

جۇنى شىعىپ ءولىپ قالعان. كىم ولتىرگەنىن ءبىلۋ ءۇشىن، سول جەردى قاراپ جۇرسە، -كەلسە، شەشەسىنىڭ ءجۇن
والدى. پ، كەلە جاتىپ كوپ جىلقىعا كەز بءيتتىڭ باسىپ كەتكەن ءىزى كورىنەدى. سونان قىز يتتەردىڭ ىزىنە ءتۇسى

تۋرا بايدىڭ اۋىلىنا بارادى. بۇل كەزدە قوتانعا -اۋىلدىڭ جاقىن ەكەنىن ءبىلىپ كەلە جاتادى. يتتەردىڭ ءىزى تۇپ
جان جالماۋىز قىزعا ۇمتىالدى. قىز كەمپىردەي -باياعى جالماۋىز كەمپىردىڭ كەلگەنىن ءبىلىپ، بەس توبەتى جالما

كۇشتى. بەس توبەتكە بوي بەرمەيدى. سول ارادا باال ساداقپەن اتىپ، قىزدىڭ ءبىر كوزىن اعىزادى. ەمەس، وتە 
وڭ ەسەن قۇتىلىپ، وسكەننەن س-ساداقپەن ەكىنشى اتقاندا قىزدى ولتىرەدى. ءسۇيتىپ، باال جالماۋىز كەمپىردەن امان

 مىقتى باتىر بولىپ وتكەن ەكەن.
 . التىن ساقا5

ر باي بولىپتى، ول ءبىر پەرزەنتكە زار بولىپتى، ەتەك جەڭىن سىدىرىپ، اۋليە قويماي قىدىرىپ، وتكەن زاماندا ءبى
قىزىل وكپە -ءبىر باال سۇراپ الىپتى. باي ءبىر كۇنى جىلقىسىن سۋارۋعا كولگە قۇالتسا، كولدىڭ ىشىندە ءبىر قىپ

ۇرگەن وكپەدەن ۇركىپ، سۋعا جۋىمايدى. ءجۇزىپ ءجۇر ەكەن. بايدىڭ ايداپ كەلگەن جىلقىالرى كولدەگى ءجۇزىپ ج
 الگى جەردە باي جىلقىالرىن ءيىرىپ، قۇرىقتاپ قانشا ايداسا دا، سۋعا جابا المايدى.

سول كەزدە باي تۇرىپ سۋداعى ءجۇزىپ جۇرگەن وكپەنى قۇرىقپەن تارتىپ كەتەدى. وكپە سۋعا باتىپ كەتەدى دە، 
سۋدان شىعادى دا، بايدىڭ جاعاسىنان اال كەتەدى. بايدىڭ كوزى الدەنە ۋاقىتتان سوڭ جالماۋىز كەمپىر بولىپ 

 االقانداي بولىپ، قورقىپ كەتەدى. باي جالماۋىز كەمپىرگە:
 .دەيدى—بەر، قويا بەرەيىن، التىن باسىنداي ات—

 جالماۋىز كەمپىر جىبەرمەيدى.
 .دەيدى—بەر، قويا بەرەيىن، ءبارىن جىلقىالرىمنىڭ وسى—

 كونبەيدى.كەمپىر تىلگە 
 باي كەمپىردەن ساسىپ:

 :كەمپىر. دەگەندە—بەرەيىن؟ نە ەندى—
. دىبەرە قويا بايدى كەمپىر بوالدى، بەرمەك باالسىن جالعىز باي. دەيدى—جىبەرەيىن، بەر، باالڭدى جالعىز—

 :بايعا كەمپىر
 :باي سوندا. دەيدى—بەرەسىڭ؟ جەردە قاي باالڭدى—
 انىنداج ساقانىڭ سول جۇرتتا سەن كەتەيىن، تاستاپ جۇرتقا ساقاسىن التىن باالمنىڭ سوندا كوشەمىن، ەرتەڭ—

 .دەيدى—وتىراسىڭ،
 سونىمەن باي جالماۋىز كەمپىرگە ۋادەسىن بەرىپ، جىلقىالرىن ايداپ كەتىپ قاالدى.

ا كوشىپ قەرتەڭىندە كوشەدى، جالعىز باالسىنىڭ التىن اسىعىن ۇمىتتىرىپ جۇرتقا تاستاپ كەتەدى. اۋىل جاڭا قونىس
 بارادى. وينايىن دەسە اسىق، ساقاسى جوق، باال التىن ساقاسىن جوقتاپ، جىاليدى.

 سوندا اكەسى:
 .دەيدى—عوي، كەلە الىپ بارىپ. قالىپتى جۇرتتا جۇرگەندە كوشىپ كەشە—

 باال بارماقشى بوالدى دا، اكەسىنەن:
 .سۇرايدى دەپ—بارايىن؟ ءمىنىپ تايعا قانداي اكە،—
 .باي دەيدى—مىن، سۇراپ جىلقىشىدان—

 جىلقىشى باالعا:
 .دەيدى—لقىعا بار. قاي تاي بەتىڭە قاراسا، سونى مىن،جى سىلدىراتىپ، جۇگەنىندى قۇلدىراتىپ، قۇرىعىندى—

باال قۇرىعىن قۇلدىراتىپ، جۇگەنىن سىلدىراتىپ، جىلقىعا كەلسە، شەتتەگى ءبىر قوتىر تاي باالعا قاراي قاالدى. باال 
تايدى ۇستايدى دا، جۇگەندەيدى. جۇگەندەگەندە تايدىڭ قوتىرى جازىالدى. ۇستىنە توقىم سالعاندا، سول قوتىر 
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قۇنان بوالدى. ۇستىنە ەر سالعاندا، دونەن بوالدى. ايىلىن تارتقاندا، بەستى ات بوالدى. باال قۋانىپ ۇستىنە قارعىپ 
اعى كەلەدى. جۇرتقا كەلسە، التىن ساقاسى وشاق باسىندجۇمعانشا جۇرتقا جەتىپ -مىنگەندە، تۇلپار بولىپ، كوزدى اشىپ

 تەزەك تۇبىندە جاتىر ەكەن. ساقا جانىندا ءبىر كەمپىر وتىر ەكەن. باال كەمپىرگە:
 :كەمپىر سوندا. دەيدى—!بەرشى الىپ ساقامدى جاتقان اناۋ شەشە،—
 .دەيدى—المايمىن، وتىرا تۇرسام، المايمىن، تۇرا وتىرسام،. كارىمىن وتە ال، ءتۇسىپ ءوزىڭ شىراعىم،—

 سوندا باال:
 .دەيدى—تۇسە المايمىن، مىنسەم، المايمىن، مىنە تۇسسەم، جاسپىن، وتە مەن—

سوندا باالنىڭ تايى ساقانىڭ جانىنا جاتا قاالدى. باال ۇزەڭگىدەن اياعىن سۋىرماي، ساقانى ءىلىپ االدى. تاي تۇرا 
بەرى قۋىپ جەتە المايتىن بولعان سوڭ، كەمپىر ءبىر -باال قاشىپ كەلەدى. ارىقاشادى. جالماۋىز كەمپىر تۇرا قۋادى. 

ءتىسىن جۇلىپ الىپ، اتىپ جىبەرگەندە تايدىڭ ءبىر اياعىن جۇلىپ تۇسىرەدى. تاي ءۇش اياعىمەن قاشىپ، جەتكىزبەيدى. 
شاۋىپ  دى. تاي ەكى اياعىمەنكەمپىر تاعى ءبىر ءتىسىن جۇلىپ القتىرعاندا، تايدىڭ تاعى ءبىر اياعى جۇلىنىپ تۇسە

بارا جاتىپ، جولىندا ءبىر بايتەرەككە كەز بوالدى. تاي شارشايىن دەيدى. تەرەك جانىنا بارا بەرگەندە، باال تايىنان 
سەكىرىپ ءتۇسىپ، بايتەرەكتىڭ باسىنا شىعىپ كەتەدى. جالماۋىز كەمپىر تاعى ءبىر ءتىسىن جۇلىپ الىپ، بايتەرەكتىڭ 

 كەشكە دەيىن قازادى. ءتۇبىن قازادى،
 ءبىر كەزدە ءبىر قىزىل تۇلكى كەلەدى دە، كەمپىرگە: 

 .دەيدى—سىڭ، مەن قازا تۇرايىن، سەن ۇيىقتاپ دەمال،ەكەن شارشاعان شەشە،—
كەمپىر ءتىسىن كەمپىرگە بەرىپ، ءوزى ۇيىقتاپ جاتادى. تۇلكى ءتىستى سۋعا اتادى دا، قازعان شۇقىردى قايتا بىتەپ، 

پ قاالدى. كەمپىر تۇرا كەلسە، ءتىسى دە جوق، تۇلكى دە جوق. كەمپىر تاعى ءبىر ءتىسىن سۋىرىپ الىپ، ءوزى كەتى
 كەتپەن قىلىپ، بايتەرەكتى قازا بەرەدى.

 ءبىر ۋاقىتتا تاعى دا ءبىر تۇلكى كەلىپ: 
 .دەيدى—قازايىن، مەن شىعارسىڭ، شارشاعان سەن تۇر، بەرە ماعان كەتپەنىڭدى شەشە،—

 جالماۋىز كەمپىر:سوندا 
 .دەيدى—كەتەرسىڭ، قاشىپ الىپ كەتپەنىمدى دا تاعى سەن—

 سوندا تۇلكى:
قىزىل تۇلكىسى، مەن سايدىڭ اق تۇلكىسىمىن. باياعىدا بۇل باالنىڭ اكەسى اڭ اۋالپ جۇرگەندە  قىردىڭ ول—

 .دەيدى—مەنى قۋىپ، سوعا جازداعان بوالتىن. سوندىقتان بۇل باالدا مەنىڭ كەگىم بار،
جالماۋىز كەمپىر تۇلكىنىڭ سوزىنە سەنىپ، تاعى دا كەتپەندى تۇلكىگە بەرىپ، ءوزى ۇيقىعا كىرىسەدى. تۇلكى تاعى 
دا كەتپەنىن سۋعا القتىرىپ جىبەرەدى دە، شۇقىردى بىتەپ، ءوزى قاشىپ كەتەدى. كەمپىر تۇرسا، تاعى دا كەتپەنى 

دەپ، تاعى دا ءبىر ءتىسىن سۋىرىپ كەتپەن « ەكەن عوياي، الداعان -الدا، ويباي»دە جوق، تۇلكى دە جوق. 
تىڭ اق ءتىسى قالىپتى. كەمپىر بايتەرەك-قىلىپ، بايتەرەكتىڭ ءتۇبىن قازا بەرەدى. سوندا كەمپىر اۋزىن اشسا، ءبىر

 قازا قۇالتۋعا جاقىندايدى.-ءتۇبىن قازا
 اعا:ءبىر زاماندا باالنىڭ توبەسىنەن ءبىر توپ قارعا وتەدى. باال قارع 

نى جالماۋىز كەمپىردەن مە كەت، ايتا حابار توبەتىمە بەس جايالۋداعى. جورعاالر قاناتىمەن قارعاالر، قارعاالر، اۋ،—
 .دەيدى—اراشاالپ السىن،
ەتىپ ۇشىپ كەتەدى. ءبىر مەزگىلدە ۇيرەكتەر توبەدەن ۇشىپ وتەدى، باال والرعا دا « قارق-قارق»سوندا قارعاالر 
بەرلى ۇشىپ -ۇندەمەي ۇشىپ كەتە بەرەدى. ءبىر مەزگىلدە ءبىر قارلىعاش بايتەرەكتىڭ توبەسىنەن ارلىايتادى. والر دا 

جۇرەدى دە، باالنىڭ توبەسىنە كەلىپ قونادى. باال قارلىعاشقا جىالپ تۇرىپ، تاپسىرادى. بۇرىن قىستاۋىنداعى ۇيا 
سىرىپ، ۇشىرىپ جىبەرەدى ەكەن. سوندىقتان باال سالعان قارلىعاشتىڭ باالپاندارىنا تيمەي، بۇالردى جاقسىالپ ءو

پالەن  وسىنداي»قارلىعاشپەن دوس ەكەن. سونىمەن، قارلىعاش باالنىڭ توبەتتەرىنە تاپسىرعانىن ايتىپ بارادى. 
 جەردەگى بايتەرەكتىڭ باسىندا باال تۇر، بايتەرەكتىڭ ءتۇبىن جالماۋىز كەمپىر قازىپ جاقىنداتقان، ەندى قۇالتۋعا تاياۋ

 .توبەتتەرىنە باالنىڭ قارلىعاش دەيدى—،«تۇر
 مۇنى ەستىگەن سوڭ توبەتتەر شاپقاننان شاۋىپ وتىرىپ، بايتەرەككە كەلەدى. سول كەزدە بايتەرەك تە جەرگە قۇاليدى.

ەدى. جۇنىن شىعارىپ، تاالپ ولتىر-باالنىڭ توبەتتەرى، جالماۋىز كەمپىردىڭ قولىن قول، بۇتىن بۇت قىلىپ، ءجۇن
نىنە ساۋ قۇتىلىپ كەلگە-ساۋ جەتەدى. باال جالماۋىزدان امان-كەزەك ءمىنىپ، ەلىنە امان-بەس توبەتتەرىنە كەزەكباال 
 جۇرتىن جيىپ، ۇلكەن توي قىالدى.-شەشەسىنە قاتتى قۋانىپ، ەل-اكە

. كەلسە، ەدىسونىمەن نەشە كۇندەر وتكەن سوڭ، باياعى جالماۋىز كەمپىردىڭ قىزى قۇالعان بايتەرەكتىڭ جانىنا كەل
جۇنى شىعىپ، ءولىپ قالعان. كىم ولتىرگەنىن ءبىلۋ ءۇشىن سول جەردە قاراپ جۇرسە، يتتەردىڭ ءىزى -شەشەسى ءجۇن
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كورىنەدى. مۇنان سوڭ قىز يتتەردىڭ ىزىنە ءتۇسىپ كەلە جاتسا، كوپ جىلقىعا كەز بوالدى. ەندى اۋىل جاقىن ەكەنىن 
تۋرا بايدىڭ قوتانىنا الىپ بارادى. بۇل كەزدە قوتانعا باياعى جالماۋىز -پءبىلىپ، كەلە جاتادى. يتتەردىڭ ءىزى تۇ

جان تۇرا ۇمتىالدى، قىز كەمپىردەي ەمەس، وتە كۇشتى -كەمپىردىڭ قىزىنىڭ كەلگەنىن ءبىلىپ، بەس توبەت جالما
ى ساداقپەن ەكىنشەكەن، بەس توبەتكە بوي بەرمەيدى. سول ارادا باال، ساداقپەن اتىپ، قىزدىڭ كوزىن شىعارادى، 

 اتقاندا قىزدى ولتىرەدى. ءسويتىپ، جالماۋىزدان ماڭگى قۇتىالدى.
 . التىن ساقا6

اتىنى اق ءبىر باالعا زار بولىپتى. ءسۇيتىپ جۇرگەندە ق-ەرتەدە ءبىر باي بولىپتى، ءتورت تۇلىگى ساي بولىپتى. جالعىز
ۋ داپ بارسا، ءبىر شيكى وكپە سۋدىڭ بەتىندە قالقىپ سجۇكتى بوالدى. ءبىر كۇنى جىلقىالرىن سۋارايىن دەپ سۋعا اي

ىشكىزبەيدى. باي وكپەنى قۇرىقتىڭ كوتىمەن ءبىر ساالدى. سول كەزدە وكپە جالماۋىز كەمپىر بولىپ بايدىڭ جاعاسىنان 
 بارلىق مالىمدى ال، سۇراعانىڭدى بەرەيىن، مەنى»دەيدى. باي جالىنادى. « سەنى مەن جالماپ قويامىن»االدى. 
دەيدى. باي امالسىز بەرمەك « قاتىنىڭنىڭ ىشىندەگى باالنى تۋعان سوڭ ماعان بەر»دەيدى. كەمپىر: « بوسات

دەپ جۇرە بەرەدى. ءبىر كۇنى بايدىڭ قاتىنى بوسانادى. اي « كەزىندە كەلەمىن»بوالدى. سوسىن كەمپىر بوساتىپ 
ەدى، باال ون جاسقا كەلىپ قاالدى. ءبىر كۇنى باي دەسە ايداي، كۇن دەسە كۇندەي ءبىر ۇل تابادى. ءبىراز جىل وت

. يدىدە—«سەن نەگە الدادىڭ، باالڭدى قاشان بەرەسىڭ؟»جىلقىسىن سۋعا اپارادى. كەمپىر بايدى ۇستاپ الىپ: 
 تاپتاس جۇرتقا ساقاسىن التىن باالمنىڭ سوندا كوشەمىن، ەرتەڭ»—.دەيدى—«االسىڭ؟ قاشان بەرەيىن،»: باي

 ايب. كەتەدى دەپ «جارايدى» كەمپىر. دەيدى—،«ال ۇستاپ ءوزىڭ سوندا. كەلەر ىزدەپ ساقاسىن باالم كەتەيىن،
تا قالعان جۇرت»ە كوشىپ كەتەدى. كوشىپ بارعاننان كەيىن باال ساقاسىن ىزدەپ اكەسىنە كەلەدى. اكەسى ەرتەسىند

 قىجىل الىپ جۇگەن»: ايتادى اكەسى. دەدى—،«مەن بارىپ ساقامدى الىپ كەلەمىن»دەيدى. باال تۇرىپ: « شىعار
 جۇگەن. بارادى جىلقىعا. دەيدى—،«مىن ۇستاپ اتتى قاراعان بەتىڭە قاي سىلدىرالت، جۇگەندى بار، ىشىنە

 ۇگەنج االتاي. سالدى جۇگەن ۇستاپ تايدى اال قوتىر سوسىن. قارايدى تاي اال قوتىر ءبىر سوسىن. سىلدىرالتادى
 ءتىل تقاا جاتقاندا كەلە ىزدەپ ساقانى باال. بوالدى تۇلپار بەستى جونەلگەندە ءمىنىپ باال. بوالدى قۇنان سالعاندا
 ى:سويلەيد ءبىتىپ

 ققاننانقورى اكەڭ. بولدى ولتىرمەك اكەڭدى ۇستاپ، كەمپىر جالماۋىز سۋارعاندا جىلقى كۇنى ءبىر اكەڭ سەنىڭ»—
 ءبىر ۇرتتاج بارعاندا. كەتتى تاستاپ جۇرتقا ساقاڭدى الداپ سەنى سونىمەن. بولعان بەرمەك سەنى كەمپىرگە جالماۋىز
دەر. سوندا سەن ساقانى اتتان ءتۇسىپ الۋشى « تىرسام، تۇرا المايمىنو المايمىن، وتىرا تۇرسام،» ول. وتىرار كەمپىر

 جۇرىپء دەپ «جارايدى» باال. دەيدى—،«بولما، مەن بەتەگەدەن بيىك، جۋساننان االسا بواليىن، سەن اال قاش
. كەمپىر: ىدەيد—،«بەرشى الىپ ساقامدى التىن شەشە،»: باال. وتىر كەمپىر ءبىر ايتقانداي كەلسە، جۇرتقا. كەتەدى

 دە ىركەمپ. ايتادى قايتارا ءۇش ءسوزىن باال. دەيدى—،«شىراعىم، وتىرسام، تۇرا المايمىن، تۇرسام، وتىرا المايمىن»
 باال ىساقان جاتقان جەردە قالعاندا بولىپ بيىك بەتەگەدەن االسا، جۋساننان ات سوسىن. بەرەدى جاۋاپ قايتارا ءۇش

. بەرەدىجى القتىرىپ الىپ سۋىرىپ ءتىسىن ءبىر دەپ—«ۇر اياعىن، ۇر!». كەمپىر: قۋادى تۇرا كەمپىر. قاشادى اال
 ءبىر تاعى ىركەمپ. قاشادى اياعىمەن ءۇش ات. تۇسىرەدى كەسىپ اياعىن ءبىر اتىنىڭ استىنداعى باالنىڭ كەلىپ ءتىسى
ءتورت اياعى  تىرادى. اتتىڭالق جۇلىپ ءتىسىن ەكى تاعى. تۇسەدى كەسىپ اياعىن ءبىر تاعى اتتىڭ القتىرىپ ءتىسىن

كەسىلەدى. ءسويتىپ، كەۋدەسىمەن قاشىپ بارا جاتقاندا ءبىر تايىنشا كەز بولىپ باال سوعان ءمىنىپ قاشادى. تايىنشامەن 
دا كەمپىر قۋىپ جەتەدى. جەتە بەرگەندە تايىنشا كەمپىردىڭ بەتىنە تىشقاقتاپ قاالدى. سوسىن قاشىپ كەلە جاتقان

. ەدىكەت ۇزاپ تايىشامەن باال. قاالدى كەتىپ دەپ—،«تۇر، كولگە بەتىمدى جۋىپ كەلەيىن-بالەم، تۇرا»كەمپىر: 
 تاستاپ، ۋىپج بوقتى. قويادى قالىپ تاعى كەمپىر. قاالدى تىشقاقتاپ تاعى تايىنشا بەرگەندە جەتە قۋىپ تاعى كەمپىر

ەمپىر ءبىر بايتەرەكتىڭ باسىنا مىنەدى. ك تاۋسىلىپ، بوعى ىشىندەگى تايىنشانىڭ كەلگەندە، جەرگە ءبىر بەرىپ قۋا
قازا  شەشە، شارشاعان شىعارسىز، مەن»تاعى كەلىپ بايتەرەكتى تىسىمەن قازا باستايدى. سوندا ءبىر تۇلكى كەلىپ: 

. كەتەدى اشىپق الىپ ءتىستى ۇيىقتاعاندا كەمپىر بولىپ، قازعان تۇلكى. كەتەدى ۇيىقتاپ كەمپىر. دەيدى—،«تۇرايىن
. قازادى ايتاق الىپ سۋىرىپ ءتىسىن ءبىر تاعى دەپ—«قاپ، بالەم، قىلعان ەكەنسىڭ!»ويانسا، تۇلكى جوق.  كەمپىر

. الىنادىج قازعا باال. ۇشادى قاز ءبىر اسپاننان مەزگىلدە سول. جاقىنداتادى قۇالتۋعا بايتەرەكتى كەمپىر سونىمەن،
ى تازى باالنى ىزدەپ شىعادى. كەمپىر كەلە جاتقان يتتەردى ەك. ايتادى تازىسىنا ەكى بارىپ ەلىنە باالنىڭ ۇشىپ قاز

 كەمپىر. دەيدى—،«عوي قىسىراقتارى اساۋ بايدىڭ ول»: باال. دەيدى—«باالم، اناۋ نە؟»كورىپ باالعا ايتادى: 
 ركەمپى سوسىن. دەيدى—،«عوي تازىالرى بايدىڭ ول»: ايتادى باال. سۇرايدى تاعى سوڭ اربىردەن. قازادى تاعى

—«دا؟كەمپىر قاي»جاققا قاراپ جانىنداعى ءبىر اپانعا ءتۇسىپ ولەدى. باالنىڭ تازىالرى كەلىپ: -ىلىپ، ءوزى جانءب
. رەدىولتى شايناپ-شايناپ شىعىپ، الىپ كەمپىردى تازى ەكى. كورسەتەدى دەپ—«!جەردە انە»: باال. سۇرايدى دەپ

 ەسەن قايتادى. ءسۇيتىپ، مۇراتىنا جەتەدى.-امان ۇيىنە ءمىنىپ، كەزەك-كەزەك ءيتتى ەكى باال سوسىن
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 . ارزى ساۋداگەر7
ى قاراۋىنداع بۇرىنعى ۋاقىتتا قىرىم قاالسىندا ارزى دەگەن اتاقتى ساۋداگەر بولىپتى. ءوزى ساۋدا جاساعانىمەن،

جۇمسايتىن ادامدار مەن كەدەيلەرگە قايىرىمدى بولىپتى. سونىڭ ءۇشىن ونى حالىق جاقسى كورىپ، ارزى مىرزا دەپ 
 اتاعان ەكەن.

كەيىننەن سونىڭ مالىن الىپ، جۇمساپ بايىعان ادامدار ارزىمەن ساناسپاي، وعان قارسى بايلىق سالىستىرىپ، قارسى 
 بولعاندار كوپ بولىپتى.

ەبەبى ارزىنىڭ جالعىز باالسى بار ەكەن. ول دا جاس بولعان. وسىنى پايداالنىپ ارزىنىڭ ساۋداسىن جاساپ جۇرگەن س
ساتۋشىالر ءۇش جىل بويىنا ارزىعا زياننان باسقا پايدا بەرمەپتى. ارزىنىڭ ءوزى كەرۋەن تارتىپ ساۋدا جاساۋعا 

 بەرگىسىن باسقاراتىن ادامى بولماپتى.-ۇيىندەگى ارعى
باالم، مەن بولسام قارتايدىم جانە »سودان كەيىن ون ەكى جاسار ماحمۋد دەگەن جالعىز باالسىن شاقىرىپ الىپ: 

ءوزىم كەتسەم، ءۇيدىڭ ىشىندە جۇمىستى تىندىراتىن ادام جوق، سوندىقتان، باالم، باسقا ادامداردىڭ ماعان كەلتىرگەن 
سىڭ. ءوستىپ جۇرگەندە مەن ءولىپ قالسام، سەن بارىنەن دە اق كەلتىر. ءسويتىپ، ءجۇرىپ ۇيرەنەر-زيانىن ءوزىڭ
 .دەپتى—،«قۇر قاالرسىڭ

 اكەسىنىڭ بۇل ءسوزى باالسىنىڭ كوكەيىنە قونا كەتەدى.
 زىڭىزگەو قاسىما جانە قويىڭىز اق-بەرمەي قازىنا كوپ ماعان ساپاردا ءبىرىنشى بولساڭىز، جىبەرەتىن مەنى اكە،—

 .باالسى دەپتى—قوسىڭىز، ادام بەس ادامنان سەنىمدى
عار دەپ، باالسىنىڭ جولعا شى« باالم قاتارىنان جامان بولماس»ارزى باالسىنان بۇل ءسوزدى ەسىتكەن سوڭ قۋانىپ، 

تويىن بەرىپتى. توعىز تۇيەگە زات ارتىپ، باالسىنىڭ قاسىنا بەس جىگىت قوسىپتى. ارزى باالسى جولعا جۇرەيىن دەپ 
 ت ايتادى:جاتقاندا ەكى ءتۇرلى وسيە

اۋلى ستقى ەسكى دەپ، ەكەن بار پاناسى! قونبا جەرگە سايلى تەرەڭ دەپ، بولدى كەش جاتقاندا، بارا كەتىپ جولدا—
 .دەيدى—قاراقشى سونداي جەرلەردى پانااليدى،-جەرگە قونبا! سەبەبى، ۇرى

تى بىر قاپتالدىڭ استىندا اماحمۋد جولداستارىمەن بىرگە شىعىپ، ەكى كۇن ءجۇرىپ، ءۇشىنشى كۇنى كەشكە قاراي ء
 بار، بەلىندە شوالق قىلىشى بار، ورتا جاسقا كەلگەن ءبىر ادامعا ۇشىراسىپتى. ول ماحمۋدتان:

 ىن،شىققان قىرىمنان وزدەرىنىڭ ماحمۋد سوندا. سۇراپتى دەپ—باراسىڭدار؟ قاالعا قايسى شىعىپ، جەردەن قاي—
 بەرىپ جاۋاپ سۇراۋىنا كىسىنىڭ ۇلكەن كەزدەسكەن ماحمۋد. ايتىپتى اتىن قاالسىنىڭ جاتقان بارا الدىنداعى ەندى
 :سوڭ بولعان

 .سۇراپتى دەپ—قايدا باراسىز؟ ەندى شىعىپ، جەردەن قاي ءوزىڭىز اتا،—
 سوندا باياعى كەز بولعان ادام ايتىپتى.

 .بارامىن قاالعا باراتىن سەندەر دە مەن جەردە، تۇستىك جەردەن وسى ەمەس، الىس ونشا اۋىلىمىز بىزدىڭ—ء 
 .دەپتى—ما؟ بوال جۇرۋگە ىلەسىپ سىزدەرگە ەدى، جارامسىز اتىم مىنگەن استىمداعى

سوندا ماحمۋدتىڭ قاسىنداعى جولداستارى بۇل ادامنىڭ بىرگە جۇرۋىنە قارسى بولىپتى. سەبەبى، ارزى باالسىن 
امان بولسا دا قارۋ بار ەكەن. ءبىز ارزىعا پايدا جىبەرگەندە بىزگە سەنىپ جىبەرگەن ەدى، بۇل ادامنىڭ قولىندا ج

كەلتىرەمىز دەپ جۇرگەندە، جالعىز باالسى ماحمۋدتان ايرىالرمىز. سەبەبى، ءبىزدىڭ ناعىز ساۋدا جاساپ بارا 
 .قورقادى دەپ—جاتقانىمىزدى بىلسە، وزىمىزگە دۇشپانشىلىق ەتەر،

جول  نە دە بولسا»رعا ىستەيتىن جاقسىلىعىن بىلەدى ەكەن. ءبىراق ماحمۋد جاس تا بولسا، اكەسى ارزىنىڭ ادامدا 
ادامنىڭ دوسىن، قاسىن ايىرماي تۇرىپ، ول  كەزدەسكەن بىراق—.اكەم دەيتىن—ۇستىندە كەزدەسكەن ادامنان قاشپا،

 زبەنوزىمى شىققانشا، جاماندىق وزىنەن ادامنىڭ وسى قاشان ءۇشىن سول—.اكەم دەيتىن—ادامعا سىرىڭدى الدىرما،
 .ماحمۋد دەپتى—،«بەرسىن جۇرە بولىپ بىردەي

 ماحمۋد ودان:
—رەك ەدى. جولداس بولىپ بىرگە جۇرىڭىز،كە ادام بىلەتىن جول سياقتى ءوزىڭىز دە بىزگە بولدى، جاقسى اعا،—

 قاراسا، ەپد «قونايىق» شارشاپ، تۇيەلەرى اتتارى، استىنداعى. بولىپتى نامازشام باتىپ، كۇن ۋاقىتتا سول. دەپتى
 .كەلمەدى قونعىسى جەرگە ول بويىنشا تاپسىرۋى اكەسىنىڭ ماحمۋد. ەكەن بويى سايدىڭ ۇلكەن

—،«تاۋەكەل، قونا بەرەيىك، وسى سايدان بوالتىن پالەنى مەن كوتەرەيىن»سوندا جولدان كەز بولعان ادام ايتىپتى: 
 .پتىدە—،«!قونايىق قونساق، دەگەن، ايدىازب العان ءتىلىن ۇلكەننىڭ»: تا ماحمۋد سوڭ ەسىتكەن مۇنى. دەپتى

بارلىعى ۇيىقتاعان ۋاقىتتا، تاڭعا جاقىن، ىسقىرعان، جەلدەتىپ كەلە جاتقان ءبىر دىبىس جولدان قوسىلعان ادامنىڭ 
قۇالعىنا ەستىلىپتى. ورنىنان تۇرىپ قاراسا، ءبىر ايداھار بۇالردى جۇتايىن دەپ كەلە جاتىر ەكەن. سول كەزدە بۇل 

رعا قارسى جۇرە بەرىپتى. ايداھار وزىنە قاراي تارتقان ۋاقىتتا، قارسى ادام قولىنا شوالق قىلىشىن كەسە ۇستاپ، ايداھا
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ۇستاعان قىلىشپەن ايداھاردىڭ اۋزىنان كىرىپ، قۇيرىعىنا دەيىن ءتىلىپ، ەكى ايىرىپ ولتىرگەن. بۇل ءىستى ماحمۋدقا 
ودان قالتاعا سالىپ الىپتى. س دا، ونىڭ قاسىنداعى جولداستارىنا دا سەزدىرمەي، ايداھاردى ۇزاققا اپارىپ ورتەپ، كۇلىن

تى. سۋىن ءىشىپ، ءجۇرىپ كەتىپ-ساۋ تۇرىپ، جۇرگىنشىلەر اس-كەيىن ءوز ورنىنا قايتا كەلىپ جاتىپتى. ازاندا امان
كەشكە دەيىن ءجۇرىپ، كەش بولعاندا ءبىر ەسكى قىستاۋدىڭ قاسىنا كەلىپتى. قونۋعا قورقىپ تۇرعاندا، باياعى ادام: 

 .قاالدى ۇيىقتاپ دە ءبارى اۋعاندا جارىمى ءتۇن. دەپتى—،«تاۋەكەل، قونايىق»
جولدان قوسىلعان ادام اڭدىپ جاتسا، جامان قىستاۋدان اششى داۋىس ەستىلەدى. شوالق قىلىشىن قولىنا الىپ داۋىس 
 ەشىققان جەرگە كەلسە، ءبىر ەسكى ءۇي تۇر. ونىڭ ءۇش قابات ەسىگى بار، ەكى ەسىكتەن ءوتىپ، ەڭ سوڭعى ەسىكك

كەلىپ قاراسا، ءبىر سۇلۋ قىز بەن جەتى ءداۋدىڭ وتىرعانىن كورەدى. سۇلۋ قىزدى قايسىسى االرىن بىلمەي، تاالسىپ 
جاتقان سوالردىڭ داۋىستارى ەكەن. سونى كورىپ شوالق قىلىشتى ادام ەسىكتى ايقارا اشىپ، قايتا شىعىپ، ەڭ اقىرعى 

 تار ەسىكتىڭ بوساعاسىندا جاسىرىنىپ تۇرىپتى.
 وپ ۇزاماي داۋلەردىڭ ىشىندەگى ەڭ ۇلكەنى:ك

 سىكتەنە ەكى ءۇشىن شىعۋ داالعا. تۇرادى ورنىنان دەپ—ەلەيىن،ك بايقاپ مەن بارادى، شىعىپ ءيىسى ادامزاتتىڭ—
 العانق بىرتىندەپ وسىاليشا. الىپتى قاعىپ باسىن ءداۋدىڭ جوالۋشى بەرگەندە، ەڭكەيە ەسىككە تار ەندى ءوتىپ،

 ەنەك بار كۇنىم كورەتىن باالسىن ادام دە مەنىڭ»: قىز جاس سۇلۋ ءبىر كىرسە، ۇيگە ءولتىرىپ، دە داۋلەردى
 .جىبەرىپتى جىالپ دەپ—«عوي!

 جوالۋشى قىزدان:
 .سۇراپتى دەپ—تۇستىڭ؟ قولىنا داۋلەردىڭ قااليشا سەن—

 سوندا قىز:
. ەدى بولىپ اي التى تەك باستاعانىنا شىعا اتاعىمنىڭ. ەدىم قىزى ءۋازىرىنىڭ باس حاننىڭ قاالسىنداعى مەرىن مەن—

—شىپ، مەنى تارتىپ الىپ وسى جەرگە اكەلگەنىنە ءۇش كۇن بولدى،ا سوعىس ەلىمىزگە ەستىپ، مىنە، مەنى، وسىالر
. جوق ورگەمك جابىرشىلىك ءازىر ەكەن، تيمەيدى العانشا مەنشىكتەپ بىرەۋى بويىنشا ادەتى بۇالردىڭ بىراق—.دەپتى
ۇالر ب جاڭا. ولەيىن مەن ولگەن. كەتىڭىز جەردەن بۇل ءسىز ەندى. بولدى تاالسۋمەن ءوزارا بەرى كۇننەن ءۇش

ادامزاتتىڭ ءيىسى شىقتى دەپ ءسىزدى ىزدەپ داالدا ءجۇر. ءسىز وسىالردان امان قۇتىلساڭىز، مەنىڭ ەلىمە بارىپ، 
 .قىز دەيدى—ن وتىنەمىن،مەنى كورگەنىڭىزدى جانە مەنىڭ سالەمىمدى ايتىڭىز، سىزدە

 سوندا داۋلەردى ولتىرگەن ادام ايتادى:
ىڭ دۇشپانىڭ جەتى ءداۋدى ءولتىردىم. سەن ەندى وسى وتىرعان جەرىڭدە سەن مەن جەمە، قام سەن ەندى قىزىم،—

 .دەپتى—وتىرا بەر. ءوزىم قايتاردا ەلگە الىپ قايتارمىن، ساعان ەندى كەلەتىن پالە جوق،
ولىگىن كورىپ قۋانىپ، بۇل ادامنىڭ كەلۋىن كۇتىپ سول جەردە قاال بەرىپتى. ماحمۋدتىڭ ءوزى دە، قىز داۋلەردىڭ 

-قاسىنداعى جولداستارى دا سايعا قونعان كۇنگى جانە جامان قىستاۋدا قونعان جەردەگى وقيعانى بىلمەپتى. ازاندا امان
 ساۋ ءجۇرىپ كەتىپتى.

عىپتى. كەلسە ول ەلدىڭ ادامدارى تەگىس ءبىر قول، ءبىر اياقتارىنان بىرنەشە كۇن جۇرگەن سوڭ ەلدىڭ ۇستىنەن شى
ايرىلعان ەكەن. ءمانىسىن سۇراسا، بۇل ەلدىڭ ادامدارى باياعى سايعا قونعان جەردىڭ حالقى ەكەن. سول جەردە 

گە ن وسى جەرتۇرعاندا، سول سايدىڭ بويىندا ايىنا ءبىر ادام جەپ تۇراتىن ايداھار بار ەكەن. سودان قۇتىلۋ ءۇشى
 كوشىپ كەلىپ ورناالسقان ەكەن. وسىندا كەلگەنسىن حالقى تەگىسىنەن ءبىر قول، ءبىر اياقتان ايرىلىپتى.

 سوندا جولدان قوسىلعان ادام والردان:
 .سۇراپتى دەپ—قۇتىالسىڭدار؟ ەمدەسە نەمەنەمەن سەندەردى ەندى—

 سوندا بۇالر ايتىپتى:
—االدى، جازا ءبىزدى عانا ادام ەمدەگەن ۋىمەنەن ايداھاردىڭ سول ىزدىءب ءۇشىن بولۋ ادام دۇرىس بىزدەر—

 دەپ—«سەندەردى وسى اۋرۋدان جازعان ادامعا نە بەرەر ەدىڭدەر؟»عى ادام: قاسىندا ماحمۋدتىڭ سوسىن. دەيدى
 .سۇرايدى

 مۇنى ەستىگەن مايىپ ادامدار ايتىپتى:
—ەدىك، بەرەر گاۋھار اسىل جانە التىن كوتەرگەنشە تۇيەڭ توعىز قولىڭداعى جازساڭ، اۋرۋدان وسى بىزدى—ء 

 .دەيدى
 دەگەن التىن مەن گاۋھارعا قىزىعىپ، جولدان كوسىلعان ادامعا قاراپ:« بەرەمىن»ماحمۋد 

 بولۋى ادام ءبىلىمدى ادام بۇل دا شىنىندا ەدى، سۇراماس كەلمەسە، جازۋ اۋرۋدى بۇل قولىنان ادامنىڭ بۇل—
 جازىپ وسىالردى ادام بۇل مۇمكىن،. سۇرامادىم اتىن ادامنىڭ بۇل كەلىپ، بولىپ جولداس كۇن نەشە مەن. كەرەك
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ىڭ جولعا ءبىرىنشى شىققان ساپارىمدا ولجالى بولىپ قايتارمىن، نە دە بولسا وسى ادامنىڭ اتىن ءوزىمن جىبەرسە،
 .ويالدى دەپ—سۇرايىن،

 ماحمۋد سوندا. بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«جولداس تىما»: كىسى ول سوندا. سۇرايدى دەپ—كىم؟ اتىڭىز اتا،—
 :ايتادى

ارىن جاپس-بىلمەسەڭىز سۇراماعان بوالر ەدىڭىز، حالقىنىڭ جاي جازىالدى؟ قايتكەندە اۋرۋى ادامداردىڭ وسى اتا،—
تۇگەل سۇرادىڭىز. بۇالر دا بىزدەن جاسىرماستان باستارىنان كەشكەندەرىن قالدىرماي ايتتى. سونىڭ ءۇشىن قولىڭىزدان 

توعىز  ءبىز دە كەلسە، حالقىن ەمدەڭىز. جاقسىدان شاراپات دەگەن، ءسىزدىڭ ارقاڭىزدا بۇل حالىق جازىلىپ قالسىن.
 .دەدى—تۇيە قىزىل التىن الىپ، بولىسەيىك!

 سول ۋاقىتتا جولداس ايتتى:
 تىحالىق وسى سوندىقتان. كەلەمىن ءجۇرىپ ءۇشىن سەن جولعا وسى ەمەسپىن، ادام جۇرگەن ءۇشىن دۇنيە مەن—

 .دەپتى—سەنىكى، دە بەرسە زات قانشا بۇالر. جازامىن ەمدەپ كۇن جەتى
ءسويتىپ، ءبىرىنشى سايعا قونعان كۇنى ايداھاردى ءولتىرىپ، قالتاعا سالىپ العان كۇلمەن، ول ءبىر قول، ءبىر اياعى  

جوقتاردى ەمدەپ، بارلىق مۇگەدەكتەردى جازادى. اۋرۋدان جازىلعان حالىق والرعا ۋادەلەرى بويىنشا توعىز تۇيە مەن 
 پتى.مىنگەن اتتارى كوتەرگەنشە قىزىل التىن بەرى

مۇنى كورگەن ماحمۋد تا اپارعان زاتىن اۋرۋدان جازىلعان ادامدارعا تاراتىپ بەرەدى. ماحمۋدتىڭ قاسىنداعى جولداستارى 
دا قىزىل التىننان كەرەگىنشە االدى. سول جەردە جۇمىسىن بىتىرگەن ماحمۋد ەكى اپتا دەگەندە ەلىنە قايتادى. ارادا 

 ەسكى قىستاۋعا كەلىپ جەتەدى.ءۇش كۇن قونىپ، باياعى قىز جاتقان 
سول كۇنى جولداس باياعى قىزدى وتاۋدان الىپ كەلەدى. قىز سول ۋاقىتتا ون ءتورت جاسار، ءوزى دۇنيەدەگى 
سۇلۋدىڭ ءبىرى ەكەن. بۇنى كورگەن ماحمۋد تا، ونىڭ باسقا جولداستارى دا تاڭ قالىسىپ تىستەرىنىڭ سۋىن سورىپ 

 وتىرا بەرگەن.
بۇل جولداس اتا، بىزگە ءبىرىنشى ولجانى بەردى، ەندى بۇنى بىزگە »ە وزدەرى ويالسىپتى: جولداس جوق جەرد

 .دەسىپتى—،«بەرمەس جانە ءبىز مۇنى دا بىزگە بەر دەسەك، ۇيات بوالر
تاڭ اتقان سوڭ قىزدى الىپ، كەرۋەن ەلىنە قاراي جۇرەدى. كەش بولعاندا ماحمۋدتىڭ ەلىنىڭ شەتىنە جەتەدى. سوعان 

جولداس ماحمۋدقا ەشقانداي سىر بەرمەپتى. ءبىر ۋاقىتتارى جولداس قاسىنا ماحمۋدتى شاقىرىپ الىپ وڭاشادا دەيىن 
 بىالي دەپتى:

 ولداسج سەندەرمەن بەرى ايدان ءبىر سول دە مەن. بولىپتى ۋاقىت اي ءبىر شىققاندارىڭا ەلدەرىڭنەن سەندەردىڭ—
يىن مەن ساعان ءبىر اۋىز سىر، اقىل ايتپادىم. دە بۇگىنگە وسى اقءبىر. كەلەمىن ءىشىپ اس تاباقتان ءبىر بولىپ،

بىردەن بولەك كەتەتىن بوالمىز. ماحمۋد باالم، سەن ءالى جاسسىڭ، ءومىرىڭنىڭ ىشىندە -ەندى كوپ ۇزاماي بىر
يتايىن. اءبىرىنشى رەت جولعا شىعىپ قايتتىڭ. سەنىڭ كورگەنىڭنەن كورمەگەنىڭ ءالى كوپ، دەگەنمەن ساعان سىرىمدى 

مەن وسى قىرىم حانىنىڭ اتاقتى باتىرى بولدىم. ءسويتىپ، ءجۇرىپ حاننىڭ التىن وردا حاندىعىنان اكەلگەن زەينەپ 
دەگەن كىشى ايەلىمەن كوڭىل قوسىپ، ونى قىرىمنان باسقا ءبىر ەلگە الىپ قاشتىم. سودان بەرى وتىز ءۇش جىل 

سەنىڭ اكەڭ ارزى مەنىڭ بىرگە تۋعان ەكى —دى ساعان ايتارىمبولدى. مەنى سەنىڭ اكەڭ ارزى جاقسى بىلەدى. ەن
تۋىسىما كوپ جاقسىلىق ەتتى. والردى بايىتتى. ءبىراق مەنىڭ تۋىستارىم سەنىڭ اكەڭ ارزىنىڭ ول جاقسىلىقتارىن 

دى نبىلمەدى. سوندىقتان اكەڭنىڭ والرعا ىستەگەن جاقسىلىعىن وسى ساپاردا سەن ارقىلى مەن قايتارىپ وتىرمىن. ە
ءوز ەلىڭە كەلدىڭ، مىنا قىز دا، توعىز تۇيە التىن دا سەنىكى. وسىنىڭ ءوزى سەنىڭ ومىرىڭە، كىسىگە قايىر ەتۋىڭە 
دە جەتەدى. ءوزىڭ ەندى ۇزاق جولعا شىقپا. مىنا قىز سەنىڭ ادال جارىڭ. مەن ەندى ءوز ەلىمە كەتەمىن. سەن بۇل 

رە بەرىپتى. سول كۇنى كەشتە ماحمۋد ءوز جۇ جونىمەن ءوز جولداس دەپ،—سىردى ولگەنىڭشە تىسىڭنەن شىعارما،
اناسىنا قاۋىشقان ەكەن. ارزى دا باالسىنىڭ ءبىرىنشى شىققان ساپارىندا تاۋىپ قايتقان -ساۋ كەلىپ، اتا-ۇيىنە امان

ادى. اق اتتىرولجاسىنا قاتتى قۋانعان ەكەن. اكەلگەن قىزىن ماحمۋدقا نەكەلەپ، نەشە كۇن توي جاساپ، التىن قاب
 سول كۇننەن باستاپ ماحمۋد ساۋدا جاساۋدى دا، ۇزاق جولعا شىعۋدى دا قويىپتى.

 . جىالن قابىقتى جىگىت8
باياعىدا ءبىر كەدەي شال مەنەن كەمپىر بولعان. قولىندا مال دەگەننەن جالعىز ەسەگى بار ەكەن. قاالعا وتىن ساتىپ 

جىالپ  تۇنى-ى الپىسقا كەلگەنشە ءبىر پەرزەنتكە زار بولىپ، كۇنىكۇن كورەدى ەكەن. شال مەنەن كەمپىردىڭ جاس
جۇرگەندە شالدىڭ كەمپىرى جەرىك بولىپتى. ول كەمپىر جەرىگەندە ايداھاردىڭ قۇيرىق جاعىنداعى ءبىر بولەك ەتىنە 

اڭعا ال شجەرىپتى. سونى شالى ىزدەپ جۇرسە، ءبىر ۇلكەن، قاراتاۋدىڭ ەتەگىندە بۇرقىراعان شاڭدى كورىپتى. ش
جاقىنداسا، ءبىر قارا ايداھار مەن ءبىر سارى ايداھار توبەلەسىپ جاتىر ەكەن. باياعى الىستان كورىنگەن بۇرقىراعان 

اق قارا ايداھار سارى ايداھاردى ءولتىرىپتى. -شاڭ سول ەكى ايداھاردىڭ الىسقان شاڭى بولىپ شىقتى. كوپ ۇزاماي
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پ كەتكەسىن ولگەن سارى ايداھاردىڭ سان ەتىنەن كەسىپ الىپ ۇيىنە كەلسە، شال جاسىرىنىپ تۇرىپ قارا ايداھار ۇزا
ك اۋ، كەمپىر، ءسۇيىنشى بەر! جەرى»كەمپىرى جەرىك اسى تابىلماعان سوڭ قاتتى اۋىرىپ جاتىر ەكەن. شال كەلىپ: 

 رەت ەكى ەيكىلشي ەتىنەن اكەلگەن شالدىڭ تۇرىپ، ۇشىپ ورنىنان كەمپىر جاتقان اڭساپ. دەپتى—«اسىڭ تابىلدى!
عا ەسەن بوسانعان ەكەن. ءبىراق باال جىالن-لعانشا جەپتى. جەرىگى قانىپ كەمپىر توعىز اي، توعىز كۇندە امانتو اۋزى

ن شىققان ىشتە»شال نە دە بولسا ىشىنەن شىققان سوڭ اسىراي بەرىپتى. قازاقتاعى -ۇقساعان ەكەن دەيدى. كەمپىر
دەگەن ناقىل سودان قالىپتى. باال تەك جىالنداي يرەتىلىپ جاتقانى بولماسا، « تاشۇبار جىالندى بەلىڭە ءۇش وراپ تاس

اكە، مەنىڭ »سويلەگەن ءسوزى، اقىلى ادامنان ايىرماسى بولماعان. ءبىر كۇنى باالسى اكەسىن قاسىنا شاقىرىپ الىپ: 
—،«قىزى بار، سونى اپەر ۇيلەنەتىن ۋاقىتىم بولدى. ماعان وسى ەلدىڭ حانى باباحاننىڭ جۇرتتان اسقان سۇلۋ

 .دەيدى
ەي، باالم، مال دەگەندە جالعىز قولداعى وتىن ساتىپ كۇن كورىپ وتىرعان كوك ەسەكتەن باسقا »اكەسى ايتادى: 

 وپك قويماعانسىن، ايتىپ باالسى. دەيدى—«ەشنارسە جوق. ءوزى حالىقتىڭ حانى، ساعان مالسىز قىزىن بەرە مە؟
كەلە جاتسا، شالدىڭ الدىنان حاننىڭ ءبىر جەندەتى شىعىپتى.  دەپ بارايىن بولسا دە نە ولتىرەر، مەنى حان بولسا

 ماعان سول. ەدى بار باالم جالعىز مەنىڭ»: ايتىپتى شال سوندا. دەپتى—«ناعىپ جۇرسىڭ؟»جەندەت شالعا: 
 لعانا مازامدى دەپ مىنالماي دا بولسا پەرى قىزىن ادامنىڭ باسقا بولمايدى، بەرمەسەڭ الىپ قىزىن حاننىڭ باباحان

 كۇنى ەدى، جوق باالڭ سەنىڭ»: ايتادى جەندەت وعان. دەپتى—،«سوڭ تاۋەكەل دەپ، باباحانعا كەلە جاتىرمىن
 االڭب ەگەر»: دا تاعى دە، دەپتى—«بولدى؟ پايدا قايدان ساعان باال ول. ەدىڭ ءجۇر ساتىپ وتىن ەسەكپەن كەشە
 نداسو. بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«ڭ اتى شاھيماردانباالمنى»: ايتادى شال. دەيدى—«كىم؟ اتى باالڭنىڭ بولسا، بار

. يعو االدى باسىڭدى اشۋالنىپ ساعان ول دەسەڭ، بەر قىزىڭدى حانعا. جوق مالىڭ بەرەتىن باباحانعا»: جەندەت
 دەپ، كورەيىن دا بولسا نە شال. بەرەدى اقىل دەپ—،«قايت ۇيىڭە تىكە جەردەن وسى امانىندا باسىڭ دا ونان

—«نە جۇمىسپەن جۇرگەن ادامسىڭ؟»ە كەلەدى. شال حانمەنەن امانداسىپ بولعان سوڭ، شالعا حان: ۇيىن باباحاننىڭ
 :ايتادى شال سوندا. دەگەن

 پدە بەر الىپ قىزىن حاننىڭ باباحان ماعان باال ول. ەدى بار ۇلىم جالعىز دەگەن شاھيماردان مەنىڭ تاقسىر،—
 حاننىڭ بۇعان. دەدى—، تاقسىر، ءسىزدىڭ الدىڭىزعا كەلىپ وتىرمىن،بوال سوعان. وتىرعىزبادى ۇيىمدە الىپ، مازامدى

 يىنەۇ تەڭدەپ ەسەگىنە ءبولىپ، ەكى ورتاسىنان تەڭ ءولتىرىپ، شالدى»: شاقىرتىپ جەندەتتەردى كەلىپ، اشۋى
پ، ىال ورتاعا شالدى جەندەتتەر جاالڭداعان يتىندەي قاساپشىنىڭ. ەتتى ءامىر دەپ—،«جىبەرىڭدەر ايداپ قاراي

بۋىندىرىپ ءولتىرىپ، ورتاسىنان ەكى ءبولىپ، قاپقا سالىپ، ەسەگىنە تەڭدەپ جىبەرىپتى. جەم جەپ ۇيرەنگەن ەسەك 
باسقا جاققا بۇرىلماستان ءوز ۇيىنە كەلەدى. ەسەك كەلسە، ۇستىندە شال جوق. تەڭدەۋلى تۇرعان ەكى قاپتى كورىپتى. 

 .بەرىپتى جىالي دەپ—«قۇداي ماعان كارى شالدى دا كوپسىندىڭ بە؟»ەمپىرى: سوندا ك
 سوڭ، عانقوي الدارىنا ولىكتى. دەگەن—،«شەشە، سەن جىالما، ماعان اكەمنىڭ ولىگىن اكەپ بەر»كەمپىردىڭ باالسى: 

 ساعان ول بار، قايتا باباحانعا سەن اكە،»: باالسى سوڭ اتقان تاڭ. تىرىلەدى اكەي سالسا، دەم رەت ءۇش باال
 تاعى زىنقى بارىپ، قايتا حانعا قيماي ءسوزىن باالسىنىڭ شال. دەيدى—،«ن قورقۋشى بولماسە ىستەر، بىلگەنىن
 دەپ—«!عوي وينادى ابدەن مەنىمەنەن شال جۇرگەن تاپپاي تاماعىن مىنا»: ايتادى حان. ەكەن سۇراعان

سى اكەسىنىڭ بەرگەن. باالجى ارتتىرىپ ەسەگىنە ءبولىپ، جىلىككە ەكى ون مايداالپ شالدى شاقىرىپ، تاعى جەندەتتەرىن
سۇيەگىن، ەتىن قايتا قۇراستىرىپ ءتىرىلتىپ العان. ءۇشىنشى رەت تاعى جىبەرگەن. ەندى حان اشۋالنىپ اينالىپ 

—،«نر كورەيىبۇل شالعا، ءسىرا، ءولىم جوق شىعار جانە ءبى»تۇرعان جەل ديىرمەننىڭ اراسىنا سالىپ مايداالتقان. 
ەگىنە تەڭدەپ جىبەرگەن. باالسى كۇندەگى ادەتى بويىنشا اكەسىن تاعى ءتىرىلتىپ، ءتورتىنشى رەت cە شالدى دەپ

بۇل شالدىڭ باالسى مەنىڭ تۇبىمە جەتەتىن بالە شىعار، نە دە بولسا دىمى »حانعا جىبەرگەن. ەندى حان قورقىپ: 
-لعا كەلىپتى بارلىق بياقى دەگەن –، «ۇل شالدان كوپ مال سۇرايىنجوق ادام عوي، قىزىمدى بەرمەيىن دەمەيىن، ب

 بەك، ۋازىرلەرىمەن ويالسىپ.
مەن قاشسام دا، سەن قويمادىڭ نەدە بولسا قىزىمدى سەنىڭ باالڭا بەرەيىن. ءبىراق »حان شالدى الدىنا شاقىرتىپ، 

پتىگىنەن قى ايداپ وتەسىڭ، سوندا جىلقىنىڭ كومەنىڭ قىزىمدى انىق االتىن بولساڭ، مەنىڭ قاالمنىڭ ۇستىنەن كوپ جىل
 دەگەن. «قاال كورىنبەي قاالتىن بولسا، قىزىمدى بەرەمىن. ەگەر ونى تابا الماساڭ، ەندى قايتىپ مەنىڭ الدىما كەلمە!

ر. ازاندا مەنىڭ ىزىمە ەرىپ ءجۇرىپ وتى»شال ۇيىنە كەلىپ، باالسىنا حاننىڭ ايتقانىن ايتتى. وندا باالسى ايتادى: 
. ءبىر جەرگە كەلگەنسىن باالسى اكەسىنە وتكىر الماس قىلىش بەرىپتى. دەپتى—،«ەكەۋىمىز ءبىر جەرگە بارامىز

قازىر ءبىز ءبىر ءىننىڭ اۋزىنا بارامىز، سول ىننەن ۇزىن قارا جىالن شىعادى، سونى وزىنەن بۇرىن كورىپ باسىن »ء
ىپ ايتىپ بول وسىنى. دەيدى—،«دۇنياعا قايتا كەلمەيسىڭقاعىپ الماساڭ، وندا ول سەنى ولتىرەدى، ودان سوڭ ء

باال ىنگە كىرىپ كەتەدى. كوپتەن كەيىن ۇزىن قارا جىالن ىننەن شىعادى. اندىپ تۇرعان شال جىالننىڭ باسىن شاۋىپ 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1308 bet 

ڭ ىتۇسىرەدى. سودان كەيىن ىننەن قاپتاعان قالىڭ جىلقى شۇبىرىپ شىعىپ، حاننىڭ قاالسىنىڭ ءۇستىن باسادى. حانن
بۇل »ءامىرى بويىنشا جىلقىنىڭ كوپتىگىنەن قاال كورىنبەي قاالدى. بۇل ءىستى كوزى كورگەن حان قاتتى قورقىپ: 

 نقىزى ەرىكسىز حان دەپ،—،«باال ەمەس، پالە شىعار، نە بولسا دا بۇعان قىزىمدى بەرىپ قۇتىلماسام بولماس
 .بولعان بەرەتىن باالسىنا شالدىڭ

ەن كەيىن قىزىن بەرەتىن بوالدى. ۋادەلى كۇن بىتكەسىن شال كەمپىرىن الىپ، باالسىن ءسويتىپ، ون بەس كۇنن 
نا كەلىنشەكتەر الدىنان شىقسا، اتتىڭ موينى-كۇيەۋ كەلدى دەپ، قىز»ەرتىپ، حاننىڭ اۋىلىنا قۇدا تۇسە كەلىپتى. 

 انح ەستىگەن ءسوزدى بۇل .دەپتى—«شالدىڭ باالسى قايدا؟-اۋ، مىناۋ كەمپىر»ورالعان سارى جىالندى كورىپ: 
دە، قىز دا قاتتى قورقادى. سويتسە دە حانعا بۇل پالەدەن قۇتىلۋ وتە قيىن بولعان. حاننىڭ جالعىز  ايەلى ونىڭ دا،

قىزىنىڭ كۇيەۋى كەلەدى دەپ، وڭاشا جەرگە التىنداعان اق وتاۋ تىكتىرىپ قويعان ەكەن. نە دە بولسا سوعان اپارىپ 
داي دوماالنىپ جاتپاي، ۇزىنىنان جاتادى. كەش كۇيەۋدى كىرگىزەدى. كۇيەۋ توسەكتىڭ ۇستىندە ۇيىندەگى جاتىسىن

بولعاندا حالىقتىڭ ادەتى بويىنشا قىزدى كۇيەۋگە كۇيەۋلەتىپ قاسىنا اپارادى دا، وزدەرى بۇل جىالن نە قىالر ەكەن 
 دەپ، سىرتتا جاسىرىنىپ تۇرادى. قىز ۇيگە كەلسە دە باالنىڭ قاسىنا بارۋعا قورقىپ، قاسىنا جاقىن بارمايدى. سوندا

 قىز ۇرعانت قورقىپ. دەيدى—،«سەن مەنەن قورىقپا، قاسىما كەلىپ باسىمنان اياعىما دەيىن سيپا»جىگىت ايتادى: 
 ءتۇسىپ، سىپىرىلىپ قابىعى جىالن سىرتىنداعى جىگىتتىڭ ۋاقىتتا سول. سيپايدى دەيىن اياعىنا باسىنان جىالندى امالسىز
. قىز جىگىتتىڭ سۇلۋلىعىنا قىزىعىپ كەتىپ، ەسى اۋادى، سوندا وتىرادى بولىپ جىگىت سۇلۋ ءبىر جوق، ءدۇنيادا

 تپە،كورسە ادامعا جانە سەزدىرمە ادامعا سونى. جانىم ەكىنشى مەنىڭ—مىناۋ جىالن كابىق»جىگىت قىزعا ايتادى: 
 عىنقابى جىالن جىگىتتىڭ قىز. دەيدى—«!جوقپىن ساعان مەن الساق، جوعالتىپ ەگەر! كورمە جوعالتا دە ءوزىڭ

ورامالىنا وراپ، كويلەگىنىڭ ىشىنە قولتىعىنىڭ استىنا تىگىپ قويادى. ءبىراق بۇل سىردى نە ىستەر ەكەن دەپ، 
قىزدان سۇراسا، قىز نە ەكەنىن ايتپايدى. سونسىن اڭدىپ تۇرعان « ول نە دەپ»سىرتتان اڭدىپ تۇرعان ادامدار 

زدىڭ قولتىعىنىڭ استىنداعى ءوزىنىڭ جىالن قابىعىن قاعىپ الىپ، ادامدار قىزدان تارتىپ الۋعا اينالعاندا جىگىت قى
ەندى ساعان مەن جوقپىن. مەنى ىزدەي قويساڭ، »قارلىعاش بولىپ ۇشىپ، شاڭىراققا قونىپ وتىرىپ، قىزعا ايتادى: 

ەنشە، كورگ» اقىزع دەپ،—،«باسىڭداعى قالپاعىڭ ويماقتاي، قولعا ۇستاعان تەمىر تاياعىڭ تەبەندەي بولعاندا تاباسىڭ
 ۋس-اس دەيىن كۇنگە ۇش—دەپ، قارلىعاش ۇشىپ كەتەدى. قىزدىڭ جىگىتكە ەسى اۋعانى ءسونشا« قوش بول
 ىرتىپشاق كەمپىردى-شال قۇداعيى مەن قۇداسى باباحان ەستىگەن مۇنى. وتىرادى قاراۋمەنەن شاڭىراققا ىشپەستەن

ڭ دا ەندى بىزگە جوق ەكەن. مەنىڭ باسىمنان باال جالعىز سەنىڭ دا، قىزىم جالعىز مەنىڭ»: دەيدى بىالي الىپ
حاندىق تاياتىن بولدى. سەنىڭ كوزىڭ ولگەنشە جىالۋمەن وتەتىن بولدى. بۇل حالىق ماعان دۇشپان ەكەن. ەندى 

 .دەگەن—،«قاشان باسىمىزعا ءىس تۇسكەنشە كورە بەرەيىك، سەندەر دە ەلدەرىڭە قايتىڭدار
ادامعا  اكە، ەندى مەنى باسقا ءبىر»ىن، باباحان حاننىڭ قىزى نۇرسۇلۋ اكەسىنە كەلىپ: شال ۇيىنە قايتىپ كەتكەنس

بەرەمىن دەگەن ۇمىتتەن كۇدەر ءۇزىڭىز. ەندى مەنىڭ قالعان ءومىرىم سول جىالن قابىقتى جىگىتتىڭ جولىنا قۇربان 
ن ءىستى بولسا ۇلكە دە نە»: حان سوندا. دەپتى—،«بوالدى. سوندىقتان سونى ولگەنىمشە ىزدەۋگە ۇلىقسات ەتىڭىز

 اعا،ان-اتا ەلگە، تۋعان نۇرسۇلۋ كەتەرىندە. بەرەدى ۇلىقسات ىزدەۋىنە كۇيەۋدى دەپ—،«ءوزىڭ باستا، بار، باالم
 اي ەكى. ىعادىش جولعا الىپ تاياق تەمىر قولىنا كيىپ، قالپاق باسىنا ايتىپ، قوش داۋرەنىنە قىزىق كورگەن جاسىنان
ۇرۋگە دارمەنى بولماي، زارىعىپ كەلە جاتىپ، ءبىر ۇلكەن بايتەرەكتىڭ تۇبىنە كەلىپ، ج ءتىلىنىپ، تابانى ءجۇرىپ،

 دەمالىپ وتىرىپ، زارالنىپ ولەڭ ايتادى:
 قىزى ەدىم باباحاننىڭ نۇرسۇلۋحان،
 ەش قىزىق كورە المادىم ءدۇنيادان.

 قارلىعاش كوز الدىمنان بولدى عايىپ،
 يدان؟!دەرەگىن ىزدەپ تابام ەندى قا

 جاراتقان، جاس تىلەگى كەتتى قايدا،
 ىشىمدە كەتكەنى مە شىقپاي ارمان.

 دەدى اتىن سۇراعاندا،« شاھيماردان»
 كەتكەنشە ىزدەنەرمىن ءدۇنيادان!

 جانىما جالعىز ساۋلە بوالر مەكەن،
 انادان.-جولىڭا بەزىپ شىقتىم اتا

 ىزدەسەڭ، تاباسىڭ دەپ بەردى يشارات،
 تابام ايداالدان.مەن قاڭعىپ قايدان 
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وزى قۋات بەرىپ، ازداپ دەمالعانسىن بايتەرەكتىڭ بيىك باسىنا شىعىپ قاراسا، ايداالدا -وسى ولەڭدى ايتىپ، وزىنە
نە دە بولسا وسى وتاۋعا بارىپ، ۇشقان قۇس كورگەن »كوز ۇشىندا تىگۋلى تۇرعان جالعىز اق وتاۋدى كورىپتى. 

رە بەرىپتى. وتاۋعا كەلسە، ىشىندە ءبىر سۇلۋ كەلىنشەك وتىر جۇ دەپ—،«ىنجان بار ما ەكەن، ءبىر حابارىن بىلەي
ەكەن. ول كەلىنشەك قىزدى كورىپ ورنىنان ۇشىپ تۇرىپ، تاس قىلىپ قۇشاقتاپ، قىزعا جىالپ كورىسەدى. سودان 

 تانگۇلس مەن»: ايتادى كەلىنشەك. دەيدى—«ناعىپ وتىرعان جانسىڭ ايداالدا ءبىر وزىڭ؟»كەيىن قىز ايتادى: 
شاسىنىڭ قىزى ەدىم، اتىم مارجان ەدى. مەنىڭ اتاعىمدى ديۋ پاتشاسى ەستىپ، ءوزىنىڭ بەس ءداۋىن جىبەرىپ، پات

والر مەنىڭ اكەمنىڭ اسكەرىن قيراتىپ، مەنى تارتىپ الىپ، وسى جەرگە اكەلگەنىنە بيىل بەس جىل بولدى. سودان 
جۇرتىمدى تەگىس كورگەندەي بولىپ، -سەنى كورگەندە ەلبەرى ادام باالسىن كورگەن ەمەسپىن. سونىڭ ءۇشىن 

 .دەپتى—،«مۇڭىمدى شاعىپ جاتقانىم عوي
سوندا قىز دا ءوزىنىڭ باسىنان وتكەن وقيعانى تۇگەل ايتىپ، ەندى سول سۇيگەن جىگىتىنىڭ كوز الدىنان قارلىعاش 

تى كۇيەۋى ءقاراداۋدىڭ كەلەتىن ۋاقىبولىپ ۇشىپ كەتكەنىن ايتىپ ەكەۋى مۇنداسادى. سول ۋاقىتتا كەلىنشەكتىڭ 
مەنىڭ كۇيەۋىمنىڭ كەلەتىن ۋاقىتى بولدى. سەنى مەن جاسىرايىن، مىناۋ »جاقىنداعان. سوسىن كەلىنشەك ايتادى: 

 كەلىپ ەرتىپ تازىسىن شاڭقىلداتىپ، بۇركىتىن ۋاقىتتارى ءبىر. جاسىرادى قىزدى دەپ—،«ۇلكەن قازاننىڭ استىنا كىر
بۇل جەرگە ادام كەلدى مە، ادامزاتتىڭ ءيىسى »كەن بويدا ءقاراداۋ كەلىنشەكتەن: تۇس اتتان. ىتۇسەد ۇيىنە ءداۋ

 رلىكومى سەنىمەنەن مەنىڭ»: دەيدى بىالي ءۇشىن سەندىرۋ بايىن كەلىنشەك سوندا. سۇرايدى دەپ—«شىقتى؟
، مەن مايبول شىدامىم كەلگەنشە قايتىپ قاشان كەتسەڭ ۇيدەن سەن. بولدى جىل بەس بيىل بولعانىما جولداس

بىرەسە داالعا، بىرەسە ۇيگە كىرىپ كەزەمىن دە جۇرەمىن. سەن ويىڭنىڭ بولەكتىگىن ءبىلدىرىپ، مەنىڭ ءيىسىمدى 
باسقا ادامنىڭ ءيىسى دەپ سەنبەيسىڭ. ويتەتىن بولساڭ، جالعىز سۇيگەنىم دە سەن، كورگەنىم دە سەن، والي دەسەڭ، 

 .دەپتى—،«زىمدى ءوزىم ءولتىرىپ، بۇل ءدۇنيادان كۇدەر ۇزەمىنماعان ءومىردىڭ كەرەگى جوق، ءو
 :سۇرايدى داۋدەن مارجان وتىرىپ، سوندا. دەگەن—،«ساعان ويناپ ايتامىن»مۇنى ەستىگەن ءقاراداۋ مارجاندى اياپ: 

 ،لدىبو جىل بەس بولعانىما سەرىك قوسىلىپ ساعان مەنىڭ ما؟ بولماي اڭ جۇگىرگەن قۇس، ۇشقان جاقتا بۇل»
داالدان كەلسەڭ كوردىم، ءبىلدىم دەپ ەش نارسە ايتپايسىڭ. ماعان ەڭ بولماسا قارلىعاش كورسەڭ دە  بەرى سودان

: ايتادى اراداۋءق ەلىكتەگەن سوزىنە بۇل مارجاننىڭ. دەپتى—،«ايتىپ كەلسەڭ، مەنىڭ كوڭىلىم قوش بولىپ قاالر ەدى
ارقادان قۇبىالعا قاراي ۇشىپ بارا جاتىر ەكەن.  قارلىعاش قارا ءبىر جۇرسەم، اۋالپ اڭ بۇرىن اي ءتورت وسىدان»

 ۇلب. دەگەن—،«سونى ساعان اتىپ اكەپ بەرەيىن دەپ ساداق تارتتىم، ءبىراق وعىم جەتپەدى. ونى قۋا بەرمەدىم
 ما؟ بار كول بولماسا ما، بار ەل جەردە جاقىن جاتقانى، بارا قايدا قارلىعاشتىڭ ول»: مارجان ەسىتكەن ءسوزدى

 ندىككۇ ءۇش ارادان وسى»: ايتىپتى ءداۋ سوندا. سۇراپتى دەپ—«لە جاتقان ادام بارمايتىن جەر بار ما؟كە ەسكىدەن
 حانىن پاتشالىعى ءداۋ وسى كەزدە ءبىر سونى ەدى، بار قاال دەگەن مەرتىك ءبىر جاتقان كەلە ەسكىدەن جەردە

ىنا شايتان، پەرىلەردىڭ ورداس-قاالسى جىن مەرتىك ول كەيىن سودان. ەكەن جىبەرگەن توزدىرىپ حالقىن ءولتىرىپ،
اينالىپ كەتكەن. ول قارلىعاش سول جەرگە بارىپ توقتاۋى مۇمكىن. بولماسا، بۇل ماڭايدا ودان باسقا ادام تۇگىل 

 ستىپ،ە دا نۇرسۇلۋ جاتقان جاسىرىنىپ استىندا قازان مۇنى. اياقتادى ءسوزىن ءداۋ دەپ—،«قۇس ايناالتىن جەر جوق
قايدا ءالسىز جان بولسا، قايداعى كۇشتى جاۋىزداردىڭ تىرناعىنىڭ ۇشىندا ». سول جەردە جاتىپ نۇرسۇلۋ: بەردى جاتا

جۇرەدى ەكەن عوي. ءاربىر ماقۇلىقات ءاربىر جاندىك جانە وسىمدىكتەر ءوزىنىڭ نەگىزىنە تارتپاي قالمايدى ەكەن. 
ىم دەپ العان مارجانى، اسىلى ادام بولعانى ءۇشىن، مەنىڭ ءسوزىمدى سونىڭ ءۇشىن مىنا ءداۋدىڭ ومىرلىك جولداس

سويلەپ مەنىڭ جانعان جۇرەگىمدى باسقانداي نە ءسوز ايتار دەپ، ءداۋدى ارباپ، ءبىراز سوزدەردى سۇرادى. نە دە 
ن قاراداۋدە بولسا وسىدان امان قۇتىلىپ، ىزدەگەن ءوزىمنىڭ شاھيماردانىمدى تاباتىن كۇن بولسا، وسى مارجاندى

 ۇندەگىك ءداۋ وتىرعاندا ءسويتىپ،. ويالدى دەپ—،«قۇتقارىپ ءوز ناسىلىنە، ادام باالسىنا قوسۋعا سەرت ەتەر ەدىم
 سوڭ، ەنكەتك ءداۋ. كەتەدى شىعىپ اڭعا ءمىنىپ اتىنا ەرتىپ، تازىسىن قوندىرىپ، قولىنا قۇسىن بويىنشا ادەتى

لعا شىعادى. ءداۋدىڭ ايتقان شاماسىمەنەن وسى جەردەن جو قوشتاسىپ مەنەنمارجان شىعىپ، استىنان قازان دا نۇرسۇلۋ
ءۇش كۇندىك جول دەگەن مەرتىك قاالسىن ىزدەيدى. سول جۇرىسپەن ىزدەپ، مەرتىك قاالسىن ءتورت جىلدا زورعا 

ر جان قىبىرالعان ءبىتابادى. ءتۇن ىشىندە ەسكى ءبىر قاالنىڭ ۇستىنەن تۇسەدى. قاالنى اراالپ جۇرسە، ول قاالدان 
تابا المايدى. تەك ءبىر تارتىلعان جاقسى قوبىزدىڭ ءۇنى ەستىلەدى. سول ءۇننىڭ شىققان جاعىنا قاراي ءجۇرىپ 
وتىرسا، ءتۇن ورتاسى اۋعان ۋاقتا ءبىر ۇلكەن سارايدىڭ ىشىنەن جارىق كورىنەدى. سوعان كەلسە، ول ساراي التىننان 

قۇتتان جارىق بەرىپ قويىپتى. قىز كەلىپ، سارايدىڭ اينەگىنىڭ سىرتىنان سىعاالپ سالىنعان، ىشىنە گاۋھار مەن جا
قاراسا، قوبىز تارتىپ وتىرعان باياعى ءوزىنىڭ قارلىعاش بولىپ كوز الدىنان عايىپ بولعان سۇيگەن جىگىتى شاھيماردان 

ىزعا ەن. قىز تىڭداپ تۇرسا، قوبەكەن. التىن تاقتىڭ ۇستىندە وتىرىپ ءتۇرلى قايعىلى كۇيلەردى تارتىپ وتىر ەك
 قوسىلىپ، ىڭىلداپ تومەندەگى سوزدەردى ايتادى:
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 تۋمادىم مەن انادان بولىپ ادام،
 انام.-نە كوردى تىلەپ الىپ اتا

 ەستىپ حابارىمدى كەتكەننەن سوڭ،
 بايقالدى حالىق ءۇشىن مەنىڭ شامام.

 نۇرسۇلۋ، جانىم سۇيگەن ءومىر سەرىك،
 ەپ تابام.جولىمدا، وسى كۇنى ىزد

 زارالعان زارى كەلىپ قۇالعىما،
 —سەنىمەن قاشان، جانىم، ۇشىراسام؟،

وزى ويالماعان جەردەن سەكەم الىپ، ورنىنان تۇرىپ، ۇستىنە جىالن قابىعىن -دەپ زارىعىپ وتىرعان جىگىت وزىنەن
 كيىپ، قارلىعاش بولىپ ۇشىپ اينەكتەن شىعىپ كەتەدى.

، قارلىعاش كەتكەسىن سارايعا كىرىپ، جىگىتتىڭ جاتاتىن توسەگىنىڭ استىنا بۇنى كورگەن قىز جاسىرىنىپ قالىپ
تىعىلىپ جاتادى. مۇنان حابارسىز قارلىعاش قايتىپ كەلىپ، ۇستىندەگى جىالن قابىق كيىمىن شەشىپ، باياعى قايعىلى 

ىپ، توسەكتىڭ ۇرالپ الكۇيلەردى تارتا بەرىپتى. قىز تىققان جەرىنەن جىگىتتىڭ جىالن قابىقتى قاسيەتتى كيىمىن 
 استىنان شىعا كەلىپتى. سوندا جىگىت نە ىستەرىن بىلمەي ساسىپ قاالدى.

سودان سوڭ ەكەۋى باستارىنان وتكەن ءومىرىن سىر ەتىپ ايتادى. ەكەۋى ايرىلىسقاننان بەرى جەتى جىل ۋاقىت 
ىققان ىپ، قولىنا تەمىر تاياق ۇستاپ شوتكەن ەكەن. قىز عاشىق جارىن ىزدەپ جولعا شىققاندا باسىنا تەمىر قالپاق كي

 ەكەن. جىگىتتىڭ قارلىعاش بولىپ ۇشاردا ايتقانىنداي، قىز عاشىعىن تەمىر قالپاعى تەڭگەدەي بولعاندا تاۋىپ كەزدەسىپتى.
—،«نۇرسۇلۋجان، مەن ساعان ەندى شىن سەندىم، مەنىڭ ومىرلىك جولداسىم سەنسىڭ»وعان رازى بولعان جىگىت: 

 .دەپتى
 ۋعانت وزدەرىنىڭ بەرىپ، دەم قىزعا كۇن جەتى لىپ،بىرى عاشىق بولعان ەكەۋى قوسى-ياعا كەلگەلى بىرىنەءدۇن 

 .بايالپتى بەل قايتۋعا ەلىنە
مەنىڭ سەنى تاۋىپ الۋىما سەبەپشى بولعان ءبىر جان بار. سول جاننان سەنىڭ »سوندا تۇرىپ نۇرسۇلۋ ايتادى: 

جىل بولدى. ول وسىدان الىس ەمەس، سول جاندى تەمىر توردان قۇتقارىپ اال دەرەگىڭدى بىلگەنىمە ءقازىر ءتورت 
 .دەپتى—،«كەتەيىك

 .دەيدى—«ول قانداي جان؟»سوندا جىگىت: 
گۇلستان پاتشاسىنىڭ ءقاراداۋ تارتىپ اكەتكەن قىزى مارجان. سونى قاالي بولسا دا بوساتىپ ەلگە »نۇرسۇلۋ ايتادى: 

 ارسى بولمايدى.ق دا شاھيماردان بۇعان. ءوتىنىپتى دەپ—،«اال كەتەيىك
سول جەردە قارلىعاش ۇلكەن قاراقۇس بولىپ، سارايدان كەرەگىنشە التىن، گاۋھار الىپ، قىزدى ۇستىنە مىنگىزىپ 

وزىڭ جولىن بىلەسىڭ، كىرىپتاردا وتىرعان قىزدىڭ ۇستىنە بارعاندا جەلكە جاعىمنان »ۇشىپتى. ۇشاردا قىزعا ايتادى: ء
 جەرگە رءبى نۇرسۇلۋ جاتقان كەلە ۇستىندە قاراقۇستىڭ. دەيدى—،«شاشىمدى تارت، سوندا جەرگە قونامىنءبىر تال 
 شىعىپتى، تىنەنۇس مەكەنىنىڭ ءقاراداۋدىڭ باياعى قوندىرسا، جەرگە قۇستى تارتىپ، قاناتىن تال ءبىر قۇستىڭ كەلگەندە

 .ەكەن تۇر ءالى ورنىندا وتاۋ باياعى
كەلسە، ءقاراداۋ جوق، مارجان عانا وتىر ەكەن. قۇشاقتاسىپ كورىسىپ بولعانسىن، نۇرسۇلۋ مارجانعا: نۇرسۇلۋ وتاۋعا 

 عاساجاي ۇستىنە قۇستىڭ ءبىر ادام ەكى جۇرەسىڭدەر، الىپ قاالي مەنى»: مارجان سوندا. دەپتى—«كەتەمىز بە؟»
 تجىگى ءسويتىپ،. جىگىت ەپتىد—،«االمىن كەتە الىپ دە ەكەۋىڭدى كەلسە، كەتكىڭ ەگەر». دەپتى—«ما؟

 مارجاندى دا، ۇستىنە مىنگىزىپ ۇشىپ، ەلىنە كەلىپتى.
كەلسە، جالعىز قىزىنان ايرىلعان باباحان جىالۋمەن ەكى كوزىنەن ايرىلىپ، سوقىر بولىپ قالىپتى، حاندىقتان ايرىلىپ 

تى. سۇرمە دەگەن ءدارى قۇيىپ اشىپ قاڭعىپ قالىپتى. شاھيماردان سوقىر بولىپ قالعان باباحان حاننىڭ ەكى كوزىنە
 شەشەسىنىڭ ومىرلەرىن ۇزارتىپ، باباحاندى قايتادان حان قويىپتى.-ءوزىنىڭ اكە

 . اۋەزحاننىڭ قىرىق ۇلى9
وسى باالالرىما ءبىر جەردەن قالىڭ بەرسەم »باياعىدا اۋەزحان دەگەن حان بولىپتى. حاننىڭ قىرىق باالسى بار ەكەن. 

 .ەكەن وياليدى دەپ—،«ەكەن
بىرنەشە جىلدار وتكەننەن كەيىن حان ءبىر بايدىڭ قىرىق قىزى بار دەپ ەستيدى. سوعان قالىڭمالىنا سويلەسىپ، قۇدا 

 سوعان—بىزدى حان جىبەردى. باالالرىنا قىزىن بەرسىن دەپ،»ءتۇسىپ كەلۋگە جاۋشى جىبەرىپتى. جاۋشى بارىپ: ء
 :ايتتى باي. دەيدى—،«كەلدىك
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تۋرا جول بولسىن، جولدىڭ ەكى -وزدەرىنىڭ ۇيىنە شەيىن تۇپ ۇيىمنەن مەنىڭ المايمىن، القالىڭم قىزدارىما—
 ىلدىڭج بىر»ء ايتقاندارىمدى وسى. دەپتى—اعاش، تۇبىنەن سۋ شىعىپ، بۇلبۇلدار سايراپ تۇرسىن،-جاعىنا باۋ
 .دەپتى—،«بىتىرەسىڭ بەدەلىندە

ۇل دەپ، قىرىق باالسىن شاقىرىپ الىپ، ەڭ كەنجەسىن الىپ بۇل ءسوزىن جاۋشىالر حانعا ايتىپ كەلىپتى. حان ماق
قالىپ، وتىز توعىز باالسىن بىرنەشە نوكەرىمەن الگى جۇمىستى ءبىتىرىپ كەلۋگە جىبەرىپتى. باالالرى بىرنەشە اي 

 ءجۇرىپ، بىتىرە الماي كەلەدى. ونان كەيىن ۇيدە قالعان كەنجە باالسى:
 .دەيدى—!لەيىنكە ءبىتىرىپ مەن جىبەر، مەنى اكە،—

 اكەسى:
 .دەيدى—باالم! وتىز توعىز اعاڭ بىتىرە الماعاندا، سەن قايدان بىتىرەيىن دەپ ەدىڭ؟ قوي،—
 ولمەنج ۇزىن ءبىر ەرتپەستەن، جولداس ۇيىنەن باالسى. جىبەرەدى باالسىن اكەسى سوڭ، دەگەن—بارامىن، جوق،—
 الەمىن االدى.س. بەرەدى سالەم وعان دا، ۇشىرايدى كىسى اقساقالدى كيىمدى اپپاق ءبىر جاتسا، كەلە
 شال:
 .ەتەدى بايان اياق-باستان ءبارىن تىلەكتەرىنىڭ باياعى باال سۇراسا، دەپ—باراسىڭ؟ قايدا قاراعىم،—

 شال ايتتى:
 ;ۋاقىتتا ءبىر. جۇمادى كوزىن باال. دەيدى—!جۇم كوزىڭدى بەرەيىن، تىلەگىندى مەن باالم،—
 .شال دەيدى—!اش كوزىڭدى—

كوزىن اشىپ جىبەرسە، باياعى تىلەگىنىڭ ءبارى قابىل بولىپ، ادام تاڭعاالرلىق بولىپ قالىپتى. باالعا كەزدەسكەن قىدىر 
 ەدى.
 شال:
 تارىنداقاي. قايتار جاتىپ اي بىرنەشە بارىپ، اعاالرىڭ. بارسىن اعاالرىڭ بارما، قاينىڭا سوڭ بارعان ۇيىڭە! باالم—

 پ،بولى عايىپ دە، دەپتى—ى، ول تامعا اعاالرىڭ بارماسىن،تۇراد تام اپپاق ادەمى ءبىر جانە بوالدى بوران قاتتى
 .كەتىپتى ۇشىپ

 باال ۇيىنە كەلىپتى.
 .دەيدى—«نە قىلدىڭ؟»اعاالرى: 

 .بەرەدى جاۋاپ دەپ—بىتىردىم،—
ا باعاناعى جىبەرىپتى. كەنجە باالسى اعاالرىنونان كەيىن حان كىشى باالسىن الىپ قالىپ، وتىز توعىز باالسىن قاينىنا 

شالدىڭ ايتقانىن ايتىپ جىبەرىپتى. اعاالرى قاينىنا بارادى. بارعاننان كەيىن بىرنەشە اي جاتىپ، قالىندىقتارىن الىپ، 
عاشتار ا سىرنايالرىن تارتىپ كەلە جاتسا، باياعى شالدىڭ ايتقانىنداي، ۇلكەن بوران بوالدى، جولدا ايناالسىندا-كەرنەي

دەگەن ءسوز ەستەرىندە. الدىڭعىالرى كىرمەستەن كوشتى باستاپ جۇرە « كىرمە»جايناپ تۇرعان اپپاق تام... باياعى 
بەرەدى. ارتتا كەلە جاتقان ادامدارى بىلمەستەن شاۋىپ بارىپ، اتتارىن بايالپ، كىرىپ كەتە بەرەدى. الدىڭعىالرى 

 كىرىپ قاراسا، ءبىر ايداھار ىسقىرىپ: والردى كورىپ، شاۋىپ كەلىپ تاعى كىرەدى.
 .دىدەي—ىڭدى جۇتايىن با؟ جوق، بولماسا، ۇيلەرىڭىزدەگى كىشى ءىنىڭىزدى اكەلىپ بەرەسىڭدەر مە؟بار—ء 

 .تۇرسىن جۇرە بۇالر. كەتەدى ءجۇرىپ بەرىپ، ۋادە دەپ—!بەرەيىك اكەلىپ ويباي،—
ادە دەپ ۋ« اكەلىپ بەرەمىز»ىندە باياعى اعاالرىنىڭ ۇيدە قالعان ءىنىسى ۇيىقتاپ جاتىپ، ءتۇس كورەدى. تۇس

قىلعانىن سەزەدى. تۇرا كەلىپ، جامان كيىم كيىپ الىپ، ۇيدەن شىعىپ، قولىنا تاياق الىپ كەلە جاتسا، باياعى اعاالرى 
 كەتىپ بارا جاتىر ەكەن. والردىڭ بۇل باالمەن ءىسى بولمايدى. بۇل باال ايداھارعا ءوزى كەلەدى. كەلسە:

  ايداھاردىڭ ارقاسىنا مىنەدى. مىنگەن سوڭ:باال. دەيدى—!مىن ارقاما كەلدىڭ، جاقسى باالم،—
 .دەيدى—!جۇم كوزىڭدى—

 باال كوزىن جۇمادى، جەردىڭ ءبىر شەتىنە قاراي بىرنەشە ۋاقىت ۇشادى. ايداھار:
 :باال. دەيدى—كورىنەدى؟ نە كوزىڭە! اش كوزىڭدى—
 . ايداھار:دەيدى—وتىر، قىز ءبىر باسىندا اعاشتىڭ ول تۇر، اعاش ۇزىن ءبىر جەردە اناۋ—
 .دەيدى—!تۇس ەندەشە،—

 باال تۇسەدى. ايداھار:
 :باال. دەيدى—جۇتامىن، بولماسا جۇتپايمىن، سەنى مەن بەرسەڭ، اكەلىپ قىزدى سول—
 :باال. ەكەن جاتىر سىنىپ اياعى پاتشاسىنىڭ تۇلكىنىڭ ءبىر جاتسا كەلە ءجۇرىپ دەپ،—بوالدى،—
 :تۇلكى. دەيدى—با؟ قىاليىن ەم اياعىڭا مەن—
 .دەيدى—قىل، ەم—
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 باال سىنىعىن ورنىنا سالىپ، ءبىر مارتە دۇعا قىپ جىبەرگەن ەكەن، جازىلىپ كەتىپتى. تۇلكى ايتتى:
—مىن،بوال دايىن جىبەرسەڭ، تۇتاتىپ تالىن ءبىر ءجۇنىمنىڭ بولسام، كەرەك جەردە قاي مەن. ال ءجۇنىمدى مىنا—

 .دەپتى
 ونان شىعىپ كەلە جاتسا ءبىر قۇمىرسقانىڭ پاتشاسى جارالى بولىپ جاتىر ەكەن. باال:

 :قۇمىرسقا. دەيدى—با؟ قىاليىن ەم اياعىڭا مەن—
 .دەيدى—قىل، ەم بوالدى،—

 .بەرىپتى تاس ءبىر دا و. كەتىپتى جازىلىپ ەكەن، جىبەرگەن دەپ—،«سۇف»باال: 
 .دەپتى—بوالمىن، دايىن مەن سوندا سال، وتقا تاستى مىنا قىلساڭ، كەرەك جەردە قاي—

 ونان سوڭ باال قىزعا كەلىپتى. قىزدىڭ قاسىندا قىرىق ءداۋ ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. قىز:
 قانداي ،(ەكەن ۇيىقتايدى كۇن قىرىق ۇيىقتاسا، ءبىر ءداۋ قىرىق قاسىنداعى قىزدىڭ) جاتقان كەلە جاقتان قاي—

 :باال. دەيدى—ەدى، جوق كورگەن كەلىپ ادام جەرگە بۇل بۇرىن. ادامسىڭ
 ەنىم دەپ،—«ىزدەپ تاۋىپ كەل!»ننىڭ باالسى ەدىم. اكەمىز تۇسىندە ءسىزدى كورىپ، عاشىق بولىپ: حا مەن—

 .دەيدى—وتىرمىن، كەزدەسىپ سىزگە ءجۇرىپ، كەزىپ جىل بىرنەشە مەن. ەدى جىبەرىپ
 قىز ويالنىپ وتىرىپ:

 :االب. دەيدى—سا، بارمايمىن،بولما بارامىن، بىتىرسەڭ، سونى بار، ماقساتىم ەكى ءبىراق ەرەيىن، ساعان مەن—
 :قىز. دەيدى—بىتىرەيىن، ايت، ماقساتىڭدى—
 بەرەمىن،جى سەۋىپ قۇمعا بيدايدى قاپ ءبىر مىنا جانە بەر ۇستاپ قۋىپ جاياۋ دەيىن كەشكە تۇلكىمدى ەكى مىنا—
 :باال. دەيدى—بەرەرسىڭ، تەرىپ قىلماستان كەم ءدانىن ءبىر
 .دەپتى—!بوالدى—

 قىز ەكى تۇلكىنى جىبەرىپتى، بيدايدى قۇمعا شاشىپتى.
 باياعى تۇلكى پاتشاسىنىڭ ءجۇنىن تۇتاتىپ جىبەرگەن ەكەن، تۇلكىنىڭ پاتشاسى دايىن بولىپتى. باال:

 .بەرىپتى ۇستاپ ول. دەپتى—!بەر ۇستاپ تۇلكىنى ەكى اناۋ—
 قۇمىرسقانىڭ پاتشاسىنىڭ بەرگەن تاسىن وتقا سالعان ەكەن، ول دايار بولىپتى. باال:سوسىن باياعى 

 ءبىر ايدىڭبيد الىپ، جيناپ قۇمىرسقاالرىن ول. دەيدى—!بەر جيناتىپ قىلماستان كەم ءدانىن ءبىر بيدايدىڭ مىنا—
 :قىز. بەرەدى قىزعا اكەلىپ باال. بەرىپتى اكەلىپ باالعا قىلماستان كەم ءدانىن

 ە جاتىر. بىرنەشە كۇن وتكەننەن كەيىن باالاكەل ەرتىپ قىزدى باال. دەپتى—جۇرەيىن، سەنىمەن ەندى! جارايسىڭ—
 قىزعا:

 :قىز. ەتەدى بايان اياق-باستان ىستەرىن باياعى دەيدى،—جاتىرمىن، كەلە ەرتىپ الداپ سەنى مەن—
 :باال. دەيدى—قىاليىق، امال ءبىر وعان ءبىراق جاتىرمىن، كەلە ءبىلىپ دە مەن—
 :قىز. دەيدى—بار؟ امال نە وعان—
قىزدى اكەلدىڭ »ن بۇرىن ءبىر كۇن وزىپ كەت، سونان سوڭ ۇيىنە بار، بارعان سوڭ ايداھار: مەنە وعان سەن—
 شىعىپ، داالعا ايداھار ۋاقىتتا سول. دەرسىڭ—،«جاتىر كەلە جەردە تۇستىك قىز»: سەن سوندا. دەر—«بە؟

 .دەيدى—ءولىپ قاالدى، ايداھار الساڭ، جۇلىپ باسىن كەپتەردىڭ ەكى ساندىعىنداعى سەن ۋاقىتتا سول ىسقىرادى،
 باال ايداھارعا كەلەدى، كەلگەن سوڭ ايداھار:

 :باال. دەيدى—بە؟ اكەلدىڭ—
 .دەپتى—جاتىر، كەلە جەردە تۇستىك قىزىڭ—

كەپتەرلەردىڭ باسىن جۇلىپ تاستاپ، داالعا شىعا كەلسە، ايداھار ايداھار داالعا شىعىپ ىسقىرعان كەزدە، باال بارىپ 
 ءولىپ جاتىر ەكەن. باال سۇلۋ قىزدى الىپ، مۇراتىنا جەتىپتى.

 . اسان باتىر10
اق -باياعىدا ءبىر ەستەمىس دەگەن شالدىڭ ءۇش باالسى بولىپتى. ەڭ كىشىسى اسان. اسان جاس كەزىنەن باستاپ

 كوزگە كورىنە بەرگەن.
ال، باالم، مەنىڭ ولەر الدىنداعى وسيەتىمدى تىڭدا. سەن، وسى كۇندەردىڭ وزىنەن »مىس ءبىر كۇنى اسانعا: ەستە

 .ەكەن دەگەن—،«اق ءوز كۇشىڭە سيىنىپ، كىم بولسا سونىمەن كەرىسىپ جۇرەسىڭ. ودان اۋالق بول-باستاپ
كۇنى جەتىپ ءولىپ كەتكەن ەستەمىستەن قالعان ءۇش باالسى وزدەرى كۇن كورۋ ءتاسىلىن ويالعان. ءبىر كۇنى 
اڭشىلىقپەن اينالىسىپ جۇرگەن اساننىڭ الدىنان ءۇش اتتى كىسى شىعا كەلەدى دە، اسانعا دۇرسە قويا بەرەدى. اسان 

لىپ، وزدەرىن ولتىرەدى. سول اۋىلدىڭ حانىنىڭ ءۇش ۇشەۋىنە دە تويتارىس بەرىپ اتتارىن، قۇرالدارىن تارتىپ ا
وسى قىزدارىمدى ءداۋ قارا تاستى قاق جارعان كىسىگە »قىزى بوالدى. حان قىزىن ۇزاتۋعا كىسى شاقىرادى دا: 
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 شارتىن حاننىڭ اسان. كەلەدى اسانعا كەزەك اقىرعى الماي، جارا جىگىتتەر كۇتكەن كەزەك. دەگەن—،«بەرەمىن
 ورىقپايق ودان اسان جۇمساعانمەن بالەگە اساندى قانشا. كەلمەيدى بەرگىسى وڭاي حان ءبىراق. ىندايدىور مۇلتىكسىز

قۇرىعان حان قىزدارىن وعان بەرەدى. اسان اعاالرىنا ەكەۋىن  امالى. ورىندايدى تۇگەل ايتقانىن ءارى كەلىپ، ءتىرى
ۋدىق، وسى ءبارىمىز ءبىر ت»ىڭ كوڭىلىنە قارا شاۋىپ: بەرىپ، ءوزى كىشى قىزدى االدى. ءسويتىپ، جۇرگەندە اعاالرىن

ىن لءتاسى ءولتىرۋ قاالي اساندى سونىمەن. كەلەدى پىكىرگە دەگەن—،«اسان بىزدەن قاالي ارتىق بولىپ جۇر؟
 ىمگەكەلىس دەگەن—،«وسى، اسان ايەلىنە بارلىق سىرىن ايتاتىن شىعار، سودان سۇرايىق»قاراستىرادى. سودان 

 سوندا .ايتادى ەكەنىن جاقتا باسقا ەمەس، كەۋدەسىندە جانى اساننىڭ كەلىنى سۇراسا، كەلىنىنەن اعاالرى كەلگەن
دەپ، اسان ۇيىقتاپ جاتقاندا ەسىكتىڭ الدىنا « ر بولسىنقو بولماسا ەڭ ەكەن، المايمىز ولتىرە بۇالي»: اعاالرى

ەپ ايقاي سالىپتى. ۇيقىلى وياۋ اسان تۇرا د« ەلگە جاۋ شاپتى»ورتانشى اعاسى قىلىش ۇستاپتى دا، ۇلكەنى 
جۇگىرگەندە ورتانشىسى قىلىشپەن سالىپ قالعاندا اياعىن كەسىپ كەتىپتى. اعاالرى اسان سونداي حالگە كەلگەسىن ۇرا 
كەلە كوشىپ، ءىنىسىن جۇرتقا تاستاپ كەتەدى. اسان ەڭبەكتەپ داالعا شىعىپ وتىرسا، ءبىر كىسى كيىك قۋىپ ءجۇر 

 ىراق ۇستاي المايدى. سودان اسان شاقىرسا جاڭاعى كەلىپتى.ەكەن، ءب
، ءسويتىپ. دەيدى—،«المايمىن ۇستاي ءبىراق ءجۇرمىن، قۋىپ اڭ جوق، قولىم» دەگەندە،—«نەعىپ جۇرسىڭ؟»

جاڭاعى كەلگەن ادامعا اسان ءمىنىپ، كيىك ۇستاپ كۇن كورىپتى. ءبىر كۇنى جاقىن اۋىلدا توي بولىپتى. سول تويعا 
اسان جانە قاسىنداعى دوسى ەكەۋى ءبىر بارادى. تويدان كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر قىز شىعادى. سونى اسان اال 

ال، قارىنداس، ساعان ءبىز ەشتەڭە قىلمايمىز، تەك قانا ۇستاپ العان »قاشادى. قىزدى ءوز مەكەنىنە الىپ كەلگەسىن: 
 .ەپتىد—،«اڭىمىزدى ءپىسىرىپ، كويلەكتەرىمىزدى جۋىپ بەر

ءبىر كۇنى قىز وتتى ءسوندىرىپ الىپ، ەندى قاالي جاعارىن بىلمەي وتىرعاندا الىستان وت كورىنەدى، بارسا وت  
باسىندا مىستان كەمپىر وتىرادى. قىز بارىپ سول مىستاننان وت الىپ قايتادى. قىز وت الىپ كەلە جاتقاندا، مىستان 

جۇرەدى. ەرتەڭىنە اسان كەتكەسىن مىستان جەتىپ كەلىپ، قىزعا:  ارتىنان باعىپ، قىزدىڭ قايدا بارعانىن اندىپ
رىن بۇ كەلەردەن اسان. بەرەدى جاتا سورىپ قانىن بالتىرىنان قىزدىڭ دە، دەيدى—«قىزىم، باسىمدى قاراشى؟»

ىككە دەپ، اسان سىرتقى ەس« وسىنىڭ سىرىن بىلەيىن»كۇنگە اري بەرەدى. -كەتىپ قاالدى. ءسويتىپ، قىز كۇننەن
كەتكەن بولىپ تىعىلىپ قاالدى. ءبىر مەزگىلدە مىستان كىرىپ كەلگەندە، باعىپ وتىرعان اسان اياعىنان اال تۇسەدى. 

اياعى جوعىڭا اياق، قولى جوعىڭا قول »كەمپىردىڭ القىمىنان الىپ ولتىرۋگە از قالعاندا مىستان جالىنادى: 
 ەلدەيتۇگ ايتقانىن مىستان بويدا سول. دەگەن—،«نداورى سەرتتەرىڭدى ايتقان قازىر»ء: اسان. دەپ—،«بەرەيىن

 .ورىندايدى
اسان قىزدى اۋلىنا اپارىپ تاستايدى دا، ءوزى ءۇيىن ىزدەپ تايىپ وتىرادى. كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر قويشى باال 

عان ەكەن. قىلىپ الكورىنەدى. سۇراسا، بۇل ءوزىنىڭ باالسى بولىپ شىعادى. باالسىن اعاالرى قويشى، ايەلىن قاتىن 
كەشكە قاراي اسان اعاسىنىڭ اۋلىنا كەلەدى. ءوزىنىڭ ايەلىنىڭ ۇيىنە كەلىپ جاتىپ االدى. تاڭ اتا اعاالرى باالعا 

االر، ماعان اع»دەپ ايتايىن دەپ كەلسە، ءوزىنىڭ جۇرتىندا قالعان ءىنىسىن كورەدى. اسان اتىپ تۇرىپ: « قويعا بار»
ەمەس، ءبىراق بۇل ىستەرىڭدى كەشىرەم، ەكىنشى بۇنداي ىستەرىڭدى قايتاالماۋالرىڭا  جاساعان قيىنشىلىقتارىڭ از

 راتىنا جەتەدى.مۇ بارشا بولىپ، باي ءسويتىپ،. دوستاسادى اعاالرىمەن دەپ—«تىلەكتەستىك بىلدىرەم
 سانوبار –. گۇل 11

ڭ ءۇش ۇلى بولىپتى. ۇلكەن ۇلىنىڭ اتى ەرتەدە اراب ەلىندە ءبىر اراب باي ءوتىپتى. اتى راشيد ەكەن. راشيد بايدى
 سپانديار، ورتانشى ۇلىنىڭ اتى الديار، ەڭ كىشى ۇلىنىڭ اتى ماحامبەت بولىپتى.

مەنىڭ جاسىم بولسا كەلىپ قالدى، قارتايعان شاعىمدا سەندەردىڭ »ءبىر كۇنى راشيد باي ءۇش ۇلىن شاقىرىپ الىپ:  
 لديارا مەن سپانديار ۇلى ۇلكەن ەكى بۇعان. دەپتى—،«ۇيلەنىڭدەر ۇيلەنىپ، ايەل العاندارىڭدى كورەيىن. سەندەر

اج ءۋ دەپ—،«المايمىن ايەل جاسپىن، ءالى مەن». بەرمەيدى كەلىسىم ماحامبەت ۇلى كىشى ەڭ ال،. كەلىسەدى
 ايتادى.

مەيلى، »بەت ماحاموعان اكەسى كونبەيدى. اقىرى زورالپ ۇيلەندىرەتىن بوالدى. اكەسىنىڭ كونبەيتىنىنە كوزى جەتكەن 
 كەسىنەا ماحامبەت ال. دەيدى—«قاي بايدىڭ قىزىن االسىڭ؟»دەيدى. سوندا اكەسى: « ءسىزدىڭ ايتقانىڭىز بولسىن

وعى كىمنىڭ ءۇيىنىڭ ەسىگىنىڭ الدىندا، ءيا بولماسا، توبەسىندە جاتسا،  ساداقتىڭ تارتامىن، ساداق مەن»: ايتادى
. ويادىق شارت دەپ،—،«ەمپىر بولسا دا، ەڭ ارعىسى مايمىل بولسا دا االمىنسول ءۇيدىڭ ىشىندە قىز بولسا دا، ك

زىرقىراپ  وعى اسپانعا ساداقتىڭ سونىمەن. قاالدى تارتىپ ساداقتى قاراتىپ اسپانعا ماحامبەت. كەلىسەدى اكەسى بۇعان
 ۇشىپ كەتەدى.

ويعا ارەكەت جاسايدى. ماحامبەتتىڭ ەندى راشيدتىڭ ەكى ۇلكەن ۇلى، ەكى بايدىڭ قىزىنا ۇيلەنەتىن بوالدى. ت
ساداقتىڭ وعى »ساداعىنىڭ وعىن ءۇش كۇن ىزدەپ، وزدەرى وتىرعان قاالدان تابا المايدى. اكەي ماحامبەتكە 
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 ۇعانب. دەيدى—،«تابىلمادى، سەن يۋسۋپ بايدىڭ قىزىن ال. ەكى اعاڭ مەن سەنىڭ تويىڭدى قوسىپ جاسايمىن
 باالم ەنىس مەن ىستەمەدىڭ، ايتقانىمدى مەنىڭ سەن»: اشۋالنىپ ماحامبەتكە ەسىاك سوڭ بۇدان. كونبەيدى ماحامبەت
 ەتى اۋعان جاعىناب ماحامبەت وكپەلەپ، سوزگە بۇل. جىبەرەدى قۋىپ دەپ—«!بار سوندا كەتسەڭ قايدا دەمەيمىن،

بۇكىل قاالعا حابارالپ كەتە بەرەدى. قاالدا قالعان اكەسى ۇلكەن ەكى ۇلىنىڭ تويى پالەن ۋاقىتتا بوالدى دەپ، 
قويادى. ماحامبەت سول كەتكەننەن كەتە بەرەدى. بىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن، الدىنان ءبىر قالىڭ ورمان كەز 
بوالدى. ورماننىڭ ىشىندە جالعىز اياق جولمەن كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر جەر ءۇي شىعادى. سول جەر ءۇيدىڭ 

نىڭ ساداعىنىڭ وعى تۇر ەكەن. بۇنى كورىپ ماحامبەت قاتتى قۋانادى. جەر ءۇيدىڭ ماندايشاسىنا قادالىپ، باياعى ءوزى
 ىشىنە كىرسە، ءبىر مايمىل وتىر ەكەن. ماحامبەت ءوزى ايتقان سەرتىنەن قايتپايدى، مايمىلدى االتىن بوالدى.

، ا ماسقاراالماق بولىپجۇرتتىڭ الدىند-بۇل جونىندە ماحامبەت كەلىپ اكەسىنە حاباراليدى. اكەسى ماحامبەتتى ەل
. كەلەدى قايتىپ مايمىلعا ماحامبەت. دەيدى –، «ەرتەڭ توي بوالدى، العان مايمىلىڭمەن سەن دە تويعا كەل»

مەن مايمىلمىن، سەن مەنىمەن تويعا ۇيالماي ». سوندا مايمىل ماحامبەتكە: ايتادى باراتىنىن تويعا ەرتەڭ مايمىلعا
 ىنىڭءوز. مايمىلعا بەرەدى، ايتىپ قالدىرماي ءبىرىن وقيعانىڭ بولعان ماحامبەت سوندا. دەيدى—«قاالي باراسىڭ؟

ۇدايدىڭ ق»ماحامبەت:  دەگەنىنە «ۇيلەنەسىڭ ۇيالماي قاالي حايۋانمىن، مەن» مايمىلدىڭ. ايتادى ۇيلەنەتىنىن وعان
 .يدىدە—،«بارامىز تويعا ەرتەڭ جانە االمىن سەنى مەن سوندىقتان. سەنسىڭ—ماعان جازعانى

 ولساڭ،ب االتىن مەنى شىنىمەن سەن ەگەر»: مايمىل. دەيدى—،«تويعا جۇر»سونىمەن ەرتەسىنە ماحامبەت مايمىلعا: 
سوڭ مايمىل سىرتىنداعى كەبىن شەشىپ تاستايدى.  سودان. بەرەدى سەرت ماحامبەت. دەيدى—،«بەر سەرت ماعان

 مايمىلدىڭ تەرىسىن كيگەن ءبىر اي دەسە اۋزى بار، كۇن دەسە كوزى بار، ءبىر وتە سۇلۋ قىز ەكەن.
بىز تويعا بارعان سوڭ شاراپ ىشكىزەدى. سەن شاراپ ىشپە. ەگەر شاراپ ىشسەڭ، مەن »قىز ماحامبەتكە ايتادى: ء

 سونىمەن ماحامبەت شاراپ ىشپەۋگە كەلىسەدى. .دەيدى—،«ساعان جوقپىن
دەپ، كۇتىپ تۇرادى. والردىڭ ويى « ماحامبەت مايمىلمەن قاالي تويعا كەلەر ەكەن»قاالنىڭ حالقى تەگىس 

دەيدى. ال قاالعا ماحامبەت مايمىلمەن ەمەس، كەرەمەت ءبىر سۇلۋ قىزبەن « ماحامبەت مايمىلمەن كەلەتىن بولدى»
ىپ، تەگىس تاڭ قاالدى. قىزدىڭ سۇلۋلىعىنا بۇكىل ەل بولىپ، تاڭ قالىسادى. ماحامبەتتى كەلە جاتقانىن كور

ەركەكتەردىڭ ىشىنە، ونىڭ قىزىن كەلىنشەكتەردىڭ ىشىنە كىرگىزەدى. توي دۋمان بوال بەرەدى. العاشقى ەكى كۇن 
ەگەر سەن مەنىڭ »ەسى راشيد: ماحامبەت قاالي زورالسا دا، ەشقانداي شاراپ ىشپەيدى. ءۇشىنشى كۇن بولعاندا اك

 اراپتىش قيماي ءسوزىن اكەسىنىڭ ماحامبەت. ۇسىنادى شاراپ ماحامبەتكە دەپ—،«ۇلىم بولساڭ، وسى شاراپتى ىش
 .جىبەرەدى ءىشىپ

شاراپتى ءىشىپ، كەسەنى اكەسىنە بەرگەن زاماتتا ەسىكتەن ءبىر قىز كەلىپ، ماحامبەتتىڭ كەلىنشەگى تەرەزەنى 
رشىن بولىپ، ۇشىپ كەتكەنىن حاباراليدى. بۇعان ماحامبەت وتە قاتتى قاپاالنىپ، ۇيدەن شىعىپ، سىندىرىپ، كوگە

 باسىنىڭ اۋعان جاعىنا كەتە بەرەدى.
ارادا قانشا جۇرگەنى بەلگىسىز، ماحامبەت بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، قالىڭ ءبىر توعايعا، ورمانعا كەزدەسىپ، ورماندى 

ى. ورماننىڭ ورتا شەنىنە بارعان كەزدە، ايقايالسىپ، داۋالسقان ادامزاتتىڭ داۋىسىن اراالپ كەتە بەرەدى، كەتە بەرەد
دەپ جاقىنداپ كەلسە، ءۇش ءداۋ ءوزارا توبەلەسىپ جاتادى. ماحامبەت داۋلەردەن قورقىپ « بۇل نە داۋىس»ەسىتتى. 

، ەي، ادامزات»كورىپ قالىپ: اعاشتىڭ تاساسىمەن قاشا جونەلەدى. سول كەزدە ءداۋدىڭ بىرەۋى -جاسىرىنىپ، اعاش
 دەپ—،«بەرى كەل، ءبىز سەنى ولتىرمەيمىز. ءبىزدىڭ ارامىزدا ازداپ داۋىمىز بار ەدى. سوعان سەن بيلىك ايت

 «ەرەيىنب شەشىپ داۋالرىن كونسە ايتقانىما مەنىڭ ەگەر بارايىن، بولسا دە نە» ماحامبەت ەستىگەن بۇنى. شاقىرادى
 ارادى. ءداۋدىڭ بىرەۋى ماحامبەتكە بىالي دەيدى:ب داۋلەرگە دا، وياليدى دەپ

 لىپبو ميراس اكەدەن. ءولدى اكەمىز. ءىنىم مەنىڭ ەكەۋى مىنا. مەن—ءبىز اعايىندى ءۇش جىگىتپىز. ەڭ ۇلكەنى 
 داستارقان،—ەكىنشىسى كورسەتتى، كىلەمدى جاتقان جەردە دەپ، كىلەم نارسە ءبىرىنشى. قالدى نارسە ءۇش

دەنەڭ كول»ق. وسى ءۇش نارسەنى ءوزارا بولىسە الماي تاالسىپ جاتقانىمىزدا سەنى كوردىك. قالپا—ءۇشىنشىسى
. دەيدى—دەگەن، وسى نارسەنى سەن بىزگە ءبولىپ بەر. سەنىڭ بيلىگىڭە كونەمىز،« كەزدەسكەن كوك اتتى قىدىر

« ى بار، بۇالردىڭ قانداي قاسيەتتۇعىنالماي بولىسە نارسەنى ءۇش بۇل» ماحامبەت بولىپ، تىڭداپ ايتقانىن بۇالردىڭ
 دەپ سۇرايدى. سوندا جاڭاعى ەڭ ۇلكەنى مەن دەگەن ءداۋ بىالي دەدى:

دەسەڭ بولعانى، كىلەم ۇشىپ قاالعان جەرىڭە « مەنى پالەن جەرگە اپار»بۇالردىڭ قاسيەتى: كىلەمگە ءمىنىپ، 
 جايساڭ ءارتۇرلى تاعام دايىن بوال قاالدى. قانداي جەتكىزەدى. قالپاقتى كيسەڭ ەشكىمگە كورىنبەيسىڭ، داستارقاندى

 تاماقتى قاالۋىڭىز بىلەدى.
. يدىدە—«جارايدى، ەگەر ماعان كونسەڭدەر، مەن ءبولىپ بەرەيىن»بۇدان كەيىن ماحامبەت ءبىراز ويالنىپ تۇرىپ: 

 :دەدى بىالي ماحامبەت
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نىڭ اكەلسە، وعان كىلەم بەرەيىن. ەكىنشى كەلگە وعىن ساداقتىڭ بارىپ، بۇرىن كىم-كىمدە اتامىن، ساداقتى مىنا مەن—
 اناۋىزد ءبىر ءبارى. سۇرادى دەپ—كالپاقتى، ال ۇشىنشىڭە داستارقاندى بەرەمىن. وسىعان كەلىسەسىڭدەر مە؟

 بىردەن ۇشەۋىڭ تارتقانىمدا ساداقتى مەن تۇرىڭدار، قاتار سەندەر بولسا، والي». دەدى «كەلىستىك دۇرىس،»
 ى ماحامبەت.دەد—،«جۇگىرىڭدەر

ءسويتىپ، ماحامبەت ساداقتى اسپانعا قاراي اتىپ جىبەرەدى. ۇشەۋى بىردەي ساداقتىڭ وعىنىڭ سوڭىنان جۇگىرىپ  
ام قاالسىنا مەنى ش»كەتكەندە، ماحامبەت قالپاقتى باسىنا كيىپ، داستارقاندى قالتاسىنا سالىپ، كىلەمگە مىنەدى دە، 

بىرىمەن توبەلەسىپ، اقىرى ەڭ ۇلكەنى ەكى -ءداۋ ساداقتىڭ، وعىنا جەتىپ، بىردەپ، ۇشتى دا كەتتى. ءۇش « اپار
تالدىم دەپ، ماحامبەتكە كەلسە، ول كەتىپ قالعان، ورنىن سيپاپ قاالدى. الدەن ۋاقىتتا ەكى -ءىنىسىن جەڭىپ، ءولدىم

 نىن بىلەدى.ءىنىسى كەلەدى. والر دا ماحامبەتتىڭ كەتىپ قالعانىن كورىپ، ساندارىن ۇرىپ الدانعا
ماحامبەت سول ۇشقاننان ۇشىپ وتىرىپ شام قاالسىنا كەلەدى. قاالنىڭ شەت جاعىنا ورماننىڭ اراسىنا كەلىپ، 

دايىن  ساتتە-دەيدى. تاماق اپ« دايىن بول»داستارقاندى جايىپ جىبەرىپ، ءارتۇرلى تاماقتاردىڭ اتىن اتاپ تۇرىپ، 
 «احمەد دەگەن كىسىنىڭ ءۇيى قايدا»كەلەدى. قاالدا ءبىر ساۋداگەردەن بوال قاالدى. تاماققا ابدەن تويىپ، قاالعا 

. ىنبوالت ايتقان سوزىندە ءبىر جاميال اتى—دەپ، ماحامبەتتىڭ قىزى« مەنىڭ اكەمنىڭ اتى احمەد»دەپ سۇرايدى. 
تىسىنا اب كۇننىڭ جەردە، شاقىرىم جيىرما قاالدان وسى ءۇيى احمەدتىڭ»: ايتتى ماحامبەتكە جىگىت ساۋداگەر الگى

 .دەيدى—،«قاراي جۇرسەڭ، الدىڭنان ۇلكەن باۋ كەزدەسەدى. سول باۋ احمەدتىڭ باۋى
ماحامبەت بۇل قاالعا ساسكە تۇستە كەلگەن بوالتىن. ساۋداگەرگە راقمەت ايتىپ، ماحامبەت ورمانداعى تىعىپ قويعان 

قالپاقتىڭ كەرەمەتىن كورەيىن، كىلەم مەن  ەندى»كىلەمگە ءمىنىپ، احمەدتىڭ باۋىنا كەلىپ قونادى. ماحامبەت 
دەپ، قالپاقتى باسىنا كيىپ، باۋدى اراالپ كەلە جاتىپ، حاۋىزدىڭ جانىندا سۋعا « داستارقاننىڭ قاسيەتىن كوردىم عوي

شومىلىپ جاتقان ءۇش كوگەرشىندى كورەدى. كوگەرشىندەر سۋعا شومىلىپ بولىپ سىلكىنىپ، سىلكىنىپ جىبەرىپ، 
بەينەسىنە ءتۇسىپ ۇيلەرىنە قاراي كەتەدى. سول جەردە ماحامبەت ءوزىنىڭ قىزى جاميالنى تاني كەتەدى. ءۇش قىزدىڭ 

ءبىراق دىبىس شىعارماي، قىزداردىڭ ارتىنان جۇرە بەرەدى. ماحامبەت جاميالنىڭ كىرگەن بولمەسىنە قوسا كىرەدى. 
ت كۇتۋشى ايەل تاماق اكەلىپ بەرەدى، تاماقتى ماحامبەەندى ماحامبەتتىڭ قىزعا كورىنبەيتىنىنە كوزى جەتتى. جاميالعا 

بۇل قاالي، كۇندە تاپ وسىنداي تاماققا »قوسىال جەيدى. تاماققا جاميال تويماي قاالدى. ءبىراق ءجاميال وياليدى: 
 اقءبىر .كەتەدى ويعا دەپ—،«توياتىن دا ەدىم جانە قالىپ قوياتىن ەدى. ال بۇگىن تويماي قالدىم، سەبەبى قاالي

ەرمەيدى. سول كۇنى ماحامبەت جاميالنىڭ قاسىندا قونىپ شىعادى. ەرتەسىنە جاميال اكەلگەن تاماققا تاعى دا ب سىر
بۇل قاالي، كەشە دە تاماققا تويماي قالدىم، بۇگىن دە سوالي. وسى ماعان نە »تويماي قاالدى. جاميال ويالندى 

ماق سۇرامايدى. ال كۇتۋشى ايەل دە وزىنشە سەزىكتەنەدى. دەپ تا« بولدى؟ قايتادان تاماق سۇراعانىم ۇيات تا
كۇندە جاميال تاماقتىڭ جارتىسىن جەمەي قايتارىپ بەرۋشى ەدى، ەكى كۇننەن بەرى ەش تاماق قايتپايدى. بۇعان نە 
بولدى دەپ وياليدى. ءسويتىپ، ماحامبەت ءۇش كۇن جاميالمەن بىرگە تاماقتاس بوالدى. ءۇش كۇندە دە تاماققا 

دەيدى ىشىنەن جاميال. ءتورتىنشى كۇن بولعاندا جاميال « بۇل قاالي، بۇندا ءبىر سىر بار، تەگىن ەمەس»ويمايدى. ت
—،«مەنىڭ قاسىمدا بىرەۋ بارسىڭ، كىم دە بولساڭ كورىن ماعان، مەن ساعان ەش نارسە ىستەمەيمىن»داۋىستاپ: 

 .دەيدى
تاڭ -ىپ، جاميالعا كورىنەدى. جاميال ماحامبەتتى كورىپ، اڭوسى سوزدەن كەيىن ماحامبەت باسىنداعى قالپاعىن ال

قاالدى. سول جەردە ەكەۋى تابىسىپ، بىرنەشە كۇن بىرگە بوالدى. سونان ءبىر كۇن جاميال اكەسىنە بارىپ ايتادى. 
 :تادىاي اكەسى. دەيدى—«ەگەر مەنىڭ بۇرىنعى كۇيەۋىم ماحامبەت كەلسە، ءسىز قوسىلۋعا رۇقسات ەتەسىز بە؟»

. ايتادى ماحامبەتكە كەلىپ جاميال ءسوزدى بۇل. دەيدى—نى ىزدەپ كەلسە، مەن ۇرىقسات ەتەمىن،سە ەگەر—
 مەدتىڭاح اكەسى جاميالنىڭ كەلىپ ءوزى دا، قويادى قاسىنا كىلەمنىڭ قويعان جاسىرىپ ورمانعا قالپاقتى ماحامبەت
 .كەلەدى كىرىپ قاعىپ ەسىگىن بولمەسىنە

جىگىتتى احمەد تانىمايدى. ءجون سۇراسادى. ماحامبەت ءوزىن جاميالنىڭ كۇيەۋى ەكەنى، ونى ەگەر ەسىكتەن كەلگەن 
، مەنىڭ قارسىلىعىم جوق، شىن العىڭ كەلسە»رۇقسات ەتسە، الۋعا كەلگەنىن ايتادى. سوندا جاميالنىڭ اكەسى احمەد: 

اننىڭ قۇپيا اڭگىمەسى بار. سول اڭگىمەنى كۇن باتىستا ماكەدوني دەيتىن قاالدا سانوبار دەگەن حان بار. سول ح
 راقءبى. كونەدى ماحامبەت بۇعان. دەيدى—،«ەستىپ كەلىپ ماعان ايتساڭ، قىزىمدى بەرەمىن، بولماسا بەرمەيمىن

 .ەكەن ىرەدىولت كەسىپ باسىن دە، ەكەن ايتادى اڭگىمەسىن ادامعا بارعان سانوبار سەبەبى. جىاليدى بولىپ قاپا جاميال
ناقتى مەن قو»كىلەمىنە ءمىنىپ، ماكەدوني قاالسىنا كەلەدى. حان سانوباردىڭ قاقپاسىنا كەلىپ، قاقپادا  ماحامبەت

جاقسى قارسى الىپ كۇتەمىن. قوناق مەنەن ەشقانداي اڭگىمە سۇراماسىن. ەگەر اڭگىمەسىن سۇراسا ايتامىن. اڭگىمە 
دەگەن جازۋدى ماحامبەت وقىپ، « اڭگىمە سۇراسىن اياقتالعاسىن باسىن االمىن. وسىعان كونگەن ادام عانا مەنەن

 بىرىنە وراپ، ورمانعا تىعادى. قالپاقتى اجەتحاناعا تىعىپ قويادى.-كىلەمىن، داستارقانىن بىر
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ءسويتىپ، ماحامبەت حان سانوباردىڭ ەسىگىن قاعادى. ەسىكتى جاساۋىلدار اشىپ، كەلگەن كىسىگە نە كەرەك ەكەنىن  
ەپ د« ەسىكتەگى جازۋدى وقىدىڭ با»نوبارعا كەلگەنىن ايتادى. جاساۋىلدار ماحامبەتتەن سۇرايدى. ماحامبەت سا

 سۇرايدى. ول وقىعانىن ايتادى. بۇدان كەيىن ماحامبەتتى سانوبارعا الىپ كەلەدى.
 يدى.دە« اڭگىمەڭدى ەسىتەيىن دەپ كەلىپ ەدىم»سانوبار ماحامبەتتەن نەگە كەلگەنىن سۇرايدى. ماحامبەت وعان 

مەن اڭگىمەمدى ايتامىن، اڭگىمەنى ايتىپ بولعان سوڭ باسىڭدى االمىن. وسىعان كەلىسەسىڭ »وندا سانوبار: س
 وزدەرى. جەيدى تاماق ماحامبەت مەن سانوبار بۇرىن اڭگىمەدەن. دەيدى «كەلىسەمىن» ماحامبەت. دەيدى—«بە؟

سالىپ قويعان كوگەرشىنگە  تورعا سوڭ نانسو. بەرەدى يتكە الدىمەن تاماقتى قالعان سانوبار سوڭ، بولعان جەپ
بەرەدى. كوگەرشىن تاماقتى جەمەيدى. سانوبار ءبىر ادامنىڭ باس سۇيەگىن باس سالىپ ۇرا بەرەدى. سونان سوڭ 

 كوگەرشىن تاماقتى جەيدى. مۇنى ماحامبەت كورىپ وتىرادى.
 ى.وسىدان كەيىن ماحامبەت شارتقا قول قويادى. سانوبار اڭگىمەسىن باستايد

 اڭگىمەسى سانوباردىڭ
 ەپد سانوبار—گۇل اڭگىمەم مەنىڭ سوندىقتان. گۇل—اتى ايەلىمنىڭ. سانوبار—مەن وسى قاالعا حانمىن. اتىم»

 .باستاالدى
مەن جورىقتا التى ايداي ءجۇرىپ كەلدىم. ۇيگە كەلگەننەن كەيىن ويىمدا ەش نارسە جوق ايەلىممەن بىرگە تۇرا 

كەتكەن ەكەنمىن، ويانا كەتسەم كاسىمدا ايەلىم جوق. داالعا شىعىپ كەتكەن شىعار دەپ  بەردىم. ءبىر كۇنى ۇيىقتاپ
جاتا بەردىم. ءبىراق تاڭ اتقانشا ايەلىم كەلگەن جوق. تاڭ اتىپ كەلە جاتقاندا ەسىكتى جاي عانا اشىپ، ايەلىم كەلدى. 

ىما ماعان سەزدىرمەگەن بولىپ، كەلىپ قاسمەن وتىرىك ۇيىقتاعان بولىپ جاتىرمىن. ايەلىم جايمەن كەلىپ شەشىنىپ، 
جاتتى. مەن دە ەش نارسە سەزبەگەن كىسىگە ۇقساپ جاتا بەردىم. تاڭ اتقان سوڭ كۇندەگىشە تۇرىپ، تاماق ءىشىپ، 
اركىم ءوز جۇمىسىمەن بولىپ كەتتى. كەشكە تاماق ءىشىپ، كۇندەلىكتى جاتاتىن ۋاقىتتا توسەككە جاتىپ ۇيقىعا كەتتىم. 

اۋ دەگەن كەزدە ايەلىم، شاماسى، مەنى ۇيىقتاپ قالدى دەگەن بولۋى كەرەك، جايمەن توسەكتەن -اسى بولدىءتۇن ورت
جاراقتارىمدى اسىنىپ، جاي باسىپ ۇيدەن شىقتى. ونىڭ -تۇردى. مەنىڭ جورىققا كيەتىن ساۋىتىمدى كيىپ، كارۋ

 اتىمدى ەرتتەپ ءمىندى دە كەتە باردى.ارتىنان بىلدىرمەي مەن دە شىقتىم. ايەلىم ات قوراعا بارىپ، مەنىڭ 
مەن قايتىپ كەلىپ توسەگىمە جاتىپ ۇيىقتادىم. تاڭەرتەڭ ايەلىم قاسىمدا جاتىر ەكەن. ول دا، مەن دە باياعىداي ەش 

-نارسە بىلمەگەنسىپ جۇرە بەردىك. ءسويتىپ، ءبىر جەتى ۋاقىت ءوتتى. كۇندە ايەلىم مەنىڭ ساۋىتىمدى كيىپ، قارۋ
 سىنىپ، اتتى ءمىنىپ كەتىپ قاالدى دا، تاڭەرتەڭ قايتىپ كەلەدى.جارىعىمدى ا

ءبىر جەتى وتكەننەن كەيىن ايەلىمنىڭ قايدا باراتىنىن بىلگىم كەلدى. ءسويتىپ، ايەلىمنىڭ ارتىنان ءبىر مىنەزى  
اماق ەپ، الگى تشالگەزدەۋ اتقا ءمىنىپ اڭدىپ ءجۇردىم دە وتىردىم. مەنىمەن بىرگە مىناۋ ءيتىم دە بىرگە ءجۇردى د

 اكەلگەن ءيتتى نۇسقاپ ءبىر قويادى.
ايەلىم قاالدان شىعىپ كۇنشىعىس جاقتان تاۋعا قاراي كەتىپ بارا جاتتى. تاۋعا جەتىپ ايەلىم ىسقىرىپ جىبەرىپ ەدى، 

ىرازدان بون شاقتى اتتى ادام الدىنان شىعىپ، ايەلىمدى قارسى الدى. اتتان ءتۇسىرىپ الىپ، ءبىر ۇڭگىرگە كىرگىزدى. ء
سوڭ الگى ايەلىم كىرگەن ۇڭگىرگە مەن دە كىردىم. ۇڭگىردىڭ ىشىندە قىرىق شاقتى ات بايالۋلى تۇر ەكەن. سول 
اتتاردىڭ اراسىنا اتىمدى مەن دە بايالدىم. ۇڭگىردىڭ ەكىنشى جاعىنداعى كورىنگەن شامنىڭ جارىعىنا قاراي بارىپ، 

لعان داۋلەر. ناق توردە مەنىڭ ايەلىم، قاسىندا ءبىر ءداۋ، شاراپ ءىشىپ جارىق كورىنگەن ساڭىالۋدان قاراسام، ءىشى تو
ءسۇيىسىپ وتىر ەكەن. كورگەننەن اشۋىم كەلىپ كىرىپ بارعىم كەلدى. ءبىراق والر كوپ، مەن ءبىر ءوزىم جانە ءيتىم 

الگەزدەۋ ن اتىم مىنەزى شبار، كۇشىم جەتپەيدى عوي دەپ، ءوزىمدى توقتاتتىم. مەن اڭگىمەنىڭ باسىندا ايتتىم، مىنگە
ەدى دەپ. ءبىرازدان سوڭ اتىم قاسىنداعى اتتارمەن تەبىسە باستادى. مەن ۇيدەن شىعاردا ايبالتامدى اال شىققان 
بوالتىنمىن، مەن تەسىكتەن قاراپ تۇرمىن، ات تەبىسكەن سوڭ توردە وتىرعان ءداۋدىڭ ءوزى ءبىر كىسى جۇمسادى. 

دەپ. ول كىسى ەسىكتەن شىعىسىمەن مەن ايبالتامەن باسىن شاۋىپ « پ ءبىلىپ كەلنەگە ات تەبىسىپ جاتىر. بارى»
 تاستادىم.

سەن بارىپ ءبىلشى. جاڭاعىدان حابار »الدەن ۋاقىتتا ات تاعى تەبىستى. الگى ءداۋ تاعى ءبىر كىسىنى جۇمسادى. 
مەن نە كەرەك، شاراپقا ابدەن بۇنى دا ايبالتامەن باسىن شاۋىپ تاستادىم. سونى«. جوق. ول نەعىپ جاتىر ەكەن

تويعان ءداۋ ادامنىڭ ازايعانىن ەلەڭ قىالر ەمەس. ويتكەنى قاسىندا سىالڭداپ مەنىڭ قاتىنىم وتىر، موينىنا اسىلىپ، 
 نازدانىپ.

 پءسويتىپ، ادام ازايىپ، ءداۋدىڭ قاسىندا تاعى ءبىر ادام جانە مەنىڭ ايەلىم ۇشەۋى عانا قالدى. ادامىنىڭ داالعا شىعى 
—،«اي، سەن بارىپ ءبىلشى، جاڭاعىالردى بىرەۋ بايالپ قويدى ما، نە بولدى»كەلمەي قالعانىنا ءداۋ اشۋالنىپ: ء

 ەپ،د شىعار جەتەتىن كۇشىمىز دە ەكەۋمىزدىڭ ءيتىم مەن ادامعا، ەكى دا ونسىز جۇمساعاندا، ادامدى قاسىنداعى دەپ
پ كىرىپ كەلدىم دە، ايبالتامەن ايەلىمنىڭ ايعايال دەپ، «قويعان بايالپ والردى مەن» ەدىم، تۇر دەپ كىرەيىن
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قاسىندا وتىرعان ءداۋدى قاق باستان پەرىپ قالدىم. ءبىراق ءداۋ سولعا قاراي جالت ەتە قالعاندا، ايبالتام باسقا تيمەي، 
بىر قولمەن ى. ءداۋ ءوڭ يىعىن شاۋىپ ءتۇستى. ال ءيتىم ەكىنشى كىسىنى القىمىنان الىپ، كەڭىردەگىن سۋىرىپ الد

مەنىمەن الىسا كەتتى. ءبىر قولىمەن دە ماعان ءال بەرەتىن ەمەس، ەگەر ءيتىم كەلىپ شاپتان الماسا، سونان ءيتىم 
دەرەۋ شاپتان الىپ، شابىن جارعان سوڭ، السىرەپ بارىپ قۇالدى. قۇالعان كەزدە مەن ونىڭ باسىن كەسىپ، قانجىعاما 

وراعا بايالپ، ءداۋدىڭ باسىن الىپ ۇيگە كەلسەم، ايەلىم اشۋلى وتىر ەكەن. مەنى كورە بايالپ ۇيگە كەلدىم. اتتى ق
ن دەپ، شىبىقپەن تارتىپ جىبەرىپ ەدى، مە« قىزعىش بول»ساال بەتىمە ءبىر ۋىس توپىراقتى شاشىپ جىبەرىپ، 

 قىزعىش قۇس بولدىم دا شىقتىم. ال ايەلىم ءداۋدىڭ باسىن قۇشاقتاپ جىالي بەردى.
. ەتىپتىك شىعىپ سىتىلىپ ۇڭگىردەن ايەلىم جۇرگەندە الىسىپ داۋمەن مەن—جەردە ءبىر ايتا كەتەتىن اڭگىمەبۇل 
 االالرب مەنى كوشەدە. جوق حابارىم ەكەنىندە حالدە نە ايەلىمنىڭ. كەتتىم شىعىپ داالعا بولىپ قۇس قىزعىش مەن

باردى.  كەشكە قاراي ۇيىنە الىپ ەرەسەكتەۋى ءبىر ىشىنەن باالنىڭ كوپ. شىعاردى زىقىمدى ابدەن ويناپ، الىپ ۇستاپ
تورعا سالىپ سۋ، تارى بەردى. بۇرىن جەپ كورمەگەن تارىنى ازداپ قارنىم اشقان سوڭ، شوقىپ قورەك ەتتىم. 

 لەرتەسىنە الگى باال مەنى ويناۋ ءۇشىن كوشەگە الىپ شىقتى. كەشكە شەيىن باالالردىڭ ويىنشىعى بولىپ، ءبىرقانشا جى
ءجۇردىم. ابدەن ولەر بولدىم. ارىقتادىم. بويدان قۋات، بىلەكتەن كۇش كەتتى. جىل ارتىنان جىل ءوتتى. كۇندەردىڭ 
كۇنىندە ەسەبىن تاۋىپ، ءبىر تۇندە الگى مەنى باعىپ جۇرگەن باالنىڭ ۇيىنەن قاشىپ شىقتىم. سول كەتكەننەن 

يىلىپ جۇرگەن كەزىمدە ءبىر قىرعيدىڭ جانىمدى كوزىمە وزىم بولىپ جا-تاستىڭ اراسىندا وزىممەن-ايداالدا تاۋ
اۋ، ايتەۋىر. ەسىمدى جيىپ وتىرىپ، ايەلىمە -تالدىم دەپ، ارەڭ دەگەندە قۇتىلدىم-كورسەتىپ قۋماسى بار ما؟ ءولدىم

ن ول ىبارعىم كەلدى. ەڭىرەي وتىرىپ ۇيىمە كەلدىم. كەلسەم ايەلىمنىڭ قاعاناعى قارق، ساعاناعى سارق، مەنى وياليت
جوق، وياليتىنى اشىنا ءداۋى ەكەن. ءداۋدىڭ باسىن ماساتىعا وراپ قويعان. ساعىنعاندا قاراپ داۋىس قىلىپ جىالپ 

ن ەي، سە»االدى ەكەن. مەنىڭ كەلگەنىمدى العاشقىدا بايقاماي قالدى. ءبىرازدان سوڭ ول كوزى ءتۇسىپ كەتىپ: 
دەپ، ىشىنەن ءبىر « ەندى سەنى ەكەنسىڭ، جۇدەگەن ابدەن بيشارا،» دا، قارادى ءبىر دەپ—«ءالى تىرىمىسىڭ؟

 دەدى. « اڭگى ەسەك بول»نارسە وقىدى دا، شىبىقپەن سالىپ قالىپ، 
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ەگەندە، د« بيشارا، ابدەن جۇدەگەن ەكەنسىڭ»م مەن لەزدە قىزعىش قۇستان اڭگى ەسەككە اينالدىم دا كەتتىم. ايەلى

دەپ. ەسەك بولعانىما وتە قاتتى قۋاندىم. « ماعان جانى اشىپ، ەندى مەنى ادام قالپىنا كەلتىرەر»مەن ويالعان ەدىم، 
سەبەبى، قىزعىش قۇستان گورى الدىرەك بولدىم عوي دەپ. ءبىراق كوپ ۇزاماي ول ويىم بەكەر بولدى. سەبەبى، 

زى بىردەي ۇستىمنەن جۇك تۇسپەيتىن بولدى. جەيتىنىم اتتاردان، سيىرالردان قالعان شوپتەر. جاز بولسا جا-قىسى
سوقاعا قوسىپ، جەر دە جىرتادى. ارنەمەنى ءبىر سىلتاۋراتىپ باسىمنان تاياق كەتىرمەيدى. ءسويتىپ، ەسەك بولىپ، 

سۇيەك پەن تەرى قالدىم. ارقاما، جونىما ۇرعان  تاعى بىرنەشە جىل ءجۇردىم. ابدەن ارىقتاپ، ەتتەن اجىراپ، قۋ
تاياق، تاسقا تيگەندەي دىڭ ەتە قاالتىن بولدى. ابدەن كوتەرەم بولدىم. سونان ءبىر كۇنى بۇرىنعى ءادىسى بويىنشا 

 ساتتە سارى توبەت بولدىم دا شىقتىم.-دەپ، شىبىقپەن سالىپ قالدى، اپ« يت بول»ۇشكىرىپ جىبەرىپ، 
عان سوڭ، ايداپ وتىرىپ بازارعا باردىم. بازاردا ءبىر ەت ساتقان قاساپشىنىڭ دۇكەنىنىڭ قاسىندا سارى توبەت بول

ساالعىن بەردى. ەرتەسىنە تاعى سول قاساپشىنىڭ -ساياق، ەتتىڭ بولەك-جاتتىم دا قويدىم. قاساپشى ماعان سۇيەك
ەنىپ ىن بولدى. مەن ابدەن الگى قاساپشىعا ۇيردۇكەنىنە كەلدىم. مەن كەلە جاتقاندا باسقا يتتەر جىلىسىپ كەتە بەرەت

ەكى جىل وتكەن سوڭ، ابدەن كۇشتەنىپ الىپ، ءبىر كۇنى مال بازارعا باردىم. مەن ادامنىڭ سوزىنە -الدىم. بىر
تۇسىنەمىن. ءبىراق سويلەي المايمىن. بازار تاراعانشا سوندا بولدىم. مەنىڭ مال بازارعا بارۋ سەبەبىم، مەنىڭ مىسىر 

سىندا ابباز دەگەن جولداسىم بوالتىن. سونىڭ ءاليال دەيتىن قارىنداسى سيقىر وقۋىن وقىعان. سوعان جەتسەم، ول قاال
مەنى ادام قالپىما كەلتىرەر دەگەن ويىم ەدى. ءسويتىپ، بازار تارقاعاندا بىرنەشە ساۋداگەرلەر كوپتەگەن قوي ساتىپ 

 الىپ، قاالنىڭ شەتىنە قاراي ايداپ ءجۇردى.
وسى ساۋداگەرلەردىڭ سوڭىنان قالمادىم. قاالنىڭ شەتىندە تىككەن شاتىرى بار ەكەن. قويالردى سول شاتىردىڭ مەن 

جانىنا ايداپ كەلدى. كەشكە قاراي ءبىر قوي سويىپ تاماق جەدى. ساۋداگەردىڭ بىرەۋى، ەسىكتىڭ الدىندا جاتقان 
وڭىمىزدان قالمادى. ءوزى ءبىر قاسيەتتى يت بولۋ كەرەك. مىنا يت مانا بازاردان شىققاننان ءبىزدىڭ س»مەنى نۇسقاپ: 

 ىناتۇرپات ءسوز ساۋداگەرلەردىڭ. دەدى—،«سۋ بەرىپ ۇيرەتە بەرىڭدەر. ءتۇبى كەرەك بوالر-ۇرماڭدار، قايتا سورپا
 .كورىنەدى باراتىن قاالسىنا مىسىر قاراعاندا
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كۇزەتەمىن. ەشقانداي قاسقىر جوالتپايمىن قويالرعا. مەنىڭ سونىمەن ساۋداگەرمەن ىلەسىپ كەتە بەردىم. تۇندە قويدى 
تۇنىمەن قوي كۇزەتكەنىم ساۋداگەرلەرگە وتە قاتتى ۇناپ، ماعان تاماقتى جاقسى بەرەتىن بولدى. ارادا بىرنەشە اي 

سىگىنىڭ رىپ، ەءجۇرىپ، اقىرى مىسىر قاالسىنا دا كەلدىم. قاالدان ىزدەپ ءجۇرىپ، اببازدىڭ ءۇيىن دە تاپتىم. ۇيىنە با
دامنىڭ مىنا ءيتتىڭ كوزى ا»الدىندا اببازعا قاراپ جاتىپ الدىم. ابباز ماعان قاراپ، قارىنداسى ءاليالنى شاقىرىپ الىپ: 

كوزىنە ۇقسايدى. كىتابىڭدى اشىپ كورشى. ءبىزدىڭ سانوبار ەمەس پە ەكەن؟ ونىڭ قاتىنى سيقىر وقۋىن وقىعان 
بۇل »ال دەرەۋ كىتابىن اشىپ جىبەرىپ ەدى، ءالي. دەدى—،«ق ىستەگەن بوالرەدى. سول قاتىن وعان ءبىر قاستى

 «بول ادام» ەدى سالىپ دەم دەپ، «تۇفۋ»ء ماعان وقىپ، بىردەمەلەردى وزىنشە دەرەۋ. دەدى—،«يت ەمەس، ادام
 قيعامدىو ەشكەنك باستان مەن. تابىستىق كورىسىپ جەردە سول. قالدىم دە كەلدىم قالپىما سانوبار باياعى مەن دەپ،

ا وزىم كەلگەن سوڭ، اۋىلعا قايتۋع-ەكى جىل ءجۇرىپ، ابدەن وزىمە-ەردىم. مەن اببازدىڭ ۇيىندە بىرب ايتىپ تەگىس
 ابباز بەن ءاليالدان رۇقسات سۇرادىم. والر ماعان ريزالىعىمەن ۇرىقسات بەردى. كەتەردە ءاليال ايتتى:

ل. وسى ان سەن مىنا اياتتى جاتتاپ اسوندىقت. ىستەيدى قاستاندىق تاعى ساعان ايەلىڭ سەنىڭ بارساڭ، ەلىڭە سەن—
اياتتى ايتساڭ، سەن ادام تۇرىنەن وزگەرىپ، قاالۋىڭ بويىنشا نە بوالم دەسەڭ بوالسىڭ. ءسويتىپ، تاعى ءبىر سيقىر 

—،ماعان ءاليال دەدى—مۇنى ايتىپ قاتىنىڭدى قانداي ايۋان ەتەمىن دەسەڭ دە ەركىڭ، بىراق،»وقۋىن ۇيرەتتى: 
ىر وقۋىن وقىعان ادام، ەگەر ەسەك، ات ىستەسەڭ، اۋزىن شوپكە، ەرنىن سۋعا تيگىزبە. تيگىزسەڭ سيق قاتىنىڭ سەنىڭ

—،«بولعانى، ول دەرەۋ وزگەرىپ، سۋعا تيسە، بالىق بولىپ كەتەدى. سونان كەيىن سەنى تاعى ايۋان ەتىپ جىبەرەدى
 .دەدى

ىمە ءتۇيىپ الدىم. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ ەلگە كەلدىم. ادام كۇيىمدە ايەلىمە كورىنۋگە بۇل ايتقاننىڭ ءبارىن مەن كوڭىل
قورىقتىم دا، ايەلىمنىڭ جاتقان بولمەسىنىڭ تۇسىنان ءوزىم تىشقان بولىپ تەستىم. ءسويتىپ، ايەلىمنىڭ جاتقان ءتوس 

زىم ادام ۇيرەتكەن سيقىر وقۋىن ايتىپ، ءواعاشىنىڭ استىنان شىقتىم. ايەلىم ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. باياعى ءاليالنىڭ 
-م. اپدەپ، شىبىقپەن تارتىپ جىبەردى« كوك بايتال بول»قالپىما كەلىپ، ءبىر ۋىس توپىراقتى شاشىپ جىبەرىپ، 

ساتتە ايەلىم كوك بايتال بوال قالدى. مەن ونى ۇستاپ الىپ ەرتتەپ، بايگە، كوكپار شاۋىپ ءجۇردىم. ءبىراق باياعى 
 يتقانى ەسىمدە بار، اۋزىن شوپكە، ەرنىن سۋعا تيگىزبەي، باسىن قاڭتارىپ بايالپ قويامىن.ءاليالنىڭ ا

دەپ،  «كوك كوگەرشىن بول»ءبىر كۇندەرى كوك بايتال ارىقتاپ ولۋگە كەلدى. سونان سوڭ سيقىر وقۋىن وقىپ،  
 .گۇل—مشىبىقپەن سالىپ قالدىم. اناۋ توردىڭ ىشىندە تۇرعان كوگەرشىن، سول مەنىڭ ايەلى

 عانو سوڭ، بولعان ءيتىم قۇتقارعان ولىمنەن مەنى—الگىندە تاماق جەگەندە الدىمەن يتكە بەرۋىمنىڭ سەبەبى
 قاستىق ماعان لو بولسا، سەبەبىم بەرگەن كوگەرشىنگە ىشىندەگى توردىڭ قالعانىن يتتەن تاماقتى، بەردىم ءبىرىنشى
 .ەمەس جاقىن يتتەن ماعان ول سوڭ، بولعان ايەلىم ويالعان

كوگەرشىن تاماقتى جەمەگەن سوڭ، مەن ادامنىڭ قۋ باسىن ۇردىم، ول باياعى ءوزىم كەسىپ العان ايەلىمنىڭ كوڭىل 
جاقىنى ءداۋدىڭ باسى. مەن باس سالىپ باستى ۇرسام، ايەلىم ىزاالنىپ تاماق جەيدى. مىنە، مەنىڭ اڭگىمەم وسىمەن 

 اياقتالدى.
 مبەتكە.ماحا سانوبار دەدى—،«باسىڭدى االمىن ەندى ۋادە بويىنشا مەن سەنىڭ

 ش،ءوتىنى قانداي ول»: سانوبار. سانوبارعا ماحامبەت دەدى—بار، ءوتىنىشىم ءبىر سىزدەن الدىندا ولەر مەنىڭ—
 ەڭىستەس نە كەيىن سونان. االيىن وتىرىپ دارەتكە اجەتجاناعا مەن الدىمدا ولەر»: ايتتى ماحامبەت. دەدى—،«ايت
حامبەت اجەتحاناعا بارىپ، باياعى ءوزى تىعىپ قويعان، كيسە ما. كەلىستى سانوبار بۇعان. دەدى—،«ەركىڭىز دە

 كورىنبەيتىن قالپاعىن كيىپ، سانوبارعا كورىنبەي قاشىپ كەتىپتى.
ى وتىز سءسويتىپ، جاميالنىڭ اكەسىنە كەلىپ، سانوباردىڭ اڭگىمەسىن ايتىپ، ۋادە بويىنشا جاميالعا ۇيلەنەدى. اكە 

 كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەپ، جاميالنى ماحامبەتكە قوسادى.
ەڭ ءبىرىنشى رەت سانوباردىڭ اڭگىمەسىن ەلگە جايعان ماحامبەت ەكەن. ەگەر ماحامبەت بولماسا، سانوباردىڭ 

 اڭگىمەسى وسى كەزگە دەيىن ەل اۋزىنا تارالماس ەكەن.
 . سۇرمەرگەننىڭ اجالى12

اتاقتى ءبىر مەرگەن بولىپتى. اتى سۇرمەرگەن ەكەن. سۇرمەرگەن اڭ قاراپ كەلە جاتسا، جولدا ەكى بۇرىنعى زاماندا 
جىالن توبەلەسىپ جاتادى. جىالننىڭ ءبىرى قارا دا، ءبىرى اق. كەلىپ قاراسا، قارا جىالننىڭ ءتۇسى سۋىق، وتە ىزعارلى 

سونان سوڭ اق جىالن مەرگەنگە قاراپ قويىپ، ءبىر ەكەن. مەرگەن قارا جىالندى ءولتىرىپ، اق جىالنعا بولىسادى. 
 العان جاالپ. االدى جاالپ تاستى الگى دە مەرگەن دەپ—«ماعان دا جاال دەپ تۇر ما؟»تاستى جاالپ االدى. 

 جىالنمەن نشىءبىرى مەرگەن. بوالدى تۇسىنەتىن تۇگەل ءتىلىن حايۋانداردىڭ بارلىق ۇستىندەگى جەر مەرگەن ساعاتىندا
 ىندايباس ات دەپ—«نە ءتىل ءبىلدىم دەپ كىسىگە ايتپا!جا. بولدىق دوس ەندى ەكەۋىمىز»: جىالن. سويلەسەدى

. قايتادى ەۇيىن مەرگەن بولىپ دوس جىالنمەن. دەيدى—«ولەسىڭ ايتساڭ، بىرەۋگە دەپ ءبىلدىم تىل»ء. بەردى التىن
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ران بو ەتۇند قونسا،. قونادى كەلىپ ۇيىنە بايدىڭ ءبىر ءجۇرىپ، قاراپ اڭ قايتادان تاستاپ، اپارىپ ۇيىنە التىندى
بولىپ، قوي ۇركىپ، قاسقىر ۇليدى. قاسقىرعا بايدىڭ توبەتى دە ءۇرىپ، جاۋاپ بەرەدى. والردىڭ ءتىلىن قوناق 

 ءتۇسىنىپ وتىرادى.
 .قاسقىر دەيدى—جەيمىن، اتىن قوناعىنىڭ بولماسا جەيمىن، قوي—
 بەت. قوناق يتكە ىشتەيتو قارا دەيدى—جەگىزبەيمىن، دا اتىن قوناعىمنىڭ ،جەگىزبەيمىن دا قوي ساعان مەن—

رازى بولىپ، الدىنا كەلگەن ەتتىڭ جارتىسىن يتكە بەرگىزەدى. تۇنىمەن بوران سوعىپ، قويالر ىعىپ كەتەدى، قويمەن 
 دەپ—«بولماس ەدى!اۋ، قۇتتى قوناق بولسا، مۇنداي -مالىم قىرىالتىن بولدى»بىرگە ات تا كەتەدى. باي: 

 .ۋايىمدايدى
 سوڭ اتقان تاڭ. بەرەدى ۇيىقتاي االڭسىز شەشىنىپ، مەرگەن دەپ—ان، ىققانى تابىالدى،ام مالىڭ جىالما، باي،—
 ىرقاسق. ەكەن ءجۇر اينالىپ ءيىرىپ، ءبارىن توبەت قارا جاتسا، كەلە ىزدەپ اتتى مەن مال ەكەۋى قوناق مەن باي
ونەلەدى. ءبىراق توبەت قايىرماالپ، ج قاشا قاسقىر كورىپ ادامدى. ەكەن ءجۇر توڭىرەكتەپ مالدى الماي، اال مال ءبىر

قاسقىردى دا جىبەرمەيدى. قاسقىر قولعا تۇسەدى. قوناقتىڭ اتى دا، بايدىڭ قويالرى دا امان ەكەن. باي قۋانىپ: 
 .ەنگەمەرگ دەيدى—«قوناق، سەن قۇتتى قوناق بولدىڭ، قاالعانىڭدى الىپ كەت!»

 سوندا ءبىر ۇرعاشى سارى باس توقتى ماڭىراپ مەرگەنگە قاراي بەرەدى.
 ەجان ساالدى ەن توقتىعا ءتۇسىنىپ، مەرگەن مۇنى. ەكەن دەگەنى «بوالم مىڭ جىلدا بەس»—ماڭىراعانداعىسى

 .بايعا دەدى «بوالدى مىڭ توقتى وسى ۋاقىتتا ول االمىن، كەلىپ كەيىن جىلدان بەس»
 قوي بەرەمىن دەپ»تولعاننان كەيىن، مەرگەن بايدىڭ ۇيىنە كەلىپ، ۋادەلى قويىمدى بەر دەسە، باي: بەس جىل 

 اياق-باستان ءسوزدى ايتىلعان جۇگىنىپ، كەلىپ بيگە ءبىر ەكەۋى. تانادى ۋادەسىنەن دەپ—،«ايتقان جوقپىن
 سىن،ال مەرگەن قويدى جۇرگەن قاراي ۇيىنە مەرگەننىڭ ايدا، جولمەن ايىر ەكى قويىڭدى»: قازى سوندا. باياندايدى

 رايى ەكى قويدى كونىپ، بيلىككە بۇل باي. ايتادى بيلىك دەپ—«قويدى سەن ال! جۇرگەن قاراي ۇيىڭە ءوز
 ىپال قويدى مىڭ سول مەرگەن. شىعادى قوي مىڭ باستاپ توقتى باس سارى قاراپ جاققا مەرگەن. ايدايدى جولمەن

 .قايتادى ۇيىنە
ءبىر كۇنى قاتىنىمەن ەرىپ، ايەلدىڭ توركىنىنە بارادى. ايەلگە توركىنى ارتىنان تايى ەرگەن بۋاز بيە  سۇرمەرگەن

مىنگىزەدى. ءسويتىپ، مەرگەننىڭ ءوزى، ەكىقابات قاتىنى، بەسىكتەگى باالسىمەن بۋاز بيەگە ءمىنىپ قايتادى. قايتىپ 
ۇستىمدە »كىسىنەپ تايىن قاسىنا جۋىتپايدى. كىسىنەگەندە:  بارا جاتقاندا تاي ەنەسىن ەمەيىن دەسە، ەنەسى تەپكىلەپ،

 .جىبەرەدى كۇلىپ ءتۇسىنىپ مەرگەن ونى. بيە دەيدى—،«ۇشەۋ، ىشىمدە بىرەۋ، ءوزىم شارشاپ ولگەلى كەلەم
: مەرگەن اننانقىسىلع وكپەلەيدى، قاتىنى ايتپاسا ولەدى، ايتسا تۇسىنگەنىن. قاتىنى دەيدى—«كۇلدىڭ؟ نەگە سەن»
. دىبولماي قاتىنى دەپ—«وزدى ايت!ءس جولداعى سەن»: سوڭ كەلگەن ۇيىنە. دەيدى—،«ايتايىن بارعاندا گەۇي»

 اتىنىناق شىعارىپ سىرتقا جۇرتقا، سويىپ، مالىن. بوالدى ايتپاق ءجونىن جيىپ، جۇرتىن سويىپ، مال ءبىر مەرگەن
 بيدايىن ىرءب الدىنداعى اتەشتىڭ ءشىبي. كىرەدى تاۋىق ەكى ءشىبي، ءبىر اتەش، ءبىر ۇيگە وتىرعاندا، دەپ ايتايىن
 ىبيىنءش اتەش دەپ—،«مەن سۇرمەرگەن ەمەسپىن قاتىنىنا سىرىن ايتىپ ولگەلى وتىرعان»دە: بەرگەن جەي الىپ

 امان اجالدان ىرءب ايتپاي، بىلەتىنىن ءتىلىن حايۋاننىڭ قاتىنىنا مەرگەن ەستىگەن وسىنى. تاستايدى تاالپ شوقىپ،
 .قاالدى

تاعى ءبىر كۇنى مەرگەن اڭ قاراپ ءجۇرىپ، ءبىر تاۋەشكىنى اتىپ االدى. اتىپ الىپ ەتىن جەپ وتىرعاندا، قۇالعىنا 
 ونى مەرگەن. دەيدى—«جالعىز ەشكىمدى اتىپ الدىڭ، جازاڭدى قاسقىر بەرسىن!»ءبىر داۋىس كەلەدى. داۋىس: 

 رگەبى كەرۋەنمەن سول مەرگەن ەكەن، جاتىر قونىپ كەرۋەن ىرءب جولدا تامان كەشكە. قايتادى ۇيىنە تىڭداماستان
سۇرمەرگەندى بۇگىن نە قىلسام دا ». قونىپ وتىرعاندا، تۇندە قاسقىر ۇليدى. قاسقىر ۇلىعاندا: قونادى داالعا

 بىلگەنىمىز ەشتەڭە»: كەرۋەنشىلەر. دەيدى—«بىلدىڭدەر؟ نە»: كەرۋەنشىلەرگە مەرگەن. دەيدى—،«جەيمىن
ەنشىلەر جەر قازىپ، كەرۋ. دەيدى—،«تۇر دەپ جەيمىن مەنى قاسقىر بىلمەسەڭدەر،»: مەرگەن. دەيدى—،«جوق

—«قاپ بالەم، ەندى قايتەر ەكەنسىڭ؟»سۇرمەرگەندى جەرگە تىعىپ، ۇستىنە كيىز توسەپ جاسىرىپ تاستايدى. 
 .كەتىپتى جەپ ەرگەندىم كەلىپ، قازىپ جاعىنان ءبىر قاسقىر تۇرسا، كەرۋەنشىلەر ەرتەڭىنە جاتىپ، دەپ
 . سيقىرلى تاس13

باياعى وتكەن جاقسى زاماندا ءبىر ۇلكەن باي بولعان ەكەن، سول بايدىڭ جالعىز باالسى بولىپتى. جالعىز باالسىنىڭ 
 ەكەن، جىبەرەدى جارمەڭكەگە جانىنداعى سايىن جىل دەپ—،«باالمنىڭ قىزىعىن كورەمىن»جاسى تولعان سوڭ، باي 

گەن اكەسىنىڭ بەر جولى سول باالسى بىلمەيتۇعىن ءجونىن ساۋدانىڭ ءھام بەرىپ، اقشا تەڭگە مىڭ ءبىر ساۋداعا
باالم نە نارسە »اقشاسىنا ءبىر مىسىق ساتىپ الىپتى. ءوز ۇيىنە قايتقان سوڭ، باي باالسىنىڭ كەلگەنىن ەسىتىپ، 

 سەن عىم،قارا اي،»ء: سۇرايدى سوڭ لعانبو امانداسىپ كەلىپ باالسىنا كورىپ، قۋانىش دەپ—،«ساتىپ الىپ قايتتى
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 ىپسات حايۋان ءتۇرلى ءبىر مەن اكە،»: بەرەدى جاۋاپ باالسى. دەپ—«ما؟اقشا بەرگەن قايتتىڭ الىپ ساتىپ نە
 باي. پدە—،«دەگەن مىسىق قالدىرمايتىن تىشقان تىشقاننان ۇستىندەگى جەر بۇل: سول ونەرى ءوزىنىڭ الدىم،

 .دەيدى قايتتى ۇيىنە ايتپاي، جاۋاپ ەشبىر سوزىنە بۇل باالسىنىڭ
كەلەر جىلى سول ۋاقىتتا تاعى دا باالسىنىڭ قىزىعىن كورمەككە، ساۋداعا ەكى مىڭ تەڭگە اقشا بەرىپ، بازارعا جىبەرەدى. 
بۇل جولى باالسى بازاردان ەكى مىڭ تەڭگەگە ءبىر بۇركىت ساتىپ الىپتى. ۇيىنە قايتىپ كەلگەن سوڭ، تاعى دا 

اي، اكە، بۇل جولى مەن ءبىر ءتۇرلى قۇس ساتىپ الدىم. سول قۇسىم كوكتەگى قۇستان قۇس »اكەسىنە ايتادى: ء
 كەلەر .قايتارماپتى جاۋاپ ەش دە سوزىنە بۇل اكەسى. دەيدى—،«قالدىرماسا كەرەك، ءبارىن قىرىپ جويىپ بىتىرەدى

 يت تازى ءبىر باالسى جولى بۇل. جىبەرەدى ازارعاب دا تاعى بەرىپ، تەڭگە مىڭ ءۇش ۋاقىتتا سول دا تاعى جىلى
پ الىپ اتا، مەن بۇل جولى ءبىر تازى يت ساتى»اكەسىنە ماقتانىش قىلىپ، ايتادى:  كەلىپ، ۇيىنە. قايتتى الىپ ساتىپ

 ەش اسىات. دەپ—،«قايتتىم، ونىڭ ونەرى سول: جەر ۇستىندەگى قوياننان، تۇلكىدەن، قاسقىردان تۇك تاستامايدى
رىپتى. ى دا بازارعا جىبەتاع باالسىن باي بەرىپ، اقشا تەڭگە مىڭ ءتورت جىلى ءتورتىنشى. قويىپتى ايتپاي جاۋاپ

ى جوعىن بىلمەي، كىلتىمەنەن. ساتقان كىس-باالسى بۇل جولى ءبىر ۇلكەن ساندىق ساتىپ الىپتى، ىشىندە نە بار
زگە يىن ۋاقىتتا اشىڭىز، ەگەردە جاي ۋاقىتتا اشساڭىز، وزىڭىبۇل ساندىقتى اشپاي، ءبىر كەرەك بەك ق»بۇعان ايتىپتى: 
 .دەپ—،«زيان كەلتىرەدى

تورت مىڭ بۇل جولى مەن بەرگەن ء»بايدىڭ باالسى ساندىقتى ۇيىنە الىپ كەلىپ، قۋانىش قىلىپ، اكەسىنە ايتىپتى: 
 جاۋاپ شە ءبىلىپ، اقتىعىناقىم باالسىنىڭ اكەسى. دەپ—،«تەڭگە اقشاڭىزعا ءبىر ساندىق ساتىپ الىپ قايتتىم

تىپ العان مىسىعىن، بۇركىتىن، ءيتىن ءھام ساندىعىن سا ءوزىنىڭ جىبەرەدى، قۋىپ ءبىرجوالتا ۇيىنەن ءوز بەرمەي،
جىالي ءوز ۇيىنەن شىعىپ، جۇرتىنان ۇيالعانىنان ءبىرجوالتا ايداالعا شىعىپ كەتەدى، -بەرىپ. بايدىڭ باالسى جىالي

ىپ الىپ. جاسىنان مۇنداي جاماندىقتى كورمەگەن بايدىڭ باالسى ءبىرازدان كەيىن شارشادى. ساندىقتى ارقاسىنا سال
ءبىر جەرگە دەم الۋعا، ساندىعىن جەرگە قويىپ، ءوزى ويالنىپ وتىرسا، وسى ساندىقتى ساتىپ العانداعى ساتۋشىنىڭ 

ى ر ۇلكەن جىالن جاتىر ەكەن. جىالندايتقان ءسوزى ويىنا تۇسەدى. ساندىقتى سول جەردە اشىپ قاراسا، ىشىندە ءبى
، جىگىت، سەنى اي»باال كورىپ تالىپ قالىپتى. كوپتەن سوڭ كوزىن اشىپ قاراسا، جىالن ادامنىڭ تىلىمەن سويلەپتى، ء

كوپ الال رازى بولسىن! ەندى سەن مەنى ءوز ۇيىمە جەتكىز. ونداعى -مەن كوردىم، مەنى ساتىپ العانىڭا كوپتەن
السى والي با ڭبايدى. دەپ—،«ەنىڭ قىلعان جاقسىلىعىڭا قاراي شاماسى كەلگەنىنشە، جاقسىلىق قىالرمەنىڭ اتاالرىم س

ويالپ، بىالي ويالپ، نە بولسا دا باعىمدى سىناپ كورەيىن دەپ، جىالن جاتقان ساندىقتى قاقپاعىن جاۋىپ، قايتادان 
ءبىر سايدىڭ ىشىنە كەلسە، ءىشى تولعان جىالن ارقاالپ جىالننىڭ ايتقان جەرىنە جول ءجۇرىپتى. نەداۋىردەن سوڭ 

ەكەن، ادامزاتتى كورىپ، جىالندار ءبارى باسىن كوتەرىپ الىپ، ىسقىرىپتى. بايدىڭ باالسى تۋعاننان بەرى مۇنداي 
ءىستى كورمەگەن سورلى قورقىپ، قورىققانىنان ارقاسىنداعى ساندىقتى جىلدام جەرگە قويىپ، قاقپاعىن اشىپ، ىشىندەگى 

الندى بوساتىپ قويا بەردى. جىالن ساندىقتان شىعىپ، ءوز تىلىنشە ىسقىرادى. بارشا باستارىن كوتەرگەن جىالندار جى
قايتادان ءوز ورىندارىندا جاتادى. سوندا جىالن جورعاالپ ءوز ىنىنە جۇرە باستاپتى. بايدىڭ باالسى سوڭىنان قالماي، 

 ۇلكەن ىنگە كەلىپ كىرىپ كەتىپتى. بايدىڭ باالسى ءىننىڭ اۋزىندا جۇگىرىپ وتىرىپتى. نەداۋىردەن سوڭ جىالن ءبىر
پ كوپ راحمەت ايتىپ، ءبىر جاسىل تاس الى-تۇرىپ قالىپتى، ءبىرازدان سوڭ جىالن ىننەن شىعىپ، ادام تىلىمەن كوپ

 ايدىڭب. دەپتى—،«بۇل تاس قىل دەگەنىڭدى قىالدى، ءبىراق بوس جەرگە تاستاۋشى بولما»بەرىپ قويا بەرەدى: 
 . سوندا كوز اشىپ جۇمعاننىڭدەپتى—«!جەتكىز قۇسىما يتىمە، جىلدام مەنى»: تاسقا جەردە سول قۋانىپ باالسى

اراسىندا بايدىڭ باالسىن ايتقان جەرىنە جەتكىزىپتى. بايدىڭ باالسى بۇل تاستىڭ قاسيەتىن بىلگەن سوڭ، بەك قۋانىش 
ەندى ءبىزدى ەشكىم بىلمەيتىن پاتشانىڭ جەرىنە »ايتىپتى:  كورىپ، مىسىعىن، بۇركىتىن، ءيتىن الىپ، تاسقا

جۇمعانشا باي باالسىن بارشا حايۋاندارىمەن -تقانىن ماقۇل كورىپ، كوزدى اشىپاي ونىڭ تاس. دەپ—،«جەتكىز
جاعىنا قاراسا، الىستان ءبىر ۇلكەن شاھار كورىنەدى. باي -قاالعان جەرىنە جەتكىزدى. جەرگە تۇسكەن سوڭ جان

سى ءيتىن، قۇسىن، مىسىعىن الىپ شاھارعا كەلىپ، ەڭ شەتىندەگى ءبىر ۇيگە سويلەس قىلسا، ول ۇيدە ءبىر شال باال
مەن ءبىر كەمپىردەن باسقا ەشكىم جوق ەكەن، ول شال مەن كەمپىر باي باالسىن ءبىرجوالتا باال قىلىپ الىپتى. باالسى 

دى اسىراپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى باي باالسى كۇن شىقپاي كەمپىر-كۇندە تاڭەرتەڭ اڭعا شىعىپ، قۇس اكەلىپ، شال
ايتادان شال تاڭ قالىپ، ق-داالعا اڭعا شىعىپ بارا جاتىپ، كۇننىڭ ەكى بولىك بولىپ شىعىپ كەلە جاتقانىن كورىپ، اڭ

 ەكىنشى اق،-بىرەۋ كۇن جەردە بۇل قاراعىم،». سۇرادى دەپ—«مۇنىڭ سەبەبى نە؟»مەن كەمپىرگە كەلىپ: 
عاشىق  ڭ نۇرىناقىزىنى حان جەردە سول باالسى باي. دەيدى—،«نۇرى قىزىنىڭ حان شىققان تاالسىپ قاتار نكۇنمە

 االسىب بايدىڭ كۇنى كەلەر كوڭىلىمەن سول. بولىپتى الماقشى دەپ،—،«نە بولسا دا مۇنى مەن االيىن»بولىپ، 
 وشىپ،ش اۋەلى كەمپىر ەسىتپەگەن مۇندايدى تۋعالى. جىبەرەدى كەمپىرىن دەپ—،«كەل ايتتىرىپ قىزىن حاننىڭ»

 اتپاي تاڭ ەەرت ەرتەڭ»: ۇيرەتىپتى وعان باالسى باي. تىى بولىپبارماقش كەمپىر سوڭ، سۇراعان تىلەپ باالسى باي
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 كەمپىر ۇرگەنج قىلىپ نە بۇل سوڭ تۇرعان حان. تۇرعايسىڭ سىپىرىپ الدىن ەسىگىنىڭ بارىپ ورداسىنا حاننىڭ سەن
 . حاندەيدى – ،«دەپ ءجۇرمىن ايتتىرعالى باالما قىزىن حاننىڭ». ايتقايسىڭ جايىڭدى ءوز سەن سۇراسا، دەپ

-سوندا اشۋالنىپ سەنى زىندانعا سال دەپ قۇلدارىنا بۇيىرار، قۇلدار سەنى زىندانعا تاستاپ جىبەرگەندە، سەن امان
 زىنقى حاننىڭ تۇرىپ، ورنىنان ەرتە ەرتەڭىنە كەمپىر بەيشارا سونىمەن. دەيدى—،«ەسەن ءوز ۇيىڭە كەلەسىڭ

—،«نە جايمەن جۇرگەن كەمپىرسىڭ»وڭ، كەمپىردى كورىپ: س ويانعان حان. بارادى ورداسىنا حاننىڭ ايتتىرماققا
 ۇلدارىناق اشۋالنىپ، حان سوندا. كەمپىر دەيدى—،«ەدىم كەلىپ ايتتىرعالى قىزىڭىزدى ءسىزدىڭ مەن». سۇرادى دەپ

 اپتاست زىندانعا اپارىپ، ۇستاپ قولىنان كەمپىردى قۇلدارى. دەپ—،«سال زىندانعا كەمپىردى ەرەۋد»: بۇيىرادى
 ەسەن ءوز ۇيىنە قايتىپ باردى.-بەردى، كەمپىر زىندانعا تۇسپەي، امانجى

ا دتۇسى ەكەنىن بىلمەي، كوپتەن سوڭ ەسى كىرىپ، باالسىنا جايىن ايتىپتى. باالسى ەرتەڭىنە تاعى -كەمپىر ءوڭى
كەمپىردى حاننىڭ قىزىن ايتتىرۋعا جىبەرەدى. كەمپىر حاننىڭ ۇيىنە كەلىپ، تاعى دا ەسىگىنىڭ الدىن تازاالپ جۇرگەنىن 
حان كورەدى. كەشەگى كەمپىر ەكەنىن بىلگەن سوڭ، قۇلدارىنا سەنبەي حانشاالرىن قوسىپ جىبەرىپتى زىندانعا تاستاۋعا. 

زىندانعا تاستاپ جىبەرىپتى. ونىڭ ورنىنا كەمپىر تاعى دا ءوز ۇيىنە كەلىپتى.  قۇلدارى حانشاالردىڭ كوزىنشە كەمپىردى
كۇيىن ايتىپتى. بايدىڭ باالسى كەمپىردى ءۇشىنشى مارتەبە حاننىڭ قىزىن ايتتىرۋعا -كەلگەن سوڭ باالسىنا جايى

ندىرىپ كەسكىلەپ، وتقا جاجىبەرىپتى. ءۇشىنشى قابات بارعاندا ادەيى حاننىڭ ءوزى شىعىپ، كەمپىردى ءوز قولىنان 
 جىبەرىپتى.

ونان كەيىن باياعى جاسىل تاس كۇلىن جيىپ الىپ، كەمپىردى تاعى دا ءتىرىلتىپ، ءوز ۇيىنە اكەلىپتى. كەمپىر 
ولمەستىگىن بىلگەن سوڭ، ەرتەڭىنە تاعى دا بارىپ، حاننىڭ قىزىن سۇراپتى. حان كەمپىردى كورىپ مۇنىڭ ولمەستىگىنە 

دەپ  «مۇنان، مۇنىمەنەن قۇتىال الماسپىن قالىڭ مالدى كوپ سۇراپ، شوشىتىپ قۇتىاليىن» كوزى جەتكەن سوڭ
اي، كەمپىر، مەن ساعان قىزىمدى بەرەيىن، ءبىراق قالىڭ مالىنا قىرىق قارا اال اياق جورعا، »كەمپىرگە ايتىپتى: ء

ستى ءتۇسى بىردەي بولسىن، ءبىر ءتۇ تۇسى بىردەي بولسىن، قىرىق نار تۇيە بەر،-قىرىق قارا جۇيرىك ات بەر، ەنى
نان تۇسى بىردەي بولسىن، و-تۇسى بىردەي بولسىن، قىرىق ەشكى بەر، ەنى-قىرىق سيىر، قىرىق قوي بەر، ەنى

سوڭ ءبىر تۇننەن قالدىرماي جەردە تىرەۋى جوق، جەردە دە ەمەس، كوكتە دە ەمەس، التىن ساراي جاسا; ەكى 
بىرى كۇمىستەن بولسىن جانە ەكى بايتەرەكتىڭ تۇبىنەن بۇالق اعىزىپ قوي، سوندا بايتەرەك ورنات، ءبىرى التىن، ء

 پىركەم. جىبەرىپتى دەپ—قۇتىلدىم، جۇباتتىم، سوزىممەن سول حان كەمپىردى. دەپ—،«مەن قىزىمدى بەرەمىن
 تويعىزىپ، تاماققا دىكەمپىر باالسى بايدىڭ. ايتىپتى مالىن قالىڭ تىلەگەنىن، حاننىڭ اياق-باستان باالسىنا كەلىپ، ۇيىنە
حاننىڭ سۇراعان قالىڭ مالىن ايتىپ، بەك  اياق-باستان الىپ، تاستى جاسىل شىعىپ، داالعا ءوزى جاتقىزىپ، ءوزىن

 قاتتى بۇيىرىپ، تاستى قويا بەرىپ ءوزى ۇيگە كەلىپ جاتىپتى. ەرتەڭىندە ورنىنان تۇرسا، ءبارى دە ايتقانىنداي ەكەن.
تۇسى ەكەنىن بىلمەپتى، ءبىرازدان سوڭ ەسى كىرگەن سوڭ قاراسا، كەشەگى سۇراعان قالىڭ -ءوڭى حان تۇرىپ قاراسا،
قازان بولىپ، ورداسىنىڭ جانىندا ءجۇر ەكەن، نە كوكتە ەمەس، نە جەردە ەمەس، التىننان -شۋ، ازان-مالىنىڭ ءبارى، ۋ

ىستەن ورناتىلعان ەكى بايتەرەك تۇر. ونىڭ جاسالعان ساراي كۇنمەن شاعىلىسىپ تۇر، گاۋھار تاستان جاسالعان كۇم
تاڭ قالىپ تاماشا قىلىپ، كەمپىردىڭ باالسىنا قىزىن بەرمەكشى بولىپ، كۇيەۋدى -تۇبىنەن بۇالق اعىپ جاتىر. حان اڭ

جايىن سۇراپ، بايدىڭ باالسىنا قىزىن قىرىق كۇن ويىن قىلىپ، قىرىق كۇن تويىن -اياق حال-شاقىرتىپ الىپ، باستان
بەردى. بايدىڭ باالسىن ءوزىنىڭ ورنىنا حان قىلىپ، ءبىرازدان سوڭ حان دۇنيەدەن قايتتى. حان ولگەن سوڭ، قىلىپ 

بارشا جۇرتى بايدىڭ باالسىنا قاراپ قالدى. بايدىڭ باالسى حان بولسا دا جاسىنان ۇيرەنگەن ادەتى، كۇندە ەرتە 
بىر كۇنى ايداالدا اڭ اۋالپ جۇرگەندە ءبىر قۋ اياق تۇرىپ، ءيتىن ەرتىپ، قۇسىن الىپ، اڭ اۋالپ جۇرەدى ەكەن. ء

كەمپىر كەز بوالدى. كەمپىردى كورىپ، حان اياپ، ءوز ۇيىنە قىزمەت قىلۋعا اكەپ قويادى. كەمپىر حاننىڭ ۇيىندە 
حانشاسىنان باسقا ادامدى كورمەيدى. نە جۇمىسى بولسا دا ءوزى ىستەلىپ، ءوزى قىلىنىپ تۇرعانىن كورەدى. كەمپىر 

 حاننىڭ ءبىر جاسىل تاسى بار، وسى جۇمىستى»مۇنى كورىپ، حانعا ايتۋعا باتپاي، حانشادان سۇراپتى. حانشا ايتادى: 
 حان ،ىستەتەيىك تاسقا سول ءبارىن قىلعىزعانشا، جۇمىس ماعان ايتادى، كەمپىر سوندا. دەيدى—،«سول ىستەيدى

 لماقۇ مۇنى حانىم. دەيدى—قال، الىپ سۇراپ سونى .دەپتى ءجۇرسىن تاستاپ ۇيگە تاسىن كەتكەندە، اۋالپ اڭ
ىر كۇنى تاس كەمپىردىڭ قولىنا تيگەن سوڭ، تاستى الىپ، ايتادى: ءب. ەكەن قالعان الىپ سۇراپ حاننان تاستى كورىپ،

 تاس. دەدى—،«جۇمعانشا اپار-وسى حانشانى التىن سارايىمەن، مەنىمەن قاراقۇل دەگەن حاننىڭ جۇرتىنا كوز اشىپ»
ەن عاشىق نكۇنى قىز حانشاسىنا حاننىڭ. ەكەن كەمپىرى حاننىڭ دەگەن قاراقۇل كەمپىر. كەلتىرەدى ورنىنا ايتقانىن

 ڭحاننى قاراقۇل. ەكەن كىسىسى جىبەرگەن دەپ—،«وسى حاننىڭ حانشاسىن الىپ كەل»بولىپ جۇرەدى ەكەن. 
 قاتىن لىپا قىزىن حاننىڭ باياعى قىلىپ، تويىن كۇن قىرىق ويىن، كۇن قىرىق حان قاراقۇل سوڭ، كەلگەن جۇرتىنا
 .تۇرادى ءسۇرىپ داۋرەن ءومىر قىالدى،
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يرىلىپ، جۇرتىنان ا-زار جىالپ، ەل-بايدىڭ باالسى اڭنان قايتسا، ءۇيىنىڭ ورنىندا جۇرتتان باسقا تۇك تابا الماي، زار
ىڭ قۇالق ەستىمەيتىن جەردەگى ءبىر ۇلكەن وزەننبۇركىتىن، ءيتىن، مىسىعىن الىپ، ايداالعا شىعىپ، ادام جۇرمەيتىن، 

بويىنا بارىپ، بالىق اۋالپ، تاماعىن اسىراپ تۇرادى. ءسويتىپ، ءجۇرىپ كوپ جىلدار ءوتتى. ءبىر كۇنى مىسىعى مەنەن 
بۇل ءبىزدىڭ بايىمىز بىزگە قانشا اقشا شىعارىپ، ساتىپ الدى، ءبىزدى »وزى اقىلداستى: -ءيتى ەكەۋى وتىرىپ، ءوزى

 ءبىز ەندى». دەستى—،«وسى كۇنگە شەيىن اسىراپ ساقتاپ تۇردى. ءبىز بۇعان ءبىر جاقسىلىق كورسەتكەن جوقپىز
 مىسىق ەنپ يت جاتقاندا ۇيىقتاپ يەسى سونىمەنەن. دەپتى –بايىمىزدىڭ جوعالتقان تاسىن ىزدەپ تاۋىپ بەرەلىك، 

 بىرء مىسىق پەن يت ۋاقىتتا وتكەن جىلدار كوپ ايالر، كوپ كۇندەر، كوپ. شەكتى ساپار ىزدەۋگە تاستى ەكەۋى
كوكتە ەمەس، نە جەردە ەمەس، ءبىر التىن سارايدى  نە جۇرسە، اراالپ ءىشىن شاھاردىڭ. كەلىپتى شاھارعا ۇلكەن

كورەدى. كورىپ، باياعى ءوز بايىنىڭ سارايى ەكەنىن تانىپ، سول سارايدىڭ جانىنان شىقپاي ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى 
حان كورىپ، مىسىق پەن يتكە تاماق بەرگىزىپتى. يت، مىسىق سول ءۇيدى ءبىرى ىشىنەن، ءبىرى تىسىنان قاراقۇل 

كۇزەتىپ ءجۇرىپتى، ءسويتىپ، ءجۇرىپ مىسىقتى قاراقۇل حان جاقسى كورىپ، تاماق ىشكەندە جانىنا وتىرعىزاتىن 
سەن ءبىر كۇنى »يت بۇعان اقىل ۇيرەتىپتى:  بولىپتى. مىسىق تاستىڭ حاننىڭ وزىندە ەكەنىن ءبىلىپ، يتكە ايتىپتى،

حان تاماق ءىشىپ وتىرعاندا ءبىر تىشقان ۇستاپ الىپ، تىرىدەي جۇتىپ قوي، حان مۇنى كورىپ، مىرس ەتىپ 
كۇلىپ، سەنى قابىرعاعا ءتۇرتىپ جىبەرەر، سوندا سەن تىشقاندى قايتادان قۇسىپ جىبەر، سوندا حان جۇرەگى اينىپ، 

نداعى جاسىل تاس ۇشىپ جەرگە تۇسەر، سوندا سەن تاستى تەز تىستەپ ماعان بەر، مەن ۇيدەن قاق دەگەندە اۋزى
 يرەتكەنىنۇ ءيتتىڭ. دەپتى—،«اال قاشىپ كەتەرمىن، سەنى ارقاما مىنگىزىپ، سونان سوڭ بايىمىزعا اپارىپ بەرەمىز

 اۋزىنداعى ەندەدەگ «قاق» حان قىلىپتى، وتىرعاندا ءىشىپ تاماق كۇنى ءبىر ايتقانىنداي، ءيتتىڭ مىسىق كورىپ، ماقۇل
ىنگىزىپ، تكە بەرىپتى. يت مىسىقتى ارقاسىنا مي قاشىپ، اال تاستى مىسىق سوندا ءتۇسىپتى، جەرگە ۇشىپ تاس جاسىل

الىپ قاشىپ، كوپ كۇننەن سوڭ باالنىڭ بالىق اۋالپ جاتقان جەرىنە كەلىپتى. وزەننىڭ بويىنا كەلگەن سوڭ يت، 
تاستى سەن ماعان بەر، سەنىڭ اۋزىڭ ۇلكەن، شارشاعاندا »داۋالسىپتى. سۋدان وتكەن سوڭ مىسىق ايتىپتى: مىسىق 

 ايتقانى ىڭمىسىقت ۋاقىتتا كەلگەن ورتاسىنا سۋدىڭ كونبەي، اقىلعا بۇل يت. دەپتى—،«قىرىلداپ تاس سۋعا كەتەر
 جۇتىپ لىپ،ا قاعىپ تاستى ۇيرەك جاتقان كەلە ۇشىپ ۋاقىتتا سول. كەتىپتى ءتۇسىپ تاس اۋزىنان ءيتتىڭ كەلىپ،
ىپ، ورىپ، ۇشىپ بارىپ ۇيرەكتى ۇستاپ الك مۇنى بۇركىتى باالسىنىڭ بايدىڭ جاقتاعى ارعى. بارىپتى كەتە قويىپ،

يزا وزى ۇرىسىپتى، بايدىڭ باالسى ءيتى مەن مىسىعىنا ر-يەسىنە بەرىپتى، يت پەن مىسىق سۋدان شىققان سوڭ ءوزدى
ۇيرەكتى سويىپ جىبەرسە، ۇيرەكتىڭ ىشىندە تاس جاتىر ەكەن، بەك قاتتى شاتتانىپ، قۋانىپ، سول جەردە بولىپ، 

جۇمعانشا قاراقۇل حاننىڭ قاتىنىن، كەمپىرىن، ءوزىن بارشا التىن سارايىمەن باياعى ورنىنا -كوز اشىپ»تاسقا بۇيىرادى: 
 اندى،ح قاراقۇل كوزىنشە جۇرتىنىڭ كەلىپ، جۇرتىنا باالسى بايدىڭ. كەلدى الىپ ءبارىن تاس. دەپ—«الىپ كەل!

بىر ىن جۇرتىنا رازى بولىپ، ءوزىنىڭ ورنىنا ءكەي ونان. ءولتىرىپتى قىلىشتاپ بارىن—كەمپىردى قاتىنىن، ءوزىنىڭ
 ايانىب دۇنيەنىڭ بۇل» تاسىمەن، بۇركىتىمەن، مىسىعىمەن، يتىمەن، ءوزى زىپ،جاقسى ادامدى حان قىلىپ وتىرعى

 .كەتىپتى كەزىپ جاھان دەپ—،«جوق
 . پىراق14

بۇرىنعى وتكەن زاماندا، ءدىن مۇسىلمان اماندا قاسىم اتتى حان بولىپتى. حاننىڭ ءوزى حاندىعىن ەلدەن اسىرسا دا، 
ر ىباسىندا ءبىر قايعى بولىپتى. ءبىر باالنىڭ جوقتىعىنان حان التى ايەل الىپتى. التى ايەل السا دا باال كورمەپتى. ءب

كۇنى حان وتىرىپ ەلىن جيناپ باتا الىپ، قاجىعا بارماق بولىپتى. سول ويمەن حالقىن جيناتىپ، اق باتا الىپ قاجىعا 
 جۇرەدى.

حان بىرنەشە كۇندەي جول ءجۇرىپ، االتاۋ دەگەن تاۋعا كەلىپ تۇنەيدى. تۇندە كوزى ۇيقىعا ءىلىنىپ كەتسە، 
باسىڭدى كوتەر، قولىڭدى جاي، قۇداي سەنىڭ تىلەۋىڭدى بەرەدى، حان »تۇسىندە ءۇش پەرى ادام بولىپ كەلىپ: 

 .بوالدى عايىپ دە دەيدى—«ەلىڭە قايت، بارعاننان كەيىن ءبىر ايەلىڭ ەكىقابات بوالدى!
حان ۇيقىدان باسىن كوتەرىپ السا، ەشكىم جوق. سونىمەن حان، ەلىنە قايتادى. ەلىنە كەلىپ، ارادا بىرنەشە اي 

 ڭ كەنجە ايەلى جۇكتى بولىپ، ءبىر ۇل تابادى. حان ۇلدىڭ اتىن پىراق قويادى.وتكەننەن كەيىن ە
جاماندى اجىراتاتىن بوالدى. حان پىراقتى اتقا مىندىرەيىن دەپ، قول -ون ءۇش جاسار باال بولىپ جاقسى-پىراق ون

ىنا حابار دى دايارالپ، حالقاستىنداعى حالقىن جيناتىپ، ۇلكەن توي ىستەمەك بوالدى. بارلىق تويعا كەرەكتى نارسەلەر
بەرەدى جانە الىس جەردە ەكى دوسى بار ەكەن، وعان دا حابار بەرەدى. دوسى اتپەن كەلۋگە الىس بولعان سوڭ، 

. والدىب قوناتىن—بۇراسا قۇالعىن سول ۇشاتىن،—ءبىر اعاش ات ىستەتەدى. ول اعاش اتتىڭ وڭ قۇالعىن بۇراسا
 ىزىپكىرگ ۇيگە دەپ، مەيمان كەلگەن الىستان. قاالدى تۇسە جوعارىدان ىپ،كەل ۇشىپ ءمىنىپ، دوسى الگى سوعان
 .االدى
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 ىناياع كورىپ، تاماشا دەپ—«جانى جوق اعاش اتقا قاالي ءمىنىپ كەلدى؟»ءبىر ۋاقىتتا ويناپ جۇرگەن پىراق:  
. بەرەدى ارحاب حانعا قاسىم دەرەۋ حالىق. جونەلەدى ۇشا اسپانعا ات اعاش جىبەرسە، بۇراپ قۇالعىن وڭ سالىپ، ۇستىنە

 .كەتەدى كورىنبەي اراالسىپ بۇلتقا اال اسپانداعى باال قاراسا، شىعىپ حان
شەشەم جانە ەلىمنەن ايىرىلدىم. اتتىڭ -اكە»حان باالدان ايرىلىپ، جينالعان حالقىن تارقاتادى. پىراق ويعا قاالدى: 

 سول قۇالعىن بۇراسا، ءبىر قاالنىڭ شەتىنە تۇسەدى. دەپ اعاش اتتىڭ« سول قۇالعىن بۇرايىن، ءبىر ءولىم عوي
اعاش اتتى سول اراداعى بەلگىلى ءبىر ۇلكەن تاستىڭ استىنا تىعىپ، جاياۋ قاالعا كەلەدى. ءبىر ۇلكەن قوراعا كەلسە، 

دە نە ناي، باالم، ءتۇن ىشى»قورانىڭ ورتاسىندا شام جانىپ تۇر ەكەن. شامنىڭ جانىنا بارسا، ءبىر كەمپىر كەلىپ: ء
 ەنس باالم،»: دە بەرەدى تاماق. بەرەدى تاماق اپارىپ ۇيىنە سۇراپ، جونىن-ءاتى دەپ—«قىلىپ جۇرگەن باالسىڭ؟

 .دەيدى—«جاققا ءبىر جامانشىلىق بولىپ كەلىپ قالىپسىڭ. ەندى سەن ماعان باال بولعىن! بۇل
 .جاتقىزادى بەرىپ، سالىپ توسەك سونىمەن. دەيدى—،«بواليىن»پىراق: 

ىبەرەدى. دەپ ج« بازارعا بارىپ، تاماشا قىلىپ كەل»اڭ اتادى. كەمپىر باالنىڭ تاماعىن بەرىپ، قولىنا اقشا بەرىپ، ت
پىراق بازارعا بارىپ، اراالپ كەلە جاتسا، ءبىر سۇلۋ باال ساماۋىر قايناتىپ، شاي ساتىپ وتىر ەكەن. پىراق الگى 

مەن دە سەندەي ءبىر حاننىڭ باالسى ەدىم، ءبىر »جايىن ايتادى.  اياق-جونىن سۇرايدى. باال باستان-باالنىڭ ءاتى
 عاشىق ەنس»: پىراق. باال دەيدى—،«حاننىڭ قىزىنا عاشىق بولىپ، سودان وسى جەرگە كەلىپ شاي ساتىپ وتىرمىن

 ەنىڭم»: باال ساماۋىرشى سوندا. دەيدى—«قاالي؟ وتىرۋىڭ ساتىپ شاي مۇندا بارماي، ىزدەپ قىزدى سول بولساڭ،
 ىراققاپ سىرتىنان قىزدى دەپ—،«وتىر باسىندا دۇكەننىڭ وسى بار، نوكەرى قىرىق جانىندا قىزىم بولعان عاشىق

 .كورسەتەدى
پىراق قىزدىڭ تۇرعان جەرىن انىق ءبىلىپ، ۇيىنە كەتىپ قاالدى. كەشكە پىراق كەمپىردى ۇيىقتاتىپ تاستاپ، باياعى 

پ، حان قىزىنىڭ ۇيىنە بارىپ، اعاش اتىن قويا سالىپ، ەسىكتەن قاراسا، قىرىق تىعىپ كەتكەن اعاش اتىن الىپ ءمىنى
نوكەرىمەن حان قىزى دا ۇيىقتاپ قالعان ەكەن. ۇيگە كىرىپ، ۇيىقتاپ جاتقان حان قىزىنىڭ بەتىنە اق ءشايى ورامالدى 

شىلەرى حاننىڭ قىزىنىڭ كۇتۋون ەكى قاباتتاپ جاۋىپ، ءسۇيىپ الىپ ۇيىنە قايتىپ بارىپ جاتىپ قاالدى. ەرتەڭىنە 
قىزدى كۇندەگىدەي ولشەسە، سالماعى ءبىر مىسقال كۇندەگىدەن ارتىپ قالىپتى. ونى حانعا ءبىلدىرىپ، حان بۇيرىق 

كىم كەلىپ جۇرسە، ەرتەڭ ءمالىم بوالدى. كيىمى بوياۋ بولعان ادامدى -ەسىگىنە، بوياۋ جاعىپ قوي، كىمدە»قىلىپتى: 
 تۇندە راقپى. قويادى جاعىپ بوياۋ ەسىگىنە ۋازىرلەرى بويىنشا جارلىعى حاننىڭ. دەيدى—«دارعا اسىپ جىبەرگىن!

تاپ قالعان ەكەن، بەتىنە ورامال قويىپ ءسۇيىپ االدى دا ۇيىنە قايتىپ كەتەدى. ۇيىق تاعى قىزدار قاراسا، كەلىپ تاعى
تۇرىپ، ءبىر سۋعا بارىپ، دارەت الىپ وتىرىپ، سول كۇنى بەيسەنبى ەكەن. ەرتەڭگى نامازعا بارماق بولىپ، ەرتەرەك 

باسىنىڭ بوياۋ بولىپ قالعانىن كورەدى. ءسۇيتىپ وتىرعاندا، ءبىر ديۋانا كەلەدى. پىراق بارلىق كيىمىن سول -ءۇستى
 ديۋاناعا بەرىپ، ۇيىنە بارىپ جاتادى.

-انن ەستىپ، قاھارالنىپ، دەرەۋ جۇش مىسقال اۋىرالپ قالىپتى. حا-كۇتۋشىسى كەلىپ، قىزدى ولشەسە، تاعى دا ەكى
جاققا جاساۋىل شاپتىرىپ قاراتادى. ءبىر جاساۋىل نامازعا جينالعان ادامدارعا بارسا، باياعى بوياۋ جاعىلعان كيىمدى 

 ءسوزىن مۇنداي-ونداي دەپ،—«سەن ەكەنسىڭ عوي!»كيىپ تۇرعان ءبىر ديۋانانى كورەدى. كورە سالىپ: 
 .استىرادى دارعا تىڭداماي،

سول كۇنى كەلىپ جۇرگەن كىم ەكەنىن بىلەيىن دەپ، بارلىق قىرىق قىزدى ۇيىقتاتىپ تاستاپ، حاننىڭ قىزى ءوزى 
 وياۋ جاتادى.

جونىن -پىراق كۇندەگىسىندەي بارىپ بەتىنەن سۇيە بەرگەندە، قولىنان ۇستاي االدى. ءسۇيتىپ، پىراقتىڭ ءاتى
 ايتادى. قىز باالعا عاشىق بوالدى.سۇرايدى، پىراق باستان وتكەن ىستەردىڭ ءبارىن 

ەۋمىز االيىن، ەك ءدىلدا كۇمىس باسىنداي قوي التىن، باسىنداي ات كازىناسىنان اكەمنىڭ مەن. كەل دە ەرتەڭ سەن—
 .كەلەدى قايتىپ ۇيىنە بولىپ، ارادا سول اتقانشا تاڭ. بەرەدى ءسوز دەپ—قاشايىق!

بويىنشا كەلسە، بارلىعى دايار بولعان ەكەن. قىزدى دۇنيەسىمەن اعاش اتقا پىراق كۇندىز ۇيىندە بولىپ، تۇندە ۋادە 
مىنگىزىپ الىپ، ەكەۋى ۇشىپ كەتەدى. ۇشىپ وتىرىپ ءبىر جەرگە كەلىپ قونسا، ءبىر ۇلكەن قاال ەكەن. سول قاالدا 

 تورت كۇن-ى. ارادا ءۇشتۇرامىز دەپ، قاالدان ءبىر ءۇي تابادى. ول ۇيگە كۇنىنە ءۇش ءدىلدا بەرىپ، تۇراتىن بوالد
وتەدى. پىراق سول قاالنىڭ حانىمەن تانىسۋعا كوڭىل بەرىپ، باياعى ايەلىنە اقىل ساالدى. ايەلى پىراقتىڭ كوڭىلىن 

 .دەيدى—«مەيلىڭ، بۇگىن شاقىر!»قيماي: 
انىپ ىپ، جپىراق شاقىرىپ كەلەدى. ايەلى نەشە ءتۇرلى تاعام ىستەپ حاندى ابدەن كۇتەدى. پىراق حاندى دوس قىل

 تۇرعان شامدى ءوشىرىپ، تارتۋعا ءبىر تاباق ءدىلدانى حاننىڭ الدىنا قويىپ ەدى، قاراڭعى ءۇي جارىق بولىپ كەتەدى.
ۇيىنەن حان ءدىلدا الىپ شىققانىن كورىپ قالىپ، قاالنىڭ قاراقشىالرى ەل تەگىس ۇيىقتاعان كەزدە، پىراقتىڭ ۇيىنە 

—«قاالي كۇن كورەمىز!»رالپ كەتەدى. بارلىق اقشاسىنان ايىرىلعان پىراق: كىرىپ، بارلىق ءدىلدا، اقشاالرىن ۇ
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ەزە تۇبىنە جەتى تيىن التىن قويعان ەكەن، سول اقشا تەر دەپ، بەرەم ديۋاناعا ايەلى پىراقتىڭ. وتىرادى جىالپ دەپ
ا بازارعا ما، مىنا جەتى تيىنعجانىم، جىال»ەسىنە ءتۇسىپ قاراسا، اقشا ورنىندا تۇر ەكەن. ايەلى اقشانى الىپ پىراققا: 

 .دەيدى—«بارىپ كەلگەنىنشە جىبەك الىپ كەل!
پىراق بازارعا بارىپ، جىبەك الىپ كەلەدى. حاننىڭ قىزى جىبەكتەن دەرەۋ كىلەم توقىپ، كىلەمنىڭ ورتاسىنا ءوزىنىڭ 

تەدى. ەڭ، جارقىراپ كەسىلكىپ جىبەرس-اپارىپ سايداعى اليعا مالىپ، سىلكىپ»سۋرەتىن باسىپ پىراققا بەرەدى. 
، پارىپا كىلەمدى پىراق. دەيدى—«بازارعا الىپ بار، ون بەس سومنان كەم ساتپا، اقشاسىنا تاعى دا جىبەك الىپ كەل!

سىلكىپ جىبەرىپ ەدى، كىلەم جارقىراپ شىعا كەلدى. ءبىر قاشقارلىق ون بەس ءدىلداعا الىپ، -اليعا مالىپ، سىلكىپ
ردى. پىراق ون بەس ءدىلداعا جىبەك الىپ، قالعان پۇلىن ايەلىنە بەرەدى. ايەلى جىبەكتەن تاعى ءۇش كىلەمدىك اقشا بە

تاعى كىلەم توقىپ، اقشا العان قاشقارلىققا اپارىپ بەرەدى. الگى قاشقارلىق كىلەمدەگى سۋرەتكە عاشىق بولىپ، پىراققا: 
 .دەيدى—«مەن سىزدەن وقىسام بوال ما!»

 .قاالدى كەتىپ دەپ—«ەرتەڭ مەنىڭ ۇيىمە كەلە عوي!بوالدى، وقىساڭ، »پىراق: 
ەرتەڭىنە قاشقارلىق ۇيىنە بارىپ، كىرە بەرگەندە پىراقتىڭ ايەلىن كورىپ تالىپ قاالدى. ونى پىراقتىڭ ايەلى سەزەدى، 

 ءبىراق كۇيەۋىنە سەزدىرمەيدى. پىراق كاشقارلىقتان:
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«ەدى بار نشىعىمقويا»: قاشقارلىق. سۇرايدى دەپ—قالدىڭىز؟ تالىپ نەگە—

 دەپ—،«ايەلىڭىزبەن مەنىڭ ۇيىمە مەيماندىققا كەلىڭىز»قاشقارلىق پىراقتان ءبىراز ساباق الىپ، كەتەرىندە پىراققا: 
 ەجەرگ شاقىرعان پىراق. دەيدى—،«بارمايمىز»: ايەلى دەسە—،«جۇرگىن»: ايەلىنە پىراق ەرتەڭىنە. شاقىرادى

 ماس زىپ،ىشكى ىشكىلىك پىراققا قاشقارلىق. كەتەدى ءوزى پىراق سوڭ، بارماعان ايەلى اقىرى. بولمايدى دەپ بارامىز
قولىنداعى التىن ساقيناسىن الىپ، پىراقتىڭ ايەلىنە ءبىر جىگىتتى جىبەرەدى.  دا، تاستايدى اپارىپ تامعا ءبىر قىلىپ،

 .تكەجىگى تاپسىرادى دەپ—،«ەسەڭ، ايەلى كەلەدىمىنا التىن ساقينانى كورسەتىپ، پىراق شاقىرىپ جاتىر د»
 اق، ءبىر پالەنىڭ بولعانىن سەزەدى، جىگىتكە بىلدىرمەي ءبىر قانجار الىپ، قاشقارلىقتىڭ-ايەل التىن ساقينانى كورگەننەن

ەل تامعا يۇيىنە كەلەدى. ۇيگە كىرە، بەرگەندە، جىگىتتەر جابىلىپ، ايەلدى پىراق جاتقان تامعا كىرگىزىپ جىبەرەدى. ا
كىرىپ بارسا، قاراڭعى تامدا پىراق جاتىر. دەرەۋ قانجارىمەن تامنىڭ ءبىر جەرىن تەسىپ، پىراقتى شىعارىپ، ەندى 

دى سەن ەن»ءوزى شىعايىن دەپ جاتقاندا قاراۋىلدار كورىپ قويىپ، ايەلدى ۇستاپ االدى. ايرىالردا ايەلى پىراققا: 
 قاتاۋ. بەرەدى جاتا قاماۋدا تامدا ءبىر ءوزى جالعىز قىز. ايتادى اقىل دەپ،—،«ءتۇسىڭدى وزگەرت تە، نان ساتقىن

 .ىشپەيدى بەرسە،
ءسۇيتىپ، ارادا ءۇش كۇن وتكەننەن كەيىن، قىز تامنىڭ تەرەزەسىنەن قاراپ وتىرسا، نان ساتىپ جۇرگەن پىراقتى  

ى مىناۋ حاتتى اپارىپ بەرسەڭ، اناۋ ساتۋش»كورەدى. قىز ءبىر جىگىتتى شاقىرىپ الىپ، قولىنا حات جازىپ بەرىپ: 
ن گىبۇ»: قاراسا حاتقا ەندى جىبەرىپ، بەرىپ ناندى ،الىپ حاتتى پىراق. جىبەرەدى پىراققا دەپ—،«نان بەرەدى

 .دەپتى—«تۇندە تامىر بولعان حاننىڭ ەكى اتىن، ەكى قىلىشىن سۇراپ الىپ، تەرەزەنىڭ تۇسىنا كەلىپ تۇرعىن!
پىراق حانعا بارش ەكى ات، ەكى قىلىش سۇراپ الىپ، تۇندە تامنىڭ تۇبىنە كەلىپ تۇرعاندا ۇيىقتاپ قاالدى. پىراق 

 تاپ جاتقاندا ادام جۇتاتىن ءبىر جالماۋىز كەلىپ، اتقا ءمىنىپ، تۇرا بەرەدى.ۇيىق
ءبىر ۋاقىتتا قىز تەرەزەدەن سەكىرىپ ءتۇسىپ، اتقا ءمىنىپ، جالماۋىزدى پىراق ەكەن دەپ جۇرە بەرەدى. تاڭ اتقان  

—«قايدا بارامىز؟»سوڭ قاراسا، جۋان كەلگەن ءبىر قارا جىگىت قاسىندا كەلەدى. الگى جىگىتكە سىر بەرمەي: 
 .دەيدى

 كورسەتىپ قورانى ءبىر قاماعان مال. بارادى الىپ راعاقو ۇلكەن ءبىر ەرتىپ دەپ—،«جۇرە بەرگىن»جىگىت: 
 .كورەدى ادامدى تاستاعان كوگەندەپ تولعان بارسا، قوراعا ەكىنشى بولىپ،

 پتارتى ادامدى بۇل». دەيدى—،«بۇل نەمەنە؟»ودان شىعىپ داالدا تۇرعانداردى كورسەتەدى. قىز بىلمەگەنسىپ: 
 تارتىپ مەنى بىلمەسەڭىز». تاڭدانادى دەپ—،«تارتىپ ولتىرەدى؟وعان قاالي »دەيدى. « ردا ولتىرەتىن
 .دەيدى—،«كورىڭىز

: قىز. ىدەيد—،«قويا بەر دەگەندە قويا بەرگىن»سول ارادا جالماۋىز كيىمىن شەشىپ، موينىنا ارقان سالىپ تۇرىپ: 
بەرمەي، اسىپ بايالپ تاستاپ، ەر دەگەندە دە قويا ب قويا جالماۋىز. تارتادى دارعا جالماۋىزدى دەپ—،«بوالدى»

جالماۋىزدىڭ كيىمىن ەركەكشە كيىپ الىپ، بارىپ قوراداعى كوگەندەۋلى ادامداردى بوساتىپ، ءوزى ءجۇرىپ وتىرىپ 
كوكەك دەگەن قاالعا بارىپ، ەركەك بولىپ تۇرا بەرەدى. ءبىر كۇنى ەل جيىلىپ، باسقا جاقتان كەلگەن سۇيكىمدى، 

—،«حان بولدىڭ، ەندى حاننىڭ ايەلىن ال»ىتتى ولگەن حاننىڭ ورنىنا حان ساياليدى. مىنەزى جاقسى، اقىلدى جىگ
—،«اماجاقىند ماعان كۇندەي قىرىق» ايەلىنە ءجۇرىپ، ەتىپ قىزمەت بولىپ حان. قوسادى قىلىپ نەكە ايەلىن دەپ

ىم كەلىپ ك-كىمدە. »ىنە جاپسىرىپ قويادىەسىگ تامنىڭ وتىرعان باستىرىپ، سۋرەتىن ءوزىنىڭ ءسۇيتىپ،. دەيدى
 تىسۋرەت كەلىپ، جىگىت قارا ءبىر تۇرسا، قاراپ كۇنى ءبىر. دەيدى—«وسى سۋرەتتى سۇراسا، ماعان ايداپ كەل؟
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 ارادا .ەكەن جالماۋىز باياعى ول جىبەرەدى، استىرىپ دارعا ونى. كەلەدى ايداپ حانعا دەرەۋ جىگىتتى. بەرەدى سۇيە
بىرەۋ كەلىپ، سۋرەتتى قۇشاقتاپ جاتقان جەرىنەن جاساۋىل ايداپ، حانعا اكەلەدى. ننەن كەيىن تاعى وتكە كۇن نەشە

شاياندى تولتىرىپ، جاڭاعى ادامدى ىشىنە تاستايدى. -حان ور قازدىرىپ، ونىڭ ىشىنە جىالن، تاعى باسقا ءتۇرلى باقا
تىرادى. قتىڭ كەلەتىن جولىنا قاراپ وول قاشقارلىق ەكەن. حاننىڭ العان ايەلىنە قىلعان ۋادەسىنە ەكى كۇن قالىپ، پىرا

ادام كەلمەي كەش بولىپ قالىپ، جاتايىن دەسە ءبىر جاساۋىل ءبىر جامان كيىمدى ءمۇساپىردى ايداپ كەلىپ حانعا 
بىلدىرەدى. حان قاراسا، باياعى پىراق. سول ارادا حان قۇشاقتاسىپ كورىسىپ، كيىم كيىندىرىپ، ەرتەڭىندە ەلىن 

وتكەن ىستەرىن ايتادى. سول ارادا انا ايەلدى دە پىراققا قوسىپ، پىراق ەكى ايەلدى الىپ، ەلىنە  جيناپ، باستارىنان
 قايتىپ، اكەسىن، ەلىن امان كورىپ، مۇراتىنا جەتەدى.

 مونشاق مارجان تۇسەتىن قۇس-بۋداق گۇل تۇسەتىن، جىالسا، كوزىنەن مونشاق-. كۇلسە، اۋزىنان بۋداق15
—اتى ىڭورتانشىسىن اسان،—ا بولىپتى. پاتشانىڭ ءۇش باالسى بار ەكەن. ەڭ ۇلكەنىنىڭ اتىەرتە زاماندا ءبىر پاتش

 ولىپب باال كوڭىلدى اق باتىر، ءارى اقىلدى، سۇلۋ، وتە حاسان. ەكەن حاسان—اتى باالسىنىڭ كەنجە ەڭ ال ۇسەن،
-اققۇستىڭ كۇلسە، اۋزىنان بۋديىپ قۇس كورەدى. عاجا ءبىر تۇسىندە كورەدى، ءتۇس جاتىپ ۇيىقتاپ پاتشا. وسەدى

مونشاق مارجان تۇسەدى. مىنە، پاتشا وسى قۇسقا ىنتىق بوالدى. -بۋداق گۇل تۇسەدى، جىالسا، كوزىنەن مونشاق
مەن تۇسىمدە ءبىر تاماشا، ومىرىمدە كورمەگەن »دەرەۋ ورنىنان تۇرىسىمەن اسان مەن ۇسەندى شاقىرىپ الىپ ايتادى: 

اق مونش-بۋداق گۇل تۇسەتىن، جىالسا، كوزىنەن مونشاق-ۇلۋ، كۇلسە، اۋزىنان بۋداققۇستى كوردىم، ءوزى وتە س
 ەگەردە—بەرەدى، بۇيرىق دەپ—مارجان تۇسەدى. وسى قۇستى قايدان دا بولسا ماعان تاۋىپ اكەپ بەرەسىڭدەر،

 .قاتۋالنادى دەپ—،«االمىن باستارىڭدى بەرمەسەڭدەر، اكەپ تاۋىپ
 جول دە، بەرەدى ۋادە دەپ—،«قايدان دا بولسا تاۋىپ اكەپ بەرەمىز»رىققانىنان: اسان مەن ۇسەن اكەسىنەن قو

 بۋداق-بۋداق اۋزىنان كۇلسە ۇسەندى مەن اسان اكەسىنىڭ حاسان. بىلمەيدى حاسان ۋاقيعانى بۇل. كەتەدى ءجۇرىپ
بارىپ  كۇننەن كەيىنۇمساعانىن قىرىق ج قۇسقا تۇسەتىن مارجان مونشاق-مونشاق كوزىنەن جىالسا، تۇسەتىن، گۇل

بىلەدى. اسان مەن ۇسەندى وسىنداي الىس جولعا جۇمساپ، ءوزىنىڭ ۇيدە قالعانىنا قاپا بولىپ، اكەسىنە جىالپ 
 كەلەدى.

 ەكەۋىنەن ول مەنى الدە جۇمسامادىڭىز، نەگە مەنى جاققا جۇمساعان ۇسەندى مەن اسان—حاسان، دەيدى—اكە،—
جوق، باالم، والي ەمەس، مەن اسان مەن »سەنبەدىڭىز بە؟ پاتشا ايتادى: ا بولماسا ماعان ي بە، كورەسىز جەك

 «.ۇسەندى وتە قاتەرلى قيىن جولعا جۇمسادىم. ال سەنى ول قيىن ساپارعا جۇمساۋعا كوزىم قيمادى!
ن اجۇرتىمەن قوش ايتىسىپ، ەكى اعاسىنىڭ ارتىن-حاسان اكەسىنە جالىنىپ، سول قۇستى ىزدەۋگە رازىلىعىن الىپ، ەل

كەتەدى. قىرىق كۇن بۇرىن كەتكەن اعاالرىن حاسان قۋىپ جەتەدى. اعايىندى ۇشەۋى ءبىر ۇلكەن جولعا ءتۇسىپ 
جۇرە بەرەدى. ءبىر كۇندەرى بۇالردىڭ ءجۇرىپ كەلە جاتقان جولى ءۇش ايرىالدى: ءبىر جول وڭعا، ءبىر جول سولعا، 

تۇر، تاستىڭ بەتىنە ويىپ جازعان جازۋى بار. ءبىرىنشى ءبىر جول تۋرا بەتىمەن. ءار جولدىڭ باسىندا ۇلكەن تاس 
 سا،بار»—جولدا ءۇشىنشى ،«كەلمەس مۇمكىن كەلەر، مۇمكىن بارسا،»—جولدا ەكىنشى ،«كەلەر بارسا،»—جولدا

دى، ەتۇس جولىنا «كەلەر مۇمكىن بارسا،» ۇسەن. تۇسەدى جولىنا «كەلەر بارسا،» اسان. جازىلعان دەپ «كەلمەس
جولىنا ءتۇسىپ جۇرە بەرەدى. بىرنەشە اي، بىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن حاساننىڭ « ارسا كەلمەسب»ال حاسان 

الدىنان ۇلكەن قاال كورىنەدى، قاالنىڭ ايناالسىندا كوپ كيىك جايىلىپ ءجۇر. حاساننىڭ وسى كەزدە ازىعى تاۋسىلىپ 
يىكتىڭ بىرەۋىن اتىپ االيىن دەپ، بەلىنە بىرنەشە كۇننەن بەرى اس ىشپەي، اشىعىپ كەلە جاتقان كەزى ەكەن. ك

اسىنعان ساداعىن الىپ كەزەنە بەرگەندە، كيىكتەردىڭ ءبارى ماڭىراپ حاساندى قورشاپ الىپ، مۇڭلى داۋىسپەن شۋالي 
دەپ ويالپ، ەش نارسەگە تۇسىنبەستەن قاالنىڭ « بۇل جانۋارالرعا نە بولعان»كەتەدى. حاسان كيىكتەردى اتپايدى، 

 دى،بەرمە جاۋاپ ەشكىم ەدى، داۋىستاپ دەپ—«كىم بار؟»ەدى. ءبىر ۇلكەن سارايدىڭ ىشىنە كىرىپ: ىشىنە كىر
 بولىپ، ىجەمەكش ەتتى حاسان اشىققان ابدەن كورەدى، ەتتى قۋىرىلعان توال تاباق التىن ءبىر ەدى، قاراپ جاعىنا-جان

 ان،اقسيع ءتىسى جۇلبا،-البا باسى-ءۇستى دەپ—«ارت قولىڭدى!ت ادامزات، اي،»ء: بەرگەندە ساال قولىن تاباققا
 وسى. الدىق تەۋىپ جەردى دە، كۇبىرلەتتى اۋزىن ايتىپ نارسەلەردى ءبىر كەلىپ، كەمپىر ءبىر قورقاتىن ادام تۇسىنەن

نان شىققان دىال حاساننىڭ ماڭىراپ جاڭاعى جەتەكتەپ موينىنان حاساننىڭ كەمپىر الگى. اينالدى كيىككە حاسان كەزدە
كيىكتەرگە اپارىپ قوستى. حاسان ادامگەرشىلىك تۇرىنەن ايرىلعانمەن، اقىلىنان اداسپادى. كوپ كيىكتەردەن ءبولىنىپ 
جاڭاعى ءوزى كەلگەن جولىنا ءتۇسىپ، كەلگەن جاعىنا قاراي جۇرە بەرەدى. بىرنەشە كۇن وتكەننەن كەيىن، الدىنان 

ىنەدى. كيىك بولعان حاسان سول ساۋلەتتى سارايدىڭ ىشىنە جاڭادان سوعىلعان ۇلكەن ساۋلەتتى ءبىر ساراي كور
سەن كيىك ەمەسسىڭ عوي، ادامزاتسىڭ عوي، ەگەردە مەن »كىردى، الدىنان ءبىر سۇلۋ قىز شىعىپ، كيىككە قاراپ: 

اتپادى. ق ءتىل حاسان—كيىك ەدى، سۇراپ دەپ—«سەنى ادامگەرشىلىك قالپىنا كەلتىرسەم، سەن مەنى االسىڭ با؟
سەنى كيىككە اينالدىرىپ جىبەرگەن مەنىڭ زالىم انام عوي، سەنىڭ ءتىلىڭدى دە سويلەتپەي قويىپتى »يتتى: قىز ا
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 سۇلۋ اد بۇرىنعىسىنان حاسان ەدى، جىبەرىپ شاشىپ توپىراق ۋىس ءبىر بەتىنە حاساننىڭ كيىك دە دەدى—،«عوي
ايتتى  قىزبەن سىپايى امانداسىپ، قىزعا ۇلكەن العىسلگەن سوڭ كە كالپىنا ادامگەرشىلىك حاسان. شىقتى بولىپ جىگىت

تى: كەتكەنىن حاسانعا ايتىپ بەردى. قىز ايت-جانە دە باسىنان وتكىزگەن تاريحىن بايان ەتتى. قىز دا باسىنان وتكەن
ىعىنا دمەن سول سەنى كيىككە اينالدىرعان جالماۋىز كەمپىردىڭ جالعىز قىزى ەدىم، شەشەمنىڭ ادامعا جاساعان دۇشپان»

توزە الماي، ەنشىمدى الىپ بولەك شىعىپ ەدىم. مەن ومىرىمدە ادام باالسىن كورمەي جالعىز وتەرمىن دەپ قاپالىقتا 
 مەن»: ايتتى حاسان. دەدى—،«وتىر ەدىم، قۇداي سەنى ماعان كەزدەستىردى، مەن سەنىڭ سوڭىڭنان قالمايمىن

 بەرگەن ۋادە قانداي اكەڭە»: سۇرادى قىز. دەدى—،«ايمىنيلەنە المۇ ساعان ورىنداماي، ۋادەمدى بەرگەن اكەمە
 ىنىن،تۇسەت گۇل بۋداق-بۋداق اۋزىنان كۇلسە، كورگەنىن، قۇستى تاماشا ءبىر تۇسىندە اكەسىنىڭ حاسان «ەدىڭ؟
ى اعاسىن كە بولىپ، قۇمار كورۋگە اكەسىنىڭ قۇسقا سول. ايتتى تۇسەتىنىن مارجان مونشاق-مونشاق كوزىنەن جىالسا،

تاۋىپ اكەلىڭدەر دەپ جۇمساعانىن، اعاالرىنىڭ ارتىنان ءوزىنىڭ ءوتىنىپ، قانداي قيىندىق بولسا دا ءتوزىپ، قايدان 
سەن »دا بولسا تاۋىپ اكەلىپ بەرەمىن دەگەن ۋادەسىن ايتتى. قىز حاساننىڭ بۇل ءسوزىن ەستىپ جىالي بەردى. 

ەنىڭ قۇسىم ەدى، ادامشا سويلەي االتىن ەدى. مەنەن بۇل قۇستى ىزدەيتىن بولساڭ، ماعان جوقسىڭ. بۇل قۇس م
بۇل قۇستى پەرى پاتشاسىنىڭ كۇلجامال دەگەن قىزى اسكەرىمەن كەلىپ تۇرىپ الىپ كەتكەن ەدى. ول پەرىنىڭ 

 قانداي نمە»: ايتتى حاسان. دەدى—،«اۋ، ءبىراق تا قۇستى ساعان وڭايلىقپەن الدىرا قويماس-ەلىن ىزدەپ تابارسىڭ
ا بولسا دا توزۋگە ءتيىسپىن، قانداي دا بولسا قۇستى اكەمە تاۋىپ اپارىپ بەرۋ مىندەتىم جانە بورىشىم، ال قيىندىقق

 .دەدى—،«ەسەن تاۋىپ الىپ قايتسام، الدىمەن ساعان كەلەمىن، سەنەن باسقا ەشكىمگە ۇيلەنبەيمىن-قۇستى امان
 حاسانعا رۇقسات بەرىپ، ءجون سىلتەدى.قىز حاساننىڭ بەتتەگەن جاعىنان قايتپايتۇعىنىن بىلگەن سوڭ، 

 ول ەنس كەزدەسەدى، تاۋ بيىك تاالسقان اسپانمەن الدىڭنان كەيىن ودان جۇرەسىڭ، كۇن توقسان قاراي باتىسقا—
 ار،ب بايتەرەك ءتۇپ جالعىز ۇلكەن تۇبىندە ارعى تاۋدىڭ سول. وتەرسىڭ دەگەندە كۇن توقسان جاعىنا ار تاۋدىڭ
—،«باسىندا زىمىرىق قۇستىڭ ۇياسى بار. سەنى، مۇمكىن، سول زىمىرىق پەرىنىڭ ەلىنە جەتكىزەرەكتىڭ بايتەر سول
 ويمايدى،ق سۇرگىزىپ ءومىر بىرگە ەكەۋمىزدى تۇرعاندا ءتىرى شەشەم زالىم مەنىڭ». ايتتى قىز كەيىن سودان. دەدى
 قاراپ يقاال—ءبىر ساداقتىڭ وعىن بەردى.ەپ د—،«بوالدى مىنادان اجالى شەشەمنىڭ مەنىڭ تيگىزەدى، زيانىن ءبىر

 اتىپ كىدىرمەستەن كوپ الىپ، وعىن ساداقتىڭ حاسان. دەدى—تيەدى، ماڭاليىنا شەشەمنىڭ مەنىڭ دا، اتساڭ
 قوش نقىزبە حاسان كەيىن بۇدان. ءولدى زاماتتا سول ءتيىپ ماندايىنان كەمپىردىڭ جالماۋىز وق اتىلعان جىبەرەدى،

قاراي ءجۇرىپ كەتتى. قىز ايتقانداي، حاسان توقسان كۇن ءجۇرىپ اسپانمەن تاالسقان ۇلكەن تاۋعا  باتىسقا ايتىسىپ
كەزدەستى، تاۋدىڭ ار جاعىنا توقسان كۇن دەگەندە زورعا دەپ اسىپ ءتۇستى. ۇلكەن جالعىز ءتۇپ بايتەرەككە كەلىپ 

 ۇستىڭق زىمىرىق شىرىلداعان دەپ—«ار، قۇتقار!اي، ادامزات، ءبىزدى ولىمنەن قۇتق»ساياسىندا دەمالىپ وتىر ەدى: ء
 ھارايدا ۇلكەن ءبىر ەدى، قاراپ دەپ—«بولدى؟ نە مۇساپىرلەرگە بۇل»: حاسان. ەستىدى داۋسىن باالپاندارىنىڭ

 كوپ حاسان. ەكەن جاتىر بارا ورمەلەپ جىلجىپ قاراي باسىنا بايتەرەكتىڭ ازىرلەنىپ، جۇتۋعا باالپانداردى جىالن
دەرەۋ قىناپتاعى قىلىشىن سۋىرىپ الىپ ايداھاردى بىرنەشە جەردەن شاۋىپ ءولتىردى. زىمىرىق قۇستىڭ  ويالنباي،

ەسەن قۇتىلعانىن ءبىلىپ، حاسانعا كوپ راحمەت ايتتى، اشىعىپ وتىرعان باالپاندار ايداھاردىڭ -باالپاندارى ولىمنەن امان
، نوسەر جاڭبىر جاۋدى. حاسان باالپانداردان سۇرادى: ەتىن جەپ تويىپ الدى. ءدال وسى كەزدە قاتتى جەل تۇرىپ

 ىڭانامىزد ءبىزدىڭ ەمەس، جەل بۇل»: ايتتى باالپاندار. دەپ—«بۇل نە قىلعان جەل، نە دەگەن نوسەر جاڭبىر؟»
 باسىنا تىڭبايتەرەك وسى جىلدا انامىز ءبىزدىڭ. جاسى كوز انامىزدىڭ بىزدىڭ—دەگەنىمىز جاڭبىر ال لەبى، قاناتىنىڭ

جۇمىرتقالىپ، باالپان باسىپ شىعارادى ەكەن. انامىز باالپاندارىنا تاماق ىزدەپ كەتكەندە، جاڭاعى ءسىز ولتىرگەن 
ايداھار ىنىنەن شىعىپ، ءبىزدىڭ انامىزدىڭ باسىپ شىعارعان باالپاندارىن جەپ قويادى ەكەن، ءبىزدىڭ انامىز كەلگەنشە 

ءبىزدىڭ انامىز اڭ اۋالپ قايتىپ كەلە جاتىر، بىزدەردى ءتىرى كورەمىن  قايتىپ ىنىنە تىعىلىپ قاالدى ەكەن. ءقازىر
—،«بە، الدە ايداھار جەپ قويدى ما دەپ جىالپ كەلە جاتىر. مىنە، جاڭبىر ەمەس، ءبىزدىڭ انامىزدىڭ كوز جاسى

ى ۇتىپ جىبەرۋج دەرەۋ كورسە ءسىزدى. قۇمار سونداي ەتىنە ادامزاتتىڭ—باالپاندار، دەدى—انامىز، بىزدىڭ—.دەدى
 اناتىنىڭق باالپانداردىڭ حاسان. دەدى—مۇمكىن، سوندىقتان ءسىز ءبىزدىڭ قاناتىمىزدىڭ استىنا جاسىرىنا تۇرىڭىز،

 ۇستىڭق زىمىرىق. قوندى باسىنا بايتەرەكتىڭ كەلىپ قۇس زىمىرىق كەيىن مەزگىلدەن ءبىر. جاسىرىندى استىنا
باالپاندارىنىڭ تاماعىنا كوپ بۇعى، كيىك، تاعى باسقا اڭداردى الىپ كەلىپ . ءتيدى جەرگە ءيىلىپ بايتەرەك سالماعىنان

ءۇيىپ تاستادى. باالپاندارىنىڭ ءتىرىسىن كورىپ كوز جاسى تىيىلىپ، قۋانىپ كەتتى. ءدال وسى كەزدە جادىراپ كۇن 
ڭ ادامزاتتى»ەردى: جاعىنا قاراي ب-دە شىعىپ، قاتتى جەل دە تىيىلدى. ءبىر كەزدە زىمىرىق قۇس تامسانىپ جان

 قانىن قاسىق ءبىر ءسىز ەگەر»: ايتتى باالپاندار. دەدى—«ءيىسى شىعادى، سەندەر كورگەن جوقسىڭدار ما؟
 نىڭقاناتى باالپاندار يزەدى، باس دەگەندەي «ماقۇل» زىمىرىق. دەدى—،«كورسەتەلىك ادامزاتتى ءبىز كەشسەڭىز،
تاماعىنان  شىر ەتىپ، اناسىنىڭ-ساندى جۇتىپ جىبەردى. باالپاندار شىرحا زىمىرىق ەدى، كورسەتىپ حاساندى استىنداعى
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ت بۇل ادامزا»ۇستاي الدى. زىمىرىق حاساندى قايتىپ، جۇتپاي تاستادى. سودان كەيىن زىمىرىق باالپاندارىنان: 
ىزدى تىرىپ، ءبءول ايداھاردى ادامزات بۇل»: ايتتى باالپاندار. سۇرادى دەپ—«سەندەرگە قانداي جاقسىلىق ىستەدى؟

 قانداي دە جانە سۇرادى كەلگەنىن جۇمىسپەن نە ايتىپ، العىس ۇلكەن حاسانعا زىمىرىق. دەدى—،«اجالدان قۇتقاردى
 نەجەرى پەرىلەردىڭ جانە بەردى ايتىپ جاسىرماي تەگىس ۋاقيعانى كەشكەن باسىنان حاسان. دەدى كەرەك جاردەم

دەپ جول قامىنا كىرىستى. باالپاندارىنا ءوزى قايتىپ كەلگەنشە « لماقۇ» زىمىرىق. ءوتىندى تاستاۋدى جەتكىزىپ
جەتەرلىك اۋقات جيناپ بەرىپ، جولدا جەيتىن اۋقاتىن الىپ، ۇستىنە حاساندى مىنگىزىپ پەرىنىڭ جەرىنە قاراي ۇشادى. 

عى جەيتىن تاما زىمىرىق ءبىر جەتى ۇشادى، مۇحيتتان وتەدى، شولدەن وتەدى، وت دارياسىنان وتۋگە جاقىنداعاندا
 تاۋسىلىپ، باسى اينالىپ، كوزى قاراۋىتقان زىمىرىق ساسادى.

 رەۋدە حاسان. دەيدى—!اينالدىم قۇالۋعا كۇرىدى، ءالىم مەنىڭ اۋ،-المايمىز جەتە جەرىمىزگە باراتىن ادامزات، ەي،—
ن جەپ، ننىڭ بەرگەن ەتىحاسا زىمىرىق. توستى اۋزىنا زىمىرىقتىڭ كەسىپ، ەت جاپىراق ەكى ەتىنەن سانىنىڭ ەكى

بۇل قايدان شىققان ەت؟ سونداي ءدامدى، ءارى كۇش »كۇشىنە كەلەدى. سودان كەيىن زىمىرىق حاساننان سۇرايدى: 
 نىڭحاسان زىمىرىق. «بەردىم كەسىپ ەتىن سانىمنىڭ سىزگە مەن»: ايتتى حاسان. دەيدى—،«بەرەتىن ەت ەكەن

مىرىق اق زى-يپاپ ەدى، جارا جازىلىپ كەتتى. وسىدان كەيىن كوپ ۇزامايس قاناتىمەن دەرەۋ جاراسىن سانىنداعى ەكى
لەردىڭ پەرىلەر ءبىر ۇيىقتاسا قىرىق كۇن ۇيىقتايدى. پەرى»پەن حاسان پەرىنىڭ جەرىنە كەلىپ جەتتى. زىمىرىق ايتتى: 

 يتىپ كەلمەسەڭ،ۇيىقتاعانىنا ءقازىر ءۇش كۇن بوپتى. مەن سەنى وسى جەردە ءۇش كۇن كۇتەمىن، ءۇش كۇندە قا
 .دەيدى—،«اق ۇشىپ كەتە بەرەم-مەن ساعان قاراماي

حاسان ءۇش كۇندە قايتىپ كەلۋگە ۋادە بەرىپ، قاالعا قاراي كەتەدى. قاال وتە سۇلۋ ەكەن، ىلعي التىننان سوعىلعان، 
بىر تەدى. حاسان ءبۇرىن مۇنداي سۇلۋ قاال كورمەگەن حاسان قاالنى تاماشاالپ، قۇستى دا، زىمىرىقتى دا ۇمىتىپ كە

كەزدە قاالنى اراالپ ءجۇرىپ، ءبىر ۇلكەن تاماشا سوعىلعان سارايعا كىرەدى. سارايدىڭ ىشىندە قىرىق قىز ۇيىقتاپ 
جاتىر، ار جاعىندا وڭاشا ءبىر بولمەدە التىن كەرەۋەتتىڭ ۇستىندە تاعى ءبىر قىز ۇيىقتاپ جاتىر. ودان ءارى تاعى ءبىر 

ى داستارقان، نەشە ءتۇرلى تاماق. تاماقتان الىپ جەيىن دەپ ەدى، ءبىر نارسە شاڭق جايۋل—بولمەگە كىرىپ ەدى
 اۋزىنان جىبەرگەندە كۇلىپ دەپ—«اي، ادامزات، بىرەۋدىڭ تاماعىن نەگە رۇقساتسىز جەيسىڭ؟»ەتە قالدى: ء

پ وتىر. حاسان قۋانى قاپاستا التىن ەكەن، قۇسى جۇرگەن ىزدەپ ءوزىنىڭ قاراسا، حاسان. تۇسەدى گۇل بۋداق-بۋداق
مەنى الىپ كەتە  سەن»كەتتى. قۇستى الىپ زىمىرىققا تەز قايتپاقشى بولىپ، قۇسقا ۇمتىلعاندا قۇس شار ەتە ءتۇستى. 

المايسىڭ. ەگەردە مەن اششى داۋسىممەن سايراسام، وسى قاالداعى ۇيىقتاپ جاتقان پەرىلەردىڭ ءبارى ويانادى. ال، 
جەردە مىڭ ءدىلدا تۇرادى، مەنى ەسكەرتپەدى دەپ وكپەلەمە، ەندىگىسىن ءوزىڭ  سەنىڭ ءبىر مىسقال ەتىڭ بۇل

 گەسىمەنە بۇرىنعى قۇستىڭ دە جانە ۋاقيعاالرىن كورگەن جولدا. بەردى جىالي جالىنىپ قۇسقا حاسان. دەدى—،«بىل
ءبىراق  كەتە عوي، الىپ مەنى ماقۇل،»: قيماي كوڭىلىن حاساننىڭ قۇس. ايتتى ۋادەلەسكەنىن بولىپ قوسىلماقشى

—،«جولدا كورگەن وقيعاالرىڭدى ايتىپ حات جازىپ، انا بولەك بولمەدە ۇيىقتاپ جاتقان قىزدىڭ قالتاسىنا سال
 ۇشىپ ولماساب ەندى زىمىرىق،. كەلدى زىمىرىققا الىپ قۇستى كەيىن سودان. ورىندادى ايتقانىن قۇستىڭ حاسان. دەدى

ەن زىمىرىقتىڭ ارقاسىنا ءمىنىپ كوپ قيىندىق كورمەي، زىمىرىقتىڭ باالپاندارىنا قۇسىم حاسان. ەكەن وتىر دەپ كەتەيىن
ەسەن جەتتى. ار جاعىنا جەتۋ ءۇشىن زىمىرىق قاناتىنىڭ ءبىر قاۋىرسىنىن ءۇزىپ بەردى. حاسان قۇسپەن -امان

ىنتاسىمەن  ، قۇستى بارزىمىرىقتىڭ قاناتىنىڭ قاۋىرسىنىنا ءمىنىپ ۋادەلەسكەن قىزىنا كەلدى. قىز قۋانىپ حاساندى
قارسى الدى. بىرنەشە كۇن دەمالعان سوڭ، حاسان قىزدى، قۇستى الىپ، زىمىرىق بەرگەن قاۋىرسىنعا ءمىنىپ ەلىنە 
قاراي ءجۇرىپ كەتتى. بىرنەشە كۇن جۇرگەن سوڭ، الدىنان جاياۋ كەلە جاتقان ءبىر ادامعا جولىقتى. قاراسا، ءوزىنىڭ 

جولدا قاراجاتى تاۋسىلىپ، ءبىر بايدىڭ مالىن باعىپ كۇنىن كورگەن، سودان كەيىن ورتانشى اعاسى ۇسەن ەكەن، 
ەلىنە جاياۋ قايتىپ كەلە جاتىر ەكەن. ءوزى ابدەن اشتىقتان ازعان، كيىمدەرى توزعان. حاسان ۇسەندى سۋعا ءتۇسىرىپ، 

ە ىرگە قاۋىرسىنعا مىنگىزىپ كەلۇستىنە جاڭا كيىمدەر كيگىزدى، تاماققا ابدەن تويعىزدى. ءسويتىپ، وزدەرىمەن ب
توزعان، ءبيتى تورعايداي، موينى ىرعايداي بولعان اسانعا كەزدەسەدى. -جاتسا، ۇسەننىڭ حالىنەن دە جامان ازىپ

حاسان اساندى دا ۇسەن سياقتى تاماققا تويعىزىپ، كيىندىرىپ الىپ، قاۋىرسىنعا مىنگىزىپ الىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى 
بىزدىڭ اكەمىز بۇرىن دا ءبىز »لىپ قونادى. وسى كەزدە اسان مەن ۇسەن ەكەۋى اقىلداسادى. ءبۇالر ءبىر جەرگە كە

ەكەۋمىزدەن حاساندى جاقسى كورۋشى ەدى، ەندى حاسان ەلگە بارعان سوڭ قۇستى مەن تاپتىم، قىزدى دا ءوزىم 
يىندىرىپ الدىم دەر. اكەمىز تاپتىم دەر، ال ءبىزدى اشتان ولەيىن دەپ كەلە جاتقان جەرىنەن ءوزىم تاماققا تو

ەكەۋمىزدىڭ بايعا جالدانىپ مال باققانىمىزدى ەستىسە، مەنىڭ اتىما داق كەلتىردىڭدەر دەپ دارعا اسۋى دا مۇمكىن. 
—،«قايتكەن كۇندە دە حاساننىڭ كوزىن جويۋ كەرەك، سودان كەيىن قۇستى ءوزىمىز تاۋىپ الىپ كەلدىك دەيمىز

 حاسان. دەيدى—،«بىزگە قۇدىقتان سۋ الىپ بەر»ەلىسىپ، حاسانعا كەلەدى. ك ەتىپ وسىالي ەكەۋى. دەيدى
 ورتاسىنا ءدال قۇدىقتىڭ حاسان ۇسەن مەن اسان. تۇسەدى قۇدىققا شىڭىراۋ تەرەڭ بايالپ ءجىپ بەلىنە دەپ «ماقۇل»
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مەن »ىزدى ۇسەن ق مەن اسان كەيىن تاستاعاننان قۇدىققا حاساندى. جىبەرەدى كەسىپ پىشاقپەن ءجىپتى جەتىسىمەن
دەپ تاالسىپ قاالدى. قىز ەكەۋىنە دە تيمەي، ايداالعا قاڭعىرىپ كەتەدى. اسان مەن ۇسەن « مەن االمىن»، «االمىن

—«ان قايدا؟حاس»قۇستى الىپ ەلىنە كەلەدى. اكەسىنە قۇستى الىپ كەلگەنىن باياندايدى. پاتشا اسان مەن ۇسەننەن: 
ان ءبىزدىڭ ايتقانىمىزعا كونبەي، تەڭىزدىڭ سۋىنا شومىلىپ جاتقاندا، جايىن سحا»: ۇسەن مەن اسان. سۇرايدى دەپ

 ەستىپ، گەنىنول حاساننىڭ پاتشا. دەيدى—،«جۇتىپ كەتتى. ءبىراق ءبىز جايىندى ولتىردىك، حاساننىڭ كەگىن الدىق
 .االدى جاتىپ تۇن-كۇن كوتەرمەي باسىن قايعىرىپ قاتتى

ان ويانادى، پەرى پاتشاسىنىڭ قىزى قاپاستاعى قۇستىڭ جوق ەكەنىن ءبىلىپ قاالعا ءدال سول كۇنى پەرىلەر ۇيقىسىن 
جار ساالدى. قالتاسىنداعى حاتتى كورىپ، قۇستى ادامزاتتىڭ الىپ كەتكەنىن ءبىلىپ، پەرى پاتشاسىنىڭ قىزى اسكەرىمەن 

—«قۇستى سايراتىڭدار!»تان: قۇستى ىزدەۋگە اسپانعا ۇشادى. حاساننىڭ اكەسى ءبىر كۇنى ءوزى ورنىنان تۇرماس
 پەنداۋىس اششى ءۇن، مۇڭلى قايعىلى، قۇس. سايراتادى وتىرعىزىپ قاپاسقا التىن قۇستى. بەرەدى بۇيرىق دەپ

 سكەرلەرىا قىزىنىڭ پەرىنىڭ جۇرگەن كەزىپ اسپاندى كەڭ ىزدەپ قۇستى ۇشىپ، اسپاندا كەزدە وسى ءدال. سايرايدى
لىپ تۇسە بەرەدى. اسپاننان ادام جاۋعان سوڭ، حاساننىڭ ەلىنىڭ ادامدارى ۇرەيلەنىپ، بو ادام ۇستىنەن ەلىنىڭ حاساننىڭ

قورقىپ پاتشاعا كەلىپ تىعىالدى. پەرى پاتشاسىنىڭ قىزى اسكەرىمەن قۇستىڭ تۇرعان جەرىنە كەلىپ، پاتشانى الدىنا 
دىنا كەلەدى. سيىنىپ، پەرى پاتشاسىنىڭ ال شاقىرادى. پاتشا جاتقان ورنىنان تۇرىپ كيىمىن كيىپ، بەلىن بۋىنىپ، الالعا

ەي، ادامزاتتىڭ پاتشاسى! مىنا قۇستى قاي باالڭىز الىپ كەلدى، سونى ماعان »پەرى قىزى پاتشادان سۇرايدى: 
 ەنم قۇسىڭدى وسى! قىزى پەرى اي،»ء. دەيدى—،«كورسەتىڭىز، مەن ءسىزدىڭ سول باالڭىزبەن سويلەسەر ەدىم

گە قۇمار بولعانىم راس. الىپ كەلىڭدەر دەپ ءۇش باالمدى جۇمساعانىم راس. ال سول كورۋ ءبىر كورىپ، تۇسىمدە
ءۇش باالمنىڭ ەكەۋى امان قايتىپ كەلدى، ال ەڭ كىشىسى جاقسى كورەتىن باالم قايتپادى، جولدا بالىق جۇتىپ 

ىرىنشى ان مىنا قۇستى وسى ءبراسىن ءالى انىقتاعانىم جوق. ال، سول باالمنىڭ قايعىسىن-كەتتى دەپ كەلدى، وتىرىك
 ەرىپ. كەتتى ۇيىنە پاتشا دە دەدى—«رەت كورىپ تۇرمىن، ەندىگىسىن انا ءتىرى كەلگەن ەكى باالدان سۇراڭىز!

: نۇسە مەن اسان. دەدى—،«بەرىڭدەر ايتىپ سونى قايتتىڭدار، الىپ قاالي»: شاقىرىپ ۇسەندى مەن اسان قىزى
: ايتتى ىزىق پەرى. دەدى—،«بار، جۇيرىك اتپەن باردىق تا، الىپ قايتتىق نەسى دەيتىن قايتتىڭدار الىپ قاالي ە،»
 ايتىپ، ىندىقتىش بارلىق قۇس سويلەتەمىن، قۇستى ءقازىر مەن ءبارىبىر وتىرسىڭدار، ايتپاي شىندىقتارىڭدى سەندەر»

س گى بەردى. قۇبەل دەپ «سويلە» قۇسقا دە دەدى—«!االمىن باستارىڭدى بولسا، وتىرىك سوزدەرىڭ سەندەردىڭ
حاسان اق كوڭىل، قايىرىمدى جىگىت ەكەن، جىالپ قويماعان سوڭ، ەرگەنىم »جولدا بولعان وقيعانىڭ ءبارىن ايتتى: 

راس، حاسان مەنى الىپ مەنىڭ بۇرىنعى يەمنىڭ ۇيىنە اكەلدى. سودان كەيىن ءبارىمىز وسى جاققا قاراي كەلە 
كەلە جاتقان اسان مەن ۇسەندى كەزدەستىردىك. حاسان بۇل ەكەۋىن تاماققا  توزىپ، اشىعىپ-جاتقانىمىزدا جولدا ازىپ

تويىندىرىپ، كيىم كيىندىرىپ ەدى، بۇالر حاسانعا قاستىق ويالپ قۇدىققا الداپ ءتۇسىرىپ تاستاپ كەتتى. سودان 
، ۋىنە دە تيمەيدەپ تاالسىپ ەدى، ول قىز ەكە« مەن االمىن»، «مەن االمىن»كەيىن مەنىڭ بۇرىنعى يەمدى ەكەۋى 

 .دەدى—،«ايداالعا قاڭعىرىپ كەتتى. والردىڭ اشتان ولەتىن ۋاعى بولعان جوق، ءالى ءتىرى بولۋى مۇمكىن
پەرى قىزىنىڭ ءبىر اسكەرى جەر ءجۇزىن ءبىر ساعاتتا اينالىپ شىعاتىن جۇيرىك ەكەن، پەرى قىزى سول جۇيرىكتى 

. پەرى قىزىنىڭ مۇنىسىنا پاتشا قارسى بولعان جوق. اسان مەن جۇمسادى، ال اسان مەن ۇسەننىڭ باسىن كەسىپ الدى
ۇسەننىڭ باسى الىنىپ بولعان كەزدە جۇيرىك پەرى حاسان مەن قىزدى الىپ كەلدى. پەرى قىزى حاساننىڭ باتىرلىعىنا، 

س ايتىپ قىرىق ىادامگەرشىلىگىنە ريزا بولىپ، قۇستى ءوز قولىنان حاساننىڭ اكەسىنە سىياليدى. پاتشا پەرى قىزىنا الع
كۇن توي، وتىز كۇن ويىن جاسادى. پەرى قىزى اسكەرىمەن قوناق بولدى. سونىمەن ادامزات پەن پەرى اراالسقان 

 قوي مەن ءبورى اراالسقان ۇلكەن توي بولىپتى.
 . قۇالنايجارقىن16

ورى بيەسى ەكەن. بۇالردىڭ ت باياعىدا ءبىر كەمپىر مەن شال بولىپتى. كەمپىر تاماققا تويۋ بىلمەيتىن مەشكەي بوالدى
كۇنىگە ءبىر قۇلىن تۋادى ەكەن. سول قۇلىندى جالماۋىز كەمپىر كۇندە جەپ قويادى. ءتىپتى ءبىر كۇنى جاڭاعى 

 وسى—وسىد بيەنىڭ تورى. دەيدى—،«وسى بيەنىڭ ءوسىمى جوق، سويىپ االيىق»بيەنى جەگىسى كەلىپ شالىنا: 
ەندى »سى تازىنى تورى بيەگە جىبەرەدى. تازى بيەگە كەلىپ جىاليدى: و شال جاڭاعى. بوالدى تازىسى ءبىر ءۇيدىڭ

 ەنىڭس ما سول»: بيە تورى. دەيدى—،«ەكەۋمىز دوس بوال المايمىز. سەنى سوياتىن بولدى. مەنى ساعان جىبەردى
ءالسىز  ىنزىلەتۇ دەگەندە «اكەل ارقان» اپارىپ سويۋعا مەنى بولساڭ، دوس شىن مەنىمەن قينالما، وعان كەلگەنىڭ؟

. دەيدى—،«دەگەندە وتپەيتىن پىشاق اكەل، ال ءوزىڭ مەنىڭ قۇيرىعىمنان تارتىپ تۇر« پىشاق اكەل»ءجىپ اكەل، 
 جىبىمەن اكەلگەن تازىنىڭ جىعىپ، قاراتىپ قۇبىالعا بيەنى تورى. بەرەدى اكەلىپ كەمپىرگە-شال بيەنى تورى تازى
تاتىپ قويادى. شال وتپەيتىن پىشاقپەن باۋىزدايىن دەپ جاتقاندا، ۇس قۇيرىعىن بيەنىڭ تورى تازىعا بۋىپ، اياعىن

 قونادى دا، باياعى قالىپتارىمەن« اققۋالر»تورى بيە مەن تازى اققۋ بولىپ ۇشىپ كەتەدى. ءبىر جەرلەرگە كەلىپ 
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لقى قۇلىن تۋىپ، جى بىرەۋى تازى، بىرەۋى تورى بيە بولىپ، دوس بولۋمەن جۇرە بەرەدى. تورى بيە كۇنىگە ءبىر
كوبەيە بەرەدى. بۇالردى قاسقىرالردان، جىرتقىش اڭداردان قورعاۋشى تازى بوالدى. جىلقىالردىڭ سانى كوبەيگەن 

. ادىجالىن دەپ—،«ەندى ماعان ادام تاۋىپ بەر»سايىن تازىنىڭ ءىسى قيىنداپ، ءبىر كۇنى تورى بيەگە كەلىپ: 
ەس ۋىس توپىراق اكەپ بەر، سوندا ساعان ادام تاۋىپ ب ىزىنەن انباسق ادامنىڭ سەن ءۇشىن ول»: بيە تورى

 ادام بۇعان بيە تورى. اكەلەدى توپىراق ۋىس بەس جەردەن باسقان ادام تازى ايتقانىنداي،. دەيدى—،«بەرەيىن
 ۇرگەنج ول. بوالدى باتىر سونداي مەرگەن، اسا قۇالنايجارقىن. قويادى قۇالنايجارقىن اتىن بۇنىڭ. بەرەدى تاۋىپ
ەشكىم كەلە المايدى. جىلقىنى تازى ەكەۋى قورعاپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى بۇالر داالدا جۇرگەندە ءبىر ءۇيدىڭ  جەرگە

ۇستىنەن شىعادى. بۇل ءۇيدىڭ ىشىندە ءۇش قىز وتىرادى. جاڭاعى ءۇش قىز قۇالنايجارقىننان قورقادى. قۇالنايجارقىن 
سىزدەردىڭ استارىڭىزدى ءپىسىرىپ »ى ءۇش قىز جىالپ قويا بەرەدى. بۇالردى ولتىرمەكشى بوالدى، ءبىراق جاڭاع

 الرىنجىلقى ءارى اتىپ، اڭ قۇالنايجارقىن. كەلىسەدى بۇعان قۇالنايجارقىن. جالىنادى دەپ—،«جۇرەتىن بواليىق
 ورقىپق الربۇ ەندى. قاالدى ءسونىپ وت استىنداعى قازاننىڭ جۇرگەندە ويناپ قىزدار كۇنى ءبىر. بەردى جۇرە باعىپ

ۇيدىڭ ۇستىنە شىعىپ تۇرسا، ءبىر ءتۇتىن الىستان شۇباتىلىپ كورىنەدى. بۇعان ءۇش قىز جۇگىرىپ بارادى. كەلسە، ء
جاڭاعى وت مىستان كەمپىردىڭ وتى بولىپ شىعادى. قىزدار وت الىپ ۇيلەرىنە كەلىپ، قۇالنايجارقىننىڭ الدىنان اس 

تاۋسىلىپ قالسا، مىستان كەمپىردىڭ ۇيىنە كەلىپ تۇرادى. مىستان كەمپىر مەن ءپىسىرىپ قويادى. قىزدار ەندى وتى 
قىزداردىڭ ءۇيىنىڭ اراسىنا تاس جول سالىنادى. مىستان كەمپىر كۇندە قىزدارعا كەلىپ باسىن قاراتىپ تۇرادى. باسىن 

ەندەر نەگە س»جارقىن قىزدارعا: قىزداردىڭ تىزەسىنە سالىپ، قانىن سورىپ االدى دا ۇيىنە كەتەدى. ءبىر كۇنى قۇالناي
 كۇندە كەلىپ، كەمپىر مىستان»: قىزدار. دەيدى—،«جۇدەۋسىڭدەر، الدە مەنەن قورقىپ اس ىشپەيسىڭدەر مە؟

 ەندەرس قااليىن، بۇگىنشە وسىندا مەن بولسا، والي». قايتارادى جاۋاپ دەپ—،«االدى سورىپ قانىمىزدى ءبىزدىڭ
دەسە، سەندەر جاڭا كەتىپ ەدى، جانە ۇيدە كويلەگى « تۇر عوي شىعىپ ءيىسى دىڭباتىر» كەلىپ مىستان ايتپاڭدار،

 ەمپىرك مىستان مەزگىلىندە كۇندەگى. قاالدى جاسىرىنىپ استىنا كىلەمنىڭ قۇالنايجارقىن. دەيدى—،«تۇر دەڭدەر
انىن يتقا قۇالنايجارقىننىڭ قىزدار. داۋرىعادى دەپ—،«كىرمەيمىن تۇر، شىعىپ ءيىسى باتىردىڭ ۇيدەن»: دە كەلەدى

ايتادى. مىستان ۇيگە كەلىپ وتىرا بەرگەندە، قۇالنايجارقىن شىعىپ، مىستان كەمپىردى بۋىپ تاستايدى. ءوزى ەرتەسىنە 
اڭعا شىعىپ كەتەدى. جاڭاعى مىستان كەمپىر قولى بايالۋلى ۇيدە قاالدى. قىزدار قاسىندا تۇرىپ مىستان كەمپىرگە 

بىرەۋى ابايالماي ءجۇرىپ، مىستاننىڭ قاسىنا وتىرا قاالدى. مىستان كەمپىر ونى اياعىمەن تەۋىپ سىلق كۇلەدى. -سىلق
ولتىرەدى. ەكىنشىسىن دە سۇيتەدى. ءۇشىنشىسى قورىققانىنان مىستان كەمپىردىڭ قولىن شەشىپ جىبەرەدى. جاڭاعى 

ندە وسىنداي جاعداي بولعان ەدى، بۇعان قىزدى ەرتىپ الىپ مەكەنىنە قاراي تايىپ وتىرادى. قۇالنايجارقىن كەلگە
تاڭ قاالدى. ماناعى مىستان كەمپىردىڭ ەكى قىزدى ءولتىرىپ كەتكەنىن، ەندى بىرەۋىن الىپ كەتكەنىن بىلەدى. 

ورلىق مەن دە قىزىڭ، قۇالنايجارقىن ق»قۇالنايجارقىن ءبىر قىزدىڭ كيىمىن كيىپ، تاس جولمەنەن مىستانعا بارادى دا: 
 كۇنى رءبى. كىرگىزەدى ۇيىنە سەنىپ بۇعان كەمپىر مىستان. دەيدى—«ندى ساعان كەلدىم، شەشەكە!كورسەتتى، ە

 ىزبەنەنق قۇالنايجارقىن. ولتىرەدى جارىپ قۇالنايجارقىن باسىن كەمپىردىڭ مىستان. قاراتادى باسىن قۇالنايجارقىنعا
 .جەتەدى مۇراتىنا بارشا بولىپ، باي قوسىلىپ، ەكەۋى. كەلەدى مەكەنىنە بۇرىنعى

 . قارماق سالعان جىگىت17
ءبىر جىگىت بۇرىنعى زاماندا سۋعا قارماق سالىپ ءجۇردى. قارماق سالىپ جۇرگەندە كۇنىندە ءبىر بالىقتان ارتىق  

 ىقارت بىرەۋدەن كۇنىندە. دەدى—،«اي!-ە، قۇداي»تۇسپەيدى. ءبىر كۇنى قارماعىن سالدى، ەكى بالىق ءتۇستى. 
. دەدى—،«ىق ءتۇستى، مۇنى بەرگەن قۇداي ماعان بىردەمە بەرەربال ەكى بۇگىن ماعان ەدى، ەمەس ءتۇسۋشى
 جەرىنەن جاتقان جىگىت كۇندە ءبىر. ءجۇردى ءتۇسىپ بالىقتان ەكى كۇنىندە. ءجۇردى سالىپ كۇندە قارماعىن

 جىگىت. دىكەل جىگىتكە جۇگىرىپ يت سارى ءبىر دەگەندە سااليىن قارماعىن تۇرسا، جۋىپ قولىن-بەتى تۇرەگەلىپ،
اي! قانشا جىلدان بەرى مەن قارماق سالىپ، ءبىر بالىقتان الىپ جەپ جاتۋشى ەدىم، ەندى ماعان، -ە، قۇداي»يتتى: ا

 بالىقتى ىرءب بەردى، يتكە بالىقتى ءبىر. دەدى—،«ەكى بالىق ءتۇسىپ تۇرعانى، بىرەۋى ءيتتىڭ نەسىبەسى ەكەن
ۇردى. ەكەۋىنە ەكى بالىقتان قۇداي قاناعات بەرىپ ءج بولىپ جولداس ەكەۋى قىلدى، سجولدا ءيتتى جەدى، ءوزى

 ءجۇردى. ءسويتىپ، جۇرگەندە ەكى بالىقتان تۇسەدى، ءبىرىن يت جەيدى، ءبىرىن ءوزى جەيدى.
. «بەرەر سەرىكتى ءبىر تاعى قۇداي بىزگە. دەدى—،«اي!-ە، قۇداي»ءبىر كۇنى ءۇش بالىق ءتۇستى قارماعىنا.  

. ءبىرىن يت جەدى، ءبىرىن ءوزى جەدى، ءبىرىن الىپ قويادى. ەرتەڭىنە ەكەۋى ءتۇستى بالىقتان ءۇش كۇنىندە
 پەن يت. دەدى—،«اي!-ە، قۇداي»قولىن جۋىپ تۇرادى. ءبىر اال مىسىق جۇگىرىپ كەلدى. -تۇرەگەلىپ، بەتى

ۇندە . تدەدى – ،«بەرەر بىردەڭە تاعى قۇداي بەرگەن مۇنى—دەدى—،«ەكەن مىسىق ءتاۋىر بىر»ء: ايتتى جىگىت
ۇشەۋى جاتتى، ەرتەڭىنە تۇردى، قارماعىن سالدى، ءۇش بالىق ءتۇستى، ۇشەۋى ءۇش بالىقتى جەدى. ۇشەۋى ءبىر 

 مەن سىعىم،مى پەنەن يت»: ايتتى جىگىت. دەدى—،«بىز ءبۇيتىپ جۇرمەيىك، ءبىر مال تابايىق»كۇنى اقىلداستى: ء
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 ءبىر تاجاق مىنا»: ايتتى مىسىق. دەدى—،«مال تابىڭدار بولسا، جەرلەرىڭ تاباتۇعىن مال. مىنبىلمەي جۇرتتى-ەل
 الىپ جاققا ار مىنگىزىپ ارقاسىنا مەنى يت المايمىن، وتە سۋدان مىنا مەن بەر، قوسىپ ماعان ءيتتى مىنا بار، باي

گە بىز ۇدايق كەلسەم الىپ سونى كەلەيىن، الىپ سونى دەدى، بار تاسى زىمىرىق ءبىر بايدىڭ جاقتاعى ار. شىقسىن
يت پەن مىسىق ەكەۋى كەتتى. يت ارقاسىنا مىنگىزىپ مىسىقتى ار جاققا الىپ ءوتتى. «. مال دا بەرەر، باس تا بەرەر

ەلەدى، مىسىق اۋىلعا جۇگىرىپ ك«. يتىم، سەن وسى ارادا جاتا تۇر، مەن اۋىلعا بارىپ كەلەيىن»مىسىق يتكە ايتتى: ء
كەلسە، اۋىل اس بەرىپ جاتىر ەكەن. مىسىق كەلدى دەپ، اركىم ەت بەردى. مىسىق ەتكە تويدى، ءبىر قاۋىم اۋىلعا 

 ەنس. تۇر جاتا ارادا وسى سەن جەپ ەتتى مىنا—دەدى،—يتىم»ەت جەپ الدى. جۇگىرىپ قايتتى، يتكە كەلدى. 
پ ەد «مىسىعىم مىسىعىم،» بارسام اۋىلعا مەن. بەرەيىن اكەپ تاماق ساعان مەن بەرەر، تاالسا يت بارساڭ، اۋىلعا

 ءبىر مىسىق. دەپ كەلدى مىسىق بەردى، ەت اركىم. باردى اۋىلعا جۇگىرىپ مىسىق. دەدى—،«اركىم ەت بەرەر
 لىپا تاستى زىمىرىق بارىپ مەن. دەدى—،«جات جەپ ەتتى وسى سەن». بەردى اكپەلىپ يتكە جەپ ەتتى قاۋىم

. كۇڭدەر «ىمىرىق تاستى ۇرالپ كەتەرز كەلدى، مىسىق ۇرى»: ايتتى باي. بايدىكىنە كەلدى جۇگىرىپ. «كەلەيىن
استى الىپ زىمىرىق ت»ونى، قۋىپ جىبەردى مىسىقتى ۇيگە جوالتپاي. مىسىق ەسىتتى دە كەتىپ قالدى. باي ايتتى: 

ى اۋزىنا باي زىمىرىق تاست مىسىق بايدىڭ ايتقانىن ءبىلدى.«. بەر، مىسىق ونى ۇرالپ كەتەر، اۋزىما سالىپ جاتايىن
 سالىپ ۇيىقتادى.

جۇگىرىپ مىسىق تۇندە قايتىپ كەلدى. باي شالقاسىنان جاتىر، مىسىق كەلىپ كەۋدەسىنە شىعىپ وتىردى. مىسىق 
قايتىپ ءتۇستى جەرگە، قۇمانداعى سۋعا قۇيرىعىن مالىپ الدى، بايدىڭ كەۋدەسىنە شىقتى. سۋعا مالعان قۇيرىعىن 

بايدىڭ تاناۋىنا تىعىپ الدى. باي تۇشكىرىپ قالدى، اۋزىنان زىمىرىق تاس ۇشىپ جەرگە ءتۇستى.  ۇيىقتاپ جاتقان
قۋىپ جەتە الماي قالدى. مىسىق جۇگىرىپ يتكە كەلدى. مىسىق -مىسىق زىمىرىق تاستى الىپ قاشتى. باي قۋىپ

جۇزىپ اسىنا ءمىندى مىسىق. سۋدا ءدەدى. ءيتتىڭ ارق« جۇرەيىك»يت ايتتى: «. زىمىرىق تاستى الىپ كەلدىم»ايتتى: 
ن زىمىرىق تاستى ماعان بەر. مىسىعىم، الىپ كەلگە»يت ءجۇردى. كەلە جاتىپ، سۋدىڭ ورتاسىندا مىسىققا ايتتى يت: 

اعان يتىم، مەن زىمىرىق تاستى س»مىسىق يتكە ايتتى: ء«. جاقسى اتىن سەن ال، اپاراتۇعىن جاقسى اتىن مەن االيىن
ت ايتتى: ي«. سۋدا ءجۇزىپ كەلەسىڭ، سەن اۋزىڭدى اشىپ وتىراسىڭ، اۋزىڭنان سۋعا ءتۇسىپ كەتەربەرەر ەدىم، سەن 

دەدى. مىسىق قورىقتى، يتكە تاسىن بەردى. سۋدىڭ شەتىنە جەتىپ « بەرمەسەڭ، مەن سەنى سۋعا تاستايمىن»
كە كەلدى. ىسىق جىالپ جىگىتكەلگەندە ءيتتىڭ اۋزىنان زىمىرىق تاس سۋعا ءتۇسىپ كەتتى. سۋدان شىعىپ يت پەن م

زىمىرىق »زىمىرىق تاستى الۋىن الىپ ەدىم. يت يتتىگىن قىلدى. سۋدىڭ ورتاسىنا كەلگەندە »مىسىق ايتتى جىگىتكە: 
دەپ يت ايتتى. سۋدان شىققان سوڭ بەرەيىن دەپ ەدىم، وعان بولمادى، ايتقان سوزگە كونبەدى، « تاستى ماعان بەر

، بەرمەسەڭ، سۋعا تاستايمىن دەدى. قورىققان سوڭ زىمىرىق تاستى بەردىم. ءيتتىڭ سۋدىڭ ورتاسىندا بەر دەدى
 «.اۋزىنان سۋعا ءتۇسىپ كەتتى

 سالىپ ماققار ۇشەۋى. دەدى—،«ۇرىسپا، قۇداي بەرسە زىمىرىق تاس تابىالر»جىگىت يتكە ۇرىستى. مىسىق ايتتى: 
ق اشاب سوقىر ءبىر. سالدى قارماق سۋعا جىگىت كۇنى ءبىر. ءجۇردى جەپ الىپ بالىقتان ءبىر ۇشەۋى. ءجۇردى

 عاردى،شى نەعىپ كوزىن»: ايتتى مىسىق. دەدى –، «سوقىر شاباق ءتۇستى»ءتۇستى قارماعىنا. جىگىت ايتتى: 
: ايتتى شاباق. «شىقتى؟ نەعىلىپ كوزىڭ»: شاباققا ايتتى جىگىت. ءبىتتى ءتىل شاباققا. «قۇدىرەتىمەن؟ قۇدايدىڭ

ان اندا سۋدىڭ شەتىندە جۋساپ تۇرعانىمدا ءيتتىڭ اۋزىنجاتق كەلە الىپ تاستى زىمىرىق مىسىق ءبىر پەنەن يت بىر»ء
 كوزىڭە است زىمىرىق»: ايتتى جىگىت. دەدى—،«تاس ءتۇسىپ كەتىپتى. سوندا زىمىرىق تاس ءتيىپ كوزىم شىقتى

 تاستى زىمىرىق جەردەن سەن»: ايتتى ىتجىگ. كورسەتتى ەكەنىن جەر قاي بالىق. «بولدىڭ؟ جەردە قاي تۇسكەندە
 .دەدى—،«بەرەيىن اكپەلىپ تاۋىپ مەن بەر، قويا مەنى—.دەدى—تابارمىن،»بالىق: « ڭ، بالىعىم؟تابارمىسى

بالىقتى قويا بەردى جىگىت. بالىق شولپ ەتىپ ءجۇزىپ كەتتى. مىسىق جۇگىرىپ بارىپ بالىقتىڭ تۇسكەن جەرىنە 
بالىقتىڭ بارعان جەرىن كوردى. بالىق بارىپ زىمىرىق تاسقا تيگەنىن كوردى. مىسىق ايتتى قاراپ تۇردى. مىسىق 

ىسىققا دەدى. م« مىنە، جاتىر»مىسىق ايتتى: «. قانەكي؟»زىمىرىق تاس جاتىر ەكەن. جىگىت ايتتى: »جىگىتكە: 
ىڭ جاتقان مىسىق يتكە تاست«. ىزيت الماسا، ءبىز اال الماسپ»مىسىق ايتتى: «. قايتىپ ونى االرمىز»جىگىت ايتتى: 

جەرىن كورسەتتى. يت مەن االيىن دەپ سۋعا سۇڭگىپ ءتۇسىپ كەتتى، زىمىرىق تاستى الىپ كەلدى. مىسىق ايتتى 
 «.باس بەرەر-قۇداي بىزگە ەندى مال»جىگىتكە: 

زاق بەر، ءومىر ۇە، قۇداي، مال بەر، باس »جىگىت كەشكە تازا شومىلدى. زىمىرىق تاستى قوينىنا سالىپ جاتتى. 
. قاتتى ۇيىقتادى، ەرتەڭىندە تۇردى. جاقسى قاتىن قوينىنا جاتقان، ۇستىنە قۇدايدان تىلەدى تىلەۋ دەپ—،«جاس بەر

ءۇي تىگىلگەن، استىنا توسەك سالىنعان، مىڭ جىلقى بىتكەن، مىڭ قوي، مىڭ سيىر بىتكەن، مىڭ تۇيە بىتكەن، مىڭ 
توقىمى بار، كۇمىستەن جۇگەنى بار، كۇمىستەن قۇيىسقانى بار، -كۇمىستەن ەرەشكى بىتكەن. ءبىر قارا جورعا ات، 

ءۇيىنىڭ جانىندا بايالۋلى تۇر ەكەن. ەردىڭ قاسىندا كۇمىس مىلتىق تۇر. ەرتەڭ تۇردى، مالى كوپ باي بولدى. قارا 
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اۋالعالى كەتەدى. مالىن ادام جورعا اتقا ءمىنىپ، اڭ اۋالۋعا كەتتى. كۇندە قاتىن ۇيىندە جالعىز قاالدى، ءوزى كۇندە 
باقپايدى، ءوزى كەلىپ، ءوزى كەتىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى تاعى اڭ اتقالى كەتتى. ول كۇندە قاتىن جالعىز وتىرادى 

 شارابەي بىر»ء: كەمپىر. دەدى—«نە قىلىپ جۇرگەن كەمپىرسىڭ؟»ەكەن. ءبىر كەمپىر كەلەدى. قاتىن ايتتى: 
—ەدى،د« كەمپىرمىن بيشارا بىر»ء: ايتتى كەمپىر. «باراسىڭ؟ قايدا ەندى»: ايتتى قاتىن. دەدى—،«كەمپىرمىن

 بەرىپ اراپق ءبيتىن باسىڭنىڭ تۇرايىن، بولىپ سەرىك ەكەنسىڭ، جالعىز باالم، سەن،. جوق جەرىم بارار ءۇيىم، تۇرار
 ىرب»ء: ايتتى قاتىن. دەدى—«كەمپىر؟ قىلعان نە بۇل». كەلدى داالدان باي كەشكە. تۇردى كەمپىر. «تۇرايىن
. كەمپىر قاتىنمەن ۇيدە وتىرادى. ءبىر كۇنى بايى اڭ اۋالپ كەتسە، ءبىر ادام «الدىم سەرىككە مەن كەمپىر، بەيشارا

. دىدە—«نەعىلعان ادامسىڭ؟»قاشىپ كەلەدى، شاڭ شىعادى. قاشىپ بۇ ادام جىگىتكە كەلدى. جىگىت سۇرادى: 
يداھاردان قورقىپ ا سول. كەلەدى ايداھار ءبىر الدىنان ءورتتىڭ كەلەدى، رتءو ارتىمنان بواليىن، ادام نەعىلعان»

 قۇرىپ ىعىنمىلت. ءتۇستى اتتان جىگىت. «!اتايىن مەن ايداھاردى قورىقپا،»: ايتتى جىگىت. دەدى—،«قاشىپ كەلەمىن
 كىسى كەلگەن قاسىنا. قالدى ءولىپ ءۇزىلىپ ەكى ايداھار. جىبەردى اتىپ جىگىت كەلگەندە جەتىپ ايداھار. وتىردى

 جىالن—ىر بوالمىن، ساعان ءبىر پالە جولىقسا، مەنى ىزدەپ تاپ، اتىم مەنىڭتام دەسكەن قۇداي سەنىمەن»: ايتتى
 ە،»: يتتىا قاتىنىنا تۇرىپ ەرتەڭىنە. كەلدى ۇيىنە كەشكە جىگىت. كەتتى ايىرىلىپ دەپ—«!ەندى بول، امان. بابا

 ۋالي كەتتى.عى دا اڭ اتا جىگىت «!كەتپەسىن ۇرالپ تاستى زىمىرىق كەمپىر؟ قىلعان نە كەمپىر وسى. دەدى «قاتىنىم
باالم، مەن سەنەن كەتەمىن. قۇداي دەسىپ تۇرىپ ەدىك، مەن كوڭىلىمدى اققا ساناپ ەدىم. »كەمپىر ايتتى قاتىنعا: 

ەگە ن»ىنى ايتتى: جىگىتتىڭ قات«. بىرەۋدىڭ كوڭىلى بىرەۋدىكىندەي بولمايدى ەكەن. ەندى مەن كەتەيىن
كەمپىر ۇيدەن «. مەن وكپەلەدىم، سەندەردىڭ مەنەن جاسىرعاندارىڭ بار ەكەن»كەمپىر ايتتى: «. وكپەلەدىڭىز؟

 ىرعانجاس ەدى، جوق نارسەم جاسىرعان كوپ سىزدەن—.دەدى—كەتپە،»شىعىپ كەتتى. قاتىن تىسقارى شىقتى. 
: كەمپىر. كورسەتتى كەمپىرگە الدى، ساندىقتان تاستى زىمىرىق. «كورسەتەيىن سونىمدى ەكەن، بار نارسەم كىشكەنە

 .كەتتى جوعالىپ سالىپ، قاعىپ اۋزىنا سوڭ سونان الدى، قولىنا دەپ—،«كورەيىن»
كەشكە جىگىت كەلدى، قاتىن جىگىتكە ايتپادى. ەرتەڭىنە جىگىت تۇرەگەلسە، مال دا جوق، ءۇي دە جوق، قاتىن دا 

 ڭ جالعىز ءوزى قالعان.جوق، ءبارى دە جوق جىگىتتى
ونى مەنىڭ ءبىر تامىرىم بار ەدى، س»قولىن جۋىپ، قۇدايعا نالىس قىلىپ جىالعان. -جىگىت ەرتەڭىنە تۇرىپ، بەتى

ىڭ بۇل كىمن»ىزدەپ كەتەدى. ءبىر زامان بولعاندا ىزدەپ تاپتى. ءبىر جىلقىشىعا كەلدى. «. ءبىر ىزدەسەم ەكەن
دوسى  بابانىڭ جىالن» «ەدىڭ؟ نەسى بابانىڭ جىالن سەن». «جىلقىسى بابانىڭ جىالن». دەدى—«جىلقىسى؟

«. سىڭ؟بارعاندا تامىرىڭنان نە سۇراي«. »جىالن بابانىكىنە بارامىن« »ەندى قايدا باراسىڭ؟»جىلقىشى ايتتى: «. ەدىم
ىڭ، بارعاندا ايتايىن! تامىردىكىنە بارارس»جىلقىشى ايتتى: «. نە سۇرارىمدى بىلمەيمىن، قايدان بىلەيىن نەسى بارىن؟»

الىپ كەت دەپ. سەن ونى الماعايسىڭ. ءبىر ەرمەك تاسى بار، سەن سونى سۇرا. تامىرىڭ ايتار جىلقىمنىڭ جارىمىن 
بارىپ جىالن -جىلقىشىدان شىقتى، بارىپ«. وزگە نارسە بەرسە الما! ول تاستى ساعان بەرسە، مال بىتەر، باس تا بىتەر

نە كىردى. ىالن بابانىڭ ۇيىبابانىڭ ۇيىنە كەلدى. ءۇيىنىڭ ارتىنا كەلىپ ەدى ەكى جىالن شىقتى. اتىنان ءتۇستى. ج
ەكى جىالن قوينىنا ەندى، قونىشىنان شىقتى. توسەك ۇستىندە ەكى جىالن جاتىر ەكەن. جىالنداردىڭ ءبىرى سىلكىندى، 
قۇبىلىپ جاتىر ەكەن، تۇرىپ كىسى بولدى، جىالن بابا بولدى، امانداستى، ەسەندەستى. بۇل ءۇيدىڭ ىشىندەگى 

 توي. دىبول دا قىزى بولدى، دا ۇلى بولدى، كەلىنى—بىرى بولدى، قاتىنى—ءبىرىجىالندار ءبارى كىسى بولدى. 
: يتتىا جىگىت «كەلدىڭ؟ سۇراي نە تامىرىم،»: سۇرادى بابا جىالن. تۇردىالر ەرتەڭ. بەردىلەر اس جاقسى قىلدىالر،

 ىگىتج. دەدى—،«ال بەرەيىن، جارىمىن جىلقىمنىڭ»: ايتتى بابا جىالن. «بىلمەيمىن ىشتەمەڭدى مەن سەنىڭ»
 .بەردى الىپ تاسىن ەرمەك بابا جىالن. «ماعان بەر تاستى ەرمەك بەرسەڭ كوپ، وزىمدە جىلقى جوق،»: ايتتى

 .«بۇ ەرمەك تاسىم ساندىقتىڭ ىشىندە ەكەن، سەن ۇيىڭە كەلسەڭ، ونى اش، ۇيىڭە بارماي ساندىقتىڭ اۋزىن اشپا!»
اشتى. ساندىقتىڭ ىشىنەن مال دا شىقتى، باس تا شىقتى. باي بولدى. جىگىت ۇيگە كەتتى، ۇيىنە جەتكەندە اۋزىن 

اسىنا ەشكى ءبىتتى. باي بولىپ، بارشا مۇرات ب-مىڭ جىلقى ءبىتتى، مىڭ تۇيە ءبىتتى، مىڭ سيىر ءبىتتى، مىڭ قوي
 جەتتى.

 . تۇز باستى جىالننىڭ حيكاياسى18
قىزدىڭ اتى مارجان ەدى. ءبىر ۋاقىتتا مارجان كورشىلەرىنىڭ بۇرىنعى زاماندا ءبىر قاتىننىڭ ءبىر قىزى بار ەدى. ول 

قىزدارى مەن سۋعا تۇسۋگە كەتكەن، بارلىق قىزدار كيىمدەرىن، كويلەكتەرىن شەشىپ سۋعا تۇسەدى، بۇل قىزدار 
پ ىسۋدىڭ ىشىندە تۇرعاندا ءبىر تۇز باستى جىالن شىعىپ، مارجاننىڭ كويلەگىنە كىرىپ جاتقان. قىزدار سۋعا شومىل

بولعان سوڭ، سۋدان شىعىپ، كيىمدەرىن كيىپ، ۇيگە قايتىپ كەتتى. مارجان سۋدان شىعىپ، كيىمىن كيەمىن دەپ 
كەلسە، كويلەگى ىشىندە ءبىر ولگەن تۇز باستى جىالن كوردى. جامان قورىققان مارجان ءبىر ۇلكەن تاياق الىپ، 

اگار »ن باسىن كوتەرىپ، ادام سەكىلدى مارجانعا ايتقان: جىالندى قۋاالپ جىبەرەم دەپ، تاياقپەن ۇرام دەگەندە، جىال
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ماعان تيەم دەپ ۋاعدا قىلساڭ، كيىمىڭدى بەرەمىن، اگار ماعان تيمەسەڭ، كيىمىڭدى دە بەرمەيمىن، ءوزىڭدى 
 سوڭ مۇنان. دەيدى—،«تيەمىن». بوالدى بەرگەن ۋاعدا ساسىپ، جامان ءتىپتى مارجان. دەگەن –، «ولتىرەمىن

منىڭ ۇستىنەن ءتۇسىپ، سۋعا ءتۇسىپ كەتكەن. مارجان كيىمىن كيىپ، ۇيىنە قايتىپ كەتكەن. قايتقان سوڭ كيى جىالن
اناسىنا بارىن قالدىرماستان سويلەگەن، قانداي بولعان ىستەرىن ءھام ءوزىنىڭ ۋاعدا قىلعانىن. قىزدىڭ اناسى قىزىنا 

 .دەگەن—،«رگەن ءتۇسىڭ شىعارباال، جانىم، بۇل سەنىڭ تۇسىڭدە كو»كوپ قاراپ ايتتى: 
ءبىر جۇما وتكەن سوڭ ءبىر ۋاقىتتا كوردى، ءبىر كوپ جىالن كەلە جاتىر. مارجاننىڭ ءۇيىن تاۋىپ، ەسىك الدىنا  

اناسى قاراسا، جولدا كوپ جىالن ەسىككە تامان «. مىنەكي، مەنى الۋعا كەلدى»كەلە باستادى. مارجان اناسىنا ايتتى: 
، اناسى جامان قورىقتى. ەسىكتى جاۋىپ، ەش تەسىك قالدىرماي ءبارىن بەكىتەدى. اناسى ءبىر كەلە جاتقانىن كورىپ

بىرى ورالىپ، -بۇرىشقا جاسىرىندى. مارجان پەش باسىنا ءمىنىپ وتىرادى. جىالندار كىرەتىن جەر تاپپاعان سوڭ بىرىنە
. مارجاندى تاۋىپ، سۇيرەتىپ، الىپ كەتتى تەرەزەگە وزدەرىن القتىرىپ، تەرەزەنى سىندىردى. ءۇيدىڭ ىشىنە كىرىپ،

جىالي جۇگىرگەن، جەتە الماعان. جىالن مارجاندى سۋ جانىنا الىپ بارىپ، سۋعا ءتۇسىپ -اناسى قىزىنىڭ ارتىنان جىالي
 دەپ.« قىزىم ءولدى»جىالپ ۇيىنە قايتتى، -كەتتى. اناسى جىالپ

راپ وتىر ەكەن، مارجان ءبىر ەر باال جەتەكتەپ، ءبىر قىز ءبىراز ۋاقىت وتكەن سوڭ مارجاننىڭ اناسى تەرەزەدەن قا 
باالنى قولىنا قۇشاقتاپ، كەلە جاتقانىن اناسى كورىپ تۇردى. مارجان اناسىنىڭ جانىنا كەلىپ كىرگەن، قۋانعان اناسى، 

« ىكىوزىمد» بەرگەن جاۋاپ قىزى. دەپ –، «بۇل باالالر كىمدىكى؟»مارجاننىڭ بەتىنەن ءسۇيىپ حال سۇراعان: 
. دەگەن – ،«تۇرامىن تۇبىندە سۋ»: ايتقان مارجان. دەپ –، «قايدا تۇراسىڭ؟»دەپ. مارجان اناسى تاعى سۇراعان: 

 «ولدىب ۋاقىت قايتاتىن مەن»: اناسىنا ايتقان مارجان. دەپ – ،«تۋدى جىالننان باالالر بۇل بولىپ، پاتشاسى سۋ»
، «جاقسى ما، بولماسا ارىسى قۇرعاق جەردە تۇرعان جاقسى ما؟ تۇرۋ پاتشالىعىندا سۋ قىزىم،» ايتقان اناسى. دەپ

 ىنداوس بۇگىن»: ايتقان قىزىنا اناسى. دەگەن – ،«جاقسى تۇرۋ پاتشالىعىنا سۋ»: بەرگەن جاۋاپ قىزى. دەپ –
 اناسى. دەگەن بەردىم ۋاعدا دەپ – ،«قايتام بۇگىن دەسەڭىز نەگە ەمەس، كەرەك»: ايتقان قىزى. دەپ – ،«قون
، احمەت، شىق»مەن سۋدىڭ جانىنا بارام دا »دەپ. قىزى ايتقان: « قىزىم، ناعىپ قايتاسىڭ؟»رجاننان سۇراعان: ما

 تىپتىء بولسا ونداي» ايتتى، اناسى. دەگەن –، «دەپ ايتام. ول شىعىپ مەنى الىپ كىرەدى« مىندا، مەنى الىپ كىر!
 اناسىنىڭ مارجان. دەدى –، «ىن مىندا قونىپ كەتبۇگ لسا،بو ونداي مارجان،»: ايتتى اناسى. دەدى—،«جاقسى
 احمەت،» بارىپ، بويىنا سۋ الىپ، بالتا قولىنا تۇرىپ، اناسى قىزدىڭ سوڭ ۇيىقتاعان مارجان. قوندى قيماي ءسوزىن
 ندىجىال اناسى مارجاننىڭ سوڭ شىققان شىقتى، جىالن. ايقايالدى دەپ – ،«كىر الىپ مەنى شىق، مىندا احمەت،
ن باسىن شاۋىپ تاستادى. جىالن ولگەن سوڭ سۋدىڭ ءۇستى قىزىل قان بولدى. اناسى ۇيىنە قايتتى. مارجان بالتامە

مىندا،  احمەت! احمەت! شىق،»ۇيقىسىنان تۇرىپ، باالالرىن الىپ، شىعىپ كەتتى. سۋدىڭ جاعاسىنا بارىپ ايقايالدى: 
. سۋدان ءبىر نارسە دە شىقپادى. مارجان سۋعا جوندەپ ايالدىايق زامان كوپ ايتىپ سوالي. دەپ –، «مەنى الىپ كىر

قىزىل قان بولعان ءھام جىالننىڭ باسىن كورىپ، باالالرىن ءسۇيىپ جىالدى. مۇنان سوڭ -قاراسا، سۋ ءۇستى قىپ
قىزىنا  .دەپ« سىزدەردىڭ، اتاڭىز ولگەن ەكەن، اتاڭىز بولماعان سوڭ اناڭىز دا بولماسىن»مارجان باالالرىنا ايتقان: 

 اندۋعاشس ۇلىم، سەن،»: ايتقان ۇلىنا. دەگەن –، «سەن، قىزىم، قارلىعاش بول دا، سۋ ۇستىندە ۇشىپ ءجۇر»ايتقان: 
 «كوك-كوك» ۇستىندە ەرىم بولىپ، كوكەك مەن»: ايتقان اناسى. دەگەن – ،«ءجۇر سايراپ الدىنا تاڭ دا، بول
 قىتتا بۇالر ءارتۇرلى جاققا.ۋا ءبىر كەتتى ۇشىپ. بوالر. دەگەن – ،«جۇرەمىن ۇشىپ دەپ
 . ومار مەن عازيزا19

ەرتەدە ءبىر حاننىڭ باالسى بولماي جۇرگەندە كىشى ايەلى جۇكتى بولىپ كوپ ۇزاماي توعىز اي، توعىز كۇن دەگەندە 
ازيزا ع ءبىر ۇل، ءبىر قىز تۋىپتى. وسى كەزدەردە حان داالدا قىدىرىستاپ ءجۇرىپتى. باالالرىنىڭ اتىن ومار مەن

ۇش اي بولعاسىن شەشەسى ءولىپتى. باالسى جوق بايبىشە ەكى باالنى قاالي جوعالتۋدىڭ جولىن ويالپتى. -قويىپتى. ەكى
دەپ الدىنان مىستان « ايەلىڭ ەكى مىسىق تۋدى»ول ءۇشىن ءبىر مىستان كەمپىردى جالداپتى. حان كەلگەندە 

قۇداي مەنى ابدەن ويىنشىق قىاليىن دەگەنى مە، بۇيتكەنشە بۇل »مىسىق تۋعانىنا وكپەلەگەن ايەلىڭ، »شىعىپ: 
 .دەپتى—،«دەپ، ۋ ءىشىپ ولدى« ولگەنىم ارتىق

. قىرىپتىا دەپ—«مىسىقتى دا جوعالتىڭدار!»سونى ايتقان مىستاننىڭ سوزىنە سەنگەن حان اشۋىن توقتاتا الماي: 
 انمىست. بۇيىرادى دەپ—«اڭدار!تاست سۋعا سالىپ ساندىققا باالنى ەكى»: بايبىشە قۋانعان وتە سوزگە بۇل

 اۋ ساندىقتى عانايدا تاسقىن. بارادى كەتە ساندىق ويناقشىعان اراسىندا تولقىننىڭ قارا. جاساعان ايتقانىن بايبىشەنىڭ
 اۋشى جوق باالسى. قۋانادى كورىپ باالنى ەكى قاراپ، اشىپ. االدى ۇستاپ اۋمەن كورىپ، اۋشى وتىرعان سالىپ
 دى. باالالرى سەگىز جاسقا كەلگەندە اۋشى ولەدى. ول ولەرىندە ومار مەن عازيزاعا:اسىراي باالنى ەكى
 اۋىمدى جالعىز مىنا قالعان ارتىمدا جانە كومىڭدەر مەنى سەندەر ولەرمىن، كەشىكپەي كوپ مەن باالالرىم،—

 .دەيدى—ۇستاڭدار، كورىپ كوزىمدەي
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اۋشى ولگەسىن ەكەۋى بىرىگىپ كۇن كورۋ ءتاسىلىن وياليدى. قولدان  كەشىكپەي اۋشى ولەدى. ومار مەن عازيزا
 قىز ادەمى بويلى ۇزىن—جاساعان ساداعىمەن اڭ اۋالپ، اۋالعان اڭمەن قارىنداسى ەكەۋى كۇن كورىپتى. عازيزا

 :عازيزاعا ومار كۇنىندە كۇندەردىڭ. بولىپتى
زا اعاسىنىڭ ايتقان اقىلىن الماعان، اعىن عازي ءبىراق. دەيدى—جۋما، سۋعا اعىن بولماسا نە وزەنگە، باسىڭدى سەن—

سۋعا باسىن جۋسا، شاشىنا تاققان التىن تۇلىمى ءتۇسىپ كەتىپتى. بۇنىڭ، شاشى قالماق پاتشالىعىنداعى ءبىر اۋشىنىڭ 
ر ااۋىنا ىلىنەدى. بۇل تۇلىمدى ول حاسان دەگەن پاتشاعا سىيلىق ەتەدى. بۇل تۇلىمدى كورگەن حاسان ەلىنە ج

 ەمپىرك ءبىر سوندا. لەپىرەدى دەپ—،«وسى شاشتىڭ يەسىن تاپقان ادامعا قوي باسىنداي كۇمىس بەرەم»ساالدى. 
. يتادىا دەپ «شاشى قارىنداسىنىڭ سونىڭ بار، باتىر دەگەن ومار باسىندا ارعى وزەننىڭ وسى شاش بۇل» كەلىپ،
ادى. كوپ كەشىكپەي ومارعا جەتەدى. اتتان تاسىنداور جاز جاساپ، دايارلىق سوعىسقا باستاپ كۇننەن سول حاسان

سول كۇندەرى ومار اڭدا ءجۇر ەكەن، عازيزا كەلگەن جاۋدى كورگەسىن قاراپ وتىرىپ ولگەنشە، سوعىسىپ ولەيىن 
دەگەن پىكىرگە كەلەدى. ۇيىنە كەلە جاتقان ومار قارىنداسىن قۇتقارىپ االيىن دەپ، ءبىر شەتىنەن كەلىپ كىرىسكەندە 

 اق تاستايدى. ەڭ سوڭىندا حاساندى كوزدەگەندە عازيزا كەلىپ:-حاسان اسكەرىن سيرەتىپ
 قۇال مارو وكپەلەپ تيگەنىنە جاۋىنا ءوز قارىنداسىنىڭ. دەيدى—سۇيدىم، كىسىنى وسى مەن قوي، اق-اتپاي اعا،—

ە جاتسا، كەل ءمىنىپ اتىنا يناپج ەسىن ومار. قۇاليدى بارىپ جەرگە ءبىر اۋىپ ەسىنەن سودان جونەلەدى، شابا دۇزگە
ءبىر ەلگە كەزىگەدى. بۇل ەلدىڭ حانى ءولىپ، حان تاعايىنداۋعا، حان ورنىندا وتىرۋعا باالسى، تۋعاندارى بولماعان. 

. اتا كەزەك ومارعا كەلىپتى-دەپتى. اتا« سونى اتىپ تۇسىرگەن كىسى حان بوالدى»سودان باعاناعا تيىن بايالپ، 
ىپتى، سودان سول ەلگە حان بولىپتى. حاسان الىپ كەتكەن قارىنداسى بارعاسىن ەكى پەرزەنتى ومار اتىپ ءتۇسىر

بوالدى دا، ۇلكەيگەن سايىن اعاما بارايىن دەگەن قيالعا كەلىپ، ءبىر كۇنى بىرنەشە ۋازىرمەن وزەن جاعاسىنا بارادى. 
 ن ۋازىرلەر عازيزاعا جالىنادى:سۋعا سۇڭگىپ ۇيرەنگەن عازيزا سۋدان ءارى قاراي ءوتىپ كەتەدى. سودا

 :تۇرىپ عازيزا. دەپ—كەلسەيشى، بەرى عوي، ولتىرەدى حاسان—
 عاسىنا الىپ باالسىن عازيزا. جاسايدى ايتقانىن ۋازىرلەر. دەيدى—بارام، سوسىن كەل، الىپ باالمدى ەكى مەنىڭ—

 :تۇرىپ عازيزا. كەتەدى كەزدەسە باالعا قويشى ءبىر جاتسا، كەلە. وتىرادى تارتىپ ىزدەۋگە
 .دەيدى—بۇل قوي كىمنىڭ قويى؟—
 .قويشى دەيدى—قويى، اۋىلىنىڭ حاننىڭ دەگەن ومار بۇل—
 :باال قويشى سوندا. قارىنداسى سۇرايدى دەپ—قانداي؟ ءحالى وماردىڭ قازىر—ء 
 :عازيزا سوندا. دەيدى—وتىر، ايرىلىپ كوزىنەن ەكى ول قازىر—ء 

ەۋىن جەسىن. سوسىن سەن ءسۇيىنشى سۇرا، مەن سونىڭ بىر ءسۇرتىپ، كوزىن بىرەۋىمەن المانىڭ ەكى مىنا—
 دەيدى،—تۇرايىن، قاسىندا قويىڭنىڭ سەنىڭ مەن—.دەيدى—قارىنداسىمىن،

بىلگەنىن تۇگەلدەي ايتادى دا، ماناعى عازيزا بەرگەن الماسىن بەرەدى. المانى -قويشى باال ومارعا كەلىپ كورگەن
تەدى. سودان عازيزانى ءوزىنىڭ سۇيگەنىنە بەرەدى. باياعى قويشى باالنى باس ءۋازىر جەگەندە كوزى جازىلىپ كە

 قىلىپ االدى. اعاسى قارىنداسىن، قارىنداسى اعاسىن كورىپ دەگەنىنە جەتىپتى.
 . كوك سيىر20

ردىڭ بىرىندە ەباياعىدا ءالبولسىن دەگەن ءبىر قوڭىرقاي شارۋا بولىپتى. ونىڭ ايەلى جانە ءبىر قىزى بولىپتى. كۇند
ءالبولسىن توقال الۋدى ارمان ەتىپتى. ءالبولسىن توقال الۋدى، ءبىر جاقتان، جۇرت كوزىنە ءتۇسۋ، ەكىنشى جاقتان، 
ءۇي تىرشىلىگىندە قول ۇزارتۋ دەپ تۇسىنەتىن بولسا كەرەك. كۇندەردىڭ بىرىندە ءالبولسىن ارمانىنا جەتىپ توقال 

تاپپاعان بايبىشە توقالدىڭ دا ۇل تاپپاۋىن تىلەيدى ەكەن. ىشتەي قۋانا وتىرىپ،  االدى. ول دا قىز تابادى. ءوزى ۇل
دەپ، توقالدى باسىنىپ الىپتى، وعان كۇن كورسەتپەپتى. « ادىرە قالسىن، كۇڭ نەمە»ۇل تاپپادى دەپ جازعىرىپ، 

پ، ءجىپ ىن دە، ءجۇن ءتۇتىتوقال بايعۇس ارقاالپ وتىن، شەلەكتەپ سۋ تاسىپتى، سيىردى ساۋاتىن دا، اتتى ەرتتەيت
ۇرىپتى. جامان جاالڭاش ءج-ءيىرىپ، قاپ توقيتىن دا سول بولىپتى. قىستا سۋىققا توڭىپ، جازدا ىستىققا قارىلىپ، اش

 ۇستىنە جاماپ كيىپ، باقىتسىز قىزىن باسپاق تەرىگە وراپ ءوسىرىپتى.-سىرما كيىز ەتىگىن ۇستى
 كيىپ، توقالدىڭ قىزى ىسىتىپ بەرگەن سۋمەن باسىن جۋىپ، شاشىن تاراپبايبىشەنىڭ قىزى ءالبولسىننىڭ تاپقانىن 

 بىلگەنىن ىستەپتى. ەركەلىكپەن اۋزىنا كەلگەن ءسوزدى سويلەپ، بادىك جانە دورەكى بولىپ ءوسىپتى.
ءالبولسىن وسى ەكى قىزدان كەيىن پەرزەنت كورمەپتى. كۇندەر ءوتىپ، اي تولىپتى، ايالر ءوتىپ جىل تولىپتى،  

 جىلدان جىل ءوتىپ، ەكى قىز ەرجەتىپتى.
توقالدىڭ قىزى كۇڭ اتانىپتى. اناسىنىڭ تولىپ جاتقان قيىنشىلىقتارىن ءوز ۇستىنە الىپ، وتىن تاسىپ، سۋ اكەلەتىن، 

 اياق جۋاتىن، سيىر باعاتىن بولىپتى.-ىدىس
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كەلتىرە الماي،  جاساندى ماڭعازدىقتارىن كيمىلىن، تاكاپپارلىعىن، ءزىلىن جانە-بايبىشەنىڭ قىزى بايبىشەلىكتىڭ ارەكەت
شەشەسىنەن كۇندە ءسوز ەستىپ، تاياق جەپ، سونىڭ سالدارىنان وتىرىكشى، جالتارعىش قۋ بولىپ ءوسىپتى. ءبىر 

ۇرىپ قۋىپ شىعارىپتى. ول جۇگىرگەن بويى سيىر باعىپ جۇرگەن كۇڭگە بارىپتى. بارسا، كۇڭ -كۇنى شەشەسى ۇرىپ
تاڭ بولىپ ءبىراز تۇرىپتى، توقالدىڭ قىزى ونى بايقاماي -بىردەمەنى جەپ وتىر ەكەن. اڭ ءبىر ءشيدىڭ تۇبىندە

 مەيىزدەرىن جەپ وتىرا بەرىپتى. بايبىشەنىڭ قىزى دەرەۋ وزگەرىپ:-قولىنداعى ورىك
 :ساسىپ كۇڭ قالعان بايقاماي. سۇراپتى دەپ—!بەرشى دا ماعان وتىرسىڭ، جەپ نە سىڭلىم،—ء 

—ىم اشقان سوڭ بۇتاالردىڭ باسىنداعى بىردەڭەلەردى تەرىپ جەپ وتىرمىن،قارن ەدىم، وتىرۋشى جەپ نە ويباي،—
 :قىز انا. قويىپتى تىعا مەيىزدەرىن-ورىك دەپ
 زمەيى تال ءبىر الجسىزدان كۇڭ كەيىن، العاننان تۇرىپ قادالىپ دەپ—كورەيىن، مەن دا بولسا نە اكەلشى،—

 پ شەشەسىنە كەلىپ:ۇشى تيىسىمەن مەيىز قولىنا قىزى بايبىشەنىڭ. بەرىپتى
 ىرىپ،ك سۋىمەن ءىشىپ، جۋىندى كەلسە، ۇيگە شىعىپ، جۇلىعى تۇتەپ، قاڭىرىعى باعىپ سيىر ايداالدا» اپا،—

 شەيىن كەشكە ماعان دەپ، «الباستىدا سەن بولمادى ەس اقىل، قۇرلى كۇڭ قۋ الگى جۇرگەن شىعىپ كۇلىمەن
 .دەپتى—دە اقىلدى بوالر ەدىم، مەن جەسەم، مەيىز-ورىك كۇندە سياقتى ول. ۇرساسىڭ

 جان قىزىنىڭ قولىنداعى مەيىزدى الىپ تاتىپ كورىپ، قىزىنا:-شەشەسى جالما
 بار سيىر كوك ءبىر ىشىندە سيىردىڭ سويتسە،. تاپسىرىپتى دەپ—ەكەن، قايتەر ءجۇر، اڭدىپ ارتىنان كۇڭنىڭ—

ەكەن. كۇڭ جارتىسىن ءوزى جەپ، جارتىسىن  جۇرەدى بەرىپ قۇسىپ مەيىز-ورىك كۇڭگە بارعاندا ورىسكە ول. ەكەن
شەشەسىنە اكەلىپ بەرىپ جۇرەدى ەكەن. بۇل وقيعانى قىزىنا اڭدىتىپ ءجۇرىپ ابدەن بىلگەننەن كەيىن بايبىشە 

 ءالبولسىننىڭ مازاسىن الىپتى. اقىرى قويار دا قويماي ءجۇرىپ، كوك سيىردى سويعىزاتىن بولىپتى.
جىالي بارادى. كوك سيىر جىالپ كەلگەن قىزدى كورىپ، جەرگە قاراپ موڭىرەپ، -ىردى اكەلۋگە جىاليكۇڭ كوك سي

جىالما، مەن تەگىندە سەن ءۇشىن جارالعانمىن، مەنى سويعاندا ەشكىمگە سەزدىرمەي ءتورت »كوككە قاراپ ەسىنەپ: 
ويت ەكى قۇالش ال، ءس-ال، ىشەگىمنەن بىر سيراعىمدى، جالبىرشاق قارنىمدى، ەكى ءمۇيىزىمدى، قارنىمدى، ءتىلىمدى

 .دەپتى—،«تە بارلىعىن مەن كۇندە مەيىز قۇسىپ بەرىپ جۇرگەن جەرگە اپارىپ كوم. ءۇش كۇننەن كەيىن اش
تۇندە يت الىپ »قارنىن ارەڭ الىپتى. -كۇڭ سيىردىڭ سيراقتارى مەن مۇيىزدەرىن وڭاي العان بولسا دا، ىشەك

ءسويتىپتى دە ءتۇن ىشىندە اپارىپ سيىردىڭ ايتقان جەرىنە كومىپتى. ءبىر كۇن ءوتىپتى، ەكى قىلىپ ۇرالپتى. « كەتتى
كۇن ءوتىپتى، ەندى قايتەر ەكەن دەپ، بايبىشەنىڭ قىزى ءبىرىنشى، ەكىنشى كۇنى دە اڭدىپ، ونىڭ سوڭىنان قالماپتى. 

، يبىشە قىزىنىڭ كوڭىلى ءجاي تاۋىپءبىراق بۇل كۇننىڭ ىشىندە كۇڭ ەشنارسە ىستەمەي تەك جۇرگەندىكتەن، با
 اڭدىمايتىن بولىپتى.

ءۇشىنشى كۇن كۇڭ الگى جەردى اشسا، كەلىسكەن ءبىر پار ەتىك، ءبىر كويلەك، جەكەي بورىك، جىبەك ورامال تۇر  
 پەكەن. الىپ كيىپ كورسە، سونداي جاراسىپتى. ءبىراق كوك سيىر سويىلعاندا، ءتىلى باسىمەن بىرگە قازانعا ءتۇسى

 كەتكەندىكتەن، ونى اال الماي قالعان ەكەن، ەگەر ول دا بولعان بولسا كەلىسكەن كۇمىس تاراق بولىپ شىقپاق ەكەن.
بۇل كيىمدەردى كورگەن كۇڭ بۇرىنعىسىنان ءارى شاتتانىپ، سۋعا بارىپ ابدەن شومىلىپتى، باسىن جۋىپ، شاشىن 

سيىر باققاندا كيىپ، ۇيىنە قايتقاندا ءوز ورنىنا تىعىپ قويىپ قولىمەن بولسا دا ادەمىلەپ تاراپتى. الگى كيىمدەردى 
 كەتىپ ءجۇرىپتى.

كۇڭ بۇرىنعىسىنان ءارى جارقىن، جەڭىل، ەپشىل، سۇيكىمدى بوال تۇسكەندىكتەن، بايبىشە ونان ءارى كۇندەستىك 
 قىلىپ، ءوز قىزىنا ۇرسا باستاپتى.

سىرىن بايبىشە مەن ونىڭ قىزىنا سەزدىرمەپتى. كۇندەردىڭ  ءبىراق ءىستى ءبىر رەت بايقاتىپ العان كۇڭ ەندىگى 
بىرىندە سيىرعا وقىرا ءتيىپ، ءبىر سيىر تابىننان ءبولىنىپ شىعا قاشىپتى. سونى قايىرامىن دەپ كۇڭ جۇگىرىپتى. 

وي ب سيىرعا جەتۋ قيىن بولىپتى، سوندا كۇڭ ەتىگى اۋىرالپ، ونى شەشىپ قولىنا اال جۇگىرگەن ەكەن. سيىر ءتىپتى
بەرمەگەننەن كەيىن، ءبىر سىڭارىن القتىرىپتى. سيىر سوندا دا قايىرۋ بەرمەپتى. كۇڭنىڭ ەتىككە قايرىلۋعا مۇرشاسى 
كەلمەي، قۋا بەرىپتى، اقىرى سيىردى زورعا دەگەندە توقتاتىپتى. قايدا قالعانىن بولجاي الماي كەتكەندىكتەن قايتىپ 

 پتى، تابا الماپتى، اقىرى ءۇمىتىن ءۇزىپتى.كەلىپ ەتىكتى ءارى ىزدەپتى، بەرى ىزدە
ءبىر كۇنى ءبىر جىگىت سول جەردەن ءوتىپ بارا جاتىپ، الگى ەتىكتى تاۋىپ الىپتى. بۇل اكەسى ءۇش قاتىن العان  

ەرجەتكەندە »ءبىر بايدىڭ باالسى ەكەن. ءۇش قاتىننىڭ پالەسىنەن ۇيىندە تىنىشتىقتىڭ بولماعانىنان ابدەن تويىپ، 
. دەپ جۇرگەن جىگىت ەكەن« تىن الىپ مىناداي ازاپتا جۇرگەنشە، تاڭداپ تۇرىپ سۇيگەن بىرەۋىمدى االيىنكوپ قا

 بوالر نءمى قىزدا كەلەتىن ءدال اياعىنا ەتىك وسى—ىشىنەن، ول دەپتى—اپىراي،»الگى ەتىك وعان ابدەن ۇناپتى. 
 .«ەكەن ما
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دەپ، جار  «كىمنىڭ اياعىنا ءدال كەلسە، سونى االمىن-ىمدەوسى ەتىك ك»ءسويتىپ، ول ەتىكتى الىپ ەل اراالپتى.  
سالىپتى. بايعا قولى جەتسە، اسپانعا قولى جەتكەندەي بوالتىن نادان ەل قانداي، ءالبوسىننىڭ بايبىشەسى سياقتى تاالي 

ز تاياق جەپتى ىبايبىشە قىزدارىن اكەلىپ ەتىكتى كيگىزىپ كورىپتى. ءبىراق، بىرەۋىنىڭ دە اياعىنا سىيماي، تاالي ق
دەن ەشكىمنىڭ اپىراي، وسىنشا ەل»شەشەلەرىنەن. ال ەتىك اياعىنا سىيعان قىزدار تىم كىشكەنە قىزدار بولىپتى. جىگىت: 

 ورىكتىب جەكەي. كەزدەسىپتى كۇڭگە جۇرگەن باعىپ سيىر الگى جولدا جاتىپ، كەلە قايتىپ دەپ—،«شىقپاعانى ما
ءبىر قولىندا سىڭار ەتىگى بار جاالڭ اياق قىزدى  العان، سالىپ بوس موينىنا ورامالدى جىبەك كيگەن، ساندەپ

 كورگەن جەردە جىگىت اتتان ۇشىپ ءتۇسىپتى. قىز دا ەتىگىن باس سالىپتى.
 جونىن-ءاتى قىزدىڭ جىگىت. كۇڭ سۇراپتى دەپ—الدىڭىز؟ تاۋىپ قايدان عوي، ەتىگىم مەنىڭ مىناۋ اي،-اعاتاي—

ە دەپ، ايقاي سالسا قاراماپتى. ول ۇيىن« تىگىمدى بەرىپ كەتىڭىزە» كۇڭ. شاۋىپتى قاراي ىنەۇي سالىپ، اال سۇراپ
 بارا سالىپ اكەسىنە ايتىپ، ەرتەڭىنە كۇڭنىڭ ۇيىنە كىسى سالىپتى.

ۇي دەگەنشە -كوككە سىيماي قۋانىپ، قىزىن شومىلدىرىپ، شاشىن تاراپ دايارالتىپ تۇرىپتى. نەمەنە، ءاي-بايبىشە جەر
رلىكتەرىن ىستەپ جىبەرىپ جىگىت كەلىپتى. كەلسە، الگى قىز جوق، ەرنى قالىڭ، كاباعى تۇكسيگەن ءبىر سارى ازى

قىز وتىر ەكەن. جىگىت رەنجىپتى. ءالبولسىننىڭ ءۇيى جىگىتتىڭ رەنجىگەنىن ءبىلىپ، الجسىزدان كۇڭنىڭ كىزىن 
ەكى -ىركوزىنە ب-ك سىمباتى ۇقساپ تۇر. كوزىكورسەتىپتى. ءبىراق باياعىداعى كيىمدەرى جوق، سويتسە دە سۇيە

اق جىگىت قىزدى تاني قويىپتى. كۇرااليدىڭ كوزىندەي جالتىراپ كۇلىمدەگەن كوزگە جىگىت ويى -رەت توقتالعاندا
سۇرىنە بەرىپتى. قولىنداعى سىڭار ەتىكتى كيگىزسە، ءدال كەلە كەتىپتى. جىگىت تاڭ قالىپ، نە ىستەرىن بىلمەپتى. 

اياق ايتىپ بەرگەن سوڭ، جىگىت مىقتى سەنىمگە كەلەدى. ءالبوسىن قاربانداپ تويىن -وقيعانى باستان اقىرى كۇڭ
 جاساپ، قىزدى ۇزاتىپتى.

ءسويتىپ، اقىلدى قىزى مەن توقالدىڭ از دا بولسا كادىرى اسىپ قاالدى. ال بايبىشە قىزىن تومپەشتەي بەرەدى.  
تىلعان سىڭلىسىنە كەلەدى. سىڭلىسىمەن ءبىراز مۇڭ ايتىسقان بولىپ شىداتار بولماعان سوڭ، قىز ءبىر كۇنى ۇزا

وتىرىپ، سۋعا شومىلىپ كەلۋگە ۇسىنىس ەتەدى. ءسىڭلىسى ماقۇل بوالدى. ەكەۋى ءبىر كىشكەنە كولگە كەلەدى. 
 بايبىشەنىڭ قىزى:

 اساقشومىلم ۇستاپ قولىمىزدان بىرىمىزدى-ءبىر تۇرىپ جيەگىندە ەكەن، جاعدايسىزداۋ شومىلعانعا كول مىناۋ—
يدى، مەن ۇلكەنمىن عوي، الدىمەن مەن شومىاليىن، سەن مەنى قولىمنان ۇستاپ تۇرىپ كولگە ءۇش رەت بولما

 پكەسىا ەندى. شومىلدىرىپتى اپكەسىن ءسىڭلىسى سونىمەن. دەپتى—ماتىرىپ ال، ودان سوڭ مەن سەنى سۇيتەم،
باقىرا -باقىرا پ جىبەرىپتى. ءسىڭلىسىيتەرى قاراي تۇبىنە كولدىڭ ەلگەندەك ۇشىنشىگە ماتىرىپ، رەت ەكى ءسىڭلىسىن

يىمدەرىن جان سۋدا ولگەن ءسىڭلىسىنىڭ ك-كولدىڭ ورتاسىنا قاراي باتىپ كورىنبەي كەتىپتى. بايبىشەنىڭ قىزى جالما
 .كيىپ و جاق، بۇ جاعىنا قاراپ، سىڭلىسىنە ۇقساعان بولىپ، ۇيىنە بارىپ سىزىلىپ وتىرىپتى

كەشىندە الگى جىگىت كەلىپتى. داالدان ەرى كەلگەندە كۇندە جاراستىقتى مىنەزبەن قارسى االتىن ايەلى بۇگىن ونداي 
دەپ، اتىن  «اۋ، بۇل قاالي-اكە»ەتپەپتى. سويتسە، بايبىشەنىڭ قىزى كۇڭنىڭ بۇل ادەتىن بايقاماعان ەكەن. جىگىت 

مەن ، قامشىسىن بەرگەندە ورنىنا قويماي، باسقا جەرگە قويىپتى. دەگەنبايالپ ۇيگە كىرىپتى. ايەلىنىڭ قيمىلى ورەسكەل
كوپ كوڭىل بولە قويماي، جىگىت ورنىنا بارىپ وتىرىپتى. كۇندەگىدەي بابىمەن دايارالنعان تاماقتىڭ دا ءمانىسى 

 بەرىدەن سوڭ جىگىت كۇدىكتەنىپ ايەلىنەن:-جوق. ارى
 :ايەلى. سۇراپتى دەپ—بولعان؟ نە وزىڭە—
 نىڭو. دەپتى—يىقتاپ ەدىم، سونان بويىم بايسال تارتىپ قالعان عوي،ۇ كۇندىز باعانا انشەيىن، نارسە، ەش—

 اڭگىمە نداعىجايى ايەلى سونىمەن. كەلىپتى قوناق ادام ەكى-بىر قاراسا، شىعىپتى، داۋىس دابىرالعان سىرتتان اراسىندا
قۇيماق بولىپتى.  پ قولعا سۋءپىسى ەت اكەلىپتى، مال سويىس ناققاقو. بەرىپتى وتىرا اينالىپ قوناقتارعا جىگىت قالىپ،

كۇتۋشى جىگىت سۋ اكەلگەندە شەلەككە ءبىر باقا ىلەسە كەلىپتى. بايبىشەنىڭ قىزى قاتتى شوشىپ، باقانى داالعا 
دى، بۇعان بىردەمە ەساقا، قوڭىز سياقتىالردان ورىنسىز قورىقپاۋشى -اي، الباتى باقا-اپىر»القتىرىپ جىبەرىپتى. جىگىت 

 دەپ، ىشتەي ويالنىپ قويىپتى.« اي-بولعان ەكەن، بەتىن جاقسى بايقاي الماي وتىرعانىم
ەرتەڭىندە داالعا شىقسا، ەسىك الدىندا ءبىر ۇلكەن بايتەرەكتىڭ كوكتەپ تۇرعانىن كورىپتى. جىگىت بۇل كەرەمەتتى 

-تىل» ارلىعىنب—الدىنا مىنا بايتەرەكتىڭ ورناپ قالعانىنكورىپ سەكەم الىپتى. ايەلىنىڭ وزگەرىپ قالعانىن، ەسىك 
 بايقاپ ەزىپ،س قۇبىلىستاردى جاتقان بولىپ وسى قىزى بايبىشەنىڭ. ىزدەپتى مولال ءتۇسىنىپ، دەپ «ءىسى كوزدىڭ
 باسىندا شارۇ قالعاندا شاۋىپ بالتامەن كەلىپ جىگىت ءبىر. بۇيىرادى تاستاۋعا كەسىپ بايتەرەكتى قىز. ەكەن جۇرگەن
كەتەدى. ونى ەشكىم بايقاماپتى. اعاشتى كەسىپ تاستاپتى. جىگىت ۇيىنە مولال اكەلىپ،  ۇشىپ جاپىراق تال ءبىر تۇرعان

 كىتاپ اشتىرادى.
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الگى جاپىراق ۇشقاننان ۇشىپ وتىرىپ، ءبىر اۋىلدىڭ شەتىندەگى كيىزى قىرىق جاماۋ قاراشا ءۇيدىڭ شاڭىراعىنا 
، جاقىن ارادا اعاش جوق»جىرتىعىن جاماپ وتىرعان كەمپىردىڭ الدىنا تۇسەدى. كەمپىر كەلىپ، ۇيدە كويلەگىنىڭ 

دەپ ىرىم قىلىپتى. ونى كورىپ، بالتا ساپتاپ وتىرعان شال قولىن سوزا « بۇل جارىقتىق قايدان كەلدى ەكەن
دە ەستەرىن جيسا، بەرگەندە، جاپىراق بۋ بولىپ بۇرق ەتە تۇسەدى. كەمپىر مەن شال تالىپ قاالدى. ءبىر كەز

اپا، »ۇيلەرىندە اي مەن كۇندەي ءبىر سۇلۋ قىزدىڭ وتىرعانىن كورەدى. قىز سوندايلىق سىپايىلىقپەن سىزىلىپ، 
رى شال سۇستانىپ تۇرىپ قالىپتى. اقى-دەپ، كەمپىردىڭ قاسىنا كەلەدى. كەمپىر« ينەڭىزدى مەن ساباقتاپ بەرەيىن

 ۇيرەنىسىپ، سول ۇيگە باال بولىپ كەتەدى.بىرىنە -قىز والردى وزىنە تارتىپ، بىر
جىگىت مولالدان ەش نارسە ونبەگەن سوڭ، نە ىستەرىن بىلمەي قۇسا بولىپ، قولىنا قارشىعاسىن قوندىرىپ ءجۇرىپ 
كەتەدى. ءبىر جەرگە كەلگەندە ءبىر قويان قاشادى. قارشىعانى قويا بەرسە، قويانعا قاراماي، ۇشقان بويىنشا الگى 

كەن ءۇيدىڭ شاڭىراعىنا بارىپ قونىپ وتىرىپ االدى. ءارى شاقىرسا كەلمەيدى، بەرى شاقىرسا كەلمەيدى. جاپىراق تۇس
اقىرى جىگىت ءۇيدىڭ قاسىنا كەلەدى. قارشىعا شاڭىراقتان ءۇيدىڭ ىشىنە ءۇڭىلىپ وتىر ەكەن. ايقاي سالىپ شاقىرسا 

 گە كىرۋگە رۇقسات سۇرايدى، كەمپىر شىعىپ:دەپ، اتىنان ءتۇسىپ، ۇي« اۋ، بۇل قاالي-اكە»دا، قاراماپتى. 
 كىرىپ ەپ،د «ەكەن نەسى بۇنىسى» جىگىت. دەيدى—بولسىن، بەرىك بۋىنىڭ اق-جالعىز قاراعىم، كىر، كىرسەڭ—

 توسەپ ااالش تورىنە تۇرىپ، ورنىنان قىز. كورەدى وتىرعانىن قىزدىڭ ءبىر بۇرالىپ بولىپ كۇندەي مەن اي كەلىپ،
 قىرىن سالىپ بارىپ وتىرا بەرگەندە، قىزدىڭ كوزىنە كوزىنىڭ اياعىنا-باس قىزدىڭ جىگىت. االدى قارسى جىگىتتى

-كوزى ءتۇسىپ كەتىپ تالىپ قاالدى. سۋ بۇرىككەن سوڭ ەسىن جيادى. جىگىت قىزدى تانىپ، ىشىندەگى بار اڭگىمە
ەلگەننەن تى. ءبىراق، وسى ۇيدە قىز قالپىنا كسىرالرىن باياندايدى. قىز دا ءوزىنىڭ باسىنان كەشىرگەن وقيعاالرىن ايتىپ

بۇرىنعى وقيعاالرىن بىلمەيدى ەكەن. ول تەك وسى ۇيدە تۋىپ، وسى ۇيدە ءوستىم دەپ تۇسىنەدى. اقىرى جىگىت 
تاماشاالرىن جاساپ قىزدى الىپتى. باياعى كوك سيىردان -كەمپىر مەن شالدىڭ قىزىنا كۇدا ءتۇسىپ، ءتيىستى توي

ىن اكەلىپ كيگىزگەندە، قىز سوندا عانا ەسىنە كەلەدى دە، باستان كەشكەن بارلىق وقيعاالرىن تۇگەل قالعان كيىمدەر
 ايتادى.

 ولس وقيعا بۇل. ەكەن بار جول ءبىر دەگەن «بەينەت بۇزعانعا مەرەكە مەرەكە،—بەرەكە تۇبى»ول كەزدەگى ەلدە 
رىپتى. كەشى ىرءوم بىرگە توقال مەن ءالبولسىن. تىبەرىلىپ جازاسى بايبىشەنىڭ جەكسۇرىن تەكتەلىپ، بويىنشا جول

 ماقساتتارىنا جەتىپتى.-توقالدىڭ قىزى مەن جىگىت قوسىلىپ مۇرات
 . دوستىق21

بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر جىگىت اڭعا شىعىپ قۇس سالىپ جۇرسە، ءبىر تاسقا قونىپ وتىرعان ءبىر كوك قۇستى 
دەپ ۇستاپ الىپ قاراسا، قانات، « بۇل نە قىلعان كۇس»ۇشپايدى. كورەدى. كۇستىڭ قاسىنا جاقىنداپ بارسا 

 قۇيرىعى جۇلىنىپ، جۇرداي بولىپ قالعان ەكەن.
كوك قۇستىڭ مۇنداي احۋالدا بولعانىنا راقىمى كەلىپ، جىگىت قۇستى ۇيگە الىپ كەلىپ، اتاسىنا كورسەتىپتى. اتاسى 

 قۇسقا قاراپ وتىرىپتى دا:
 اسىنىڭ،ات جىگىت. دەپتى—پ جىبەر،ۇشىرى جاعىنا تىلەگەن سوڭ سونان باق، كۇن بەس ون قۇستى بۇل باالم،—

 .شىقتى قۇيرىق قانات، جاڭادان قۇسقا. باقتى كۇن بەس ون قۇستى ىستەپ، ايتقانىن
 .جىگىت دەدى—بەر، كەتە ۇشىپ جاعىڭا تىلەگەن—
 .قۇس ككو دەدى—تۇرامىن، جەردە پالەندەي مەن ال، تاۋىپ مەنى تۋسا، قيىنشىلىق ءبىر دا بولسا قانداي باسىڭا—
 .جىگىت قالدى دەپ—سى، كەرەك ۋاقىتتا تاۋىپ االرمىن،جاق—
 قاتىنى دا، اتاسى جىگىتتىڭ وتكەندە كۇن كۇندەردەن. كەتتى ۇشىپ قۇس كوك ەتىپ پىر دەپ—!جىگىت قوش،—
 ۇستىق كوك باياعى ول سوندىقتان. تاپپادى تا تاماق ىشۋگە تە، كويلەك كيۋگە. ايرىلدى باقتان مالدان،. ءولدى دا

 ءماجبۇر بولىپ جولعا شىقتى. ىزدەۋگە
 ءتۇن قاتىپ، ءتۇسى قاشىپ، بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، ءبىر جەرگە جەتكەندە الدىنان ءبىر ادام شىقتى. 

 .جوالۋشىدان ادام ول سۇرادى دەپ—جاتىرسىڭ؟ بارا قايدا—
 سۇرادى دەپ—؟بە بىلمەيسىڭ اۋىلىن ونىڭ. جاتىرمىن بارا ىزدەپ سونى ەدى، بار دوسىم دەگەن قۇس كوك—

 .جوالۋشى
 .ەمەس ۇزاق اۋىلى قىالسىڭ، نە ونى—
 .جاتىرمىن بارا دەپ سۇرايىن كومەك سونان ەدى، دوسىم ول. ايرىلدىم باقىتتان مالدان،—
 لساڭا سونى. سۇرا سونى قويادى، سالىپ ساندىققا ءبىر ۇلكەن ونى بار، ساندىعى كوك كىشكەنە بولسا، والي—

 السىڭ.بو دا باي دا، باقىتتى
 .كەلدى دوسىنىكىنە قۇس كوك ەرتەڭىنە. ءتۇستى جولعا جوالۋشى دەپ—جورا، جاقسى،—
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كوك قۇس ىزدەپ كەلگەن دوسىن ابدەن سىيالدى. كيىندىردى، تويىندىردى. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنى بولعاندا ول 
 قايتاتۇعىن بولدى.

 .قۇس كوك دەدى—دوسىم؟ بار، بۇيىمتايىڭ نە ەكەنسىڭ، كەلگەن تالىپ-ارىپ جەردەن الىس—
—ىن،سۇرايم ساندىعىڭدى كوك كىشكەنە ىشىندەگى ساندىعىڭنىڭ، ۇلكەن قانا تەك سۇرامايمىن، دا جان دا، مال—

 .جوالۋشى دەدى
 ما؟ ايتتى بىرەۋ ءبىلدىڭ، قايدان بارىن ساندىعىمنىڭ كوك مەنىڭ—
 .ءبىلدىم ءوزىم جوق، ايتقان ەشكىم جوق،—
 .بەردى ساندىقتى دەپ—يىن، ءبىراق ساندىقتى ۇيىڭە بارماي اشپا،بەرە ەدىڭ، دوسىم قيماس—
 .قايتتى ەلىنە جوالۋشى قىسىپ قولتىعىنا ساندىقتى كوك دەپ—جاقسى،—

 كورەيىن دەپ، ساندىقتى اشىپجوالۋشى بىرنەشە كۇن جول جۇرگەننەن كەيىن بۇل ساندىقتا نە بار ەكەن، اشىپ 
ەدى، ىشىنەن پىر ەتىپ، ەكى كەپتەر ۇشىپ كەتتى. جوالۋشى ىزىنەن قۋىپ بىرەۋىن ۇستاپ، ەندى بىرەۋىن ۇستايىن 

 دەگەندە ءبىر كوكجال ارالن ءبورى كەلىپ كەپتەردى جەيتىن بولدى. سوندا جوالۋشى بورىگە جالىنىپ:
 .دەدى—بەرىڭىز، قايتارىپ وزىمە جەمەي كەپتەرىمدى ەدىم، جاتىر كەلە الىپ سۇراپ دوسىمنان—
 .تۇرىپ شابىنىپ ايباتتانىپ، ءبورى دەدى—مەسەم، ءبىر جىلدان كەيىن ءوزىڭدى جەيمىن،جە كەپتەرىڭدى—
 .جوالۋشى دەدى—بەر، قايىرىپ جەمە، كەپتەرىمدى العان دوسىمنان جە، جەسەڭ وزىمدى—ء 

 كۇن بىرنەشە الىپ، سالىپ ساندىققا كەپتەردى جوالۋشى. كەتتى جونىنە ءبورى دە دەدى—!تۇر ۋادەڭە جاقسى،—
تالىپ، بولدىرىپ ۇيىنە كەلدى. ساندىقتى اشتى. ەكى كەپتەر ەكى جاققا ۇشىپ ءۇيدىڭ ەسىگىنە -جول ءجۇرىپ، ارىپ

 قوندى.
 دى.م باي بوال باستاءبىرازىراقتان كەيىن ءۇيدىڭ ىشىندە ءبارى دايىن بولىپ كەتتى، سونان باستاپ جاناعى ادا 

 كۇندەردەن كۇن ءوتتى، باياعى ءبورىنىڭ كەلىپ جەيتۇعىن ۋاقىتى جەتتى.
 لىپا اسپانعا كوتەرىپ قۇالعىنان كەلىپ، بىرەۋ جاتقاندا قورقىپ ادام جاڭاعى دەپ—بۇگىن كەلىپ جەيدى عوي،»

 ءتىلى لمايا سويلەي قورىققانىنان ادام جاڭاعى. ەستىلەدى داۋىسى مىلتىقتىڭ ەتىپ تارس سوڭ ءبىرازىراقتان. ۇشتى
 ەسىن جيىپ، وزىنە كەلدى. قاراسا، قاسىندا باياعى كوك قۇس وتىر ەكەن. ۋاقىتتا ءبىر. قالدى كۇرمەلىپ

 .قۇسقا كوك جىگىت دەدى—قورقىتتىڭ؟ بۇنشا نەگە مەنى تۇرىپ، بوال دوسىم—
 قانات، ڭمەنى باياعىدا ول ەدى، اعام مەنىڭ ءبورى كوكجال جەيتۇعىن سەنى. ىستەدىم دوستىق قورقىتپادىم، جوق،—

ولسىن دەپ، ەلسىز قۇال تۇزگە تاستاپ كەتىپ ەدى. سەن مەنى تاۋىپ الىپ، ون بەس كۇن ء جۇلىپ، قۇيرىعىمدى
قۇيرىعىمدى جەتىلدىردىڭ، دوستىق ەتتىڭ. مەن دە ساعان دوستىق ەتىپ، -باعىپ كۇشىمە كەلتىرىپ، قانات

ىم. ءبىراق ءازازىل اعام ارامىزعا قىستىرىلىپ سەنى جەيتىن بولعانىن ءبىلدىم. سوندىقتان سەنى ساندىعىمدى بەرىپ ەد
جەگىزبەي الىپ قاشتىم. باعاناعى مىلتىق اتقان مەن ەدىم، وندا سەنى جەيتىن اعامدى اتتىم. سەندەي دوسىم ءۇشىن 

 .قۇس كوك دەدى —اعامدى ءولتىردىم، 
 . ادام بولعان جىالن22

جيىرما -وتكەن زاماندا قۇرمان قويشى دەگەن ءبىر بايدىڭ قويشىسى بولىپتى. قۇرمان سول بايدا ون سەگىزباياعى 
جىل قويىن باعىپتى. االتىن اقىسى ءبىر جىلعا ەكى توقتىلى قوي ەكەن. ەگەر قوي جوعالتسا، اقىسىن بەرمەي سونىڭ 

اي سول بايدىڭ قويىن باعىپ جۇرە بەرىپتى. قۇرمان ەسەبىنە االدى ەكەن. قۇرمان قويشىنىڭ تاپقانى كيىمىنە جارام
بەس شاقىرىم جەردەن جانعان وت كورەدى. وت جانعان قالپىندا تۋرا -قويشى ءبىر كۇنى قويىن باعىپ تۇرعاندا تورت

 جاعىنا تاراپ-اپىرماي، مىناۋ وت قاالي جۇرەدى. وت بولسا جان»قويشىعا قاراي تارتادى. قۇرمان قويشى وياليدى، 
ت دەپ تۇرعاندا، و« نار ەدى جانە قارا ءتۇتىن شىعار ەدى. ال مىنا وت جايىلىپ جانباي، تۋرا تارتىپ كەلە جاتىرجا

تا، قۇرمان قويشىعا جاقىنداپ كەلەدى. انىقتاپ قاراسا، وتتىڭ الدىندا ۇزىندىعى ءبىر قۇالشتاي اق جىالن قاشىپ 
 انقاشق جىالن. ەكەن كەلەدى شىپەدى ەكەن، ال جىالن قاكەلەدى ەكەن. وت قايتسەم دە سەنى كۇيدىرەم دەپ كەل

ن قويشىنىڭ شالبارىنىڭ باالعىنان كىرەدى. ول جىالندى باالعىنان كىرگىزبەۋگە ۇلگىرە المايدى. وت تا قۇرما قالپىندا
 ە تۇسەدى.گكىرۋگە ىڭعايالنعاندا ساباپ سوندىرەدى. جىالن جورعاالي ومىراۋىنان شىعىپ، وتتىڭ وشكەنىن كورىپ، جەر

دى سەن مەنى ولىمنەن قۇتقاردىڭ، مەن سەنىڭ جاقسىلىعىڭ»جەرگە تۇسكەننەن كەيىن ادام تىلىمەن سويلەي باستايدى: 
—،«ءومىرى ۇمىتپايمىن، سەن مىنا قويدى تاستا دا مەنىڭ سوڭىمنان ەر، مەن ساعان ءوزىمنىڭ قىزىمدى بەرەمىن

 دىڭقوي جەمە، قام قويعا سەن». دەيدى «المايمىن كەتە تاستاپ قويدى» ءبىراق قۋانادى، بايعۇس قويشى. دەيدى
 ەرگەج ءبىر بارادى، كەتە ىلەسىپ جىالنعا امالسىزدان قويشى. دەيدى—،«ەسەن ۇيلەرىنە بارادى-ەشكە امانك وزدەرى
 ەدەيتوب كەلگەندە جەرگە ءبىر بارادى، كەتە استىمەن جەر ەكەۋى سونان االدى، ءتۇسىرىپ تەسىككە ءبىر بارعاندا
دەپ،  «نعا جەم قىلۋعا الىپ كەلە جاتىر ەكەنجىال وسىنشا» قويشى قۇرمان. كەلەدى كەز جىالنعا كوپ ۇيىلگەن
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ۇر ساعان ج»زارەسى ءزار تۇبىنە كەتىپ، ءوڭى قاشىپ تۇرا قاالدى. جىالن ونىڭ قورقىپ تۇرىپ قالعانىن ءبىلىپ، ء
جىالن ۇيىلگەن جىالنعا كەلگەندە قاتتى ىسقىرىپ ەدى، جىالندار ەكى دەدى، ول امالسىز ەرە بەردى، « والر تيمەيدى

جاققا ايىرىلىپ ورتاسىنان قاق ءبولىنىپ جول بەردى. ەكەۋى ءبىراز جۇرگەننەن كەيىن الدارىنان ۇلكەن اق ءۇي 
 ردىكى ۇيگە ەكەۋى. دەدى—،«وسى ءۇي ءبىزدىڭ ۇي»كورىندى، ءبىراز ءجۇرىپ اق ۇيگە كەلدى. جىالن ايتتى: 

بۇنىڭ قىزى تۇرماق ەشتەڭەسى  عوي، ەدى كەلىپ ەرتىپ دەپ بەرەمىن قىزىمدى مەنى بۇل»: قويشى قۇرمان
 سوڭ، انبولعانن ءىشىپ اس وتىرىپ. كەلدى الىپ دايىنداپ اس ۋاقىتتا ءبىر. بەردى وتىرا ويالپ دەپ—كورىنبەيدى،

 اندىقتىس قااليى اق قويىپتى، جيناپ الدىنا ءتور ەكەۋىن ەكەن، بار ساندىق قااليى قارا ءبىر اق، ءبىر ۇيىندە جىالن
جەر بەتىنە شىققان سوڭ التى قانات اق ءۇيدىڭ ورنىنداي جەردى دوڭگەلەكتەپ سىزىپ، »ى. بەرد الىپ قويشىعا

 قوش جىبەرىپ، وتكىزىپ جىالنداردان دەپ،—،«سونىڭ ورتاسىنا وسى قااليى ساندىقتى باسىڭا جاستاپ ۇيىقتا
 .بەرەدى االق ايتىسىپ

قۇرمان قويشى جەر بەتىنە شىققاننان كەيىن ءبىر جەردى تاڭداپ الىپ، التى قانات اق ءۇيدىڭ ورنىنداي جەردى 
دوڭگەلەكتەپ سىزىپ، ساندىقتى باسىنا جاستاي جاتىپ ۇيىقتايدى. ەرتەڭگىسىن ويانسا، اپپاق اق ءۇيدىڭ ىشىندە 

ز ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن، قويشى قورقىپ قاالدى، قورىققانىنان ايعايالپ جاتىر ەكەن، وڭ جاعىنا قاراسا، اپپاق سۇلۋ قى
دەپ، بىلدىرتپەي توسەكتەن ءتۇسىپ، ءوزىنىڭ جامان « بۇل پالەنىڭ قاسىنا قاالي، قايدان جاتتىم»جىبەرە جازدايدى، 

وق، قا ەشتەڭەسى جشالبارى مەن تونىن ىزدەسە، ونداي جامان نارسە ول ۇيدەن تابىلمادى، ىلعي اسىل كيىمنەن باس
اسىل كيىمدى كيىپ، ۇيدەن شىقسا، مال دەگەن جەردىڭ ءجۇزىن، كۇننىڭ كوزىن االدى. بۇل جەردە ەشقانداي مال 

دەسە، ءوزىنىڭ اكەسىن جانە « قاي قۇرمان»دەيدى، « قۇرماننىڭ قويى»جوق بوالتىن، بارىپ قويشىدان سۇراسا، 
دەپ،  «ى عوي، مەنىڭ اتىمدى باسقا بىرەۋدىڭ اتىنا شاتاستىرىپ تۇراپىرماي، بۇل جىندانعان قويش»ەلىن ايتادى، 

سيىرشىعا بارىپ سۇراسا، ول دا سونى ايتادى، جىلقىشىعا بارسا، ول دا سونى ايتادى. بۇل قايتىپ ۇيگە كەلە جاتىپ 
 الن بەرگەنبۇل الگى جى»دەيدى. ويالپ كەلە جاتىپ، « بۇل قاالي، ماعان مۇنشا مال قايدان ءبىتتى»وياليدى، 

 «اق قااليى ساندىق ەكەن عوي، انا ۇيدەگى قىز سونىڭ بەرەم دەگەن قىزى ەكەن، مىنا مال سونىڭ ەنشىسى ەكەن
بايەكە، قايدا بارىپ »دەيدى. سونىمەن ويالنىپ ۇيىنە كەلەدى، ۇيىنە كەلسە، ايەلى شاي قويىپ ءجۇر ەكەن. 

 دەپ—،«تۇسىندىردىم جاعدايىن جەر سوالرعا عوي، بىلمەيدى جايىن جەر مالشىالر مىنا ە،». دەيدى—«قايتتىڭىز؟
يدى. دەگەن داۋىس ەست« بۇل ۇيدە كىم بار»نىمەن بىرنەشە ۋاقىت ءومىر سۇرەدى. ءبىر كۇنى سو. ايتپايدى شىنىن

دى لايەل داالعا شىقسا، پاتشا كيىمىن كيگەن جانە ءۋازىر كيىمىن كيگەن بىرنەشە ادام ەسىك الدىندا تۇر ەكەن. ايە
كورىپ پاتشانىڭ دەگبىرى قالماي، كوزى االقتاپ، بىرەسە ايەلگە، بىرەسە جولداستارىنا قاراپ نە ايتارىن بىلمەي 

 اقايد كۇيەۋىڭ». دەيدى—،«قۇرمان بايدىڭ ۇيى»دەپ سۇرايدى. ايەل: « بۇل كىمنىڭ ءۇيى»قاالدى. سونىمەن 
 بوالمىن، پاتشاسى ەلدىڭ وسى مەن»: يتادىا پاتشا. ايەل دەيدى—،«كەتتى اۋالي اڭ». دەيدى—«كەتتى؟

 ىجاعدايد بولعان ايەلى كەلەدى، قۇرمان كەشكە. قاالدى كەتىپ دەپ—،«سىنكەل ورداعا ءبىزدىڭ ەرتەڭ كۇيەۋىڭ
 .دەدى «كەتتى دەپ كەلسىن ورداعا ەرتەڭ پاتشا» ايتادى،

قۇرماننىڭ كەلۋىن توسىپ وتىر ەكەن، قۇرماندى ەرتەمەن ەرتە تۇرىپ اتىنا ءمىنىپ، پاتشا ورداسىنا بارادى، پاتشا 
وتە جىلى جۇزبەن قارسى االدى، داستارقان جايعىزىپ، اس پەن شاراپ قۇيعىزىپ تاماقتاندىرادى. تاماقتانىپ بولعان 

اي، قۇرمان، ەكەۋمىز بۇعىنشاق وينايمىز، ءۇش كۇن مەن تىعىالم، ءۇش كۇن سەن تىعىالسىڭ، ءۇش »سوڭ، پاتشا: ء
 مەن ەگەر—دى.دەي—تاپسام، سەن ماعان ايەلىڭدى، مالىڭدى بەرەسىڭ، سونان سوڭ باسىڭدى االمىن، رەت مەن

 تىماا دە، بەرەم مۇلكىمدى-مال پاتشالىعىمدى، جانە سونى بار، ايەلىم قىرىق ساعان مەن تاپپاسام، رەت ءۇش سەنى
 .دەدى—،«بەرەم كەتە ءمىنىپ

 جوعىنان امالدىڭ سونىمەن. دەدى—االم، تارتىپ ايەلىڭدى دا، ويناماساڭ سەن ەگەر قارايسىڭ، قاالي وسىعان—
دەپ قارسى بولمايدى. پاتشا ارتىنان « وينا»ارىپ بولعان جاعدايدى ايتادى. ايەلى ونان سوڭ ب ۇيىنە كونىپ،

 ءبىر ۇرىپت ەرتە ەرتەڭگىسىن. بەرىپتى حابار دەپ—،«ەرتەڭ مەن بۇعىنامىن، مەنى ىزدەسىن»حابارشى جىبەرىپتى. 
ىنىپ حاندى ىزدەمەككە كەتىپ بارادى ءم اتقا قاراسا، شىعىپ ارتىنان ايەلى. كەتەدى ىزدەۋگە حاندى ءمىنىپ اتتى

 ينايمىزو بۇعىنشاق پاتشا كەشە». سۇرايدى دەپ—«قايدا باراسىز؟»ەكەن. ايەلى ايعاي سالىپ ەرىن شاقىرىپ الىپ: 
 جىلقىدان ءقازىر ءسىز بارماڭىز، والي سىز»ء: ايەلى. دەيدى—،«جاتىرمىن بارا ىزدەۋگە سونى عوي، ەدى دەپ

ءمىنىڭىز، قولىڭا تەمىر قۇرىق الىڭىز، سونىمەن حان اۋىلىنا بارىڭىز، اۋىلىنا جاقىنداعاندا  ات جۇيرىك ەڭ تاڭداتىپ
نداتپاي ەدى، ءسىز ونى جاقىتوبەنىڭ ۇستىندە ۇلكەن قارا توبەت يت جاتىر، ءسىز جاقىن بارعاندا سىزگە ءۇرىپ جۇگىر

قاشىڭىز، سونان ءسىز بەت الدى قاشا بەر، ءبىر ۋاقىتتا ءسىزدى قۋىپ جەتەدى، سول ۋاقىتتا قايتا بۇرىلىپ ءيتتى 
 ىشىالردانجىلق جىبەرىپ حابارشى. دەدى—،«ءسىز قۋىڭىز، سول ءيتتى ءولتىرىپ، پاتشانى سونان سوڭ ىزدەسەڭىز

 پ،الى قۇرىق تەمىر قولىنا. بەرەدى اكەپ ات جۇيرىك جىلقىشىالر سۇرايدى، پدە «بەر ۇستاپ ات جۇيرىك ەڭ»
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قاراي كەتە بەرەدى. پاتشانىڭ اۋىلىنا جاقىنداعاندا، ايتقانداي، توبەنىڭ ۇستىندە ۇلكەن قارا يت  سارايىنا پاتشانىڭ
جاتىر ەكەن، قۇرمان جاقىنداپ كەلگەندە ارپىلداي ءۇرىپ تۇرا ۇمتىالدى. قۇرمان جالت بەرىپ بەت الدى قاشا 

تە بەرگەندە، اتىن كىلت بۇرىپ ءيتتى قايتا قاشا تاالي جەرگە بارعاندا، يت قۋىپ جە-جونەلەدى، يت تە قۋادى، قاشا
بەرى قۋعاننان سوڭ يت شارشايدى، ءيتتى قۋىپ جەتىپ قۇرىقپەن سوعىپ، -قۋادى، يت قاشادى، ول قۋادى، ارى

ىنگە تىعىپ ولتىرە سابايدى. يت ولەتىن بوالدى، ءبىر قۋىسقا تىعىالدى، اتىنان ءتۇسىپ ءيتتى قۇرىقپەن -ىننەن
. دەپ، ادام قالپىنا كىرەدى« ەي، ولەتىن بولدىم، ەندى قوي»ە جاقىندايدى، ولۋگە تايانعاندا، تۇرتكىلەپ ولتىرۋگ

 دەپ ۇيىنە كەتەدى.« ەرتەڭ تاعى تىعىنامىن، كەلىپ تاۋىپ ال»قاراسا، الگى بۇعىنام دەگەن پاتشا ەكەن، 
قاندا، ىزدەيمىن دەپ كەتىپ بارا جات ەرتەڭىنە ەرتەمەن تۇرىپ كەشەگى اتىنا ءمىنىپ، قۇرىعىن قولىنا الىپ، پاتشانى

 جەردە بىرء ايتپەسە، قۋام، ءيتتى كەشەگى بارام، پاتشاعا». سۇرايدى دەپ—«قايدا باراسىڭ؟»ايەلى شاقىرىپ الىپ: 
 دەپ، «قايدا پاتشا» بار، ۇيىنە دا، تاستا قۇرىعىڭدى ەتپە، والي سەن جوق،». دەيدى—،«شىعار جۇرگەن

دەر، سەن ۇيىنەن شىعىپ تاۋعا قاراي ءبىراز جۇرسەڭ، الدىڭنان ۇلكەن « بىلمەيمىز»رى ايەلدە سۇرا، ايەلدەرىنەن
كەر جول شىعادى، سونىمەن باتىسقا قاراي جۇرە بەرسەڭ، سول ۇلكەن كەر جولدان تاۋعا قاراي جاڭعىز اياق جول 

ءبىر ءتۇپ توبىلعى تۇر، سول شىعادى، سول جولمەن ءبىراز جۇرسەڭ، سايعا تۇسەسىڭ، سايدىڭ ارعى قاباعىندا 
توبىلعىنىڭ ىشىندە قامشى ساپقا جارايتىن ءۇش توبىلعى بار، ەكەۋى سارى، ءبىراق ءتۇزۋ، ال قالعان بىرەۋى قيسىق، 

 «مىنا قيسىق توبىلعى قامشىعا شىدامدى، بەرىك ساپ بولۋشى ەدى جانە ءوزى قىزىل ەكەن»ءبىراق وتە قىزىل، 
 .يدىدە—،«كەسىپ ال، سونان سوڭ پاتشانى ىزدەسەڭ، پاتشانى تاۋىپ االسىڭدەپ، سول قيسىق توبىلعىنى 

 دەپ—«؟پاتشا قايدا كەتتى»قولىنداعى قۇرىعىن تاستاپ پاتشانىڭ اۋىلىنا كەلدى. كەلىپ پاتشانىڭ قاتىندارىنان: 
ەرەدى. رە بجۇ سىپءتۇ جولعا كەر ۇلكەن شىققان اۋىلىنان. بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«بىلمەيمىز»: قاتىندارى سۇرايدى،

ءبىراز جۇرگەننەن كەيىن الدىنان تاۋعا قاراي جاڭعىز اياق جول شىعادى. سول جولعا ءتۇسىپ الىپ تاۋعا قاراي 
جۇرەدى. ءبىر سايعا تۇسكەندە ارعى بەتىندە ءبىر ءتۇپ توبىلعى كورەدى. بارلىق توبىلعىدان بيىك ءۇش توبىلعى 

جارايتىن توبىلعى بار ما ەكەن، كورەيىنشى دەپ، اتىنان تۇسەدى، الگى  وسى توبىلعىدا قامشى ساپقا»كورىنەدى. 
 «وسىالردىڭ ءبارىن )ۇشەۋىن دە( الۋعا بولمايدى، مۇنىڭ قايسىسىن االيىن»ساپقا جارايتىن ءۇش ساپتى كورىپ، 
يسىق ىپ قدەپ، باكىسىن ال« وسى قيسىعى قامشىعا مىقتى بولۋشى ەدى عوي»دەپ، ءبىراز ويالنعان بوالدى دا، 
: قۇرمان داسون كەلىپتى، شىعا پاتشا دەپ—،«ەي، قۇداي اتقىر، بۇل مەن ەدىم»توبىلعىنى ۇستاپ كەسە بەرگەندە: 

 .دەپتى—،«ەدىڭ ءجۇر نەعىپ مۇندا تاقسىر، وي،»
اي، »شا: ءپاتپاتشا قاباعى سالىڭقى اۋىلىنا قايتادى. اۋىلىنا جاقىنداعاندا، قۇرمان اۋىلىنا كەتەتىن بوالدى، سوندا 

 قۇرمان .بەرىپتى جۇرە ۇيىنە دەپ—،«قۇرمان، سەن مەنى ەكى رەت تاپتىڭ، ەرتەڭ تاعى بۇعىنام، كەلىپ مەنى ىزدە
 قايدا كەت، ۇراب باسىن اتىڭنىڭ قۇرمان،»: كورىپ ايەلى ەكەن، بارادى كەتىپ ءمىنىپ اتىنا ەرتەڭگىسىن كەلىپ ۇيىنە

سەن پاتشانىڭ ۇيىنە بارعان سوڭ، ايەلدەرىنەن »يتادى، ايەلى: ا دەيتىنىنىز پاتشانى قۇرمان. دەپتى—،«باراسىڭ
جەر ۇستىندەگى -قوپسىسىن، جەر استى-دەيدى. سەن قورا« بىلمەيمىز»دەپ، ايەلدەرى « پاتشا قايدا»سۇرا، 

ڭ باس ىقازىناسىن تەگىس كور، سوندا ءبىرتاالي قىزىق كورەسىڭ، سونان سوڭ ءۇيىن قارا پاتشا جاتاتىن توسەكت
اۋ ويپىرماي، مىن»جاعىندا ءۇش اق سەمسەر )قىلىش(، اياق جاعىندا ءۇش سەمسەر جاتىر، ەكەۋىن دە اشىپ قويىپ، 

بىر ۇستاپ كور دە، باس جاعىندا -دەپ، ءبارىن ءبىر« نە دەگەن سەمسەر، مۇنىڭ قايسىسى وتكىر بولدى ەكەن
ڭ پ، ءۇيىنىڭ الدىندا ۇلكەن تاس بار، سول تاسقا قىلىشتىجاتقان ءۇش سەمسەردىڭ ورتاسىنداعىسىن الىپ داالعا شىعى

 بارىپ ىنەۇي پاتشانىڭ قۇرمان. دەدى—،«وتكىرلىگىن ءبىلۋ ءۇشىن شاۋىپ جىبەر، سونان سوڭ حاندى تەز تاباسىڭ
 تۇسء كورىپ، قازىناسىن استىنداعى جەر ونان كورىپ، قازىناسىن ۇستىندەگى جەر ونان قاراپ، قوراسىن كىلەت،

دەيدى. « بىلمەيمىز»ەندەپ، ءتۇس قايتا پاتشانىڭ ۇيىنە كەلىپ، قاتىندارىنان سۇرايدى. قاتىندارى سەرۋ قايتقانشا
دەپ، توسەگىن اقتارا باستايدى. ايتقانداي، توسەگىنىڭ اياعىندا ءۇش، باسىندا « وسى حان تاپتىرمايتىن جاققا شىقتى»

ويپىرماي، مىنانىڭ قايسىسى »قايسىسىن ءبىر ۇستاپ كورىپ، ءۇش اق سەمسەر جاتىر ەكەن. سوالردى كورىپ ءار
دەپ، باس جاعىنداعى ءۇش « اسىل بولدى ەكەن، شاماسى ناركەسكەن دەگەن سەمسەرلەر وسى بولعانى عوي

م اي، مەن ەدى-اعاتاي»سەمسەردىڭ ورتاسىنداعىنى الىپ، داالعا شىعا ۇلكەن ءبىر تاسقا ەندى شابايىن دەگەندە، 
ال ەندى سەن مەنى ءۇش رەت تاپتىڭ، ەرتەڭنەن باستاپ سەن تىعىل، مەن »پاتشا شىعا كەلىپتى. دەپ، « عوي

 .قايتارادى ۇيىنە قۇرماندى دەپ—،«ىزدەپ سەنى تابامىن
قۇرمان ەرتەڭ ەرتە تۇرىپ اۋىل قاسىندا ۇلكەن جار بار ەدى، سوعان قاراي بەزىپ بارا جاتقاندا، ايەلى شاقىرىپ 

الگى پاتشا كەلمەك ەدى، ول ماعان سەن بۇگىن تىعىل، مەن »سۇرايدى.  دەپ—«باراسىڭ؟قايدا »االدى دا: 
ىزدەيمىن دەگەن، سول ەندى انا جارالردىڭ ءبىر جەرىنەن ورىن دايىنداپ قويىپ ەدىم، سوعان تىعىاليىن دەپ 

 .دەدى—،«بارامىن
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—،«زدەمەيمىن دەپتى. ۇيدە وتىرا بەراق قويسىن، ى-حان كەشە كىسى جىبەرگەن، ەرتەڭ تىعىلماي»ايەلى ايتتى: 
 جاعىنا ۋىلا پاتشانىڭ وتىرعاندا ءىشىپ شاي ەكەۋى اكەلىپ، قايناتىپ شاي ايەلى. قويىپتى وتىرعىزىپ ۇيىنە دەپ،

. كەتىپتى ىرىپك ىشىنە كەبەجەنىڭ سالىپ تاستاي شايىن وتىرعان ءىشىپ قۇرمان. دەيدى ەكەن جاتىر كەلە پاتشا قاراسا،
ەندەشە، كەبەجەنى سالدىرالتپاي »دەيدى. « ويباي، پاتشا كەلىپ قالدى»دەسە، « دىقال بولىپ نە ساعان ۇي،»ء

. كەلىپتى اقاسىن ايەلىنىڭ دەپ، «تىعىالمىن جەرگە قاي» جاۋتەڭدەي كوزى. دەپتى—،«بەرى كەل، مىنا جەرگە تىعىل
 ىپتى.ق ءيىرىپ وتىرا بەرۇرشى جيناپ، ءشايدى ايەلى كەتتى، بولىپ ۇرشىق ەدى، دەپ «تپۋ» كۇبىرلەپ اۋزى ايەلى

 پاتشا .دەيدى—،«تاقسىر بىلمەيمىن،»: ايەلى سۇرايدى، ايەلىنەن دەپ،—«قۇرمان قايدا كەتتى؟»پاتشا كەلىپ: 
. ارايدىق قايتا ءۇيىن تاپپاي جەردەن ەش قارايدى، توڭىرەگىن اۋىل. تاپپايدى ۇيىنەن ءبىراق قارايدى، تۇگەل ءۇيىن
دەپ ايعاي ساالدى، ايەلى ۇرشىقتى شانشي « تاپپادىم»ر بولىپ اتىنا ءمىنىپ تۇرىپ، قايتا حان تاپپايدى، ءبىراق

 .كەتەدى اۋىلىنا حان دەپ،—،«ەرتەڭ تاعى تىعىل»دەپ، قۇرمان ۇيدەن شىعا كەلدى. « مۇندامىن»سالىپ ەدى، 
ارالۋ ەكەن، بۇل قۇرماندا ەشقانداي قاسيەت بۇل قايدا تىعىلدى، وسىنىڭ ءوزى االڭعاس»حان كەلە جاتىپ وياليدى، 

بۇل ۇيىنەن باسقا جەرگە تىعىلمايدى، ەرتەڭ تاڭ اتا »دەپ وياليدى دا، « اۋ-جوق، وسى كەپتىڭ ءبارى ايەلدەن
ادام جىبەرىپ باقتىرايىن، ەگەر ۇيىنەن ەشقايدا شىقپاسا، بۇنى ەرتەڭ قايتسەم دە تابام دەگەن قورىتىندىعا كەلىپ، 

ساعان مەن جۇمىس تاپسىرامىن، سونى ورىنداساڭ، ات باسىنداي »لە ءوزى ەپتى ءبىر قۋدى شاقىرىپ الىپ: ۇيىنە كە
 نە ىر،تاقس قۇپ،». دەيدى—،«التىن بەرەمىن، ءبىراق مۇنى ءوزىڭ جانە مەنەن باسقا ەشكىم بىلمەيتىن بولسىن

نىپ ڭ الدىنا جۇگىپاتشانى جاساۋراپ وڭس ەستىگەن التىندى كوزى ەكى دەپ—،«دايىن مەن ورىنداۋعا بۇيىرساڭىز
ءبىراق  سونى باق،« سەن كورىنبەي قۇرماننىڭ اۋىلىنا بارىپ، قۇرمان قايدا بارار ەكەن»وتىرا كەتەدى. سوندا پاتشا: 

كورىنىپ قالىپ جۇرمە، ەرتەڭ ەرتە مەن اۋىلدان شىققاندا قايدا ەكەنىن ماعان ايتىپ، ءوزىڭ كورىنبەي اۋىلعا قايتاتىن 
 .تاپسىرادى دەپ—،«لبو

ەرتەڭ ەرتە تۇرىپ پاتشا قۇرماندى ىزدەۋگە كەلە جاتقاندا الدىنان ءوزىنىڭ تىڭشىسىن كەزدەستىرەدى، تىڭشىسى 
 اراب جارايدى،»: پاتشا. دەيدى—،«قۇرمان ۇيىنەن ەشقايدا شىققان جوق، كازىردە ۇيىندە ءجۇر، تاقسىر»ايتادى: 

يەلى ەكەۋى شاي ءىشىپ وتىرعاندا پاتشانىڭ كەلە ا قۇرمان. بەرەدى كەتە ۇيىنە قۇرماننىڭ دە، دەيدى—،«بەر
پاتشا »جاتقانىن قۇرمان كورە سالىپ كۇندەگىدەي قايدا بولسا سوندا تىعىلماي، ايەلىنىڭ كەرەمەتى بارىن ءبىلىپ، 

ورىپ، ايەلى پاتشانى ك دەپ كۇلەدى، ءوزىنىڭ ابىرجىپ وتىرعانىن سەزدىرمەي.« مەنى تاۋىپ الۋعا كەلە جاتقانىن قارا
دەيدى. سوندا قۇرمان ينە بولىپ كەتەدى. ينەنى قامزولىنىڭ جاعاسىنا تۇيرەي « تىپۋ»داستارقانىن تەز جيناپ ء

 .سۇرايدى دەپ—«قۇرمان قايدا؟»سالىپ، ۇرشىعىن قولىنا الىپ، ءجىپ ءيىرىپ وتىرا بەرەدى. پاتشا كەلىپ: 
 ۇرگەنىنج ۇيىندە ەرتەڭگىسىن پاتشا. دەيدى—،«قجو ورالعان ءالى سونان كەتكەن، تامان كەشكە كەشە بىلمەيمىن،»

 ءبىر نانىا دەيىن كەشكە سانداالدى، ابدەن تابىلماي ەشتەڭە كۇدىكتى ۇيدەن ءبىراق باستايدى، قاراي ءۇيدى. بىلەدى
. دىساال ايعاي دەپ «تاپپادىم مەن قۇرمان،» سوڭ جەتكەن كوزى تاپپاسىنا تاپپاي، ۇستاپ ءبىر مىنانى ۇستاپ،
عىن، ەرتەڭ تاعى بۇ»دەپ، ۇيىنەن شىعا كەلەدى. پاتشا: « مەن مۇندامىن»ايەلى ينەنى جەرگە قاداي سالعاندا،  سوندا

 .بارادى كەتە دە دەيدى—،«تاپپاسام، پاتشالىعىمدى بەرەم
ۇسىپ ىلدىرتپەي كەلىپ ءتقۇرمان ەرتەمەن تۇرىپ شارۋاسىن ىستەپ، ەرتەڭگى اسىن ءىشىپ وتىرعاندا، ءۇي ارتىنا ب

دەپ جىبەرىپ ەدى، قايراق بولىپ كەتەدى. قايراقتى ايەلى كۇلدىڭ « تىپۋ»جاتقان پاتشانى ايەلى سەزىپ قالىپ ء
ىشىنە تاستاي ساالدى. سول كەزدە پاتشا جەتىپ كەلەدى. كەلسە، ءقازىر ەكەۋى سويلەسىپ وتىرعانىن ەستىگەن 

اۋاپ دەپ، ج« كورگەنىم جوق»دەپ سۇرايدى، ايەلى « قۇرمان قايدا»ر ەكەن. بوالتىن، قايقايىپ ايەلى جالعىز وتى
دەپ، كۇلدىڭ اراسىنان « مەن مۇندامىن»دەپ ايعاي ساالدى، « تاپپادىم»بەرى قاراپ، -بەرەدى. ءۇيدىڭ ءىشىن ارى

ناپ ەلىمدى جيەرتەڭ كەل تۇسكە تامان مەن »شىعا كەلەدى. سونىمەن حان جەڭىلىپ پاتشالىعىن بەرمەك بوالدى. 
 .قاالدى كەتىپ ءمىنىپ اتىنا دەپ—،«وتىرامىن، ەل الدىندا پاتشالىعىڭدى وتكىزىپ ال

ز بارىپ سى»قۇرمان ەرتەمەن تۇرىپ اتىن الدىرىپ ءمىنىپ، پاتشانىڭ اۋىلىنا جۇرمەك بوالدى. سوندا ايەلى ايتادى: ء
 دەپ—،«ارايدىج». دەيدى—،«تىپ كەلىڭىزحاندىعىڭدى، قازىناڭدى وتكىزىپ العاننان كەيىن ءبىر تۇنەپ قاي

 .كەتەدى ءجۇرىپ قۇرمان
قۇرمان پاتشانىڭ اۋىلىنا كەلسە، پاتشا ەلدى جيناپ قۇرمانعا قاراپ وتىر ەكەن. قۇرماندى اتتان كوتەرىپ الىپ، استىنا 

ناعانىن جانە وي كىلەم توسەپ تورگە وتىرعىزىپ، پاتشا جينالىسىن اشادى. جينالىسىندا قۇرمان ەكەۋىنىڭ بۇعىنباق
 «ەندى ماعان وبال جوق، تۇرمايتىن نارسەگە اۋرەلەنىپ»پەندەلىك جاساپ قۇرماننىڭ ايەلىنە قىزىققانىن ايتادى، 

ەل باستاعان ادام دۇنيەگە »دەپ، ءوزىنىڭ كەم اقىلدىعىن ەل الدىندا جاسىرماي ايتىپ، قۇرمانعا بىالي دەيدى: 
مىنا  جۇرت، مەن پاتشالىعىمدى-زىعام دەسەڭ، مەنىڭ قالپىما تۇسەسىڭ، ال، ەلقىزىقپاۋ كەرەك، مىنە، مەن سياقتى قى

 تۇسىپ،ء تاعىنان دەپ—،«قۇرمانعا بەردىم، ەندى وسى كىسى سىزدەردىڭ پاتشاالرىڭىز بوالدى، قوش ساۋ بولىڭدار
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ىلەرىنە كىس وردا پ،الى ءبارىن قاتىنىن قىرىق مالىن، جانە قازىناسىن پاتشانىڭ. وتىرعىزادى تاققا كيگىزىپ، ءتاج قۇرمانعا
ەسكى داستۇرمەن جاڭا كيىم بەرىپ، كەشكە ءبىر ايەلدىڭ ۇيىنە تۇنەپ، ەرتەڭىنە قايتايىن دەسە، قالعان ايەلدەرى 

دەپ. قىرىق قاتىننىڭ ۇيىنە قىرىق تۇنەپ، قىرىق كۇننەن كەيىن « انادان مەنى جەك كورەسىڭ بە»جىبەرمەيدى، 
ساعان مەن ءبىر تۇنەپ قايتىپ كەل دەگەنىم »دى. كەلسە، ايەلى بۇرتيىپ اشۋالنىپ وتىر ەكەن. ءوز ايەلىنە كەلە

 دەپ—،«تۇرمايسىڭ نەگە ۋادەدە سەن بابامىز،-اتا دەگەن «ءۇيى قۇداي—ۋادە»قايدا، سەن قىرىق تۇنەدىڭ، 
 دەپ «دەمە ەكەن قۇرمان بۇرىنعى پاتشامىن، مەن اقشاڭدايسىڭ، نەگە سەن»: قۇرمان. كەتتى ۇرسا قۇرمانمەن

—،«سەن نەمەنە، مەنىڭ ءتىلىمدى الۋعا ءتيىستىسىڭ، سەنىڭ قولىڭدى پاتشالىققا جەتكىزگەن مەن»دى. قوجاڭدا
 سونىمەن. دەيدى—،«بىلجىراما دەپ والي تاعاال، الال ەتكەن پاتشا مەنى ەمەس سەن»: قۇرمان. ايەلى دەيدى
اي، ءار تامان ». سوندا قۇرمان: ءجاتادى اشۋالنىپ ايەلى اتقانداج توسەككە. جاتادى توسەككە ۇرسىسىپ ەكەۋى

—،«ايتپاعاندا راس». دەيدى—«با؟ ايتاسىڭ راس»: ايەلى. دەيدى—،«جاتشى، جىالن ءيىسىڭ شىعىپ كەتتى
. دەيدى—،«دەپ شىقتى ءيىسىڭ جىالن با، تاستايسىڭ مەنى سەن سوندا»: ايەلى. جاتادى قاراپ تەرىس قۇرمان دەپ
 وندا». قۇرمان دەيدى—،«ايتامىن راس». دەيدى—«س ايتاسىڭ با؟را». دەيدى—،«قايتەسىڭ تاستايمىن،»

 الدىنا ءتور ايەل. قۇرمان ساالدى ايعاي دەپ—،«راس راس، راس،». ايەلى دەيدى—،«ايتشى رەت ءۇش قايتاالي
 .بەرەدى جاتا سالىپ توسەك

اشىپ قاراسا، ايداالدا ءۇي دە جوق، بۇرىنعى كيىپ جۇرگەن اسىل كيىم قۇرمان ەرتەڭگىسىن ۇيقىسىنان ويانىپ كوزىن 
دە، شىقىرالعان ساقتيان ەتىك تە جوق، ءوزىنىڭ بۇرىنعى قويشى كۇيىندە كيىپ جۇرگەن جامان تونى مەن جامان 

ت جاعىندا ، ارتاڭ بولىپ تۇرىپ ارتىنا قاراسا-دەپ، اڭ« ەندى نە ىستەيمىن»شالبارى، ودان باسقا ەشتەڭە قالماپتى. 
باياعى ءوزى باعىپ جۇرگەن ءبىر قورا قوي مەن استىنا ءمىنىپ جۇرگەن قىزىل وگىزى تۇر. وگىزىنە ءمىنىپ، قويىن 

دەپ قويدى ايداپ، حاننىڭ « مەن پاتشا بولدىم، قىرىق ايەلىم بار، بۇل قويدى سوندا ايداپ بارايىن»ورگىزىپ، 
ەي، »قۇرتتاعان ءبىر قويدى وڭگەرىپ، پاتشانىڭ ورداسىنا بارىپ:  ورداسىنىڭ جانىنا اپارىپ ءيىرىپ تاستاپ،

 تانىپ ىنداۋس قاتىندارى. ساالدى ايعاي تۇرىپ ۇستىندە وگىزدىڭ دەپ—،«قاتىندارىم، مىنا قويدى ءتۇسىرىپ الىڭدار
: ىرىپاق ناقاتىندارى قالعان قاراپ اڭىرىپ قۇرمان. تۇر كەلىپ وڭگەرىپ قوي قويشى ءبىر شىقسا، جۇگىرە ۇيدەن

 الماي، ىدايش باالعاتتاعانىنا قويشىنىڭ قاتىندار. باالعاتتايدى دەپ—،«لشيىپ تۇرسىڭدارمە نەعىپ قويدى، مىنا ال،»
 وزا انجاياۋد وگىز قاشادى، قۇرمان. بەرەدى الىپ استىنا سويىلدىڭ قۇرماندى الىپ، سويىل قىرىق قاتىن، قىرىق

يشىعا سول كەرەك، ءبىزدىڭ قو سەندەي»: قاتىندار. قابادى جەر قۇالپ وكىرە وگىزدەن تانىپ ەسى. المايدى
 بولعاندا ارۋاقىتت ءبىر. قاالدى كەتىپ كومىپ كۇلگە الدىنداعى دەپ—،«بايىمىزدىڭ داۋسىن سالىپ، ءبىزدى الداماقشى

. قالىپتى پكەتى باستىرىپ تاس جالپاق ءبىر جاعىنا اياق كومىپ كۇلمەن جاتىر، ىشىندە كۇلدىڭ جيسا، ەسىن قۇرمان
ول جاعىنا قارايدى، س-جۇلما بولىپ تۇرەگەلىپ جان-باسى جۇلما-، كوردەن شىققانداي ءۇستىتاستاپ اۋدارىپ تاستى

جەردە قانشا جاتقانىن دا بىلمەيدى، ءقازىر تاڭ اتىپ كەلە مە، نە كۇن باتىپ كەلە مە، ايتەۋىر، اال كولەڭكە ۋاقىت، 
الىپ قايتا قۇالپ قاالدى. ءبىراز قوزعالماي سول ورنىندا جاتىپ ازداپ ەسىن جيىپ بولعان ءبىراز تۇرىپ باسى اين

قوي، ءبۇيتىپ ولۋگە بولماس، قايتادان جىالنعا »سوڭ، جاعدايدىڭ ءبارىن كوز الدىنا ەلەستەتىپ، قۇرمان وياليدى: 
ىمدى دىم، مەنىڭ ىستەگەن ءبىر كەمشىلىگبارايىن، بولعان كەمشىلىكتى ايتىپ جالىنايىن، ونى اجالدان الىپ قالىپ ە

 جاتقان عىپا قاسىندا قاعىپ، باسىن-ءۇستى تۇرىپ ورنىنان كەلىپ، ويعا دەگەن—،«نەگە ءبىر جولعا كەشىرمەس ەكەن
 دا اڭت كۇتكەن ۋاقىتتا ءبىر. كۇتەدى اتۋىن تاڭ جاتىپ، جەرگە ءبىر بارىپ اۋالق اۋىلدان جۋىنىپ، بارىپ بۇالققا
ا تارتادى، سوعان كەلىپ ءوزىن جىالن ەرتىپ كەلگەن اۋىلىن جىالننىڭ كورگەن ءوزى باياعى سوڭ اتقان تاڭ اتادى،

 شۇڭقىردان ءتۇسىپ جەر استىنداعى ۇڭگىرمەن جۇرە بەرەدى.
باياعى ءۇيىلىپ جاتقان جىالنعا كەلەدى. جىالنداردىڭ ءۇستىن باسىپ جۇرۋگە بولمايدى، ايالنىپ وتەيىن دەپ، ايالنىپ 

دان شىعىپ بارا جاتقاندا جىالندار وزىنەن ءوزى قاق ايرىلىپ ورتاسىنان جول اشادى، قايتا جولعا ءتۇسىپ ءجۇرىپ جول
كەتەدى. ءوزى كورگەن ۇلكەن اق ۇيگە جاقىنداپ كەلگەندە ىشىندە كۇبىرلەپ سويلەسكەن ادام داۋسىن ەستيدى، 

زبەن سويلەسىپ وتىرعان الگى جىالن ەكەن. قىزعا دەپ، ءۇي سىرتىندا تىڭداپ تۇرسا، قى« بۇل نە بولدى ەكەن»
 ءۇيدىڭ انسون». ايتادى ءبارىن ۋاقيعانىڭ بولعان جىالپ قىز. ەكەن وتىر دەپ—«نەگە قايتىپ كەلدىڭ؟»شەشەسى: 

 ءبىراق ەپ،د كەلەر ارتىمنان دە ءالى وتىردىم كۇن ءبىر الدىندا ەسىكتىڭ كىرەتىن استىنا جەر وسى كوشىرىپ ءبارىن
ز ماعان قايتا بار دەپ قيناماڭىز، مەن ەندى وعان قايتا ءسى كەلسە، ول ەندى، كەلدىم سوڭ سونان كەلمەدى، ول

بارمايمىن، ول مەنى المايمىن دەپ ءۇش قايىرا ايتتى جانە مەن وعان سونشا جاقسىلىق جاسادىم، قويشى باسىن 
 جىالعاندا زقى. جىبەردى جىالپ قىز سولقىلداپ دەپ—،«پاتشالىققا كوتەردىم، ول سوندا دا جاقسىلىقتى بىلمەيدى

 رىپتۇ ەستىپ ءبارىن ول. قاھارالندى دەپ—،«ەگەر ەندى ونى كورسەم شاعىپ ولتىرەمىن»شەسى اشۋالنىپ: شە
 ينەسىنەنبە ادام دەپ، «عوي كۇيەۋ جاتقان كەلە وسى» سوندا. جاقىندادى ۇيىنە تارسىلداتىپ ادامشا جاتقان كەلە جاڭا
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 نىپقاھارال شەشەسى بارعانىندا، كىرىپ دەپ—،«اسساالۋماعااليكۇم». شەشەسى قىزدىڭ ەندى بەينەسىنە جىالن
 ەشىرۋىنك كەمشىلىكتى بولعان جالىنىپ، ايتىپ جوقتى-بار قۋسىرىپ، قولىن ەكى ول. كەلدى تۇرا ىسقىرا ورنىنان
 وعان دا ابولس كەمپىر سول. ەكەن كەمپىر كەلگەن كەلبەتتى ءتۇستى، قالپىنا ادام قايتىپ رايىنان جىالن سۇرادى،
 رمانقۇ. دەدى—«قىزىمدى نەگە قۋىپ جىبەردىڭ؟»زىنان ون ەسە سۇلۋ ەكەن، سوندا كەمپىر ايتتى: قى بەرگەن
 كەيىن نالدە وتىرىپ، ۇندەمەي ءبىراز تارتقانداي تارازىسىنا وي ءسوزىن ەكەۋىنىڭ. ايتتى ءبارىن جاعدايدىڭ بولعان

ى. داالدان ءبىر قايناپ تۇرعان ساماۋىر كەتت شىعىپ تىسقا ازىرلەۋگە اس دەپ، «تەكسەرەم دە الدە جارايدى،»
ەنە، اناداعى ءسىزدى قۋعان وت »اكەلدى، ەكەۋى وتىرىپ شاي ءىشتى. شاي ءىشىپ وتىرعاندا ول ءسوز باستادى. 

 اليبى كۇرسىنىپ، ءبىر اۋىر كەمپىر سوندا .دەدى—،«نە، سول ماعان جۇمباق، سونىڭ سىرىن ماعان ايتىڭىزشى
 :دەدى

ول مەنى جاستايىمنان وقىتقان مولدا ەدى، ءوزى اسا سيقىر ادام ەدى، مەنى وقىتىپ ءوزىنىڭ مولدالىق دارەجەسىنە »
ر ىجەتكىزىپ، ءبىراق ماعان سيقىر وقۋىن وقىتپادى. سيقىر كىتابى بار ەدى سول كىتاپتى وزىنەن تاستامايتىن، ول ءارب

ايدا ءبىر جەتى ۇيىقتايتىن ەدى، مەن سول ۇيىقتاعاندا سيقىر كىتابىن الىپ وقي بەرەتىن بولدىم، ايىنا جەتى كۇن 
ساباق وقيمىن، ول ويانار الدىندا كىتابىن ورنىنا قويامىن، سونان، قويشى، سيقىر كىتاپتى تۇگەل وقىپ بىتۋگە 

بولۋ ونەرىن عانا تەز ۇيرەندىم، باسقاسىن تەز ۇيرەنە المادىم. مەنىڭ جاقىندادىم، ءبىراق جىالن بولۋ جانە قايتا ادام 
 مەن. ىدەد—،«وقۋىڭ بىتۋگە جاقىندادى، ەندى سەن ۇيىڭە قايتاسىڭ»وقۋىم بىتۋگە جاقىنداعاندا مولدا ايتتى: 

 وقۋىڭ» ەدى، الۋ ىپلءبى جاتقا ءبارىن كىتاپتىڭ سيقىر الگى ويىم سونداعى قايتپادىم، ۇيىمە كەيىن بىتىرگەننەن وقۋدى
دەپ كونبەدىم. سويتسەم مەن بىلمەيمىن، مەن قايتپايمىن « ردە تۇرامجە وسى ءازىر ،«دەسە اپارامىن ۇيىڭە ءبىتتى،

دەگەنگە الگى قۇزعىن مەندە كەۋىلى بار ەكەن دەپ ويالپتى، ءبىر كۇنى ماعان ايەل بول دەگەندەي ءسوز ايتتى. 
جىبەردىم سيقىرمەن، ول قاپ دەپ قاپى قالدى، ول مەنىڭ نەگە قايتپاي جۇرگەنىمدى مەن اشۋالنىپ ونى تىشقان ەتىپ 

 سوندا ءبىراق ءبىلدى دە، بارماعىن تىستەپ قاال بەردى.
رتايدىق. ۇش باال تۋدى، ءبىز قا-مەن كىتاپتى الىپ ەلىمە قايتتىم. ءوزىمنىڭ سۇيگەن كىسىمە قوسىلدىم. سونان ەكى

تاعا وراپ، تەڭگە سالىپ قويدىم. سويتسەم الگى قۇزعىن مولدا سونى باعىپ ءجۇرىپتى دە، كەيىن الگى كىتاپتى اق ما
تەڭگە تەسىپ كىرىپ، ادام بوالتىن قاعازىن جەپ، ادام قالپىنا ءتۇسىپتى. ءتۇن ورتاسى بولعاندا ۇستىمە بىرەۋ ىستىق 

ىپ ءولتىرىپ، ەندى مەنى ىزدەپ ءجۇر سۋدى شاشىپ جىبەردى، كوزىمدى اشىپ السام الگى مولدا، شالىما پىشاق سال
ەكەن، مەن دەرەۋ جىالن بوال كەتتىم، سويتكەندە الگى وت بولىپ ماعان الپ ەتتى، مەن اتىلىپ قاشتىم، ول مەنى 
قۋدى، سونان ساعان تاپ بولدىم، سەن ونى ءولتىرىپ، مەنى جاۋىمنان قۇتقاردىڭ، اجالدان قۇتىلعان سوڭ مەن 

اقىرى سەن دە قىزىمدى تاستادىڭ، بۇگىن كەلمەي قالعاندا مەن سەنى شاعىپ ولتىرەمىن ساعان قىزىمدى بەردىم، 
—،«دەپ وتىر ەدىم، الدىڭا كەلسە اتاڭنىڭ قۇنىن كەش دەگەن، سوندىقتان سەن ماعان قايتا كۇيەۋ باال بوال االسىڭ

 .دەدى
 جەر ۇستىنە شىققان سوڭ ءتورت» اس ءىشىپ بولعان سوڭ ءبىر قااليى قوڭىر ساندىق الىپ قولىما ۇستاتتى دا:

 .دەدى—،«قانات اق وتاۋدىڭ ورنىنداي جەردى دوڭگەلەتىپ سىزىپ الىپ، مىنانى باسىڭا جاستانىپ جاتىپ ۇيىقتا
كەمپىرمەن قوش ايتىسىپ كەتىپ قالدى، جەر بەتىنە شىققان سوڭ ءتورت قانات اق وتاۋدىڭ ورنىنداي، جەر سىزىپ 

ۇرسا، ءتورت قانات اق وتاۋدىڭ ىشىندە جاتىر، قاسىندا ءبىر قىز جاتىر، اناداعى قىزداي الىپ ۇيىقتادى، ەرتەڭگىسىن ت
سۇلۋ ەمەس ەكەن، داالعا شىقسا مالى دا شامالى، العاشقىداي كوپ ەمەس ەكەن، ۇيگە كەلىپ كيىنەيىن دەپ قاراسا، 

ان ايەلىن وزىنىڭ تاعىنا وتىردى. سونالگى ونىڭ پاتشالىق كيىمىن اال كەلگەن ەكەن، پاتشالىق كيىمىن كيىپ بارىپ ء
تاتتى تۇرىپ، دۇنيەدەن والر دا كەتكەن -ورداعا كوشىرىپ الىپ، بىرنەشە جىل پاتشالىق ءومىر سۇرگەن ەكەن، ءتاتۋ

 ەكەن دەيدى.
 . مايلىقاراشانىڭ ەرتەگىسى23

 جاندوس، ورتانشىسىنىڭ اتى تاباناقەرتەدە ءبىر باي بار ەكەن. ول بايدىڭ ءۇش باالسى بار ەكەن. ۇلكەنىنىڭ اتى 
ەكەن. ەڭ كىشىسىنىڭ اتى مايلىقاراشا ەكەن. مايلىقاراشا ءۇش جاسار ەكەن. ءبىر كۇنى ەكى اعاسى مال تابامىز دەپ 

—،«جارايدى، جۇرسەڭ جۇر»اعاالرى ايتتى: «. اي، اعاالر، مەن بىرگە بارامىن»جولعا شىقتى. مايلىقاراشا ايتتى: 
ندە تاستىڭ تۇبى سول. كەلدى تاسقا ۇلكەن ءبىر جاتىپ كەلە. كەتتى امانداسىپ شەشەسىمەنەن-اتا ۇشەۋى. دەدى

 .دەدى—،«قورقامىن مەن—دەدى،—اي، اعاالرىم ورتادارىڭا جاتقىز،»قوندى. ۇشەۋى جاتتى. مايلىقاراشا ايتتى: 
 يدەيۇ ءبىر قىلىپ قاستىق اعاسى ەكى. ەكەن ۇيىقتايدى ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش مايلىقاراشا. جاتقىزادى اعاسى ەكى
راشا وياندى. ءبىلدى، ەكى اعاسىنىڭ قاستىق قىلىپ بايالپ كەتكەنىن. مايلىقا. قاندى ۇيقىسى. كەتتى بايالپ تاسقا

 لىقاراشاماي. دەدى—«مۇنى نە قىالسىڭ؟»ءبىلىپ، تاستى كوتەرىپ، ەكى اعاسىنا الىپ كەلدى. ەكى اعاسى ايتتى: 
. تاعى ادىتاست شەشىپ اعاسى ەكى. دەدى—،«قىالمىن باس سوعان ەدى، جوق باسى ىعىنىڭۇرش شەشەمنىڭ»: ايتتى
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اي، اعاالرىم، »كەلە جاتىپ ءبىر تەرەك تۇبىنە كەلدى. ۇشەۋى سول جەرگە قوندى. مايلىقاراشا ايتتى: -دا كەلە
 ۇشء. كەتتى بايالپ تەرەككە ول دا تاعى. جاتقىزدى اعاسى ەكى. دەدى—،«جاتقىز ورتادارىڭا—دەدى،—قورقامىن،

مۇنى »تەرىپ ەكى اعاسىنا الىپ كەلدى. ەكى اعاسى ايتتى: كو دا تاعى تەرەكتى. وياندى قانىپ ۇيقىسى سوڭ كۇننەن
. دەدى—،«قىالمىن ساپ سوعان. ەدى جوق سابى ۇرشىعىنىڭ شەشەمنىڭ»: ايتتى مايلىقاراشا. دەدى—«نە قىالسىڭ؟

 الىپ، پاتى بۇالندى مەن قۇالن الدى، قىلىپ جاي ءبىر مايلىقاراشا جاتىپ كەلە كەلە. تاستادى شەشىپ اعاسى ەكى
ى اعاسىنا تاۋداي قىلىپ ءۇيىپ بەرىپ، مال تابام دەپ كەتتى. كۇن باتىس جاقتا ءۇش الىپ بار ەكەن. سول ەك

، ول قاتىن ن وتىر ەكەنباتىردى ىزدەپ كەتتى. ءبىر ۋاقىتتا جەتەدى ەكەن. ۇلكەنىنىڭ ۇيىنە كەلدى. ءبىر سۇلۋ قاتى
 ايلىقاراشام. دەدى—،«اي، بيشارا، بايىمنىڭ كەلەتۇعۇن ۋاقىتى بولدى. كىشكەنە قىمىز ءىشىپ شىعا عوي»ايتتى: 
 قاتىن. دەدى—«قايسى؟ جولى بايىڭنىڭ! قۇرىسىن اتىم مايلىقاراشا قويماسام، ءىشىپ ساباسىمەنەن ساباڭدى»: كەتتى

اتىسپاق »: ايتتى تۇرىپ مايلىقاراشا. ەكەن جاتىر كەلە الىپ. جاتتى كەلىپ جولىنا ىقاراشامايل. كورسەتتى جولىن بايىنىڭ
. دەدى—،«كەرەك الىسپاق دەگەن، باسى اتاڭ اتىسپاق»: ايتتى الىپ وندا. دەدى—«كەرەك پە، الىسپاق كەرەك پە؟

: ايتتى اتىنىناق الىپتىڭ. كەلدى ۇيىنە ورتانشىسىنىڭ. كەستى باسىن ۇرىپ، الىپ مايلىقاراشا ەدى، كەتىپ الىسا ەكەۋى
مايلىقاراشا بارىپ جولىندا جاتتى. كەلە جاتقانىندا تۇرەگەلىپ: «. كەتتى اڭعا»: ايتتى قاتىن. دەدى—«قايدا؟ بايىڭ»
. دەدى—،«كەرەك الىسپاق دەگەن، باسى اتاڭ اتىسپاق». دەدى—«اتىسپاق كەرەك پە، الىسپاق كەرەك پە؟»

سۇلۋ  داياي ءبىر. كەلدى ۇيىنە كىشىسىنىڭ ەڭ ەندى. كەستى باسىن ۇرىپ الىپ مايلىقاراشا ەدى، الىسىپ ەكەۋى
: تىايت مايلىقاراشا. دەدى—،«كەتتى اڭعا»: ايتتى كەلىنشەك. دەدى—«بايىڭ قايدا؟»كەلىنشەك وتىر ەكەن. 

 ۇشىپ جاتقاندا كەلە الىپ. جاتتى جولىندا كەلىپ مايلىقاراشا. كورسەتتى قاتىن. دەدى—«قايسىسى؟ جولى بايىڭنىڭ»
—،«اتىسپاق اتاڭ باسى دەگەن، الىسپاق كەرەك»ەدى. د—«پە؟ كەرەك الىسپاق پە، كەرەك اتىسپاق». تۇرەگەلەدى

 الىپ كوشىرىپ ءۇيىن ۇشەۋىنىڭ. كەستى باسىن ۇرىپ الىپ مايلىقاراشا الىسسا ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش ەكەۋى. دەدى
. الدى ءوزى ۇيىنء كىشىسىنىڭ. بەردى اعاسىنا ورتانشى ءۇيىن ورتانشىسىنىڭ سىنا،اعا ۇلكەن ءۇيىن ۇلكەنىنىڭ. كەلدى

وزى »ويتىپ، ءۇش اۋىل بولىپ وتىردى. ءبىر زاماندا ەكى اعاسى بۇل كىشى ءىنىسىن كۇندەپ ولتىرەيىك دەدى. ءءس
 نىڭوزى»ء: ايتتى ۋاقىتتا ءبىر. دەدى—«ولتىرەمىز؟ قاالي مۇنى—اقىلداسىپ، ەكەۋى دەپ—سۇلۋ قاتىن الدى،

انجارىن ۇرالپ الىپ، ەسىككە بايالپ قويدى. ق. دەدى—،«قويايىق بايالپ كولدەنەڭ ەسىككە الىپ، ۇرالپ قانجارىن
 جۇگىرىپ شامايلىقارا. سالدى ايقاي دەپ—«مايلىقاراشا، مايلىقاراشا، جىلقىنى ۇرى الدى!»جىلقىنى دۇركىرەتىپ ايداپ: 

 ۇرتىنداج مايلىقاراشا. ەكەن جاتىر كەتكەلى كوشىپ اعاسى ەكى اتقاندا تاڭ. تۇستىء كەسىپ قانجارى اياعىن. شىقتى
ايعىرىن الىپ كەتتى. قاتىنى جانىنا قانجارىن، شاقپاعىن تاۋىپ بەرىپ، جىالي جىالي كەتتى. ءبىر -الدى. قاتىنىن، اتق

 ەكى»: ايتتى جوق مۇرنى. دەدى—«ادامسىڭ؟نەعىپ جۇرگەن »زاماندا ءبىر مۇرنى جوق كەلدى. مايلىقاراشا ايتتى: 
. «تاستادى شاۋىپ مۇرنىمدى اعام ەكى كۇندەپ—دەدى،—ەدىم، ءبىلۋشى يىسكەپ دۇنيەدەن جەر ءوزىم. ەدى بار اعام

 وزىك. دەدى—«قايدا؟ كوزىڭ سەنىڭ»: ايتتى وعان. كەلدى جوق كوزى ءبىر ۋاقىتتا ءبىر. بولدى جولداس ەكەۋى
. دەدى—،«تاستادى ۇرىپ كوزىمدى كۇندەپ—دەدى،—ەدىم، قىراعى ءوزىم. ەدى بار اعام ەكى»: ايتتى جوق

 قولى. دىدە—«قولىڭ قايدا؟»بولدى. تاعى ءبىر ۋاقىتتا ءبىر قول جوق كەلدى. مايلىقاراشا ايتتى:  جولداس ۇشەۋى
—،«تاستادى شاۋىپ قولىمدى كۇندەپ ەكەۋى. ەدىم شەبەر جوق ەلدە ءوزىم ەدى، بار اعام ەكى»: ايتتى جوق
يلىقاراشا ايتتى، مۇرىنى جوققا: ما. دەدى جازىاليىن بولىپ ءتاۋىر قولدارى اياق. بولدى جولداس تورتەۋى. دەدى

 حاننىڭ سول بار، حان ءبىر جاقتا اناۋ»: ايتتى يىسكەپ جوق مۇرىنى «ەكەن؟ بار نە—دەدى،—يىسكەشى،»
 قارا قىمدىتو ەر كۇمىس ءبىر ەكەن، قۇبىل مايلىقاراشا. دەدى—،«جاتىر قىلىپ توي ۇزاتقالى قىزىن كەلىپ كۇيەۋى
ۇيەۋ قىزى سەيىلگە شىعىپ ءجۇر ەكەن. مايلىقاراشا كۇيەۋىنىڭ الدىنان وتە بەردى. ك حاننىڭ. كەتتى بولىپ ات جورعا

زى حاننىڭ قىكۇيەۋ بوزباالالر جىيىلىپ قۋدى، ۇستاتپادى. ەندى قىزدارىنىڭ الدىنان وتە بەردى. قىزدار قۋدى. 
الدىنان شىعىپ ەدى، مايلىقاراشا تۇرا قالدى. قارا جورعانى ءمىنىپ الدى. مايلىقاراشا الدىن اشىق، ارتىن تۇمان قىلىپ، 
قاشىپ كەتتى. جولداستارىنا الىپ كەلدى. قىزدى قاتىن قىلىپ المادى. قارىنداس قىلىپ الدى. كۇندەردىڭ كۇنى 

—،«ماعان ءبىر مىسىق تاۋىپ بەر»عا شىققالى جاتقاندا، قىز مايلىقاراشاعا ايتتى: بولعاندا مايلىقاراشاالر ءبارى اڭ
 دەردىڭكۇن. كەتتى اڭعا دە دەدى—،«اناۋ تاۋعا شىقپا»اشا ءبىر مىسىق تاۋىپ بەردى. قىزعا ايتتى: مايلىقار. دەدى
 جەي دىم،ە تاۋىپ مەيىز ءبىر عوي، كەلە مىسىعىم،»: ايتتى مىسىعىنا الىپ تاۋىپ مەيىز ءبىر قىز بولعاندا كۇنى
. قىز مەيىزدى مىسىق كەلمەگەن سوڭ كەتتى ويناپ دەدى—،«بارايىن تۇر، تۇرا»: ايتتى مىسىق. دەدى—،«عوي

—،«ەدىم قويىپ جەپ ويبۇي،»ء: ەندى قىز. دەدى—«مەيىز قايدا؟»ءوزى جەپ قويدى. ءبىر ۋاقىتتا مىسىق: 
 وت ويۋعاق قىلىپ اس مايلىقاراشاالرعا قىز. كەتتى قاشىپ ءسوندىرىپ، وتىن قۇيرىعىمەنەن اشۋالنىپ مىسىق. دەدى
ەگەن تاۋعا كەلىپ قاراسا، ءبىر جامان قاراشا ءۇي تۇر ەكەن. قاراشا ۇيگە جۇگىرىپ د شىقپا ماناعى. المادى تابا

 پىردىڭكەم قىز. دەدى—«شىراعىم، باسىمدى قاراپ بەرشى؟»كەلدى. ءبىر كەمپىر وتىر ەكەن. جامان كەمپىر ايتتى: 
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دى. ەكەن، قىز وت الىپ كەل كەمپىر جالماۋىز ءوزى. وتىردى سورىپ قانىن تىزەسىنەن كەمپىر. وتىردى قاراپ باسىن
 قۋ بوپ وتىر ەكەن. ءبىلدى. مۇرنى جوقتى تاستاپ،-ءبىر ۋاقىتتا مايلىقاراشا كەلدى. قىزدىڭ بەتىندە قان جوق، قۇپ

ىنان ءبىر ور قازىپ الىپ، تىعىلىپ جاتتى. اياعىن اڭداپ باسىپ كەمپىر كەلدى: اڭعا كەتتى. مۇرنى جوق ەسىكتىڭ الد
 لداقو ساداق-سايمان جوق، ۇيدە مايلىقاراشا»: ايتتى قىز. دەدى—«ساداق قولدا ما؟-مايلىقاراشا ۇيدە مە، سايمان»

 جوق مۇرنى دەگەندە بەرەيىن شىعا. كەتتى سورىپ-سورىپ قانىن قاراتىپ، باسىن كەلىپ كەمپىر. دەدى—،«جوق
شاالر قاشىپ كەتتى. كەشكە مايلىقارا كەمپىر. قالدى ايىرىلىپ اۋىرىپ مۇرنى ەدى، قالىپ قويىپ مۇرىنعا. الدى ۇستاي

كەلدى. ەندى مايلىقاراشا ءوزى قالدى. تاڭ اتتى. اناالر اڭعا كەتتى. كەمپىر كەلىپ، باسىن قاراتىپ، قانىن سورىپ، 
—مەنى ولتىرمەڭدەر،»شىعايىن دەي بەرگەندە، مايلىقاراشا ۇستاپ الدى. كەشكە باسقاالر كەلدى. كەمپىر ايتتى: 

: امايلىقاراش. دەدى—،«جوعىڭا قول، تاعى مۇرنى جوعىڭا مۇرىن، كوزى جوعىڭا كوز بىتىرەمىن ىقول مەن—دەدى،
 مەنى—دەدى،—تاستار، دەگەندە تاستا جۇتىپ، ءبارىن مىناالردىڭ»: ايتتى قىزعا مايلىقاراشا. دەدى—،«جارايدى»

ن كەسىپ، بىردە باشپايىن قويماي ىباس الىپ قانجارىمدى مەنىڭ سوندا. دەدى—تاستاماس، دەگەندە، تاستا جۇتىپ،
 مۇرىن، اجوقق مۇرنى قول، جوققا قولى. تاستادى ايتتى، دەپ تاستا جۇتىپ، ءبارىن اناالردىڭ. دەدى—«شاققايسىڭ!

 ءبىر ىپ،كەس باسىن قىز. تاستامادى ەدى، دەپ تاستا جۇتىپ مايلىقاراشانى ەندى. شىقتى ءبىتىپ كوز جوققا كوزى
دەپ ۇشىپ قونىپ، ۇشىپ قونىپ ءجۇر « كوكەك». مايلىقاراشانى تابا المادى. ءبىر بارماعى شاقتى قويماي باقايىن

ەكەن. قىز ۇستاپ الىپ شاقسا، مايلىقاراشا ىشىندە وتىر ەكەن. اياعى مايلىقاراشانىڭ جازىلدى. مايلىقاراشا ايتتى: 
 راشامايلىقا. دەدى—«ىزدى قايتەمىز؟ق». ىدەد—،«ەندى، قۇدايعا شۇكىر، اياعىمىز جازىلدى. ەلىمىزدى تابايىق»

 پاپارى سول جۇرسە، كوتىمىزدەن قايسىمىزدىڭ قىز—دەدى،—جۇرەيىك، جولىمىزعا ءوز قايسىمىز ار»ء: ايتتى
 جانىنا ىڭءۇيىن مايلىقاراشا. ءجۇردى كوتىنەن مايلىقاراشانىڭ قىز. ءجۇردى جونىندە ءوز ءارقايسىسى. دەدى—،«سالعاي

دا ءوز جولىنا كەلدى. كەلە كەلە جاتىپ، ەكى اعاسىنا كەلدى. ەكى اعاسى مۇنى تانىمادى.  تاستادى بارىپ الىپ
مايلىقاراشا ەكى اعاسىنا ءجونىن ايتىپ ەدى، ەكەۋى ماڭايىنا جۋىتقىسى كەلمەدى. مايلىقاراشا ەكەۋىنىڭ دە باسىن الدى. 

، جانىن جاندانىپ، باي بولىپ وتىردى، بارشا مۇرات ءسويتىپ، ەكى اعاسىنىڭ قاتىنىن ءوزى الىپ، مالىن مالدانىپ
 باسىنا شىقتى.

 . زايىت پەن مىسىق24
بۇرىنعى زاماندا ءبىر كەدەي قارت ديىرمەنشى بولعان. بۇل ديىرمەنشىنىڭ قاتىنى جوق ەكەن. ءۇش قىزمەتكەرى بار 

 ەكەن. كوپ زامان وتكەن سوڭ بۇل قارت ءوزىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە ايتتى:
ەندى شىعارامىن، قارتايدىم. ءقازىر تىنىش ءوز كۇنىمدى ءوزىم كورگىم كەلەدى. سوالي بولسا دا  سىزدەردى مەن—

مەن ءبىرىڭدى الىپ قاالمىن. ماعان قايسىڭىز جاقسى ات كەلتىرسەڭىز، مىنە، سول ولگەنىمشە تۋىسقانداي مەنى 
پ كەتكەن. بىرەۋىنىڭ اتى زايىت شىعى بۇالر سوڭ دەگەن—كۇتەدى. ديىرمەن سول ات كەلتىرگەنىڭىزگە قاالدى،

 اۋىلعا بىرء كەتىپ قارتتان بۇالر. ەكەن جىندى ەساالڭداۋ—زايىت. عابباس—ءۇشىنشىسى رافيك،—ەكەن، ەكىنشىسى
 :زايىتقا جولداستارى جەتكەندە

 زىنءسو دىڭبۇالر زايىت. دەيدى—قال، اۋىلدا وسى اق-بارماي بىرگە بىزبەن. جىندى تاباسىڭ، ات ناعىپ سەن—
دەپ ىلەسىپ قالماعان. بۇالر كەش بولعان سوڭ داالدا ءبىر شۇقىرعا « مەن دە سىزدەرمەن بارامىن»قابىل الماي 

كىرىپ جاتقان. زايىتتىڭ ەكى جولداسى ويانعان سوڭ، زايىتتى وياتپاي قاشىپ كەتەدى. زايىت كۇن شىققان سوڭ 
قورقا شۇقىردان شىعىپ توعايمەن بارا جاتىپ اۋىر -زايىت قورقاويانىپ قاراسا، جولداسى وياتپاي قاشىپ كەتكەن. 

 دانتوعاي زايىتقا ارادا سول. دەيدى—،«مەن ءبىر ءوزىم قالدىم، جاقسى اتتى قايدان تابامىن»وزىنە: -ويالنىپ وز
 :ايتتى زايىتقا. جولىقتى كەلىپ مىسىق اال ءبىر شىعىپ،

 .دەپ—باراسىڭ؟ قايدا—
 جاۋاپ دەپ—،«قايدا بولسا دا بارامىن»دەپ شىنىن ايتپادى. « ايتقانىمەن مۇنان نە قايىروسى مىسىققا »زايىت 
 :مىسىق. بەردى

 ءۇش اعانم سەن. ىزدەيسىڭ ات جاقسى ءبىر سەن. بىلەمىن ىزدەگەنىڭدى نە سەنىڭ كەلتىرەمىن، پايدا ساعان مەن—
 .يدىدە—زدەپ تابا المايسىڭ،ى بويىنشا ءومىرىڭ ءوزىڭ. بەرەمىن ات جاقسى سونداي ساعان ەتسەڭ قىزمەت جىل

. بولدى زاىر قىلۋعا قىزمەت دەپ—،«وسى اال مىسىق ماعان قانداي پايدالى ءسوز ايتتى»زايىت ويعا قالىپ وياليدى. 
 زايىت سىقمى اال بۇل مىسىقتار، كوپ سارايداعى. كىرگىزدى سارايعا سيقىرلى ءبىر كەلىپ الىپ زايىتتى مىسىق اال

ە كىرگىزدى. كەش بولعان سوڭ ەكى مىسىق كەلىپ ويناي باستادى. بىرەۋى زايىتقا كەلىپ ۇيگ قۇرمەتتەپ ەكەۋىن
 دەپ. زايىت ايتتى:« جۇگىرەيىك»ايتتى 
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 ايىتقاز بىرەۋى سوڭ وتكەن ۋاقىت ءبىراز. دەيدى—المايمىن، جۇگىرە. جوق جۇگىرگەنىم بىرگە مىسىقپەن مەن—
دى ءسوندىرىپ ۇيىقتادى. تاڭ اتقان سوڭ زايىتتى وياتىپ، شام زايىت. دەيدى «تاۇيىق» كورسەتىپ ءۇي ءبىر

 جۋىندىرىپ قۇيرىقتارىمەن بەتىن ءسۇرتتى.
 زايىت:

 انبولع جەگىزىپ-ىشكىزىپ تاماق زايىتقا سودان. دەدى—ەكەن، جۇمساق جاقسى ءجۇدا سۇلگىڭىز سىزدىڭ—ء 
 ق ايتتى:مىسى اال بەرىپ، پىشاق كۇمىس مەن بالتا كۇمىس قولىنا زايىتتىڭ سوڭ،

 اكەلىپ لماي،قى زيان دە بىرەۋىنە پىشاقتىڭ كۇمىس مەن بالتا كۇمىس كەل، شاۋىپ پىشەن شابىنىمنان مەنىڭ بار،—
 زايىت. ەردىب كەلىپ الىپ كەلتىرمەي زيان نارسەلەرىنە ىستەپ، ايتقانىنىن مىسىقتىڭ اال زايىت. دەيدى—بەرەسىڭ،

 :ايتتى
 .دەپ—ما؟ بوال نارسەڭىز ايتقان ماعان ەندى—

 مىسىق ايتتى:
 .دەدى—كەرەك، كورسەتۋىڭ قىزمەت كوبىرەك از، قىزمەتىڭ بۇل—

 مىسىق:
 الا زايىت. دەدى—سال، ساراي ءبىر ماعان الىپ بارىن—ءپىشاقتى كۇمىس بالتانى، كۇمىس بۇرعىنى، كۇمىس—

 .ىستەدى دە ءبارىن ايتقانىنىڭ مىسىقتىڭ
 زايىت ايتتى:

 .ايتتى جانە دەپ—ما؟ بار اتىڭىز ايتقان ماعان—
 مىسىق:

 لىپا زايىتتى دەپ—كورسەتەمىن، ءجۇر، كەلسە كورگىڭ اتتى دا بولسا جوق، اتىم بەرەر ساعان ءقازىر مەنىڭ—
 الا. ەكەن جاقسى ءجۇدا بىرى-بىرىنەن تۇر، ات ەكىدەي ون. كوردى زايىت اتتاردى ءوڭدى تاماشا سارايداعى. باردى
 :زايىتقا مىسىق

 .دەيدى—ازىر بەرمەيمىن ءۇش كۇننەن سوڭ بەرەمىن،ك ساعان مەن—
زايىت ىرزا بولىپ، ديىرمەنشىنىڭ جانىنا بارعان ەدى. ديىرمەنشىنىڭ قاسىندا بۇرىنعى جولداستارى وتىر ەكەن. والردىڭ 

 :ايتتى زايىتقا جولداستارى. بولعان سوقىر—بىرەۋى اقساق،—ديىرمەنشىگە اكەلگەن اتتارىنىڭ بىرەۋى
 .دەپ—ڭ قايدا؟اتى سەنىڭ—

 زايىت:
 :كۇلىپ ەسىتىپ ءسوزىن بۇل زايىتتىڭ جولداستارى. دەيدى—كەلەدى، سوڭ كۇننەن ءۇش اتىم مەنىڭ—
 ەپد «وتىر» ديىرمەنشى سوڭ كىرگەن زايىت. دەگەن—كورەيىك، ەكەن، بوالدى قانداي اتىڭ تاپقاپ سەنىڭ—

قا ازعانا تاماق بەرەدى. كەش بولعان سوڭ زايىتتى زايىت ديىرمەنشى دەپ، «جوق اتىڭ جامان، كيىمىڭ». ايتپاعان
 جولداستارىمەن جاتقىزباي قازداردىڭ جانىنا قۋىپ شىعارعان.

ءۇش كۇن وتكەن سوڭ ەرتەمەن التى ات جەككەن پاۋەسكەمەن ءبىر اتتى ارتىنا بايالعان بىرەۋ ديىرمەنشىگە كەلىپ  
 ەنشىدەن سۇرادى:ءتۇستى. ديىرم

 راعان ادام ءبىر سۇلۋ قىز ەكەن. ديىرمەنشى بۇل سۇلۋ قىزعا:سۇ. دەپ—قايدا؟ زايىت—
 ىزق. دەدى—اراسىندا، قازداردىڭ ول ءقازىر جامان، ءتىپتى باسى-ءۇستى. جارامايدى كىرگىزۋگە ۇيگە زايىتتى—

قىزعانىپ  داستارىجول بولىپ، سۇلۋ ءجۇدا زايىت ەدى، جۋىندىرىپ كيگىزىپ، كيىم تازا باسىنا ۇستىنە، شاقىرىپ زايىتتى
 .سوقىر—بىرەۋى اقساق،—كەتتى. بۇل قىز زايىتتىڭ جولداستارىنىڭ اكەلگەن اتىن قاراپ كوردى. كورسە، بىرەۋى

 قىز ديىرمەنشىگە:
 ۇستاپ قولىنان زايىتتىڭ قىز دەپ،—قالسىن، وزىندە دە ديىرمەنىڭ. اكەلدىم ات سىزگە ءۇشىن زايىت مەن مىنە،—

ىزىپ الىپ كەتتى. زايىت ءوزىنىڭ ىستەگەن كۇمىس ءۇيىن كوردى. بۇالر سول وتىرع پاۋەسكەگە جەككەن ات ءۇش
 جەردە وسى سۇلۋ قىزدى الىپ، شاتتىقپەن ءومىر كەشىردى.

 . تاس بولعان شاھار25
فيقتى ۇلى. كۇندەردە ءبىر كۇن بۇل اۋەلگى زاماندا ءبىر شاھاردا ءبىر قارت پەن كەمپىر بولعان ءبىر نىساپتى تاۋ

جىگىت ساپار شىعۋعا ويالپ اتاسىنان، اناسىنان رۇقسات سۇراعان. رۇقسات الىپ كەتىپ بارا جاتىپ، بۇل جىگىت ءبىر 
شاھارعا بارىپ كىرگەن. ول شاھار تاس بولعان. ءاربىر ۇيلەرى ءھام نارسەلەرى، كىسىلەرى كەيبىرەۋى وتىن كەسكەن 

ىمەن تاس بولعان، ءقايسىبىر ادام وتىن كوتەرگەن بويىنشا تاس بولعان. قايبىرەۋى كوشەدە جۇرگەن جەرىندە بالتاس
كىسى سياقتى تاس بولعان. بۇل شاھاردىڭ نە سەبەپتەن تاس بولعانىن بىلمەي، بۇل جىگىت شاھار بويىنشا جۇرگەن. 

دە ى ادام كورمەگەن. بولسا دا پاتشانىڭ ۇيىنجۇرە پاتشانىڭ ۇيىنە كەلىپ كىرگەن. پاتشانىڭ ۇيىندە ءبىر ءتىر-جۇرە
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ۇش ساعات كۇتىپ وتىرعان، ءبىر ادام كورىنەر مە ەكەن دەپ. سول ارادا پاتشا ۇيىنە پاتشانىڭ قىزى كەلگەن. -ەكى
 تجىگى بۇل. دەپ –، «قايدان كەلدىڭ، قايدا باراسىڭ»ول قىز بۇل جىگىتتى كورىپ امانداسقان، ءارى سۇراعان 

بىزگە ءبىر جاقسى تازا كىسى كەرەك ەدى، ءۇش ءتۇن : »ايتقان قىز سوڭ سونان. بەرگەن ايتىپ اياق-نباستا ءبارىن
پاتشا ۇيىندە دۇعا قىلىپ وتىرۋعا، وسىنداي ءۇش كۇن دۇعا قىلىپ وتىرۋشى بولسا، بۇل شاھاردىڭ حالىقتارى جاڭادان 

 بەن ىزق. بولعان ىرزا ەتىپ قابىل ءسوزىن قىزدىڭ جىگىت بۇل. دەگەن—،«ءتىرىلىپ ءوز تۇرىنە قايتاتىن ەدى
ت ۋاعدا قىلعان، ەگەر جىگىت ءۇش ءتۇن دۇعا قىلىپ شاھار حالقى ءتىرىلىپ ءوز سۋرەتىنە قايتسا، قىز جىگىتكە جىگى

 تيمەك بولعان. قىز جىگىتكە ءۇش شام بەرگەن دە ءوزى كەتكەن.
بۇل جىگىت شامدى جاندىرىپ دۇعا وقۋعا كىرىسكەن. ءتۇن ورتاسى بولعان سوڭ، بۇل جىگىت جانىنا سونشا كوپ 
جىندار كەلگەن. جىندار كەلىپ بۇل جىگىتكە دۇعا قىال باستاعان. كەيبىرەۋى وتپەن ورتەمەكشى بولىپ، كەيبىرەۋى 

رىقپاعان. ولىپ، قورقىتىپ قاراعان. بۇل جىگىت ءتىپتى قوۇرماقشى بولىپ، كەيبىرەۋى قورقاتىن نارسەمەن قورقىتپاقشى ب
ءتۇن ورتاسى وتكەن سوڭ جىننىڭ ءبارى دە جوق بولعان. تاڭ اتقان سوڭ، بۇل جىگىت جاتىپ ۇيىقتاعان. ءبىر 

 دەپ. جىگىت جاۋاپ بەردى: « قاندايسىڭ»ۋاقىتتان سوڭ پاتشا قىزى بۇل جىگىت جانىنا كەلىپ سۇراعان 
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 جاندىرىپ شام جانە ءتۇن ەكىنشى. كەتتى تاعى قىز. دەپ—ەتىمەن ساالمات قالدىم،قۇدىر قۇدايدىڭ شۇكىر، قۇدايعا—

. قورىقپادى ىءتىپت جىگىت. بولدى قورقىنىشتى قاتتى دە تۇننەن وتكەن بۇرىنعى ءتۇنى ەكىنشى. كىرىستى دۇعاعا
كەلىپ  ان سوڭ قىز جانەۋاقىتت ءبىر. ۇيىقتادى جاتىپ جىگىت بۇل. كەتتى دا تاعى جىندار سوڭ اۋعان ورتاسى ءتۇن

 بۇرىنعى سۇراعانداي تاعى سۇرادى. بۇل قىز ءبىراز وتىرىپ كەتىپ قالدى.
ءۇشىنشى ءتۇن بۇل جىگىت جانە شامدارىن جاعىپ دۇعا وقۋعا كىرىستى. بۇل ءتۇن بۇرىنعىدان دا ءتىپتى جامان  

قورقىنىشتى بولدى. بۇل قورقىنىشتى تىلمەن ايتىپ، قاعازعا جازىپ بىتىرە المايدى. ءتۇن ورتاسى اۋعان سوڭ جىندار 
 ەلگەن ەدى، جىگىتكە ايتقان:كەتتى. جىگىت جاتىپ ۇيىقتادى. ەرتەڭگىسىن قىز جانە ك

 ناعىپ حالىقتىڭ قوي، جازىپ دۋالعا جانە كۇن ءتورتىنشى شەكتىڭ، ماشاقات ءتۇن ءۇش سەن جىگىت، اي،—
 النار. كىم مۇنداي ىستەدى دەپ.اشۋ اتام مەنىڭ ەتپەسەڭ والي دە ەگەر. تىرىلگەنىن

پ حالىقتار ءتىرىلىپ جۇرە باستادى. پاتشا دا ءتىرىلىقىز ايتۋىنشا، ءتورتىنشى ءتۇن وتكەن سوڭ تاڭ اتقاندا ءاربىر 
 ازۋدىج دۋالداعى ارادا سول. دەپ—«كىم بۇل ءىستى ىستەگەن؟»ءوزىنىڭ ۇيىنە كىرگەن ەدى. اشۋالنىپ سۇراعان: 

 اقىتتا پاتشانىڭ قىزى اتاسى جانىنا كەلىپ، اتاسىنا ايتقان:ۋ سول. كورگەن وقىپ
 :سۇراعان قىزىنان پاتشا. ءتىرىلتتى سىزدەردى قىلىپ، دۇعا ءتۇن ءۇش جىگىت وسى مىنە،—
 :ايتقان قىزى پاتشا. دەپ—بولدىڭ؟ بەرمەكشى نە جىگىتكە ول—
جىگىتتى ءتىپتى جاقسى كورىپ، قىزىن  بۇل پاتشا. دەگەن—بولدىم، تيمەك ءوزىم تىرىلتسە، سىزدەردى ەگەر—

بەرمەك بولدى. سول ساعات توي قىلىپ، قىزىن بۇل جىگىتكە بەرگەن. سونان بۇل پاتشا وپات بولعان سوڭ، بۇل 
 جىگىت پاتشا ورنىنا پاتشا بولىپ، قىز ەكەۋى جاقسى ءومىر سۇرگەن.

 . كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىز26
ر كەمپىر بولىپتى. بۇل كەمپىردىڭ پەرزەنت دەگەندە جالعىز باالسى بولىپتى، مال بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر جەسى

دەگەندە ون شاقتى ەشكىسى بولىپتى. باال ەشكىلەرىن باعىپ جۇرەدى. ءبىر كۇندەردە ەشكىلەرىن داالدا جايىپ 
كۇندە  بۇل كيىكتەردىءجۇرىپ، ءبىر توپ كيىكتى كورەدى، ونىڭ ىشىندە ءبىر التىن ءمۇيىزدى كيىك جۇرەدى. باال 

 كورىپ ءجۇرىپ، ءبىر كۇندەرى شەشەسىنە كەلىپ:
 الىپ، تاپۇس كيىكتى شۇبار وسى. بار كيىك شۇبار ءبىر ءمۇيىزدى التىن ىشىندە كوردىم، كيىك توپ ءبىر داالدا—

 .دەيدى—ەدى؟ مە بەرەر سىيلىق ماعان حان قىلسام، تارتۋ حانعا
 شەشەسى:

 التىن ،ءجۇرىپ جايىپ ەشكىلەرىن داالدا باال كۇندەرى ءبىر. دەيدى—ن سىيلىق بەرەر،حا بار، الىپ الساڭ، ۇستاي—
. دىجۇرە الىپ حانعا. االدى ۇستاپ كيىكتى شۇبار الگى باال ارادا سول. كورەدى دا تاعى كيىكتى شۇبار ءمۇيىزدى

 :دە كورەدى ءۋازىر جانىندا ءۇيىنىڭ حاننىڭ جاتقاندا، اپارا حانعا
 :باال. دەيدى—اق قوي، ماعان سىيالپ كەت،-عا اپارمايحان مۇنىڭدى—
 .بەرمەيدى ۋازىرگە دەپ—اپارام، وزىنە حاننىڭ جوق، جاتقانىم اكەلە ساعان جوق،—
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 باال التىن ءمۇيىزدى شۇبار كيىكتى حانعا تارتۋ قىالدى. حان ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ:
 . سوندا ءۋازىر:دەيدى—ما؟ بوال بەرۋگە سىيلىق تارتۋىنا باالنىڭ بۇل—
: بوالدى اناتىق ەكى ونىڭ بوالدى، تاق ءبىر قوياتىن استىنا كيىكتىڭ بۇل. بولمايدى بەرۋگە سىيلىق بۇعان جوق،—

 تاقتىڭ تىنال سول كيىك. مالىنعان سۋىنا كۇمىس ءبىرى مالىنعان، سۋىنا التىن ءبىرى. كۇمىس ءبىرى التىن، ءبىرى
قىزىعىن كورگەندەي بوالسىز. ءسىزدىڭ سالتاناتىڭىز سوندا كەلىسەدى. باال سونى  دۇنيەنىڭ ويناعاندا، تۇرىپ ۇستىندە

 .دەيدى—تاۋىپ اكەلسىن، سوندا سىيلىق بەرۋگە بوالدى،
 سوندا حان باالعا:

 التىن، بىرىء قاناتىنىڭ ەكى. بوالدى قاناتى ەكى جاعىندا ەكى ونىڭ بوالدى، تاعى قوياتىن استىنا كيىكتىڭ بۇل—
—كۇمىس سۋىنا مالىنعان. سونى تاۋىپ كەل. سوندا سىيلىق بەرەمىن، ال تابا الماساڭ، باسىڭدى االمىن، كىنشىسىە

 .دەيدى
 باال مۇنى ەستىپ، جىالپ شەشەسىنە كەلەدى. شەشەسى:

 .شىعادى جولعا دەپ—اكەلەيىن، تاۋىپ ىزدەپ ءوزىم قوي، اق-جىالماي بوال بۇعان! باالم ويباي،—
ءبىر جەرلەرگە كەلسە، ءبىر توپ كيىك داالدا جايىلىپ جۇرەدى. توپ كيىكتىڭ ار جاعىندا جەردىڭ جارىعىن جاماپ  

 ءبىر كەمپىر وتىر ەكەن، بۇعان كەلىپ، جۇمىسىنىڭ ءمانىن ايتادى. سوندا جەر جاماپ وتىرعان كەمپىر:
ىنا مىڭ ءدىلال ، باالنىڭ قولىستەيدى سوندا ستەسە،ى تاعىن كيىكتىڭ. بار شاھار ءبىر جاعىندا بەر شاھارىنىڭ مىسىر—

 .دەيدى—بەرىپ، سوعان جىبەر،
نىڭ مۇلكىن بەرىپ، ەشكىلەرىنىڭ بارلىعىن دا بەرىپ، و-سونان باالنىڭ شەشەسى ۇيىنە قايتىپ كەلىپ، بارلىق دۇنيە

 ى.ءدىلال قۇراستىرىپ بەرەدۇستىنە ءوزى نەشە جىل مال باعۋعا ءبىر بايعا جالدانىپتى. ءسويتىپ، باالسىنا مىڭ 
باال مىڭ ءدىلالنى الىپ، كيىك استىنا قوياتىن تاقتى جاسايتىن مىسىر شاھارىنىڭ جانىنداعى شەبەرگە جۇرەدى. بىرنەشە 
كۇن ءجۇرىپ، شەبەرگە كەلەدى. باال شەبەرگە كەلىپ، وسىنداي كيىك استىنا توسەيتىن تاقتى ىستەتۋگە كەلگەنىن 

 ايتادى. سوندا شەبەر:
 .دەيدى—ز، ىستەي االمىن،بەرسەڭى ءدىلال مىڭ—

سونىمەن مىڭ ءدىلالسىن شەبەرگە بەرىپ، كيىك استىنا قوياتىن تاقتى ىستەتىپ الىپ، باال ۇيىنە قايتادى. كەلە جاتسا، 
جولىندا ءبىر ۇلكەن بايتەرەك تۇر ەكەن، ونىڭ تۇبىنە كەلسە، ەكى قۇدىق بار ەكەن، بىرىنشىسىندە التىن سۋ، 

نشىسىندە كۇمىس سۋ بار. باال سول ارادا الىپ كەلە جاتقان تاقتىڭ ءبىر قاناتىن التىن قۇدىققا، ەكىنشى قاناتىن ەكى
مالىپ االدى. باال تاقتى الىپ، ۇيىنە كەلەدى. ەرتەڭىندە حانعا الىپ بارادى. ايتقانىنداي تاقتى -كۇمىس قۇدىققا مالىپ

ءۋازىرىن  سالتاناتىن كەلتىرىپ تۇرادى. حان-نا قويعاندا، كيىك ويناپ، ءسانباياعى التىن ءمۇيىزدى شۇبار كيىكتىڭ استى
 شاقىرىپ الىپ، اقىلداسادى.

 سوندا ءۋازىر:
 التىن ۇلۋس ءبىر وسكەن استىندا جەر پالەندەي ەندى. بولمايدى بەرۋگە سىيلىق ءالى دا مۇنىسىنا. تاقسىر جوق،—

اتىڭىز مۇنان ءارى كەلىسەر ەدى. باال سونى سالتان-ءسان ورناتسا، الدىنا ەسىك ءسىزدىڭ اكەلىپ سونى بار، اعاش
 .دەيدى—تاۋىپ اكەلسىن، ەسىك الدىنا ورناتسىن. سول ۋاقىتتا سىيلىق بەرۋگە بوالدى،

 سوندا حان:
—ەرەمىن،ب سىيلىق سوندا ورنات، الدىنا ەسىگىمنىڭ، مەنىڭ اكەلىپ، اعاشتى التىن وسكەن استىندا جەردىڭ سول—

 .دەيدى
باال تاعى دا التىن اعاشتى ىزدەپ كەتەدى. بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، ءبىر جەرلەرگە كەلسە، الدىنان ءبىر اق 

 جايىن الگى شالعا ايتادى.-ساقالدى شال شىعادى. باال ءوزىنىڭ ىزدەپ كەلە جاتقان جۇمىسىنىڭ ءمان
 اق ساقالدى شال:

ەسىڭ. تاۋدىڭ باۋىرىنان ءبىر قويان كەزدەس تاۋالرعا بيىك بارعاندا جەرلەرگە ءبىر. بەر جۇرە بەتىڭمەن وسى—
قاشار، سەن سول قوياندى قۋا بەر، ول قويان بارىپ ءبىر جەردىڭ ۇڭگىرىنە كىرەر. سوندا ول سول جاقتاعى ۇڭگىرگە 

 ندادەر، سو« ولتىرەمىز»كىرەر، سەن وڭ جاقتاعى ۇڭگىرگە كىر. سوندا قىرىق ۇرىعا كەزدەسەرسىڭ، والر سەنى 
 اراپق ءپىسىرتىپ، ەت ساعان ۇرى قىرىق ۋاقىتتا سول. دە—،«ساتتىڭ ىشىندە ەت پىسىرە االمىن-مەن ءاپ»سەن: 
 باالعا دەپ—شىعادى، ءپىسىپ وزى-وزىنەن ەت قالساڭ، ءتۇرتىپ كەزدىكپەن مىنا سالىپ، قازانعا ەتتى سەن. تۇرار
ڭ. رۋشى بولىپ جۇرەسىءپىسى ەت سوندا دەيىن كۇنگە بىرنەشە سونىمەن—.بەرەدى كەزدىك ساپتى كۇمىس ءبىر

قىرىق ۇرى سەنى ۇڭگىرگە تاستاپ، وزدەرى سىرتقا شىعادى. سول ۋاقىتتا تۇكپىردەگى ءبىر اق ساندىققا كوزىڭ 
تۇسەر. سول اق ساندىقتى اشساڭ، ىشىندە ءبىر كوك ساندىق، بار، سونى اشساڭ، ىشىندە قاعازعا وراۋلى ءدارىنى 

ك كەزەك كەلىپ، ەسى-ارىنى ال دا، ءپىسۋلى تۇرعان ەتكە سال. سول ۋاقىتتا قىرىق ۇرى كەزەككورەرسىڭ. سول ءد
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الدىندا ولە بەرەدى. سونان كەيىن سول ۇڭگىردىڭ ءىشىن اراالپ جۇرسەڭ، ىزدەگەن التىن اعاشىڭ سوندا تۇرار. سەن 
ن قىسىپ، قولىڭمەن ۇستارسىڭ. ەكى اياعىڭمە سول ارادا دارەت الىپ، ەكى پارىز ناماز وتە دە التىن اعاشتىڭ بۇتاعىنان

اعاشتىڭ تۇپكى تامىرىن باسىپ، ەكى كوزىڭدى جۇمساڭ، سوندا تاڭ اتا حاننىڭ ەسىگىنىڭ الدىنا اعاش ءوزى كەلىپ 
 .دەيدى—ورنار،

ەرەدى. ب باال شالدىڭ ايتۋىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، تاۋدىڭ ۇڭگىرىنەن ءبىر قويان قاشادى. باال قاشقان قوياندى قۋا
قويان ءبىر جەردىڭ ۇڭگىرىنە كىرەدى، باال دا كىرىپ كەتەدى. ايتقانىنداي، ۇڭگىردە ەكى تەسىك كەزدەسىپ، قويان 

 سول جاقتاعى ۇڭگىرگە كىرىپ كەتەدى، باال وڭ جاقتاعى ۇڭگىرگە كىرىپ كەتەدى.
تىرمەكشى بوالدى. سول ارادا باال ۇڭگىردىڭ ىشىنە كىرىپ كەلسە، باالعا قىرىق ۇرى كەزدەسەدى. بۇالر باالنى ول

لەزدە ەت پىسىرە االتىنىن ايتادى. باال ەتتى قازانعا سالىپ، باياعى شال بەرگەن كەزدىكپەن ەتتى ءتۇرتىپ قالعاندا، 
 وزى ءپىسىپ بوالدى.-ەت وزىنەن

ىعا ەت ىرىق ۇرسونىمەن والر باالنى ولتىرمەيتىن بولىپ، ەت پىسىرۋگە قويادى. باال ءبىرسىپىرا ۋاقىت سول ق
كە تويعان ەت»ءپىسىرىپ جۇرەدى. ءبىر كۇندەردە باال ۇيىقتاپ جاتسا، بۇيىرىنەن باياعى اق ساقالدى شال ءتۇرتىپ: 

 سىنەە ايتقاندارى شالدىڭ باياعى تۇرسا، ويالپ ارادا سول. ەكەن ءتۇسى ويانسا، باال. دەيدى—«سوڭ، ۇمىتتىڭ با؟
اۋىپ جان كىلتتى ىزدەپ ت-ىشتا اق ساندىق تۇر ەكەن. جالمابۇر ءبىر ايتقانىنداي، شال. قارايدى جاعىنا-جان تۇسەدى،

الىپ، اق ساندىقتى اشسا، ىشىندە كوك ساندىق بار ەكەن. ونىڭ ءىشىن قاراسا، قاعازعا وراۋلى دارىگە كوزى تۇسەدى. 
اال سىگىنەن سىرتقا شىعادى. بباال ءدارىنى الىپ ۇرىالردىڭ سىرتقا شىعۋىن اڭديدى. ءبىر كۇندەرى قىرىق ۇرى تە

-جان ەتتى پىسىرەدى دە، ءدارىنى ەتكە شاشىپ جىبەرەدى. سول ارادا قىرىق ۇرى بىرىنەن سوڭ ءبىرى، كەزەك-جالما
جاعىنا قاراپ، ۇڭگىردىڭ ءىشىن ەركىندىكپەن اراالپ -كەزەك ەسىك الدىنا كەلىپ، توپىرالپ ولە بەرەدى. باال جان

ىز ءوسىپ تۇرعان اعاشتى كورەدى. سول ارادا التىن اعاشتى قولىمەن مىقتاپ ۇستايدى دا، جۇرسە، جەر استىندا جالع
 ەكى اياعىمەن تۇپكى تامىرىن باسىپ، ەكى كوزىن جۇمادى.

 ورەدى.اق ك-باال كوزىن اشىپ قاراسا، تاڭ سارعايىپ اتقان، التىن اعاشتىڭ حان ەسىگىنىڭ الدىندا تۇرعانىن ءبىر
ەرىمەن التىن اعاشتى كورەدى. بۇرىنعى بۇرىنعى ما، حاننىڭ سالتاناتى ءتىپتى ارتىپ كەتەدى. تاڭەرتەڭ حان ۋازىرل

 التىن قاناتتى تاقتىڭ ۇستىندە التىن ءمۇيىزدى شۇبار كيىك ويناپ تۇرادى.
بۇيتىپ ءمۇنى كورىپ حان باالعا ريزا بولىپ، سىيلىق بەرۋگە بارلىق ۋازىرلەرىن شاقىرىپ الىپ اقىلداسادى. باالنىڭ 

النى حانعا ايتىپ بۇل با»باقىتى ارتقانىن كورە الماي، ۋازىرلەرى كۇندەيدى. سوندا ۋازىرلەرى جيىلىپ اقىلداسادى: 
تاعى دا ءبىر كەلمەيتىن جەرگە جۇمسايىق. بالەندەي الىستاعى، كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدى تاپسىن. مۇنى بولسا 

 .دىدەي—،«بارۋشىالردىڭ ولمەي قايتقانى جوق. باالنى سوندا جىبەرەيىكدا تابا الماي ولەدى، ەندى ونى ىزدەپ 
 حان ۋازىرلەرىمەن اقىلداسادى:

 :تۇرىپ ءۋازىر باياعى سوندا. دەيدى—بەرەمىز؟ سىيلىق قانداي باالعا كانى،—
 سىزگە ىڭىزداشاع قارتايعان ويىمىزشا، ءبىزدىڭ. جوق پەرزەنت سىزدە. قارتايدىڭىز بولساڭىز ءوزىڭىز ءسىز تاقسىر،—

جارايتىن پالەندەي جەردە، كۇن استىندا كۇنىكەي دەگەن قىز بار. بۇل باال سول قىزدى تاۋىپ اكەلسىن،  سەرىككە
 .دەيدى—سوندا مىقتاپ سىيلىق بەرۋىڭىزگە بوالدى،

 حان تاعى دا باالعا:
 .دىدەي—بەرەمىن، سوندا سىيلىقتى اكەل، تاۋىپ قىزدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن سول—

باال كۇنىكەي قىزدى ىزدەپ كەتەدى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، الدىنان ەكى االقانىنا ەكى تاۋدى سالىپ 
 جۇرگەن ءبىر ءداۋ كەزدەسەدى. باال بۇل داۋدەن ءجون سۇرايدى، سوندا ءداۋ.

 .دەيدى—جۇرمىن، بولعالى جولداس مەن بولساڭ، سەن باال جاتقان بارا ىزدەپ سۇلۋدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن—
 باال:
 .دەيدى—بوالمىن، مەن باال سول—

سونىمەن ەكەۋى جولداس بولىپ كەلە جاتىپ جەر تىڭداۋشىعا كەز بوالدى. بۇل دا باالعا جولداس بولىپ ەرەدى. 
 دى.تاعى دا ءجۇرىپ كەلە جاتسا، الدىنان ەكى كولدىڭ سۋىن ەكى ۇرتىنا ۇرتتاپ جۇرگەن تاعى ءبىر ءداۋ كەز بوال

 باال ءجون سۇرايدى. ەكى كولدىڭ سۋىن ەكى ۇرتىنا ۇرتتاۋشى:
 .دەيدى—جۇرمىن، بولعالى جولداس باالعا جۇرگەن ىزدەپ قىزدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن—

 سوندا باال:
 .دەيدى—بوالمىن، سول مەن ەندەشە،—

جاتسا ەكى اياعىنا ەكى باتپان سونىمەن بۇل دا ۇشەۋىنە قوسىلىپ، تورتەۋى جولداس بولىپ جۇرە بەرەدى. كەلە 
 قىردان جۇگىرىپ جۇرگەن جەالياققا كەز بوالدى.-تاس بايالپ العان، ويدان
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 باال ءجون سۇرايدى. جەالياق;
 .دەيدى—جۇرمىن، بولعالى جولداس باالعا جاتقان بارا ىزدەپ قىزدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن مەن—
 باال:
 .دەيدى—باالمىن، سول مەن ەندەشە،—

سونىمەن بەسەۋى جولداس بولىپ ءجۇرىپ كەلە جاتسا، ءبىر شۇقاناقتان كوپ باالالرىمەن تىرمىسىپ شىعا الماي 
 جاتقان ءبىر قۇمىرسقانى كورەدى.

 باال قۇمىرسقانى باالالرىمەن شۇقىردان شىعارىپ جىبەرەدى. سوندا قۇمىرسقا باالعا ريزا بولىپ:
دە الدارىڭىزعا تىرىدە ءبىر  مەن جاقسىلىقتارىڭىزدى وسى ڭدەر،جىبەردى شىعارىپ شۇقىردان مەنى سەندەر—

 ءبىر دەپ—كەلتىرەرمىن. مەن مىنا ءبىر قاناتىمدى جۇلىپ بەرەيىن، كەرەك بولعان كەزدە تۇتاتساڭ، دايىن بوالمىن،
 .بەرەدى جۇلىپ قاناتىن

دا كۇنىكەي قىز وت تاۋىنىڭ ار جاعىنبۇالر كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدى ىزدەپ ءجۇرىپ كەتەدى. كۇن استىنداعى 
تۇراتىن ءبىر حاننىڭ قىزى ەكەن. ول حاننىڭ ءبىر ۇلكەن كوك توبەت ءيتى بار ەكەن. سول يت كۇن استىنداعى 
كۇنىكەي قىزعا كەلە جاتقان ادام بولسا، سونىڭ دىبىسىن سەزىپ، ءجۇز شاقىرىم جەردەن الدىنان شىعادى ەكەن. 

دار بولسا دا كوك توبەت يت بارلىعىن دا جالعىز ءوزى قيراتىپ ساالدى ەكەن. قىزدى ىزدەپ قانداي باتىر، مىقتى ادام
 بارعان ادام ساۋ قايتپايتىن بولعان. مۇنى بىلگەن كوپ ادامدار كوك توبەتتەن قورقىپ، قىزعا بارا المايدى ەكەن.

 نان شىعادى. ءبىر مەزگىلدە كوك توبەتباالنىڭ جولداستارىمەن كەلە جاتقانىن يت ءجۇز شاقىرىمنان ءبىلىپ الدارى
ارسىلداپ جەر دۇنيەنىڭ شاڭىن بوراتىپ كەلە جاتىر ەكەن. باياعى تاۋ كوتەرگەن ءداۋ قولىنداعى ءبىر تاۋىن يتكە 
جىبەرىپ قالعاندا، توبەت ءيتتىڭ توبەسىنەن جاي تۇسكەندەي بولىپ، يت تاۋدىڭ استىندا قالىپ، تاباندا سەسپەي 

 قاتادى.
تاۋمەن باستىرىپ ءولتىرىپ تاستاپ، بۇالر تاعى ءجۇرىپ كەتەدى. ءبىر ۋاقىتتا بۇالر كۇن استىنداعى كۇنىكەي  ءيتتى 

 قىزدىڭ ۇيىنە جەتەدى. حان بۇالردان ءجون سۇرايدى. سوندا بۇالر:
 انىناج ءبىز باال، وتىرعان مىنا كەلۋشى ىزدەپ. كەلەمىز ىزدەپ قىزدى كۇنىكەي استىنداعى كۇن جاقتاعى وسى—

 .دەيدى—جولداستارىمىز، ەرگەن
 سوندا حان:

 :بۇالر. سۇرايدى دەپ—مە؟ كەزدەستى يت توبەت كوك ءبىر جولدارىڭدا—
—الدى،ق ءولىپ ءوشىپ، ءۇنى استىندا كەسەگىمىزدىڭ القتىرعان ءبىزدىڭ ەدىك، كەزدەسىپ كۇشىككە ءبىر جولدا—

 .دەيدى
 جۇرتىن جيىپ، بالۋان كۇرەستىرەدى.-حان ەرتەڭىنە، ەلحان بۇالردىڭ كۇشىنە قايران قالىپ وتىرادى. 

 .دەيدى—بەرەمىن، سوعان قىزىمدى اسسا، كۇشى جىعىپ، كۇرەسىپ كىم-كىمدە توپتا وسى—
حاننىڭ ەلى جاعىنان ءبىر وگىز بالۋان شىعادى. باال جاعىنان ەكى قولىنا ەكى تاۋ ۇستاپ ءجۇرۋشى ءداۋ شىعادى. 

 ىعىپ كەتەدى. ءبىراق حان، سوزىنەن تانىپ، بۇل جولى قىزىن بەرمەي:ەكى بالۋان كۇرەسىپ، ءداۋ ج
 تانمىس جۇيرىك ءبىر ەلىنەن حاننىڭ بايگەگە جاياۋ. دەيدى—بەرەمىن، كەلگەنگە وزىپ بايگەدەن جاياۋ ەندى—

 قىلىپ، ماس ىشكىزىپ جەالياققا جولدا دا، شىعادى ۇستاپ اراق شىنى ەكى قولىنا كەمپىر مىستان. شىعادى كەمپىر
 تىڭشىعا ايتادى: باال. كەتەدى جۇگىرىپ ءوزى
 .دەيدى—تىڭداشى، سونى ەكەن، جاتىر كەلە كىم—

 ارادا سول باال. يدىدە—كەمپىردىڭ دىبىسى بىلىنەدى، جەالياقتىڭ دىبىسى بىلىنبەيدى،»تىڭشى تۇرا قالىپ تىڭداپ: 
جان -اا جالماراد سول ويانادى، بەرىپ دىبىس جەالياققا جاتقان ۇيىقتاپ ەدى، ۇستاپ كەزدىكتى قولىنداعى باياعى

جۇگىرىپ وتىرىپ، كەمپىرگە جەتەدى. قولىنا ءبىر ۋىس توپىراقتى االدى دا، كەمپىردىڭ الدىنان وتە بەرىپ، توپىراقتى 
ىن قىزكوزىنە شاشىپ جىبەرەدى. كەمپىر كوزىن ۋقاالپ اشا الماي جاتقاندا، جەالياق وزىپ كەلەدى. حان سوندا دا 

 بەرمەيدى. قىزىن جاسىرىپ تىعىپ قويادى دا:
 .دەيدى—بەرەمىن، سوعان تاپسا، ەكەنىن جەردە قاي قىزىمنىڭ كىم-كىمدە—
ءبىر مەزگىلدە تىڭشى تىڭداپ جۇرسە، حان قىزىن جەر استىنداعى ءبىر ۇيگە جاسىرىپ قويعان ەكەن. قىز سول ۇيدە  

 گە ءتۇسىرىپ االدى. تىڭشى تىڭداپ ءبىلىپ تاۋىپ االدى.كەستە تىگىپ وتىرىپ، قولىنداعى ينەسىن جەر
حان بۇالردى تەمىردەن سالىنعان قوناق ۇيگە جاتقىزادى. قوناقتار جاتقان ءۇيدى سىرتىنان ورتەيدى. بۇالر ءتۇن 
ورتاسىندا ويانىپ كەتسە، ءۇي ورتەنىپ بارا جاتىر ەكەن. ءبارى دە ساسادى. سول جەردە كول ۇرتتاۋشى ءداۋ 

 تىنىش ۇيقىدا جاتا بەرەدى. حان-ىنداعى ءبىر كولدىڭ سۋىن بۇركىپ تاستاپ، ءورتتى سوندىرەدى. بۇالر تىپۇرت
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تىنىش ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. حان تاعى ويالپ، ءبىر -بۇالردى ءولدى دەپ، كۇلىن قارايىن دەپ كەلسە، ءبارى دە تىپ
 امال تابادى. ەرتەڭىندە:

 رتەڭىنەە. دەيدى—زىمدى بەرەمىن،قى العانعا تانىپ ىشىنەن سوالردىڭ تۇرعىزام، قاتار قىزىمدى قىزبەن قىرىق—
 تابا ەشكىم ىر،ءب ءتۇسى كيىمىنىڭ كيگەن ءبارىنىڭ قاراسا،. قويادى قاتارالپ كيىندىرىپ، ءتۇستى ءبىر قىزدى قىرىق

 .المايدى
كۇن  ىرسقا كەلىپ قىرىق قىز ىشىندەگىباال سول ۋاقىتتا باياعى قۇمىرسقانىڭ قاناتىن تۇتاتىپ جىبەرگەندە، قۇم

استىنداعى كۇنىكەي قىزدىڭ الدىنان شىعادى. باال كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدى تانيدى. سونىمەن حاننىڭ باسقا 
 ىستەيتىن امالى بولمايدى.

 حان امالى تاۋسىلىپ، اقىرى كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدى باالعا بەرەدى.
زدى الىپ، بۇالر ەلىنە قايتادى. باياعى ەرگەن جولداستارى، باالمەن قوشتاسىپ، جولدا كۇن استىنداعى كۇنىكەي قى

قالىپ وتىرادى. ءبىر جەرلەرگە كەلگەندە، تىڭشى قاالدى. تاعى ءبىر تاۋعا كەلگەندە، باياعى تاۋ كوتەرۋشى ءداۋ 
دى. ءبىر جەرلەرگە كەلگەندە، قاالدى. ءبىر كولدىڭ جانىنا كەلگەندە، باياعى ەكى كولدىڭ سۋىن ۇرتتاۋشى قاال

 جەالياق قاالدى.
اياق، ءوزىنىڭ باسىنان كەشىرگەن ۋاقيعاالرىن قىزعا تۇگەلىنەن بايان ەتەدى، ونى حانعا -باال كەلە جاتىپ، باستان

اپاراتىنىن ايتادى. قىز وقىمىستى، سيقىرشى ەكەن. باالنىڭ ەرلىگىنە ءسۇيسىنىپ، ابدەن سۇيەدى. ءبىرسىپىرا جەر 
 ۇرگەن سوڭ قىز:ج

 .سۇرايدى دەپ—كۇن قالدى؟ قانشا جەتۋگە ەلىنە حاننىڭ—
 باال:
 .دەيدى—قالدى، جەر كۇنشىلىك ەكى—

 سوندا قىز:
 ن،ءجۇرسى ۋازىرلەرى قىرىق سوڭىنان ونىڭ حان، الدىمەن ەڭ. شىقسىن الدىمنان مەنىڭ بار، حانعا وزىپ سەن—
 .دەيدى—جۇر، ءوزىڭ ارتىندا ەڭ

بارىپ، قىزدىڭ الدىنان شىعارادى. قىز كەلە جاتقان حاندى قاسقىر، ۋازىرلەردى تۇلكى قىلىپ جىبەرەدى. باال حانعا 
بىرى قۋىپ كەتەدى. سونىمەن كۇن استىنداعى كۇنىكەي قىزدى باال الىپ، ەكەۋى توي جاساپ، قوسىالدى. -والر ءبىرىن

 جۇرتى باالنىڭ ەرلىگىنە ريزا بولىپ، ونى حان ساياليدى.-ەل
 . ەلەمەستىڭ كورگەندەرى27

ەتىم توزىپ كەتەدى. ج-ەرتەدە ءبىر كەدەيدىڭ ءۇش باالسى بولىپتى. اكەسى ولگەسىن جەتىم قالعان باالالرى ازىپ
باالالر كۇن كورۋ ءتاسىلىن ىزدەيدى. سونىمەن باالالر ءبىر كۇنى جولعا شىعادى. جولدا كەلە جاتقاندا والردىڭ 

نىڭ تىم باالالردىڭ ەڭ كىشىسىجە. كەلەر بارسا—ەكىنشىسى كەلمەس، بارسا—بىرەۋىالدىنان ەكى جول كەزدەسەدى: 
 اتى ەلەمەس ەكەن. اعاالرى ەلەمەستى بارسا كەلمەسكە جىبەرەدى دە، وزدەرى بولسا بارسا كەلەرمەن كەتەدى.

ىرعا: سوندا ەلەمەس قاسقكەلە جاتقان ەلەمەستىڭ الدىنان ءبىر كوكجال قاسقىر كەزدەسەدى دە ەلەمەسكە تاپ بەرەدى. 
و، دوستىم، بۇل مەنىڭ قۇالعىما ءبىرىنشى تيگەن جىلى ءسوز، بۇدان »دى. كاسقىر: دەي—«جەگەنىڭ اس بولسىن!»

بۇرىن كەز كەلگەندەر ماعان جەگەنىڭ اس بولماسىن دەيتىن ەدى دە، مەن والرعا ەرەگەسىپ تەزىرەك ولتىرەتىن 
ولگەنشە ساعان -س اتانعان. ەندى مەن سەنىمەن دوس بوالمىن دا، ولەەدىم. سوندىقتان بۇل جول بارسا كەلمە

 جاتسا، كەلە ەلەمەس. بەرەدى جۇرە ارى ودان ەلەمەس. كاالدى كەتىپ قاسقىر سۇيدەپ. دەيدى—،«كومەكتەسەمىن
 جەر ىكۇن ءبىر. بوالدى ادام تويىنىپ، ءىشىپ، اس ەلەمەس كەلىپ قاالعا سول. كورىنەدى قاال ءبىر ۇلكەن الدىنان
ەگىنە بىردەمە ءىلىنىپ شىعادى. قاراسا التىن. التىندى كورگەن ەلەمەس كۇر ەلەمەستىڭ جۇرگەن ىستەپ جۇمىس قازىپ،

ودان ءارى قازسا، ات باسىنداي التىن تاعى شىعادى. ءبىر كۇنى ەلەمەس ۇيىقتاپ جاتسا ءتۇس كورەدى. تۇسىندە 
ى دەۋش« يت تويعان جەرىنە، ەر تۋعان جەرىنە»شوشىپ ويانادى. اعاالرىنىڭ حالدەرى ناشار ەكەن، ول تۇسىنەن 

 ۇرات دەپ—،«ەدى. وسى بايلىقتى جالعىز ءوزىم كورگەندە نە بوالدى؟ نە بولسا دا اعاالرىممەن بىرگە كورەيىن
 رىالاعا. كەزدەسەدى اعاالرى ءوزىنىڭ كەلگەندە، جەرگە ايرىالتىن جول ەكى باياعى جاتىپ، كەلە كوشىپ. كوشەدى

ەكەن. ەلەمەس اعاالرىنا كيىم، تاماق بەرىپ ابدەن تويدىرادى.  كەتكەن توزىپ-ازىپ باستارى-ءۇستى جۇدەپ، ابدەن
ءبىراق بۇل جاساعان جاقسىلىعىن اعاالرى بىلمەيدى. والر ەلەمەستى كۇندەپ، قااليدا ءولتىرۋدى وياليدى. كوپ 

 ۇلكىن الىپ كەتەدى.م-اق والر ەلەمەستى ولتىرەدى دە، ونىڭ مال-كەشىكپەي
ءبىر كۇنى باياعى قاسقىر كەلە جاتسا، الدىندا ءبىر توپ قارعا ءبىر قونىپ، ءبىر ۇشىپ شۋىلداپ جۇرەدى. قاسقىر  
دەپ قارعا ۇيمەلەگەن جەرگە كەلسە، باياعى ءوزىنىڭ دوسى ءولىپ جاتىر. ەندى نە ىستەۋ كەرەك؟ « بۇل نە؟»

ز جاتا قالىپ، جەر باۋىرالپ جىلجىپ بارىپ، قارعاالردىڭ اراسىنان پاتشاسىن قاسقىرعا ءبىر وي تۇسە كەتەدى. ول تە
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ەگەر، »دەپ شۋالپ، قاسقىرعا جالىنادى. سوندا قاسقىر قارعاالرعا: « پاتشامىزدى بوسات»ۇستاپ االدى. بارلىق قارعا 
 داما ەتىپ، قارق-قارق دەپ «ماقۇل» قارعاالر. دەيدى—،«سەندەر ادام تىرىلتەتىن ءشوپ اكەلسەڭدەر، بوساتامىن

 تالدىم-كوكتى قويماي قاراپ، اقىرى ءولدىم-جاققا ۇشىپ كەتەدى. قارعاالر جەر-نجا ىزدەپ، ءشوپ تىرىلتەتىن
دەگەندە ءبىر جەردەن ادام تىرىلتەتىن، ءشوپتى تاۋىپ الىپ، قاسقىرعا الىپ كەپ بەرەدى. ءشوپتى قاسقىر العاننان 

—،«شوپتەن ادام جازىلسا، پاتشاالرىڭدى بوساتامىن، جازىلماسا، قايتا ىزدەيسىڭدەر ەگەر وسى»كەيىن قارعاالرعا: 
 ىنەس ەلەمەس. تۇرەگەلەدى ۇشىپ ەلەمەس سالعاندا، اۋزىنا ەلەمەستىڭ جۇمسارتىپ سالىپ سۋعا ءشوپتى. دەيدى
 ە،كەلس كورىنەدى، ۋىلا الدىنان جاتسا، كەلە. شىعادى ىزدەپ اعاالرىن دا تاعى ايتىپ، راحمەت قاسقىرعا جيىپ،

ۇلكەن اعاسىنىڭ ۇيىنە كىرىپ بارسا، ءوزىنىڭ ايەلىن كورەدى. ايەلى ەلەمەستى  كەلىپ ەلەمەس. ءۇيى اعاالرىنىڭ
كورىپ، تالىپ قاالدى. ەندى ءارى قاراسا، ايەلىنىڭ ىرگە جاعىندا جاتقان اعاسىن كورەدى. اعاسى ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. 

ىشى قىلقىندىرىپ ولتىرەدى. ەندى ك ىزاالنىپ كەلگەن ەلەمەس اشۋىن توقتاتا الماي اعاسىن تاماعىنان اال تۇسەدى دە،
اعاسىنىڭ ۇيىنە كەلسە، اعاسى سىرتتا ءجۇر ەكەن. ەلەمەس تانىماعان كىسى بولىپ سالەم بەرەدى. بۇل اعاسى ءىنىسىن 

 لەسىپسوي قوناقپەن بۇرىن جەمەستەن ەت. سىياليدى ەلەمەستى اپارىپ ۇيىنە دەپ،—«ۇيگە كىر»تانىماعانمەن: 
« ەيىكولتىر»بىر ءىنىمىز بار ەدى، سول ءىنىمدى اعام »ر سىرىن ايتادى. ول بىالي دەيدى: ءبا ەلەمەسكە وتىرىپ،

دەپ قويماعان سوڭ ەكەۋىمىز ولتىردىك، سول ءىنىمدى اعامنىڭ ءتىلىن الىپ كومبەي كەتىپ ەدىم، سونى ەندى 
ىشى يدى. سوندا ەلەمەس كدە—،«ىزدەپ، سۇيەگىن كومىپ كەلەيىن دەپ باسىنا قوياتىن قۇلپىتاس جاساپ وتىرمىن

اعاسىنا ءوزىن تانىستىرىپ، ءوزىنىڭ باسىنان وتكەن ءحالدى ايتىپ بەرەدى. ءسويتىپ، اعايىندى ەكەۋى تاتۋالسىپ، 
 جىالپ كورىسەدى.

 . كەدەيدىڭ ءۇش باالسى28
السىنىڭ اتى باەرتەدە ءبىر كەدەي بولىپتى. ۇلكەن باالسىنىڭ اتى اشكەن، ورتانشى باالسىنىڭ اتى مۇشكەن، كىشى 

جۇماكەلدى ەكەن. ۇيىندە وتىرىپ، كۇنەلتە المايتىن بولعان سوڭ، ءۇش باال اكەسىنەن رۇقسات الىپ، الىس جەردەن 
كاسىپ ىزدەۋگە شىقپاقشى بولىپتى. سونىمەن، كەدەيدىڭ ءۇش باالسى كىرلەرىن جۋعىزىپ، ءبىر قورجىن مالتا الىپ، 

 ەن كەزدە ارتىنان اكەسى ايقاي سالىپ، شاقىرادى.ءجۇرىپ كەتەدى. بۇالر ۇزىن جولعا تۇسك
 .االدى توسىپ اكەسىن تۇرىپ، توقتاپ باالالرى. اشكەن دەيدى—توسايىق، شاقىرادى، اكەمىز توقتاڭدار،—
 ونان .تۇستەنبەڭدەر قونباڭدار، كەزدەسسە قوپا جاقتان جاتقان بارا كەتىپ وسى! بولسىن جولدارىڭ قاراقتارىم،—
ەندە، جالعىز موال كەزدەسەدى، وعان قونباڭدار دا، تۇستەنبەڭدەر دە. ونان وتسەڭدەر، ءبىر كوپ موال بەرگ وتە ءارى

 .كەتتى قايتىپ شال دەپ،—كەزدەسەدى، وعان دا قونباڭدار دا، تۇستەنبەڭدەر دە... ال ەندى، قوش، امان بولىڭدار!
تتى. تەك مويىندارى ىرعايداي، بيتتەرى تورعايداي باالالر ءجۇرىپ كەلەدى. ايالردان اي ءوتىپ، كۇندەردەن كۇن ءو

ىعا اكەمىزدىڭ ايتقانى بار، قونبايىق، قوپادان ش»بولعاندا، كىشى بەسىن كەزىندە ءبىر قالىڭ قوپا قامىسقا جەتتى. 
 ۇنك ەمەس، بىتەتىن قوپا كەلەدى، ءجۇرىپ ءالى كەلەدى، ءجۇرىپ ءالى. كەتتى ءجۇرىپ دە دەستى—،«قونايىق
 قاس قارايىپ، ءتۇن بولدى. باتىپ،

 .بىرەۋى دەدى—اداسامىز، ايتپەسە قونايىق،. بوالر امىرىمەن قۇدايدىڭ بولسا دە نە قوي،—
 قالعاندارى مۇنى ماقۇلداپ، قونادى. اشكەن كۇزەتتە تۇرادى. قالعاندارى ىستىقتارىن ءىشىپ، ۇيىقتاپ قاالدى.

لت جاپتى. بۇلت تۇيىلگەن بەتىمەن جاتقان ادامدارعا قاراي داۋىلداتىپ، اشكەن كۇزەتتە ءالى تۇر. الدەنە ۋاقىتتا ايدى بۇ
بەت الدى. بۇلت جەر باۋىرالپ تومەندەي باستاعاندا قولىنا قانجارىن الىپ اشكەن دە بۇلتپەن اراالسا كەتتى. نە 

-ىسىپاعانداي بولدى، القاراڭعى، ايتەۋىر، قولىنا جاندى نارسە سياقتى بىردەمەنى ۇست-ەكەنىن ءوزى دە بىلمەدى، قاپ
جاعىنا قاراسا، تاڭ دا سارعايىپ اتىپ -الىسىپ الدەنە ۋاقىتتا جەرگە ۇردى. ماڭدايىنىڭ تەرىن ءبىر سىپىرىپ، جان
يىس كەسىپ الىپ تاستاپ، جونىنان قا-قالىپتى. استىندا جاتقان جەتى باسى بار سارى قۇس ەكەن، باستارىن كەسىپ

ۇزىندىعىن ولشەپ جىبەرگەندە، ۇزىندىعى ءتورت ءجۇز قارىس بولىپتى. بۇكتەپ قالتاسىنا ءتىلىپ الدى. العان قايىستىڭ 
 سالىپ الىپ، تاڭ اتقان سوڭ ىنىلەرىنىڭ قاسىنا كەلىپ جاتىپ قاالدى.
 اعانسۇر ىنىلەرى دەپ—«سەن نە كوردىڭ؟»تاڭەرتەڭ ۇشەۋى تۇرادى دا، ىستىقتارىن ءىشىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. 

 ءجونى كاسىپتىڭ ىستەيتىن بۇالرعا. كەلەدى ءجۇرىپ جوق، ايتقان دەپ—،«ىنانى كوردىمم مەن»: بۇل جوق،
 .شاتىلمايدى ىسكە مىناۋ-اناۋ كەزدەسپەيدى، ءتۇزۋى

ءجۇرىپ وتىرىپ، ءبىر جالعىز موالعا كەزدەسەدى. والر الداعىدان امان وتكەن سوڭ، اكەلەرىنىڭ ايتقانىن ەسىنە العان  
جوق، قونا كەتتى. ەندى بۇگىن كۇزەتۋ كەزەگى مۇشكەنگە كەلدى. قالعاندارى ىستىقتارىن ءىشىپ، جاتىپ قاالدى. 

 جاقىن اموالع دەپ—،«تەن وسىعان قونباڭدار دەدى، بىلەيىنشىوسى اكەمىز نە سەبەپ»مۇشكەن كۇزەتتە تۇرادى دا: 
ىن ىر تاس جاتىر، ول موالنىڭ ءىشءب كىرسە، ىشىنە ءجۇرىپ اينالىپ جاعىنان-جان موالنىڭ ءتۇن، قاراڭعى اي. كەلدى

ن التىن، ى تولعاىش-جارىق قىلىپ تۇر. تاستى كوتەرىپ جىبەرىپ ەدى، استىنان ءبىر ەسىك شىقتى، كىرىپ كەلسە، ءۇي
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اۋىز جاعىندا تاعى ءبىر ەسىك تۇر. اشىپ كەلسە، جەتى باستى ءبىر ءداۋ جاتىر ەكەن، ونى بارىپ وياتىپ ەدى، تۇرا 
الىسىپ، الدەنە ۋاقىتتا الىپتى الىپ ۇرىپ التى باسىن كەسىپ الىپ، ءبىر باسىن -مۇشكەنمەن الىسا كەتتى. الىسىپ

 قالدىرادى. سوندا الىپ:
 شىنءۇ ءۇي ءجۇرىپ ەرتىپ ءوزى. بەردى سۋىرىپ كىلتتى توپ ءبىر دەپ—بواليىق، دوس رمە،ولتى مەنى ەندى—

رىن كوردى دە، كىلتتى قالتاسىنا سالىپ الدى، ءداۋدىڭ قالعان ءبا مۇنىڭ. ەكەن قازىنا التىن، تولعان ءۇي اراالتسا،
قالدى.  تۋىسقاندارىنىڭ جانىنا كەلىپ جاتىپباسىن تاعى قاعىپ الىپ، ءولتىرىپ، كومە سالىپ شىقسا، تاڭ اتقان ەكەن. 

اندارى تۋىسق ايتپادى، دەپ—،«مەن وسىنى كوردىم»ەرتەڭىنە تۇرىپ، ىستىقتارىن ءىشىپ، ءجۇرىپ كەتتى. ول: 
 سۇرامادى.

بۇل دا ءبىر »سول جۇرگەننەن ءجۇرىپ كەلەدى، كۇندەردەن كۇن وتكەندە، كۇن باتا كوپ موال كەزدەسەدى. 
 نىستىقتارى اعاسى ەكى. كەلەدى جۇماكەلدىگە كەزەگى كۇزەتتىڭ ەندىگى. قونادى دەپ—،«ەنبەلگىلى جەر ەك

ەنە ۋاقىتتا جۇماكەلدىگە وي تۇسەدى دە، كوپ موالنىڭ الد. تۇرادى كۇزەتتە جۇماكەلدى. قاالدى جاتىپ ءىشىپ،
 اپ تۇرسا، داۋىس:شۋ داۋىس شىعادى. تىڭد-ىشىنە كىرەدى. اراالپ كەلە جاتىر ەدى، جەردىڭ استىنان ۋ

 .تۇر تىڭداپ بۇل. دەيدى—!جاسا تاباق الپىس الپىسىمىزعا—
 .ساالدى ايقاي دا بۇ دەپ—!جاسا تاباق ءبىر دا ماعان—

سويتكەنشە بولماي، اياعىنىڭ استىنان بىرەۋ شىعا كەلەدى. شىعىپ جۇماكەلدىنى جەتەكتەپ ءبىر تەسىكتەن الىپ تۇسەدى. 
تەسىكتەن ساتىمەن ءتۇسىپ كەلەدى، ءبىر ۇلكەن ۇيگە كىرىپ كەلەدى. تولىپ وتىرعان داۋلەر جەردىڭ استىنا ءبىر 

بار. سويتسە، والر الپىس ءداۋ ەكەن. والردىڭ پاتشاسىنىڭ سۇلۋ قىزى بار ەكەن، سونى حاننان زورالپ، الپىسىنىڭ 
ڭ بىرى جەڭىپ، ە-ر قاشان ءبىرىنقاي مىقتىسى الماق ەكەن، ءسويتىپ، كۇرەسۋگە دايىندالىپ جاتىر ەكەن. بۇال

مىقتىسى جىققانشا، وسىالي تۇرماق ەكەن. حان كۇن سايىن بۇالردىڭ كەشتەگى قوناقاسىالرىنا الپىس تۇيە، تۇستىكتەرىنە 
الپىس تۋ قويدان سويىپ بەرىپ، كۇتىپ تۇرادى ەكەن. مۇنى حان ىقتيارىمەن ەمەس، قورقىپ ىستەپ تۇرادى ەكەن. 

لدى دە ءبىر جەردەن وتىرادى. ءبىر تاباقتى قايقايتا بەس كىسى ارەڭ كوتەرىپ كەلىپ، مۇنى ەستىپ جۇماكە
جۇماكەلدىنىڭ الدىنا قويدى. جىگىتتەر بىالي كەتكەنشە بۇل ەتتى جەپ، سۇيەگىن مۇرنىنان شىعارىپ قايتارىپ بەرىپتى. 

پ بەردى. ونى دا قاعىپ ساالدى. وسىالي قىپ كايتىپ بەرگەن سوڭ، داۋلەر قورقىپ، تاعى ءبىر تاباق ەت اپارى
وسىمەن جۇماكەلدى الپىس ءبىر تاباقتى تۇگەل جەپ قويادى. ەندى قالعان داۋلەرگە تاماق قالمادى. داۋلەر پاتشاعا 

 كىسى جىبەرىپ:
 :داۋلەرگە دا بارادى ۇيگە وڭاشا ءبىر جۇماكەلدى. بۇيىرادى دەپ—!جەتكىزسىن بيە تۋ ءبىر الپىس قازىر—ء 

 .دەيدى—!تۇرىڭدار كەلىپ بىرلەپ-بىر شاقىرعاندا مەن—
 .داۋلەر دەستى—بارايىق،! تاقسىر جارايدى،—
 اۋلەرد دەپ—نىڭ كۇشى الپىسىمىزداي بولدى،بۇ سوڭ، جەگەن ءوزى ءبىر جۇماكەلدىنىڭ تاباقتى ءبىر الپىس—

 ءداۋدى پىسال ءسويتىپ،. بەردى اال باستارىن بۇل. تۇردى كەلىپ بىرلەپ-بىر والر. ەدى وتىر ءۇرپيىسىپ قايعىرىپ،
 تەسىگىنەن كىرگەن. االدى سالىپ قالتاسىنا ءتۇيىپ، ورامالعا الىپ، كەسىپ قۇالقتارىن الپىس الپىسىنىڭ ءولتىرىپ، تۇگەل

جەردىڭ ۇستىنە شىعىپ، اعاالرىنىڭ جانىنا كەلىپ جاتىپ قاالدى. تاڭ اتقان سوڭ تۇرىپ، اعاالرىن وياتىپ االدى دا، 
—،«كوردىم مىنانى مەن». سۇرامادى اعاالرى دەپ—«تۇندە نە كوردىڭ؟»تارىن ءىشىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. ىستىق
 .ايتپايدى دا ول دەپ

 شۋ ايقاي، جيىن، توپىر.-ءبىر ۇلكەن شاھارعا كەلەدى، ۋ 
 .جوالۋشى ءۇش سۇرايدى دەپ—نە؟ بۇل—
 ۇنىنەك والرعا قورىققانىنان حان ەدى، بار داۋلەر جاتقان سىناسىپ كۇش تاالسىپ، قىزىنا حاننىڭ ءبىزدىڭ بۇل—

 بدەنا ەلدىڭ سالىپ، سالىق ەلگە حان ءۇشىن ول. بەرەتىن تۇستىك مەن قوناعاسى قوي تۋ الپىس تۇيە، الپىس
سى كەتىپ تۇر ەدى... سول داۋلەردى ءبىر ءتاڭىر جارىلقاعىر ءولتىرىپ، الپىسىنىڭ قۇالعىن كەسىپ اكەتىپتى. مازا

 بىراقء. جاتىر قىلىپ توي دەپ—،«سول داۋلەردى ولتىرگەن كىسىگە قىزىم مەن تاعىمدى بەرەم»حانىمىز: ەندى 
 .دەيدى—جاتىر، تابىلماي ادام ول

بۇالردىڭ ونىمەن جۇمىسى بولعان جوق، وڭاشا ءبىر كەمپىردىڭ ۇيىنە بارىپ جاتا بەردى. جۇرت ابدەن سەرگەلدەڭگە 
دەپ، شاماسى كەلگەن « مەن ءولتىردىم»ادام تابىلمايدى. اناۋ دا كەلدى  ءتۇستى. الپىس ءداۋدى ولتىرگەن

 دەپ، ءبىر توپ قۇالقتى ءتىزىپ الىپ. ءبىراق« مەن ءولتىردىم»بىرەۋلەردىڭ قۇالعىن كەسىپ الىپ، مىناۋ دا كەلدى 
تىڭ تابىلعان قۇالق ءداۋدىڭ قۇالعىنا سالىستىرىپ قاراسا، ءداۋدىڭ قۇالعىنىڭ ورنى ءپىلدىڭ قۇالعىنداي بولسا،

اق. ءسويتىپ، داۋلەردى ولتىرگەن كىسى تابىلمادى. جۇرتتىڭ ءبارىن -ۇلكەندىگى كىشكەنە مىسىقتىڭ قۇالعىنداي
 :دەگەندە—«ەلدە ەندى كىم قالدى؟»شاقىرتىپ بولدى. 
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 .دەسەدى—قالدى، جوالۋشى ءۇش ءبىر ۇيىندە كەمپىردىڭ پالەن—
 .حان قىلدى بۇيرىق دەپ—!شاقىرىڭدار—

 شاقىرۋشى كەلىپ، قوناقتارعا:
 .دەيدى—شاقىرادى، حان سىزدەردى—
 .جوالۋشىالر دەدى—المايمىز، بارا جاتىرمىز، قالجىراپ—

 دەپ، حابار ساپ ەتە قالدى.« كەلمەيدى»حانعا 
 .جۇمسادى ءۋازىرىن دەپ—!كەل شاقىرىپ—

 باس ءۋازىرى كەلىپ:
 .دەيدى—شاقىرادى، حان سىزدەردى—
. اقىرىسادى دەپ—!كەلسىن ءوزى حان بولسا، جۇمىسى. المايمىز بارا دەگەنبىز، «المايمىز بارا» الگىدە بىز—ء 

 :بارىپ حانعا ساسقانىنان ءۋازىر
 .دەدى—كەلسىن دەيدى، ءوزى بولسا جۇمىسى! المايمىز بارا—

 ەرتىپ ۇيىنە جىگىتتى ءۇش. كەلەدى ءوزى سەسكەنىپ، دەپ—،«وسىالر بولماسا يگى ەدى»حان از ويالنىپ: 
 .قىالدى قوناق جاقسىالپ اكەلىپ،

—ار؟ب حابارىڭىز نە داۋدەن ولگەن مىنا بار؟ ەرلىكتەرىڭىز قانداي ادامسىڭدار، جاتقان كەلە قايدان جىگىتتەر،—
 يدى.سۇرا دەپ

لپىس قۇالقتى احاننىڭ الدىنا اشكەن ءتىلىپ العان تەرىنى تاستايدى. مۇشكەن ءبىر قالتا كىلتتى تاستايدى. جۇماكەلدى 
 تاستايدى. بارلىعىن حان قولىنا سالىپ وتىرىپ، باسىن شايقايدى.

ە دى. اقىرى ەكەۋى دبول جىل ءۇش تاالسقالى التىنعا موالداعى جالعىز قۇس، سارى مەن ءداۋ باستى جەتى مىناۋ—
 ،سويىپ ات جەلباس جەتپىس ات، اال الپىس. قىالدى توي شاپتىرىپ، ات حان ەرتەڭىنە. دەيدى—ولگەن ەكەن،

 :جۇماكەلدى. بوالدى بەرمەكشى جۇماكەلدىگە تاعىن مەن قىزى ءسويتىپ،. جيدى تۇگەل جۇرتىن
 .دەدى—ن، جول سونىكى،المايمى مەن بەرمەسەڭ، بەرەسىڭ، اعاما ۇلكەن بەرسەڭ، قىزىڭدى—

ى ىپ تۇرادى. ءبىراز جاتىپ، ەكحاننىڭ بەرمەيتىن ءالى قايسى! تاعىن دا، قىزىن دا اشكەنگە بەردى. اشكەن حان بول
تۇلىگىن دايىنداپ، ەرتەڭىنە جۇرۋگە بەت الدى. قوش ايتىسىپ، ەكى -ءىنىسى تاعى جول جۇرمەكشى بولدى. ازىق

 ءىنىسى كەتىپ بارا جاتىر ەدى، اشكەن قايتا شاقىرىپ الىپ:
 .سۇرايدى دەپ—بار؟ ەرلىكتەرىڭ قانداي سەندەردىڭ—
 .مۇشكەن دەيدى—االمىن، ۇرتتاپ اق،-ءبىر سۋىن تەڭىزدىڭ ءبىر قىسىلعاندا باسقا، باتىرلىعىمنان جاي—
مسەرىم بار، سە بۇكتەمەلى قۇالش قىرىق دەنەمدە ەمەس، وزىمدە جانىم: بار قاسيەتىم مىنانداي باسقا باتىرلىعىمنان—

 .جۇماكەلدى يدىدە—سول كەتسە، ولەم، ول كەتپەسە، اتسا دا ولمەيمىن، سۋعا باتپايمىن، وتقا كۇيمەيمىن،
 ەندى بۇالر تۇرىپ:

 :اشكەن سوندا ەدى، دەپ—تۇرامىز؟ ءبىلىپ قاالي حابارىڭدى وزىڭنىڭ—ء 
 .دەيدى—ۇلدىزدان بىلەمىن،ج اسپانداعى جاماندارىڭدى-امان سەندەردىڭ بەرىڭدەر، جۇرە سەندەر—

 قوش ايتىسىپ ەكى باال ءجۇرىپ كەتتى.
ءبىر شاھارعا كەلىپ جەتتى. قاالنىڭ ءبىر شەتىنە ءبىر ۇيگە تۇسە قالسا، ءبىر ايالردان اي، جىلداردان جىل وتكەندە 

 كەمپىر وتىر.
 .بۇالر دەيدى—جىاليسىڭ؟ نەگە بولدى؟ نە شەشە، ە،—
 دەيدى،—ماي، كىم جىالسىن؟ بۇگىن جالعىز قىزىمنان ايرىلىپ وتىرمىن،جىال مەن اي،-قاراقتارىم وي،—
 ايرىلدىڭىز؟ نەگە ە،—
 كۇنىنە ەرىب سودان. جىل ەكىنشى بيىل بولعالى دۋشار ايداھار ءبىر ەلىمىزگە ما؟ بار دەرىڭ قىپ نە اۋ،-قاراقتارىم—
 .دەيدى—كى،قىزىنى حاننىڭ كەزەك ەرتەڭ تۇرادى، جەپ قويدان تۋ ءبىر قىز، ءبىر
 .جوالۋشى ەكى دەيدى—بوالمىز، باال ورنىنا باالڭنىڭ! جىالما شەشە،—

 قۋانىپ قابىل الىپ، والردى كۇتىپ، كىرلەرىن جۋىپ، جاقسىالپ تاربيەلەپ جاتتى. كەمپىر سورلى
 ەرتەڭىنە قوناقتارى تۇرىپ، ايداھاردىڭ كەلەتىن جاعىن كەمپىردەن سۇراپ ەدى:

 .دەدى—ءۇش شاقىرىم جەردە جالعىز كيىز ءۇي بار، بەسىن كەزىندە ايداھار سوعان كەلەدى، جاعىندا مىنا قاالنىڭ—
جىگىت ءوزارا كەڭەسىپ، جۇماكەلدى بارماق بوالدى. جۇماكەلدى جۇگىرىپ وتىرىپ، قاالنىڭ شەتىندەگى ءبىر ەكى 

جالعىز اق ۇيگە كىرىپ كەلەدى. اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە كوزى بار، ءبىر سۇلۋ قىز وتىر. جىگىتتى كورگەن سوڭ 
 قىز كۇلىپ جىبەرەدى.
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 .جىگىت دەيدى—كۇلدىڭىز؟ نەگە—
 .دەيدى—كۇلدىم، دەپ عوي بولدىڭ كىرىپتار اجالعا ،جىگىت جاس—
 كىسى ءبىر تابالدىرىقتى جۇماكەلدى دە، دەيدى—بولماسپىز، كىرىپتار اجالعا بولماساق، كىرىپتار ايداۋىڭىزعا—

مەنىڭ قولىم ەمەس، پايعامباردىڭ »ۇيىقتاپ قالسام، وياتۋ ءۇشىن »ءوزى سوندا جاتادى.  قازىپ، ەتىپ سياتىنداي
 .بەرەدى جاتا ۇيىقتاپ دە دەيدى—،«دەپ، ءبىر ۋىس توپىراق تاستاي بەر« قولى

تىڭ تالدەنە ۋاقىتتا جاۋىنداتىپ، داۋىلداتىپ ايداھار كەلە جاتادى. قىز ساستى، والي جۇگىرەدى، بۇالي جۇگىردى، جىگى
 تىرسەگىنە پىشاق سالدى، بىلعاالپ قاراپ ەدى، ويانبادى.

 تاستاي پىراقتىتو ۋىس ءبىر دەپ—،«مەنىڭ قولىم ەمەس، پايعامباردىڭ قولى»جىگىتتىڭ ايتقانى ەسىنە تۇسە قالىپ: 
تىپ زەكتەبە تارتىپ ەدى، شىعىپ داالعا ەكەن، قالعان كەلىپ ايداھار قاراسا،. كەلدى تۇرا ۇشىپ جىگىت بەرگەندە

جىگىتتى الىپ بارادى، جىگىت قىرىق قۇالش سەمسەردى جازىپ بەلىنە كولدەنەڭ ۇستاي العاندا، ايداھار جۇتىپ 
جىبەرەدى. سەمسەر ايداھاردى ەكى ايىرىپ تاستايدى، جىگىت ايداھاردىڭ قۇيرىعىنان سىپىرىلىپ قاالدى. مۇنى كورە 

—،«ندىكمەن سە»مسەردى جيناپ العاندا، قىز دا كەلىپ ەتەگىنەن: ساال قىز دا جىگىتكە قاراي جۇگىرەدى. جىگىت سە
 قىز .بەرەدى كەتە جىگىت. قاالدى الىپ كەسىپ ەتەگىن ارتقى قىز جونەلگەندە، تۇرا جىگىت. االدى ۇستاي دەپ

اي ارق ۇيگە الىپ، ءتۇرىپ ەتەگىن ءوزى بەرىپ، قويا بايالپ موينىنا ءجىبىن قويدىڭ تۋ قاسقا بوز بەلدەۋدەگى
تارتادى. قويشى قوي باعىپ جۇرسە، بوز قاسقا قوي قويعا كەلىپ قوسىالدى، كورە ساال قويدى تاستاپ ءسۇيىنشى 
سۇراپ، ەلگە قاراي شابادى. حان بەسىن نامازىن وقيىن دەپ دارەت الىپ جاتقاندا قويشى كەلىپ، حاننان ءسۇيىنشى 

 سۇرايدى.
 .دەيدى—ا كەلىپ كوسىلدى. قىزىڭ ءتىرى قالدى،قويع قوي قاسقا بوز كەلەدى، جۇگىرىپ قىزىڭ—

 ويتكەنشەس. وياليدى دەپ—«وسى انتۇرعان ساندىراقتاپ، باياعى جەلىنىپ قالعاندى ايتىپ تۇر ما؟»حان نانبايدى. 
 :كورىسىپ جىالپ حان. كەلەدى دا قىز بولماي،

 .دەيدى—بوسادىڭ؟ نەعىپ ە،—
 .دەيدى—ى ءتىرى الىپ قالدى،مەن ءولتىرىپ، ايداھاردى كەلىپ جىگىت بىر—ء 

 قايدا؟ جىگىت ول—
 .كەتتى قاشىپ—
 .حان دەيدى—ايرىلدىڭ؟ نەگە كەتتى؟ قاشىپ قايدا—
 .قىز دەيدى—قالدىم، الماي ۇستاي كەتتى، قاشىپ قاراي قاالعا تاستاپ، جۇلىپ مەنى—
 با؟ قالدىڭ الىپ نارسە ەش بەلگىگە—
 قىز. دەيدى—قالدىم، الىپ كەسىپ ەتەگىنەن ارتقى—

 جۇرتىن جيىپ، توي قىلىپ، جۇرتتىڭ ءبارىن شاقىرادى.-حان ەرتەڭىنە ەل
 .دەيدى—بەرەم، تاعىمدى مەن قىزىم ادامعا ولتىرگەن ايداھاردى—

جۇرتتىڭ ءبارى كيىمىنىڭ ارتقى ەتەگىن كەسىپ اكەلەدى، ءبىراق قولداعى كەسىندى وعان ۇقسامايدى جانە قىز دا: 
 قوناقتار ۇيىندەگى پالەننىڭ»: دەگەندە—«ەلدە ەندى كىم قالدى؟»ەزەر بوالدى. ب دا ازار دەپ—،«بۇل ەمەس»

 .بىرەۋلەر دەيدى—،«جوق كەلگەن
 اق مۇڭ ەكەن، قىز:-شاقىرۋعا حان بۇيرىق بەرەدى. شاقىرعان سوڭ قوناقتار دا كەلەدى. كەلۋى

 .االدى قۇشاقتاي جۇماكەلدىنى دەپ—!جىگىت مىنا—
 شىعادى. ەتەكتى سالىستىرسا، ءدال

 .حان دەيدى—بەرەمىن، تاعىمدى قىزىمدى، مەن—
 :الىپس قايقاالققا حان. جۇماكەلدى دەيدى—المايمىن، مەن بەرمەسەڭ، بەرەسىڭ، اعاما تۋعان بىرگە مىناۋ بەرسەڭ،—
 .ەدىكەل سوزگە دەگەن—،«ەمەس باتىر اعاڭ ءوزىڭ، باتىر ولتىرگەن ايداھاردى»: اقىرىندا دەيدى،—ويالنايىق،—

 جۇماكەلدى:
 .دەيدى—المايمىن، مەن تۇرعاندا، اعام مىناۋ ەندەشە،—

 الدى.دەپ ات شاپتىرىپ نەكەسىن قيىپ، تاعىن بەرىپ، تويىن قى« بەرەمىز»باتىردىڭ تىرەسىنە شىداسىن با؟ ەرتەڭىنە 
پ دايىنداپ الىتۇلىگىن -مۇنان كەيىن جۇماكەلدى دەمالىپ، جايالنىپ بولعان سوڭ، تاعى دا جۇرمەك بوالدى. ازىق

 ءجۇرىپ كەتەدى.
كۇندەردەن كۇن وتەدى. جۇماكەلدى ءبىر شاھارعا جەتتى. شاھاردىڭ ەكى جاعى ات شاپتىرىم، ونىڭ جانىندا شاماسى 

التى شاقىرىمداي جەردە باسى اسپانمەن تىرەسكەن اق كۇمبەز ءۇي تۇر. وعان قاراماي، جۇماكەلدى قاالنىڭ -بەس
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وسى مەن  ويپىرىماي!»راشا ۇيگە كىرەدى. تاعى كەمپىر جىالپ وتىر، جىگىت ويعا قالدى: جانىنداعى ءبىر كىشىرەك قا
 «.جۇرگەن جەردە وڭكەي جىالپ وتىرعان كەمپىر! كايىرى بولسا يگى ەدى؟

 .دەيدى—جىاليسىڭ؟ نەگە شەشە،—
ن، عايىندى الىپ بوالتىا ءۇش ءبىر ەدى، بار ۇلىم جالعىز دەگەندە جان! جىالسىن كىم جىالماي، مەن شىراعىم، وي،—

اناۋ تۇرعان اق كۇمبەز ۇيدە تۇرادى. والردىڭ سۇلۋ قارىنداسى بار ەدى، سونى وسى شاھاردىڭ حانى الماق بولىپ، 
كۇللى ەلدىڭ جاستارىن اسكەرگە جيىپ، سول اعايىندى الىپقا اسكەرىن قىرعىزىپ، ءوزى قاشىپ كەلدى. كەشەگى كۇنى 

 .دەيدى—كەتىپ ءولدى، سونى ويالپ، جىالپ وتىرمىن،سول اسكەردىڭ ىشىندە باالم 
جۇماكەلدى ول اق كۇمبەز ۇيگە قاالي باراتىن جولىن سۇرادى. كەمپىر ايتتى. مۇنىڭ ءبارىن ۇعىنىپ الىپ، جىگىت 
جاتىپ قالدى. ەرتەڭىنە تۇرىپ، كەشەگى ايتقان جولعا ءتۇسىپ، تەڭىزبەن اينالىپ ءجۇرىپ وتىرىپ، اق كۇمبەز ۇيگە 

 دى. داالدان كەلىپ:كەل
 .دەيدى—!شىق بار؟ كىم ۇيدە—

 ۇيدە وتىرعان الىپتىڭ ەڭ ۇلكەنى ەڭ كىشكەنەسىن جۇمسادى.
 .دەدى—!كەل الىپ مىندا دەنەسىن ءولتىر، دا بار. شاقىرادى ازامات بار، بار،—

كەنى ن ەكى ءداۋدىڭ ۇلشىعا كەلىپ ەدى، جۇماكەلدى ونىڭ باسىن كەسىپ الىپ، مىنا جاق جانىنا قويدى. ۇيدە وتىرعا
 ورتانشىسىن جۇمسادى.

 .دەدى—ما؟ جاتىر دەپ قويايىن جەپ بەرمەي، جاپىراق ءبىر بىزگە انتۇرعان الگى! بار—
الگىلەر »شىعا كەلگەندە، جۇماكەلدى ونىڭ دا باسىن كەسىپ، ەكىنشىسىنىڭ ۇستىنە قاالدى. قالعان ءۇشىنشى الىپ: 

 .شىعادى جۇگىرىپ ءوزى دەپ—«جەپ قويايىن دەپ جاتىر ما؟ماعان ەتتەن ءبىر جاپىراق بەرمەي، 
ونىڭ باسىن جانە قاعىپ، ەكى ءىنىسىنىڭ ۇستىنە قاالپ، ۇيگە كىرىپ كەلسە، ءبىر ايداي سۇلۋ قىز وتىر، كورە سالىپ، 

 ىجۇماكەلدى شالقاسىنان ءتۇسىپ تالىپ قاالدى. مۇنى كورگەن سوڭ قىز جۇگىرىپ داالعا شىعا كەلسە، ءۇش اعاس
وي، مەنىڭ ق»ءولىپ جاتىر، جۇگىرىپ كەلىپ، قانجاردى اال ساال جىگىتتىڭ موينىنا تاياپ كەلدى دە، ويعا ءتۇسىپ: 

 جىگىتكە ،ءتۇسىپ كوڭىلى دەپ—،«اعاالرىم دا تااليدىڭ باسىن كەسكەن ەدى، بۇ دا سونىڭ ءبىرى شىعار، ولتىرمەيىن
 كەلىپ، جىگىتكە: گەسوز الىپ، بۇركىپ سۋ بەتىنە. قاالدى بولىپ عاشىق

 .دەيدى—تيەمىن، نەكەلەنىپ ساعان كەيىن سونان كوم، ارۋالپ تازا جوندەپ، تۋىسقاندارىمدى مىنا سەن—
قىزدىڭ ءۇش اعاسىن تازا ارۋالپ قويادى، مۇنان كەيىن جۇماكەلدى نەكەسىن قيىپ قىزدى االدى، وسىمەن بىرنەشە 

قىزدان حابار اكەلۋگە ەلشىلىككە كىسى ىزدەيدى. سوندا جاسى جىل ۋاقىت وتەدى. سول شاھاردىڭ پاتشاسى بۇل 
 ءجۇز جاسقا كەلگەن، ءبىر قۋ اياق مىستان كەمپىر:

 ەرمەكب سۇراعانىن حان. دەيدى—بەر، التىن بويىمداي تۇرعان تىك ءوزىمنىڭ بەرەمىن، اكەلىپ قىزدى بارىپ مەن—
 .بوالدى

ن ۇلكەن ساندىق جاساپ ساالدى، ونىڭ ىشىنە جاقسى قىپ مامىقتان كەمپىر التىننان قايىق جاسايدى، ىشىنە التىننا
قۇس توسەك، جاستىق سالىپ، ءىشىن دە التىنداپ، قايىقپەن سۋعا ءتۇسىپ، اق كۇمبەزدەن الىس جەرگە قايىعىن 
 اقويىپ، جۇماكەلدى اڭ اۋالپ جۇرگەندە جولىنا كەلىپ جاتادى. بۇل كۇنى جۇماكەلدى اڭنان كەلە جاتسا، جولىند

 الگى كەمپىر جاتىر.
 .سۇرايدى دەپ—جۇرسىڭ؟ قايدان كەلەسىڭ، قايدان ادامسىڭ، قىلعان نە شەشە، ە،—
 بولىپ ولەر شىعىپ، قاشىپ سونان شاۋىپ، جاۋ ەلىمدى سورلى مەن! قىالسىڭ نە سۇراپ اي،-قاراعىم وي،—

 .دەدى—جاتىرمىن،
 .دەيدى—!بول شەشە ماعان ەندەشە،—

 كەمپىردى ارتىنا مىنگىزىپ الىپ كەلىپ: كەمپىر قۋانىپ كەتەدى.
 .دەيدى—!ال ءتۇسىرىپ شەشەمدى شىق، قاتىن،—
 .نشەگىكەلى دەيدى—جوق، كەرەگى تاستا، بارىپ الىپ كەلەتىن، ايالكەر كەمپىر مۇنداي كەمپىر؟ قىلعان نە بۇل—

جۇمىسى بولمايدى. كەمپىر ءار جۇماكەلدى كەمپىردى قايتادان بۇرىنعى ورنىنا اپارىپ ساالدى، ونىمەن والردىڭ 
اكەپ  سويتە ۇيگە كەلىپ، تەزەك-بىر ەتەكتەن تەزەك تەرىپ، ءۇيىپ وتىرىپ الگى ۇيگە جەتەدى، سويتە-جەردەن ءبىر

، بىرتە ءسىڭىپ كەتەدى. ءسويتىپ، ءجۇرىپ-بەرىپ، ونان وتىن جاعىپ بەرىپ، ونان شايىن قايناتىپ بەرىپ، بىرتە
 ىرا باستايدى.ءبىر كۇنى كەلىنشەكتى ازع

 رمەكە الىپ، سۇراپ جانىن كۇيەۋىڭنىڭ بولماسا تىم... جوق كۇلكى جوق، ويىن وتىراسىڭ، جالعىز ۇيدە سەن—
 دەيدى،—وتىرساشى، قىلىپ

 .كەلىنشەك دەيدى—بوالدى؟ قاالي نە؟ ول اۋ،-شەشە—
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جىالپ  اي ىشپەي قوي،ش بۇگىن سەن. بوالدى بولەك جانى باتىرالردىڭ! عوي ەكەنسىڭ بىلمەيدى قاراعىم، ويباي،—
 سونان دە،—،«وتىرايىن ويناپ مەن كەت، تاستاپ جانىڭدى» دەسە،—«نەگە شاي ىشپەيسىڭ؟»وتىرىپ ال، 

 .دەيدى—ايتادى، ءوزى كەيىن
 .االدى وتىرىپ ىشپەي شاي قايتقاندا كۇيەۋى دەپ،—جارايدى،—
 .ايەلىنە كۇيەۋى دەيدى—!ىش شايىڭدى كەل، بولدى؟ نە ە،—
! داالدا قىزىقتىڭ ءبارىن سەن كورەسىڭ، ۇيدە مەندە ويىن جوق، كۇلكى جوق، جالعىز وتىرامىن. تىم ىشپەيمىن—

 .دەيدى—بولماسا، ماعان جانىڭدى تاستاپ كەت، ويناپ وتىرايىن،
. ادىجات تىڭداپ بولىپ، ۇيىقتاعان وتىرىك كەمپىر. دەيدى—ايتايىن، سوڭ جاتقان ءىش، تاماعىڭدى جارايدى،—
اق بايىنىڭ تىنىشىن االدى. قويماعان سوڭ جۇماكەلدى ءوزىنىڭ جانى ەسىكتىڭ ماڭدايشاسىندا -تىسىمەنجا ەلىنشەكك

ەكەنىن ايتادى. كەمپىر ەستىپ الىپ، ەرتەمەن تۇرىپ، ەسىكتىڭ ماڭدايشاسىن شاپقىالپ تاستايدى. تاڭەرتەڭ جۇماكەلدى 
 تۇرىپ تاماعىن ءىشىپ اڭعا شىعىپ كەتە بارادى.

 دەيدى كەمپىر.—با؟ رادىڭسۇ—
 .دەيدى—ايتتى، سۇرادىم،—
 .كەمپىر دەيدى—ال، وتىرىپ تاعى جىالپ كەشكە سەن ەكەن، الداعان سەنى وتىرىك، ول جوق،—

 كەشكە جۇماكەلدى اڭنان كەلسە، ايەلى جىالپ وتىر.
 بولدى؟ نە ە،—
 .قويادى وكسىپ-وكسىپ دەپ—الدادىڭ؟ ايتپايسىڭ، بەرمەيسىڭ، جانىڭدى سەن—
 .دەيدى—اتقان سوڭ ايتايىن،ج جات،—

 جاتقان سوڭ ايەلى تاعى سۇراپ، جۇماكەلدىنىڭ تىنىشىن االدى.
 .دەيدى—باۋىندا، تۇندىكتىڭ جانىم مەنىڭ—

مۇنى كەمپىر ەستىپ الىپ، تۇندە تۇرىپ تۇندىكتىڭ باۋىن كەسكىلەپ تاستايدى. تاڭەرتەڭ تۇرسا، جىگىتى ولگەن 
 اڭعا كەتىپ قاالدى. كەمپىر تاعى سۇرايدى. كەلىنشەك ەسىتكەنىن تاعى ايتادى.جوق، تۇرا كەلىپ 

 پجىال ايەلى كەلسە، اڭنان جۇماكەلدى كەشكە. كەمپىر دەيدى—ايتار، ەندى. عوي الداعان سەنى قاتە، ونىسى—
 .وتىر
 بولدى؟ نە ە،—
 .ايەلى ەڭىرەيدى دەپ—ايتپايسىڭ؟ جانىندى سەن—
ش قانجارىم بار، مەنىڭ جانىم سوندا. ەگەر ول قانجارىم كەتسە، مەن قۇال قىرىق مەنىڭ ايتايىن، ەندى جارايدى،—

 .باتىر دەيدى—ولەمىن. قااليشا جانىمدى ساعان بەرەيىن؟
 كەمپىر وتىرىك ۇيىقتاپ جاتىپ ءبارىن ەستىپ االدى. ەرتەڭىنە جۇماكەلدى تۇرىپ اڭعا كەتەدى.

لىپ، ءبىر قۇلىننىڭ ەتىن جاقسىالپ اسىپ، شاراپقا سالدى. ايەل ەتتەن ءبىراز جەدى كەمپىر جۇگىرىپ بارىپ شاراپ اكە
دە قۇالپ قالدى. جۇماكەلدى دە بىلمەدى، جەپ وتىر. ءبىر ۋاقىتتا و دا جىعىلدى. كەمپىر ىدىستارىن جيناپ بولىپ، 

عان ەكەن، ىنىڭ استىنا بايالپ الجۇماكەلدىنى شەشىندىرسە، كىسى كوتەرە االر ەمەس، قىرىق قۇالش سەمسەردى قولتىع
كەمپىر سەمسەردى كوتەرە المادى. بولماعان سوڭ سۇيرەتىپ اپارىپ دارياعا تاستاپ جىبەردى. ءسويتتى دە كەمپىر 
تۇك كورمەگەن ادامعا ۇقساپ، كەلىپ جاتىپ قاالدى. ەرتەڭىنە كەمپىر تاماق دايىنداپ، ايەلدى وياتادى، ايەل ارەڭ 

 تۇرادى.
 ەنەسىد جۇماكەلدىنىڭ دەسە، وياتايىن بارىپ كەلىنشەك. دەيدى—قاراعىم! وياتشى، جۇماكەلدىنى ستى،ءپى تاماق—
 .كەلەدى كەمپىرگە جۇگىرىپ ەتەدى، سىلق-بىلق
 .دەيدى—قالىپتى، ءولىپ باالڭ اۋ،-اجە—
 بۇالي-والي. جاتىر بولىپ قاراعان كەلىپ، جۇگىرىپ كەمپىر دەپ،—دەيدى؟ نە مىناۋ! العىر جاعىڭنان قويشى،—

. ولگەن ادام تىرىلە مە؟ كوپ جىال، از جىال، ەشتەڭە ونبەيدى. كەلىنشەك تالىپ قاالدى. جەتى كۇن، كوردى قوزعاپ
 جەتى ءتۇن تاماق تاتپاي شاال ولىك جاتادى. ءبىر كۇنى باسىن كوتەرىپ:

 .دەيدى—كوم، جۋىپ ارۋالپ، تازا ەندى باالڭدى اجە،—
ءجۇر. ءبىر قۇالعان موالالردا كۇالماعان ءبىر ءبۇتىن قابىرعا تۇر ەكەن، ولگەن ادامدى كەمپىر دە جىالعان بولىپ 

 كەمپىر سونىڭ ىرگەسىنە سۇيرەپ اكەلىپ، كيىمىمەن تاستايدى دا، ۇستىنە موالنىڭ قابىرعاسىن قۇالتا ساالدى.
 كەمپىر اقىل ايتادى:بىرنەشە زامان ءوتتى، ايەل ازدى. قۋارعان قۋ شۇبەرەكتەي بولدى. ءبىر كۇنى 

جىالعانمەن ولگەن ادام كەلمەيدى. ماعان دا وڭاي ءتيىپ وتىرعان جوق. قايتەيىن امال بار ما؟ تۋماسا دا  قالقام،—
 .ىشكىزەدى تاماق دەپ—تۋعانداي ەدى. ەندى جىالما، باسىڭدى كوتەر، تاماق ىش،
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 .دەيدى—،«سۋ جيەگىنە بارايىقكيىمىڭدى كي، بويىڭدى كوتەر، »مۇنان كەيىن كەمپىر تاعى دا: 
شەشەسى قاستىق ىستەيدى دەگەن ويىندا دا جوق، كيىمىن كيىپ الىپ، سۋ جيەگىنە شىقتى. جاعاالپ قىدىرىپ ءجۇر 

 ەدى، كۇننىڭ استىندا كوز كورىم جەردە جالتىراعان ءبىر نارسە كورىنەدى.
 .دەيدى—نارسە؟ نە جالتىراعان ءبىر انە شەشە،—
 .كەمپىر دەيدى—!بارايىق جۇر،—ء 

ەكەۋى جاعاالپ كەلسە، ءبىر التىننان جاسالعان قايىق. كەمپىر ەكەۋى قايىققا ءمىنىپ الىپ، سۋدى قىدىرادى. كەلىنشەك 
جۇمساق ءبىر -سۋدىڭ ار جاعىنان قاراسا، ۇلكەن ساندىق تۇر، ءىشىن اشىپ قاراسا، قۇس توسەك سالۋلى، جۇپ

 كورگەنىن بايقايدى دا:كىسىلىك توسەكتى كورەدى. كەمپىر ونىڭ 
 .دەيدى—م، ىشىنە جاتىپ كورشى، سيار ما ەكەنسىڭ؟قاراعى—

كەلىنشەك ىشىنە كىرىپ جاتا بەرگەندە، كەمپىر ساندىقتىڭ اۋزىن جابا قويىپ، سۋمەن ءجۇزىپ وتىرىپ، حاننىڭ ۇيىنە 
 كەلەدى.

ردى قىز جاقسى بىلەدى، كەمپىرگە ءتىسىن ... كۇيەۋى ءوزى ولمەي تۇرعاندا قىزعا اعاالرىنىڭ بارلىعىن ايتقان، وال
باسىپ ءجۇر، بايىن دا سول ولتىرگەنى ەندى سەزىلە باستادى. قىزدى اكەلگەن سوڭ حان ات شاپتىرىپ، توي قىلىپ، 

 مايرام بولىپ جاتىر. قىزدا ويىن دا جوق، كۇلكى دە جوق، تەك وتىرۋ. حان قىزعا ءسوز سالدىرادى.-ءماز
مىن، وتىز كۇن وينىمدى، قىرىق كۇن تويىمدى ىستەسىن، وتىر بولىپ قايعىلى مەن ەيمىن،تيم حانعا ءقازىر مەن—

 جانە—.قىز دەدى—وعان دەيىن حاننىڭ سول سالتاناتى ارقاسىندا قايعىمدى ۇمىتايىن، ونان كەيىن حانعا تيەيىن،
 نداو جان باسقا قويسىن، تىگىپ ءۇي جەكە وزىمە بەرسىن، شەشەمدى ۇيرەنگەن ءوزىمنىڭ ەتىپ، كۇتۋشى ماعان
 اسۋشى بولماسىن.ب اياعىن

 سۇلۋدىڭ ءسوزى ەكى بوال ما؟! ءبارى ورىندالىپ جاتىر. بۇالر وسىمەن جاتا بەرسىن.
ەندى اشكەنگە كەلەيىك. اشكەن ءبىر كۇنى داالعا شىعىپ، ۋازىرلەرىمەن تۇرسا، اسپاندا ءبىر جۇلدىزدان قان تامىپ 

 ىنەۋازىرلەر كىرىپ، ۇيگە دەپ—«ۋف، مەنىڭ ىنىلەرىمنىڭ ءبىرى ولگەن ەكەن!» تۇر ەكەن. كورە سالىپ اشكەن:
 :ەلىپك ۋازىرلەرى تاڭەرتەڭ. قاالدى جاتىپ ايتىپ، جۇرەتىنىن جەرگە ءبىر ەرتەڭ دايىنداپ، ازىق اسكەر، ات، جىلدام

 تارىنساداق كيىپ، ساۋىتتارىن مەن كيىمى بارىپ حان. دەيدى—بولدى، دايار ايتقانىڭىز كەشەگى! تاقسىر حان—
اسكەر مەن التى ايلىق ازىق االدى، تۇلپاردان ءجۇز اتتى ءمىنىپ، ءجۇزىن جەتەككە الىپ، ىنىلەرىنىڭ  ءجۇز الىپ،

كەتكەن بەتىمەن بۇ دا جۇرەدى. ءجۇرىپ كەلەدى. تۇلپارعا جول الىس پا؟ الدەنە ءبىر ۋاقىتتا شاھارعا جەتەدى. 
الشىق ۇيگە توقتاپ، حاننىڭ ورداسىن سۇرايدى. بىرەۋ وردانى كورسەتەدى. كەلىپ قوناقتار  قاالنىڭ شەتىندەگى ءبىر

ءتۇسىپ جاتىر، حاننىڭ داياشىالرى جاالقتاپ قوناقتاردى قوناق ۇيگە اكەلىپ، كۇتىپ ءجۇر. حاننىڭ باس ءۋازىرى 
 اسقاب كيىمى قاراپ، بەتىنە دەپ—«مىناۋ ءبىزدىڭ حانىمىز ەمەس پە؟»كەلىپ ءجۇرىپ اشكەنگە كوزى ءتۇسىپ: 

 حاننىڭ ورداسىنا كىرىپ كەلسە، حان ۇيىندە وتىر. سوڭ، بولعان
 .ءۋازىر دەدى—!تاقسىر حان—
 .حان دەدى—!ايت بار؟ ارىزىڭ نە—
—جازدادىم، سويلەسە دەپ، ەكەن ءسىز جاڭا. اۋماعان ەشبىر سىزدەن ەكەن، بار ادام ءبىر ىشىندە قوناقتاردىڭ—

 .دەدى
ىراق ول كىسى حان بوالتىن. ەگەر سول بولسا، مۇندا ءب بوالتىن، تۋعانىم مەنىڭ. ءبىلشى بولىپ جانسىز—

 .دەدى—كەلسىن،
ءۋازىر جۇگىرىپ شىعىپ قوناقتاردىڭ بىرىنەن ءجون سۇرادى. ءۋازىر جۇگىرىپ كەلىپ ءوز حانىنان ءسۇيىنشى سۇرادى.  

 كۇيىن ايتتى.-حان ءوزى كەلىپ، اشكەنگە سالەم بەرىپ، امانداسىپ، جاي
 دەدى—ەكەنسىڭ، ولگەن جۇماكەلدى بولدى. قارۋ، كۇش جينا، ەرتەڭ ىزدەيىك، ءتىرى سەن ەندى مۇشكەن،—

 .اشكەن
جاراق، ات، كولىك، اسكەر دايار بولدى. جۇماكەلدىنىڭ كەتكەن بەتىنە قاراپ، ەكى حان -تاڭ اتقانشا بارلىق قارۋ

ءجۇرىپ كەتتى. تۇلپارعا جەر الىس پا؟ ءا دەگەنشە، ءبىر شاھارعا جەتىپ كەلدى. بۇالردىڭ شاھارى بۇل شاھارعا 
راپ، تاڭ قالدى. ءجون سۇراۋعا قاالنىڭ شەتىندەگى ءبىر الشىق ۇيگە كىسى قاراعاندا شاھار ەمەس، بۇالر شاھارعا قا

 جىبەردى. بۇل ءۇي جۇماكەلدىنىڭ العاشقى تۇسكەن ءۇيى ەكەن. كىرىپ كەلسە، ءبىر كەمپىر جىالپ وتىر.
 جىاليسىڭ؟ نەگە شەشە، ە،—
—لى باالدان ءولى ايرىلىپ وتىرمىن،اعىم، مەن جىالماي كىم جىالسىن؟ ءتىرى باالدان ءتىرى ايرىلىپ، ءوقار وي،—
 ول. يتتىا جوعىن حابارىنىڭ ونان كەتكەنىن، كۇمبەزگە اق جۇماكەلدىنىڭ كەيىن ونان ولگەنىن، باالسىنىڭ ءوز دەپ
 لىپ، قىرىق كۇن تويى بولىپ جاتقانىن ايتتى.بو ويىنى كۇن وتىز كەلىپ، الىپ حان قىزدى كەتكەن ىزدەپ باال
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 اشكەن تۇرىپ:
 العاندا، ۇرتتاپ ءبىر سۋدى ىشقىنىپ الىپ، بوساتىپ ءىشىن مۇشكەن سوڭ دەگەن—قايدا؟ ونەرىڭ باياعى كانە،—
 ىجەرد كەلسە، جاقىن ۇيگە كۇمبەز اق. الدى ءوتىپ بەرى اسكەرلەرى قالدى، اشىلىپ جول بولىپ، قۇرعاق-قۇپ

 اق:-ءبىر ءىز جاتىر. اشكەن كورگەن زاماندا سىزىپ
 كەلىپ سۋعا شىعىپ، ۇيدەن وتىرسا، ءتۇسىپ ىزگە دەپ،—ەكەن، ءىزى سەمسەرىنىڭ جۇماكەلدىنىڭ مىناۋ،—

 .تىرەلەدى
 .مۇشكەنگە اشكەن دەدى—!كور ۇرتتاپ تاعى كانە،—

مۇشكەن سۋدى ۇرتتاپ الىپ ەدى، ەشتەڭە دە كورىنبەدى. سۋدى قايتا قۇيىپ جىبەردى. الدەنە ۋاقىتتا كۇشىن جيناپ، 
ءبىر قابات قىرتىسى ۇرتتالدى، سوسىن جىلتىراعان بىردەمە كورىندى، قازىپ جىبەرىپ قاراسا، قايتا تارتقاندا جەردىڭ 

سەمسەر بۇكتەلگەن قالپىندا قۇمعا كىرىپ جاتىر ەكەن، اال ساال موال بىتكەندى اسكەرلەرگە اقتارتسا، جۇماكەلدىنىڭ 
مەس، مەنىڭ قولىم ە»، اشكەننىڭ ءوزى: ءتانى سارى تات بولىپ كيىمىمەن جاتىر ەكەن، الىپ جۋىندىرىپ جىبەرىپ

 .كەلدى تۇرا اشىپ كوزىن باال جىبەرگەندە، بايالپ ورنىنا بۇرىنعى سەمسەردى دەپ—،«پايعامباردىڭ قولى
 .دەدى—كەتكەنمىن، ۇيىقتاپ قاتتى وتە—
 ەمپىردىڭك جوق، دە شەشەسى دە، ايەلى كەلسە ۇيىنە. نانبادى ەدى، دەپ—لدىڭ،تىرى ءولىپ جوقسىڭ، ۇيىقتاعان—

 :كەلىپ داپاي بيەنى تۋ ءجۇز ەكى جىلقىدان تولعان توعاي دا باردى جۇماكەلدى. ءبىلدى عانا سوندا جەتكەنىن تۇبىنە
 ردى الىپ كەتىپ قالدى.باتى ءبىر جانىنا دەپ—كەلەيىن، بارىپ جاققا حان مەن! بەرىڭدەر قىال تاماق مىنانى—

تاباندا ۇستاتىپ الىپ، ءوز ۋازىرلەرىنە بۇيرىق بەرىپ، دارعا تارتقىزدى. كەلسە، ەل جينالعان توي، حاندى سول 
حاننىڭ كومەكشى ۋازىرلەرىنىڭ ءبارىن ادامىنا ءولتىرتىپ، ۇيگە كەلسە، كەلىنشەك اپپاق قۋداي بولىپ جۇدەگەن، قۇر 

ەلمەدى. دا شاماسى ك سۇيەك، تەك ءىلىنىپ وتىر ەكەن. جىگىت كىرىپ كەلگەندە كەلىنشەگى تالىپ قالدى. جىالۋعا
ونى جۇباتىپ، قۋانتىپ الىپ، كەمپىردى ۇستاتىپ، تىرىلەي سويىپ ولتىرەدى. ءوزى حاننىڭ تاعىنا مىنەدى. ءسويتىپ، 

 تۋعاندارىن قايتا قايىردى.
 شەشەسىن، باياعى موالداعى التىندى الدىرىپ، ۇشەۋى ءۇش جەرگە پاتشا بولىپ، بارشا مۇراتىنا جەتىپتى.-اكە
 تىن جۇزىك. ال29

باياعىدا مۇرات دەگەن كىسى جول ءجۇرىپ كەلە جاتىپ قاتتى شارشايدى، شولدەيدى. ءبىر ۋاقىتتا جالعىز ۇيگە كەز 
كەلەدى. ۇيگە كەلسە، ءبىر ايەل وتىر، ايەلدىڭ قاسىندا ەكى كۇشىك جۇگىرىپ ءجۇر. مۇرات بۇگىن وسىندا قونايىن 

ز، مەن نانساڭى»لە جاتقانىن مۇرات جاڭاعى ءۇي يەسى ايەلگە ايتادى: دەپ ۇيگە تۇسەدى. ءوزىنىڭ قاتتى شارشاپ كە
ءبىر جوالۋشىمىن، جول ۇستىندە ءدام ايداپ وسى ۇيگە كەلىپ وتىرمىن، بار تاماعىڭدى ءپىسىر، بىزگە اقىڭ كەتپەس، 

-ىرنان كەيىن بايەل ەتكە، قىمىزعا مۇراتتى تويعىزادى، تاماق ءىشىپ بولعان جاڭاعى. ول دەيدى—،«پۇلىن بەرەم
 بىرىنەن ءجون سۇراسادى. اۋەلى مۇرات كەلە جاتقان جاعىن ايتادى.

 جاڭاعى بەيتانىس ايەل وسى يەن داالدا نەعىپ وتىرعانىن ايتادى.
ادام ىزدەپ، ءارى مالىن باعىپ داالدا  ءقازىر ول. قارىس قىرىق ساقالى قارىس، ءبىر بويى كۇيەۋىمنىڭ مەنىڭ—

تەڭىز. مەن ادام اتاۋلىنى كورمەگەلى ءبىرتاالي -ءجۇر، كەشكە قاراي كەلەدى. ال ماعان كورسەتكەن قورلىعى ۇشان
 ۇراتم. دەيدى—جىلدار بولدى. ەندى ادام اتاۋلىدان ءسىزدى كورىپ وتىرمىن. مەنى وسى پالەدەن قۇتقارا كورىڭىز،

ەندى ونىڭ كەلۋى الىس ەمەس، ءبىز ەندى كەتەتىن بولساق، تەز كەتكەنىمىز »ىلدىرەدى. ايەل: ب ىقىالس بۇعان
 جۇمعانشا جەتىپ-ءجون، ويتكەنى ول سونداي جۇيرىك، ءبىزدىڭ ءبىر كۇندە جۇرگەن جەرىمىزگە ول كوزدى اشىپ

 سوسىن باالالرىنىڭ ءبارىن ۇيدەن كەلەدى. ال ەندى ءبىز وسى ءۇيدى جىعىپ تاستاپ، ءار زاتىن ءار جەرگە قويايىق،
الىستاتىپ بىرەۋىن باتىسقا، بىرەۋىن شىعىسقا، ەندى بىرەۋىن تەمىرقازىق جۇلدىزىنىڭ باعىتىنا قاراي اپارىپ تاستايىق. 
سودان كەيىن تەز كەتەيىك. ول باالالرىن جيناپ، زاتتارىن تۇگەندەپ جۇرگەندە ءبىز ءبىراز جەرگە بارىپ 

مۇرات پەن ايەل وسىنىڭ ءبارىن ىستەيدى دە، كەتىپ قاالدى. بويى ءبىر قارىس، ساقالى قىرىق  .دەيدى—،«قاالرمىز
 قارىس ۇيگە كەلىپ زاتتارىن تۇگەندەپ بولىپ، ەندى ايەلىن ىزدەۋگە كىرىسەدى.

م نىبۇل كەزدە مۇرات ايەلمەن ەكەۋى ءبىراز جەرگە جۇرگەننەن كەيىن اتتارىن سۇراسادى. جاڭاعى ايەلدىڭ اتى حا
 .سۇرادى دەپ—«قاالي مۇنىڭ قولىنا ءتۇسىپ جۇرسىڭ؟»بولىپ شىعادى. مۇرات: 

. ەتىپپىنك شىعىپ الىسقا ەلدەن دەپ ىزدەيمىن سونى بوالتىن، اتى اساۋ تۇرمايتىن قولعا ءبىر ءۇيدىڭ بىزدىڭ—ء 
ولىپ ى قىرىق قارىس، سيقىر بساقال بولماي، بۇتا بۇل. ەكەن تۇر بايالۋلى بۇتادا ءبىر اتىم قاراسام، مەزگىلدە ءبىر

قولىمدى بۋدى دا -شىقتى. اتىمدى سۇرايىن دەپ جاقىنداپ كەلگەنىمدە، ول مەنى شاپ بەرىپ، ۇستاي الىپ اياق
ۇيىنە الىپ كەلدى. اتىمدى ەرتەڭىنە سويىپ جەدى. كۇنىنە ءبىر قارا جەيدى. سىزگە جولىققانعا دەيىن ماعان 

—ۇرىستى تەزدەتە تۇسەيىك، ماناعى ەندى اۋىلعا كەلدى، قاتتىراق ءجۇرۋ كەرەك،كورسەتپەگەن قورلىعى جوق، ءج
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 ونىڭ دەسە، ىعامش تالعا. كەتىڭىز شىعىپ باسىنا تالدىڭ بيىك ءسىز وندا بولسا، جەتەتىن بىزگە ەگەر—.حانىم دەيدى
ۇدان دا ول ولەدى، ال بسون ۇرىڭىز، كۇشىڭىزبەن بار ونى كەزدە سول ءسىز. قاالدى ورالىپ بۇتاعىنا تالدىڭ ساقالى

 .دەيدى—باسقا جاققا بارساڭ قۇرىدىڭ،
والر ءبىر جەرگە كەلىپ جاتادى. تاڭەرتەڭ تۇرسا، قاسىنداعى حانىم جوق بولىپ شىعادى. ءبىر ۋاقىتتا بويى ءبىر 

عىپ ڭ باسىنا شىقارىس، ساقالى قىرىق قارىس كەلەدى. مۇرات قاشا جونەلەدى. قاشىپ كەلە جاتىپ، ءبىر تەرەكتى
كەتەدى. بويى ءبىر قارىس، ساقالى قىرىق قارىس تەرەككە قارعيدى. قارعىعاندا بۇتاققا ساقالى ءىلىنىپ، ساقالىنان 
تارتىپ تەرەكتىڭ باسىنا شىعادى. مۇرات ەندى تەرەكتەن تۇسە قاشىپ، ءبىر تاۋعا كەلەدى. تاۋدىڭ باسىنا شىعىپ 

پ، ى. بويى ءبىر قارىس القتىرعان تاستى قاعىپ الىپ، وزىنە قايتا القتىرادى. ءسويتىبويى ءبىر قارىستى تاسپەن اتقىاليد
ەكەۋى كوپ اتقىالسادى. اقىرى بويى ءبىر قارىس، ساقالى قىرىق قارىس تەرەكتەن ءتۇسىپ، ەندى تاۋدىڭ باسىنا 

 شىعىپ كەلە جاتقاندا، اياعى تايىپ كەتىپ، سايعا قۇالپ ولەدى.
ىمەن جۇرە بەرەدى. مۇرات بەيقام كەلە جاتسا، الدىنان توبەلەسىپ جاتقان ءبىر اق جىالن، ءبىر مۇرات باياعى باعىت

قارا جىالن كەزدەسەدى. مۇرات تۇرا قالىپ توبەلەسكە قاراپ تۇرادى. قارا جىالن اق جىالنعا ەداۋىر قىسىم كورسەتىپ، 
ىسىپ، قارا جىالندى جىعىپ بەرەدى. قارا جىالن دەپ، اق جىالنعا بول« وسى اق قوي»تىقسىرىپ بارا جاتادى. مۇرات 

ىزگە نە وسى كومەگىڭ ءۇشىن مەن س»ولگەننەن كەيىن اق جىالن ءبىر سىلكىنىپ سۇلۋ جىگىت بولىپ شىعا كەلەدى. 
سىيالسام ەكەن؟ ءبىز ەكەۋىمىز دە پاتشا ەدىك، قارا جىالننىڭ اق جىالنعا ءبىر جىالنى قوسىلىپ كەتكەن ەدى، سول 

وبەلەسىپ جاتقان ەدىك، مەنىڭ ءحالىمدى ءوزىڭ كوردىڭ، ەندى بولماعاندا ولەر ەدىم، مەنى سەن اراشاالدىڭ، ءۇشىن ت
ساعان مەن ۇيدەگى التىن جۇزىگىمدى بەرەيىن. ول جۇزىك قولدا تۇرسا، باي دا بوالسىڭ، پاتشا دا بوالسىڭ. 

 رقاماا مەنىڭ قازىر—اق جىگىت. دەيدى—،«البولمايتىن زاتىڭ جوق. ەندى مەن سونى ساعان بەرەيىن، رەنجىمەي 
 .ءارى ودان جىگىت دەيدى—اشارسىڭ، كوزىندى ۋاقىتتا دەگەن «اش». وتىر جۇمىپ كوزىڭدى دە، ءمىن

وز دەيدى. كوزىن اشسا، قاسىندا اق ب« اش»مۇرات جىگىتتىڭ ارقاسىنا ءمىنىپ، كوزىن جۇمىپ وتىرادى. ءبىر ۋاقىتتا 
شال وتىر، بۇالر جاڭاعى جىگىتتىڭ اكە شەشەسى ەكەن. جىگىت -ر. ىشىندە ءبىر كەمپىرات بايالۋلى ءبىر ءۇي تۇ

شەشەسىنەن جۇزىگىن سۇرايدى. شەشەسى بەرگىسى كەلمەيدى، ءبىراق باالسىنىڭ كوڭىلىن قيماي جۇزىكتى الىپ 
 كەلىپ، سول ەلدە بەرەدى. مۇرات جۇزىكتى العاننان كەيىن بۇرىنعى باعىتىمەن جۇرە بەرەدى. اقىرى ءبىر ەلگە

تۇراقتايدى. مۇرات جۇزىكتى العاننان كەيىن باي بوال باستايدى. بۇنىڭ قاالي بايىپ جۇرگەنىن جۇرت ءبىلىپ قاالدى. 
ءبىر كۇنى مۇرات شاراپ ءىشىپ ماس بولىپ وتىرىپ بار سىرىن قاسىنداعى جولداستارىنا ايتىپ قويادى. بۇنى 

 ركەمپى ۇيگە وسى كۇنى ءبىر. دەسەدى—«ۇيىندە كەرەمەت بار ەكەن؟ مۇراتتىڭ»جولداستارى حالىققا جايىپ: 
 اراسىنداعى ڭتەكەمەتتى ول. باستايدى اراالسا دا شارۋاشىلىعىنا الىپ، ءسىڭىپ ۇيگە وسى ول. بوالدى قىزمەتشى كەلىپ

زىكتى ۇج ءبىراق. قاالدى ايرىلىپ جۇزىكتەن ءسويتىپ، مۇرات. قاالدى كەتىپ الىپ، ۇرالپ جۇزىكتى قويعان جاسىرىپ
وسى ۇيدەگى مىسىق پەن تازى ىزدەپ شىعادى. كەمپىردىڭ ءۇيى كوپ ءۇيدىڭ ىشىندە ەكەن دەيدى. مىسىق پەن 

ول ۇيگە مەن »دەپ اقىلداسادى. تازى ايتادى: « كەمپىردىڭ ءۇيىن قاالي تابامىز»تازى جولعا شىققان سوڭ 
، سەنى ول اۋىلدىڭ يتتەرى جارىپ تاستايدى، كەرەك ارۋىمب مەن قايتا»: تۇرىپ مىسىق سوندا. دەيدى—،«بارايىن

—،«ال مەن بولسام يتتەر كەلىپ قالعاندا، سەكىرىپ تالدىڭ باسىنا شىعىپ كەتەمىن. سەن جۇرت ۇيىقتاعاندا كەل
 الىپ،ق كورىپ يت التى-بەس بەرگەندە بارا ۇيگە مىسىق. كەتەدى مىسىق اۋەلى كەمپىردىكىنە ءسويتىپ،. دەيدى
ىق ءۇيدىڭ ۇستىنە شىعىپ كەتەدى. ءۇيدىڭ ۇستىنە شىققان مىسىق جارىقتان سىعاالپ، ءۇيدىڭ مىس. بەرەدى قۋىپ

اعان ۇش باالسى بار. بۇل كۇندەرى باي باست-ىشىندەگىنىڭ ءبارىن كورەدى. توردە بۇرىنعى كەمپىر وتىر، قاسىندا ەكى
 كەمپىردىڭ ەسىگىنىڭ الدىندا ەكى جۇزدەي قوي جايىلىپ ءجۇر.

جۇرت جاتىپ كوزى ۇيقىعا كەتكەندە، مىسىق تازىنى ۇيگە شاقىرادى. كەمپىر قولىنا جۇزىك تۇسكەسىن ماس بولىپ 
پەن  دەپ كۇپىنەدى. مىسىق« جۇزىك تۇگىل مۇراتتىڭ ءۇيىنىڭ قۇتى مىنا مىسىق پەن تازى دا ماعان كەلىپ وتىر»

دام قالمايدى، ءبارى شارۋاشىلىعىنا كەتەدى. ۇيدە تازى وسى ۇيگە ءسىڭىپ االدى. ءبىر كۇنى كەمپىردىڭ ۇيىندە ا
قالعان مىسىق پەن تازى جۇزىكتى ىزدەي باستايدى. جۇزىكتى كەمپىر ساندىققا سالىپ قويعان ەكەن. بۇالر ونى 

 تاۋىپ الىپ قاشىپ كەتەدى.
ىرايدى. زىپ باعادى، اسجۇزىكتى مۇراتقا اكەلىپ بەرەدى. مۇرات مىسىق پەن تازىعا رازى بولىپ كۇتىپ، تاماعىن تويعى

جۇزىكتى كۇندىز مىسىق، تۇندە تازى كۇزەتەدى. ءسويتىپ، جۇزىك ەشكىمنىڭ قولىنا تۇسپەي، مۇراتتى بايلىققا، 
 باقىتقا جەتكىزەدى.

 .ۇشار حاننىڭ باالسى30
وزى باياعى وتكەن زاماندا ۇشار حان دەگەن حان بولىپتى. سول حان جاس كەزىندە اي دەسە اۋزى، كۇن دەسە ك

بار، اسقان تاماشا ءبىر سۇلۋ قىزعا عاشىق بوالدى. قىزدى ىزدەپ، جەر بەتىنەن ەش تابا المايدى. حان قىزدى تابا 
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الماعان سوڭ، ءبىر ونەرپازدان وقىپ، اسپانعا ۇشۋ ونەرىن ۇيرەنەدى. سول ونەرى بويىنشا اسپانعا ۇشىپ، قىزدى 
ۇستاتپايتىنىنا كوزى جەتكەن سوڭ، حان قىزدىڭ سۋرەتىن ىزدەپ  وتىز جىل ىزدەپ، قولىنا تۇسىرە المايدى. قىزدىڭ

 تاۋىپ االدى دا:
 پۇيلەنى ايەلگە باسقا دەپ—،«قوي، جاس بولسا ءوتىپ بارادى، ەندى ايەل الىپ، ءۇي بوالتىن ۋاقىت جەتتى»

 .يادىقو دەپ جاندىباتىر اتىن ۇلىنىڭ. تۋادى ۇل ءبىر ايەلىنەن العان كۇن ءبىر كۇندەردە. بەرەدى سۇرە ءومىر
ون التىعا كەلەدى. سول كەزدە باالعا باق قونىپ باتىر بوالدى، ءوزى الپاۋىت ءداۋ -جاندىباتىر ەرجەتىپ، ون بەس

 بوالدى، وتىرعان ورنىنان جەتپىس كىسى تۇرعىزا المايتىن بوالدى.
سارايالرىن اشىپ، نە زاتتارى بار  وسى مەن اكەمنىڭ ۇلكەن قورعانىنىڭ»ءبىر كۇنى جاندىباتىرعا وي تۇسەدى:  

 ىنەناكەس سونسوڭ. دەيدى—«تۇرپاتىن بايقاسام نە قىالدى؟-دۇنيەلەرىنىڭ ءتۇس-ەكەن، ءبارىن كورىپ، قازىنا
 توعىز ىزوت. كوردى قازىناالرىن ىشىندەگى سارايدىڭ اشتى، ەسىكتەرىن تامام الىپ، سۇراپ كىلتىن ءۇيدىڭ قىرىق
 يدى اشۋعا كەلگەندە، بۇل ءۇيدىڭ كىلتى جوق بولىپ شىقتى.ءۇ قىرقىنشى ەندى كورىپ، اشىپ تەگىس ءۇيدى

 ءارى اينالدىرىپ، بەرى اينالدىرىپ، قىرقىنشى ءۇيدىڭ ەسىگىن اشا المادى. جاندىباتىر جىالپ شەشەسىنە كەلدى. 
يدىڭ ۇء مەنەن سەندەر. المادىم اشا اينالدىرىپ بەرى اينالدىرىپ، ءارى قايدا؟ كىلتى ءۇيدىڭ قىرقىنشى انا اپا،—

 .دەيدى—كىلتىن جاسىرىپسىڭدار،
 اسىناق تۇگىل، كىلتى ءۇيدىڭ ول ومىرىمدە وسى بولدى، جىل جيىرما قوسىلعانىما اكەڭە مەنىڭ مىنە، شىراعىم،—

 اعانم بولسا والي»: جاندىباتىر. شەشەسى دەيدى—،«بىلمەيمىن كىلتىن ءۇيدىڭ ول». ەمەسپىن كورگەن بارىپ
دى. ارينە جالعىز باالسىنىڭ ايتقانىنا ەشقانداي الج جوق. بيدايدى قۋىرىپ بەرەدى. دە—،«بەرگىن قۋىرىپ بيداي
 ەكى ىشەشەس. دەيدى—،«شەشە، ەگەر مەنى باالم دەسەڭىز ماعان بيدايدى ءوز قولىڭىزبەن ۋىستاپ بەرىڭىز»باال: 

ماعان اناۋ » را قۇشاقتايدى.قاپسى قولىن ەكى ەشەسىنىڭش باال بەرگەندە ساال بيدايدى ىستىق ۋىستاپ قوس قولىمەن
 تۇرىپ قارىسىپ دەپ—،«ءۇيدىڭ كىلتىن بەرمەسەڭىز، ءيا بولماسا كىلتىنىڭ قايدا ەكەندىگىن ايتپاساڭىز، جىبەرمەيمىن

 ءتوس نىڭاكەڭ كىلت شىراعىم،»: ايتادى شىنىن سوڭ جاتقان بارا كۇيىپ بيدايعا ىستىق قولى شەشەسىنىڭ. االدى
 اتقانج كىلتتىڭ باال. دەدى—،«. ءقازىر ۇيقىدا جاتىر، ۇرالپ الماساڭ، وڭايلىقپەن بەرمەسساقتاالدى قالتاسىندا

 اكەسىنىڭ باال كەن،ە جاتىر ۇيىقتاپ قاتتى اكەسى. كەلەدى اكەسىنە بەرە تاستاي قولىن شەشەسىنىڭ سوڭ بىلگەن جەرىن
ورمەگەن، پ جىبەرگەندە، باال ومىرىندە كاشى ەسىكتى باال تۇسىرگەن قولىنا كىلتتى. الدى كىلتتى قالتاسىنان ءتوس

سەزبەگەن، ءۇيدىڭ تورىندە ءىلۋلى تۇرعان پەرى قىزىنىڭ سۋرەتىنە كوزى ءتۇسىپ، قىزدىڭ سۇلۋلىعىنا عاشىق 
والتىندىعى سونداي ببولىپ، تالىپ جىعىالدى. اكەسى ۇيقىسىنان ويانىپ، ورنىنان تۇرىپ، كىلتىن قاراسا )كىلتىنە ساق 

ورنىنان تۇرعاندا تەكسەرىپ، كورىپ، قايتا سالىپ قوياتىن(، كىلتى جوق. باالسى جاندىباتىردىڭ قالتاسىنا تۇسكەنىن 
پ تالىپ سال بولى-سەزەدى دە، جۇگىرىپ سارايعا كەلەدى. كەلسە، باالسى اۋزىنان سىلەكەيى اعىپ، ەسىن بىلمەي دەل

 جاتقان ۇستىنە كەزدەسەدى.
 لدەنە ۋاقىتتا باالسى ەسىن جيىپ، اكەسىنە:ا

 .دەيدى—بەزەم، سىزدەن مەن بەرمەسەڭىز، الىپ قىزدى وسى ماعان—
 اكەسى:

 پۇشى دۇعامەن بەتىندە جەر جىل التى اسپاندا، جىل وتىز كەزىمدە سەندەي مەن ىزدەپ قىزدى بۇل! شىراعىم—
ۇشار »قتان مەن سوندى. العانمىن ءتۇسىرىپ سۋرەتتى وسى سوڭ، بولماعان اقىرى. ەمەسپىن پەندە العان ۇستاي

 .دەيدى—اتاندىم،« حان
بەرى اكەسىنەن سۇراپ كورىپ ەدى، ودان ەش نارسە شىقپايتىن بولدى. سوسىن ءبىر تۇندە ەكى ەتەگىن -باال ارى

ە ارمانىم سەم دسول قىزدى ىزدەپ قاڭعىرىپ ءجۇرىپ ول»بەلىنە ءتۇرىپ الىپ، ءۇي ءىشىن تاستان، كەتتى دە قالدى. 
 بەزىپ كەتەدى. ەلىنەن دەپ—«جوق!

كۇندەر وتەدى، ايالر وتەدى باال ءبىر شاھارعا قاراي جول تارتىپ ءجۇرىپ كەلە جاتسا، ات كوتەرە الماعان اعاش اتقا 
 مىنگەن، ەكى اياعى جەر سىزعان ءبىر داۋگە كەز بوالدى. جاندىباتىر داۋگە سالەم بەرەدى. ءداۋ سالەم الىپ:

 .ماڭعازدانىپ دەيدى—!بولسىن ولج—
 .جاندىباتىر دەيدى—لەي بولسىن!ا—
—،جاتىرمىن بارا كۇرەسكەلى باتىرمەن سول شىعىپتى، دەگەن جاندىباتىر شاھارىندا حاننىڭ دەگەن حان ۇشار—

 .ءداۋ دەيدى
 .باال دەيدى—كۇرەسىڭىز، مەنىمەن اۋەلى ەڭ جىققانىڭىز، دا جاندىباتىردى جىقساڭىز، مەنى بولسا، والي—
 اتارت مەنسىنبەي باالنى دەپ،—پ اۋرە بولعانشا، اناۋ تاۋدان اسىپ كەتپەيمىن بە؟كۇرەسى سەنىمەن اي،—ء 

 .جونەلەدى
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 .باال بەرەدى جۇرە دە دەيدى—!بولسىن جولىڭ اۋ،-باراسىڭ بولۋعا اۋرە بوسقا داۋىم،—ء 
اي بولىپ، قاند»كۇرەسكە تۇسكەندە، ءبىرىنشى كەزەكتى: بۇل سوزگە نامىستانىپ، ءداۋ باالعا قايتا كەلەدى. باالمەن 

 عىپقا رەت ءۇش جىبەرىپ، اتىپ القتىرىپ رەت ءۇش اسپانعا ءداۋدى باال. بەرەدى باالعا دەپ—،«ارماندا كەتەرسىڭ
 .كەتەدى قان دەرەك-دەرەك مۇرنىنان ەكى الماي، كوتەرە باالنى ءداۋ كەلگەندە، داۋگە كەزەك. االدى

كەيىن ءداۋ باالعا باعىنادى دا، ءجون سۇرايدى. باال پەرىنىڭ قىزىن ىزدەپ كەلە جاتقانىن ايتادى. ال ءداۋ ءوز سونان 
جايىن ايتقاندا بويىندا بار قاسيەتى: اسپانداعى جۇلدىزدى ساناۋمەن كىمنىڭ قاشان ولگەنىن، جوعالعانىن ىزدەپ تاباتىن 

 ۋى قول ۇستاسىپ، ىلگەرى قاراي تارتا بەرەدى.ونەرىنىڭ بارلىعىن ايتادى. سودان كەيىن ەكە
قىستاۋ جولداردان جورتىپ ءوتىپ كەلە جاتقاندا، -ەكەۋى كۇن جۇرەدى، ءتۇن جۇرەدى، اشىعادى، تارىعادى. نەلەر قيىن

ەكى ات كوتەرە الماعان، ەكى اعاش اتقا قاتار مىنگەن، ەكى اياعى جولدى سىزىپ كەلە جاتقان ءبىر داۋگە تاعى كەز 
 الدى.بو

 اۋ ۇندەمەيدى.ءد. باال دەيدى—!بولسىن جولىڭىز—
 .باال دەيدى—باراسىز؟ قايدا—
 ءداۋ تاعى ۇندەمەيدى. باال اشۋالنىپ كەتىپ: 
 :اشۋالنىپ ءداۋ سوندا. دەيدى—پەندەسىڭ؟ دەگەن نە كۇرمەلگەن تىلىڭ—ء 

 .دەيدى—داۋمىن، جاتقان بارا كۇرەسۋگە داۋمەن دەگەن جاندىباتىر. ەمەسپىن پەندە مەن ءتىلىڭدى، تارت—
 باال بۇل داۋگە دە:

 .دەيدى—كۇرەس، مەنىمەن بايالپ، بەل تاۋەكەلگە ءۇشىن ول جىعاسىڭ، دا ونى جىقساڭ، مەنى الدىمەن—
 ناناتىم بوال سوعان ۇيات، ماعان كۇرەسۋ سەندەرمەن كىسىمىن، كۇرەسپەيتىن جاندارمەن قۇساعان ينەلىك مەن—

 داۋ.ء دەيدى—!ما قالدىر جولىمنان جوق، جايىم بوالر اۋرە ءتۇسىپ،
 سوندا باال تۇرىپ:

 ولىڭج كەلسە، قايتقىڭ بولىپ جۇزىندەي ۇستارانىڭ باسى اياعىڭنىڭ كورىپ، بەينەت ارتىق ءداۋىم، سورلى—
 .دەيدى—!بولسىن

 .تۇسەدى اتىنان اعاش شىرەنىپ ءداۋ دەپ—!كەل شىعار، تۇرعان ءتۇرتىپ ءولىم ءبىر سەنى بولسا، والي—
ءبىرىنشى كەزەك تاعى دا باالعا تيەدى. باال اياسىن با، ادام ورنىنا كورمەي مازاق قىپ تۇرعان ءداۋدى اۋەگە ءۇش  

رەت القتىرىپ جىبەرىپ، ءۇش رەت قاعىپ الدى دا، جەرگە قويدى. ەندىگى كەزەك داۋگە ءتيدى. ءداۋ باالنىڭ بەلىنەن 
ىپ، باالنى ورنىنان قوزعالتا الماي، ەكى مۇرنىنان شۇمەكتەپ قانى سورعااليدى. ۇستاپ، ءارى الەكتەنىپ، بەرى الەكتەن

 سونان سوڭ، ءداۋ:
 قىلساڭ نە وزىڭدە، ىقتيارىڭ. ەكەن بار داۋلەر زور دە مەنەن جۇرسەم، دەپ ءداۋمىن مەن. ريزامىن ساعان مەن—
 .جالىنادى باالعا دەپ،—!بىل ءوزىڭ دا

قاتپاي، كەلە جاتقان ساپارىن ايتىپ، بۇل ەكىنشى ءداۋدىڭ كىم ەكەنىن، قاي شاھاردان باال وعان ەشقانداي جاۋاپ 
كەلە جاتقانىن جانە قانداي ونەرىنىڭ بارلىعىن سۇرايدى. ءداۋ وعان ءوز جەرىندە اتى شىعىپ، كۇرەستە وزىنە ەشبىر 

ڭ جانە ءوزىنىڭ كىتاپقا قاراپ بىرەۋدىءداۋ شاق كەلمەگەن سوڭ، ادەيى سول جاندىباتىرمەن كۇرەسكەلى بارا جاتقانىن 
تىرىلگەنىن، كۇنىنە جەر جۇزىندە قانشا كىسى ءولىپ، قانشا كىسى تۋاتىنىن ءبىلىپ وتىراتىن ونەرى بارلىعىن -ولگەن

 باياندايدى.
داۋدى ءتاماشا قالىپ، تارىققان كەزدە ءبىر ىسكە جارار دەگەن ويمەن بۇل -مۇنى ەستىگەن باال ءداۋدىڭ ونەرىنە تاڭ

 دە وزىنە دوس قىلىپ االدى. ۇشەۋى تاعى دا كەتە بارادى.
 نەلەر كۇن، نەلەر جۇماالر، نەلەر ايالر وتەدى. بۇالر بىرنەشە شولدەردەن، نەشە تاۋالردان، سۋالردان وتەدى.

ا قاراپ تاۋع بۇالر كەلە جاتىپ جازىق جولعا شىقتى. الدارىنان كوز كورىم جەردە ءبىر تاۋ كورىندى. بۇالر ەندى سول
جۇرە باستادى. تاۋعا جاقىنداعان سايىن، جاڭاعى تاۋ دا بۇالرعا قاراي ءجۇرىپ كەلە جاتقان سياقتى. بۇل ۇشەۋى 

 تاۋعا جاقىنداپ كەلگەندە، تاۋ دەگەنى ناق تاۋداي ۇلكەن ءداۋ بولىپ شىقتى.
 بۇل داۋگە جەتكەن سوڭ، ۇشەۋى وعان سالەم بەرەدى.

 .باال يدىدە—!داۋىم بولسىن، جول—
 .ءداۋ دەيدى—بارامىن، كۇرەسكەلى ەرمەن دەگەن جاندىباتىر—
 .باال دەيدى—جىعاسىز، دا ونى جىقساڭىز، مەنى كۇرەسىڭىز، مەنىمەن بۇرىن جاندىباتىردان بولسا والي—

 وعان ءداۋ اشۋالنىپ:
 .بەردى جۇرە دا قايىردى اق-ءبىر جاۋابىن دەپ—وتكىزبەيمىن، ۋاقىت كۇرەسىپ ينەلىكپەن سەندەي—
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قان كىسىڭدى تابا الماي، ونى ىزدەپ سەرگەلدەڭگە ءتۇسىپ قايتۋعا اسىقساڭ، جات بارا كۇرەسۋگە جيناپ، كۇشىڭدى—
 .كۇلەدى قىپ مازاق باال دەپ—جولىڭ بولسىن!

 ءداۋ باالنىڭ سوزىنە شىداماي اشۋالنىپ: 
 .دىىڭعايالن كۇرەسۋگە دەپ—!جىبەرەيىن تىعىپ جەرگە سىلكىپ، جاعاڭنان كەلشى، بەرى دەيسىڭ؟ نە اي،—ء 
ءبىرىنشى كەزەكتى باال الماي، داۋگە بەردى. ءداۋ باالنى اسپانعا ءۇش رەت القتىرىپ اتىپ جىبەردى. ءبىراق قاعىپ  

اال الماي قۇالپ قاالدى. كەزەك باالعا كەلگەندە، باال اشۋمەن ءداۋدىڭ بەلىنەن ۇستاپ جەرگە سوققاندا، ءداۋ تىزەسىنەن 
 ەرگە كىرەدى. ءداۋدى سۋىرىپ العاندا، ءداۋ ەسەڭگىرەپ قالدى.ج

ومىرىندە مۇنداي سوققى كورمەگەن ءداۋ باالنىڭ كۇشىنە ريزا بولىپ، قول بەرىپ دوس بولۋدى سۇرايدى. باال اشۋىن 
 باسىپ، ءداۋدىڭ كىم ەكەنىن، قاي شاھاردان كەلە جاتقانىن، قانداي ونەرىنىڭ بارلىعىن سۇرايدى.

باسىنان كەشكەن ءومىربايانىن تەگىس ايتىپ شىقتى جانە ءوزىنىڭ سۋعا ءتۇسىپ كەتكەن ينەنى دە تاۋىپ االرلىق  ءداۋ 
 سۋشى قاسيەتى بار ەكەنىن ايتتى.

سونىمەن بۇل ەكەۋى قول الىسىپ، ءتوس سوعىسىپ، دوس بوالدى. ەندى جاندىباتىر ءتورت كىسى بولىپ ىلگەرى 
 جولعا شىعادى.

ىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن ءبىر شاھارعا كەلەدى. شاھاردىڭ شەت جاعىنداعى ءبىر شايحاناعا بۇل تورتەۋى ب
تۇسەدى. كۇن باتا جوالۋشىالر شايحانانىڭ تۇبىنە تىگىلگەن وتاۋدى، ونىڭ ىشىنە جينالعان جاساۋالردى، بايالنعان 

 ون شاقتى قوي، تاعى باسقا دا نارسەلەردىڭ اكەلىنىپ قويعانىن كورەدى.
 باال شايحاناشىدان:

 .سۇرايدى دەپ—نى نە ءۇشىن ىستەپ جاتىر؟مۇ زاتتار، قىلعان نە مىناۋ—
 .شايحاناشى دەيدى—كىمسىڭدەر؟ بىلمەيتىن مۇنى—
 .باال دەيدى—مۇساپىرمىز، جۇرگەن ءبىر بىز—ء 

 رعانوتى دەپ بەرىلەيىن مىناۋ ويتكەنى كەتەسىڭدەر، ءتۇسىپ اۋزىنا ايداھاردىڭ بولماڭدار، ايتۋشى دەپ والي—
دا ايداھار االڭ-رەت بەرىپ تۇراتىن بورىشى. بۇل زاتتاردى جۇما سايىن، تاڭ اتا ەلەڭ ءبىر جۇماسىنا پاتشانىڭ زاتتار

 .حاناشىشاي دەيدى—كەلىپ جۇتادى، ەگەر بۇل قارىزدى وتەپ تۇرماسا، بۇكىل ەلدى جۇتىپ جىبەرۋدەن تايىنبايدى،
وياۋ جاتىپ، تاڭ اتار مەزگىلدە جولداستارىنا بىلدىرمەي، ايداھاردىڭ كەلەتىن -بويى ۇيقىلى مۇنى ەستىگەن باال، ءتۇنى

جولىنا قاراي سىتىلىپ شىعىپ كەتتى دە، ايداھاردىڭ جولىن توسىپ وتىردى. ءبىر ۋاقىتتا بورانداتىپ، داۋىلداتىپ كەلە 
تتى. سول كەزدە جاندىباتىر ۇلتاراعىنىڭ استىنا جاتقان ايداھاردىڭ داۋىسى ەستىلدى، ارتىنشا ايداھار دا كەلىپ جە

ن قارسى ايداھاردىڭ الدىنا شىقتى، ايداھار دا كومەكەيى-سالىپ ساقتايتىن قىرىق قۇالش سەمسەردى سۋىرىپ الىپ، قاراما
مەمسەرمەن جۇتىپ جىبەردى. باال قىرىق قۇالش سەمسەرىن -اشىپ كەلە جاتىر ەكەن، باالنى كورگەن جەردەن سەمسەر

ولدەنەڭ ۇستاپ تۇرا قالعان ەدى، سەمسەر ايداھاردى ەكى ءبولىپ ءتۇستى. باال ايداھاردى ولتىرگەنىنىڭ بەلگىسى ك
ءۇشىن ونىڭ جونىنان ەكى ءتىلىم تاسپا الىپ، قالتاسىنا سالىپ الدى. ءسويتتى دە ەش ادامعا بىلدىرمەستەن، 

 جولداستارىنىڭ قاسىنا كەلىپ جاتتى.
ۇر. ساۋ ت-ي بولدى. كەشەگى تىگۋلى تۇرعان ۇيلەر، وندا بايالنعان مالداردىڭ ءبارى دە امانجا-تاڭ اتتى. جۇرت اي

كوشەدەگى، حالىقتىڭ ءبارى دە قۋانىشتى. بىرەۋلەر قولدارىنا ايىر، بالتا، شوقپار ۇستاعان. ەندى بىرەۋلەرى 
گۋ ەتەدى. ايداھاردىڭ -گەن داۋىستار گۋدە« ايداھاردى مەن ءولتىردىم»قولدارىنداعى قارۋالرىن قانعا بوياپ العان، 

مۇلىكتىڭ امان قالعان حابارى حانعا بارىپ جەتتى. ايداھاردى كىم ولتىرگەنىن ءبىلۋ ءۇشىن حان -ولتىرىلگەندىگى، مال
جاريا سالىپ، حالىق جيدى. ايداھاردى ولتىرگەن ادامدا قانداي بەلگىسى بارلىعىن سۇراعاندا، بىرەۋ قارۋىن، بىرەۋ 

 نعان كيىمىن كورسەتتى. ءبىراق ەشكىمنىڭ ايداھاردى ولتىرگەن بەلگىسى دالەلدى بولمادى.قاندا
 سوندا حان تۇرىپ:

 :بىرەۋلەر. سۇرادى دەپ—ما؟ قالدى ەشكىم باالسىنان ادام شاھاردا بۇل—
—ق،جو شاقىرعانىمىز جيىنعا والردى كەرەك، جاتسا ءمۇساپىر تورت-ءۇش شايحانادا ءبىراق جوق، قالعان ەشكىم—

 .دەيدى
 .حان دەدى—شاقىرىڭدار! عوي، باالسى ادام دا والر بولسا، والي—

 شايحاناداعى كىسىلەر شاقىرىلدى. جاندىباتىر پاتشانىڭ وزىنە:
 .ۇستاتادى تاسپاسىن ءتىلىم ءبىر ايداھاردىڭ دەپ—ەدىم، مەن ادام ولتىرگەن ايداھاردى تاقسىر،—

 پاتشا:
ءۋازىر بولىپ، ءبىر  ءوزى ءتۇسىپ، تاعىنان الدىندا حالقىنىڭ دەپ—!ەكەنسىڭ حان سەن ەكەم، ەمەس حان مەن—

 قىزىن جاندىباتىرعا قالىڭدىققا بەرىپ جانە دۇنيەمۇلىك، قازىناسىنىڭ جارىمىن قوسا بەرەدى.
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، نىققان سوڭۇش كۇن تى-جاندىباتىر حاندىقتى ءوزىنىڭ دوسى ءبىرىنشى داۋگە بەرەدى. ءداۋ حان بوالدى. ەكى
 جاندىباتىر ءبىرىنشى داۋمەن قوش ايتىسىپ، قالعان داۋلەرمەن قىزدى ىزدەپ، تاعى جول تارتادى.

كۇندەردەن كۇن وتكىزىپ، بۇالر ەكىنشى شاھارعا جەتتى. بۇل شاھاردان دا وتكەن شاھاردا بولعان ۋاقيعا شىقتى. 
ر، بايالنىپ جاتقان ادامدار مەن مالدار وتكەن شاھارداعىدان ءبىراق ونداي ەمەس، بۇل شاھارداعى تىگىلىپ جاتقان وتاۋال

 ەكى ەسە ۇلكەن جانە كوپ ەكەن.
جاننىڭ -بۇالر بۇل شاھاردىڭ شايحاناسىنان بارىپ ورىن الدى. شايحاناشىدان مىنا تىگىلگەن ۇيلەر مەن بايالنعان مال

 ءمانىن سۇرادى.
 .شايحاناشى دەدى—جانسىزدار؟ نەتكەن بىلمەيتىن مۇنى—
 ەدى جوالۋشىالر.د—كىسىلەرمىز، ءمۇساپىر جاتقان كەلە تاۋىپ ارەڭ جولىمىزدى بىزدەر—
 دىسوزدەرىڭىز بۇل ايتپەسە كورمەڭدەر، ايتا ەشكىمگە باسقا مەنەن سوزدەرىڭىزدى مىناۋ سىزدەر بولسا، والي—
 مىناۋ ايىج توپاالڭنىڭ بۇل. جىبەرەدى سالىپ توپاالڭعا جاتقان بولىپ مىناۋ ەستىسە، شابارماندارى حاننىڭ يا حان
وسى جەردە، ءۇش پاتشالىق ەلدىڭ ورتاسىندا، ءبىر تاجال جىالن بار، . »باستادى اڭگىمەسىن شايحاناشى دەپ،

ۇزىندىعى قىرىق قۇالش، كولدەنەڭى قىرىق قۇالش، اۋزىنىڭ ۇلكەندىگى سونداي، كوشكەن ەل قاالي بولسا، سوالي 
ل جىالننىڭ بۇگىن بىزدەن الىم االتىن كەزەگى كەلىپ، سوعان دايىنداپ جاتقان ءجايىمىز سىيىپ كەتەدى. مىنە، سو

وسى. بۇل زاتتار كەشكە تۇرعانىمەن، ءتۇن ورتاسى اۋا جوق بوالدى. شۋالعان مال، جىالعان ادامداردىڭ داۋىسى 
ى كەزدەسىپ، نەشە جىل بويى وسشاھاردىڭ ءىشىن جاڭعىرتادى. ءسويتىپ، وسىنداي زور ءبىر پالەگە، ۇلكەن اپاتقا 

 .توقتاتتى ءسوزىن شايحاناشى دەپ—،«جىالننىڭ زاردابىن باستان كەشىرىپ جاتقان ەلمىز
ءتۇن بولدى. جولداستارى ۇيىقتاعان كەزدە، جاندىباتىر جىالننىڭ جولىن توسۋعا اتتاندى. ءتۇن ورتاسى اۋا باستاعاندا،  

ىن جەتپىس كىسى ورنىنان تۇرعىزا المايت-ءبىر ساسىق جەلدىڭ ءيىسى جاندىباتىردىڭ مۇرنىن جارا باستادى. الپىس
ننىڭ دەمى ورنىنان قوزعالتىپ قويادى. قىرىق قۇالش سەمسەرىن اق جىال-جاندىباتىردى تاي شاپتىرىمداي جەردەن

قولىنا الىپ، جىالننىڭ الدىنا كەزەي ۇستاپ تۇرا قالدى. اش قارىنى جاالڭداپ كەلە جاتقان جىالن باالنى جۇتىپ 
 اق شىقتى.-جىبەردى. و دا جۇتىپ بولدى، بۇ دا ءتىلىپ، جىالندى قاق جارىپ قۇيرىعىنان ءبىر

اردان بۇل جىالن باسىم ەكەن. باال جىالننىڭ ۋىتىنا ۋالنىڭقىراپ، ەت ءپىسىرىم ۋاقىت تالىپ جاتتى. وتكەن ايداھ
ءبىراق، ازدان سوڭ سۋعا ءتۇسىپ، جىالننىڭ جونىنان تاسپا ءتىلىپ الدى دا، ەشكىمگە سەزدىرمەستەن، ورنىنا كەلىپ 

ولدى. حان تاعىن، حاندىعىن جاندىباتىرعا بەردى. جاتتى. ەرتەڭىنە، وتكەن شاھارداعىداي، بۇل شاھاردا دا جيىن ب
 .ءتۇستى جولعا دا تاعى ەكەۋى داۋمەن قالعان بەرىپ، دوسىنا كىتاپشى—جاندىباتىر حاندىقتى ەكىنشى داۋ

بۇالر ساپار شەگىپ تاعى ءبىر شاھارعا كەز بولدى. بۇل شاھاردىڭ حالقى باسقا شاھاردىڭ حالقىنا قاراعاندا وزگەشە 
را بىر ادامنىڭ ءتۇسى اق، قىزىل شىرايلى، قا-سارى، بىردە-تى. شاھارداعى بارلىق حالىقتىڭ وڭدەرى ساپبولىپ شىق

ۇن سارى. بۇالر ءبىراز ك-بىرىنەن ايىرا المايتىن ساپ-ەمەس. ۇلكەنى دە، كىشىسى دە، ايەلى دە، باالسى دا، بىرىن
حالقىنىڭ  ارلىعىنىڭ سارى بولۋى مىناۋ بولىپ شىقتى: شاھارشاھاردا بولىپ تىنىقتى، ءجون سۇراستى. اقىرىندا حالىقتىڭ ب

توڭكەرىپ ءبىر شۇقىردان ەكىنشى شۇقىرعا ۇرتتاپ قۇيىپ وتىرادى -پايداالناتىن ۇلكەن دارياسىن ءبىر ءداۋ اۋدارىپ
 ەكەن دە، سۋدىڭ ىشىندەگى بالىق، ءتۇرلى جاندىكتەردى، ەڭ اياعى وسىمدىك اتاۋلىنى ءداۋ ىلعي جۇتىپ جەپ

قارنىن اراالپ، دارياعا قايتا قۇيادى ەكەن. ومىرىندە تازا -قويادى ەكەن. سۋدىڭ ءبارى ءداۋدىڭ ىشىنە ءتۇسىپ ىشەك
 سارى بولىپ كەتكەن ەكەن.-سۋ ىشپەي، ونە بويى ساسىق سۋ ىشكەندىكتەن، شاھار حالقى وسىنداي ساپ

دى. ورتاسى اۋا ءداۋدىڭ ساپىرىستىراتىن سۋىنا كەلەمۇنى ەستىگەن جاندىباتىر جىالندارعا ىستەگەنىندەي ەتىپ، ءتۇن 
كەلسە، ءداۋ جاڭا عانا جۇمىسىنا كىرىسىپ جاتىر ەكەن. بەر جاعىنان بارعان باالنى قوسا جۇتايىن دەپ، جاندىباتىرعا 
جاقىنداي بەرگەندە، جاندىباتىر قىرىق قۇالش سەمسەردى قولىنا ۇستاپ، تۇرا قاالدى. ءسويتىپ، ءداۋدى جارىپ 
ولتىرەدى دە، ءداۋ جونىنان ءبىر ءتىلىم تاسپاسىن الىپ، جولداسىنىڭ جانىنا كەلىپ جاتىپ قاالدى. تاڭ اتا ءبىر باال 

داۋدى مەن »تۇنىق. باال ءبىر توستاعان سۋدى قۇيىپ الىپ، بالتاسىن ۇستاپ، حانعا كەلىپ: ء-سۋعا كەلسە، سۋ تۇپ
 بولعالى حان تۋىپ، ءوزى سۋدى مۇنداي كورسەتكەندە، دىسۋ دەپ،—«ءولتىردىم. نانباساڭىز سۋدى قاراڭىز!

 .تۇرادى اتىپ تاقتان التىن حان كورمەگەن ءىشىپ
 انح. داۋرىعىسادى دەپ—،«مەن ءولتىردىم، مەن ولتىردىم»شەلەك سۋدى الىپ: -كوشەگە حالىق سىيماي، شەلەك

 رءمۇساپى ەكى-بىر شايحانادا»: سۇراعاندا دەپ—«قاالدا قالعان ەشكىم بار ما؟»: جيناپ تەگىس حالقىن بۇكىل
 .شىقتى داۋىستار دەگەن—،«جاتىر
 .حان دەيدى—شاقىرىڭدار؟ عوي، باالسى ادام—

حاندىق  نەشە جىلدان بەرى»جاندىباتىر كەلگەن بەتتەن ءداۋدىڭ جون تاسپاسىن حاننىڭ قولىنا ۇستاتا بەرەدى. حان: 
ۇش كورسەتىپ، جەڭە الماي، ساسىق، الي سۋ ءىشىپ حالىقتى قۇرىپ، شاھاردى بيلەپ وتىرىپ، ءبىر داۋگە ك
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-الم جانە قىزىن ءبىر ءتۇسىپ، تاعىنان الدىندا حالىقتىڭ دەپ،—«سارعايتىپ، بەكەر حان بولىپ ءجۇر ەكەم!
نا ل ساپار شەگىپ، ىزدەگەن ماقساتىجى نەشە اي، نەشە. بوالدى ءۋازىر ءوزى بەرىپ، جاندىباتىرعا جارىمىن مۇلكىنىڭ

 وشق بەرىپ، دوسىنا—جەتە الماي كەلە جاتقان جاندىباتىر تاقتى دا، قىزدى دا، مالدى دا جانىنداعى ءۇشىنشى ءداۋ
 .االدى بەت جاققا باسقا شىعىپ، جالعىز شاھاردان ول. ايرىالدى قۇشاقتاسىپ ايتىسىپ،

، تاعى ءبىر قتاردى باسىنان وتكىزىپجاندىباتىر جولداستارىمەن قوش ايتىسىپ شىققاننان كەيىن نەلەر ازاپ، قيىنشىلى
 شاھارعا كەلىپ كىردى. بۇل شاھاردا ءبىراز كۇن ءومىر وتكىزىپ، اقىرى ءبىر قاساپشى شالعا وگەي باال بوالدى.

سونىمەن، جاندىباتىر كۇندەردە ءبىر كۇن داريانىڭ باسىنا كەلىپ شومىلىپ جاتسا، سۋ بەتىنە اينانىڭ ساۋلەسىندەي 
ە تۇسەدى، انىقتاپ قاراسا، باياعى اكەسىنىڭ ۇدايى وتىز جىل قۋىپ ىزدەگەن پەرى قىزىنىڭ سۋرەتى ءبىر جارىق ساۋل

شەشەسىنەن بەزىپ، نەشە جىل قيىنشىلىق ازاپتى باسىنان كەشىرگەن باال -بولىپ شىقتى. ادەيى وسى قىز ءۇشىن اكە
 ۋدىڭ شەتىنە ءتۇستى. باال سۋدان شىعىپ،جاڭاعى ساۋلەگە باس ساالدى. ءبىر ۋاقىتتا ساۋلە جوق بولىپ بارىپ، س

ساۋلەنى تاعى باس ساالدى. ساۋلە تاعى سۋعا ءتۇستى. وسىنداي رەتپەن نەشە رەت جەرگە تۇسكەن ساۋلەنى ۇستاي 
 تۇسىن بىلمەي تالىقسىپ قۇالپ جاتتى.-الماي، باال اقىرى سۋدىڭ شەتىنە كەلىپ ەس

ن جاندىباتىردى االسۇرىپ ىزدەپ، تابا الماي، جىالعان شال تالىپ وگەي باال بولسا دا ءوزىنىڭ باالسىنداي بولعا
جاتقان باالنىڭ ۇستىنەن شىقتى. باال ەسىن جيدى. ءوزىنىڭ ىزدەپ كەلە جاتقان قول جەتپەسىنىڭ دەرەگى شىققان 

 سوڭ، باال اتاسىنا بىالي دەدى:
شەگىپ، جەر كەزىپ، وسى پەرىنىڭ قىزىن ن بەزىپ، نەشە جىل بويى ازاپ جۇرتىمنا-ەل شەشە،-اكە مەن اتا،—

ىزدەپ جۇرگەن ەدىم. ەندى سول قىزدىڭ تۇراقتى جەرى وسى بولسا كەرەك. سوندىقتان ماعان وسى قىزعا قول 
 .دەدى—جەتەتىن امالىن ايتساڭىز ەكەن؟

 ايتپاسىن بىلمەي، اقىرى باالنىڭ كوڭىلىن قيمايدى.-شال ءارى ويالپ، بەرى ويالپ، ايتار
 لسو. جول كۇندىك ون جۇرىسكە جاقىن، كوزگە مەشىت اق تۇرعان سوناۋ—.دەدى—!باالم تىڭال ولسا،ب والي—

 كەنتۇس سول بىلدىرمەي، دىبىس ەشكىمگە تە، ءتۇس تەسىپ تۇبىنەن دۋالدىڭ جاقتاعى وڭ بارداعى مەشىتكە
ايمىلى كەلىپ، كىم بار، كىم جوعىن بايقاۋ ءۇشىن، بۇرىش پەن م قاراۋىلشى مەزگىلدە كەلەتىن قىز. جات بۇرىشىندا

شيت ەتىپ جۇگىرىپ جۇرەدى. سول كەزدە مايمىلدى دىبىسىن شىعارماي ءولتىر دە، ۇندەمەي جاتا بەر. -بۇرىشتا شيت
ن ەكى ەونىڭ ارتىنشا قىز دا كەلەدى. قىز كەلىپ ناماز وقىپ وتىرعاندا، كەلە يىعىنان اسىال كەت دە، ەكى قولىڭم

ەمشەگىن مىقتاپ ۇستا. سونان سوڭ قىز سەنى قىرىق كەز مەشىتتىڭ توبەسىنە اپارىپ ءۇش رەت سوعادى. ەگەر سول 
سوققاننان امان قالساڭ، ءىسىڭنىڭ وڭعانى. ول ۇشتەن ارتىق ۇرا المايدى، جەرگە قۇاليدى. سول كەزدە قىز: 

 ىزق اقىرى سودان. دە –، «بەرمەسەڭ، جىبەرمەيمىن! كىتابىڭدى قوينىڭداعى»: سەن. جالىنار دەپ –، «بوسات!»
 بوس قولىڭ» كەزدە سول مىنە،. ۇستاتادى دەپ «ما»ء كىتابىن قوينىنداعى سوڭ، بولعان ولەتىن قىسىلىپ وكپەسى

 شال دە، دەيدى—بوالدى، سەندىك ول سوڭ سونان. العىن نەكەلەپ تا تاپ مولدا شىعىپ داالعا دە، – ،«دە
 وشتاسىپ، باالسىن جولعا ساالدى.ق سىقتاپ-جىالپ

جاندىباتىر مەشىتكە دە جەتتى. شال ايتقانداي، بارلىعىن دا ىستەدى، دۋال دا تەسىلدى، مايمىل دا ءولتىرىلدى. قىز 
كەلىپ نامازعا تەرەڭ كىرىسىپ، باس قويعاندا، ارقاسىنا ءمىنىپ الىپ، ەكى المادان تاس قىلىپ ۇستاپ جاتتى دا قالدى. 

ن باالنى قىرىق كەز مەشىتتىڭ توبەسىنە اپارىپ ەكى سوقتى، ۇشىنشىگە كەلگەندە ءالى قۇرىپ، تومەن قىز اشۋمە
ك، سەن مەندى»ءتۇسىپ، قىز جەرگە قۇالدى. ەسى اۋىپ قالسا دا، باال ۇستاعان جەرىنەن ايرىلمادى. قىز شارشادى: 

 ىزق اقىرى الىسىپ، ءبىراز. دەدى—!«جىبەرمەيمىن بەرمەسەڭ، كىتابىڭدى»: باال. بەردى دەي—«سەن مەندىك!
 تابىلدى، اد مولدا. بەردى ۇستاتا باالعا الىپ، قوينىنان كىتاپتى دەپ—«!ما»: سوڭ سەزگەن ەكەنىن مىقتى باالنىڭ
 باالنىڭ تىپ،جە قولى سۇلۋىنا جۇرگەن ىزدەپ جىل نەشە. قوسىلدى ءسۇيىسىپ ەكەۋى ءسويتىپ،. قيىلدى دە نەكەسى
 .بولدى جاي كوڭىلى

كۇندەردە ءبىر كۇن جاندىباتىر قۇس سالىپ، يت جۇگىرتىپ، اڭ اۋالۋعا كەتەدى. كەلىنشەگى ءزاۋزامىر داريانىڭ 
شەتىنە بارىپ باسىن جۋسا، ءبىر تال شاشى سۋعا كەتەدى. كەلىنشەك ارتىنان قۋسا دا ۇستاي الماي قاالدى. شاش 

شاشتى  ول استىنداعى ءبىر بالىقشىنىڭ قارماعىنا ىلىنەدى. التىناققاننان اعىپ وتىرىپ، تومەنگى جاقتا تۇراتىن حاننىڭ ق
رگەن قاپ دۇنيەلەر بەرەدى. مۇنداي عاجاپ شاشتى كو-ىلىكتىرگەن بالىقشى ونى حانعا تارتۋ قىالدى. حان سىيلىققا قاپ

 ي جينايدى.ءبىرىن قويماحان بۇكىل ۋازىرلەرىن، سەگىز ساناتتارىن، ماناپتارىن، اقىلگويلەرىن، قاراماعىنداعى قۋالردىڭ 
 رسە،بە اكەلىپ كىم-كىمدە دە ەگەر بەرەدى؟ اكەلىپ سونى ماعان كىم جانە بىلەدى كىم يەسىن شاشتىڭ وسى—

 .ساالدى جار جۇرتقا حان دەپ،—!بەرەيىن سونىسىن تىلەسە، نە سوعان
. ايىرمايدىق جاۋاپ ەشكىم دەپ—،«بەرەممەن بىلەمىن، يا بولماسا مەن الىپ كەلىپ »بۇعان جيىلعانداردان شەشىلىپ: 

 مەن»: ىستانم ءبىر اياق قارعا تۇمسىق، قارعا سۇمپايى، كيىز، كوتى ءمۇيىز، باسى ىشىنەن توپتىڭ سول ۋاقىتتا ءبىر
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 مەنى ورىنداسام تىلەگىڭىزدى ءسىزدىڭ مەن ءبىراق،. بەرەم اكەلىپ الىپ قىزدى مەن بەر، جەلمايا ءبىر ماعان بىلەم،
تىرعان دەدى. سونى كۇتىپ و« باالعا قوسىپ، بەسىككە بولەپ، ەمىزىكپەن تاماقتاندىراتىن بولساڭىز جاسار بەس ون

حان كەمپىردىڭ ايتقانىن ىستەمەك بولدى. مىستان شۇعىل جولىنا دايىندالىپ، جەلماياعا بۇكىل تاماق، جەمىستەردى 
تۇرىمەن -ىڭ جۇرەتىن جولىنا بۇكىل تاماقتاردى تۇرارتىپ اتتاندى. كەمپىر قىزدىڭ تۇراتىن جەرىنە جەتىپ، قىزد

 ۇننىڭك ءۇشىنشى. بەردى تەرە ەكەۋى الپشاشىپ تاستادى. شاشىلعان جەمىستى كورگەن قىز جاندىباتىرعا حابار
 .الدىبو كەز جاندىباتىر مىستانعا جاتقان ۇرىپ باقىرتىپ تاستاپ، بايالپ اياعىن ءتورت جەلمايانىڭ كەشىندە

 .جاندىباتىر دەيدى—نەگە الەك بولىپ، جەلماياڭىزدى تۇرعىزباي، اۋرەلەنىپ جاتىرسىز؟ مۇنشا شەشە، و،—
 كۇن .جاتىر الماي تۇرا ورنىنان شارشاپ، قۇرىعىر تۇيەسى مىنا ەدىم، جاتىر كەلە جاقتان ءبىر مىناۋ شىراعىم،—

 مىستان. دەيدى—وتىرمىن، ءتۇسىپ سەرگەلدەڭگە بىلمەي، ىستەرىمدى نە بارادى، باتىپ بولسا
 .جاندىباتىر دەيدى—قونىڭىز، بىزگە بۇگىن باراسىز؟ قايدا باتقاندا كەش بولسا، والي—

 سونى ەستىپ وتىرعان مىستان قۋانىپ كۇلىپ:
 .كەلەدى ۇيىنە جاندىباتىردىڭ دەپ،—!اي-شىراعىم ءوسسىن، وركەنىڭ قونايىن، قونسام—
لدىرا ىمەن تانىستى، ءۇشىنشى كۇنى كەلىنشەگى ءزاۋزامىردى ايناجايالر جاندىباتىردىڭ. تىنىقتى كۇن ەكى-بىر كەمپىر—

 باستادى.
 وسسىڭ،د ومىرلىك سەن ەكەن، بوالر جاقتا قاي جانى سونىڭ جىگىتىڭدى، دەيسىڭ جاندىباتىر جاندىباتىر، وسى—

 .كەمپىر دەيدى—بە؟ بىلەسىڭ سونى
 .ءزاۋزامىر دەيدى—بىلمەيمىن، ەكەنىن قايدا جانىنىڭ—
 .كەمپىر دەيدى—اپ الۋىڭ كەرەك ەمەس پە؟سۇر نىو—
 .ءزاۋزامىر دەيدى—ەدى؟ ما ايتۋشى تۇراتىنىن قايدا جانىنىڭ ماعان ول اۋ،-شەشە—
 راپقا تەرىس دە، وكپەلە. بولماعانى ومىرلىك سەنىمەن وندا ايتپاسا، ەگەر سۇرا، سوڭ قايتقان اڭنان كەشكە—

 ەيدى كەمپىر.د—ايتادى، اق-ءوزى سوندا. جىال ءبىراز جاتىپ،
ىمىزدى بىر-وسى سەنىڭ جانىڭ قايدا بوالدى؟ ءبىر»كەشكە جاندىباتىر توسەككە كەلىپ جاتا بەرگەندە ءزاۋزامىر: 

 .دەيدى—،«بىلمەستەن جاندىباتىر، ءزاۋزامىر دەيمىز دە جۇرە بەرەمىز
 .جاندىباتىر دەيدى—بار؟ كەرەگى نە ساعان جانىمنىڭ مەنىڭ—
كەبىن كەلتىرىپ، « باتىر اڭقاۋدىڭ»ىستان ايتقانداي، تەرىس قاراپ، اراز بولىپ ەدى، جاندىباتىر ءزاۋزامىر، م 

 سۇيگەن ايەلىن قيماي مىنانى ايتىپ سالدى.
 ول. نىمجا مەنىڭ سەمسەر سول مىنە، بار، سەمسەر قۇالش قىرىق استىندا ۇلتاراعىنىڭ كەبىسىمنىڭ وڭ مەنىڭ—

سالىپ جاندىرساڭ دا ولمەيمىن، قايتا وتقا سالعاندا كۇشىم تاسيدى، ءبىراق  ماي وتقا دا، تاستاساڭ داالعا سەمسەردى
 .دەيدى—سۋعا تاستاسا، ولەم،

ونى ەستىگەن مىستان جۇرت ۇيقىعا كەتكەن كەزدە، دەرەۋ ۇلتاراقتىڭ استىنداعى سەمسەردى الىپ، دارياعا تاستايدى 
كەشەكتەرى قاعىلىپ ەندى وياتۋعا -قۇيىلدى، باتىردىڭ بارلىق كيىمدا جىبەرەدى. تاڭ اتتى، جۇرت تۇردى، ءشاي 

 كەلسە، باتىر بۇرىنعى باتىر ەمەس، ول دۇنيەگە جونەپ كەتكەن.
مۇنى كورگەن ءزاۋزامىر باتىردىڭ قوينىنداعى كىتاپتى الىپ، ۇشىپ ۇيدەن شىعا بەرگەندە، اڭدىپ تۇرعان مىستان 

كەسىپ تۇسىرەدى. ءسويتتى دە قىزدى جەلمايانىڭ ارتىنا تاڭىپ، يت قورلىعىن پىشاعىن سىلتەپ قالىپ، ءبىر قاناتىن 
ى، ول اق تىلەك قوياد-كورسەتىپ، حاننىڭ قولىنا اكەلىپ تابىس قىلدى. ءزاۋزامىر حاننىڭ الدىنا بارعان سوڭ ءبىر

ە شىندى كۇننىڭ ىجەت ون» ويى ءزاۋزامىردىڭ. دەيدى—،«مەنى ون جەتى كۇن توي قىلىپ الساڭىز ەكەن»تىلەگى: 
 دەگەن ءۇمىت بولىپ ەدى.« جاندىباتىردىڭ ەشقانداي حابارى بولماس پا ەكەن؟

جاندىباتىردىڭ باياعى ءبىرىنشى ءداۋ دوسىنىڭ سول كۇنى ەرىگىپ وتىرىپ جۇلدىزدارعا كوزى تۇسكەن ەدى. ءدال 
وي » كەتكەندە، ىپشال كوزى وشكەنىن جۇلدىزى جاندىباتىردىڭ—ماڭدايىندا جارقىراپ تۇرعان دوسى

التىن تاقتان قاالي قۇالپ تۇسكەنىن ءوزى دە سەزبەي قاالدى. ول سول ساتتە اتتان سالىپ، ەكىنشى « باۋىرىمايداپ
 ءمۇيىز، اسىب جاندىباتىر دوسى»: كىتاپقا جىبەرگەندە، قاراپ كىتابىنا دوسى كىتاپشى. جەتتى دوسىنا كىتاپشى—داۋ

. الىپتىق جازۋ دەگەن—،«ننىڭ قولىنان پالەن كۇنى قازا تاپتىمىستا اياق قارعا تۇمسىق، قارعا كيىز، بوكسەسى
 يانداپ،با وقيعانى بولعان كەلىپ،. كەلەدى دوسىنا سۋشى—ءداۋى ءۇشىنشى جاندىباتىردىڭ سالىپ، اتتان ەكەۋى
 عانجىال «ىرىمداپباۋ». جاتىر ءولىپ دوسى كەلسە،. جونەلەدى قاراي جەرىنە تاپقان قازا جاندىباتىردىڭ ۇشەۋى

 ءۇش كىسىنىڭ داۋسىنا قىرىق كەز مەشىت كۇڭىرەنىپ داۋىس قوسقانداي بولدى.
مۇنىڭ جانى قىرىق قۇالش سەمسەردە، ول سەمسەر پالەن داريانىڭ تۇبىندە »ۇشەۋى كىتاپتى وقىپ قاراسا: 

يدى، قارا ءارى سۋدان كەلىپ. كىرىسەدى ىزدەۋگە سەمسەردى جان-جالما دوستار كورگەن مۇنى. دەپتى—،«جاتىر
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بىرى كەزەكپەن دارياعا تۇسىرەدى. -بەرى قارايدى، ەشقانداي دەرەك تابىلمايدى. اقىرى بولماعان سوڭ ءبىرىن
ءۇشىنشى سۋشى ءداۋدىڭ كوزىنە ينەدەي جىلتىراعان زات كورىنگەندەي بوالدى. بايقاپ قاراسا، شەتى كورىنىپ جاتقان 

پ جۇلىپ االدى. سەمسەر دە تابىالدى. ەندى نە ىستەۋ كەرەك؟ كىتاپقا جانە ىرعا-سەمسەردىڭ باسى ەكەن، ىرعاپ
قارادى. قاراسا، سەمسەردى وتقا سالىپ قىزدىرىپ، توتىن تازاالسا، جاندىباتىر تىرىلمەك ەكەن. مەشىتكە الۋالتىپ وتتى 

وي، قاتتى »تايدى. ءبىر مەزگىلدە: جاعىپ، سەمسەردى قىزدىرىپ، بالقىتا باستاعاندا، جاندىباتىرعا جان پايدا بوال باس
 قانىنجات بولىپ اۋرە جاعىپ وت قاسىندا، دوستارى كەلسە، تۇرا ورنىنان باتىر دەپ—،«ۇيىقتاپ قالىپپىن عوي

 .كورەدى
اياق تەگىس بايانداپ ءوتتى. سوندا بارىپ باتىردىڭ ويىنا مىستان -دوستارى جاندىباتىرعا بولعان وقيعانى باستان

 ،اتتانىپ تەزدەتىپ دە، دەدى—،«سول مىستان ءزاۋزامىردى الىپ كەتكەن ەكەن عوي»ى. ەندى ول: كەمپىر ءتۇست
 .تارتتى شاھارىنا حاننىڭ زالىم مىستاننىڭ،

بۇالر ءزاۋزامىردىڭ تويى اياقتالىپ، ءدال سول كۇنى كەشكە زالىم حاننىڭ تىرناعىنا تۇسەيىن دەپ وتىرعان ۇستىنەن 
بەسىككە بولەنگەن مىستاندى بەسىگىنەن الىپ، جەتى قىردىڭ ار جاعىنا اسىرا القتىردى. زالىم شىقتى. بۇالر كەلىسىمەن 

دا، جۇرت ەل قاي»حاننىڭ باسىن كەسىپ، ورنىنا جاندىباتىردىڭ باياعى وگەي اتاسىن حان قويادى. جاندىباتىر ءوزى 
ىڭ ۇيىنە ءۇش ايدان قوناق بولىپ، دەپ، بۇكىل دوستارىن ەرتىپ، جولعا شىعادى. جولشىباي ءۇش دوسىن« قايدا

 ستىنەۇ ونىڭ باسىپ، كارىلىك ەمەس، شەشەسى-اكە بۇرىنعى. جەتەدى شەشەسىنە-اكە—ءتورتىنشى ايدا ءوز ەلىنە
 باالسى. دىكور شەشەسىن-اكە وتىرعان اعىپ جاس كوزىنەن ءبىر قان، كوزىنەن ءبىر قوسىلىپ، قايعىسى باالسىنىڭ

دەگەننىڭ كەرىن كەلتىرىپ، « ەسى جەتپەگەنگە باالسى جەتەدىاك» بولىپ، ريزا كەمپىر كورگەن كەلىنىن مەن
 قۋانىشتان كوزدەرىنىڭ جاسىن توگىپ كورىسەدى.

 شاعالى بولىپ، دۇنيەدەن ارمانسىز بولىپ-ءسويتىپ، جاندىباتىر بارشا مۇراتىنا جەتىپ، العان سۇلۋ ايەلىمەن باال 
 وتكەن ەكەن.

 . تازشا باال31
ءبىر شال مەن كەمپىر بولىپتى. والردىڭ ءۇش باالسى، بەس ەشكىسى بار ەكەن. ءبىر كۇنى ۇلكەن باالسى ەرتەدە 

باسقا جەردەن پايدا كاسىپ قىلۋعا تاالپ ەتىپ، وزىنە تيگەن ەشكىسىن سويىپ الىپ، ەتىنەن كەمپىر مەن شالعا ءبىر 
 ى بايدىكىنە كەزىگىپتى. بۇل بايعا ونەر ۇيرەنۋگەءتۇيىر دە بەرمەستەن ارقاالپ كەتىپتى. كەلە جاتىپ ءبىر ونەرش

جالدانىپتى. ونەرشى باي وتە قاتتى جاۋىز ادام ەكەن، ول جالدانعان جىگىتتى ءبىر ساندىققا سالىپ قويىپ، اشتان 
 ءولتىرىپتى. ۇيىندە قالعان ورتانشى باالسى بۇل دا ونەر ۇيرەنبەككە تاالپ ەتىپ، ول دا اعاسىنىڭ كەتكەن جولىمەن

كەتىپ، ونەرشى بايعا كەلىپ جالدانىپتى. ونەرشى باي ونى دا اشتان ءولتىرىپتى. ءۇشىنشى ۇلى تازشا باال و دا 
 شەشەسىنە بەرىپ، والردان رۇقسات الىپ،-اعاالرىنداي وزىنە تيگەن ەنشى ەشكىسىن سويىپ الىپ، جارتى ەتىن اكە

 ءجۇرىپ كەتىپتى.
، ءبىر قورا قويدىڭ قويشىسىنا جولىعىپ سۇراسا، بۇل قويالر ونەرشى بايدىكى كەلە جاتسا، ءبىر قورا قويعا ۇشىراپتى

: ەدىبەر جاۋاپ باال تازشا. دەپ—«باالم، قايدا باراسىڭ؟»ەكەن. قويشىسى ءبىر شال ەكەن. ول تازشادان سۇرايدى: 
 ءوزىڭ ايتپا، ەەشكىمگ ءسوزىڭدى بۇل باالم،»: ايتادى تۇرىپ شال سوندا. دەپ—،«بارامىن ۇيرەنۋگە ونەر»
. تىبارىپ بايعا ونەرشى ويالپ، دەپ ەكەن راس ايتقانى شالدىڭ باال بۇل سوڭ سونان. دەپتى—،«رىك ايتپاوتى

 ولىڭج باراسىڭ، قايدا باالم،»: سۇرايدى تازشادان باي ونەرشى جاتقاندا، دەپ جۇرەيىن ەرتەڭ قونىپ، ۇيىنە بايدىڭ
. ەپد—،«ر باالسى جوققا ەنشىلەس باال بوالمىنە وزىڭدەي مەن». بەرەدى جاۋاپ باال تازشا. دەپتى—،«بولسىن
 اسىق ،قىلىپ توي سويىپ، قويدى قۇنان اق ءبىر ءبىزدىڭ بول، باال قال، ماعان سەن باالم،»: ايتادى ونەرشى سوندا

 شاتاز. كەتەدى جولىنا ءوزى دە، دەيدى—،«بارامىن جوالۋشى ءوزىم مەن قويارسىڭ، جەپ ءوزىڭ ەتىمەن جىلىگىن
 .قاالدى ۇيدە دەپ،—،«ش، اكە، جاقسى بولحو»: باال

، اعا، سەن اسىق جىلىكتى ءوزىڭ جەمەي»بۇل ونەرشى بايدىڭ ۇيىندە ءبىر قىزى بار ەكەن. قىز تازشا باالعا ايتادى: 
ازىنى الىپ، تكەرەگەنىڭ باسىنا ءىلىپ قوي. سوندا ءبىر اق تازى كەلىپ، جىلىككە ۇمتىالر، سوندا سەن بالتانى 

يدى. مۇنان سوڭ تازشا باال اق قۇنان قويدى سويىپ، توي قىلىپ، كورشىلەرىن شاقىرىپ، اسىق دە—،«ولتىر
ەلىپ، جىلىككە اق تازى ك-جىلىگىن ءوزى جەمەي، قىزدىڭ ايتقانىن قىلىپ، كەرەگە باسىنا ءىلىپ قويىپتى. ايتقانىنداي

 ءبىراق، بالتاسى تازىعا تيمەي، يت قاشىپ قۇتىلىپ كەتىپتى. ۇمتىلىپتى. تازشا بالتامەن جىبەرىپ قالىپتى.
بۇل ءيتتى »ونەرشى باي ۇيىنە قايتقان سوڭ تازشا باالنىڭ مۇنداي ىستەردى ىستەگەنىن ءبىلىپ، قاتتى اشۋ ەتىپ: 

 تەسىپ، تۇبىنء ساندىقتىڭ جوقتا اكەسى قىزى باعاناعى بايدىڭ. قويىپتى سالىپ ساندىققا دەپ—،«اشتان ولتىرەيىن
 شانى تويىندىرىپ تۇرىپتى. وسى ساندىقتا جاتىپ، بايدان نە ءتۇرلى سيقىر ونەرىن ۇيرەنە بەرىپتى.تاز بەرىپ، تاماق
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بىرنەشە كۇندەر وتكەن سوڭ، تازشانىڭ ءوز اكەسى باالالرىن ىزدەپ شىعىپ، ونەرشى بايدىكىنە كەلىپ سۇرايدى: 
 جاۋاپ دەپ—،«كورگەنىم جوق»باي:  ونەرشى. دەپ—،«ىڭىز بە؟بىر تازشا دەگەن باالم بار ەدى، سونى كورد»ء

: تازشا ندەدەگە الگىدەي باي. ەستىپتى تازشا جاتقان ساندىقتا ۇيدە سوزدەرىن تۇرعان سويلەسىپ بۇالردىڭ. بەرەدى
 تازشا لىپ،ا شىعارىپ ساندىعىنان بايدىڭ تانىپ، باالسىن داۋسىنان. ايقايالپتى ىشىنەن دەپ—،«مۇندامىن مەن اكە،»

 ە قايتىپتى.ۇيىن اكەسى مەن
اكە، مەن قارا قۇنان قوي بواليىن، موينىما ءجىپ تاعىپ، جەتەكتەپ بارىپ بازارعا »تازشا جوالي اكەسىنە ايتادى: 

 ىاكەس دا، بولدى قوي قۇنان قارا ايتقانىنشا جەردە سول باالسى. دەيدى—،«سات، ءبىراق ءجىبىڭدى الىپ قال
 ن الىپ، ۇيىنە قايتادى.اقشاسى ساتىپ، بازارعا عىپ،تا ءجىپ موينىنا

اكە، مەن قارا جورعا ات بواليىن، مەنى بازارعا اپارىپ »ەرتەڭىنە باالسى ءوز قالپىنا ءتۇسىپ كەلىپ، اكەسىنە ايتادى: 
 اپارىپ ابازارع اكەسى بولىپ، ات ايتقانىنشا باالسى. دەپتى—،«سات، پۇلىمدى ال، ءبىراق شىلبىرىڭدى الىپ قال

 ، ۇيىنە قايتتى.الىپ شىلبىرىن ساتىپ،
ى نار اكە، مەن ءبىر جەز بۇيدال»ەرتەڭىنە باالسى تازشا تاعى ءوز قالىبىنا ءتۇسىپ، ۇيىنە كەلىپ، اكەسىنە ايتادى: 

—،«تايالق بواليىن، سەن مەنى بازارعا اپارىپ سات تا پۇلىمدى ال، ءبىراق بۇيدامدى الىپ قالىپ، ۇيىڭە قايتا بەر
الق بولىپ، اكەسى بازارعا ساتايىن دەپ جەتەكتەپ كەلە جاتسا، الدىنان باياعى ونەرشى تاي ايتقانىنشا تازشا. دەيدى

 اعاسىب تايالعىمنىڭ»: ايتىپتى اكەسى تازشا. دەپ—،«ماعان مىناۋ تايالعىڭدى سات»باي شىعىپتى. ول ايتادى: 
قتى ءجۇز ءدىلداعا ساتىپ تايال ويمەن جامان ءبىلىپ، نايالسى والردىڭ باي ونەرشى سوندا. دەپ—،«دىلدا ءجۇز

 ءوزى دە، دەپتى—،«مىناۋ تايالقتى ۇستاي تۇر»الىپتى. ۇيىنە جەتەكتەپ كەلىپ، باياعى قىزىن شاقىرىپ الىپ: 
 دا بۇل ءبىلىپ، ننيەتى جامان اكەسىنىڭ قىز. كەتىپتى جۇگىرىپ ۇيىنە دەپ، باۋىزدايىن تايالقتى شىعىپ، الىپ پىشاق
ەسى ۇيگە كىرگەن كەزىندە تايالقتىڭ بۇيداسىن پىشاقپەن قيىپ جىبەرىپ، بوساتىپ قويا اك. ەكەن شىققان اال پىشاق

 بەرىپتى.
ونەرشى باي كورە سالىپ، ۇيىنە قاشىپ بارا جاتقان تايالقتى قۋىپتى. تازشا سوندا تۇلكى بولىپ قاشىپتى، ونەرشى 

تە بەرگەن كەزدە، تازشا تۇلكىدەن ۇيرەك بولىپ ۇشىپتى، باي وندا قارشىعا باي تازى بولىپ قۋىپتى. ونەرشى باي جە
بولىپ قۋىپتى، ءبىرازدان سوڭ تازشا باال تورعاي بولىپ قاشىپتى، وندا باي قىرعي بولىپ سوڭىنا ءتۇسىپتى. ونان 

تاياال بەرگەندە،  پ كەلىپسوڭ تازشا تورعاي قالىبىنا ءتۇسىپ، ۇشىپ كەلىپ، شارباققا قونىپ وتىرىپتى. باي قىرعي بو
تازشا قورقىپ شۇبەرەك بولىپ جەرگە ءتۇسىپتى. ونەرشى باي كىسى بولىپ كەلىپ، شۇبەرەكتى قولىنا االيىن دەپتى. 
تازشا تارى بولىپ شاشىلىپتى. ونەرشى باي تاۋىق بولىپ شۇقيىن دەگەندە، تازشا مىسىق بولىپتى دا، تاۋىق بولىپ 

 كەسىن قيىپ، ءۇنىن ءوشىرىپتى. ءسويتىپ، ونىڭ قىزىن الىپ، مۇراتىنا جەتىپتى.جۇرگەن ونەرپاز بايدىڭ جەل
 . جەتى ونەرپاز32

باياعى وتكەن زاماندا بايلىعى جۇرتتان اسقان ءبىر حان بولىپتى. بۇل حاننىڭ ۇلى بولماپتى، قانشايىم اتتى ءبىر قىزى 
 ىپ قاالدى ەكەن.بولىپتى. قىزدىڭ سۇلۋلىعى سونداي، قاراعان ادام ەسىنەن تان

كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە قانشايىم قىز قىرىق قىز نوكەرىمەن سەيىل قۇرىپ، سۋعا تۇسۋگە بارادى. سۋعا ءتۇسىپ 
 بوال بەرگەن كەزىندە قانشايىمدى كوكتەن ءبىر قاراقۇس كەلىپ، كوتەرىپ كەتەدى. قىرىق قىز شۋالپ قاال بەرەدى.

جۇرت باتا المايدى. ءبىر اقساقالدى شال كەلىپ ەستىرتەدى. حان ەسىنەن -ەلبىرنەشە كۇنگە دەيىن حانعا ەستىرتۋگە 
مولدا جينايدى، قىزدى والردىڭ ءبىرى دە -بالگەر، قوجا-جۇرتى كەتىپ، باقسى-تانىپ، تاعىنان قۇالپ تۇسەدى. ەل

 بىلە المايدى، بارىنەن دە جاردەم بولمايدى.
 داسىپ، بىالي دەيدى:تەك حاننىڭ ءۋازىرى نازار كەلىپ، حانمەن اقىل

ڭ ار جاعىندا بالىقشى ءسالىم دەگەن بار، ونىڭ جەتى ونەرپاز باالسى بار. ءبىر تاپسا، سوالر تابادى. جانىما مۇحيتتى—
 بەس ءجۇز اسكەر قوسىپ بەرىپ، تەمىردەن كەمە سوققىز دا مەنى سوعان جىبەر.

ردى اتتاندىرادى. نازار سۋمەن جول ءجۇرىپ، ءبىر ايدا حان تاباندا بارلىق ايتقان كەرەگىن دايىن قىلىپ، باس ءۋازى
ساۋ مۇحيت تەڭىزىنىڭ ار جاعىنداعى ءسالىم شالعا جەتەدى. بارسا، جەتى ونەرپاز باالالرى جوق، شالدىڭ ءوزى -امان

 عانا وتىر ەكەن. ءسالىم شال اسكەرمەن كەلگەن نازاردان قورقىپ كەتەدى.
يىنىڭ ءبارىن بايان ەتەدى، حاننىڭ التىن ءمورىن باسىپ، ءوتىنىپ جازعان حاتىن جا-نازار ءۋازىر ءسالىم شالعا ءمان

 بەرەدى، ادەيى ىزدەپ كەلگەنىن ايتادى. سول ارادا ءسالىم شال باالالرىن شاقىرىپ الىپ ايتادى:
 ڭدار،تاپسا ەگەر. بارىڭدار بولسا، ءناسىپ. كەلىپتى ەستىپ ونەرىڭدى سەندەردىڭ جەردەن شەت الىس، ايلىق—

 .دەيدى—رەدى. ونەردى ىشكە ساقتاماي، سىرتقا شىعارىڭدار!بە قىزىن مۇلكىمەن-دۇنيە
ى ەك-سونىمەن، جەتى ونەرپاز حاننىڭ باس ءۋازىرى نازارعا ەرىپ جۇرەدى. بۇالر بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، بىر

ىپ ءسۇيىنشى سۇراعاندا حان اياماي كۇن قالعاندا ءسۇيىنشى سۇراۋعا نازار حانعا ءبىر كىسى جىبەرەدى. ول بار
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ساۋ جەتى ونەرپازدى الىپ نازار دا -ءسۇيىنشى بەرىپ، الدىنان بەس ءجۇز وشاق قازدىرىپ، توي جاسايدى. امان
 كەلەدى. حان جەتى ونەرپازدى كورىپ، قاتتى قۋانىپ، باال قايعىسىنىڭ ءبارىن ۇمىتقانداي بوالدى.

جەتى ونەرپازدى ەرتىپ باياعى قىزدى قاراقۇس كوتەرىپ اكەتكەن قارا سۋدىڭ  بىرەر كۇن تىنىققان سوڭ، حان قاسىنا
قاسىنا كەلەدى. جەتى ونەرپازدىڭ ىشىندەگى ۇلكەنى اسپانعا ۇشا بىلەدى ەكەن، بارلىعىن سول باستاپ، قىزدى 

ەگىزىنشى ادى، سكوتەرىپ ۇشقان قاراقۇستىڭ كولەڭكە ىزىنە ءتۇسىپ قۋادى. بۇالر كوكتە جەتى كۇن، جەتى ءتۇن ۇش
كۇن دەگەندە قۇستى كورەدى. ءبىر داريانىڭ جاعاسىندا قۇس وتىر، قىز شاشىن تاراپ تۇر ەكەن. بۇالردىڭ دابىل 

زدان قى»قاعىپ ۇشقان ەكپىنىنەن قورقىپ، قاراقۇس قىزدى الىپ، تاعى دا اسپانعا ۇشادى. سوندا قۋعىنشىالر: 
اسقان  دى. ەكىنشىسىدەي—،«ىستە ونەرىڭدى»: ەكىنشىسىنە ىۇلكەن جىگىتتەردىڭ. جىاليدى دەپ—،«ايرىلدىق

مەرگەن ەكەن، قۇستىڭ ەكى قارا سانىنان كوزدەپ اتادى. اتقان وعى ونىڭ ەكى سانىن جۇلىپ تۇسەدى. اسپاندا شىر 
 سۋعا ىپ،كەل قىز. ەكەن سۇڭگۋىرشى ءۇشىنشىسى بۇالردىڭ. تەڭىز تۇپسىز—اينالىپ، قىز كەلەدى. تۇسەر جەرى

 ى. قىز جۇتقان سۋىن قايتا قۇسىپ، امان تۇرەگەلەدى.شىعاد الىپ امان قىزدى سۇڭگىپ تۇسكەندە،
بۇالر ەندى سۋدان شىعىپ، قۇرعاق جەردى باسقاندا، ءبىر ايدىك ايداھار لەبىمەن جۇتىپ بارادى ەكەن. ەندى 

اقىرىم بىرىنە سوقسا، بەس ش-رىنبۇالردىڭ ءتورتىنشىسى قورعان سوققىش، قولىندا ەكى تاسى بار. دۇعا وقىپ، بى
جەردەن قورعان سوعىالدى ەكەن. ول تاسىن قولىنا الىپ سوعىستىرىپ ەدى، بەس شاقىرىم جەردەن قورعان سوعىلدى. 
الگى ايداھار قورعاننىڭ سىرتىنان ورالىپ جاتىپ قاالدى. بىرنەشە كۇن تاس قورعاننىڭ ىشىندە بۇالر دا جاتادى. 

بىرىنە جاقىنداتادى. بۇالر قىسىلىپ ولەر بولعان سوڭ، بەسىنشىسى دە ونەرىن ىستەيدى. -ىرايداھار تاستى قىسىپ، ب
بۇالردىڭ بەسىنشىسى جەر قازعىش ەكەن، قولىنداعى اسىل تاسىن شاققاندا، بەس شاقىرىمداي جەر استىنان جول 

ان ەر بەتىنە شىققان سوڭ، قايدسالىنىپ شىعادى ەكەن. ايداھار سول كۇيىندە تاستا ورالىپ جاتىپ قاالدى. بۇالر ج
شىققانىن بىلمەي، جولدىڭ قاالي ەكەنىن ايىرا الماي، ايالسى تاۋسىلىپ، اداسادى. بۇالردىڭ التىنشىسى قىراعى ەكەن 
دەيدى. دۇعا وقىپ، كوزىن سيپاسا، ون ءبىر كۇندىك جەردەن جول كورەدى ەكەن. التىنشىسى ونەرىن ىستەپ، ون 

جۇرە تاباندارى تاۋسىلىپ، -اشىپ، شارشاعان، جاياۋ جۇرە-لدى تابادى. ءبىراق وزدەرى ارىپءبىر كۇندىك جەردەگى جو
تاماقتارى جانە جوق، اش السىرەپ قاالدى. جەتىنشىسى تاعام جاساعىش ەكەن. ءبىر اسىل تاباعى بار. وعان دۇعا 

 ەسەن الىپ جۇرەدى.-امان وقىپ، ۇشكىرسە، كۇنىنە ءۇش مەزگىل تاعام توالدى. بۇالردى تاماققا تويدىرىپ،
بۇالر بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، حاننىڭ اۋلىنا جەتەدى، ءبارى دە امان. قانشايىم قىزدى دا امان الىپ كەلەدى. 

جۇرتى بولىپ، جەتى ونەرپازعا قاتتى ريزا بوالدى. حان -سونان سوڭ حان ات شاپتىرىپ توي ىستەيدى. حان ەل
 :جەتى ونەرپازعا ريزا بولعاندىقتان

 .دەيدى—ر،الىڭدا قىلىپ جولداس بىرەۋىڭ قىزىمدى—
 سوندا تۇرىپ جەتى ونەرپازدىڭ ەڭ ۇلكەنى:

 .دەيدى—السىن، سول بولسا، ارتىق قايسىمىزدىكى وتەلىك، ايتىپ ونەرىمىزدى ىستەگەن دە بارىمىز—ء 
 حان ماقۇل كورەدى. سوندا ەڭ ۇلكەنى تۇرىپ:

 كۇن جەتى دەپ—،ەدى جوق قىز بۇل بولماسام مەن. باسىم بارىنەن ونەرىم ىستەگەن مەنىڭ قىزعا بۇل—
 :ەكىنشىسى. ول دەيدى—تيىستى، ماعان قىز سوندىقتان—.ايتادى ۇشقانىن كوكپەن ىزىمەن قاراقۇستىڭ

 قىز تانسوندىق. ەدى جوق قىز اتپاسام، مەن جاتقاندا بارا الىپ اسپانعا قاراقۇس قىزدى تاۋسىلىپ، ونەرىڭ سەنىڭ—
 :تۇرىپ ءۇشىنشىسى. دەيدى—تيىستى، ماعان

ننان قۇستى اتىپ تۇسىرگەندە مەن سۋدان سۇڭگىپ الماعاندا، قىز جوق ەدى. سوندىقتان قىز ماعان اسپا سەن—
 .دەيدى—تيىستى،

 سوندا ءتورتىنشىسى تۇرىپ:
 .ەدىڭدەر جوق دە سەندەر دا، قىز ەدى، قوياتىن جۇتىپ ايداھار دە ءبارىڭدى سوقپاعاندا، قورعان تاستان مەن—

 .دەيدى—تى،تيىس ماعان قىز دا سوندىقتان
 يدىدە—تيىستى، ماعان قىز سوندىقتان ەدىڭدەر، ولەر قىرىلىپ استىندا تاستىڭ دە ءبارىڭ بولماسام، مەن—

 .بەسىنشىسى
 التىنشىسى تۇرىپ:

 قىز پە؟ ەمەس مەن بەرگەن تاۋىپ جول اداستىرماي، بۇالردى. ەدىڭدەر اداساتىن الماي تابا جول دە بارىڭ—ء 
 .دەيدى—تيىستى، ماعان

 اقىرىندا جەتىنشىسى تۇرىپ:
 .دەيدى—تيىستى، ماعان قىز سوندىقتان. ەدىڭدەر ولەر اشتان دە ءبارىڭ جەمەسەڭدەر، اس تاباعىمنان مەنىڭ—
 ءبارى دە وزدەرىنىڭ ونەرىن ايتىپ، حانعا جۇگىنەدى. 
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 ءبىر قاريا تۇرىپ:حان بىلگىشتەرىن جينايدى. سوندا 
ىردەي، ءبىراق قىزدى سۇڭگۋىرگە قوسىڭىز، ويتكەنى ول قىزدى باسقاالردان ب ونەرى دە ءبارىنىڭ جەتەۋىنىڭ بۇل—

 .ەيدىد—بۇرىن بارىپ قۇشتى عوي. ال قالعان التاۋىنا التى حاننىڭ قىزىن اپەرىپ، التى جەرگە بي سايالڭىز،
التاۋىنا التى حاننىڭ قىزىن اپەرىپ، التى ەلدى بيلەتىپتى. ءسويتىپ، جەتى حان قىزىن سۇڭگۋىرگە قوسىپ، قالعان 

 ونەرپاز مۇراتىنا جەتىپتى.
 . داۋلەت قۇس33

باياعىدا ءبىر شال بولىپتى. شالدىڭ ءبىر ايەلى، ەكى باالسى، ءبىر داۋلەت قۇسى بولىپتى. شالدىڭ ايەلى ءولىپ، ونىڭ 
پارعا كەتەر الدىندا داۋلەت قۇسىن، ەكى باالسىن ايەلىنە تاپسىرىپ كەتەدى. ورنىنا باسقا ايەل االدى. شال ءبىر سا

ايەلدىڭ بۇدان باسقا جالعان كوڭىل قوسقان ادامى بولىپتى. جاڭاعى كىسى ساپارعا كەتكەسىن، ايەلدىڭ ۇيىنە جالعان 
 اۋلەتد كەتكەن سىرىپتاپ شالىمنىڭ»: ايەل وندا. دەيدى—،«ماعان داۋلەت قۇستى سويىپ بەر»بايى كەلەدى دە: 

ىن التى كۇن وتكەس-ن جاڭاعى جىگىت وكپەلەپ كەتىپ قاالدى. بەسسوسى. دەيدى—،«بەرمەيمىن سويىپ قۇسىن
دەپ، داۋلەت قۇستى اسپازشىعا سويدىرىپ، وزدەرى مولداعا « بولماس ەندى»ايەل جىگىتتى شاقىرىپ الدىرىپ، 

جۇرەگىن جەگەن كىسى حان بوالدى، ال توبىعىن جەگەن ادام بۇل داۋلەت قۇستىڭ »كەتەدى. مولدا بىالي دەيدى: 
 لكەنىۇ باالسىنىڭ ەكى شالدىڭ كەلگەن وقۋدان كەلسە، ۇيگە ەندى بۇالر. دەيدى—،«التىن تۇكىرىك تۇكىرەدى

. دەيدى ەرب سويىپ بىرەۋىن باالنىڭ ەندى جىگىت. قويىپتى جەپ توبىعىن كىشىسى ال جۇرەگىن، قۇستىڭ داۋلەت
سىرعان سوقپاي باق دەپ تاپ-كەلگەنشە ۇرماي ءوزىم اكەسى ەكەۋىن بۇل سەبەبى سويمايمىن،»: كەلىسپەي ايەل بۇعان
 شاقىرىپ جىگىتتى دا تاعى ايەل وتكەسىن كۇن شاقتى جيىرما. قاالدى كەتىپ وكپەلەپ تاعى جىگىت. دەيدى—،«ەدى
. دىدەي—،«سويدىرامىن ۇرىعا باۋكەسپە، ايمىن،سويم ءوزىم ءبىراق سويدىرامىن، باالالردى بولماس، قوي،»: الىپ

ۇرىعا ءبىر تاباق التىن بەرەدى. ۇرى ەسىك الدىندا ەكى باالنى ولتىرۋگە جاسىرىنىپ تۇرادى. بۇل  ايەل ءسويتىپ،
اباق انام ساعان ءبىر ت»كەزدە ەكى باال وقۋدا بوالدى. باالالر وقۋدان ۇيگە كەلىپ، ۇرىنى كىشىسى الدىمەن كورەدى. 

تۇكىرسە، اۋزىنان ون تاباق التىن تۇسەدى. ۇرى  ەجەرگ دەپ،—،«التىن بەرسە، مەن ساعان ون تاباق التىن بەرەمىن
 الىپ كەتىپ قاالدى. ءسويتىپ، ەكەۋى ولىمنەن قۇتىلىپ كەتەدى.

ەندى ەكى باال كەلە جاتىپ، جولدا ءۇش اتتى كىسىگە كەزدەسەدى. ول ءۇش كىسى اكەسىنەن قالعان ءۇش زاتقا 
مەن ساداق »ت، التىن تاۋسىلمايتىن قوبدي. كىشى باال: تاالسىپ كەلە جاتادى. تاالسقان زاتتارى: قۇرىم كيىز، ساۋى

 وقتى دە ۇشەۋى. دەيدى—،«اتامىن، سونىڭ وعىن كىم بۇرىن تاۋىپ بەرسە، سوعان وسى ءۇش زاتتى بەرەيىن
 اۋىتپەنس الىپ، اعاسىن باال كىشى دە، دەيدى—،«بوالر ءتاۋىر تاالسقاننان بەر، ماعان مۇنى ەندى». تابادى بىردەي
نەگە »تەدى. ەكەۋى ءبىر ەلگە كەلىپ قونسا، زارالپ جۇرگەن ادامداردى كورەدى. ۇلكەنى: ەك ۇشىپ

 انشاق قۇسىن داۋلەت حاننىڭ. تۇر بولماي حان ورنىنا سونىڭ بولىپ، قايتىس حانىمىز». دەيدى—،«زاراليسىڭدار
 .ادام ءبىر دەيدى—،«قونبايدى ادامعا ءبىر تا، ۇشىرساق

 ولس باال قونىپ، باسىنا باالنىڭ ۇشىپ قۇسى داۋلەت سوندا. باال دەيدى—ورىڭدەر،ك ۇشىرىپ دا تاعى قانە،—
 كەلسە، .كەلەدى ەلگە ءبىر ۇشىپ باال كىشى بۇل. كەتەدى ۇشىپ ساۋىتپەن كىشىسى ال. قاالدى بولىپ حان ەلگە
نە ڭ قىزى جۇرتتىڭ وزىحاننى ەلدەگى بۇل كەلگەندە، سۇراسا ءجون. بوالدى كەز كىسىلەرگە جۇرگەن زارالپ دا تاعى

تەڭدەس باالالرىمەن التىنمەن قۇمار ويناپ، جەڭىپ وتىرادى ەكەن. سوسىن جەڭىلگەن كىسىنى ءوز قولىمەن شاۋىپ 
ەنىمەن ويناپ كانە، م»تاستايتىن بولعان. وسىاليشا حالىققا زيان كەلتىرىپ وتىرىپتى. بۇنى ەستىگەن كىشى باال: 

: قارسى جاقتاعى كىسىنى ون رەت جەڭسە، ول كىسى ۇتقان بوالدى ەكەن. ارتىش ويىننىڭ. دەيدى—،«كورسىن
 قىز دەپ،—،«قالعانىن ەرتەڭ وينارمىن»كىشى باال حاننىڭ قىزىنىڭ التىنىن تاۋىسىڭقىراپ توعىز رەت جەڭىپتى. 

عان وقيعانى ولب قىز. كەلەدى مىستانعا ايالكەر ءۇشىن ول. باستايدى ىزدەستىرە جولىن قۇتىلۋدىڭ ولىمنەن تايانعان
—ىن،ۇش شىعۋ جەڭىپ بۇنى». دەيدى—،«وسىنى جەڭۋدىڭ امالىن تاۋىپ بەر»تۇگەل مىستانعا ايتىپ شىعادى. 

 ردەمەبى اۋزىنان قۇسقاندا قۇسادى، ول سوندا اۋىستىر، ەسىن قىل، ماس بەرىپ شاراپ ونى سەن—مىستان، دەيدى
 ىباالن. قاالدى كەتىپ قىزى حاننىڭ دەپ—،«ىارايدج». دەيدى—،«تاستا تىعىپ كورسەتپەي سونى تۇسسە،
 ۇزەلگەنسىنت دەنى باال. تاستايدى تىعىپ توبىقتى تۇسكەن اۋزىنان ۋاقىتتا قۇسقان قىلىپ، ماس الدىرىپ شاقىرىپ
 ىراقءب. وينايدى تاعى قىزبەن ەرتەڭىنە. تۇسەدى تۇكىرىك كادىمگى ءتان ادامعا جاي تۇكىرسە، تۇكىرەدى، جەرگە

وبىعىنان ايرىلىپ قالعان باالنىڭ التىنى تاۋسىلىپ قالىپ، قاتارىنان ون رەت جەڭىلەدى. حاننىڭ قىزى ت قاسيەتتى
رەر اقىرعى تىلەگىم بار، حالىق اراسىندا بى»ءولتىرۋ ءۇشىن باالنى دارعا الىپ كەلە جاتادى. سول ۋاقىتتا باال ايتادى: 

 ا ءمىنىپ ۇشىپ كەتەدى. وپىق جەگەن حاننىڭ قىزى قالىپساۋىتىن الىپ، شىعىپ تىسقا دە، دەيدى—،«ءسوز ايتايىن
توعايدىڭ اراسىنا قونادى. بۇل جەردە پىسكەن اق الما، قوڭىر الما، -قويادى. باال ءبىر جەرلەرگە كەلگەندە ورمان

والدى، ەسە، قاسقىر بقىزىل الما تۇرادى. قىزىققان باال اق المانى جەپ جىبەرسە، ساۋىسقان بوالدى، قوڭىر المانى ج
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ال قىزىل المانى جەسە، سۇلۋ جىگىت بوالدى. باال وسىاليشا ورماندى كەزىپ جۇرە بەرەدى. ءبىر كۇنى باالنىڭ 
الدىنان كەمپىر شىعادى. ءجون سۇراسا كەلگەندە كەمپىردىڭ ەلىندەگى حاننىڭ قىزى سونشالىقتى اجارسىز بولىپ، حان: 

 جۇرت .ەكەن سالعان جار دەپ—،«ويالپ تاپسا، سوعان ات باسىنداي التىن بەرەمكىم قىزىمدى سۇلۋ ەتەتىن امال »
 ىنىڭكىس قۋىلعان سول. جىبەرىپتى قۋىپ قاالدان حالىقتى حان اشۋلى سوندا. دەسەدى «جوق امال ونداي» بۇعان
بىلەدى  كەنىنە قىز ىنوينايت قۇمار التىنمەن وزىمەن قىزدىڭ كورىكسىز ول باال. شىعادى بولىپ كەمپىر جاڭاعى ءبىرى
 كەمپىر .دەيدى—،«تەرەزەسى اشىق بولسىن-اق المانى حاننىڭ قىزىنا بەر، جەگەن ۋاقىتتا سارايىنىڭ ەسىك»دە: 

 ۋازىرلەرىمەن ۋاقىتتا جاتقان دەپ جەيىن المانى اق قىزى بولىپ، باس ءوزى حان. بەرەدى اكەلىپ قىزعا المانى
 قىز ساۋىسقان بولىپ شىعىپتى دا، سارايدىڭ تەرەزەسىنەن ۇشىپ جەگەن المانى. وتىرىپتى قورشاپ ايناالسىن قىزدىڭ

ۋ تالىپ ۇستاپتى. مۇنى ادام قىلىپ شىعار-كەتىپتى. بۇكىل حالىقتى حان جيناپ، ساۋىسقاندى ارەڭ دەگەندە ءولىپ
مەن قىزىڭدى »انعا كەلىپ: ءۇشىن تاالي مولدا مەن تاۋىپتەرگە قاراتىپتى، سوندا دا جازىلماپتى. بۇنى ەستىگەن باال ح

 ەندى». سابايدى ەتىپ ساۋىسقان بىرەسە قاسقىر، بىرەسە قىزدى ول ءسويتىپ،. دەيدى—،«ادام قىلىپ شىعارايىن
 تىتوبىق باالعا حان. حانعا دەيدى—،«بەر تاۋىپ توبىعىمدى اۋەلى ماعان ءبىراق. قونادى ەم ول بار، ەمىم اقىرعى
 ەتەدى. حان باالعا التىن ساپتى قىلىش بەرەدى.« سۇلۋ قىز» قىزدى باال العاسىن توبىقتى. بەرەدى تاۋىپ

 «جارايدى» حان. دەيدى—،«مەن بۇگىن كەتۋىم كەرەك. حالىقتى جينا، ونىڭ ىشىندە قىزىڭ دا بولسىن»باال حانعا: 
 .جينايدى جۇرتتى دەپ،
سىن ننىڭ قىزىنىڭ باحا كوتەرىپ، جوعارى قىلىشتى باال دەپ،—سويلەيىن، ءسوز اۋىز ەكى-بىر كەتەمىن، مەن—

شابادى دا، ساۋىتىنا ءمىنىپ ۇشىپ كەتەدى. كەلىپ ءبىر جەرگە تۇسەدى. وسى جەردە قايىر سۇراپ جۇرگەن اعاسىن 
 .سۇرايدى ءجون اعاسىنان تاڭىرقاپ، دەپ—،«بۇل قاالي»كورەدى. 

 .اعاسى دەيدى—بولدى، حان بىرەۋ باسقا. تاستادى الىپ تاقتان دەپ باالسىڭ ءالى مەنى—
 اڭاعىدايج قاپشىق ءبىر اعاسىنا دە، دەيدى—بەر، ۋازىرلەرىنە مەن حان المانى قوڭىر مەن الما اق مىنا بولسا، والي—
. كەتەدى ىپقاڭع بولىپ ساۋىسقان ءبىرى قاسقىر، ءبىرى جەپ، المانى ۋازىرلەرىمەن حان. جىبەرەدى حانعا ارقاالتىپ الما
 ازىر بولىپ ەل بيلەپ، قىزىقتى داۋرەن ءسۇرىپتى.ءۋ باس ەكىنشىسى حان، بىرەۋى باال ەكى
 . ءتۇس كورگەن پاتشا34

دەپ، وزىنە قاراستى جۇرتىن جيناپ، قيناي بەرەدى. « تۇس كوردىم، تۇسىمدە نە كوردىم؟»ەسكى زاماندا ءبىر پاتشا ء
ىپ اقىرى قىرىق كۇن مەرزىم قويادى. دەپ، اشۋالن« كورگەنىمدى تاباسىڭ»دەسە، ايتپايدى. « نە كوردىڭىز؟»
 دەپ—وسى كۇنگە دەيىن تاباسىڭ، تاپپاساڭ ءبارىڭنىڭ باسىڭدى االمىن. ماعان قاراستى ءبىرىڭ امان قالمايسىڭ،»

 ىرەۋىب ەل قالىڭ قارا قۇمىرسقاداي. تەبىرەنەدى تەڭسەلەدى، جىاليدى، كۇڭىرەنەدى، جۇرتى بۇنىڭ. بەرگەن ۋاعدا
ى ماعان قاراست»تشا ءبارىن جيىپ سۇراپ تاپپاعان سوڭ، قىراتىن بولىپ: پا كۇندە مەرزىمدى سوندا الماي تابا دە

-اجاۋتىسكەرى جوالۋشى جۇرگەن، ش-جاننان ەسىن بىلگەن، اقىلىن تانىعان، قارتايىپ الجىعاننان بولەك ادام، ىشكەرى
 .سۇراتادى دەپ—«شايعى كەلمەي قالعان ادام بار ما؟

 سوندا بىرەۋ:
زگە قاراستى جۇرت پەن بولەك حاننىڭ شەكاراسىندا پالەن جىلعى پالەن تاۋدا ءتورت سى شەتىندە اۋىل تاقسىر،—

 :پاتشا سوڭ ايتقان دەپ—ەشكىلى ءبىر كەدەي بار، سول كەلگەن جوق، ونان بولەك ءبىر ادام دا قالعان جوق،
، ايداپ دا بىرگە كەتسىن و ىشىندە قىرعىننىڭ الماسا، تابا بە؟ دەيسىڭ بوالر تۇتقا جۇرتقا قالعاندا ءوزى بىر—ء 

 .تۇرسىن مۇندا ءسوز بۇ. جىبەرەدى جاساۋىل دەپ—كەل!
ول كەدەيدىڭ ءوزى جالقاۋالۋ ەدى، جالعىز ەشكىسى بار ەدى. سونىڭ ءسۇتىن ايران قىپ ءىشىپ، ءۇش مەزگىل 

ۇر ەدى، داالدان ءبىر جىالن كەلىپ كەسەدەگى ءپىسىرىپ كۇن كورىپ ءجۇرۋشى ەدى. ءبىر كۇنى پياال كەسەدە ءسۇت ت
اعى اۋ، جىالن ت-بۇل ءتاۋىر بولدى»ءسۇتتى ىشەدى دە، ءبىر تەڭگە تاستاپ جىلجىپ جۇرە بەرەدى. سوندا كەدەي 

دەپ، قۋانىپ قاال بەردى. سونىمەن، ەرتەڭىنە ابايالنىپ، ويالنىپ وتىرسا، كەشەگىدەي جىالن تاعى كەلە « كەلسەشى
ىن اال قامدانىپ، جۇگىرىپ تۇرىپ كەسەگە تاعى ءسۇت قۇيىپ قويدى، جىالن تاعى دا كەسەدەگى ءسۇتتى جاتىر. الد

ءىشىپ كەشەگىدەي ءبىر تەڭگە تاستاپ جىلجىپ كەتە بەرەدى. سول كۇيىنشە كۇنىگە كەلىپ ءسۇت ءىشىپ، تەڭگە 
نعا ساتىپ الىپ قوسىپ، ءسۇت جىالتاستايتۇعىن بولدى. سونىمەن، كەدەي تەڭگە كوبەيىپ قۋاتتانىپ، ءۇش ەشكى 

دا، وزىنە دە جەتكىلىكتى بوپ، ارتىلعان تەڭگەسىن جامباسىنا جيىپ جاتا بەرەدى. مىناۋ جىالن ءسۇت ءىشىپ بولعان 
سوڭ، ءبىر توبەنىڭ باسىنا شىعىپ، ءىنىنىڭ اۋزىنا جاقىن جەردە ارقاسىن كۇنگە بەرىپ والي بىالي اۋدارىلىپ جاتادى 

 ىڭ جايىنا كەدەي ابدەن سىرداڭ بولدى.دا قويادى. ون
سول كۇيلەرىندە جۇرگەندە وسى كەدەيگە پاتشادان جاساۋىل باردى. جۇرتتىڭ كۇيزەلگەنىن، قينالعانىن، پاتشانىڭ 

كوپتىڭ ءبىرى بولىپ تابا الماساڭ، سەن دە ولەسىڭ، »كورگەن ءتۇسىن ايتا الماعانىن، ءبارىنىڭ جايىن ايتىپ: 
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 قايتارىپ جاساۋىلدى سۇراپ رۇقسات دەپ،—،«قالمايىن ارتىڭنان بارايىن،»: كەدەي اسوند. دەيدى—،«جۇر
 دەيسىڭ، نە»: سوندا. دەدى—،«كوتەر باسىڭ اتا، مار اي،»: سالەمدەسىپ كەلىپ جىالنعا وڭاشاالپ جىبەرىپ،
 :كەدەي سوندا. ەدى دەپ—«جازعان؟

تۇزداس، دامدەس بولىپ ەدىم، باسىما وسىنداي ءبىر قيىن ماسەلە اي، مار اتا، سىزبەن قانشا ۋاقىتتان بەرى قاراي »
پايدا بولدى. پاتشا وسىنداي ءبىر ءتۇس كوردىم، سونى تاباسىڭ، بولماسا تەگىس قىرامىن دەپتى. جۇرت تەربەلدى، 

ن شىەل كۇيزەلدى. ءتۇسىن تابا الماسام مەن دە ولەمىن. وسىنىڭ جايىن بىلەسىز بە؟ ءبىر مەن ەمەس جۇرت ءۇ
 بارىن»ء: كەدەي سوندا. دەدى—«ايتايىن، تاپقانىڭا سەرىك قىالسىڭ با؟»الن: جى سوندا. ەدى دەپ—،«ايتساڭىز
 پاتشاڭ. مەسويلە باسقاعا جولىقپاي حانعا ايتپا، دەپ ايتتى مەن بىراق»ء: جىالن سوندا. دەدى—«!ايتىڭىز دا الساڭىز
 .دەيدى—،«كوردى تۇلكى تۇسىندە

—،«وسى»: جۇرت ەدى، دەپ—«قالعان ادام وسى ما؟»قۋانىپ، پاتشاعا بارعان سوڭ، پاتشا: سوعان كەدەي 
 ەرىڭەج باراتۇعىن دە سەن قاتارىندا جۇرتتىڭ تاپپاساڭ، االسىڭ، سياپات-سىي كوپ تاپساڭ،»: حان سوندا. دەدى

 .ىدەد—،«دە ءبىرىمىن كوپتىڭ تاپپاسام ايتايىن، تاپسام تاقسىر، قايىر،»: كەدەي سوندا. دەدى—،«باراسىڭ
 جاڭىلىپ تاقسىر، قايدام،»: كەدەي سوندا. ادىرايدى تۇكسيىپ دەپ—،«تۇسىمدە نە كوردىم؟»سوندا پاتشا: 

 ازاتتىق جۇرتقا دەپ—،«اۋليە ادام وسى بارەكەلدە،»: تۇرىپ پاتشا ەدى، دەپ—،«كوردىڭىز تۇلكى جازباسام،
وسى »ەلە جاتىپ ويالنىپ ك كەدەي سوندا. جونەلتتى بەرىپ التىن دەپ ساۋقات كوتەرىم ءبىر كەدەيگە الگى بەرىپ،

قوي، نە دە بولسا جوقشىلىقتىڭ »دەپ، كوپ تولعانىپ، « العان ولجانى جىالن بىلەر مە ەكەن، بىلمەس پە ەكەن
ومەيىن. ك زارىن تارتتىم عوي، مۇنى ءوزىمنىڭ ۇيىمنەن، جىالننىڭ ىنىنەن اۋالق جەرگە بەلگىلەپ جوعالمايتۇعىن قىلىپ

دەپ، جايالپ جۇرە بەردى. جىالن نە الىپ كەلدىڭ، نە قىلدىڭ دەپ « ءبىر قارىن اشقان ۋاقىتتا كەرەك بوالر
سۇرامادى. وسى قالپىنشا نەشە جىل، نەشە ايالر وتە بەردى. بۇل جىالن دا باياعى ادەتىمەن ءسۇتىن ءىشىپ، ءبىر 

-نيەسى كوبەيسە دە، ءتورت ەشكىدەن بولەك مال الماي، كيىمتەڭگەسىن تاستاپ جۇرە بەردى. سوندا دا كەدەي دۇ
 كەشەكتەن ارتىلعان تەڭگەسىن جامباسىنا باسىپ جاتا بەردى.

 تۇس»ال ەندى ءبىر كۇندەردە اي ءوتىپ، جىل ءوتىپ باياعىداي پاتشا جۇرتىن جيناپ الىپ قيناي باستادى. ء
اياعى اۋ، ب-سىرتاق ويباي،»: تەربەلىپ كۇڭىرەنىپ، ىپ،كۇيزەل جۇرت سوندا. دەپ—«كوردىم، تۇسىمدە نە كوردىم؟

 .باستادى شۋالي دەپ—،«سياپات االتۇعىن-اۋليەڭىز جالعىز ەشكىلى كەدەي بار ەمەس پە ەدى، سىي
دەپ،  «كەدەيدى جىلدام ايداپ كەل»سوندا پاتشانىڭ ىلگەرگى ءتۇسىن جورىعان كەدەي ەسىنە ءتۇسىپ ويالنىپ، 

دەپ، رۇقسات سۇراپ جاساۋىلدى « ارتىڭنان بارايىن، جۇرە بەر»ەرگى ادەتىمەن كەدەي جاساۋىل جىبەردى. ىلگ
 .دەدى—«اي، مار اتا، باسىڭدى كوتەر!»جونەلتىپ تاعى دا جىالنعا كەلىپ سالەمدەسىپ ءجون سۇراسىپ: 

 پاتشامىز اتا، مار اي،»: كەدەي سوندا. دەدى—«حوش، كەدەيىم، نە جۇمىسقا كەلدىڭ، سويلە!»سوندا جىالن: 
دەپ جۇرتتى قيناپ جاتىر دەپ، جاساۋىل كەلدى. « كوردىم، تۇسىمدە نە كوردىم تۇس»ء دا، تاعى شاقىرتىپتى

 .ەدى دەپ—«سوعان نە دەيىن؟
 لساڭىزا ءبارىن قىاليىن، سەرىك»: كەدەي سوندا. دا تاعى دەدى—«تاپقانىڭا سەرىك قىالسىڭ با؟»سوندا جىالن: 

—اۋزىڭمەن ايت، تۇسىندە پاتشاڭ قاسقىر كوردى، ءوز حانعا ايتايىن، ماقۇل،»: جىالن سوندا. دەيدى—،«ايتىڭىز دا
 رىنو كوتەرمەلەپ شىعىپ الدىنان جۇرت ەدى، بارىپ حانعا ەلەۋرەپ بۇتتاپ-اتتاپ قۋانىپ، بايعۇس كەدەي. دەدى

 ءتۇسىمدى مەنىڭ» سوڭ، بولعان جاۋاپتاسىپ سوندا. تۇردى تىڭداپ دەپ، «اۋليە ەكەن سويلەر نە» بەرىپ،
قايدام، تاقسىر، بىلسەم ايتايىن، بىلمەسەم كوپتىڭ »دى، كەدەي تۇرىپ ىلگەرگى ادەتىمەن: ە دەپ «با؟ جوريسىز

: تۇرىپ كەدەي. دەيدى—«كوردىم؟ نە تۇسىمدە ايتشى، بىلسەڭىز»: حان سوندا. دەيدى—،«ءبىرىمىن دە
سى و»اتتانىپ: ش پاتشا. دەدى—،«وياليمىن دەپ اۋ-كوردىڭ قاسقىر تۇسىڭدە كۇمان، باسقاعا ايان، وزىڭىزگە»

 حۇرسان ۇرتتىج. جونەلتتى ىزەتپەن بەرىپ التىن ءتىلال كوتەرەم ءبىر سياپاتقا دا تاعى دەپ—،«ازامات ءبىلىمپاز اۋليە
 ەكەن، ەنم بىلەر جىالن ولجاالردى التىن جۇرگەن الىپ وسى» ويالندى جاتىپ كەلە كەدەي ەندى ال. تارقاتتى بوپ

پ، دەپ قيالدانى« اۋ-قوي، بىلسە كەرەك»اۋ دەپ، كوپ تولعانىپ، ويالنىپ، -ەدىبىل دا ونى اي،. ەكەن پە بىلمەس
تۇبىندە جىالن دۇنيەنى كوبەيتەيىن دەپ قيالدانىپ جۇرگەن شىعار. ونان دا بۇل التىنداردى ىلگەرگىدەن بولەك »

« يىنسىزدا ۇرىپ ولتىرەجەرگە بەلگىلەپ كومەيىن دە، قولىما ءبىر ۇلكەن تاس الىپ، قامدانىپ بارىپ جىالندى اباي
دەپ، ءتىلالنى كومىپ جايالپ اۋىر تاس الىپ جىالنعا بارىپ، قاق باسىنا تاسپەنەن بەرىپ جىبەرگەندە، جىالننىڭ باسى 

ولمەگەنى بەلگىسىز بوپ قاۋىپتە ءجۇرىپ كەدەي بايعۇس بىرنەشە -جارىلىپ يرەڭدەپ ىنىنە كىرىپ كەتتى. ولگەن
رادا اپتا، ون كۇن وتكەندە ءبىر كۇنى كەدەي جالتاڭداپ قۋىستانىپ وتىرسا، جىالن كۇن ۇيىقتاي الماي ءجۇردى. ا

ىشكە سۇيرەڭدەپ كەلە جاتىر. كەدەي ىرعىپ تۇرىپ ءبىر كەسەگە ءسۇت قۇيىپ دايارالپ، اناداي جەردە وداعايالپ 
ۇيتە جىالن س-ەردى. سۇيتەبايقاپ تۇرىپ ەدى، جىالن ىلگەرگى ادەتىمەن ءسۇت ءىشىپ، تەڭگە تاستاپ جايىنا كەتە ب
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كۇنىگە كەلىپ ءسۇت ءىشىپ، تەڭگە تاستاپ كەدەيدىڭ ەتى ۇيرەنىپ، ءقاۋىپ كەتىپ ىلگەرگى قالپىنداي شىرىن بوپ 
جۇرە بەردى. تاعى بىرنەشە زامان، بىرنەشە جىل وتكەن كۇندەرىندە ءبىر كۇنى پاتشا ءتۇس كوردىم دەپ جۇرتىنا 

يماي جيناي باستاپ ءتۇس جورۋىن سۇرادى. جۇرت داڭعىل جولداي بولىپ قالعان كىشىسىن قو-جار شاقىرتىپ، ۇلكەن
اۋ، اۋەلگى ساپار ءتۇسىڭىزدى ايتىپ، كوپ دۇنيەڭىزدى العان اۋليە -ويباي، تاقسىر»تانىمالى كەدەيدى ۇمىتسىن با! 

كەدەي ىلگەرگى  سوندا. جىبەردى جاساۋىل تاعى پاتشا سوڭ، شۋالعان جالبارىنا دەپ—«كەدەيىڭىز بار عوي!
ڭىزدى اي، مار اتا، باسى»دەپ، رۇقسات سۇراپ، توبەدەگى جىالنعا كەلىپ: « ارتىنان بارامىن، بارا بەرىڭدەر»قالپىمەن 

 :كەدەي سوندا. دەدى—،«سويلە بار، ءسوزىڭ نە قوش،»: جىالن سوڭ دەگەن—،«كوتەر. ءبىر ءىس بوپ قالدى
ءسىزدىڭ ايتۋ، جورۋىڭىزبەن پاتشاعا دا، ەلگە دە تانىمال بوپ قالدىم  .شاقىرتىپتى دەپ كوردىم ءتۇس تاعى پاتشا—

 :جىالن ەدى، دەپ—عوي. تاعى دا جورۋىن ايتساڭىز،
 .ەيدىد—،«الىڭىز بەرەيىن، بەرسە نە پاتشا بولىڭىز، سەرىك»: كەدەي. دەدى—با؟ قىالسىڭ سەرىك ولجاڭا—

ەدەي بايعۇس ەلبەڭدەپ قاتتى ءجۇرىپ، قاراپ تۇرعان ك. دەيدى—،«پاتشاڭ تۇسىندە قوي كوردى»سوندا جىالن: 
دەپ، جارىلىپ جول بەرىپ نە سويلەر ەكەن « اۋليە كەلە جاتىر»قالىڭ ەل حاننىڭ ورداسىنا قادام باستى. جۇرت 

 دەپ تەك تىڭداپ تۇردى.
—«سىز بە؟اي، بىلگىش، ءتۇس جورىعىش، تاعى سۇرايتىن ءماۋىتىم بولدى. جورىپ جاۋاپ بەرە»سوندا پاتشا: 

 ونداس. دەدى—،«ەركىڭىز. دەرسىز اۋليە دا بولسا تاپسام، بەندەمىن، جاڭىلسام بەرىڭىز، سۇراي»: كەدەي. دەيدى
 ەدى، دەپ—،«اۋ-كوردىڭىز قوي شامامدا اۋ،-تاقسىر»: كەدەي سوندا. دەدى—«كوردىم؟ نە تۇسىمدە»: حان
 ىپ،تارقات جۇرتتى دەپ—،«جۇرت، مۇنىڭ ءقادىرىن بىل ادام، كەرەمەت اۋليە ءسىز ايعاق، وسى»: شاتتانىپ پاتشا
 .جونەلتتى بەرىپ ءتىلال كوتەرىم ءبىر دا تاعى

وسى مەن جىالنمەن تۇزداس، دامدەس جولداس »كەدەي بايعۇس تالتاڭداپ ارقاالپ كەلە جاتىپ قيالدانىپ ويالندى. 
اسى مۇنشا بولدى. تاعى حاننان العان بوپ ءجۇرىپ زيان كورگەنىم جوق. ءوزىنىڭ ءبىر تەڭگەلەپ بەرگەن اقش

اقشاالرىم دا رۋلى ەل تويعانداي كوبەيدى. قوي، مەن دە ىنساپ قىاليىن، اناۋ كومگەن اقشاالر جايىندا تۇرا بەرسىن. 
كەپ:  دەپ، كوتەرىپ جىالنعا« مىنانى جىالنعا ارقاالپ الىپ بارايىن. قيسا جارىمىن بەرەر، قيماسا، ءبارىن دە اال قويار

اي، مار اتا، باسىڭدى كوتەر، مەن ولجالى بوپ كەلدىم. ءۇش ساپار ءتۇسىن جورىپ اۋەل اقىرى بەرگەنى مىناۋ. »
 .تۇردى بايقاپ دەپ—،«قيساڭ، جارىمىن بەر، قيماساڭ، ءبارىن دە ال

ءتۇسىڭدى ءسوز اۋ! سەن، كەدەي، ادەمىلەپ تىڭدا، مەن ساعان -ادامزات، وپاڭ جوق»سوندا جىالن باسىن كوتەرىپ: 
ەتەيىن. وسىالر پاتشانىڭ تۇسىندە ەمەس، وڭىندە بولعان ءىس ەدى. اۋەلى بارعاندا تۇلكى كوردىڭ دەدىڭ بە، سول 

ارباپ جەسەم دەگەن پيعىلدا ەدى. پاتشا حالقىنىڭ پيعىلىن، نيەتىن -كۇندەردە زامان تۇلكى بوپ بىرەۋدى بىرەۋ الداپ
ل، نيەتىڭ بۇزىلىپ، بەرگەن اقشاسىن جاسىرىپ، پالەن جەرگە كومىپ كەلدىڭ. بولجاپ ايتقان ەدى. سەنىڭ دە پەيى

 پالەندەي بەلگىڭ بار، راس پا! ءسويتىپ، مەنى الدايمىن دەدىڭ.
يدى بىرى باسىپ جەپ، ۇيات، ابىرو-ەكىنشى بارعانىڭدا تۇسىڭدە قاسقىر كوردىڭ دەدىڭ. بۇل كۇندەردە جۇرت ءبىرىن

اۋ دەپ، -سەن دە سومەن قاتار ءتىلالنى پالەن جىلعا، پالەن سايعا كومىپ، جىالن بىلەدى قويىپ جەمەك پايتىندە ەدى.
ەپ، ايىپ اۋ د-اقىرىندا ۇياتتى قويىپ مەنى تاسپەن ۇرىپ جارالى قىلدىڭ. مەن دە زامانى كاسقىر بولعان سوڭ قىلدى

 كورمەدىم، بۇل دا راس پا؟
بەرمەك ماعمۇرشىلدىك -رتتىڭ ءبارى قويدان قوڭىر بوپ الماقءۇشىنشى بارعانىڭدا قوي كوردىڭ دەدىڭ عوي. جۇ 

بولىپ ەدى. سەن دە ىنساپقا كەپ، اناۋ ەكى كومگەن دۇنيەم اشتان ولتىرمەس، جىالننىڭ بەرگەن اقشاسى دا از ەمەس، 
ندى ش، ەمىنانى الىپ بارايىن، قيسا جارىمىن بەرەر، قيماسا ءبارىن دە االر دەدىڭ دە الىپ كەپ تۇرسىڭ، عوي. حو

دوسىم، نەشە تۇزداس، دامدەس بولىپ ەك، مىناۋ اقشاالردىڭ ءبارى دە سەنىكى، كومگەندەرىڭ دە وزىڭە بۇيىرسىن. 
—،«ءتىلالالرىڭا مەن زارلى ەمەس. بۇل كۇننەن كەيىن مەن ساعان جوق، سەن ماعان جوق، جولداستىعىڭا ريزا بول

 .بولدى عايىپ جىالن دەپ
 . شاياماردان پاتشا35
مەن »رىنعى وتكەن زاماندا ءبىر مولدا بولىپتى. دۇنيەدە ونان اسقان مولدا جوق ەكەن. ءبىر كۇنى قاتىنىنا ايتىپتى: بۇ

ولەمىن. مەن ولگەننەن كەيىن ءبىر باال تاباسىڭ. ءازىر مەن ساعان تۇمار جازىپ بەرەمىن. ەگەر ول باال ۇل بولسا، 
 .دەيدى—،«ل جاعىنا. ول باال مەنەن اسقان مولدا بوالدىتۇمارىمدى وڭ جاعىنا تاعاسىڭ، قىز بولسا، سو

ءبىر كۇنى شال اۋىرىپ ءبىر اي جاتىپ ولەدى. ارادا اي ءوتىپ، جىل ءوتىپ ءبىر باال تابادى. ول باالسى ۇل ەكەن.  
ا تۇماردى وڭ جاعىنا اسادى. جەتى جاسقا كەلگەندە، مولداعا اپارىپ بەرەدى. ول باال مولدادا ون ءتورت جاسق

كەلگەنشە وقيدى. ءالىپ دەگەن ءارىپتى بىلمەيدى. مولدا مۇنى شەشەسىنە قايتىپ اكەپ بەرەدى. شەشەسى تاندانادى: 
 ىدەەتىكش. بەرەدى ەتىكشىگە اپارىپ دەپ—«ويباي، شالدىڭ مەنەن اسقان مولدا بوالدى دەگەن باالسى وسى ما؟»

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1373 bet 

ى. ۇيىندە اس جوق. باال ۇلكەيىپ قالدى. ءالى يىندالدق تۇرمىس ەندى. بىلمەيدى شانشۋدى ءبىز ىستەپ اي ءتورت
نان تابۋعا جارامايدى. مۇنى بازارعا ەرتىپ اپارىپ، ءبىر ەسەك الىپ، وتىن اكەلىپ بازارعا ساتىپ جۇرەتىن باالالرعا 

 قوسىپ قويادى.
 جەل شىعىپ جاۋىنباالالرمەن بىرگە وتىن ساتىپ كۇنىن كورىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى وتىنعا بارا جاتسا، جولدا 

بىر تامنىڭ استىنا كىرىپ جاتادى. باالنىڭ قولىندا ءبىر كىشكەنە كەزدىگى بار ەكەن. سول -جاۋادى. ءارقايسىسى ءبىر
سۇلۋ تاس شىعادى. ول تاستى اپارىپ جولداستارىنا -كەزدىكپەن جەردى شۇقىالپ وتىرسا، جەردەن ءبىر سۇپ

دەپ قازادى. قازسا، الگى « ن، وسى جەردە ءبىر نارسە بار شىعاربۇل اسىل تاس ەكە»كورسەتەدى. جولداستارى 
سارى ءبىر نارسە ەكەن. -جەردەن ءبىر ۇلكەن ديىرمەن تاسى شىعادى. ول تاستى كوتەرىپ استىن قاراسا، ساپ

بۇل جەردى تاپقان سەن، ەگەر بۇل ىسكە جارارلىق نارسە بوال قالسا، كوبىن سەن »باالالردىڭ بىرەۋى ايتادى: 
 ويىپت جەپ-جەپ باال. ەكەن نارسە ءتاتتى قاراسا، جاالپ ءبىر سالىپ قولىن باال. دەيدى—،«السىڭ، سەن جەپ كورا

 ءبىر .جۇرەدى ساتىپ اپارىپ بال بازارعا الىپ شەلەك ەكى تاستاپ، وتىندى بۇالر ەندى. دەيدى «ەكەن بال» الىپ
مۇنى تاپقان سەن، جەپ كورگەن دە »ايتادى:  بىرەۋى ەندى. كەرەك الۋ ءتۇسىپ ىشىنە ونىڭ. ازايادى بال كۇنى

. ۇسەدىت ىشىنە جوقتىعىنان امالىنىڭ باال. دەيدى—،«سەن. ەندى مۇنىڭ كوبىن سەن االسىڭ. سەن ىشىنە تۇس
 كەلگەندە، اورتاسىن تارتىپ جولداستارى. دەيدى «تارت» بايالپ ارقان بەلىنە باال كەيىن تاۋسىلعاننان ساتىپ بالدى

جىبەرەدى. باال قايتىپ قۇدىقتىڭ ىشىنە ءتۇسىپ كەتەدى. قۇدىقتا بۇعان جەيتىن تاماق جوق. الگى  كەسىپ ارقاندى
كەزدىكپەن قۇدىقتىڭ ايناالسىندا قالعان بالداردى جەپ جاتا بەرەدى. ءبىر كۇنى قۇدىقتىڭ ءبىر شەتىنەن ەكى كوزىنەن 

ىپ كەلە جاتىر. باال ونى ۇرىپ قۇالتىپ باسىن كەسىپ االدى. وت جانىپ تۇرعان، ءبىر مىسىق سياقتى نارسە ءتۇس
. جارىق دۇنيەگە شىعىپ قاالدى-سول مىسىق كەلگەن جەردى كەزدىكپەن قازا بەرەدى. ءبىر ۋاقىتتا قاراسا، ءبىر جاپ

سەككە وسونىمەن ءجۇرىپ وتىرىپ ءبىر ۇيگە كەلەدى. ول ۇيگە كىرسە، ىشىندە التىن توسەك، كوپ جەمىس تۇر. باال ت
جاتا كەتەدى. التىننىڭ بۋىمەن باال ۇيىقتاپ قاالدى. ءبىر ۋاقىتتا سىرتتان دۇبىرلەگەن داۋىس شىعادى. باال كوزىن 

 .ەكەن جاتىر دەپ—،«جەيمىن مەن»—بىرەۋى تاعى ،«جەيمىن مەن»—اشىپ قاراسا، كوپ ايداھار ەكەن. بىرەۋى
م ۋىس شىعادى. بارلىق ايداھار ەسىككە قاراپ ءتاجىدا ىسقىرعان نەسىكتە ۋاقىتتا ءبىر. جاتادى بولىپ ۇيىقتاعان باال

 ۇرەگىج قورقىپ دەپ—،«ەندى مەنى وسى جەيدى ەكەن»قىالدى. بىرەۋى قالماستان سىرتقا شىعىپ كەتەدى. باال: 
 اتى ڭونى. ەكەن پاتشاسى ايداھارالردىڭ جەردەگى سول. ەكەن جىالن باس سارى كىشكەنە ءبىر ول. كەتەدى شىعىپ

. كەتەدى قورقىپ دەپ—،«ەندى مەنى جەيدى عوي»ەكەن. باالنىڭ قاسىنا جەتىپ كەلەدى. باال:  شاياماردان
—،«اداممىن مەن»: باال. دەيدى—«كەلدىڭ؟ قايدان ايت، قورىقپا، مەنەن سەن باال، ە،»: ايتادى شاياماردان

دى جىالن ايداھارالرعا ەن. بوالدى دوس ايرىلماس ەكەۋى جەردە سول. دەيدى—،«جارايدى»: شاياماردان. دەيدى
مۇندا ەشقانداي جان كەلە الماۋشى ەدى. سەن »شاي قايناتتىرىپ، جەمىستەرمەن شاي ءىشىپ وتىرىپ سۇرايدى: 

. ورسەتەدىك باسىن مىسىقتىڭ قولىنداعى دا تاعى. ايتادى ءبارىن بىلگەنىن-كورگەن باال. دەيدى—«قااليشا كەلدىڭ؟
: النجى. كەتەدى قورقىپ سايىن ونان باال. دەيدى—،«دى قۇرتقان ەكەنسىڭقازىنام ءبىر ىڭمەن سەن ۋ،»: جىالن

. ىجۇرەد ەكەۋى الگى سونىمەن. «بار قازىنام ءجۇز نەشە ونداي-ونداي دۇنيەدە بۇل! قورىقپا ونان سەن باال، وي،»
. ەيدىد—،«ساعىندىم شەشەمدى كەتەم، مەن ەندى»: جىالنعا باال. ساعىنادى ءۇيىن باال ءوتىپ جىل ءوتىپ، اي ارادا

: االب. دەيدى—،«كەتپە ايتاسىڭ، بىرەۋگە سوڭ بارعان سەن ولەمىن، ءبارىبىر مەن كەتسەڭ، سەن اگار»: جىالن
 سوڭ، بولماعان باال. دەيدى—،«ساعىندىم جامان شەشەمدى. المايمىن تۇرا جەردە بۇل كەتپەسەم، مەن جوق،»

ان كەيىن بىرەۋ سۇراسا، ءولىپ بارا جاتساڭ دا ايتپا! جانە دە مونشاعا شىققانن سەن»: ايتادى باالعا جوق امالى جىالن
 لتىنا كوتەرگەنىڭشە قاپتى وسى». بەرەدى قاپ ءبىر باالعا جىالن. كەتەدى دەپ «جارايدى» باال. دەيدى—،«بارما
ەردەن ءبىر ج باالنى قوشتاسىپ، قۇشاقتاسىپ ەكەۋى سونىمەن. االدى التىن تولتىرىپ قاپقا باال. دەيدى—،«ال

التى اتتى ارباعا جەگىپ تاماشا قىلىپ ءجۇر ەكەن. والردان -شىعارىپ ساالدى. باال كەلە جاتسا، الگى جولداستارى بەس
ات اربانى تارتىپ الىپ، التىندى ارباعا سالىپ ۇيىنە الىپ كەلەدى. شەشەسى اشتان ولەيىن دەپ جاتىر ەكەن. سونىمەن 

اال باي بولىپ، ۇيدەن داالعا شىقپاي جاتا بەرەدى. ءبىر كۇنى ۇيىندە شاي تاۋسىالدى. باال بازارعا شايعا شىقسا، ب
دەپ. والردىڭ مونشاعا ءجۇر دەگەن سەبەبى مىناۋ ەكەن. سول « جۇر مونشاعا»باالنى ۋازىرلەر ۇستاپ االدى، ء

پ الىپ كىتاپ اشقىزىپ قاراسا، وعان شاياماردان دەگەن قاالنىڭ پاتشاسى اۋىرىپ قالعان ەكەن. بالشىالرىن جينا
ايداھاردىڭ پاتشاسى بار. سونى ۇستاپ الىپ كەلىپ سورپاسىن ىشسەڭىز، جازىالسىز، ايتپەسە ولەسىز دەگەن ەكەن. 

وسى ەلىڭىزدەگى جۇرتتىڭ ءبىرىن قويماي مونشاعا ءتۇسىرىڭىز، »دەگەندە، ءبىر شال ايتىپتى: « ونى كىم تابادى»
قوي، مەنىڭ اۋرۋىم »ەن. سونىڭ ءۇشىن مونشاعا ءتۇسىرىپ ءجۇر ەكەن. باال: ەك دەگەن—،«ونان سوڭ تابىالدىس

 امونشاع اپارىپ سۇيرەتىپ ۋازىرلەر. دەيدى—،«بار، مونشاعا تۇسسەم ۇستاپ قاالدى. مەن مونشاعا تۇسپەيمىن
ىڭ ءبىر باالن وسىنداي»: ايتادى بارىپ لداعامو ۋازىرلەر. كەتەدى كوگەرىپ بوپ اال كوك ەتى باالنىڭ. تۇسىرەدى
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 االنىب ۋازىرلەر. بۇيىرادى دەپ—«سول باالنى وسىندا الىپ كەلىڭدەر!»مولدا: «. باسى كوگەرىپ كەتتى-ءۇستى
 كورگەنىم نارسە ەش مەن اتا،»: باال. دەيدى—،«ايت كوردىڭ، قايدان سەن باالم،»: باالعا مولدا. كەلەدى الىپ
. ايتپايدى باال. دەيدى—،«قازىر سەنى دارعا اسىپ ولتىرەمىنء ايت، ۇندەمەي سوڭ دەگەن ايت»: مولدا. «جوق

 ندەرگەسە مەن»: باال. جىبەرەدى. دەيدى—،«ايتايىن ەي،»: باال. تارتادى سالىپ شىلبىردى قىل موينىنا باالنىڭ
ى نمولدا ءسويتىپ،. تۇرادى ايتىپ ءسوزىن سول تاعى باال. قىسادى تاعى مولدا دەيدى،—،«دەدىم ايتامىن قاشان

ەكى رەت الداعاننان كەيىن مولدا مۇنى شىنىمەن ولتىرمەك بوالدى. باال ەندى ولتىرەتىنىن ءبىلىپ، اپارىپ بال -بىر
وقىپ ءبىر دەم سالعاندا جىالن جىلت ەتىپ شىعا -العان جەرىن كورسەتەدى. مولدا قۇدىقتىڭ باسىندا وتىرىپ، وقىپ

 دەجەر سول. دەيدى—،«مىنە، مەن ساعان كەتپە دەمەپ پە ەدىم»نمەن امانداسادى. جىالن ايتادى: كەلەدى. باال جىال
 ىنام شاعامىن، ءازىر الساڭ، سەن ەگەر»: جىالن دەسە، االمىن جىالندى مولدا سوڭ سونان. جىاليدى جىالن مەن باال
 سوڭ دەگەن—،«ال ولتىرەمىن،»: ۋازىرلەر. جىاليدى دەپ—،«المايمىن»: باال. دەيدى—،«السىن باال
ققانىنان االدى دا، قوينىنا سالىپ الىپ جۇرە بەرەدى. پاتشانىڭ ۇيىنە اپارىپ بەرەدى. مولدا جىالندى سويايىن قورى

—،«سويمايمىن»: باال. دەيدى—،«ەگەر سەن مەنى سويساڭ، ءازىر شاعامىن، مىنا باال سويسىن»دەسە، جىالن: 
ى. باال قورىققانىنان سويادى. ابدەن سويىپ بولعان دەيد—،«االمىن باسىڭدى ءازىر ىز،جاۋ سوي،»: ۋازىرلەر. دەيدى

ەگەر سەن وت جاقساڭ، ءازىر شاعامىن، باال »سوڭ، مولدا اپارىپ قازانعا سالىپ وت جاعايىن دەپ جاتسا، جىالن: 
 رىپءپىسى جاعىپ وت اعانمىن سەن ەندى باالم،»: الىپ شاقىرىپ باالنى مولدا. دەيدى—،«وت جاقسىن، سەن كەت

رپاسىن ءوزىڭ ءىش، ورتاڭعى سورپاسىن پاتشاعا بەر، ەڭ اياققى سورپانى ماعان بەر، ەتىن پاتشا مەن سو باسقى
: ايتادى جاتىپ قايناپ جىالن. بەرەدى جاعا وت دەپ—،«جارايدى»: باال. دەيدى—،«ەكەۋىمىزگە ءبولىپ بەر

شاعا ولداعا بەر، ورتاڭعى سورپانى پاتم سورپانى باسقى كەيىن پىسكەننەن مەن سەن جوقپىن، ساعان مەن ەندى باال،»
 ولداعام سورپانى باسقى باال. دەيدى—،«بەر، ەڭ اياققى سورپانى ءوزىڭ ءىش. ەتىمدى پاتشا مەن ءوزىڭ ءبولىپ جە

 پاتشا .بەرەدى پاتشاعا سورپانى ورتانشى. كەتەدى بولىپ جىندى ۇرىپ تاسقا باسىن بويىمەن سول مولدا. بەرەدى
. ەڭ اياققى سورپاسىن ءوزى ىشەدى. ەتىن پاتشامەن ءبولىپ جەيدى. سونىمەن باال دۇنيەدە بار كەتەدى جازىلىپ

 جانۋاردىڭ ءتىلىن ءبىلىپ، سونداي اسقان مولدا بولىپ مۇرات ماقساتىنا جەتكەن ەكەن.-جان
 . قىران قاراقشى36

سى بار ەدى. ول باالسىنىڭ تۋعاندا ماڭدايىنا باسقان قاناتتى قارا بەدەۋ ەرتەدە ءبىر حان بولىپتى، ونىڭ جالعىز باال
ادام نوكەر ەرتىپ،  50-40تۇيەسى بولىپ. حاننىڭ باالسى ىلعي تازىسىن ەرتىپ، قۇسىن قولىنا قوندىرىپ الىپ، جانىنا 

پ جىبەرەدى يىپ، قۇسىن ۇشىرىاڭعا شىعىپ جۇرەتىن ەدى. اڭعا شىققانداعى كاسىبى، جولداستارىن ءبىر جەرگە ءۇيىپ قو
 دە، سوڭىنان بەدەۋمەنەن بىرگە ۇشاتىن.

كۇندەردە ءبىر كۇنى كۇندەگى اڭعا شىعاتىن بەتىمەن اڭعا شىعىپ كەلە جاتىپ، حاننىڭ باالسى قۇسىن ۇشىرادى دا، 
ىعىپ، قۇسى شسوڭىنان بىرگە ۇشىپ جونەلدى. قۇسى اسپانعا شىرقاپ شىعىپ كەلەدى. اسپاننىڭ التى قابات ۇستىنە 

ءبىر اق كۇمبەز ءۇيدىڭ توبەسىنە بارىپ قوندى. جىگىت تە بەدەۋىن بەلدىگىنە بايالي سالىپ، ۇيگە كىرىپ كەلسە، 
ءبىر سۇلۋ قىز توسەكتە جاتىر. سۇلۋلىعىن ادام سۋرەتتەپ كەلتىرە المايدى. قىزدىڭ سۇلۋلىعىنا قىزىعىپ ءالى وتىر، 

يلەسپەيدى. ءتىل جوق، جانىندا وتىرۋمەن قانشا ۋاقىت وتكەنىن ءوزى دە ءالى وتىر. سويلەسەيىن دەسە، قىز سو
بىلمەيدى، بىرنەشە ايالر ءوتتى. ءبىر كۇنى داالعا شىقسا، بەدەۋ بەلۋاردان جەردى قازىپ تاستاعان، كيىز ءۇيدىڭ 

عىپ، اتتارىن ابدەن اشىتۇندىگىن جۇلىپ جەپ تاستاعان. قۇسىن بەلىنە بولەپ الىپ، جولداستارىنا كەلسە، جولداستارى 
سويىپ جەپ جاتىر ەكەن. جولداستارىن ەرتىپ قايتتى. جولداستارىمەن بۇرىنعىسىنداي ەمەس، سويلەسپەيدى، نە 

بىلگەنىن ايتىپ كەلەتىن ەدى. حاننىڭ باالسى قايعىلى، سۇراعان ادامعا -بىلگەنىن ايتقان جوق. بۇرىن كورگەن-كورىپ
ننىڭ باالسى جاتىپ الدى. تۇرمايدى، ەشكىممەن سويلەسپەيدى. تاماق ىشپەيدى. ايتپايدى. ۇيىنە كەلگەن سوڭ، حا

 سارى اۋرۋ بولىپ جۇدەپ، ولەر بولدى.
 .سۇراتتى دەپ—،«باالما نە بولدى، نە قىل دەيدى، سۇراپ بەر»حان باالنىڭ قۇرداسىن جىبەرىپتى: 

ەن سارى اۋرۋ بولعان. باالنىڭ قۇرداسى كەلىپ: جولداسى كەلىپ، جاتقان جىگىتتى وياتىپ جۇزىنە قاراسا، جۇدەپ ابد
 .جاسىردى ايتپادى، ەشتەڭە جىگىت. سۇرادى دەپ—«ە، جانىم، نە بولدى؟ وسىنشا نەگە جۇدەدىڭ؟»

نەندەي تىلەگىڭ بولسا دا اكەڭ ورىندايمىن دەدى. جاسىرما، سەنىڭ اۋرۋىڭ »قۇرداسى ءسوزىن توقتاتپاي ايتا بەردى. 
ەن جەتى قابات كوكتىڭ ۇستىندە، ءبىر اق ۇيدە ءبىر م بولسا، والي»: تۇرىپ جىگىت. دىدە—،«تەگىن اۋرۋ ەمەس

—،«سۇلۋ قىزدى كوردىم، اكەم مەن دەسە، سول قىزدى الىپ بەرسىن، بارلىق اۋرۋىم دا، بارلىق دەرتىم دە سول
 قولعا باالم»: سوڭ ەستىگەن مۇنى حان. جەتكىزەدى حانعا بۇزباي قايماعىن ءسوزدىڭ بۇل قۇرداسى. دەدى

ر بولعان ەكەن. ونى الۋ قيىن، باالم تۇگىل مەن دە ول قىزعا جاسىمدا عاشىق بولىپ، اال الماعام. قۇما تۇسپەيتىنگە
ول جاتقان قىز پەرىنىڭ قىزى، ونىڭ جانى جوق. ونى الىپ بەرە المايمىن، والي بولسا، باالمنىڭ ەنشىسىن، قولىن 
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باالسىنا جەتكىزگەن سوڭ، باالسى بۇرىنعىدان  حاباردى بۇل. دەدى—،«ءوزى السىنقاقپاي االمىن دەگەنىن بەرەمىن، 
دا ءارى قايعىالندى. قۇسا بولىپ ولەر بولدى. حان ءبىر كۇنى باالسىن شاقىرتىپ الىپ، ەنشى ءبولدى. سەكسەن نارعا 

ىپ كەلەدى. كۇندەردەن جۇك ارتىپ، سەكسەن كۇڭى، قۇلى مەن مۇلكىن ءبولىپ بەردى. جاساۋىن الىپ، باال ءجۇر
كۇن ءوتتى، ءبىر كۇنى قارا بەدەۋمەن كوشتەن وزىپ كەلە جاتسا، الدىندا ءبىر توپ ادام كەلە جاتىر. ونىڭ ىشىندە 

 ۇزىن لبۇ كەلسە، جاقىنداي. ۇزىن اناعۇرلىم ونان جاتقاندا كەلە اتپەن باسقاالر—ءبىر ادامنىڭ ۇلكەندىگى سونداي
ل ۇلكەن بۇ»كورسەتىپ كەلە جاتىر. حاننىڭ باالسى:  قورلىق ايداپ جاياۋ ارتىنان ۋلى،كىسەندە قولى-اياق ادامنىڭ

 ەلىمىزدىڭ. ەدى ۇرى دەگەن قاراقشى قىران بۇل»: تۇرىپ ءبىرى كوپتىڭ سوندا. سۇرادى دەپ—«ادامدارىڭ كىم؟
 كۇنى ەد كەتەتىن ۇرالپ بىلدىرمەي قاتىنىمىزدى جاتقان قوينىمىزدا قىسقاسى، ۇرالدى، قويماي تۇك مالىنان دۇنيە
. وسىنى قولعا تۇسىرە الماي جۇرگەنىمىزگە ءتورت جىل بولىپ ەدى، وسىنى جاڭا عانا قولىمىزعا ءتۇسىرىپ بولدى

 قاسىق ىرءب ساتىڭدار، ماعان مۇنى بولسا، والي»: تۇرىپ باالسى حاننىڭ. دەدى—،«الىپ، ولتىرگەلى اكەلە جاتىرمىز
 .دىدە—،«قيىڭدار قانىن
 .دەدى—بەرەسىڭ؟ نە جارايدى،—
 .دەدى—ۋ كەلە جاتقان سەكسەن قارا نار جۇگىمەن، كۇڭ، قۇلىمەن الىڭدار!وسىنا—
 ولىپب ءماز الىپ نارسەنى والر بەردى، قويا ەرتىپ جىگىتكە شەشىپ، اياعىن-قول قاراقشىنىڭ دەپ—جارايدى،—
ءوتتى  بىراز ۋاقىتء ارتىندا، باالسى حاننىڭ الدىندا، قاراقشى. جاتىر كەلە باالسى حاننىڭ مەن قاراقشى. باردى كەتە
 بىرەۋلەرىنە ءسوز دە قاتىسپادى.-بىر
دۇنيە بەرىپ، وسى ۇرىنى قايدان، نەگە -مەن جىندىمىن با؟ قانشا مۇلىك»ءبىر مەزگىلدە جىگىت ويعا ءتۇسىپ:  

 .جوق قاراقشى قاراسا، الدىنا ەندى قاراپ، بۇرىلىپ ارتىنا دەپ—«الدىم؟
ن بەتىمەن ءبىراز جەر ءجۇرىپ كەلسە، قاراقشى الدىندا ءبىر تاسقا جاتقا كەلە دەپ—،«ەندى ماسقارا بولدى»

 كەلە ۇرىپءج. قاتىسپادى ءسوز باسقا. دەدى—«ە، دوستىم، كەلدىڭ بە؟»قۇيرىعىن قويىپ وتىر. جىگىتتى كورىپ: 
ىڭ دكول. جەتتى جيەگىنە كولدىڭ ءبىر اتا تاڭ كۇنى ارعى. ءجۇردى تۇنىمەن ەرتەڭ كۇنىمەن، كۇنى ول جاتىر،

 ول. جوق ايتقان ول جوق، سۇراعان جىگىت دەپ—«بۇل نە؟»جيەگىنەن قاراقشى ءبىراز جوڭقا تەرىپ الدى. 
 .كەلدى تامان ىشىنە اعاشتىڭ قالىڭ ءبىر جاقىن كەشكە وتىرىپ ءجۇرىپ كۇنى

مىنا جوڭقانى ءبىر بىرلەپ وتقا سالىپ وتىر. جوڭقا »دا ايتتى: كەلگەن سوڭ قاراقشى باعاناعى جوڭقامەن وت جاقتى 
بىتكەن كەزدە وت قىزىل شوق بولىپ جاتادى، سول ۋاقىتتا ۇيىقتاما. ەگەر ۇيىقتاساڭ، مەن ساعان جوقپىن. جانە مەن 

مەن سوي. امشىءبىر قىز اكەلەمىن، ونى سەنىڭ قولىڭا بەرەمىن. سول ۋاقىتتا شاشىنان بىلەگىڭە وراپ ال دا، مىنا ق
 «ەندى كەتپەيىن، كەتسەم، اكەمە قاتىن بواليىن»دەر، وندا دا جىبەرمە، « كەتپەسپىن»جالىنار، وندا دا جىبەرمە، 

 .دەدى—،«دەر، سول ۋاقىتتا جىبەرگەيسىڭ
 وق،ج كەلەدى ءالى جوق، كەلەدى ءالى. بەردى قاال جاعىپ جوڭقانى بىرلەپ-بىر باالسى حاننىڭ دەپ—جارايدى،—
ەكى كوزى مولدىرەپ وتىر. ءبىر زاماندا وتتىڭ قىزىل شوعى  دەپ، كەلەر ەندى. ءبىتتى دا جوڭقا ۋاقىتتا ءبىر

ەكى ادام تۇسە -تاۋسىلىپ، كۇلگە ايناال باستادى. جىگىتتىڭ ۇيقىسى كەلىپ قالجىراپ كەتسە، اۋەدەن سالدىر ەتىپ بىر
تى ەكەن، ءبىر سۇلۋ قىزدى الىپ كەلىپتى. وعان سويلەسىپ، قالدى. جىگىت تە باسىن جۇلىپ الىپ جالت قاراسا، دوس

ءوڭىن قاراپ تۇراتىن ۋاقىت بار ما، تاپسىرما بويىنشا جىگىت قىزدىڭ شاشىنان بىلەگىنە وراپ الىپ تۇرىپ ۇردى، 
—،«پەيمىنكەت جىبەر،». جىبەرمەدى. دەدى—،«جىبەر، كەتپەيمىن»قىزدىڭ قۇلىنداعى داۋىسى قۇراققا شىقتى، قىز: 

 وياق كەزدە دەگەن—،«اكەمە قاتىن بواليىن، جىبەر، كەتپەيمىن كەتسەم، ەندى»: ۋاقىتتا ءبىر. جىبەرمەدى. دەدى
 .بەردى

ايەل قىلىپ الدى. قۇرمەتتى ءتۇن سونىمەن ءوتتى. تاڭەرتەڭ جىگىت قاراسا، قىز باياعى ءوزىنىڭ عاشىق بولعان قىزى. 
عايدىڭ قالىڭ جەرىنە قاراي كىرسە، الىستان ءبىر التىنداعان ۇلكەن شاھار ۇشەۋ بولىپ ەندى ءجۇرىپ كەلەدى. الگى تو

 كورىندى. جىگىت مۇنى كورگەن سوڭ:
 .دەدى—نەمەنە؟ جارقىراعانىڭىز مىناۋ—
. ارب جىلقىم توال توعاي ءبىر مەنىڭ شاھارىم، مەنىڭ ياعني شاھار، وسى تۇراعىم، مەكەنىم، مەنىڭ شاھار ول—

دەر. ساۋىق بوالدى، ونى كورەسىڭ-كۇندە ويىن قىزىقتى، شاھار. تۇراسىڭدار سەندەر شاھاردا وسى. سالتاناتتى شاھارىم
مەن ءوزىم دۇنيەنىڭ ءتورت بۇرىشىن اراالپ تۇرۋشى ەدىم، كوپتەن بەرى اراالعانىم جوق، جۇرتتىڭ ءپىتىر، ساداقا 

 .دەدى—وسكەن جىلقى ەدى، زەكەتتەرىن بەرمەگەندەردىكىن ۇرالپ الىپ تۇرام، مىناۋ جىلقى سونان
سويتكەنشە بولعان جوق، شاھارعا دا جەتتى. وتە قىزىقتى دەسە، قىزىقتى ەكەن. قاراقشى باالالرعا قىرىق ءبىر كىلت 

وسىندا قىرىق ءبىر ساراي بار. سونىڭ قىرقىندا كۇنىنە قىرىق ءتۇرلى ويىن بوالدى، كۇنىنە بىرەۋىن اشىپ »بەردى. 
. ىكەتت ءجۇرىپ قاراقشى دە، دەدى—،«ن بىرەۋىن اشپاڭدار. وعان دەيىن ءوزىم دە كەلەرمىنكورىپ تۇرىڭدار. قالعا
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 قىزىققان. كەنە قىزىق دا ونان ەدى، اشىپ ەكىنشىسىن. ەكەن بار ويىن قىزىقتى وتە كورسە، اشىپ سارايدى ءبىر بۇالر
 ەزگىلدەم ءبىر. بولدى كورىپ اشىپ ساعاتتا اق-ءبىر ورنىنا اشۋدىڭ كۇندە قىرىق سارايىن قىرىق بۇالردىڭ سوڭ

 بار سىجۇمى جاسىرىن ءبىر وندا قوي،»: ايەلى. دەدى—،«جۇر، قىرىق ءبىرىنشى سارايعا بارايىق»: ءتۇرىپ جىگىت
 اشۋعا نەگە سارايدى بۇل بولعاندا، اشۋعا سارايالردى قالعان بىزگە جوق،»: ەرى. «قويايىق اق-بارماي شىعار،

 .اشتى بارىپ بولماي دەپ—،«كورەيىك بولمايدى،
اشسا، الگى سارايدا ەكى كوك ارعىماق تۇر. جوعارعى ەرىندەرىن سارايدىڭ توبەسىندەگى ارقالىققا شەگەلەپ، تومەنگى 

 ياپىرماي! حايۋان مالدى بىالي قويعانى»ەرىندەرىن تابالدىرىققا شەگەلەپ قويعان ەكەن. جىگىت كەلىپ كوردى دە: 
شولدەگەن »شىقتى. الىپ شىعىپ  الىپ داالعا بوساتىپ، شەگەسىن ەرىندەرىنىڭ ەكەۋىنىڭ دەپ—«ي!نەسى؟ وبال عو
دەپ، سۋدىڭ جيەگىنە الىپ بارىپ ەدى، ەكى ارعىماق ەكى ادام بولدى دا، جىگىتتى اۋىزدان ءبىر « شىعار، سۋارايىق

 ارايالردىڭ ءبارىنىڭ اۋزى اشىق جاتىر.قويىپ تالدىرىپ تاستاپ، قىزدى الىپ كەتتى دە قالدى. قاراقشى كەلسە، س
 سۋ جىگىتتى. جوق قىز جاتىر، تالىپ جىگىت كەلسە، باسىنا سۋدىڭ جۇگىرىپ دەپ—،«اھ! قۇداي ۇرعان ەكەن»

 ول دىەن ەدى، جانى پەرىنىڭ اعاسى قىزدىڭ تۇرعان بولىپ ارعىماق ەكى ول»: ايتتى دا الدى ءتىرىلتىپ بۇركىپ
ە تاۋىپ د كۇندە قايتكەن سونى مەن جارايدى،»—دە، دەدى—،«بوالر قيىن الۋ ءتۇسىرىپ قولعا قىزدى

 ەدەۋمەنب جىگىتتىڭ باياعى وتىرىپ، ۇشىپ قاراقشى. بەردى جاتا سارايدا جىگىت. قالدى دە كەتتى دەپ—،«اكەلەمىن
 .كەلدى وتاۋىنا اق كەلگەن ۇشىپ

 .قاراقشى دەدى—«ە، مۇنىڭ نە، نەگە كەلدىڭ؟»كەلسە، قىز توسەكتە جاتىر. 
 ەكى ۇرعانت بايالۋلى باعاناعى. قىزى پەرىنىڭ دەدى—ىستەيىن؟ ايال نە مەن اكەلدى، تارتىپ اعاالرىم قايتەيىن،—

 .ەكەن جانى پەرىنىڭ ەكى دەگەن پەرى اق پەرى، قارا: اعاسى ەكى قىزدىڭ ارعىماق
 ەۇيد مەن دەسە، «جىاليسىڭ نەگە» سوندا. جىال دوماالپ تورگە ەسىكتەن كەلگەندە، اعاالرىڭ بۇگىن سەن—

جاتامىن. سەندەر بارلىق قىزىقتى كورەسىڭدەر، تىم بولماسا، ويناپ وتىرايىن،  جوق كۇلكى جوق، ويىن سارعايىپ،
 .قالدى كەتىپ تىعىلىپ قاراقشى دە، دەدى—ماعان جاندارىڭدى بەرىپ كەتىندەر دە،

پەرى كەلدى. كەلسە، قارىنداسى شاشىن جايىپ، ەسىكتەن تورگە، الدەن ۋاقىتتا قىزدىڭ ەكى اعاسى اق پەرى مەن قارا 
 . پەرى ەكى دەدى—«قاراعىم، ساعان نە بولدى؟»توردەن ەسىككە دوماالپ جىالپ وتىر. 
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 ىرۋعاوت ويناپ بولماسا تىم كورەسىڭدەر، سەندەر ءبارىن ىزىقتىڭق وتىرامىن، سارعايىپ ەمەس، باتاتىن كۇن—
 .دەدى—دارىڭدى بەرىپ كەتىڭدەر،جان
 ىقاراقش كەزدە، قالعان كەتىپ والر سوڭ ازدان جاتىپ، تۇندە دە، دەستى—بەرەمىز، اكەلىپ تاۋىپ ويىنشىق—

 .كەلدى
 .قاراقشى دەدى—دەدى؟ نە با؟ ايتتىڭ—
 .دەدى بەرەيىك اكەلىپ تاۋىپ ويىنشىق ەرتەڭ—
بەرمەس ەكەن، اق پەرى اق كوڭىلدەۋ ەدى، سول بەرسەك  نەعىپ بۇگىن جىال، سوالي تاعى بۇگىن جارايدى،—

 ىپشىع قاراقشى دا ايتتى سونى. قاراقشى دەدى—بەرەيىك دەر، ءدال قارا پەرىنى بىلمەيمىن، مىنەزى جامان ەدى،
 .كەلدى پەرى ەكى وتىرعاندا جىالپ كۇندەگىدەي دا تاعى قىز. كەتتى

—،«جىالتپاي، بەرسەك بەرەيىك»ايتتى. اق پەرى تۇرىپ:  ءسوزىن كۇندەگى. پەرىلەر دەدى—جىاليسىڭ؟ نەگە—
 قاراقشى ەرتەڭگىسىن. ءوتتى ونىمەن كۇن ول. تاستادى قاعىپ دەپ—،«بولمايدى تەك،»: پەرى قارا ەدى، دەپ

—«ەكەن بەرمەس نەعىپ بۇگىن جىال، تاعى بۇگىن». بەردى ايتىپ تۇگەل ايتقاندارىن قىز ەدى، سۇراپ كەلىپ
پ كەتتى قاراقشى. كۇندەگىدەي شاشىن جايىپ، ەسىكتەن تورگە دوماالپ قىز جىالپ وتىرعاندا پەرىلەر تىعىلى دە دەدى

 .پەرىلەر دەدى—«نەگە جىاليسىڭ؟»كەلدى. 
 اسا،بولم تىم وتىرۋعا، ويناپ ماعان وتىرامىن، دە كۇزەتەم ءۇيدى وسى تەك. بولدىم ولەر پىسىپ ءىشىم ابدەن—

 .قىز دەدى—دەر!كەتپەيسىڭ بەرىپ جاندارىڭدى
جارايدى، تاڭەرتەڭ سۋدىڭ جيەگىنە بار، كىشكەنە جەل تۇرسا، سۋمەن اعىپ ءبىر اق ساندىق »پەرىلەر اقىلداسىپ: 

جانىمىز بار. سونى ال دا ويناپ  كەلەدى. ونىڭ ىشىندە سارى ساندىق بار، سارى ساندىقتىڭ ىشىندە ەكەۋمىزدىڭ
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دە دەگەن كەز« اۋ»نىپ كەتتى، پەرىلەر كۇندەگىسىندەي كەتتى. قۋا قىز. دەستى—،«وتىر. سول ەرمەك بوالدى
 قاراقشى كەلەدى. ايتقانىنداي، پەرىلەر كەتكەن ەكەن، جالعىز قىز قۋانىشتى وتىر.

. قىز دەدى—،«ەكەن جيەگىندە سۋدىڭ يوسىال». قاراقشى دەدى—ەكەن؟ جەردە قاي جاندارى دەدى؟ نە—
سۋدىڭ باسىنا كەلدى. كەلىپ ءالى توسىپ تۇر، ءالى توسىپ تۇر. ءبىر ۋاقىتتا  ايتقان الىپ، جەتەكتەپ قىزدى قاراقشى

جەل تۇردى. سويتكەنشە بولماي، سۋمەن ءبىر ساندىق اعىپ كەلدى. ساندىقتى قولتىعىنا قىسىپ الىپ، قىزدى 
دى. قويا بەر جەتەكتەپ، قاراقشى سارايىنا كەلدى. كەلسە، جولداسى دا جۇدەپ قالعان ەكەن. قىزدى قوسىپ بەرىپ

شەشەمدى ساعىندىم، سونى قاالي كورىپ -ۇيىمدى، اكە»سونىمەن ءبىرسىپىرا ۋاقىت ءوتتى. ءبىر كۇنى جىگىت: ء
 .دەدى—«كەلسەم ەكەن؟

 ،الىپ. ەكەن تۇر سۋرەتى ادامنىڭ ءبىر اشسا، ءىشىن ساندىقتىڭ باعاناعى جىگىت. قاراقشى دەدى—ول وڭاي،
 قاراقشى. كەلدى جەتىپ دەپ—«اي، اعاتاي، نە قىل دەيسىڭ؟»ەكى پەرى:  ەدى، قالىپ قىسىپ قابىرعاسىنان

 :پەرىلەرگە
سەندەر بۇگىن تۇندە وسى شاھاردى پالەنشە حاننىڭ شاھارىنىڭ جانىنا قوندىرىڭدار! ءبىزدىڭ ۇيقىمىزدى بۇزباڭدار. 

ىنەن بولسىن. شاھاردىڭ تۇب سونان سوڭ ءبىزدىڭ شاھاردىڭ سالتاناتى ول حاننىڭ شاھارىنىڭ سالتاناتىنان ارتىق
عاشتارى جاعىندا جەمىسى ءپىسىپ، ا-بۇالق سىلدىراپ اعىپ جاتسىن، قۇستارى قيقۋالپ ويناپ ءجۇرسىن. بۇالقتىڭ جان

 .دەدى—مولدىرەپ تۇرسىن، قاز، ۇيرەكتەر بۇالقتا ويناپ جۇرسىن،
ان تتىڭ اكەسىنىڭ شاھارى توزىڭقىراعەكى پەرى كەتىپ قالدى، بۇالر جاتىپ ۇيىقتادى. بۇالردا دىبىس جوق. جىگى

ەسكى شاھار ەدى. تاڭەرتەڭ ۋازىرلەرى تۇرىپ جۇرسە، قۇدايدىڭ قۇدىرەتىمەن ءبىر شاھار پايدا بولىپ قالىپتى. 
سۇمدىق ءبىر شاھار قونىپ قالىپتى، كەشە كەشكە جوق ەدى، جىن با، شايتان با، »ءۋازىر حانعا ايتىپ كەلدى: 

 .دەدى—،«بىلمەيمىن
 انح. دەدى—،«جىلدام بارىپ، ءبىلىپ كەلىڭدەر! ول نە قىلعان ادام ءوزى، حاننان سۇراۋسىز جانىنا قونعان» حان:

. ەردىب رۇقسات كىرۋگە حان. سۇرادى رۇقسات كىرۋگە حاننان كەلىپ. كەلدى جۇگىرىپ ءۋازىر ما، بوال ەكى جارلىعى
ىنىڭ باالسى. جانىندا ءبىر سۇلۋ ايەل وتىر. ونى كوردى حان ءوزىنىڭ كەتكەن باياعى بارسا، كىرىپ ورداسىنا حاننىڭ

دە تالىپ قالدى. مۇنى حاننىڭ باالسى تانىپ، بەتىنە سۋ بۇركىپ ءتىرىلتىپ الدى دا، ءجون سۇراپ، اكەسىنىڭ 
يتتى. دەگەنىن ا« بۇل كىمنىڭ شاھارى ەكەن، ءبىلىپ كەل»اماندىعىن سۇرادى. ءۇيىنىڭ اماندىعىن ايتىپ، حاننىڭ 

سىزدىڭ باالڭىزدىڭ شاھارى ەكەن، سونداي قىزىقتى، »ان كەيىن ءۋازىر ۇيىنە قايتىپ كەلىپ حانعا ايتا كەلدى: ءمۇن
جاقسى. ونىڭ حاندىعى مەن ءسىزدىڭ حاندىعىڭىزدى سالىستىرساق، ءسىزدىڭ حاندىعىڭىز ونىڭ قاسىندا حاندىق ەمەس 

ەكەن، ول ايەلدى مەن ول باالڭىزعا تەڭەمەدىم، ءسىزدىڭ جانە باالڭىزدىڭ ءبىر ايەلى بار ەكەن، ول سونداي سۇلۋ 
 .دەدى—،«وزىڭىزگە اليىقتى ەكەن

 .حان دەدى—ەكەنمىن؟ كورەر قاالي مەن ايەلىن ول—
 دەپ—،«ەكەن دۇرىس دا و». دەدى—كورەسىز، سوڭ سونان شاقىرىڭىز، ەرۋلىككە باالڭىزدى وڭاي، ول—

ايەلىمەن باردى. حان كەلىنىن كورگەندە تالىپ قالدى. ەسىن جيىپ الىپ،  جىگىت. شاقىردى ەرۋلىككە قوناققا، باالسىن
ەلىنىمدى بۇل ك»كەلىنىنە عاشىق بولدى. قوناقاسىن جەگەن سوڭ، باالسى كەتىپ قالدى. حان ۋازىرىمەن اقىلداستى: 

 .ءۋازىر دەدى—،«تابايىن مەن ايالنى وعان». دەدى—«قاالي االمىن؟ باالمدى قاالي ولتىرەمىن؟
بۇل حاننىڭ قازدارى، قۇستارى كوپ ەدى. سۋ بولماعان سوڭ قۇستارى باالسىنىڭ شاھارىنىڭ جانىنداعى بۇالقتان 
 سۋ ءىشىپ جايىلىپ كەلىپ تۇراتىن ەدى. قاراقشى جەر جۇزىندە مالدىڭ دا، ادامنىڭ دا، اڭنىڭ دا ءتىلىن بىلەتىن ەدى.

سويلەسىپ تۇر. قاراقشى تىڭداي قالدى. تىڭداپ تۇرسا، انا حاننىڭ ءبىر كۇنى ەسىك الدىندا تۇرسا، قازدار قاڭقىلداپ  
سەندەردىڭ حاندارىڭدى ءبىزدىڭ حان ولتىرەيىن دەپ جاتىر، مۇنى »كەلگەن قازدارى، بۇل حاننىڭ قازدارىنا ايتادى: 

م حان كيىءسىزدىڭ حانعا ايتۋشى ادام تاس بولىپ قاتىپ قالماق، بۇگىن ۋ شاشىپ باالما دەپ ارناپ، ءبىزدىڭ 
 .دەدى—،«تىككىزدى. سونى ءبىر نارعا ارتىپ اكەلمەك، ونى كيسە، سەندەردىڭ حاندارىڭ ولەدى

قاراقشى مۇنى ەستىپ الىپ، كوشە جاققا قاراسا، الىستان نارعا ارتىپ اكەلە جاتقان بىردەمەنى كورەدى. ۇيگە كەلىپ، 
 اكەڭ سەنىڭ قايتەيىن، جىالماي». دەدى—«ڭ؟نەگە جىاليسى»ەڭكىلدەپ جىالي باستادى. حان جۇگىرىپ كەلىپ: 

 ا،جىالم ە،». دەدى—«ەدى؟ پە بەرمەس اكەلىپ دا ماعان بولسا، اكەم مەنىڭ. جاتىر اكەلە تىككىزىپ كيىم ساعان
 انىباسق ماڭدايىنا اركىمنىڭ دا سوندا جوق،» «جىاليسىڭ؟ نەگە پە؟ ەمەس اكەلگەن ساعان كيىم، اكەلگەن ماعان
 ەستىگەن مۇنى. دەدى—،«اق ال-ەندەشە، سول كيىمدى ساعان بەردىم. سونى سەن»دى. دە—،«عوي جاقسى
 .سۇرادى دەپ—«نە؟ بۇل». تۇر كەلىپ كيىم ارتقان نارعا ءبىر شىقسا، داالعا قۋانىپ، قاراقشى سوڭ
 .دەدى—كيىمدەرى، جىبەرگەن بەرىپ باالسىنا حاننىڭ بۇل—
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قوسىپ، كوشەنىڭ سىرتىنا شىعارىپ، ۇستىنە ماي شاشتى دا ورتەپ  نارىمەن قاراقشى دەپ—!اكەل بەرى جارايدى،—
بۇل نەسى، ماعان دەگەن نارسەنى نە ءوزى پايداالنباي، نە ماعان »جىبەردى. جىگىتتىڭ كوڭىلىنە كەلىپ ءجۇردى، 

ن ۇنىمەم باالسىن حان. ءوتتى ۋاقىت بىرنەشە كەيىن مۇنان. ىشىنەن دەدى—«كيگىزبەي ورتەپ جىبەرگەنى نەسى
ولتىرە الماعان سوڭ، باسقا امالدار ىستەپتى. تاعى ءبىر كۇنى قاراقشى داالدا تۇر ەدى، قازداردىڭ ءوزارا قاڭقىلداسىپ 

 اڭگىمەلەسە باستاعانىن تىڭداي قالسا، ءبىر قاز بۇل جاقتىڭ قازىنا ايتىپ جاتىر:
ىر جىالن اسىرادى. جىالننىڭ شاققانى ۋ سەندەردىڭ حاندارىڭدى ولتىرۋگە ءبىر سارى ماسا، ءبىر وسىراق قوڭىز، ءب

بولىپ شاعىپ ولتىرمەك، قوڭىزدىڭ وسىرعانى ۋ، ول وسىرىپ ولتىرمەك، ال سارى ماسانىڭ شاققانى ۋ، و دا شاقپاق. 
. ىرىستىك اڭدۋعا قاراقشى الىپ، ەستىپ مۇنى. دەدى—ەگەر مۇنى ايتۋشى ادام بولسا، ءوزى تاس بولىپ قاتىپ قالماق،

ۇنىمەن اڭدىپ وتىرسا، ءبىر جەتى قۇالش جىالن ەسىكتەن اقىرىن كىرىپ كەلەدى ەكەن. باسىن كەسىپ ت كۇنى ءبىر
الىپ، جىالندى ءبىر جەرگە كومىپ تاستادى. ول كۇنى ونىمەن ءوتتى. كەلەسى كۇنى تاعى اڭدىدى، قاراپ وتىرسا، 

ى ەكەن جورعاالپ، ونى ءولتىردى. ول كۇنى ءتۇن ۋاقتىندا ءبىر وسىراق ۇلكەن قارا قوڭىز شىمىلدىقتان كىرىپ باراد
ونىمەن ءوتتى. قاراقشى تاعى اڭدۋدا تۇرىپ ءجۇردى. ءبىراز ۋاقىتقا دەيىن ەشتەڭە بىلىنبەدى. ەندى ءبىر كۇنى قاراقشى 
اڭدۋدا تۇرسا، جىگىتتىڭ بەتىندە ءبىر سارى ماسا ىزىڭداپ ءجۇر. جىلدام جۇگىرىپ باردى دا قولىمەن قاعىپ االمىن 

گەندە، شىنتاعى جىگىتتىڭ تاناۋىنا ءتيىپ كەتىپ، ويانىپ كەتتى. تۇرا كەلسە، شىمىلدىقتىڭ ىشىنەن قاراقشى شىعىپ دە
ا، مىناۋ شىركىن، مەنىڭ ايەلىممەن ءبىر شاتاعى بولماسا يگى »بارا جاتىر. جىگىتتىڭ ويىنا تىكەلەي ارامدىق كىردى: 

سى بار؟ انەۋگى اكەمنىڭ جىبەرگەن كيىمىن ورتەپ جىبەرگەندە دە ەدى. بۇل ءبىزدىڭ شىمىلدىققا كىرەتىن نە جۇمى
 .كەلتىردى الدىنا كوز ءبارىن سۇمدىقتىڭ كوڭىلىنەن دەپ—«اۋ، ا؟-دەپ، ورتەدى« مەنى ادەمىلەنىپ كەتەدى»

رەك؟ ەك ىستەۋ نە ەندى. ءبىلدى قاراقشى مۇنى. كوردى ازىرەيىلدەي كەتەتىن اال جاتسا، كەلە قاراقشى كەيىن مۇنان
 ايتىپ ولەيىن دەسە، جان ءتاتتى. ايتپايىن دەسە، جانىن الىپ قالعان جولداسى، قانشا ەڭبەگى داالعا كەتىپ بارادى.

 ەتكەنك ءولتىرىپ باياعى جەتەكتەپ ەكەۋىن ايەلىمەن باالسىن حاننىڭ دەپ—بولماس، ايتپاي مۇنى ەندى قوي،—
قاراسا، جىالن ولمەي شاالجانسار جاتىر ەكەن. سۋىرىپ الدى دا،  الىپ قىسىپ جىالندى كەلىپ، الىپ قاسىنا جىالننىڭ

ءبىر ءتىرى قويدى الىپ كەلىپ قۇيرىعىنا جىالننىڭ باسىن اپارعاندا، جىالن قويدى شاعىپ العاندا، قوي سول ساتىندە 
مۇنى ايتسام  يىن،اق ولە-سەسپەي قاتتى. مۇنى كورگەن سوڭ قاراقشى ايتتى: ءولىم بىرەۋ، سەنەن كۇندە ولگەنشە ءبىر

مەن قارا تاس بولىپ قاتىپ قالماقپىن، مىناۋ سەنىڭ اكەڭنىڭ ايەلىڭدى الۋ ءۇشىن سەنى ولتىرۋگە جىبەرگەن ۋى، 
دەپ، ونى ءولتىردىم. جانە سارى ماسا « شاققانىڭ ۋ بولسىن»مۇنى مەن كورىپ، ءولتىردىم. جانە قوڭىز جىبەردى، 

سەنى »ىن قولىممەن قاعىپ العانىمدا سەنىڭ ويىڭا ارامدىق كىردى، اكەڭنىڭ ۇشىرىپ جىبەرىپ ەدى، ونى ءولتىرۋ ءۇش
-دەپ جىبەرگەن ۋ شاشقان كيىمىن ورتەپ جىبەردىم، ونى سەن قاستىق دەپ... ءسوزىن بىتىرەر« ءولسىن كيىپ

رتەڭگىسىن ەبىتىرمەستە قارا تاس بولىپ قاتىپ قالدى. كور جىال، جەر جىال ەشتەڭە بولمادى، تالىقسىپ قالىستى. 
ويباي، سول اعاتايدىڭ ءوزى انا بۇرىشتا ءبىر جاپىراق جيناپ جۇرەتىن، »ەستەرىن جيىسىپ العان سوڭ، ايەل تۇرىپ: 

 ءشوپ قجاپىرا ءبىر ءجۇرىپ، اراالپ بۇرىشتارىن ءبىر ءۇيدىڭ جۇگىرىپ دەپ—،«ءبىر تىرىلتسە، سول تىرىلتەدى
الپىندا تۇرعان تاستىڭ قولتىعىنان، شابىنان سيپاپ ەدى، تاس كىسى ق كىسى جاپىراقتى جاڭاعى. كەلدى الىپ تاۋىپ

قالپىنا كەلىپ، ءتىرىلىپ كەتتى. حان ات شاپتىرىپ توي قىلىپ، تويدا حالقىنا جارياالپ اكەسىن، ۋازىرلەرىن ءولتىرىپ، 
ويتىپ، گىزدى. ءسونىڭ ورنىنا قاراقشىنى حان قىلىپ، اكەسىنىڭ ون بەس قاتىنى بار ەدى، ونىڭ جاس توقالىن تي

 ەكەۋى ەكى جەرگە حان بولىپ مۇراتىنا جەتىپتى.
 . ءتۇس ساتقان تازشا37

ەرتەدە ءبىر باي بولىپتى، بايدىڭ ۇيىندە جۇرگەن ءبىر كۇڭى بولىپتى. كۇڭى جاتسا، ءتۇس كورىپتى. باسىنان اي 
سول »ۋىپتى، قولىن ج-پتى، بەتىنتۋىپتى، اياعىنان كۇن شىعىپتى، جۇرەگىنىڭ باسىنان جۇلدىز تۋىپتى. ەرتە تۇرى

 ە،»: ايتىپتى االب. كەلىپتى باالعا تازشا باققان سيىرىن بايدىڭ ءبىر. كەتىپتى ىزدەپ. دەپتى –، «ءتۇسىمدى ىزدەيىن
 .«كەلدىم جالدانعالى بايىڭا سەنىڭ بارايىن، قايدا»: ايتتى كۇڭ. دەپتى – «باراسىڭ؟ قايدا جەڭگەسى

 «.وتىرىك ايتاسىڭ، سەن بىردەمە ىزدەپ باراسىڭ»سيىر باققان باال ايتتى: 
اتىر ايتايىن، ۇيىقتاپ ج»كۇڭ ايتتى: «. نەعىلعان ءتۇس، ايتشى؟»باال: «.تۇسىمدى ىزدەپ بارامىن»كۇڭ ايتتى: ء

ەدىم، تۇسىمدە باسىمنان اي تۋىپتى، اياعىمنان كۇن شىعىپتى، جۇرەگىمنىڭ باسىنان جۇلدىز تۋىپتى، سول ءتۇسىمدى 
 «ىڭ؟بەرەس نە»: ايتتى قاتىن. دەدتى – ساتشى؟ ماعان ءتۇسىڭدى وسى»: ايتتى باال. دەدى –« كەلەمىن! ىزدەپ

 .دەدى –
 .ەدىد – ،«!بەرەيىن ءتۇسىمدى جارايدى،»: قاتىن. دەدى –، «قۇنان شىعار وگىزىم بار، سول وگىزىمدى بەرەيىن»
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 كەشكە سيىرىن ايداپ ۇيىنە كەلدى. سيىرىن قوراسىنا باال قۇنان وگىزدى بەردى. قاتىن الدى، ۇيىنە كەتتى. باال
قولىن جۋدى. سيىرى جايمادى، -قامادى. تەمىردەن ەتىك سوقتىردى، تەمىر تاياق سوقتىردى. ەرتەڭ تۇردى، بەتى

 تەمىر ەتىكتى اياعىنا كيدى، تەمىر تاياقتى قولىنا الدى، كەتتى.
ءبىر ۋاقىتتا تەمىر ەتىكتەن تەڭگەدەي قالدى، تەمىر تاياقتان تەبەندەي قالدى. ءبىر شارگە كەلدى، شارگە كەلسە،  

ءبىر حاننىڭ ەسىگىنىڭ الدىندا جاتىپتى. ءتۇن ورتاسى بولعاندا ەكى ارعىماققا التىندى پاۋەسكە جەككەن ءبىر حاننىڭ 
، «تۇرا تۇر»ەلگەن. ەكەۋى اكوشكەدەن سويلەسىپتى، قىز ايتىپتى: باالسى، بۇ حاننىڭ قىزىن الىپ قاشامىن دەپ ك

 حاننىڭ .ەستىپتى ءسوزىن ايتقان ءبارىن، باال كەلگەن ىزدەپ ءتۇسىن. دەپتى – «ۇيىقتاسىن اكەم» –. دەپتى –
: ايتتى ىزق كەلدى، اكوشكەگە تۇرەگەلدى، باال تازشا ۋاقىتتا ءبىر. ۇيىقتاپتى جاتىپ سۇيەنىپ باالعا تازشا باالسى

 پاۋەسكەدەن اپەردى، باال. دەدى – «اپەر قورجىندى». دەپ –« ەلدىمك»: ايتتى باال. دەدى – «بە؟ كەلدىڭ»
 كىە ەرتتەدى، جىگىت. دەدى – «!ەرتتە ارعىماقتى ەكى»: ايتتى جىگىتكە قىز تولتىردى، ءىشىن قىز. اپەردى

ەكەۋى  ،شىقتى ۇيىنەن قىز. بوكتەردى ارتىنا الدى، قورجىندى ەكى ۇيىنەن قىز. بوكتەردى ارتىنا الدى، قورجىندى
 ەكى ارعىماققا ءمىندى كەتتى. ماناعى حاننىڭ باالسى ۇيىقتاپ قالدى.

قىز جىگىتتى تاڭ اتقان سوڭ تانىدى، حاننىڭ باالسى ەمەس ەكەنىن. قىزعا وي ءتۇستى، قىز قاشايىن دەپ ەدى، قاشا 
قاشسام مەنى بۇ ەركەك قۋىپ جەتسە، مەنى ءتىرى قويمايدى عوي، قاشپايىن! مەنى قوسقان قۇداي شىعار، »المادى. 
 بار ىرىڭباۋ ما؟ بار اكەڭ ما؟ بار جەرىڭ جىگىتىم، ە،». لدىكە شارگە ءبىر ۋاقىتتا ءبىر كەتتى،. دەدى –« تيەيىن!

 تۇرعانىمدى قايدان كەلىپ قايدان جوق، دا باۋىرىم جوق، دە اكەم جوق، دە ەلىم»: ايتتى جىگىت. دەدى – «ما؟
 .دەدى – «بىلمەيمىن

 :ايتتى قىز. دەدى – مالىمدەيىك، پاتشاعا. دەدى –« ەندى وسى شارگە تۇرايىق!»قىز ايتتى: 
 بىر ءۇي ساتىپ ال!»ء 
 ءۇيىڭنىڭ سىرتى جامان بولسىن! 
 ءۇيىڭنىن ءىشى جاقسى بولسىن! 

 ىشىنەن اققان بۇالق بولسىن!
 سۋىنىڭ اقتىعى سۇتتەي بولسىن!

 ىشىندە بايتەرەك بولسىن!
 مەيىز تۇرسىن!-بايتەرەكتىڭ باسىندا ورىك

 ورىك مەيىز تامشىالپ تۇرسىن!
 تۇرسىن!بىردەن اۋىزعا ءتۇسىپ 

 .ەدىد –وسى ورامالعا سالىپ بەرەيىن. وسىعان بەرسە، الىپ كەل، مەن تۇرا تۇرايىن! مەن كەتەدى ەكەن دەپ ويالما! 
ەكى ارعىماقتى الىپ قىز قالدى. جىگىت شارگە جۇگىرىپ كەلدى. تاڭەرتەڭنەن جۇرگەن شارگە بەسىندە ءبىر ءۇي 

 كەلسە، ءبىر جىگىت، ءبىر ۇرعاشى وتىر ەكەن. تاپتى. ءۇيدىڭ ىشىنە جىگىت ەنىپ كەلدى. كىرىپ
 .دەدى –« اعەكە، ءۇيىڭدى ساتامىسىڭ؟»
 اۋ،مىن بايتەرەگىم. دەدى – اپپاق سۇتتەن مىناۋ سۋ اققان مىنا كور. دەدى –ساتامىن، »ءۇيدىڭ يەسى ايتتى:  

 .دەدى – ،«تۇرادى ءتۇسىپ بىردەن-بىر تامشىالپ اۋىزعا. دەدى –باسىنداعى اناۋ،  مەيىز-ورىك
 وسى» :ايتتى جىگىت. ايتتى يەسى ءۇي دەپ – ،«كەلمەس ءالىڭ سەنىڭ». دەدى –« نە االسىڭ؟»جىگىت ايتتى: 
بەردى، ءۇي يەسى  جىگىت. دەدى – االيىن، بەر، ورامالىڭمەنەن». دەدى – «االمىسىڭ؟ بەرەيىن، ورامالداعىمدى

ورىن سەندە قالسىن، ماعان كەرەگى جوق، -تاباق، توسەك-قاتىن ەكەۋمىز شىعامىز. اياق-مەن شىعامىن، ەر»ايتتى: 
 اقاتىنىن ماناعى جىگىت. كەتتى شىعىپ ۇيدەن ەكەۋى قاتىن-ەر. دەدى – ،«جارايدى»: ايتتى جىگىت. دەدى –

 – ،«ىجارايد». دەدى – ،«تاپتىم». ايتتى قاتىن دەپ –« ڭ با؟ىتاپت ءۇي جىگىتىم». ەكەن وتىر كەلسە كەلدى،
. دەدى – «!جارايدى بارەكەلدى،»: كوردى قاتىنى. كەلدى ۇيىنە العان ساتىپ جەتەكتەپ ارعىماعىن ەكەۋى. دەدى

 اردىڭءش بارىپ سەن پىسىرەيىن، تاماق مەن»: ايتتى قاتىنى. جۋدى قولىن-بەتى تۇردى، ەرتەڭ جاتتى، كۇنى و
 «.ەساتنيگىنە حابار بەر، پاتشانى شاقىرسىن، ءبىزدىڭ ۇيىمىزگە كەلسىن دەپ ايتد

 ءشاردىڭ وسى ،دەپ –« پاتشانى شاقىرىڭىز ءبىزدىڭ ۇيىمىزگە، پاتشا كەلسىن»بايى كەتتى دەساتنيككە حابار بەردى. 
 .دەدى –! شاقىر دە ءبارىن جاقسىالرىن

بىر ۋاقىتتا ء«. دەساتنيككە ايتتىم، اسىڭدى ءپىسىر!»دەپ قاتىنى ايتتى. « شاقىردىڭ با؟»جىگىت ۇيىنە كەلدى. 
دەساتنيك پاتشاسىن، ءبارىن دە شاقىرىپ كەلدى. باال ستولىن قوندىردى، داستارحان جايدى، اس اكەلىپ پاتشانىڭ 

كورىپ  مەن»: ايتتى ۋازىرلەر قاسىنداعى. دەدى –« اي!-اپىرماي اسىنىڭ ءتاتتىسىن»الدىنا قويدى. پاتشا ايتتى: 
 دەپ – «بار ۇياتى نە». دەدى – ،«بوالر ۇيات تۇر، توقتاي»: ايتتى حان. دەدى –، «كەلەيىن جىگىتتىڭ قاتىنىن
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 ەمكورك ايتقانداي ايتسا،». دەدى – «اي-حان اپىراي،». كەلدى حانعا قايتىپ كورىپ. كەتتى دەپ كورەيىن ءۋازىر
اپىرماي، كوركەم مەنىڭ العانىم با »حان ايتتى: «. رامايدى ەكەنجا قۇيۋعا سۋ قولىنا قاتىنىڭىز ءسىزدىڭ ەكەن،

 .دەدى –، «دەۋشى ەدىم
ى بار، الماي نەس»دەدى. جۇرت ايتتى: « بۇ جىگىتتىڭ قاتىنىن قايتىپ االمىن»حان جۇرتىن جيدى، اقىل سۇرادى. 

پ ى شەلەك ءسۇت ساۋىپ بەر دەەك جولبارىستان. ايتىڭىز دەپ اۋرۋ مەنىڭ ەشەمش شاقىرىپ، ايتىڭىز ءسوز دەدى، –
 حان. «جۇرتىم جارايدى،». دەدى –« ايتىڭىز. سوندا ول بارار، بارعاندا كەلمەس. سوندا ءسىز قاتىنىن االرسىز

 بار ڭجۇرتى ما؟ بار ەلىڭ تۇردىڭ، قايدان كەلدىڭ، قايدان. دەدى – جانسىڭ؟ جۇرگەن نەعىپ جىگىتىم ە،»: ايتتى
 .دەدى – «ما؟

 –، «تاقسىر الديار! ەلىم دە جوق، جۇرتىم دا جوق، قايدان كەلىپ قايدان تۇرعانىمدى بىلمەيمىن»جىگىت ايتتى: 
 شەشەم مەنىڭ. قىلماس زورلىق ساعان ادام قىسپاس، ادام سەنى تۇر، شارىمدە مەنىڭ بىلمەسىڭ،»: ايتتى پاتشا. دەدى
 مەنەن ايۋ بارساڭ». دەدى –« بارايىن»: جىگىت. دەدى – ،«جۇمسايمىن سەنى جۇمىسقا ءبىر – دەدى، – اۋرۋ،

 – ،«جارايدى». دەدى – «!االمىن باسىڭدى اكەلمەسەڭ، اكەل، ساۋىپ ءسۇت شەلەك ەكى ەكەۋىنەن جولبارىستىڭ
 سقاجۇمى قاتتى ءبىر حان قايتەيىن، جىالماي». قاتىنى دەدى – «جىاليسىڭ؟ نەگە». كەلدى جىالپ ۇيىنە دەپ

. دەدى –، «ۋ مەن جولبارىستان ءسۇت ساۋىپ اكەلمەسەڭ، باسىڭدى الماق بوالمىناي بارىپ – دەدى، – جۇمسادى،
: كەلدى ەۇيىن جۇگىرىپ جىگىت. دەدى – «!سۇرا مۇرسات كۇن قىرىق حاننان بارىپ، حانعا قورىقپاي»: ايتتى قاتىن

 دەدى.!« ال جارايدى،». دەدى –! بەر مۇرسات كۇن قىرىق بارايىن، جۇمىسىڭىزعا جۇمساعان الديار،»
 اتىنىق. ايتتى جىگىت دەپ بەردى. سۇرادى قاتىنى دەپ –« بەردى مە مۇرسات؟»جىگىت جۇگىرىپ ۇيىنە كەلدى. 

 تتىكە. دەدى – ،«جاۋىر ارقاسى ءوزىنىڭ بار، اعاشى موينىندا. ال ساتىپ ات شابدار ءبىر بار، شارگە بۇ»: ايتتى
امىسىڭ سات»بىر جىگىت ساتامىن دەپ جەتەكتەپ ءجۇر ەكەن. ء اتتى شابدار ءبىر. كەلدى باسىنا ءشاردىڭ جىگىت،

. بەر سوم ءجۇز ەكى. «سۇرا ءوزىڭ بىلەيىن قايدان». «بەرەسىڭ؟ نە ساتامىن،». دەدى –، «اتىڭدى، اعاەكە
 «!بەرەيىن ەلۋ جۇز»ء
ۇن ۇيدە سەن قىرىق ك»ابدار اتتى الىپ ۇيىنە كەلدى جىگىت. قاتىنى ايتتى: ءجۇز ەلۋ سوم بەرىپ ارقاسى جاۋىر ش 

 ،«ەيىناكەل سەمىرتىپ كەتەيىن، الىپ اتتى شابدار مەن. دەدى –، «وتىر، ورازاڭدى ۇستا، بەس ۋاقىت نامازىڭدى وقى
 ەكتەپجەت اتتى شابدار قاتىنى. وقىدى نامازىن ۋاقىت بەس ۇستادى، ورازاسىن قالدى، بايى دەپ «جارايدى». دەدى –

 بايىنا ايتتى: سەمىرتىپتى، اتتى شابدار. كەلدى
 ەر مەنەن توقىم اكپەل!

 شابدار اتتى ەرتتەپ كەل!
 الدىڭعى ايىلىن بوس تارت!
 ارتقى ايىلىن بەرىك تارت!

 شابدار اتقا ءمىن!
 توعايداعى ايۋدى ايداپ كەل!

 توعايداعى جولبارىستى ايداپ كەل!
يعا بارعاندا بوربايعا سالىپ قال. شابدار اتتىڭ داۋسىن ەستىگەن سوڭ ايۋ مەن جولبارىس ءبىر جەرگە شابدار اتتى توعا

 –قويسىن! ايداماسىن، شەشەم جازىلدى، »جيىالر. سوندا الدىڭا سالىپ ايداپ كەل! الدىڭنان حان كىسى جىبەرەر. 
 .دەدى – ،«كەل ايداپ ۇيىنە بولماي سەن سوندا. ايتار دەپ

جىگىت اتتى ەرتەدى، الدىڭعى ايىلىن بوس تارتتى، ارتقى ايىلىن بەرىك تارتتى. شابدار اتقا ءمىندى، ءبىر توعايعا 
كەلدى. شابدار اتتى بوربايعا سالىپ قالدى. شابدار اتتىڭ شىڭعىرعان داۋسىن جولبارىس پەن ايۋ ەستىدى، ءبىر جەرگە 

رىنگەن مالدى دا، جاندى دا شاپپادى. الدىنان حان كىسى جىبەردى، جيىلدى، جىگىت الدىنا سالىپ ايدادى. جولدا كو
 رتەمى ەكى كەلدى، ايداپ ۇيىنە المادى، ءتىلىن جىگىت. جىبەردى دەپ –« شەشەم جازىلدى ايداپ كەلمەسىن!»

 ەرەكك ەۇيىن حاننىڭ ساۋدى، ءسۇت شەلەك ءبىر جولبارىستان ساۋدى، ءسۇت شەلەك ءبىر ايۋدان الدى، قولىنا شەلەك
دەدى. شەلەكتى اپارىپ توگىپ تاستادى. ايۋ مەن  – ،«تاستا توگىپ جوق، كەرەگى». اكپەلدى دەپ «ما»ء بولسا،

 جولبارىستى جولعا سالىپ قۋىپ جىبەردى، جىگىت ۇيىنە كەلدى.
 – ،«ىناالم قاتىنىن ءولتىرىپ، جىگىتتى مەن قايتىپ»ء. دەدى –« اقىل تاۋىپ بەر!»حان، ەلىن، جۇرتىن جيدى، 

ىن ىز! سونى بارىپ اكپەلسە، اكپەلسىن اكەلمەسە، قاتىنجۇمساڭ جۇمىسقا قاتتى ءبىر ولتىرمەڭىز،»: ايتتى جۇرت. دەدى
 كۇمىستى مەنەن التىن اكەم «!ايت ەكەنمىن، بولعان جاس مەن بولعان، باي ولگەندە اكەم». دەدى –، «االرسىڭ

 ەكەن، ما بوالر تيگەن سول ەدىم، بەرىپ سويىپ توقتى قارا ءبىر مەن ولگەندە اكەم. ەكەن كومگەن جەرگە قاي
 رءبى دەدى – جىگىتىم، ا،». شاقىردى حان جىگىتتى. دەدى –بوالر ما ەكەن؟ سول جۇمىسقا جىبەر،  تيمەگەن
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 اارب سەكسەن سەنى مەن بارساڭ. دەدى – «بارامىن». دەدى – ،«بارمايمىسىڭ بارامىسىڭ،: جۇمسايمىن جۇمىسقا
ن كۇمىسى كوپ بولعان ەكەن، سول مە التىنى ەكەن، باي تىرىسىندە اكەم مەنىڭ. دەدى ورتەيمىن اكەپ سەكسەۋىل

ولگەندە التىنى مەن كۇمىسىن قاي جەرگە كومگەن ەكەن. اكەم ولگەندە ءبىر قارا توقتى سويىپ بەرىپ ەدىم، سول 
 .دىدە –ن، جامان با ەكەن سونى ءبىلىپ كەل، توقتىنىڭ ەتى تيگەن بە ەكەن، سونى ءبىل. اكەم جاقسى ما ەكە

 .دەدى –« بارماساڭ باسىڭدى االمىن!»حان ايتتى: «. جارايدى، بارايىن»جىگىت ايتتى: 
 «ىڭ؟جىاليس نەگە». جىالدى بايى. دەدى –جىگىت ۇيىنە كەلدى. قاتىن ايتتى: نەگە حان سەنى شاقىرعان ەكەن؟ 

 بايى .دەدى – «!سۇرا مۇرسات كۇن ۇش»ء: ايتتى قاتىن دەدى، – ،«بار». ايتتى دە ءبارىن بايى. ايتتى قاتىنى –
 شءۇ ،!بەرىڭىز مۇرسات كۇن ءۇش بار، ءداتىم ايتاتۇعىن كىشكەنە – دەدى، –تاقسىر »ىرىپ حانعا كەلدى. جۇگ
 مۇرسات كۇن ءۇش بار. دەدى – جارايدى،» حان. دەدى – ،«اكەلىڭىز سەكسەۋىل اربا سەكسەن سوڭ وتكەن كۇن

االم، ب»سىنە تىلەك قىلىپ جازدى. اكە سىزدى، حات قاتىنى كەلدى، ۇيىنە بەردى، مۇرسات كۇن ءۇش ،«بەرەيىن
ءالىڭ جەتپەگەنگە زورلىق قىلما. قارا توقتىنىڭ ەتى ماعان ءتيدى. سو توقتىنىڭ ەتىمەنەن كۇن كورىپ جاتقانىم، مەن 

لىعىمنىڭ كىناسىن تارتتىت. جالعان دۇنيە ەكى كۇندەي، نانباسىن. دە ءبىر كۇندە زورلىق قىلۋشى ەدىم، قىلعان زور
 جاقتاعى ڭو ءۇيدىڭ كۇمىستى مەنەن التىن». سىزدى قاعاز دەگەن –، «شىن دۇنيە مىندا ەكەن. باالم كەلسىن، قاسىما

 تۇبىندە نىڭستولبى كۇمىس جاقتاعى سول! باالم السىن كومگەنمىن، وندا بار، اقشا التىن تۇبىندە ستولبىنىڭ التىن
 .سىزدى قاعاز دەگەن – ،«باالم السىن كونگەنمىن، كۇمىستى

 جىگىت .دەدى –« سەن جىگىتىم بار، سەكسەن اربا سەكسەۋىل الىپ كەلىڭىز دەپ ايت»قاتىن ايتتى جىگىتكە: 
 وت استىنا»: تتىاي جىگىتكە قاتىن. ءۇيدى جەرگە ءبىر كەلگىزدى، الىپ سەكسەۋىل اربا سەكسەن حان ايتتى، باردى،
ەر ىڭ ۇستىنە شىعىپ تۇر. سوندا مەن كوك كەپتسەكسەۋىلد سەن قىالمىن، تۇمان بۇرىشىن ءتورت توڭىرەكتىڭ جاعار،

 .ايتتى دەپ –، «بولىپ سەنى كوتەرىپ اكپەتەرمىن
سەكسەۋىلدى حان ءۇيدى، جىگىت ۇستىنە شىقتى، سەكسەۋىلدى حان ورتەدى، توڭىرەكتىڭ ءتورت بۇرىشى تۇمان 
بولدى، قاتىنى كوك كەپتەر بولىپ كەلدى دە، جىگىتتى كوتەرىپ اكەتتى. قاتىنى بايىن الىپ كەلدى ۇيىنە، ءۇش كۇن، 

 .دەپتى –، «لدىڭ ورتاسىنا ەنىپ جاتا قالۇش كۇن وتكەن سوڭ، تاڭەرتەڭ كۇ»ءۇش ءتۇن ساقتادى ۇيىندە، ء
 .دەپتى – ،«قوي بەرە قاعازدى كەلسە، حان». سالدى قوينىنا قاعازدى

 بايى ەرتە تۇرىپ، كۇلگە كەلىپ كۇلدىڭ ورتاسىنا جاتتى. تاڭەرتەڭ حان كەلدى. جىگىت تۇرەگەلدى ىشىنەن.
. «ايتتى؟ نە بارساڭ». «الديار باردىم،». «!گىتىمجى ۋاعااليكۋماسساالم،». دەدى –« اسساالۋماعااليكۋم الديار!»

 باالم»: وقىدى قاعازدى حان. بەردى قاعازدى دەپ «ما»ء الدىم، جازدىرىپ قاعاز دەپ، نانبايسىڭ سوزگە ايتقان
قىلماسىن، قارا توقتىنىڭ ەتى ماعان ءتيدى، التىن ستولبىنىڭ تۇبىندە التىندى كومگەنمىن،  زورلىق كىسىگە. سالەم

كۇمىس ستولبىنىڭ تۇبىنە كۇمىستى كومگەنمىن، السىن باالم! جالعان دۇنيەدە جۇرمەسىن، مەنىڭ قاسىما كەلسىن. 
 «.ما؟مەنىڭ قاسىم جاراماسا، باالم قايتىپ كەتەرسىڭ، جىگىت قۇرلى شىعا المايدى 

ا مەنى ورتەڭىز، سەكسەن ارب»حان ءسۇيتىپ سىزعان قاعازدى وقىپ ۇيىنە كەلگەندە جۇرتىن جيىپ الىپ ايتتى: 
سەكسەۋىل اكپەلەيىن. اكەمنىڭ قاسىنا بارامىن. جاقسىمىن دەگەن قاعاز جىبەرىپتى ماعان، ءۇش كۇندە اكەمنىڭ قاسى 

قايتىپ كەلەرمىن، ءۇش كۇندە كەلمەسەم، ارتىمدا قالعان  جاقسى بولسا كەلمەن، جامان بولسا ءۇش كۇندە بارىپ
 .دەپتى –، «تولەڭگىتتەرىم كەلىڭدەر

سەكسەن اربا سەكسەۋىلدى اپكەلدى، ءبىر جەرگە ءۇيىپتى. حاندى ورتەپتى، حان كۇيىپ كەتىپتى. ءۇش كۇن ءوتىپتى 
 ارتىندا قالعان تولەڭگىتتەرى، ەلىنىڭ يگى جاقسىالرى ورتەندى.

اۋىر ماناعى جىگىت قالىپتى، قىزىن قاتىن قىلىپتى، ماناعى جىگىت ءشارىن بيلەپتى، مانا حاننىڭ ءبىر قىزىن شاردە ءت
الىپتى. ءوزى حان بولىپ تۇرىپتى، باستاپقى قاتىنىنان ءبىر ۇل تۋىپتى. ۇلدى مانا جىگىت توسىنە مىنگىزىپ جاتىپتى. 

 ،«ۇلدىمك اشەيىن». دەدى –« نەگە كۇلدىڭ، مىرزام»ى: جىگىت سوالي جاتىپ كۇلىپتى. باستاپقى قاتىن سۇرايد
 .«شىعار؟ سوڭ تۇسكەن بىردەمە ويىڭا –. دەدى – ايت، جوق،». دەدى –

ايتايىن ساعان. سەن ءسوزىمدى تىڭدا، جاس كۇنىمدە اكەدەن، شەشەدەن جەتىم قالعان ەكەنمىن، »جىگىت ايتتى: 
ءسويتىپ جۇرگەنىمدە ءبىر بايدىڭ سيىرىن جايدىم، جالشى بولىپ سيىر جايىپ جۇرگەنىمدە كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە 

 ،«كوردىم ۇسءت بىر»ء: قاتىن. دەدىم –« دا بارا جاتىرسىڭ؟قاي»ءبىر قاتىن كەلدى. قاتىنعا امانداستىم، ەسەندەستىم: 
نان اياعىم تۋىپتى، اي باسىمنان تۇسىمدە ەدىم، جاتىر ۇيىقتاپ». سۇرادىم دەپ – «ايتشى؟ ءتۇس نە». دەدى –

 ءتۇسىڭدى ». ايتتى دەپ –، «كۇن تۋىپتى، جۇرەگىمنىڭ باسىنان جۇلدىز تۋىپتى، وسى ءتۇسىمدى ىزدەپ كەلەمىن
 تىكە تەمىردەن كەشكە كەلىپ ۇيگە. بەردىم وگىز قۇنان ءبىر ماعان، ساتتى ءتۇسىن قاتىن ول. دەدىم – ،«سات

م، ەن تەڭگەدەي قالعانشا، تەمىر تاياقتان تەبەندەي قالعانشا ءجۇردىەتىكت تەمىر سوقتىردىم، تاياق تەمىردەن سوقتىردىم،
 ءجۇرىپ كەلىپ سىزگە دۋشار بولدىم، سوعان كۇلدىم.
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 اتۋس كۇن اياعىڭنان الدىڭ، مەنى – تۋعانى اي باسىڭنان – دەدى، –ونىڭ نەسى بار؟ »ۇلكەن قاتىن ايتتى. 
 قابىل ەڭكەلس ىزدەپ تۇسىڭدى»ء. دەدى –« سا مىناۋ باالڭتۋ جۇلدىز باسىنان جۇرەگىڭنىڭ. الدىڭ قىزىن حاننىڭ
 .دەدى – ،«بولدى

 . حان قىزىن العان جارلى38
ءبىر ادام بار ەدى. مال دەگەندە جالعىز بايتالى بار ەدى. كۇن كورەتىن قورەگى ءۇشىن كۇندە قاقپان بۇرىنعى زاماندا 

قۇرۋشى ەدى، ءبىر سۋىر الۋشى ەدى، سونى قورەك قىلىپ جاتۋشى ەدى. ءبىر كۇنى قاقپانىن قارايىن دەپ كەلسە، 
عۇس تۇلكىنى كورىپ باسساالدى، سوندا ءبىر تۇلكى ءتۇسىپ قالىپتى. بۇرىن مۇنداي جاقسى اڭدى كورمەگەن باي

 الىپ لىنءتى تۇلكىنىڭ. دەدى—،«ەي، بيشارا، مەنى قويا بەر، سەنى مەن مۇراتىڭا جەتكىزەيىن»تۇلكى سويلەيدى: 
 دى. تۇلكى بوسانىپ كەتتى.بەر قويا

تىرام ى باالما ايتسەنىڭ قىزىڭد»بۇالردىڭ ۋاقىتىندا قايسار دەگەن پاتشا بار ەدى. تۇلكى سوعان كەلىپ ايتادى: 
. دەدى «بەرەمىن» حان. دەدى—،«دەپ، حان ەلىباي سىزگە جىبەرىپ ەدى، سىزدەن جاۋاپ الىپ كەل دەگەن ەدى

لدى. حاننىڭ قولىنان ۋاعدا قاعازىن الدى دا، تۇلكى كەتە بەردى. ءبىر جەتى بو تۇسپەك قۇدا كەلىپ جەتىدە ءبىر
ن جارلى اتقا ءمىنىپ ۇيرەنگەن جوق ەكەن، تۇلكى ونى بايتالعا وتكەن سوڭ جارلىنى ەرتىپ كەلە جاتتى. بۇرى

مىنگىزىپ ۇيرەتەدى. حان مەن اۋىلدىڭ اراسىندا ءبىر وزەن بار ەدى. تۇلكى وزەننىڭ وتكەلىنەن ءوتتى دە، جارلىنىڭ 
يەۋىڭىزدىڭ كۇ»ۇستىندەگى بار كيىمىن سۋعا تاستاپ، ءوزىن تازا شومىلدىردى دا، حانعا كەتتى. حانعا كەلىپ ايتتى: 

ايداپ كەلە جاتقان مالى سۋعا كەتتى، ۇستىندەگى كيىمىنە شەيىن، كۇيەۋىڭىز مىقتىلىعىنان ءبىر بايتالدىڭ قۇيرىعىنان 
 ەرىپب ات ءبىر الدىرىپ كيىم تازا ءتۇرلى نەشە حان. دەدى—،«ۇستاپ سۇيرەپ شىقتى. سىزگە حابار بەرە كەلدىم

 ءۇيدى اق ىرءب كەلدى، اۋىلىنا حاننىڭ مىنگىزىپ اتىنا كيگىزىپ، جارلىعا كيىمىن بەرگەن حاننىڭ تۇلكى. جىبەردى
 ەن سىيالپ كۇتەدى.تاماقپ ءتۇرلى نەشە كورمەگەن تۋمىسىندا. كىرگىزەدى اپارىپ ىشىنە تىگىپ، بولەك

رىق قىالدى: بۇي ءبىر كۇندەرى بولعاندا حاننىڭ جىلقىسىن جاۋ الىپ كەتەدى، جىلقىشى اۋىلىنا كەلەدى. سوندا حان 
: ايتتى تۇلكى. دەدى—،«مەنىڭ كۇيەۋىم، مىناۋ ارعىماعىما ءمىنسىن، وسى جاۋدان بارىپ ءوشىمدى السىن»
 .دەدى—،«لىپ بەرەرا جىلقىڭىزدى جاۋدان كۇيەۋىڭىز جارايدى،»

ىمدەدى. توقىمعا جەلتۇلكى كەلىپ ءبىر قازانعا جەلىمدى تولتىرىپ ەرىتتى دە، ارعىماققا توقىمدى جەلىمدەدى، ەردى 
جارلىنى ەرگە جەلىمدەپ، ارقانمەن ومىراۋىنان شاندىپ اتتىڭ باسىن قويا بەردى. ارتىنان بارىپ تىڭداپ تۇرسا، جارلى 
جىلقىنى الىپ كەتكەن جاۋدىڭ ارتىنان ويباي سالىپ جىالپ كەتىپ بارا جاتىر، ات قاتتى شاۋىپ كەلە جاتقاندا الدىنان 

دى، وسىدان ۇستاپ، ءتۇسىپ قااليىن دەپ، بايتەرەكتى قۇشاقتاي العاندا، بايتەرەك تۇبىمەن ءبىر بايتەرەك كەز كەل
سۋىرىلىپ، الدىنا كولدەنەڭ تۇسەدى، ونى الىپ تاستاۋعا شاماسى كەلمەيدى. بايتەرەكتى الدىنا وڭگەرىپ الىپ شابا 

كتى وڭگەرىپ كەلە جاتقان مۇنى كورەدى. بەرەدى. جىلقىنى قۋىپ بارا جاتقان جاۋالر ارتىنا قاراسا، ءبىر بايتەرە
 جىلقىنى ،دەپ—«بايتەرەكتى سۋىرىپ الىپ كەلە جاتقان جان ءبىزدى بايتەرەكپەن سالىپ جىبەرىپ ولتىرمەي مە؟»

 دىنا قاشىپ كەتەدى. بۇل جىلقىنىڭ ىشىنە بارىپ، جىلقىنى اۋىلعا قاراي قايتارىپ اكەلەدى.ال-الدى تاستاپ
عاشىمەن اۋىلعا الىپ كەلدى. حاننىڭ ءۇيىنىڭ الدىنا اكەپ ءتۇسىردى. حانعا حابار بەردى: تۇلكى الدىنان شىعىپ ا

باالڭىز جىلقىنى جاۋدان ايىرىپتى، قارۋى جوق بولعان سوڭ ءبىر بايتەرەكتى تۇبىمەن جۇلىپ الىپ، جاۋدى »
 بايتەرەكتى پدە—،«ابى مىناۋبايتەرەكپەن ۇرىپ قىرىپ، جىلقىنى الىپ قايتىپتى. كۇيەۋىڭىزدىڭ قولىنا العان اسپ

 قىزىمدى الماي مال». بولدى ريزا قاتتى دەپ—،«ەكەن مىقتى كۇيەۋىم»: كورىپ بايتەرەكتى حان. كورسەتتى
ۇمىس بەرىپ، ك-كۇن توي قىلىپ، قىزىن بەردى. قىرىق قىزىل نار ارتقىزىپ، التىن بىرنەشە دەپ،—،«بەرەمىن تەگىن

« باياعى اياعىم شىعىپ جاتاتىن ۇيگە بارامىز با؟»قىزىن جونەلتتى. جولدا كەلە جاتقاندا جىگىت تۇلكىدەن سۇرادى: 
ە ءۇي گسىزدەر مەن». كەتتى وزىپ جولدان كۇندىك ءبىر بەرىپ، جاۋاپ دەپ—«ۇندەمە!»تۇلكى: 
 .دەدى—،«داياراليمىن

سەنى ولتىرەمىز دەپ، بەس ءداۋ كەلە جاتىر، سەن »ءبىر جالماۋىز كەمپىر بار ەدى، وعان تۇلكى كەلىپ ايتتى:  
كەمپىر تۇلكىنىڭ الداعانىنا ەرىپ جاسىرىندى. تۇلكى ءۇيدىڭ اۋزىنا ءبىر تۇيە تومار ءۇيىپ، «. جاسىرىنىپ تىعىل

جىبەرەدى. كەمپىردىڭ ءۇيى باي ەدى، كۇمىس تە كوپ ەدى، نەشە ءتۇرلى ساراي ۇيلەرى جالماۋىز كەمپىردى ورتەپ 
دە بار ەدى. ءۇيدى تازاالپ ىشىنە نەشە ءتۇرلى كىلەمدى جايىپ، ماالي جالداپ، جولدارىنا ۇلدە مەن بۇلدەنى 

 تىنا جەتىپتى.توسەتىپ، الدىنان شىعادى. كەرەمەت قۇرمەت قىلىپ ءتۇسىرىپ، توي قىلىپتى. جىگىت مۇرا
 . ايداھار قاتىن39

بۇرىنعى زاماندا اراب جۇرتىندا كەرۋەن باسى بايباتىر دەگەن جاھان كەزۋشى ءبىر ادام بار ەدى. ونىڭ پايدا ءۇشىن 
دۇنيەدە بارماعان جەرى جوق ەدى. ءبىر كۇندەرى بولعاندا بايباتىر تاعى كەرۋەن باسى بولىپ ءوز شاھارىنان بوتەن 

ق ءۇشىن مىڭ تۇيە، ءجۇز جولداسىمەن اتتانىپ كەتتى. نەشە كۇندەر بويى جول ءجۇرىپ كەلە جاتسا، شاھارعا بارما
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بۇالر كەلىپ ءبىر شاھاردىڭ ۇستىنەن شىعادى. بۇالر جانىنا قونىپ شاھاردىڭ ءىشىن قاراسا، ىشىنەن ءبىر ادام تابىلمايدى. 
 الپ، سىرىن بايان ەتىپ، باستان كەشكەنىن ايتادى.ءبىرازدان سوڭ بۇالردىڭ الدىنان ءبىر سۇلۋ قىز شىعىپ، جى

 بىرء. قويدى جۇتىپ ايداھار ءبىر مالىمىزدى ادامىمىزدى، قاالداعى بۇل. ەدىم قىزى پاتشاسىنىڭ شاھاردىڭ بۇل—
 اجەتىڭىزگەق ءسىز كۇمىستى-التىن شاھارداعى وسى تيەمىن، سىزگە مەن. قالدىم ءوزىم جالعىز جاسىرىنىپ ۇيگە جامان

 بۇل»: قىزىعىپ كورىپ قىزدى باسى كەرۋەن. دەيدى—اتىڭىز، ءسويتىپ، ءسىز وسىندا پاتشا بولىپ تۇرىڭىز،جار
 نەكە ابويىنش ايتۋى قىزدىڭ. دەيدى—،«االمىن جيناپ حالىقتى كوپ تۇرسام، مەن. تۇرايىن بولىپ پاتشا شاھارعا
 يىال باستايدى، تەك مولدا كوبەيىپ كەتەدى.ج ادام شاھارعا سوڭ تۇرعان بۇل. تۇراقتاالدى شاھاردا وسى قيىپ،

 ىز؟كەتتىڭ جۇدەپ قاتتى بولدى، نە سىزگە—ارادا ءبىر جىل وتكەن سوڭ كەرۋەن باسىنىڭ جولداستارى ايتادى:
 تارىجولداس پاتشاعا. «بىلمەيمىن قىالرىمدى نە ءبىراق، بىلەمىن، جۇدەگەنىمدى دە وزىم»ء: ايتتى باسى كەرۋەن
نشا پاتشا جولداستارىنىڭ ايتۋى بويى« ىنىڭىزدى ءسىز تۇندە اڭدىپ جاتىڭىز. قايدا كەتەر ەكەن؟قات سىو»: ايتادى

تۇندە وتىرىك ۇيىقتاعان بولىپ جاتادى. قاتىن حان ۇيىقتادى دەپ، اقىرىن سىپىرىلىپ داالعا شىعىپ، جانىندا ءبىر نۋ 
اربىرەۋىنىڭ بيىكتىگى قىرىق قۇالش ەدى. قاتىن باسىنا  قارا اعاش بار ەدى، قاتىن سوعان بارىپ كىردى. ول اعاشتىڭ

شىعىپ ايداھار بولىپ ىسقىرادى، كوكتەن جاڭبىر جاۋدىرىپ، ءتىلىن جەرگە سالىپ جىبەرگەندە قىرىق قۇالش مۇنارادان 
پ ىءتىلى جارتى قۇالشتاي جەرگە تيمەي تۇردى. حان ارتىنان شىعىپ قاراپ تۇردى، مۇنى كورىپ حاننىڭ جانى قورق

كەتتى دە، ۇيىندەگى توسەگىنە كەپ جاتادى. ءبىر ۋاقىتتا قاتىنى كەلدى، بۇ دا كەلىپ توسەككە جاتتى. حان قاتىنىنىڭ 
وزىمنەن -وز»پاتشا ايتتى: « سەن نەعىپ جاتىرسىڭ؟»ايداھار ەكەنىن ءبىلىپ، قورقىپ جاتتى. سوندا قاتىنى سۇرادى: 

ەندى بۇدان قاالي »ى. پاتشا تۇرىپ جولداستارىنا ايتادى: ءسويتىپ، جاتىپ تاڭ اتاد«. توڭىپ جاتىرمىن
 ءسىز لىپ،قى اشىلمايتىن جابىلسا، ەسىگى جاساتىڭىز ءۇي تەمىر ءبىر بۇعان»: جولداستارى. دەيدى—«قۇتىالمىز؟

 ونداس قاالدى، ىشىندە ءۇيدىڭ تەمىر قاتىن. جىبەرىڭىز جاۋىپ ەسىكتى دە، كىرگىزىڭىز سوعان الداپ قاتىندى
—،«ىز. ونداي قىلىپ قۇتىلماساڭىز، تەز ارادا ءبىزدى جۇتار، بىزدەن باسقا دا ەكى جۇرتتى جۇتقان ەكەنقۇتىالرس
 .دەيدى

حان ءۋازىرىنىڭ ايتۋى بويىنشا، ءبىر تەمىر ءۇي جاساتتى، ەسىگى جابىلسا، اشىلمايتۇعىن ەتىپ، ءۇيدى سالىپ بولعان 
ۇسكەندە قىستاۋ ءىس ت-ن ءۇيىمدى كور، جاۋ كەلىپ، باسىما قيىنسالدىرعا جاڭا مەنىڭ جۇر،»ء: ايتتى ناسوڭ قاتىنى
 جابىلعان .جىبەرەدى جاۋىپ ەسىكتى قالىپ ارتىندا حان. كەتەدى كىرىپ الدىمەن ۇيگە قاتىن. دەدى—،«جاتاتىن ۇيىم

 .ولەدى جانىپ وتقا ىشىندە ءۇيدىڭ سول قاتىن قىزدىرادى، ءۇيدى تەمىر جاعىپ وت اشىلمايدى، ەسىك
كۇمىس، قازىنانى الىپ، مال، مۇلىكتى الىپ، ءوز شاھارىنا ەلىمەن كوشىپ كەلەدى. -كەرۋەن باسى شاھارداعى التىن

 ەسەن ايەلىمەن قوسىالدى، اقىرىندا مۇراتىنا جەتەدى.-امان
 . قاسقىر مەن جىگىت40
پ جۇت ر جىلى قىستا قار قالىڭ ءتۇسىءبىر بايدىڭ سانسىز كوپ مالى بولعان ەكەن. مالىنىڭ كوبى جىلقى ەكەن. ءبى 

بولىپ، باي جىلقىسىن الىس وتارعا شىعارادى. قىس ءوتىپ، جاز جاقىنداسا دا، جىلقىسى كەلمەيدى، جىلقىشىالردان 
 جوراسىمەن جىلقىسىن ىزدەتىپ جولعا اتتاندىرادى.-وشار بولمايدى. باي جالعىز باالسىن جولداس-حابار

اشىپ، جىلقىنى تابا الماي جۇرگەندە، ىزدەۋشىلەر ءبىر ەسكى قوسقا كەلەدى. قوستىڭ -كۇندەردەن كۇن ءوتىپ، ارىپ
اياق، تاعى باسقا زاتتار جاتىر ەكەن. مۇنى كورگەن سوڭ، ىزدەۋشىلەر ءوز جىلقىشىالرىنىڭ -ىشىندە شىرىگەن ەت، ىدىس

پ، ساالدان ىزدەپ ءجۇرى-ردان، سايبۇرىن قونىپ اتتانعان جەرى ەكەنىن توپشىاليدى. سول جوبامەن ماڭايداعى شاتتا
ايعىر ءۇيىر شوالق جىلقىعا كەزدەسەدى. سول كەزدە ءبىر جاقتان اعىپ كەلىپ، ءبىر كوك شوالق قاسقىر ءبىر قارا تۋ 
بيەنى يىعىنا سالىپ اال جونەلەدى. مۇنى كورىپ ىزدەۋشىلەر تۇرا قۋادى. بارىنەن بايدىڭ باالسى قاسقىرعا بۇرىن 

 بولىپ ءتونىپ كەلە جاتقاندا، قاسقىر ارتىنا قايرىلىپ: جەتىپ، ۇرماقشى
 .دەيدى—!قولىڭدى تارت—

 باال ەسى شىعىپ قاالدى. ارتىندا قالعان قۋعىنشىالر جەتىپ كەلىپ، باالعا:
 .سۇرايدى دەپ—!ۇرمادىڭ نەگە—

 سوندا باال:
 .دەيدى—دەدى،—«!ۇرما» قاسقىر،—
 راناال دەپ—ەگەردە ۇرا الماساڭ، اتتى بىزگە بەر! ەكەن؟ مە سويلەي قاسقىر نەسى؟ ۇرماسى قۋايىق، ويباي،—
 ۇرايىن .جەتەدى كەلىپ بۇرىن تاعى قاسقىرعا ەرىپ، سوزىنە سەرىكتەرىنىڭ ءبىتىپ جەل باالعا ەدى، كەۋلەپ-كەۋ
 :دا تاعى قاسقىر ەدى، ۇمتىلىپ دەپ
 .دەيدى—بەرەمىن، قارىنداسىمدى جالعىز ساعان مەن ۇرما،—
 تاعى دا سىلەيىپ تۇرىپ قاالدى. ارتىنان قۋعىنشىالر كەلىپ:باال 
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 .سۇراسادى دەپ—ۇرمادىڭ؟ نەگە—
 .باال قايىرادى جاۋاپ دەپ—بولدى، بەرمەك قارىنداسىن ماعان—
 ەپ،د—!بەر بىزگە اتتى استىڭداعى ءتۇس، ەكەن؟ ما بوال قارىنداسى قاسقىردىڭ! ءوزى؟ تۇر ايتىپ نە مىناۋ—

 عا االدى.ورتا باالنى تۇستان-تۇس جولداستارى
 باال:
 .جونەلەدى قۋىپ تاعى بەرىپ، ۋادەسىن دەپ—ۇرايىن، ەندى جارايدى،—

 قاسقىرعا جەتىپ كەلىپ ۇرا بەرگەندە، قاسقىر تاعى دا:
 .دەيدى—قايت، الىپ قارىنداسىمدى جالعىز ءجۇر، ۇيگە ەرىپ، ماعان بولساڭ، جىگىت! قولىڭدى تارت—

 قاالدى. ارتىنان كەلگەن جولداستارىنا:باال تاعى تايسالىپ 
 .دەيدى—قايتام، الىپ قارىنداسىن بارىپ، ۇيىنە قاسقىردىڭ وسى مەن! قايتىندار ەندى سەندەر—
 .قارامايدى جابىسقاندارىنا دەپ—قاراعىم، بارما، قوي،—
 .كونبەدى دا وعان باال. جولداستارى دەستى—ال، ەرتىپ جولداس قاسىڭا ەندى—
 ەپد—ڭ ساۋ ەمەس شىعار. قاسقىردىڭ قىزىن العاندى قاي اتاڭدا كورىپ ەدىڭ؟دەنى سەنىڭ اۋ،-قاراعىم وي،—ء 

 .توقتامادى دا بۇعان باال ەدى،
 دەپ—قايتام، الىپ قارىنداسىن قاسقىردىڭ سول مەن ايتارسىڭدار، سالەم بايعا بولماسىن، جۇمىستارىڭ مەندە—

 .كەتتى ءجۇرىپ
 كەيىن قايتتى. جولداستارى دەپ،—!بولماس شارا بۇعان. جارايدى—

باال قاسقىردىڭ سوڭىنان ەرىپ كەتەدى. قاسقىر ءبىر يىننەن كەلىپ ءتۇسىپ، بيەنى كوتەرگەن بويىنشا ءبىر ۇڭگىرگە 
كەلىپ كىرەدى. ۇيدەن ءبىر قانشىق قاسقىر شىعىپ، باالنىڭ شىلبىرىنا جابىسىپ، اتىن باياليدى. اتىن بايالپ ۇڭگىرگە 

كىرەدى. ءىننىڭ اۋزىندا جاتقان وڭكەي بولتىرىكتەر ىڭىرسىپ، انتاالپ تۇرا جۇگىرىپ ەدى، باالنىڭ قاسىنداعى الىپ 
ەتە تۇسكەندە، بولتىرىكتەر تەگىس جاتىپ قالدى. ونان ەكىنشى بولمەگە كىردى. وندا « قىڭق»قانشىق قاسقىر 

ۇمتىلدى. ءوزىن ەرتىپ كەلگەن قاسقىر تورگى ۇيدەن كىرسە، ءبىر كوكجال قاسقىر مەن كارى ولەكشىن ىرىلداپ، تۇرا 
 شىعا كەلىپ:

 جىلقىسى جىگىتتىڭ وسى ەتى جىلقى جەگەن قىستايعى. بوالدى وسى كۇيەۋى باالالرىڭنىڭ جالعىز! قويىڭىزدار—
 .دەيدى—بوالتىن،

االقتاپ ءبىر ىپ، ارسەكى ۇلكەن قاسقىر شەگىنىپ بارىپ جاتتى. قاسىنداعى قانشىق قاسقىر باالنى ەرتىپ الىپ كەل
وڭاشا بولمەگە اكەپ كىرگىزدى. ءتۇرلى تاماق دايىن بولدى. جىگىتتى سىرتتان ەرتىپ كەلگەن قانشىق قاسقىر ءبارىن 

 جايالپ بەرىپ، تاماق ىشكەندە جىگىتتىڭ جانىنا كەلىپ وتىردى.
تايدى. قۇرىپ، وڭاشا تاس كەش بولدى. كۇن باتىسىمەن الگى قانشىق قاسقىر توسەك سالىپ، جىگىتكە شىمىلدىق

 ءوزى الدىڭعى بولمەگە شىعىپ كەتىپ، ءبىر بۇراڭ قاققان اق قانشىق قاسقىردى الىپ كەلەدى. ەكەۋىن تانىستىرادى.
 .دەيدى—كۇيەۋ، مىناۋ... قالىڭدىعىڭ مىناۋ—

ىر كەبىن قاق، اق قانشىق قاس-سونان سوڭ بۇرىنعى قانشىق قاسقىر شىعىپ كەتتى. كۇيەۋى توسەككە جاتىسىمەن
شەشىپ تاستاپ، ءبىر سۇلۋ قىز بولدى دا، كۇيەۋىنىڭ قاسىنا كەلىپ جاتتى. نە بولدىعا جولىعىپ وتىرعان كۇيەۋ مۇنى 

 كورىپ، قۋانىپ كەتەدى.
سونىمەن بىرنەشە كۇندەي قىزىققا باتتى، كۇندىز تىلەگەن تاماعى دايىن تۇرادى، تۇندە قالىڭدىقپەن قاۋىشادى. 

ى. مەيرام بوپ تىنىعىپ بىرنەشە كۇن جاتت-باعۋعا جاس ولەكشىندەردىڭ بىرەۋى شىعادى. جىگىت مازقاراڭعى تۇسە ات 
قالىڭدىق تۇندە قىز بولىپ كەلىپ، قاسىنا جاتادى. كۇندىز قاسقىر كيىمىن كيىپ، قاسقىردىڭ ىشىنە كەتىپ قاالدى. 

 .جۇرەدى قويىپ سۇراق ءوزى وزىنە دەپ،—«بۇل نە نارسە؟ وسى ءتۇسىم ەمەس پە؟»تاماشا: -باال تاڭ
كۇندەردەن كۇن ءوتىپ، ءبىر كۇنى قىز ءبورى مەن كۇيەۋدى اتتاندىرماق بوالدى. ۇلكەن كارى قانشىق كۇيەۋدىڭ 

 الدىنا كەلىپ، شوقيىپ وتىرىپ:
 يسىرقاما اۋىرماي، وسىنداي ەندى. شىعار بار جۇرتىڭ-ەل دە سەنىڭ. بولدى اي ءبىر كەلگەلى سەن باالم، يا،—

 ى.دەيد—!قايت ەلىڭە تۇرعاندا
 مۇنى باال دا ماقۇل كورەدى.

 ەنەسى باالنىڭ قولىنا ءبىر قايراق بەرەدى.
 دە دەسەڭ بول نە. تەپ ءبىر قويىپ، سالىپ جەرگە كەلسە، قىسىم جانىڭا! قاراعىم بوالر، كەرەك كۇندە قىسىلعان—

 .دەيدى—بوالدى، ايتقانىڭ
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االدى. اتىنا ءمىنىپ، قايىن جۇرتىمەن قوشتاسىپ، بۇالڭداعان اق قاسقىردى شىلبىرىنا باال قايراقتى قوينىنا سالىپ 
 باياليدى.
 ەنەسى:

 .تاپسىرادى دەپ—بولما، الۋشى كەبىن قاسقىر قالىڭدىعىڭنىڭ تولماي كۇنگە قىرىق قاراعىم،—
 اق قانشىق قاسقىردى جەتەلەپ، باال ءجۇرىپ كەتتى.

ردە وتاۋ تىگىلەدى. ءتۇرلى تاماقتار دايىن بوالدى. تاماقتى ءىشىپ الىپ، تاڭ اتقان جولدا قاي جەرگە قونسا، سول جە
سويتە، بىرنەشە كۇننەن سوڭ جىگىت ءوزىنىڭ اۋىلىنا كەلەدى. اۋىلعا جاقىنداپ كەلىپ، -سوڭ ءجۇرىپ كەتەدى. سويتە

 قاسقىر قالىندىعىن بۇتاعا بايالپ قويىپ، ءوزى اۋىلعا كەلەدى.
 .دەيدى—اكەلدىم، ايەل مەن—
 سۇرايدى اۋىلداعىالر. دەپ—قايدا؟ ايەلىڭ—
 .جىگىت دەيدى—وتىر، تۇبىندە بۇتانىڭ سوناۋ—

كەلىنشەگى جاس كەلىنشەكتىڭ الدىنان شىعۋعا جونەلەدى. شاشۋ شاشۋعا شەشەسى دايىندالىپ ءجۇر. -اۋىلدىڭ قىز
 ايتقان جەرىنە كەلسە، ءبىر اق قاسقىر بايالۋلى تۇر.

 كتى الىستان قاراسىپ ءجۇر.كەلىنشە كەلگەندەر دەسىپ،—نەسى، ىرىقاسق وي،—
 بىرەۋى تۇرىپ:

—مەسىن؟جۇر بولىپ قاسقىر وسى كەلىنشەگى مۇنىڭ. ەدى دەپ كەتتى ەرىپ دەپ االمىن قىزىن قاسقىردىڭ وسى—
 :كەلىپ جەتىپ ءوزى كۇيەۋدىڭ تۇرعاندا، شۋالسىپ تاڭىرقاسىپ، دەسىپ

 ارىپ،ب الىپ قاسقىردى قانشىق اق ۇرسىپ، دەپ—ي؟قاال تۇرعاندارىڭ اپارماي اۋىلعا قاالي، شىققاندارىڭ الدىنان—
 .بەرەدى جاتا كەلىنشەگىمەن قاسقىر وتاۋدا سول تىككىزىپ، وتاۋ بولەك
 بولىپ ەككەلىنش سۇلۋ قىالتىن جارىق ءۇيدى قاراڭعى تاستاپ، شەشىپ كيىمىن قاسقىر—تۇندە قاسقىر،—كۇندىز
 بۇل جىندانىپ قاسقىردان»قۇرداستارى، اۋىل ايماعى: -. قۇربىبەرەدى جاتا باالسى باي سونىمەن. جاتادى قوينىنا

 قاسقىردىڭ»: كۇلىپ ساندا اندا قۇرداستارى-قۇربى. دەسەدى—،«قاتىن الىپ جاتىر، بايدىڭ باالسى اڭ بولۋعا اينالدى
 .بوالدى شىقپايتىن ۇيىنەن باالسى بايدىڭ سوندىقتان. شاقىرادى دەپ—،«بايى

بۇعان قايتسە دە قىرىق كۇن وتكىزۋ كەرەك. قىرىق كۇندى وتكىزگەنشە، شىداپ كەلەدى. ءبىراق بايدىڭ باالسى 
سارعايىپ، ابدەن جۇدەپ كەتەدى. وزىنەن ءوزى قاپاالنىپ جۇرگەن ول قىرىق كۇنگە جەتكىزبەي، وتىز جەتى كۇندە 

ەلى جىرتىپ، وتقا تاستاپ جىبەرەدى. اي-جاتقان جەردە الىپ، جىرتىپ ايەلىنىڭ قاسقىر كويلەگىن تۇندە شەشىنىپ
 رەنجيدى:

 .دەيدى—ورىندامادىڭ، شارتىن ايتقان ەنەڭنىڭ سەن بولمايدى، جاقسى ساعان—
 جىگىت:

 ىنكورەت سول دا مۇنان سوندىقتان. اينالدىم ولۋگە بولىپ، قاپا ابدەن ويتكەنى، شىدادىم، دا بولسا نەسىنە—
 .دەيدى—!جاقسى العانىم كورىپ ءوزىن كەسەلدىڭ

تاڭ اتتى. كۇندەگى مازاقتاپ جۇرەتىن بايدىڭ باالسىنا ەلدىڭ ءبارى تاڭىرقاپ، ايەلىن كورگەندەر تالىپ جىعىلىپ 
 جاتىر.

 ى.تاماشا. ءسويتىپ، بىرنەشە كۇننەن سوڭ توي وتەد-باي جۇرتتى جيىپ، توي قىال باستايدى. جۇرتتىڭ بارلىعى تاڭ
. ۋاليدىش ءبارى ەلدىڭ دەسىپ،—«پالەنشە بايدىڭ باالسى ايەل الىپتى، ايەلى جاننان اسقان سۇلۋ ەكەن! وسىندا»

 دىڭەل وسى حاباردى بۇل. جەلپىندىرەدى دەپ—«!ەكەن كىسى اليىق حانعا ەمەس، اليىق قاراعا»: كەيبىرەۋلەرى
. شىعادى پبولى سالعان قارشىعا قاراي اۋىلىنا بايدىڭ سول الىپ، قارشىعا قولىنا بولىپ، كورمەك حان. ەستيدى حانى

اۋىلعا جاقىنداعاندا كارشىعاسىن قويا بەرەدى. قارشىعا بايدىڭ باالسىنىڭ وتاۋىنىڭ توبەسىنە كەلىپ قونادى. حان 
 ءۇيدىڭ سىرتىندا تۇرىپ ايعاي ساالدى.

 ىعاش ۇيدەن كەلىنى بايدىڭ ەستىپ، داۋىستى سول. دەيدى—جىبەر، اپەرىپ قۇسىمدى مىنا بار؟ كىم ۇيدە اۋ،—
 ن قۇالپ، تالىپ تۇسەدى.اتتا حان كەلگەندە،

 بايدىڭ كەلىنى حاندى قولتىعىنان الىپ، اتتاندىرىپ:
 .بەرەدى قويا بەرىپ، الىپ قولىنا قۇستى دەپ،—نە؟ شوشىعانىڭىز قارادان باسىڭىزبەن حان—

قوسىالم؟! وسىنىڭ ءجونىن تاۋىپ، ماعان سول ايەلدى اتتەڭ، سول ايەلگە قاالي »حان الگى ايەلگە عاشىق بوالدى. 
 .ساالدى جار ەلىنە دەپ—«الىپ بەرەتىن كىسى بار ما؟
 سوندا ءبىر مىستان كەمپىر:

 .دەيدى—بەرەم، الىپ مەن تاۋىپ، ءجونىن مۇنىڭ—
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 حان بۇل كەمپىردىڭ قاالعانىن بەرمەك بوالدى. كەمپىر ايتادى:
ڭ ەندەي جەردەگى كولگە اكەمنىپال باياعىدا»: بەرىڭىز ءامىر مىناداي وعان دا، شاقىرىڭىز باالسىن بايدىڭ سىز—ء 

 زدەپى سونى. دەڭىز—«ات باسىنداي التىنى جوعالعان، سونى تاۋىپ اكەپ بەر. ەگەر تابا الماساڭ، قايتىپ كەلمە!
 .دەيدى—جوعاالدى، دە ءوزى الماي، تابا

 ەڭىرەپ ايەلىنە كەلەدى. ايەلى:-ەتەدى. باي باالسى جىالپحان بايدىڭ باالسىن شاقىرىپ الىپ، ءامىر 
 .دەيدى—كەل، الىپ سۇراپ رۇقسات كۇنگە تورت-ءۇش جەڭىل، جاراسى مۇنىڭ—

 باي باالسى حاننان ءۇش كۇن سۇرايدى. حان ءۇش كۇن رۇقسات بەرەدى. قايتىپ ايەلىنە كەلەدى.
 ايەلى:

 ۇيىقتاماي، تۇنى-كۇندىز ايەل. بەرەدى جاتا جىگىت. ىدەيد—بەر، جاتا الىپ دەمىڭدى ازىرشە. جارايدى—
اشەكەيلەپ، التىنداپ، جىبەكتەن نەشە ءتۇرلى گۇل جاسايدى. گۇل قاراڭعى ءۇيدى جارىق قىالتىن وتە تاماشا بوالدى. 

 ءبىر كۇنى تۇندە ايەل كۇيەۋىن وياتىپ:
 تىڭبالىق كولدەگى سول ونى. وتىر دا سال بايالپ قارماققا كولىنە ايتقان حاننىڭ سول دا، بار الىپ وسىنى—

قا بالىق تىستەمەيدى. بالىقتىڭ پاتشاسى كەلىپ تىستەي قالسا، سول بويىندا سۋىرىپ، سۋدىڭ شەتىنە باس پاتشاسىنان
شىعارىپ الىپ، حان ايتقان التىندى تاۋىپ بەرۋگە اۋزىنان ۋادە ال، ونىڭ ۋادەسىنە دە سەنبە، قاناتىن جۇلىپ الىپ 

 .يدىدە—قال،
ايتقانداي سۋعا بارىپ، جىبەك التىن گۇلىن سالىپ وتىرىپ ەدى، بىرنەشە بالىق كەلسە دە تىستەمەدى، الدەنە ۋاقىتتا 

اق اسادى. سۋىرىپ شەتكە شىعارىپ الدى. الگى -جارقىلداپ كەلىپ، ۇلكەن اق بالىق قارماقپەن قوسىپ، گۇلدى ءبىر
اناتىن ق الىپ، ۋادە اۋزىنان بەرۋگە تاۋىپ التىندى. جىبەرمەدى تجىگى. جالىندى قاتتى دەپ—«قويا بەر!»بالىق: 

 جۇلىپ الىپ قالدى. زار يلەپ، بالىقتىڭ پاتشاسى كەتتى.
 بالىقتىڭ پاتشاسى بارىسىمەنەن وزىنە قاراعان بارلىق بالىقتى جيناپ الىپ:

 سۇرايدى ەپد—بىلەسىڭدەر؟ قايسىڭ التىندى سول. جوعالىپتى التىنى باسىنداي ات اكەسىنىڭ حاننىڭ وسىندا—
 .حانى بالىق

 سوندا جينالىپ كەلگەن كوپ بالىق:
 بارا» ول. بىلمەيمىز ءبىز بىلمەسە، سول بار، بالىق كارى ءبىر كەلگەن جاسقا قىرىق ءجۇز ءبىر جەردە بالەن—

 .دەيدى—!الدى جاتىپ دەپ «المايمىن
 حان ءوزىنىڭ جەندەتتەرىنە:

 .بەردى ءامىر دەپ—!كەلسىن تەز. كەل الىپ دا بار—
 جەندەتتەر كەلىپ:

 .تۇرمادى بالىق كارى الگى ەدى، دەپ—ىرادى!شاق حان سىزدى—ء 
 .بەردى جاتا دەپ—جوق، ءحالىم تۇرۋعا قىالدى؟ نە مەنى حان—

جەندەتتەر بولماي، كارى بالىقتى ورنىنان سۇيرەپ تۇرعىزسا، ات باسىنداي التىن سول كارى بالىقتىڭ استىندا جاتىر 
ەكەن. بالىقتى تاستاپ، جەندەتتەر پاتشاعا التىندى الىپ كەلەدى. بالىقتىڭ پاتشاسى التىندى سۋدان القتىرىپ، جىگىتتەن 
ءوزىنىڭ قاناتىن االدى. ءسويتىپ، كارى بالىق ءجۇز قىرىق جاساعاندا، سول التىننىڭ بۋىمەن جاساعان ەكەن. التىندى 

 دى.الىپ كەتكەن سوڭ، كارى بالىق ءولىپ قاال
 جىگىت التىندى حانعا اكەلىپ بەرەدى. حان دەرەۋ كەمپىردى شاقىرىپ الىپ

 .يدىدە—االم، باسىڭدى سەنىڭ مەن. قالدى كەلىپ الىپ التىندى مىناۋ قايدا؟ دەگەنىڭ كەلمەيدى سەنىڭ ال،—
 كەمپىر:

 .دەيدى—لمەيدى،كە ومىرىندە جىبەرىڭىز، جەرگە ءبىر تاعى مۇنى. دەيىن ۇشكە كەزەگى ەر! تاقسىر دات،—
 .حان دەيدى—!عوي ايتا تەز ال،—
ءسىزدىڭ اكەڭىزدىڭ ءبىر قىسىراعىنىڭ ءۇيىرى جوعالعان. سول قىسىراقتىڭ ءۇيىرى وسى كۇندە تاعى  ايتسام،—

 .كەمپىر دەدى—بولىپ كەتتى، سونى تاۋىپ، ايداپ كەلسىن،
 جىالپ ايەلىنە كەلدى. ايەلى:حان مۇنى ماقۇل كوردى. شاقىرىپ الىپ جىگىتكە تاعى ايتتى. جىگىت 

 .دەيدى—ەل،ك الىپ رۇقسات كۇنگە التى—
جىگىت حاننان التى كۇنگە رۇقسات سۇرايدى. حان التى كۇنگە التى كۇن قوسىپ، ون ەكى كۇنگە رۇقسات بەرەدى. 

 ايەلى جىگىتتىڭ قولىنا جازۋى بار ءبىر تاياق بەرەدى.
 .دەيدى—قارات، سولتۇستىككە ىوس بەتىڭدى جۇم، كوزىڭدى دا ال تاياقتى وسى—
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 سول تۋرا تاياعىڭ وتىرساڭ، وقىپ دۇعانى وسى—.ۇيرەتەدى دەپ—سونان سوڭ مىنا تاياقتاعى دۇعانى وقى،
 بەرىدەن-ارى. پەتۇس ۇستىنەن توپەپ، كوزگە باسقا،. ال ءمىنىپ قارعىپ ۇستىنە ايعىردىڭ. اپارادى ايعىرىنا قىسىراقتىڭ

—نا بار،ەن تۋرا حاننىڭ اۋىلىسونىم. ەرەدى ارتىنان سونىڭ جيىلىپ، ءبارى جىلقىنىڭ ايداساڭ، قاالي ايعىردى كەيىن
 .دەيدى

-تاياقتى الىپ، دۇعانى وقىپ، جىگىت ايتقانداي كوك ايعىرعا سارت ەتە ءتۇسىپ، ءمىنىپ االدى. ايعىر موڭكيدى، ارى
 بەرىدەن سوڭ جونگە جۇرەدى. جىگىت حاننىڭ الدىنا كەلىپ:

 .ساالدى ايقاي دەپ—الىڭدار، ۇستاپ جىلقىالرىڭدى مىنا—
 توپىر قىلىپ قىرىپ كەتە جازدايدى.-وڭكەي تاعى جىلقى اۋىلدى ويران

 حان:
 .بوالدى بەزەر دا ازار دەپ—اۋالق، تارت قىرادى، ەلدى جوق، كەرەگى ويباي،—
 .كەلەدى قايتىپ بەرىپ قويا جىلقىنى جىگىت دەپ،—جارايدى، بولسا، جوق كەرەگى—

 حان كەمپىردى شاقىرىپ الىپ، ونىڭ باسىن تاعى الماق بوالدى.
 كەمپىر:

 !دات تاقسىر، ويباي،—
 حان:
 .دەيدى—ايت، داتىڭدى ال،—
—!لىڭىزا باسىمدى مەنىڭ كەلسە، قايتىپ وسىدان ەگەر. ولەدى الماي تابا وسىنى. جۇمساڭىز تاعى ايتسام، داتىمدى—

 كەمپىر، دەيدى
 .حان دەيدى—!ايت ال،—
 .دەيدى—يعىر بار، سول ايعىردى تاۋىپ الىپ كەلسىن،ا كوك بەرگەن قىرقىنا اكەڭىزدىڭ ءسىزدىڭ باياعىدا ايتسام،—

 حان جىگىتتى شاقىرىپ الىپ:
 .ەتەدى ءامىر دەپ—!كەل الىپ تاۋىپ ايعىردى كوك دەرەۋ—

 جىگىت ايەلىنە كەلەدى.
 ايەلى:

 .دەيدى—تابار، اقىل ءبىر سول بار، ەنەڭە ەندى بىلمەيمىن، جايىن مۇنىڭ—
 جىگىت ۋايىمدايدى.

 ايەلى ايتادى:
 .دەيدى—بۇعان ءۇش اي سۇرا، ءۇش ايدان كەمدە تابا المايسىڭ،—

جىگىت بارىپ حاننان ءۇش اي سۇرايدى. ءۇش ايدىڭ ۇستىنە ءۇش اي قوسىپ، حان التى اي بەرەدى. جىگىت ۇيگە 
 كەلەدى.

 ايەلى ايتادى:
 ى.دەيد—ەدى، بولماس مۇنداي شىداساڭ كۇنگە قىرىق سەن. قويمايدى مەنى حان كەلگەنشە سەن—

 جىگىت قىسىالدى. ايال ازايدى. سوندا تاعى دا ايەلى ايتادى:
 ءۇش .بوالدى سول دەسەڭ، بول نە ول تەپسەڭ، ءبىر قويىپ، جەرگە قايراقتى بەرگەن ەنەڭ سەن! ساسپا قوي،—

 .دەيدى—كەت، سالىپ قاباتىنا استىڭعى ءۇيدىڭ سول مەنى تاعى، تەپ دەپ سال ءۇي قابات
 سونىڭ. بوالدى ءۇي قابات ءۇش ەدى، تەۋىپ دەپ—«ۇش قابات ءۇي بول!»جىگىت قايراقتى جەرگە قويىپ: ء

. جەتەدى كەلىپ ىناقاين كۇندە بىرنەشە سونىمەن. جونەلەدى قاينىنا قاسقىر جىگىت سالىپ، ايەلىن قاباتىنا استىڭعى ەڭ
 .ايتادى بەتىن جۇمىسىنىڭ كەلگەن

داساڭ عوي، وندا مۇنداي پالەگە دۋشار بولماس ەدىڭ. جارايدى، شى كۇنگە قىرىق! وزىڭنەن ءبارى اي،-باالم اي،—
 .جاتقىزادى كۇتىپ ەنەسى قاسقىر دەپ—قايىر. ەندى اقىل تابىالر،

 ەرتەڭىنە ەنەسى مىناداي اقىل بەرەدى:
 ،بارىپ موالعا سول. بار موالسى اكەسىنىڭ حاننىڭ جەردە پالەن بارساڭ باراسىڭ، وسىدان. باالم جاتپا، سەن—
ننىڭ اكەسىنىڭ قابىرىن قازىپ، سۇيەگىن جيىپ الىپ، بەسىككە سالىپ تەربەت. سونان سوڭ ول ويباي ساالدى: حا
 ەنىڭس تىنىشىمدى مەنىڭ ەمەس، مەن»: سەن سوندا. دەيدى—«تىنىشىڭدى العىر، قايسىڭنىڭ مەندە اقىڭ بار؟»

. دەيدى—«باالمنىڭ مەندە نەسى بار؟: »اكەسى سوندا. دە—«!وتىرمىن الىپ مەن تىنىشىڭدى سەنىڭ الدى، باالڭ
 ىپتاۋ ايعىردى ول سوندا. دە—،«جاتىر دەپ بەر تاۋىپ سونى ەكەن، سويعان ايعىر ءبىر قىرقىڭا باالڭ»: سەن

 .دەيدى—بەرەدى،
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 ڭ ول ويبايالپ:بەرىدەن سو-بەسىككە سالىپ الىپ تەربەتە باستايدى. ارى ايتقانىنداي جىگىت قابىرعا كەلىپ، سۇيەكتى
 .دەيدى—تىنىشىمدى الما!—
 .گىتجى دەيدى—!جاتىرمىن الىپ تىنىشىڭدى سەنىڭ مەن الدى، باالڭ سەنىڭ تىنىشىمدى مەنىڭ ەمەس، مەن—
 بار؟ نەسى مەندە باالمنىڭ—
 ولس سەن. وتىرمىن سۇراپ سەنەن مەن جاتىر، داۋالپ مەنەن سونى ەكەن، سويعان ايعىر قىرقىڭا سەنىڭ باالڭ—

 ر.بە تاۋىپ ايعىردى
 دەپ—!تۋعان ارامنان. بەردىم بولسا، سۇرايتىن ەدى؟ پە كوپ ايعىرى ءبىر بەرگەن ماعان! تۋعان ارامنان وي،—

 .جىبەرەدى القتىرىپ الىپ، كوردەن ايعىردى
 جىگىت قاراسا، ايعىردىڭ ارتقى اياعى جوق.

 قايدا؟ اياعى ءبىر ارتقى ويباي،—
 ت، بار! ءبىر سانىن ايەلىمەن ەكەۋى جەگەن.اي تۋعانعا ارامنان. جوق بەرگەن ماعان ونى—

جىگىت ايعىردى جەتەلەپ، ەكى ايدا ەلگە كەلىپ، حانعا ايعىردى تاپسىرىپ، اكەسىنىڭ سالەمىن ايتادى. سول كەزدە 
ش قابات ءۇيدى بۇزدىرىپ، ەكى قاباتىن بۇزىپ، ءۇشىنشى قاباتىنا حان قاراماعىنداعى بارلىق ۇستانى جيىپ، ءۇ

 كىرىسىپ جاتىر ەكەن.
بارلىق تاپسىرمانى ورىنداعاننان كەيىن، حان ويالنىپ، قاتەسىن مويىنداپ، كەمپىردىڭ باسىن الىپ، جىگىتكە ءوزىنىڭ 

 قىزىن قوسىپ، ورنىنان ءتۇسىپ، تاعىن بەرەدى.
 قىردىڭ قىزى ەمەس، پەرىنىڭ قىز ەكەن. ءسويتىپ، ول مۇراتىنا جەتىپتى.جىگىتتىڭ اۋەلگى العانى قاس

 . بەكبوالت41
 ەرتەدە ءبىر كەدەي بولىپتى، ونىڭ ءتورت باالسى بولىپتى. كىشىسىنىڭ اتى بەكبوالت ەكەن.

ەلە كدەپ بەكبوالتتى ۇيدەن قۋىپ جىبەرەدى. بەكبوالت قاڭعىرىپ « تىلىمدى المايسىڭ»ءبىر كۇنى ول كەدەي ء 
جاتىپ، كولدىڭ جيەگىندەگى جالعىز ۇيگە سالەم بەرىپ، كىرىپ كەلسە، ءبىر شال مەن كەمپىر وتىر ەكەن. والر ءجون 

 سۇراسا، بەكبوالت:
 .دەيدى—ەدىم، بوالر باال جوققا باالسى باالمىن، جەتىم جۇرگەن قاڭعىرىپ جوق، شەشەم-اكە—

اۋالق مالى بار ەكەن، سونى باققىزىپ قويادى. شال -قىلدى دا، ازىنبۇعان شال مەن كەمپىر قۋانىپ، بەكبوالتتى باال 
ءوزى قارماق ساالدى ەكەن. ءبىراز كۇننەن كەيىن بەكبوالت اتاسىنان رۇقسات الىپ، قارماق ساالتىن بوالدى دا، شال 

 قوي باعادى.
الماي،  بەكبوالت جالعىز ءوزى االكۇندەردە ءبىر كۇن بەكبوالتتىڭ قارماعىنا ءبىر ۇلكەن بالىق ىلىنگەن ەكەن، سونى 

 شەشەسى كەلىپ، ۇشەۋىنىڭ ءالى جەتپەي، اقىرىندا شال:-اكە
 اۋىلدىڭ مىناۋ مەن. دايارال قازانىندى بارىپ ۇيگە سەن كەمپىر،. تۇر ۇستاي مىقتاپ قارماعىڭدى سەن باالم،—

 كەلىپ، عاشى سۋدان بالىق جاتقان يبەرمە ءال كەزدە، كەتكەن اۋىلعا كورشى دەپ،—كەلەيىن، شاقىرىپ جىگىتتەرىن
 :بەكبوالتقا

 .دەيدى—ەردە ءبىر كومەك كورسەتەرمىن،ج قىسىلعان بوسات، مەنى سەن—
 .بەكبوالت دەيدى—كورسەتەسىڭ؟ كومەك قاالي جۇرەم، جەردە مەن كەتەسىڭ، استىنا سۋ سەن—

 سوندا بالىق تۇرىپ:
 .دەيدى—كەلەمىن، ءوزىم ساعان تۇتاتساڭ، سونى ۋاقىتىندا كەرەك. قال الىپ جۇلىپ قابىرشاعىمدى ءبىر مەنىڭ—

بەكبوالت ويالنىپ تۇرادى دا، بالىقتىڭ ءبىر قابىرشاعىن جۇلىپ الىپ، ءوزىن قويا بەرەدى. سول ۋاقىتتا قاراسا، اكەسى 
 لىپ:ەكوپ جۇرتتى جيناپ الىپ كەلەدى ەكەن. مۇنى كورىپ بەكبوالت قارماعىن سۋعا تاستاپ جىبەرەدى. اكەسى ك

 .دەيدى—قايدا؟ بالىق—
 .بەكبوالت دەيدى—كەتە جازدادى،ا سۋعا بىرگە قارماقپەن ءوزىمدى! قۇرسىن بالىعى—

 سول جەردە شال اشۋالنىپ:
 .جىبەرەدى قۋىپ ۇرىپ،-ۇرىپ بەكبوالتتى دەپ—!عوي جىبەردىڭ ساتىپ بىرەۋگە يت، قاڭعىرعان—

شۋدالى بوز تايالقتى ءبىر قاسقىر قۋىپ كەلەدى ەكەن. قاسقىردان  سورى قايناپ، ەل كەزىپ كەلە جاتقاندا، ءبىر جەز
 قورىققان تايالق بەكبوالتقا كەلىپ:

 .دەيدى—كورسەتەرمىن، جاردەم ءبىر ساعان دە مەن جەردە قىسىلعان! كور قۇتقارا قاسقىردان مىنا—
 سوندا بەكبوالت:

 .دەيدى—سەتەسىڭ؟كور جاردەم ماعان ءقايتىپ جاتىرسىڭ، بارا كەتىپ ءوزىڭ سەن—
 جەز شۋدالى بوز تايالق:
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 .دەيدى—لىپ قال. قىسىلعان جەردە تۇتاتاسىڭ، مەن كەلەمىن،ا جۇلىپ تالىن ءبىر شۋدامنان مەنىڭ—
 باال تايالقتىڭ ايتقانىن ىستەپ، ونى قاسقىردان قۇتقارىپ جىبەرەدى.

ەكەن. سامۇرىقتار جانىندا كەلە جاتقان مۇنان سوڭ كەلە جاتسا، ءبىر ۇلكەن قۇس ەكى سامۇرىقتى قۋىپ كەلەدى 
 باالنى كورىپ:

 :كەلىپ بەكبوالتقا دەپ—تقارسا، وسى قۇتقارار،قۇ ءبىزدى قوي، ادامزات—
 .دەيدى—جارارمىز، كەرەگىڭە ءبىر دە ءبىز! قۇتقار جاۋدان مىنا—
 .دەيدى—تابامىن؟ قاالي اسپاننان مەن سەندەردى—

 سوندا سامۇرىقتار:
—ەلەمىز،ك ءبىز تۇتاتساڭ، قاۋىرسىنىمىزدى جەردە قىسىلعان. قال الىپ جۇلىپ قاۋىرسىن ەكى ەكەۋمىزدەن سەن—

 .دەيدى
 بەكبوالت والردىڭ دا تىلەگىن ورىنداپ، سامۇرىقتاردى قۇتقارادى.

تاعى دا كەلە جاتسا، ءبىر تۇلكىنى ءبىر بۇركىت قۋىپ كەلەدى ەكەن، ادامدى جاۋ كورەتىن تۇلكى نە ىستەرىن 
 بىلمەي، اڭىرىپ تۇرىپ قاالدى دا، بۇركىت وزىنە تۇيىلە بەرگەن كەزدە بەكبوالتقا جەتىپ كەلىپ:

 .دەيدى—كورسەتەرمىن، جاردەم دە مەن! قۇتقار جاۋدان مىنا مەنى اعاتاي، ويباي،—
 مۇنى ەستىپ بەكبوالت:

 .دەيدى—ەمەسپىن، جۇيرىك سەندەي تابام؟ قايدان سەنى مەن. كەتەسىڭ جايىڭمەن تاسقا تاۋعا، ءقازىر سەن—
 سوندا تۇلكى:

—. سونى تۇتاتقاندا ءيىسى شىعار، مەن سول جەردە دايىن بوالمىن،قال الىپ جۇلىپ قىلشىعىمدى تال ءبىر مەنىڭ—
 .دەيدى

 بەكبوالت تۇلكىنىڭ ايتقانىن ىستەپ، كەلە جاتقان جاۋىنان قۇتقارادى.
اتسا، كوز ۇشىندا ءبىر ءۇي كورىنەدى. جاقىنداپ كەلىپ بايقاسا، كوپ سونان ءتىرى جەتىم بەكبوالت زارالپ كەلە ج

اۋىل ەكەن. سونىڭ شەتىندەگى ءبىر قوسقا كەلىپ، تىڭداپ تۇرسا، شالدىڭ كەمپىرگە ۇرىسقان داۋسى شىعادى. 
—،«ەيدى؟قاباعىڭ جامان قاقباس، ءبىر باال تاپپاي... مىنا قالعان ىرىمشىك، مىنا قالعان ماي، قايماقتى كىم ج»

 لەدى.كە كىرىپ بەرىپ، سالەم بەكبوالت كەزدە سول ەكەن، وتىر جىرالپ كەمپىرىنە شال دەپ
 .سۇرايدى ءجون شال دەپ—!شىق جوعارى باالم، ە،—

 بەكبوالت:
 .دەيدى—سورلىمىن، جۇرگەن قاڭعىرىپ ءولىپ، شەشەم-اكە—

 مۇنى ەستىپ شال قۋانىپ:
 .دەيدى—بوالمىسىڭ؟ باال ماعان—

اسىندا دىڭ قكەمپىر مەن شال كەشكە باعىپ، مالىن اۋالق-ازىن شالدىڭ. بوالدى باال شالعا دەپ—«قۇپ!»بەكبوالت: 
 الدانىش بولىپ جۇرەدى.

حاننىڭ قاراايۋ دەگەن سۇلۋ قىزى قالىڭمالسىز »سول ەلدىڭ اقبۇزاۋ دەگەن حانى بار ەكەن. كۇندەردە ءبىر كۇن 
ادى. مۇنىڭ قاالي ەكەنىن تۇسىنە الماي بەكبوالت سول ەلدىڭ جىگىتتەرىنەن دەگەن حابار شىع« كۇيەۋگە تيەدى

انىقتاپ سۇراسا، ول بىالي ەكەن. قاراايۋدى الۋعا دامەلەنىپ بارعان ادام ءۇش رەت جاسىرىنادى ەكەن. سول ۋاقىتتا 
ن. قاراايۋدى الۋعا دامەلەنگەن قاراايۋ ول ادامدى تابا الماسا، سوعان تيمەك ەكەن. ەگەر تاۋىپ السا، باسىن االدى ەكە

عىلسا دا، قاراايۋ تاۋىپ اال بەرەدى ەكەن. ءبىر تى جەرگە قانداي جينالىپ، ورداسىنا حاننىڭ بارى—جاس تا، كارى دە
كۇنى ءبىر جىگىت قۇدىقتىڭ ىشىنە ءتۇسىپ جاتىپ العان ەكەن. التىن تاقتا وتىرعان قاراايۋ ونى دا تاۋىپ الىپتى. 

 كۇندەي سۇلۋ ەكەن. مۇنىڭ جولىندا نەلەر جاس جىگىتتەر ولگەن ەكەن.ءوزى اي مەن 
بەكبوالت تاۋەكەلگە بەل بايالپ، بارماق بوالدى. اسىراپ وتىرعان شال مەن كەمپىر بەكبوالتتى سونداي جاقسى 

 كورەدى ەكەن.
 دەپ—«ولىنان ولگەن!شىراعىم، بوالتجان، سەن بارما، بوسقا ولەسىڭ، تااليالر ول قىزدىڭ ق»شالدىڭ: -كەمپىر

 .كەتەدى ءجۇرىپ اسپاي، قۇالق بەكبوالت زارالنعانىنا
اقبۇزاۋ حاننىڭ ورداسىنىڭ الدىنا بارسا، قاراايۋدىڭ ءبىر جەڭگەسى كەلگەن ادامداردى قىزعا جىبەرىپ تۇرادى ەكەن. 

 بەكبوالت سوالردان رۇقسات الىپ، قاراايۋدىڭ سارايىنا بارادى.
 .تۇر كەلىپ باال قارا جامان ءبىر! اۋ-بولدى تاالسىپ دا جامان دا، جاقسى تاالي ءۇشىن الۋ سەنى اي،-ەركەجان—

 .جەڭگەسى دەيدى—اق قويساق قايتەدى؟-بەيكىرگىز سونى
 مۇنى ەستىپ، قاراايۋ كۇلىپ:

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1390 bet 

 :قاراايۋ سوندا كىرگىزەدى، جەڭگەسى. دەيدى—كىرگىزىڭىز، بوالر، ءبىرى ادامنىڭ كوپ! جەڭەشە جوق،—
 .دەيدى—!شەيىن ۇشكە تىعىل باال، ال،—

 بەكبوالت:
 پ،تاڭدانى قاراايۋ سوڭ دەگەن—لماي، قايتا بەرەم،بو اۋرە ايتپەسە،. تىعىالم دەيىن تورتكە بەرسەڭ رۇقسات—

 .ەتەدى رۇقسات
وز ببەكبوالت داالعا شىعا ساال، بوز تايالقتىڭ قىلىن تۇتاتقان ەكەن، بوز تايالق جەتىپ كەلىپتى. سونان سوڭ ول 

تايالقتىڭ ۇستىنە مىنەدى دە، ادام وتپەس، اڭ جۇرمەس قالىڭ توعايدىڭ ار جاعىنا ءوتىپ كەتەدى، مۇز دارياعا 
 جەتەدى. قاراايۋ ۋاقىتى بولعان سوڭ قاراپ تۇرىپ:

 .دەيدى—تۇرسىڭ، جاعىندا بەر داريانىڭ مۇز جاعىندا، ار ءشيدىڭ قارا ۇستىندە، تايالقتىڭ بوز باال، سەن،—
 بەكبوالت: سوندا

 .كەلەدى جەتىپ دەپ—!راس مۇنىڭ—
قاراايۋ ونى ەكىنشى رەت جاسىرىنۋعا جىبەرەدى. بەكبوالت ۇيدەن شىعا ساال، بالىقتىڭ قابىعىن تۇتاتقان ەكەن، بالىق 
جەتىپ كەلەدى. وعان دا جوعارىداعىداي، قاراايۋمەن سەرتتەسكەن سەرتىن ايتقان سوڭ، بالىق باالنى ىشىنە سالىپ 

 الىپ، داريانىڭ استىنا ءتۇسىپ، جاردىڭ كولەڭكەسىنە بارىپ جاتادى. قىز ۋاقىتى بولعاندا قاراپ تۇرىپ:
 .دەيدى—ەكبوالت، داريانىڭ تۇبىندە، اق جايىننىڭ ىشىندە جاتىرسىڭ، شىق بەرى!ب—
 .كەلەدى جەتىپ بەكبوالت دەپ—!راس ونىڭ—
ءۇشىنشى رەت رۇقسات بەرگەندە ەكى سامۇرىقتىڭ قاناتىن تۇتاتقان ەكەن، ەكەۋى جەتىپ كەلىپ، بەكبوالتتى جەتى  

 قابات كوككە الىپ كەتىپتى.
 قاراپ:-قاراايۋ سۇلۋ قاراپ

 وڭ،س دەگەن—!تۇس ءجۇرسىڭ، ۇستىندە قاناتىنىڭ سامۇرىقتىڭ ءارى، كوكتەن قابات جەتى سەنى بەكبوالت،—
 :بەكبوالت

 .كەلەدى جەتىپ دەپ—!راس ونىڭ—
 قاراايۋ سۇلۋ:

 .دەيدى—!تىعىل بار، تاياندى، ۋاقىتىڭ ءولىم كەزەگىڭ، اقىرعى—
 سوندا بەكبوالت تۇلكىنىڭ قىلىن تۇتاتىپ جىبەرگەندە:

 .كەلەدى جەتىپ تۇلكى بۇالڭداتىپ، قۇيرىعىن دەپ—بۇيىراسىڭ؟ نە تاقسىر، الپپاي،—ء 
 الىپ، بەكبوالت:سول ۋاقىتتا كوزىنە جاس 

 سەنەن ىەند ەدىم، سەرتتەسىپ قىزىمەن حاننىڭ اقبۇزاۋ دەگەن قاراايۋ وسىنداي! تۇلكىم تاياندى، ۋاقىتى ولىم—ء 
 .دەيدى—ى جاسىر،مەن! ءولدىم بولماسا جاردەم

 ەكبوالتقا:بسوندا تۇلكى كۇننىڭ شىعىسىنان قازعان ءىنىنىڭ اۋزىن قاراايۋ سۇلۋدىڭ تاعىنىڭ استىنان شىعارادى دا 
 انون دەر،—«!جوقسىڭ سەن بەكبوالت،»: ءقازىر قىز ول! االسىڭ سەن ەندى دا، بولسا ايالكەر نەشە قىز ول—

 كۇننىڭ شىعىسىنان»قوزعالما دا، ۇندەمە دە. ول قىز ەڭ اياعىندا:  ورنىڭنان سەن دەر،—«!جوقسىڭ»: تاعى سوڭ
 مەن»: سەن ۋاقىتتا سول دەر،—«تىم، سەن جوقسىڭ!ءبىر، باتىسىنان ءبىر ءىن شىققان. مۇندا، بەكبوال

 .تۇلكى دەيدى—كەل، شىعا دەپ—،«!مۇندامىن
 بەكبوالت دوسىنا قوش ايتىسىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. مۇنان سوڭ قاراايۋ سۇلۋ قاراپ تابا الماي، ەكى رەت:

 .ايقاياليدى دەپ—!جوقسىڭ سەن—
كۇننىڭ شىعىسىنان قازىلعان ءىننىڭ باتىسىنان شىققان اۋزى بار. ءبىراق ول ىندە، بەكبوالتىم، »ءۇشىنشى رەت:  

 :بەكبوالت دەگەندە،—«جوقسىڭ!
 .كەلىپتى شىعا دەپ—!مۇندامىن مەن—

ەكبوالتقا زدى بجۇرتى ريزا بولىپ، قى-تۋىسقاندارى دا، قىزدىڭ بارلىق ەل-سونىمەن قىز دا، ءۇيىنىڭ ءىشى دە، تۋعان
 بەكبوالتتى دەپ—«جەتىم دە بولساڭ، ەل بيلەۋگە اليىق ەكەنسىڭ»قوسادى. حاننىڭ ءوزى قارتايعان ەكەن. 

 .جاسايدى تويىن كۇن قىرىق ويىن، كۇن وتىز بەرىپ، تاعىن قويىپ، حان ورنىنا ءوزىنىڭ
 العىزىپ، كەشىرىم سۇراپ، اكەسىمەن تاتۋالسادى.شەشە، اعاالرىن ىزدەتىپ -مۇنان سوڭ بەكبوالت باياعى ءوزىنىڭ اكە

 . قالي مەن قازي42
بۇرىنعى زاماندا قالي مەن قازي دەگەن اعايىندى ەكى جىگىت بولىپتى. بۇل ەكەۋى جەر استىنىڭ ءمۇجىم عىلىمىن 

ەكەۋى دە  ،وقۋعا كەتىپ، بىرەشە جىلدان سوڭ قالي، قازي ەكەۋى دە جەر استىنان ءمۇجىم عىلىمىن ءبىتىرىپ شىعىپ
 شاشتارى الىنباپتى. دەنەلەرىن-جۇرتى بۇل ەكەۋىن دە تانىمايدى. ەكەۋىنىڭ دە تىرناق-ەلىنە كەلەدى. كەلسە، ەل
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قالي  جۇرتى-باسى جۋىلماعان، سيىقتارىنان ادام قورقارلىق ەكەن. مىنە، سونىمەن ەل-تۇك قاپتاپ كەتكەن، ءۇستى
 دەن قۋادى.مەن قازيدىڭ ەكەۋىن دە ەلگە جۋىتپايدى، ەل

وسى بەتتەرىمەن قالي مەن قازي ەكەۋى دە ەلىنە سىيا الماي، ءبىر ايدىن دارياعا بارادى دا، قالي بالىق بولىپ ءجۇزىپ 
كەتەدى دە، قازي قۇس بولىپ ۇشىپ كەتەدى. ەكەۋى ەكى شەتتەن شىعادى. قالي سۋدا بالىق بوپ اعىپ وتىرىپ 

ولىپ ۇشىپ باسقا ءبىر شاردەن شىعادى. سونىمەن قالي سول بارعان ءبىر ءشاردىڭ شەتىنەن شىعادى. قازي قۇس ب
ءشارىن اراالپ جۇرسە، ءبىر كەمپىر نان ساتىپ وتىر ەكەن دەيدى. قالي كەلەدى دە كەمپىرگە قاراپ تۇرادى. كەمپىردىڭ 

العىز اعاسى جوق جش-نانىن الۋشىنى قالي كورمەدى. كەمپىردىڭ نانى وتپەيدى. ويتكەنى نانى قارا، وتە جارلى، باال
شەشە، نانىڭدى ماعان بەر، مەن ساتىپ بەرەيىن، ءوزىڭ جانىمدا »كەمپىر ەكەن. سوندا قالي تۇرىپ كەمپىرگە ايتادى: 

مەزگىلدە قالي وقىعان  سول. تۇرادى قاراپ جانىندا ءوزى بەرىپ، قاليعا نانىن كەمپىر سونىمەن. دەيدى—،«تۇر
نىنان تاتتى بوالدى. سول بازاردا مۇنىڭ نا-رلىق ىستەيدى. سوندا نان اپپاق، ءتاپعىلىمىن قولدانىپ، نانعا سيقى-ونەر

ارتىق نان بولماي، بازارداعى بۇكىل جۇرت مۇنىڭ نانىنا جابىالدى. نانى قىمبات باعامەن تەز وتەدى. سونىمەن قالي 
ەن ءبىر تارعا ەنىپ، قاالنىڭ شەتىنسول كەمپىرگە باال بولىپ، ىلعي نان ساتىپ بەرىپ تۇرادى. كەمپىردىڭ شارۋاسى قا

 ءۇي ساتىپ الىپ، سول ۇيدە تۇرادى.
ءبىر كۇندەرى قالي جاقسىالپ ءتۇرلى ناندار ءپىسىرىپ، بۇل ءشارداعى حاننىڭ قىزدارىنا ساتادى. حاننىڭ قىزدارى  

پ جۇرگەندە ءسۇيتى مۇنان نان ساتىپ العىش بوالدى، ۇيتكەنى قالي سيقىرالپ پىسىرگەن نان وتە ءتاتتى كورىنەدى.
قالي سول حاننىڭ كىشى قىزىنا عاشىق بوالدى. ءبىر كۇندەرى قالي ءتۇرلى سيقىرالرمەن حاننىڭ قىزىن ءوزى ۇيىنە 
العىزادى. مۇنى ەشكىمگە بىلگىزبەيدى. قىزدىڭ ءوزى بىلەدى. ءبىراق قاالي كەلگەنىن، كىم اكەلگەنىن بىلمەيدى. ۇيىنە 

اپارعىزىپ تاستايدى. قىزىنىڭ وسىنداي باسىن اينالدىرىپ -دە بۇالي قىزدى كەلتىرىپبارادى دا قىز جىاليدى. كۇن
بارعان ۇيىڭە سول كەبىسىڭدى تاستاپ كەت، باسقا ادامعا »جۇرگەنىن ەستىپ، كىم ەكەنىن ءبىلۋ ءۇشىن حان قىزىنا: 

 ىعىپت جەرىنە ءبىر ىڭءۇيد سول كەبىسىن سول بارعاندا ەكىنشى قىز. دەيدى—،«كورسەتپەي، ءوزىڭ عانا بىل
 ولس سايىن باس ءۇي ءشاردىڭ بۇكىل كەزدە سول. جاسايدى سيقىر ساال تۇرا ەرتەڭ ءبىلىپ، قالي ونى. كەتەدى
قاراالپ  ءۇيىڭنىڭ قاقپاسىن بارعان سول»: قىزىنا حان. المايدى ايىرا دا تاعى ەكەنىن كىمنەن. كەتكەن قاپتاپ كەبىس

 ەەرتەڭىند قالي. كەتەدى مايالپ قاراالپ قاقپاسىن ءۇيدىڭ سول بارعانىندا دا تاعى قىز. دەيدى—،«بوياپ كەت
 لەرىنىڭۇي ءشاردىڭ بۇكىل جىبەرگەندە، جاساپ سيقىر دا تاعى قالي ارادا بۇل. كەتكەن مايالپ قارا قاقپاسىن قاراسا،

 جۇرگەندە حان حالقىن جيىپ:پ قاالدى. قاي ءۇي ەكەنىن مۇنان بىلە المايدى. سونىمەن مايالنى قارا قاقپاالرى
 لماعاننىڭا تيگىزە دەپ اتام بەرەم، قىزىمدى كىشى كىسىگە تۇسىرگەن اتىپ. قاداالدى جامبى جەرگە كەز سەكسەن—

پ تۇسىرە المايدى. كوپ اتى ەشكىم تەڭگەنى جامبىنى،. جيناالدى جۇرت بۇكىل. ساالدى جار دەپ—!االم باسىن
المايدى. ءبىر مەزگىلدە قالي مىلتىعىن سيقىرالپ الىپ اتادى، الىپ تۇسىرەدى. سول مەرگەندەر جانىنان قورقىپ اتا 

ۋاقىتتا حان كىشى قىزىن قاليعا بەرەدى. كۇندەردىڭ كۇنىندە حان قاليدىڭ دانا، عىلىمي ادام ەكەنىن بىلەدى. ءسۇيتىپ، 
 قاليدى ۇلىنداي ەتىپ كۇيەۋ باال قىلىپ االدى.

 ندى قازيعا كەلەيىك.بۇل وسىمەن تۇرا تۇرسىن، ە
قازي سول بارعاننان ءبىر باسقا جاقتاعى حاننىڭ قولىندا بوالدى. وزىنشە ءمۇجىم عىلىمىمەن حانعا وتە جاعىپ، حاننىڭ 
جاۋالرىن مۇقاتىپ تۇرادى. سول ۋاقىتتاردا سول حان مەن مىنا قالي جۇرگەن حان ەكەۋى جاۋالسادى. ەكى جاعىندا 

ىستىرادى. بىرىمەن سوع-حان ەكى ءمۇجىم عىلىمىن وقىعان اعايىندى قالي مەن قازيدى بىرمىقتى سوعىس شىعادى. ەكى 
رى بى-ءبىر مەزگىلدە الدەنەشە مىڭ اسكەرمەن قازي كەلەدى. الدىنان كوپ اسكەرمەن قالي شىعادى. ەكەۋى ءبىرىن

 تانىماي ءمۇجىم عىلىمىمەن ابدەن سوعىسادى.
ڭە المايدى. كوپ سوعىسادى. اقىرىندا سوعىس بوال بەرگەندە قالي اسكەرى بىرى جە-ۇزاق ۋاقىت سوعىسىپ، ءبىرىن

تارى بولىپ جايىلىپ كەتەدى. قازي اسكەرلەرى تاۋىق بولىپ جەي باستايدى. سوندا قالي اسكەرلەرى قىرعي بولىپ 
. التى كۇن، پ قۋادىتاۋىقتىڭ باسىن قيا بەرەدى. اقىرىندا قازيدىڭ ءوزى كۇيكەنتاي بولىپ قاشادى. قالي قىرعي بولى

التى تۇندە قۋىپ جەتەدى. ەكەۋى دە تاالسادى. قازي جەڭىلە بەرگەندە كوپ جىاليدى، جالىنىپ. وعان بولماي قالي 
 ولتىرەدى. ولگەن ۋاقىتتا دەنەسى، اياعى قازي بولىپ ادام قالپىنا تۇسەدى.

ول تانىپ قاالدى. كوپ وكىنىپ جىاليدى. س سول ۋاقىتتا قالي ءوزىنىڭ ءىنىسى قازي ەكەنىن تانيدى. تانىپ ەسىنەن
وپ سۇيەگى سىرقىرايدى. وسىمەن ك-ۋاقىتتا مي داالنى كۇڭىرەنتىپ جىالعاندا ماڭايىنداعى كورگەن حالىقتاردىڭ ساي

 جىلدار وتەدى.
نىمەن ءدارى ىقالي ابدەن قارتايادى. ولەر شاعىندا ءبىر باالنى توعىز اي وقىتادى. ناق ولەرىندە باالعا توعىز ءتۇرلى ش

مەن ولگەندە ەشكىمگە كورسەتپەي، ءبىر وڭاشا جەرگە بار دا، ءبىر استاۋعا مەنى سال، وسى توعىز »قالتىرادى: 
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ىر . ءبدەيدى—،«ءتۇرلى ءدارىنى كۇندە ءبىرىن قۇيىپ تۇر. سوندا مەن ءتىرىلىپ قايتادان جاسارىپ شىعارمىن
 ىستەي باستايدى. مەزگىلدە قالي ولەدى. وقىتقان باالسى ايتقانىن

قارا توپىراق بولىپ كەتەدى. ەكىنشى كۇنى ەكىنشى شىنىداعى ءدارىنى قۇيادى، -اۋەلگى كۇنى ءبىرىنشى شىنىداعى قاپ
قارا باتپاق بوالدى. ءۇشىنشى كۇنى ءۇشىنشى شىنىداعى ءدارى الگىدەن گورى قويۋالنادى. ءتورتىنشى -سوندا قاپ

ى بىرتە ادام سۇگىرەتىنە كەلەدى. بەسىنشى كۇنى بەسىنشى شىنىداع-اتپاق بىرتەكۇنى ءتورتىنشى ءدارىنى قۇيعاندا ب
. ىجاتاد ۇقساپ ادامعا ءولى كەلىپ، قۇرىلىستارى دەنە تۇرلىءدارىنى قۇيعاندا كادىمگىدەي ادام سۇگىرەتىنە ءار

ءدارىنى قۇيعاندا جىگىتكە ايناالدى. جەتىنشى كۇنى جەتىنشى شىنىداعى ءدارىنى  شىنىداعى التىنشى كۇنى التىنشى
پ جاس جىگىت، اتتەڭ، جانى جوق بولى-قۇيعاندا بارلىق دەنەسى تەگىس، دەنە قۇرىلىسى تۇزەلىپ، ءبىر سۇلۋ جاپ

ءتۇسىپ  تۇسىپ، اۋناپجاتادى. سەگىزىنشى كۇنى سەگىزىنشى شىنىداعى ءدارىنى قۇيعاندا استاۋدىڭ ىشىندە اۋناپ ء
دەگەن تىلگە كەلىپ جاتادى. توعىزىنشى كۇنى توعىزىنشى شىنىداعى ءدارىنى قۇيا بەرگەندە كوكتەن « جاق-جاق»

ازىرەيىل پەرىشتە ءتۇسىپ، باالنىڭ قولىنداعى ءدارىنى توگىپ جىبەرەدى. ەكى تىرىلۋگە زاڭ جوق دەپ، سونىمەن 
 دەپ جاتىر دەيدى.« جاق-جاق»گە دەيىن دەپ جاتىپ قاالدى. ءالى كۇن« جاق-جاق»
 . بار وندا، اكەل مۇندا43

بۇرىنعى زاماندا ءبىر پاتشا بار ەكەن، ول پاتشانىڭ ءبىر جاقسى ءۋازىرى بولىپتى. سول ءۋازىر تاعدىر جەتىپ ءولىپتى. 
 ولگەن ءۋازىردىڭ ءبىر جاقسى باالسى قالىپتى. باالنى پاتشا شاقىرىپ الىپ:

 :سوندا تۇرىپ باال. دەپتى—ىڭ ورنىنا قىزمەت قىلىپ، ءۋازىر بولۋعا جارايمىسىڭ؟ناكەڭ ماعان سەن—
 .بەرىپتى جاۋاپ دەپ—ەدىم، جارار ۇناتساڭىز، ۋازىرلىككە سىز—ء 

پاتشا ونى قابىل كورىپ، ۋازىرلىككە االدى. باال پاتشاعا كۇنىنە توقسان ۇيرەك اتىپ بەرىپ قىزمەت ەتەدى جانە 
 ۇيىرسا دا، اكەسىنەن ارتىعىراق ەتىپ ورىنداپ، پاتشاعا جاعىمدى بوالدى.قانداي قىزمەتكە ب

كۇندەردە ءبىر كۇن باال كول جاعاالپ، ۇيرەك اتىپ كەلە جاتىپ، توقسان ءتۇرلى بەدەرلەنگەن ءجۇنى بار ءبىر 
 ۇيرەكتى اتايىن دەپ، مىلتىعىن كوتەرگەندە، ۇيرەك سويلەپ قويا بەرەدى:

ڭىز. مەن قيىر پاتشانىڭ قىزى ەدىم. وسى كولگە شومىلىپ جۇرگەندە، ەكى اپامنان اداسىپ ااتپ مەنى ءۋازىر، ەي،—
 .ىپتىجالىن دەپ—قالىپ، سونان بەرى جالعىز ءجۇرمىن. ەگەر اتپاساڭ، سەنىڭ سۇيىكتى قالىڭدىعىڭ بواليىن،

 جىگىت:
 .دەپتى—اتپايمىن، كىرسەڭ سۋرەتىنە قىز—

سۋ جاعاسىنان شىعىپ، باالعا ءتيىپ، ەكەۋى ءبىر ءۇي سالىپ، مەكەن ەتىپ ۇيرەك سۇلۋ قىز سۋرەتىنە كىرىپ، 
 جاتىپتى.

باال پاتشاعا بارماي كەتكەن سوڭ، پاتشا باسقا ەكى ۋازىرىنە ىزدەتەدى. ەكى ءۋازىر ىزدەپ، داريا جاعاسىنداعى ۇيگە 
ىن الردىڭ ىزدەپ كەلگەنىن ءبىلىپ، التكەلىپ قاراسا، ۇيدە ءۋازىر وتىر، قاسىندا ءبىر التىن ساندىق جاتىر ەكەن. بۇ

 ساندىق بولىپ جاتقان ءۋازىر باالنىڭ كەلىنشەگى، پەرى قىزى ەكەن.
 ەكى ءۋازىر پاتشاعا بارىپ:

 .دەيدى—جاتىر، قۇشاقتاپ ساندىق التىن ءبىر جاقسىراق سىزدىكىنەن ۋازىرىڭىز—ء 
 پاتشا:

 .بەرەدى جارلىق دەپ—!كەل الىپ ونى—
 قىز كۇيەۋىنە:

نەشە كۇندەي اۋىرىپ جاتقانىمدا، كوڭىلىمدى سۇراۋعا ءبىر كىسى جىبەرمەدىڭىز، »پاتشا شاقىرتۋى مۇمكىن.  نىسە—
 .دەيدى—ايت، وكپە دەپ—«تىم بولماسا، جولداس اقىم ءۇشىن، ءوزىڭىز كەلىپ، ءحالىمدى بىلمەدىڭىز!

 نەگە كەلمەگەنىن سۇرايدى.ەكى ءۋازىر كەلىپ، باالنى پاتشاعا الىپ بارادى. پاتشا باالدان ونىڭ 
 باال تۇرىپ:

 .دەيدى—وكپەلەدىم، سۇراتپاعانىڭىزعا ءبىر كوڭىلىمدى جاتقانىمدا اۋىرىپ كۇندەي نەشە—
 بۇركىت ءبىر بار ءجۇنى بەدەرلەنگەن ءتۇرلى توقسان شاھاردا پالەن. ءبىلدىم تاپقانىڭدى التىن جاقسى دە مەنەن—
 .شاپات دەيدى—الىپ كەل. ەگەر دە الىپ كەلمەسەڭ، باسىڭدى االم! تتىبۇركى سول ىشىندە جۇمانىڭ ءبىر بار،

ءۋازىر باال ۇيىنە قايتىپ كەلىپ، ۋاقيعانى ايەلىنە ايتادى. ايەلى ءبىر ورامالعا ۇشكىرىپ قويادى، ورامال بۇركىت  
 بوالدى. ءۋازىر ونى پاتشاعا الىپ بارادى.

 پاتشا ءامىر ەتەدى:
ءتۇرلى قۇبىلعان ءبىر ايۋ بار، ءبىر جۇمادان قالدىرماي سونى الىپ كەل. ايتىلعان  توقسان ءجۇنى شاھاردا پالەن—

 .دەيدى—كۇننەن قالساڭ، باسىڭدى االمىن!
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باال ۇيىنە قايتىپ كەلىپ، ۋاقيعانى ايەلىنە بايان ەتەدى. ايەلى دۇعا وقىپ، ورامالدى ايۋ قىلىپ بەرەدى. ايتىلعان 
 بارادى. پاتشا ۇندەمەستەن ايۋدى الىپ قاالدى دا، ۋازىرلەرىن شاقىرىپ الىپ: كۇنىندە ايۋدى پاتشاعا الىپ

 ىمنىڭجۇمىس تاپسىرعان ول ەدىم، جىبەرىپ سوعان ءۇشىن جازاسى ءۋازىرىمدى ەدى، بار جول ەكى كەلمەسكە بارسا—
عان نارسەنى تاپسىر ەگەردە. جۇمسايىن سوعان تابىڭدار، جول ءبىر سەندەر ەندى ال،. كەلدى ورىنداپ دە ءبارىن

الىپ كەلمەسە، باسىن االمىن، كەلمەي قاشىپ كەتسە، ونان ارمەن كەتسىن. ەگەردە مەن جۇمسايتىن بارسا كەلمەس 
 .دەپتى—جولدى تابا الماساڭدار، سەندەردىڭ باستارىڭدى االمىن!

لەتىن بارسا كەلمەس جولدى بى» ۋازىرلەر پاتشادان قىسىلىپ، ەكەۋى ەكى ەتەك التىن الىپ، شاھاردى اراالپ قىدىرىپ:
 :كىسى رسوقى ءبىر كەزدە تۇرعان ساسىپ بىلمەي، ەشكىم. ساالدى جار دەپ—،«كىسى بولسا، وسى التىندى بەرەمىز

 .دەيدى—جوق، قيىنى سونان جول، دەگەن «اكەل مۇندا دا بار وندا» جول، كەلمەس بارسا—
 ەكى ءۋازىر پاتشاعا كەلىپ:

 .دەيدى—دەگەن جەر،« دا مۇندا اكەل بار وندا» جولى، كەلمەس بارسا—
 پاتشا ءۋازىر باالنى شاقىرىپ الىپ:

 .دەيدى—!االمىن باسىڭدى كەلمەسەڭ شەيىن جىلعا ءبىر. كەل تاۋىپ جەردى دەگەن «اكەل مۇندا دا بار وندا»—
 ءۋازىر ۇيىنە كەلىپ، پاتشانىڭ جارلىعىن ايەلىنە ايتادى. ايەلى: 

—،«وندا بار دا مۇندا اكەل»جايدى تۇسىندىرەدى. -دى دە، ايەلى كۇيەۋىنە ءماندەي—ەدى؟ پاتشا زالىم قانداي—
 .ارااليسىڭ شاھارىن پەرى بىالي مۇنان. تابىلمايدى جەرىنەن ادامزات

 ساعان مىنا ءبىر ورامالدى بەرەمىن.
 ءسۇرت. ءوزىڭ كەلگەنشە وسىكىسى ۇيىنە قونعاندا، كىسى ورامالىنا قولىڭدى، ءجۇزىڭدى سۇرتپە، وسى ورامالعا 

 قاال قوشتاسىپ كۇيەۋىمەن دەپ—ۇيدە پەش بولىپ تۇرامىن. ولسەڭ، ورامال ءوزىمدى تابادى، سودان بىلەمىن،
 .بەرەدى

ۇيقاي داۋىس ەستىلەدى. -جۇرە ءبىر شاھارعا جەتەدى. شاھاردا ەشبىر جان كورىنبەيدى، تەك ايقاي-ءۋازىر جۇرە 
ءۋازىر بىلمەيدى. كوشەدە جۇگىرىپ بارا جاتقان بىرەۋدى ەتىگىمەن قاعىپ قالعان ەكەن،  داۋىستىڭ قايدان شىققانىن

—،«كەنادامزاتتىڭ سالقىنى تيگەن ە»ول تالىپ قالىپتى. بارلىق پەرىلەر ونىڭ باسىنا جيىلىپ، كىتاپقا قاراسىپ: 
 اپ سۇرايدى.جاۋ ونان سىپاتشا پەرى. بارادى الىپ پاتشاسىنا تاۋىپ، ءۋازىردى جاتقان بۇعىپ دە، دەپتى

 .دەيدى—بەيشارامىن، جۇرگەن ىزدەپ «اكەلدى مۇندا دا بار وندا» امىرىمەن، پاتشامنىڭ وز—ء 
 پەرى پاتشاسى قىزمەتكەرلەرىنە:

 .دەپتى—بەرىڭدەر، قويا بوساتىپ تويعىزىپ تاماققا باالنى—
ورامالىن كورىپ، قايدان العانىن سۇرايدى. سول كەزدە پاتشانىڭ حانىمى ءۋازىر باالنىڭ بەتىن ءسۇرتىپ وتىرعان 

 ءۋازىردىڭ وزىمدىكى دەگەنىنە بولماي، شىنىن ايتپاسا باسىن الماقشى بوالدى. ءۋازىر قورىققانىنان:
 .ايتادى شىنىن دەپ—ەدى، ورامالى ايەلىمنىڭ—

 سوندا پەرى پاتشاسىنىڭ حانىمى:
سونىڭ ورامالى ەكەن عوي. جۇمىسىڭدى  ەدى، عالعانجو ءسىڭىلىم كىشى جۇرگەندە، ويناپ كولدە داريعا، اھ،—
 .دەيدى—ايت،
 .باال دەيدى—جۇرمىن، ىزدەپ «اكەلدى مۇندا دا بار وندا»—
 .دەيدى—ىزدەتەمىن، بولسا جوق بەرەرمىن، الىپ بولسا شاھاردا وسى بىلەر، ول كەلسىن، باباڭ—
 باال بۇل شاھاردان تابا الماي، باال كەتە بەرەدى.« وندا بار دا مۇندا اكەلدى»ءبىراق،  

جۇرە ءبىر شاھارعا كەلەدى. بۇل شاھاردا جان جوق. كوشەدە كەتىپ بارا جاتقان ءبىر باالنى قاعىپ -ول جۇرە
 جىبەرگەن ەكەن، پەرىلەر جيىلىپ كەتىپتى دە ءۋازىردى ۇستاپ، پاتشاعا اپارىپتى.

 .پاتشا دەپتى—ادامسىڭ؟ جۇرگەن ىزدەپ نە—
 .دەيدى—ىزدەپ جۇرگەن بەيشارامىن،« دا بار دا مۇندا اكەلدىون» امىرىمەن، پاتشامنىڭ وز—ء 

پاتشا ونى ءوزىنىڭ ۇيىنە قوناق بولۋعا جىبەرەدى. ول پاتشانىڭ ۇيىنە كەلىپ، تاماق ءىشىپ وتىرعان كەزدە ءجۇزىن 
 پاتشانىڭ حانىمى:ورامالىمەن سۇرتكەن ەكەن، 

 .دەپتى—دىڭ؟ال قايدان عوي، ورامالى ءسىڭلىمنىڭ مەنىڭ ورامال مىناۋ—
 ءۋازىر باال شىنىن ايتىپتى. 

 دەيدى—ايت، جۇمىسىڭدى ورامالى، ءسىڭلىمنىڭ كىشى مەنىڭ كەتكەن اداسىپ جۇرگەندە شومىلىپ توماركولدە—
 .حانىم

 ءۋازىر: 
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 .دەپتى—ەدى، «اكەل مۇندا دا بار وندا» ىزدەگەنىم،—
 .حانىم دەيدى—دىرىپ بەرەدى،ال بولسا، جوق بەرەدى، الىپ بولسا، بار كەلسىن، باباڭ حان—

 پەرى پاتشاسى كەلىپ، بارشا ۋاقيعانى سۇراپ بىلەدى دە:
 .ساالدى جار ەلىنە دەپ—ما؟ بار بىلەتىندەرىڭ «اكەلدى مۇندا دا بار وندا»—

 اقا:سوندا قۇدىق ىشىندە جاتقان ءبىر ب
 .دەپتى—ايتامىن، بەرسەڭ التىن بىلەمىن، مەن—

 پاتشا قۇدىقتاعى باقاعا التىن توگىپ بەرگەن ەكەن، ول:
 .دەپتى—اكەلەمىز، بارىپ كەمەمەن سول جاسات، كەمە مەرۋەرتتەن ىنجۋدەن، گاۋھاردان، شەبەرلەرگە—

ەندە ءمىنىپ، ساپارعا جونەلىپتى. بىرنەشە كۇندەر وتكپاتشا ايتقانىن ازىرلەگەننەن كەيىن، باقا ۋازىرمەن ەكەۋى كەمەگە 
 دەپ سۇرايدى.—«كوزىڭە نە كورىنەدى؟»باقا: 
 .ءۋازىر دەپتى—كورىنەدى، ەل قالىڭ ءبىر جاعىندا ار داريانىڭ—
 ەسپەگەنسويل ەشكىممەن جىبەرمەگەن، كىسى ۇيىنە تۋعالى پاتشاسى. ەل پاتشالى زور ۇلكەن—ەل كورىنگەن ول—
ءوزى  لسە، پاتشانىڭبى ەكەنىڭدى ادام كەلگەن جۇرتتان جات. بار سارايىنا پاتشانىڭ بەتىڭدە تۇسكەن كەمەدەن. ادام

دەر. ءبىر ساماۋرىن شاي، ءبىر تاباق ەت « وندا بار دا مۇندا اكەل»شىعار. سەن وعان سالەم بەر، ول قارسى االر. 
 شىپ، ەكىنشى اياق شايىڭدى سول جىگىتكە بەر. ەگەردە ولالىپ، ءبىر جىگىت جەتىپ كەلەر. ءبىر شىنى اياق شاي ءى

 .كەتەدى ىپءتۇس دارياعا باقا دە دەيدى—ولگەنىڭ،—ىڭنىڭ بولعانى، ىشپەسەجول—جىگىت بەرگەن شايىڭدى ىشسە
 ءۋازىر پاتشانىڭ سارايىنا كەلگەن ەكەن، پاتشا ءوزى شىعىپ قارسى الدى دا، كىرگىزەدى. 

 پاتشا:
 ى.دكەلە جەتىپ جىگىت ءبىر الىپ، ەت تاباق ءبىر شاي، ساماۋرىن ءبىر ەكەن، دەگەن «اكەل مۇندا دا بار وندا»—
ءۋازىر ءبىر شىنى اياق شاي ىشەدى، ەكىنشى شىنى اياق شايدى الگى جىگىتكە بەرەدى. جىگىت شايدى الىپ ىشكەن  

 كەزدە پاتشا وتىرىپ:
—،باراسىڭ وعان سەن. ەكەن جىگىت شىققان كورىپ قىسىم نپاتشاسىنا بۇل. «اكەل ءمۇندا دا بار وندا» اي،—ء 

 .دەپتى
 ويالنباستان:« وندا بار دا مۇندا اكەل»

 سۋ اياق نىشى ءبىر تۇگىل، شاي اياق شىنى ءبىر ەشكىمگە ەدىم، ەتىپ قىزمەت بەرى تۋعاننان سىزگە! تاقسىرىم—
 ەردى،ب ماعان ەكىنشىسىن دە، ءىشتى ءوزى اياقتى شىنى ءبىر بۇل. بارامىن جىگىتكە بۇل مەن ەدىڭ، بەرمەيتىن
 ءوزى ،بەرىپ قويا مىنگىزىپ كەمەسىنە ءۋازىردى دەپ—ۋى كەرەك،بولما ادام تەگىن بۇل. ىستەدى بىردەي قۇرمەتتى
 .بولىپتى بارماقشى سوڭىنان

ءۋازىر داريانىڭ ورتاسىنا بارعان كەزدە ارتىنان جاڭاعى جىگىت قۋىپ جەتىپتى. ەكەۋى كەلە جاتسا، الدىڭعى جاقتان  
 قالىڭ كەمە كورىنەدى.
 سوندا جىگىت ۋازىرگە:

بىزدى تاماشاعا قورشاپ كەلە جاتقان كەرۋەن. توعىز مىڭ كەمەنىڭ ءارقايسىسىندا مىڭنان ء كەمە مىڭ توعىز مىناۋ—
ى بار. سوالردى ءبىز قوناق قىاليىق. ەگەر كەرۋەن باسى مەنى سات دەسە، الدىڭعى كەمەدەگى كوك ساندىققا كىس

 .دەيدى—سات تا جۇرە بەر. ءوزىڭ شاھارعا بارعانشا مەن دە بارارمىن. ءبىراق، سول ساندىقتى اشپاعايسىڭ،
تاباق ەتپەن قوناق ەتتى. كەرۋەن باسى  ەكەۋى توعىز مىڭ كەمەدەگى بارلىق ادامدى ءبىر ساماۋرىن شاي، ءبىر

 ۋازىرگە:
 .دەيدى—ساتامىسىڭ؟ جىگىتىڭدى مىنا—
 .ساتامىن—
 سۇرايسىڭ؟ نە—
 .سۇرايمىن ساندىقتى كەمەدەگى الدىڭعى—

 كەرۋەن باسى ۇندەمەي جۇرە بەرگەن ەكەن، قاسىنداعى جولداستارى:
 دەپ—!كورەيىك قىزىعىن دە جىگىتتىڭ مىنا ەندى قوي، كوردىك قىزىعىن ساندىقتىڭ كوك بەرى باياعىدان—

 .شۋالپتى
 ادى.كەلە داريادان شىع-الىپ جونەلەدى. ءۋازىر كەلە« وندا بار دا مۇندا اكەلدى»اقىرىندا والر كوك ساندىقتى بەرىپ، 

 ،مىنەرگە اتى جوق، كيەرگە كيىمى جوق، ىشەرگە تاماعى جوق، ءبارى بىتكەن، سونداي اۋىر حالدە وتىرعان كەزدە
 جەتىپ كەلىپتى. ەكەۋى تاماقتانىپ، تىڭايعاننان كەيىن ءۋازىر:« وندا بار دا مۇندا اكەل»

 .دەيدى—اششى، اۋزىن بار؟ كەرەمەت نە ساندىقتا كوك مىنا—
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جىگىت ساندىقتىڭ كىلتىن ءبىر بۇراعاندا، جاڭبىر جاۋادى، ەكىنشى بۇراعاندا، قار جاۋادى، ءۇشىنشى بۇراعاندا، داۋىل 
ىعا كۇي تارتىپ، بارابان قاعىپ ش« جاۋ قايداالپ»كۇننىڭ كوزى اشىالدى. تاعى ءبىر بۇراعاندا قالىڭ اسكەر، بولىپ، 
 كەلەدى.
 كەتىپتى. كىرىپ ساندىققا قايتادان ەكەن، دەگەن—«جاۋ جوق، جاتىڭدار!»جىگىت: 

اي ڭ ايەلى الدىنان شىعىپ، قۇشاقتەندى ءبىر بۇراعان ەكەن، باياعى داريانىڭ جاعاسىنداعى ۇيىنە كەلىپتى. ءۋازىردى
قانشا تاماشا سارايالر تۇرعىزىپ قويىپتى. پاتشا جارقىراعان « وندا بار دا مۇندا اكەل»االدى. تاڭ اتقان سوڭ قاراسا، 

 .جىبەرىپتى ءۋازىرىن ەكى دەپ—،«نە عاجاپ ەكەن، ءبىلىپ كەلىڭدەر»سارايالردى كورىپ: 
 ۋازىرلەر بارعان ەكەن:

 .سارايداعىالر دەپتى—كورسىن، تاماشا كەلىپ، جيىپ جۇرتىن بارلىق قاراعان وزىنە كەلسىن، ءوزى پاتشا—
پاتشا بۇل سوزىنە قاھار قىال الماي، جۇرتىن جيىپ بارادى. پاتشانى بيىك مۇناراعا وتىرعىزادى دا كەلگەن حالىققا 

ەي كۇتەدى دە، پاتشاعا بارلىق كەرەمەتتەرىن ەكەۋ ارادان ءبىر ساماۋرىن شاي، ءبىر تاباق ەت بەرەدى دە، ءبىر كىسىد
كوك ساندىقتى اشىپ جىبەرىپ، قوناقتىڭ ءبارىن قىرعىزىپ « وندا بار دا مۇندا اكەل»كورسەتىپ بولعاننان كەيىن، 

 تاستاپتى.
 تىرىلىپء قايتا قوناقتار بارشا قىرىلعان دە، كىرەدى ساندىققا قايتا اسكەرلەر سوڭ، دەگەن—ر!جاتىڭدا جوق، جاۋ—

 .كەتەدى
 بارشاسىن بيىك مۇنارادان كورىپ وتىرعان پاتشا قورىققانىنان ۇندەمەي، ۇيىنە قايتىپ كەلگەننەن كەيىن، ەلىن جيناپ:

—ەر. ەگەر الىپ بەرە الماساڭدار، مەن پاتشا بولمايمىن،بەرىڭد الىپ ماعان «اكەلدى مۇندا دا بار وندا» سىزدەر—
 .دەيدى

الىپ بەرەمىز دەسەك، ماناعىداي قىرعىن كورەمىز، الىپ بەرمەسەك، پاتشامىز بىزگە قاھار »دى: حالقى كەڭىنەن كەڭەسە
ن اتشاسىپ دە كەلەدى اقىلعا دەگەن—،«قىالر. ودان دا وسى پاتشانى ءولتىرىپ، سول ءۋازىردى پاتشا قويايىق

 قويادى. ءۋازىر ەتىپ« وندا بار دا مۇندا اكەلدى»ءولتىرىپ، ءۋازىردى پاتشا سايالپ، 
 . قاراتاي44

—سىكىشى ەڭ تورىتاي،—ورتانشىسى سارىتاي،—ەرتە زاماندا ءۇش اعايىندى جىگىت بولىپتى: ۇلكەنىنىڭ اتى
 .قاراتاي

جىگىتتەر اڭ اۋالۋمەن كاسىپ ەتىپتى. ءار كۇندە كىشىسى اڭعا شىعىپ اڭ اۋالدى، ۇلكەن سارىتاي ۇيدە قالىپ 
 اڭشىالرعا اس دايارالۋشى ەدى.

ءبىر ۋاقىتتا سارىتاي ۇيدە وتىرىپ ەت ءپىسىرىپ وتىرسا، داالدان ءبىر زور داۋىس ەستىلدى. سارىتاي قورىققانىنان  
جان ورنىنان تۇرا كەلىپ، داالعا شىقتى، داالدا ول نە كوردى؟ ساقالى قىرىق تۇتام، بويى بارماقتاي، ءتۇسى -جالما

 سۋىق ادامدى كورىپ قورىققانىنان ولە جازدادى.
. دەپ—«مەنى اتتان ءتۇسىرىپ ال!»قۇدايدىڭ كەم جاساعان بايعۇسى سارىتايعا قاتتى اقىردى، ءھام وعان بۇيىردى: 

وشاق  گە اكەلدى. ۇيدە ەتۇي ءھام ءتۇسىپ، اتىنان كەلىپ جەتىپ شالعا قورىققانىنان كەتىپ، شىعىپ ەسى سارىتاي
 ۇستىندە تۇر ەدى.

 ەلتىرەك ورنىنا بۇيىرعانىن بارشا ونىڭ سارىتاي بايعۇس. بۇيىردى دەپ—،«ەت بەر»ەرگەجەيلى شال سارىتايعا: 
 .قويدى الدىنا قوناعىنىڭ شاقىرماعان الىپ، ءتۇسىرىپ ەتتى قازاننان. باستادى

قوناق كىرپىك قاققانشا تاباقتى تازاالپ، تاعى دا ەت سۇراي باستادى. سارىتاي قازاننان ءبارىن الىپ جالماۋىز قارتقا 
 بەردى.

ءبىر جاپىراق ەتتىڭ ارتىنان ءبىر جاپىراق ەت ءبىزدىڭ باتىردىڭ اۋزىنا قاراي جۇمارالنعان ۋاقىتتا سارىتايدىڭ كوزى  
 ىلەسپەدى.

 استان سوڭ قوناق اتىنا ءمىنىپ ۇيىنە قايتتى. سارىتاي ىنىلەرى اڭنان كەلگەن شاقتا بولعان ۋاقيعانى والرعا ايتتى.
قاراۋىلداۋعا، ءھام اس دايارالۋعا ورتانشىسى تورىتاي قالدى. وعان تاعى دا باياعى ءبىزدىڭ الىپ ەكىنشى كۇن ءۇيدى 

ۇي ء پ،قالى ۇيدە كەلدى قاراتايعا—كەلدى ءھام بۇل كەلە قازاندى تازاالپ ۇيىنە قايتتى. مىنە، كەزەك ەڭ كىشىسى
 كۇزەتىپ، اس دايارالپ تۇرۋعا.

 ەتتەن شىڭعىرعان داۋىس ەستىلدى.قاراتاي ولەڭ ايتىپ وتىر ەدى، كەن
قاراتاي باتىر داالعا شىعىپ كوردى قىرىق تۇتام ساقالدى شالدى. باياعى ادەتىنشە ەرگەجەيلى قاراتايعا قىشقىردى. 

 .دەپ—«مەنى اتتان ءتۇسىرىپ ال»
ىزمەتكەرى مۇندا قبىزگە كەلگەن قوناق اتتان ءوزى دە تۇسەتىن. ونىڭ ءۇشىن »قاراتاي قورىقپاي، جاي تۇرىپ ايتتى: 

 .دەپ—،«جوق

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1396 bet 

قاراتايدان قارسىلىق كورگەن سوڭ ءبىزدىڭ باتىر ەرگەجەي شال اقىرىن جۇمساپ، ءھام داۋسىن تومەندەتتى. 
قيمىلداماي، ەشبىر جايتاقتاماي، بوس باالنىڭ تۇرعانىن كورىپ، ەرگەجەيلى اتتان ءوزى ءتۇسىپ، ءھام ەت اسۋلى 

 .دەپ—«سەن ماعان قازاننان ەت الىپ بەر!»يلى قاراتايعا قاراپ ايتتى: تۇرعان ۇيگە ءوزى كىردى. ەرگەجە
جارىقتىق بوس باال قازاننان ەتتى ءتۇسىردى، تاباققا سالدى. شاقىرماعان قوناقتىڭ الدىنا قويدى. قوناق ەتتىڭ ءبارىن 

 ىمىز بۇرىن ءبىر تاباقتانبىزدىڭ قوناقتار»جەپ تاعى دا زورالي باستادى ەت سۇراپ. سوندا قاراتاي وعان ايتتى: ء
 ايتساق اڭنان والر. بار سىباعاسى دا اعاالرىمنىڭ مۇندا—كوپ جەمەيتىن ەدى، ءھام سۇراۋدىڭ دا رەتى جوق، سەبەبى

 .دەيدى—«كەرەك جەسە ەتتى قالعان قازاندا ءھام كەرەك،
ىڭ ءوز جاس ادام ەرگەجەيلىن اق ەتتى بيلەي باستادى.-جىگىتتىڭ بۇل ايتقانىنا ءىلتيپات ەتپەي ەرگەجەيلى ءوزى

بەتىمەن ىستەگەن ىسىنە نامىستانىپ، جىگەرى قايناپ الىسۋعا بار كۇشىمەن ۇمتىلىپ، ۇزىن ساقالىنان الدى. ىلەزدىڭ 
 اراسىندا زور توبەلەس بولدى. اقىرىندا قاراتاي جەڭىپ، شالدى ساقالىنان ۇلكەن بايتەرەككە بايالپ قويدى.

ءۇزىپ الدى دا قاشۋعا بەت قويدى. ەرتەڭىندە باالالر كوردى شالدىڭ بايتەرەكتە جوق تۇندە ەرگەجەيلى ساقالىن 
ەكەنىن. ءبىراق ورنىندا باياعى ءوزى بايالعان ساقالى بايتەرەكتە قالىپتى. باالالر كەگىن الۋعا ويالپ ءجۇر ەدى، قۋعا 

قىرىندا تەسىككە كەلدى. قاراتاي ءوزىنىڭ ارتىنان كەتەدى. جىگىتتەر كوپ ىزدەپ ەندى ەش جەردەن تاپپادى. مىنە، ا
تىلەۋى بويىنشا ارقاننان ۇستاپ تومەن قاراي ءتۇسىپ كەتتى. اعاالرى ارقاندى ۇستاپ قالدى. شۇڭقىر تۇبىندە ول 
ءبىر اپپاق سۇتتەي ءبىر ءۇيدى كوردى. قاراتاي بۇل ۇيگە كىردى، ۇيدەگى سۇلۋ ءۇش قىزدى كوردى. ءۇش سۇلۋ 

ن سوڭ ءتيىستى ادەپپەن تۇرا كەلىپ، ورىندارىنان تاعزىمشىلىق كورسەتىستى. سۇلۋالر ۇندەمەي جاس ادامدى كورگە
پ. دە« قارىنداستارىم، ساقالسىز، بويى ءبىر تۇتام كىسى كوردىڭدەر مە؟»تۇردى. قاراتاي والرعا قاراپ سۇرادى: 

 ول! زايايمى سەنى ءبىز ولتىرەر، نىسە بارساڭ، زالىمداردان، ول ساقتانعايسىڭ جىگىت،—.قىزدار دەدى—كوردىك»
 توبەلەس ول ەگەردە». ەندى قاراتاي دەيدى—«!زالىمعا ول بارامىن مەن! جوق». «جاتادى ۇيدە كورشى ءبىزدىڭ

—،«سىزگە بولىسار ەدىك»ەپ قاراتاي سۇرادى. د—«ەدىڭىزدەر؟ بولىسار قايسىمىزعا سىزدەر سۇلۋالر باستاسا، ەتە
 الىسىپ، كوپ ونىمەن قاراتاي. قويدى بەت قاراي ۇيگە جاتقان قاشقىن سىيىنىپ، قۇدايعا جىگىت قىزۋ. قىزدار دەدى

 اراپق ەرگەجەيلىگە قاندىرۋعا ءشولىن سوڭ، كەلگەن ىشكىسى سۋ قاراتاي. شارشاپ باستادى ازايا كۇشى اقىرىندا
 دىوسىنداي اق-كوپتەن قارت. دەپ—«قارت، جىبەر مەنى سۋ ىشۋگە!»راتاي وسىنداي ءسوز تولعايدى: قا ءبىزدىڭ
. سۇرادى ۋس ىشۋگە والردان كەلىپ، سۇلۋالرعا تانىس باياعى قاراتاي. بەردى رۇقسات باتىرعا ءبىزدىڭ تۇرعان، تىلەپ

ۇش بەرەتىن سۋ بەردى. قاراتاي سۋدى ءىشىپ، ك ادامعا بەرمەي، سۋ جاي باالعا بوز جاس( مويىندار كوك) سۇلۋالر
نىن دەنەسى سەزدى. ەرگەجەيلىنىڭ سۋ ىشكىسى كەلدى. ول دا قىزدارعا كەلىپ سۋ سۇرادى كوپ كۇشتىڭ پايدا بولعا

والردان. ايالكەر، مىكىر كوك مويىندار سۇيمەيتىن شالىنا ادامنىڭ كۇشىن ازايتاتىن سۋ بەردى. كوكمويىن سۇلۋالردىڭ 
دى ءولتىردى دە، ءبىر تىلەگەن سۋىمەنەن كۇشەيگەن قاراتاي ءبىر قويىپ قىزداردىڭ سۋىمەن كۇشى كەتكەن شال

 مۇراتىنا جەتتى.
م، نەگە سۇيىكتى سۇلۋالرى»شالدى ءولتىرىپ قاراتاي وزىنە جاقسىلىق ەتكەن سۇلۋالرىنا كەلدى، ءھام والرعا ايتتى: 

دەپ. وسى « سىزدەر جەر استىندا تۇراسىزدار، شىراقتارىم، سىزدەردى قۇداي ۇرعان زالىم الىپ قاشقان جوق پا؟
ءسوزدى ەستىگەن شاقتا سۇلۋالردىڭ كوزدەرىنە جاس تولىپ، باسىن تومەن سالىپ، ەڭ ۇلكەنى كوزىندەگى جاسىمەنەن 

 ءوزىنىڭ قايعىلى حيكاياتىن باستادى:
دە . ءبىز ۇشەۋمىز ءبىر تۋىسقان. جەر ۇستىنايتايىن حيكايامدى ءوزىمنىڭ مەن تىڭداعايسىڭ، سالىپ زەيىنىڭدى»—

دەگەن ءتاۋىر بايدىڭ قىزدارى ەدىك. ول ءبىزدىڭ اتامىز ءبۇتىل دۇنيەگە ماعلۇم ەدى. ءوزىنىڭ تۇرۋشى سارمانقۇل 
 ناعىز التىننان سالدىرعان ءايبات سارايىمەنەن ءھام باقشاسىمەنەن، ونىڭ ىشىندە ءارتۇرلى دۇنيەنىڭ كەرەمەتى بار ەدى.

ن شەشەمىزدىڭ كۇڭىنىڭ قاراۋىنشا باقشاعا بارىپ، بىزدەر وسى ءايبات سارايدىڭ ىشىندە تاربيەلەنىپ ەدىك. ءار كۇ
سايران ەتۋشى ەدىك، بەينە ءبىر ۇجماقتىڭ قۇسىنا ۇقساپ سايراپ مەرەكە ەتۋشى ەدىك. ول باقشانىڭ ىشىندە ءار 
قۇستار سايراپ، گۇلدەر جاقسى ءيىس بەرىپ، كۇمىستەي سۋالرىمەنەن بۇالقتار اعىپ، جىل بويىنشا ءارتۇرلى جەمىستەر 

 سىپ تۇرۋشى ەدى.ءپى
باقشانىڭ قىزىعىمەن الدانىپ كەشتىڭ بولعانىن ءبىز بىلمەي قالىپپىز. كەنەتتەن كۇن تۇنەرىپ، جاي جەل بولىپ، 

سويتە ۇلعايىپ داۋىل تۇردى. كۇن كۇركىرەپ، ناجاعاي ويناپ جەر سولقىلدادى. بىلىنبەي بىزدەردى ءبىر -سويتە
 ءبىز وسى اق ءۇي ىشىندە پايدا بولدىق.جۇمعانشا -نارسە تومەن تارتتى. كوز اشىپ

وسى ءۇيدىڭ يەسى ەرگەجەي قارت، ونى سەن جىگىت، ءقازىر ءولتىرىپ تاعدىرمەن وسىنشا كەمدىككە كىرىپتار بولعان 
ءبىزدى قۇتقاردىڭ. سەنىڭ سيپاتىڭدى، ءوزىمىزدىڭ قۇتقارۋشىنى كورىپ تۇرمىز. ءبۇتىل ءومىرىمىز بويىنشا قۇدايدان 

 يتقانا بايعۇستىڭ ادام جاس. دەپ—«ءبىزدى كابابتان قۇتقارعانىڭىز ءۇشىن سىزگە زور راحمەت ەتسىن!تىلەرىمىز 
 .قاپاالندى كوپ باقىتسىزدىقتارىنا كەلىپ، راقىمى سوزىنە
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ول وزىنە ءوزى مىندەت ەتتى، باقىتتىڭ قۇسىن بۇالردىڭ باسىنا قوندىرۋعا، جارىق دۇنيەنى كورسەتىپ نەكەلەندىرىپ 
 ا.قوسۋع

قاراتايدى ارقان ۇشىنا بايالپ تەسىككە جىبەرگەندەگى وسى ارقان ۇشىنا ۇلكەن قىزدى بايالپ تارت دەگەندەي بەلگى 
ەتكەندە، اعاالرى ارقاندى تارتىپ كوتەرىپ الىپ، قۇدايدىڭ جارىعىن كورسەتتى. ارقان ۇشىندا ءىنىسىنىڭ ورنىندا 

ىزىپ ايتۋعا مۇمكىن ەمەس! جۇرەكتەرىنە قان تولىپ بەينە اقىماق قىزدى كورىپ، شوشىپ كەتكەندىكتەن، ءتىپتى جەتك
ايەلشە اقىرا باستادى. اقىلدى قىز وقيعانىڭ بارشاسىن ايتىپ ەدى، جىگىتتەر بوسىلدى. ارقاندى تاعى تومەن جىبەرىپ، 

ا عىنا قىزىعىپ، الۋعاق جامان اعاالرى! الگى قىزداردىڭ سۇلۋلى-قىزداردى جارىققا شىعاردى. ويباي، قاراتاي، قانداي
تاالپ ەتىپ، وسىنداي زالىمدىق ىسكە بەل بايالدى. قاراتايدى جەر استىندا قالدىرىپ، وزدەرى ءبارى دە قىمبات 
باعالى تابىستارىمەن جونەلدى. ەكى جىگىتتىڭ دىنسىزدىگىن كورىپ كىشى قىز بارىنەن سۇلۋ، ءھام اقىلدى ەدى، ەكى 

ەي، جاقسى جىگىتتەر، نە سەبەپتەن ماڭگى ازاپقا وزدەرىڭىزدى ءىنىڭىزدى »ى: مىرزاعا قاراپ ءبىر ءسوز ايتقان
ندارىڭىز اق وسىنداي تازا جىگىتتى ولىمگە قيعا-تاستايسىزدار؟ نەندەي جازاسىمەن وسىنداي ازاپقا اليىق؟ شىندارىڭىزبەن

ىزدار، بىرەۋدى باقىتسىز ەتىپ با؟ قاراتاي سىزدەردى دە، بىزدەردى دە قۇتقارۋشىمىز ەمەس پە؟ قۇدايدان قورقىڭ
باقىتتى بوالمىن دەپ ويالماڭىزدار. سىزدەر ەش ۋاقىتتا باقىتتى بولمايسىزدار، بۇگىن بولماسا ەرتەڭ ونىڭ كەبى 

 «.باستارىڭا كەلەدى. قۇداي اققا بەرەدى، ول جازا ەتەر
ن سىزدەرمەن مە»ىز جىالپ تۇرىپ ايتتى. بۇل ايتقانى زالىمدارعا ەش نارسە بولمادى، ءھام تەبىرەنبەدى. سوندا كىشى ق

جۇرمەيمىن، ونىڭ جانىندا قاالمىن، وسى جەردەگى ءولىم ماعان سۇيكىمدىرەك سەندەرمەن قايعى جۇتىپ ەسىرىكپەن 
ە بەل بايالدى. جىگىتتەر ءوزىن ءوزى ولتىرۋىنە ولتىرۋگ ءوزىن اقىرىندا جىالپ، زار بايعۇس دەپ—«جۇرگەنىمنەن دە
 اياعىن بايالپ، ارتتارىنا قاراماي قايتا باستادى.-جىبەرمەي، قول

ن اعاالرىن اق سەزدى. زالىمدىعى ءۇشى-قايىر، جىگىتتەر جۇرە تۇرسىن، ءبىز قاراتايعا قايتالىق. قاراتايدىڭ ءىشى كوپتەن
وردى. ىك كقارعاماي، قۇدايعا جالبارىندى، والردى اقىلدى ەت دەپ قۇدايعا تاپسىرىپ. جەر استىندا ءبىر ۇلكەن تەس

 ىنىمەنزەي بارشا ول. تۇر جانىپ وت سونبەيتىن الدىندا ونىڭ. وتىر شال ساقالدى اق بىر—تەسىككە كىرىپ ەدى
قۋى نەن وسوزىمە قاراتايدىڭ. بەردى وقي كىتابىن شال بايقاماي كەلۋشىنى. وتىر وقىپ كىتاپ دۇعالىق ۇلكەن

 ايوتت كوزى ونىڭ كورگەندە قاراتايدى. دەدى—،«ساعان بولسىناسساالۋماعالەيكۇم، قۇداي ءراحماتى »ءبولىندى. 
 قاراتاي .دەدى—،«قاراتاي ۇعىلىم، سۇيىكتى كەلدىڭىز، قوش»: ايتتى دىبىسپەن جىلى كۇلىمدەپ مۇرتى جايناپ،
 وپمىنە، ەندى كەلدى ك»ىنا. شال مۇرتى كۇلىمسىرەپ ايتتى: اتاعاندىع اتىن قارت جوق تانىستىعى قالدى عاجاپقا

. ۇرعانىمات شۇڭقىردا بۇل مەنىڭ—كۇتكەن قوناق، وتىر، ادام ۇالنى، ءھام تىڭدا مەنىڭ قايعىلى حيكايامدى. قىرىق جىل
سىڭ، الربو ۇعىل ماعان سەن قوستى، ءوزى تاعدىر ءبىزدى. وقۋعا كىتاپ دۇعالىق ەتتىم سارىپ ءومىرىمدى ءبۇتىل

باقىتىڭ جارقىراپ تۇر. ۋاقىتشا اعاالرىڭ قورلىق ەتكەن، ءھام مەن ساعان اتا بوالرمىن. سەنىڭ ماڭدايىڭ جارىق، 
ۋاقىتشا عاشىعىڭنان ايرىلىپسىڭ، ول ءالى سەنى ۇمىتقان جوق. كۇنىمەن سەنى وياليدى. سەنىڭ اعاالرىڭ ارام 

يدى، اقولدارىمەن ۇستاماققا گۇل سەكىلدى تانىنە تاالپ ەتەدى، ءبىراق كورىنبەس پەرىشتە سەن ءۇشىن دەنەسىن قورع
قۇداي ساقتاپ تۇرعان اۋليەنىڭ قولىن ءوزىڭ بىلەرسىڭ. ول سەنىكى. ەكەۋىڭىز باقىتتى بولىپ، نەكەمەنەن قوسىلىپ 
قوساقتىق ءومىردى راحاتتا وتكىزەرسىز. وسىنداي زور مارتەبەگە دوسىڭ ءسۇيىنىپ، دۇشپانىڭ كۇيىنەر. مىنە، تاعى 

ور كىنا ەتتى والر، سەنى جەر استىنا تاستاپ، سەنىڭ قالىڭدىعىڭدى ساعان ءبىر ءسوز: اعاالرىڭنىڭ ايىبىن كەش، ز
االيىن دەپ بايعۇس سوالر دا زور ازاپ تارتىپ تۇرادى. ونىڭ ءۇشىن قۇداي سەنى جارىلقار كەڭ راحمەتىمەنەن ماڭگى 

 اراتايدىق وزىءس شالدىڭ. دەدى—،«دۇنيەگە شىعىپ. ەندى ۇيىقتا، بەيشارا جولدان شارشاعان شىعارسىڭ قايعىمەنەن
 ۇمىتىپ، نشارشاعانى ءھام ۇمىتىپ، ازابىن بارشا ول. ءسۇيدى قولىن جىعىلىپ، جاسىمەن كوز اياعىنا شالدىڭ. قۋانتتى
بەردى.  ن كىتابىن وقيكورەتى ءتاۋىر ءوزىنىڭ ۇيىقتاماي شال ۋاقىتتا سول. كەتتى ۇيقىعا ءتاتتى جاقسى اقىرىن

ۇدايدىڭ جۇمعانشا جىگىتپەن ق-ۇيقىداعى قاراتايدى ارقاسىنا مىنگىزىپ، كوز اشىپكەنەتتەن ول ايدىك اق قۇس بولىپ 
جارىعىنا شىقتى. ءۇش جۇما، ءۇش كۇن ءوتتى. قاراتاي ءالى ۇيقىدا. شال ونى ءبىر زالىم زاالل ەتەر دەپ كۇزەتىپ 

ققان وزەندەردى، ايناالسىنا كوز جاعىنا قاراپ كوردى تاۋالردى، ورمانداردى، تەز ا-وتىردى. مىنە، باتىر وياندى، جان
اجايىپپەن ەي، قۇدايىم، نەندەيىن ع»جەتپەيتىن كوك اۋانى. وسىنىڭ اممەسىنە سەنبەي قاراتاي قۋانىپ ساقىلداپ كۇلدى. 

مەن دۇنيەگە شىقتىم؟! سەن قۇدايىم، قۇدىرەتتى، كۇشتى، ءھام ءادىل شال سيپاتىندا ەتىپ ماعان قۇتقارۋشى جىبەردىڭ. 
سەنى قۇدايعا »دەدىم. شال: « انام، قۇتقارۋشىم!-اتا»ەنەن شالدىڭ موينىنان قۇشاقتاپ ءسۇيىپ، وسى سوزب
 وزك كوبىنەسە جۇمساقتىعىنا، ەكەنىنە، كوڭىلدى اق شالدىڭ قاراتاي. بولدى عايىپ كوزدەن دەپ—«تاپسىردىم

بولۋىنا عاجاپقا قالىپ، ءھام بىرنەشە مينۋتتاي قيمىلداماستان قالدى. بۇل شال قىزىر پايعامبار  عايىپ جۇمعانشا-اشىپ
ەدى. قۇدايىم ونى بەيشارا بولعان قاراتايعا جىبەرىپ ەدى، جەر استىندا جاتىپ كوپ جالبارىنىپ ەدى. بەينە وق تيگەن 

ەلدى ز ءوزىنىڭ عاشىعىن ىزدەۋگە ورنىنان ۇشىپ تۇرەگجولبارىستىڭ باالسىنداي سابىرسىزدىعى قايناپ نە بولسا دا تە
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سونشا دۇنيەگە اشۋالنعانداي ءجابىر كورگەن تۇسىمەنەن. قانى قازانشا قايناپ، كوزىنەن قانى توگىلىپ، اشۋدان تۇال 
دە  با ءبارىقاپاالن»بويى دىرىلدەپ عاشىقتىقتان شولدەدى. ناق وسى ۋاقىتتا ول ەستىدى عايىپتان ءبىر داۋىستى: 

 «بوالر، تەز الدىڭنان شىعار!
شالدىڭ ايتقانى كەلدى. قاراتاي اشۋمەنەن قايدا بارارىن بىلمەي وتىرعاندا ونىڭ باقىتىنا شارشاعان قاشقىن يتتەردىڭ 

 ۇستىنە كەلدى. تىلەمەگەن اعاالرى ءىنىسىن كورىپ قورىققانىنان ولە جازداپ، ونىڭ اياعىنا جىعىلدى.
رەگى جارىلىپ كەتە جازدادى. قۋانعانىنان ءوزىن ۇمىتىپ، باقىتتى مەنىڭ كىشى سۇلۋىم، سۇلۋدىڭ قۋانعانىنان جۇ

شىداماي، قۋانىشتان شىققان كوز جاسىمەن باتىردىڭ موينىن جۋدى. باتىر ونىڭ بەتىن شوپىلدەتە ءسۇيىپ، سۇيىكتى 
 ەن جاۋاپ بەردى. اق كوڭىلكوكىرەككە سۇڭگىپ كەتتى. باتىردا قيمىل جوق. كوكىرەگىنە باسىن تىعا، سۇيۋمەن

قاراتاي اعاالرىنىڭ ايىبىن كەشتى، ءبىراق سۇلۋالردىڭ ءبارىن بەرمەدى، ءوزى بىزگە بەلگىلى سۇلۋدى الدى، وتىز 
كۇن ويىن ەتىپ، قىرىق كۇن تويىن ەتىپ كەنەلدى. اممەگە دە شاتتىق بولدى، ءبىراق ەكى زالىمعا جامان بولدى. 

ىنان قالعان ەكى سۇلۋدىڭ قۇدا تۇسەرىنىڭ ويىنى بولدى، والر دا عاشىقتىقپەن شىعىستى قاراتايدىڭ قۇدالىعىنىڭ ارت
بەلگىلى ادامدارعا. ەندى ءبىزدىڭ ەرتەگىمىز ءبىتتى، مۇرات حاسىل بولىپ، مۇنان سوڭ دا قاراتاي قوساعىمەن كوپ 

ي، مەنىڭ اقكوڭىل قۇرمەتتى ءومىر ءسۇردى. سۇيىكتى قوساقتاردان باالالر تۋىپ، اكەسىندەي باتىر بولدى. ە
 تىڭداۋشىالرىم، قاراتايشا ماقتاۋلى ءىس ەتىپ دۇنيەدەگى جاقسىلىقپەن، قوساقتىقپەن راحاتتانىڭىزدار!

 . التىن جۇزىكتى قىز45
ەرتەدە ءبىر حاننىڭ ەكى قىزى، ءبىر ۇلى بولىپتى. ۇلكەن قىزى جاننان اسقان سۇلۋ ەكەن. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە 

ىزىمدى كىم قىزىمنىڭ التىن جۇزىگىن تاۋىپ بەرسە، ق-كىمدە»نداعى التىن جۇزىگىن جوعالتىپ الىپتى. اكەسى: قىز قولى
 كتىجۇزى دا ەشقايسىسى ادامداردىڭ قىلعان دامە دەپ االمىز قىزدى. سالىپتى جار ەلگە-ەل دەپ—،«سوعان بەرەمىن

ي، قورادان تاۋىپ العان جۇزىگىن اكەسىنە اكەپ بەرىپتى. بىلمە باالسى ەستىمەگەن جارلىعىن حان. الماپتى تابا ىزدەپ
دەگەن ويمەن حان قىزىن ءوز ۇلىنا قوسپاقشى بولىپ، كورشى ەل حالىقتارىن تويعا « حان جارلىعى ەكى بولمايدى»

 جاققا كىسى شاپتىرادى. حان قىزىن ۇلىنا بەرەتىن بولىپتى دەگەن القاپ تارايدى. بۇل سۇمدىقتى-شاقىرتادى. جان
ەستىگەن قىز ارسىز اكەنىڭ امىرىنە كونىپ، ءوز اعاما ايەل بولعانشا، قاڭعىرىپ ولەيىن دەپ، توي بوالر الدىندا 
جاسىرىنىپ، ءوز ۇيىنەن ءبىر تۇندە قاشىپ شىعادى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ، تاۋ ىشىندەگى ءبىر ۇيگە كەلىپ پانااليدى. 

اما جاققا ىزدەۋشىلەر جىبەرەدى. قانش-ان بولىپ اشۋالنىپ، جانتالق-حان قىزىنىڭ جوعالىپ كەتكەنىن ەستىپ، تاس
نوكەرىمەن حاننىڭ ءوزى دە ىزدەپ شىعادى. ايالر، كۇندەر ىزدەپ قىزدى تابا المايدى. ءبىر كۇنى قىز ءوزىنىڭ 

ەدى. رۇڭگىرىنەن شىعىپ، تاۋ بوكتەرىندە جيدەك تەرىپ جۇرگەندە، حان كورىپ قالىپ، قىزىنا قاراي ايقايالپ جۇگى
ءبىراق قىز تەز اۋليە ۇڭگىرگە كىرىپ كەتكەندە، ەسىك تارس جابىلىپ قاالدى. ۇڭگىردىڭ ەسىگى اشىل دەسە اشىلىپ، 

 اشىلما دەسە اشىلمايدى ەكەن. سوندا حان كەلىپ:
 اشىل، مۇلدەم، اشىل—

 ديدارىڭمەن شاشىل!
 مەن قىزىمدى كورەيىن،
 —شاشىن تالداپ ورەيىن!

 جابىلعان ەسىك قايتا اشىلماپتى. ەسىك تۇبىندە قىز تۇرىپ:دەپ جىاليدى. 
 اشىلما، مۇلدەم، اشىلما—

 ديدارىڭمەن شاشىلما!
 مەن اكەمدى كورمەيىن،

 —اق قويسىن شاشىمدى!-ورمەي
 دەپتى.

 نحان ەسىكتىڭ اشىلمايتىنىن ءبىلىپ، جىالپ ۇيىنە كەتىپتى. حاننان كەيىن قىزدىڭ شەشەسى مەن اعاسى كەلىپ اشىلۋى
سۇرايدى. قىز بۇالرعا اكەسىنە بەرگەن جاۋاپتى بەرىپ، ەسىكتى اشپاي قويادى. ەڭ اقىرىندا قىزدىڭ ون جاسار 

 ءسىڭلىسى كەلىپ:
 !اشىل مۇلدەم، اشىل،—

 ديدارىڭمەن شاشىل.
 مەن تاتەمدى كورەيىن
 —شاشىن ءورىپ بەرەيىن!

ىبەرەدى. بەرىك ۇستاسا دا، كوڭىلى بوساپ، جىالپ ج دەپتى. تاتەسى ءسىڭلىسىنىنڭ داۋسىن ەستىپ، قانشالىقتى ءوزىن
 سوندا دا ەسىك اشپاۋعا تىرىسادى:
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 اشىلما، مۇلدەم، اشىلما—
 ديدارىڭمەن شاشىلما!

 مەن ءسىڭلىمدى كورمەيىن،
 —اق قويسىن شاشىمدى!-ورمەي

وپ قاسقىردى اتقان ءبىر تدەپتى. كىشكەنە ءسىڭلىسى ەندى نە ىستەرىن بىلمەي تۇرعاندا، ەكىنشى ءبىر سايدان كەلە ج
 داپشى تاتەسى. دەيدى—«قاسقىرعا جەم ەتەمىن دەمەسەڭ، ەسىكتى اش!»كورىپ، شىرىلداپ جىالپ جىبەرەدى. 

 تاتەسىنە .كورىسەدى جىالپ قىز ەكى سىڭلىلى-ءاپالى ساعىنىپ بىرى-ءبىرىن. جىبەرەدى اشىپ ەسىكتى الماي تۇرا
ىل بەتى بوزارىپ سولعان، كوپ جىالعاندىقتان ءىسىنىپ، ءمولدىر قارا قىز ال الماداي بۇرىنعى جۇدەگەن، ابدەن قاراسا

كوزدەرى ىستىق جاسقا تولعان، قىلتادان تومەن تۇسەتىن ۇزىن، قويۋ قوالڭ شاشى تارقاتىلعان، قايعىلى تاتەسىنىڭ 
 باۋىرىنا كىرە تۇسەدى. ەكى باۋىر قۇشاقتاسىپ وتىرىپ، ماۋقىالرىن باسادى.

ەلگە قايتپاقشى بولىپ، ءسىڭلىسى ەكەۋى كۇن ءتۇن دەمەي جول ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى كۇن ىستىق بۇالر ەندى 
بولىپتى. كىشكەنە قىز كەلە جاتىپ جولداعى قارا سۋدان ەڭكەيىپ سۋ ءىشىپتى دە، مارالعا اينالىپ كەتىپتى. قىز تاعى 

تىنداعى جىالپ كەلە جاتىپ، ءبىر اۋىلدىڭ سىر تەكتەپجە مارالىن جىالپ، قاپاالنىپ نىنادا ءبىر باقىتسىزدىققا ۇشىراعا
قۇدىقتىڭ تۇبىنە كەلىپ، مارالىن سۋعارىپ، ونى قۇدىقتىڭ تۇبىندەگى تەرەككە بايالپ، ءوزى تەرەكتىڭ باسىنا شىعىپ 

 وتىرادى.
ۇسىپ تۇرادى. ءتءبىر كۇنى مىستان كەمپىر سۋ الۋعا قۇدىققا كەلەدى. قۇدىققا تال باسىندا وتىرعان قىزدىڭ سۋرەتى  

 مىستان قىزدى قۇدىقتىڭ ىشىندە وتىر ەكەن دەپ، حاننىڭ ۋازىرلەرىنە حابار بەرەدى.
حاننىڭ قىرىق ءۋازىرى ۇزىندىعى قىرىق قۇالش ارقانمەن قۇدىققا كەلىپ، ارقاندى قۇدىققا سالىپ، وزدەرى ءبىرىنىڭ 

 ن قۇالپتى. سوندا تەرەكتىڭ باسىندا وتىرعان قىزدىارتىنان ءبىرى ۇستاپ تۇرىپ، تارتىپ قالعاندا، ءبارى شالقاسىنا
 كورىپ، سۇلۋلىعىنا تاڭدانىپ، قىزدى حانعا ەرتىپ اكەلەدى.

حانعا قىز وتە ۇنايدى. حاننىڭ جاس وتە سۇلۋ باالسى بوالدى. باالعا دا قىز ۇنايدى. حان قىزدى باالسىنا اپەرمەكشى 
 بوالدى. ءبىراق قىز والرعا:

 ەگىنتىل قىزدىڭ حان. دەيدى—قاعىپ وسىرسە، سوعان كۇيەۋگە شىعامىن،-ى باعىپارالىمدم مەنىڭ كىم-كىمدە—
 .بەرەدى

جاققا جار سالىپ، ەل جيناپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن -قىزعا دا حان باالسى ۇناپتى. ءسويتىپ، حان جان
ڭلىسى مارالى قايتادان ادامعا اينالىپ، ءسى جاساپ، قىزدى باالسىنا قوسىپتى. وسىدان باستاپ بۇالر باقىتتى تۇرىپتى.

—قىز قالپىنا كەلىپتى. ول ەرجەتىپ، تاتەسىنىڭ ورنىن باسىپ، ۇلكەن بويجەتكەن قىز بولىپتى. حاننىڭ باالسى مال
 .جەتىپتى مۇراتتارىنا دا قىز ەكى سىڭلىلى-ءاپالى. بولىپتى شاعالى-باال جاندانىپ،—جان مالدانىپ،

 ان كۇنشە. باالسىن جوعالتق46
ەرتەدە كۇنشە دەيتىن ءبىر جەسىر ايەل بولىپتى. ول كۇندەردىڭ ءبىر كۇنى ءوزىنىڭ قۇرىم الشىعىنان جالعىز باالسىن 

ەيشاراعا قاالي ب»جۇرتى قاتتى نالىپتى. -ۇرالتىپ الىپ، زار يلەپتى. كۇنشەنىڭ مۇنداي كۇيگە ۇشىراعانىن كورگەن ەل
 .دىكەڭەسە ءوزارا دەپ—«جاردەمدەسەمىز؟

تولىباي دەگەن سىنشى بار، سوعان بارىپ ارىز »ارادا ءتورت جىل وتەدى. قانشا ىزدەگەنمەن باال تابىلمادى. 
 .ايتتى اقىل كۇنشەگە ادامدارى اۋىل دەپ،—،«ايت
 جاڭا .تابادى ايتپاي وتىرعانىن ويالپ نە ادامنىڭ. بىلەدى ءتىلىن قۇستاردىڭ مەن اڭدار ءتۇرلى مىڭ تولىباي—

 ...دەستى—ۇلىننىڭ وسكەندە قانداي ات بوالرىن قاتەسىز ايىرادى. ايتەۋىر، بىلمەيتىنى جوق،ق ەركەك تۋعان
كۇنشە ەرىنەن قالعان تورى قاسقا اتقا سالت ءمىنىپ، تولىبايدى ىزدەپ كەتتى. ەلسىز، جولسىز داالنى كەزىپ، 

 اتى ابدەن بولدىردى.جولشىباي تاالي تاڭدى اتىردى، تاالي كۇندى باتىردى. ءوزى جۇدەپ، 
تالدىم دەگەندە، كۇنشە تولىباي دانىشپاننىڭ ۇيىنە جەتتى. اق ساقالى ومىراۋىن جاپقان قارا شال ءوزىنىڭ -ءولدىم 

جۇلىم قارا كۇركەسىنىڭ الدىندا استىنا ەسكى تەكەمەت توسەپ وتىر ەكەن. ءوزى ءسىڭىرى شىققان كەدەي -جۇلىم
ن ادامدارىنان ءبىر تيىن المايتىن. تولىباي كۇنشەنى جىلى شىرايمەن قارسى الدى. ەدى. سوندا دا دانىشپاندىق ايتقا

سىزدەن اقىل سۇراۋعا الىس جەردەن كۇنشە دەگەن ايەل كەلە »ونىڭ كەلەتىنىن كۇنى بۇرىن ءبىلىپ وتىر ەكەن. 
 .ەكەن قويعان ايتىپ قارلىعاشتارى تولىبايعا دەپ—،«جاتىر
 .تولىباي دەيدى—ا وتىر،ايت زىڭدىارى شىراعىم، كەلىپسىڭ، حوش—

 كۇنشە ەڭىرەپ جىالپ جىبەرەدى.
 ىزگەس ادەيى دەپ، شاعايىن مۇڭىمدى! اتا قالدىم، سورالپ قۇستاي كەسىلگەن قاناتى ايرىلىپ، باالمنان جالعىز—

 ...كەلدىم
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شىپ كەلدى. قارلىعاش ۇتولىباي كۇنشەنىڭ ارىزىن ىقىالسپەن تىڭدادى. قۇس بولىپ ىسقىرىپ قالىپ ەدى، ءبىر توپ 
قارلىعاشتار كۇنشەنى قاناتىمەن جەلپىپ، اۋىزدارىمەن سۋ بۇركىپ ءجۇر. تولىباي قولىن سەرپىپ ىمداپ قالىپ ەدى، 

 ءبىر توپ قارلىعاش تىزىلگەن بويالرىمەن كۇنشەنىڭ ەلىنە قاراي ۇشا جونەلدى.
 سۇر تىشقاندى الىپ كەلدى.قارلىعاشتار كەشكە تامان قايتا ورالدى. بارماق باسىنداي ءبىر 

 بىلگەنىن تولىبايعا ايتىپ بەردى.-تىشقان ءوزىنىڭ كورگەن
 .تىشقان دەدى—ەدىم، كورىپ كەتكەنىن ۇرالپ ايەلدىڭ كوزدى اال ىركىلدەگەن باالسىن كۇنشەنىڭ—

 تىشقاننىڭ ايتقانىن تولىباي ادام تىلىمەن جەتكىزىپ ەدى، كۇنشە ەڭىرەپ جىالي باستادى:
عان ايجارىق سۇم ەكەن عوي. ءومىر بويى باال كورمەي ءجۇرىپ، الپىسقا جەتكەندە، بااللى ۇرال باالمدى ويباي،—

 بوال قالعانىنا كۇدىكتەنەتىن ەدىم...
تولىباي قۇس تىلىندە ىسقىرىپ قالىپ ەدى، ءداۋ ەكى قارا بۇركىت جەتىپ كەلدى دە، ەكى يىعىنا قونا قالدى. تولىباي 

 تتى:بۇركىتتەرگە ءامىر ە
 كۇنشەنىڭ ەلىنە تەز بارىڭدار دا، ايجارىق دەگەن كەمپىردى باالسىمەن الىپ كەلىڭدەر. مىنا—

-ەكى بۇركىت بيىككە سامعاپ اال جونەلدى. ەرتەڭىنە كۇن شىعىپ كەلە جاتقان مەزگىلدە، بۇركىتتىڭ بىرەۋى بەت
ۇڭىرەك كوز قارا كەمپىردى تولىبايدىڭ قوجىر، ەكى يىعىنا ەكى كىسى مىنگەندەي، باسى قازانداي، ش-اۋزى قوجىر

الدىنا اكەپ تاستادى. ەكىنشى بۇركىت ءوزىنىڭ قاناتىنا مىنگىزىپ اكەلگەن باالنى ەپپەن ءتۇسىردى. ءوزى اپپاق، 
 تاڭ بولىپ ءۇنسىز تۇر.-كوزى بوتانىڭ كوزىندەي جاۋدىراعان باال اڭ

شەگە قولىن سوزدى. ايجارىق باالنىڭ قولىن قاعىپ اق، كۇن-جۇرەگى بىردەڭەنى سەزگەندەي باال كورگەن جەردەن
 جىبەردى دە، وزىنە قاراي تارتىپ الدى.

 .قالدى اقىرىپ تولىباي دەپ—!بەر وزىنە باالسىن كۇنشەنىڭ مىنا—
 .بىرەۋگە بەرەيىن نەگە باالمدى وز—.ءساسپاي ايجارىق دەدى—!ەكەنسىڭ شال الجىعان ءبىر وزىڭ—ء 

 ي جاۋتاڭداپ قاراي بەردى.باال كۇنشەدەن كوزىن الما
 باالعا لىپا ايبالتاسىن! بەرەمىن ءبولىپ تەڭدەي ەكەۋىڭە باالنى بۇل مەن—تولىباي، دەدى—الماساڭ، تىلىمدى—ء 

 .ۇمتىلدى تۇرا
 ايجارىق تەبىرەنبەستەن:

 .جىبەردى يتەرىپ قاراي تولىبايعا باالنى دەپ—وزىڭدە، ەرىك—
 كۇنشە تولىبايدىڭ اياعىنا جىعىلىپ:

 .جالىندى دەپ—اق بەرىڭىز،-تا كورمەڭىز، قايدا جۇرسە دە ءتىرى بولسىن! وسىعاناي اعاتاي،—
 النىڭبا كۇنشە ال،. ءبارىبىر ءۇشىن سەن تىرىسى-ءولى ونىڭ سوندىقتان ەمەس، باالڭ سەنىڭ بۇل ايجارىق،—

ىنشى دەپ تولىباي س—قيمايدى، ولىمگە تىلەيدى، ءومىر ودان دە كەتسە وزگەگە باالسى ول سوندىقتان. اناسى تۋعان
 باالنى شىن شەشەسى كۇنشەگە الىپ بەرىپتى.

 . باقىت قۇسى47
ەرتە، ەرتە، ەرتەدە، ەشكى ءجۇنى بورتەدە، بايالر كيىپ قىرمىزى، جارلىنىڭ تونى كەلتەدە، جەردىڭ ۇستىندە، اسپاننىڭ 

تى. بايدىڭ اساۋباي دەگەن ۇلى بولىپتى. بىرنەشە استىندا الەمدى تاڭ ەتكەن كەلتەڭ دەگەن ءبىر ساراڭ باي بولىپ
 مالشىالرى، قۇلدارى بولىپتى. سول كوپ جالشىالردىڭ ءبىرى قازانقاپ دەگەن قوزى باعاتىن قوزىشىسى بار ەكەن.

قازانقاپ ءبىر كۇنى ۇيىقتاپ جاتىپ ءتۇس كورىپتى. تۇسىندە باسىنان كۇن، اياعىنان اي تۋىپ، قاسىندا ەكى قوزى 
ر دا باي سۇزىسە باستارى جارىال-ەكى قوشقاردى ايىرايىن، ايتپەسە سۇزىسە»سوعىسىپ جاتىر ەكەن. قازانقاپ  قوشقار

 دەگەن ويمەن ايعايالپ تۇرا جۇگىرەمىن دەگەندە، ءوز داۋسىنان ءوزى شوشىپ ويانىپ كەتەدى.« ماعان ۇرىسار
تاڭكى بولىپ ءبىراز وتىرادى دا، -قازانقاپ اڭكى تىنىش جاتىر.-ويانسا، ءتۇن ءالى قاراڭعى. قوزىالر قوتاندا تىپ

ەرتەڭىنە مالداردى ورىسكە ايدايدى، قوزىالردى دا ايدايدى. اساۋباي كۇندە قوزىالر ورگەندە ءوزى قاتىسىپ ءبىراز 
 جەرگە شىعارىسىپ ساالدى ەكەن. اساۋبايعا ءتۇسىن جورىتپاق بوالدى.

ا ءورىپ بارا جاتقان قوزىعا كەلىپ قازانقاپقا تىلدەسەدى. قازانقاپ تاڭ اتىپ، ەل تۇرادى. بۇگىندە ادەتى بويىنش
 اساۋبايعا ءتۇسىن ايتادى. اساۋباي قىزىعا تىڭداپ تۇرادى دا:

 مۇمكىن،»: قازانقاپ. دەيدى—بەرەيىن، دا الساڭ قانشا مالدان تۇلىك، ءتورت. سات ءتۇسىڭدى وسى ماعان—
قوزىسىن ايداپ كەتە بەرەدى. قازانقاپ داالعا  دەپ—،«بەرەرمىن سوڭ كۇننەن ءۇش جاۋابىن ساتارمىن، ساتسام

 بارىپ ءارى وياليدى، بەرى وياليدى.
تەگى بۇل ءتۇسىم جاقسى ءتۇس بوالر. ساراڭ بايدىڭ باالسى ماعان مال دا بەرمەس، الدار، نەمەسە ساتپادىڭ دەپ »

پ، سايدى دا قوزىنى تاستاجا قورىتىندى دەپ—،«سابار، اسىلى مەن قاشىپ كەتەيىن دە، الدىمنان باقىت ىزدەيىن
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جۇرە كۇن باتىپ، ءتۇن بوالدى. تاڭ اتىپ، كۇن بوالدى. نەشە كۇن جۇرگەنى -قۇال ءدۇز داالعا جۇرە بەرەدى. جۇرە
 بەلگىسىز، ءبىر كۇنى شارشاپ كەشكە قاراي ءبىر شوق تەرەككە جەتەدى دە، دەمالىپ ءتاتتى ۇيقىعا كەتەدى.

ار دەگەن حان بوالدى. حاننىڭ ءبىرى مۇسىلمان، ەكىنشىسى پەرى قىزىنان ەكى ايەلى بوالدى. بۇل ماڭدا تاۋسوع
ەكى ايەلىنىڭ ەكى قىزى بار ەكەن. مۇسىلمان ايەلىنەن تۋعان قىزىنىڭ اتى گۇاليىم، پەرى ايەلىنەن تۋعان قىزىنىڭ 

ءبىلىمدى ەكەن. اسىرەسە گۇلماھيرا ارتىق اتى گۇلماھيرا ەكەن. ەكى قىز ءارى قۇرداس، ءارى تاتۋ بولدى. ەكەۋى دە 
 پەرى وقۋالرىن دا بىلەدى.-بىلگىش بوالدى. ويتكەنى ول شەشەسىنەن وقىپ جىن

ەكى قىز ءبىر جۇرەدى، ءبىر تۇرادى، سىرالرى دا ءبىر بوالدى. وسە كەلە ەكەۋى دە ەرگە شىعۋ، وتباسى قۇرۋ تۋرالى 
بولۋعا جانە وزدەرى سۇيگەن )ەكەۋى قاتار سۇيگەن( ادامعا  سويلەسەدى. سونىمەن ەكەۋى ءبىر كىسىگە ايەل

 ايەلدىككە بارۋعا ۋادە ەتەدى.
كۇن ارتىنان كۇن، اي ارتىنان اي، جىل ارتىنان جىل وتەدى. ەكى قىز ءوسىپ، بويجەتەدى. تاۋسوعار حان ەكى 

دى. بوالدى. كوپ مال، دۇنيە اال توپىر-قىزىن ەكى بايدىڭ مىرزاسىنا بەرمەك بولىپ قۇدا تۇسەدى. بىرنەشە كۇن توي
حان قۇداالرىمەن سويلەسىپ، كەلەسى جىلى وسى ۋاقىتقا توي جاساپ، ەكى قىزىن ءبىر كۇندە ۇزاتۋعا ۋادە جاساپ 

 تارقاسادى.
قىزدار باي باالالرىن سۇيمەيدى، وزدەرىنىڭ ۋادەسىن دە بۇزعىسى كەلمەيدى. ەلدە وزدەرى ءسۇيىپ، سويلەسىپ 

ەگەن ءبىر جارلى جىگىت بار ەكەن. كىسى جىبەرتىپ سونى شاقىرتادى. ساعيت كەلدى. ۇشەۋى جۇرگەن ساعيت د
سويلەسىپ قاشپاق بوالدى. اۋەلى گۇاليىم مەن ساعيت قاشىپ كەتۋى كەرەك. والر ورنىققاندا گۇلماھيرا بارۋ كەرەك. 

ىرۋدى ىنداعى شوق تەرەككە بارىپ وتسونىمەن ۇشەۋى وسىالي ۋادە بايالسادى دا ساعيت بۇگىن تۇندە اۋىلدىڭ شىعىس
ۇيعاردى. گۇاليىم قوس اتپەن ءوزى بارىپ، سول جەردەن ءارى ءجۇرىپ كەتۋگە كەلىسەدى دە تارايدى. ءتۇن كوزگە 

جۇرە اداسادى. اقىرى ءجۇرىپ كەلىپ كەزدەسكەن ءبىر شوق تەرەككە -تۇرتسە كورگىسىز قاراڭعى بوالدى. ساعيت جۇرە
م ءوزى ەرلەرشە كيىنەدى. قالعان كيىمدەرىن قورجىنعا ساالدى. ازىق، جول قارجىلىق التىن، جاتا كەتەدى. گۇاليى

ساعيتقا كيىم االدى. ساداق، قىلىش، نايزا سياقتى قارۋالردى دا االدى، ءتۇن ىشىندە ءبىر اتتى ءمىنىپ، ءبىر ەرتتەگەن 
 اتتى جەتەكتەپ ءجۇرىپ كەتەدى.

 دە بىرەۋ ۇيىقتاپ جاتىر.شوق تەرەككە كەلەدى. كەلسە، تۇبىن
 ورىپك ادامدى اتتى قوس اسىنعان قارۋ. ويانادى شوشىپ ادام جاتقان ۇيىقتاپ. وياتادى دەپ—!مىن اتقا مىنا تۇر،—

 .بەرەدى جىالي ءيىپ تومەن باسىن تۇسىنەدى، دەپ شىعار اساۋباي كەلگەن قۋىپ ءوزىن. ۇشادى زارەسى
ءبىر تازشا باال. ساعيتتىڭ اداسقانىن، ءوزىنىڭ باسقا ادامعا كەزدەسكەنىن  گۇاليىم دە قايران قاالدى. ساعيت ەمەس،

بىلەدى. نە دە بولسا، مەنىڭ جازمىشىم وسى شىعار. كوپ ايالداۋعا ۋاقىت جوق. ايعايالۋعا بولمايدى. وسى تۇندە 
ەن پىكىرگە دا كەتەيىن دەگ ساعيت تابىلماس. ءبىلىپ قالسا قۋعىنشىالر ۇستاپ االر. نە دە بولسا وسى تازشانى االيىن

 كەلەدى. ءبىراق ايالداۋعا ۋاقىت جوق.
 پارتۇل اتتار. بەرەدى تارتا ەرىپ گۇاليىمگە دە مىنەدى قازانقاپ. دەيدى—!بەر ەرە ماعان دە ءمىن اتقا مىنا تەز،—

 .ايدىتوقت كەلىپ باسىنا بۇالقتىڭ ءبىر اتا تاڭ ءوتىپ، پاتشالىقتان بىرنەشە ىشىندە ءتۇننىڭ سول ەكەن،
ايناال وسكەن اعاش. اعىپ جاتقان وزەن، سىڭقىلداپ ۇشىپ جۇرگەن قۇستار، ويناعان بالىقتار. اتتارىن وتقا جىبەرىپ، 
وزدەرى ۇيقىعا كەتەدى. ۇزاق ۇيقىدان كەشكە قاراي ويانادى. گۇاليىم تاماق ىشكىسى كەلگەنىنە قاراماستان وزەنگە 

 ازااليدى.الىپ بارىپ قازانقاپتى جۋىندىرىپ، ت
اسەم باال جىگىت بوالدى. -ەسكى كيىمدەرىن ورتەپ، تازا كيىم كيگىزەدى. تاماق ءىشىپ الدەنەدى. قازانقاپ اپ

وزدەرى كۇركە جاساپ الىپ، قۇس، بالىق اۋالپ تۇرا بەرەدى. اتتارىن كوزگە تۇسىرمەي، تەرەڭ سايعا ارقانداپ 
 ۇستايدى.

مىرەۋ بىلە قالسا، مەنى اپام دەرسىڭ جانە جەتىمبىز دەرسىڭ دەپ -اق بىرەۋگۇاليىم قازانقاپقا كوڭىل قوسادى. ءبىر
 تاپسىرىپ قويادى.

پاي اسىق»كۇندەردە ءبىر كۇن بۇالر وزدەرى تۇرعان جەردەن ونشا قاشىق ەمەس ءبىر قاالنىڭ بار ەكەنىن بىلەدى. 
رەدى. قازانقاپ قاالنى ەرتەدەن كەشكە دەپ، ەلەۋسىزدەۋ كيىم كيگىزىپ، قىز قازانقاپتى قاالعا جىبە« اراالپ كەل

دەيىن اراالپ قايتىپ كەلەدى. ونىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، بۇل اساۋحان دەگەن حاننىڭ قاالسى ەكەن. حان اۋرۋ بولىپ، 
 ورنىن باس ءۋازىرى قاسەن باسقارادى ەكەن.

ركەسىنىڭ ۇستىنەن ءتۇسىپ قاالدى. كۇندەردە ءبىر كۇن قاسەن جولداستارىمەن اڭ اۋالپ ءجۇرىپ، گۇاليىمدەردىڭ كۇ
ءۋازىر قايتىپ قاالعا كەلگەن سوڭ، حانعا سونداي ءبىر سۇلۋ قىز كورگەنىن، ول قىزدىڭ تەك حانعا اليىق ەكەنىن 
جانە قاسىندا ءىنىسىنىڭ بار ەكەنىن ايتادى. حان جازىلعان سوڭ االرمىن دەپ وياليدى دا، جازىلعانشا ءىنىسىنىڭ 

حان ناۋقاس ەدى. ول اۋرۋدىڭ ەمى »ىرادى. ەرتەڭىندە قاسەن قازانقاپتى شاقىرتىپ الىپ: كوزىن جويۋدى تاپس
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دەگەن كورىنەدى. سونى تاۋىپ اكەلىپ بەر. بارماساڭ، نە تابا الماساڭ باسىڭدى « اق ءدارىسى»سۇلەيمەننىڭ 
 .دەيدى—«االمىن!

يىم سەزەدى دە كۇندەگىدەن ەرەكشە ءبىر قازانقاپ ومىرىندە كۇلمەيدى ەكەن. ۇيگە مۇڭايىپ كەلەدى. ونى گۇال
 اپقازانق. دەيدى –، «كۇلمەسىم، نەگە رەنجىپ كەلدىڭ؟»ءتۇرلى قۋانعان سياقتى كۇندەگىدەي قازانقاپ دەمەي، 

 .ايتادى بۇيرىعىن قاسەننىڭ
 شىنەنى ءوتىڭىز، شۇبىرتىپ الدىمنان ەرتەمەن جىلقىسىن بار حاننىڭ دا بار ۋازىرگە مۇڭايما، ەمەس، نارسە ەش ول—
 .دەيدى—داپ ءبىر ات االمىن دا، سونى ءمىنىپ ءدارىنى ىزدەيمىن دە، والر ونى ماقۇل كورەدى،تاڭ

قازانقاپ قايتا كەلىپ ۋازىرگە ايتادى. حان دا، ءۋازىر دە ماقۇل كورەدى. ەرتەڭىنە گۇاليىم مەن قازانقاپ جىلقىالردى 
ن كەيىن، باسقا ءبىر ءجۇز جىلقىنىڭ ورتا شەنىندە كەلە جاتقان ءبىر قارا اراالپ ءجۇرىپ، بىرنەشە ءجۇز جىلقى وتكەننە

سەمىز ات پەن ءبىر ارىق كوك اتقا كوزدەرى تۇسەدى. قازانقاپ قارا اتتى ۇستاعىسى كەلەدى. ءبىراق گۇاليىم كوك 
 اتتى ۇستاتقىزادى. قازانقاپتىڭ كوڭىلى تولمايدى. سوندا گۇاليىم تۇرىپ:

 ەي، كۇلمەسىم!
 نارسەنى بىلمەيسىڭ. ەش

 ەر جىگىتتە ءمىن بولماس،
 تۇلپار اتتا سىن بولماس.

 قازانات ءمىنىپ قاس باتىر
 —ومىرىندە جاۋ الماس،

 دەيدى. قازانقاپ كەتەتىن بوالدى. گۇاليىم ءبىر حات جازىپ قولىنا ۇستاتادى. جۇرەتىن جولىن سىلتەيدى.
گۇلماھيرا دەگەن قىزى بار. بۇل ءدارىنى تاپسا سول تابادى.  كۇننىڭ باتىسىندا تاۋسوعار دەگەن حان بار، ونىڭ»

وسى حاتتى وتە قۇپيا ۇستاپ سول قىزعا تابىس ەت، ءبىراق ونىڭ قاقپاسىنا ەنۋ قيىن. قاقپاسىنا ەكى تاۋ قوندىرعان. 
السىڭ. ەرت بوول ەكى تاۋ لەزدە اشىلىپ، جابىلىپ تۇرادى. اراسىندا قالىپ قويساڭ اتىڭ دا، ءوزىڭ، دە جانشىلىپ م

 .كەتەدى ءجۇرىپ قازانقاپ. دەيدى—،«تەك اشىلعانىن باعىپ تۇرىپ تەز ءوتىپ كەتەسىڭ
كۇندەردە ءبىر كۇن قازانقاپ تاۋسوعار حاننىڭ ەلىنە جەتەدى. ەسىك اشىلعانىن اڭدىپ تۇرىپ حاننىڭ ورداسىنا وتەدى. 

وقىپ قۋانادى. قازانقاپتىڭ اتىن دا، ءوزىن دە وڭاشا رەتىن تاۋىپ حاتتى گۇلماھيراعا تابىس ەتەدى. گۇلماھيرا حاتتى 
جەلپىپ، بۇكىل جەر جۇزىندەگى -جەرگە قويىپ كۇتەدى. ءبىر كۇن تۇندە ءوزىنىڭ سيقىر ورامالدارىن جەلپىپ

سۇرايدى. بۇل ءدارى جيناعان كوپتىڭ بىرەۋىندە بار ەكەن. « سۇلەيمەننىڭ اق ءدارىسىن»پەرىلەردى جيناپ الىپ: 
ازانقاپ ەسەن اتتاندىرىپ ساالدى. ق-ىر مىسقالىن الىپ، وزدەرىن تاراتىپ جىبەرەدى. ەرتەڭىندە قازانقاپتى امانسودان ءب

 كەلگەنشە اساۋحان ءولىپ قاالدى. ولسە دە ءدارىنى اكەپ قاسەنگە بەرەدى.
. والدى ەكەندەگەن قۇس ب« باقىت قۇسى»ەل حاننىڭ ورنىنا حان سايالماق بوالدى. بۇل ەلدىڭ زاڭى بويىنشا 

سول قۇستى ءۇش كۇندىك جەردەن ۇشىرىپ، قۇس كىمنىڭ ءۇيىنىڭ توبەسىنە قونسا، سول كىسى حان بوالدى. 
مەزگىلدى كۇنى ەلدى جيىپ، سول زاڭدارى بويىنشا قۇستى ۇشىرادى. قۇس گۇاليىم مەن قازانقاپتىڭ كۇركەسىنە 

وندا كەلىپ قونادى. ءبىراق قازانقاپقا حاندىقتى كەلىپ قونادى. ءبىر ەمەس ءۇش رەت ۇشىرادى، ۇشەۋىندە دە س
بەرمەيدى. ەل حانسىز بىرنەشە اي تۇرىپ قاالدى. قاسەن ەلگە دە، گۇاليىمگە دە قىسىم جاسايدى. گۇاليىم ەندى 

 قورقادى دا، اكەسىنە حات جازىپ، بارلىق جاعدايدى بايانداپ، قازانقاپتى جىبەرەدى. قازانقاپ حاتتى تابىس ەتەدى.
سوعار حان كوپ اسكەرىمەن اساۋحاننىڭ ەلىنە كەلەدى. بارلىق جايدى ۇعادى دا، ەلدى جيناپ الىپ، مەرزىمدى تاۋ

جەردەن باقىت قۇسىن ۇشىرادى. قۇس ءتورتىنشى رەت كەلىپ كۇركەگە قونادى. سونىمەن بۇكىل ەل جينالىپ، اق 
 لىكتەن الىپ، حالىق الدىندا جازااليدى.تۇيە سويىپ، توي جاساپ، قازانقاپتى حان كوتەرەدى. قاسەندى ۋازىر

تاۋسوعار حان مەن گۇلماھيرا بىرگە كەلەدى. كەتەردە ەكى قىز وزدەرىنىڭ ويالرىن اكەسىنە بىلدىرەدى. تاۋسوعار 
حان ماقۇلدايدى. قازانقاپ توي جاساپ ەكى قىزدى دا االدى، نەكە قيدىرادى. قازانقاپ وتە ءادىل جانە قايىرىمدى 

بۇنىڭ تۇسىندا ۇرلىق، كىسى ءولتىرۋ، بىرەۋگە بىرەۋ زورلىق قىلۋ سياقتى ادەتتەر ازايادى، حان جارلىعى  حان بوالدى.
قۇلدارعا جاردەمدەسەدى. قازانقاپ كۇلمەيدى. حالىق مۇنى كۇلمەس حان دەپ اتايدى. گۇاليىم مەن گۇلماھيرادان 

ىڭ اتى ەرەدىك، ەكىنشىسىنىڭ اتىن بىرەدىك قويادى. ەكى ۇل بوالدى. ەكەۋى دە ءبىر كۇندە دۇنيەگە كەلەدى. ءبىرىن
 بىرى تاتۋ بوالدى.-باالالرى جاقسى وسەدى، بىرىمەن

ءبىر كۇنى كۇلمەسحان كۇندەگىسىنەن ەرتەرەك ۇيىقتاۋعا جاتادى. جانىندا ەكى ۇلى ەرەدىك پەن بىرەدىك اسىق  
كوزى ءىلىنىپ كەتكەندە، ءبىر نارسە سارت ەتە  ويناپ وتىرادى. ەكەۋىنىڭ دە ەكى التىن ساقاسى بار ەكەن. حاننىڭ

جاعىنا قاراسا، ءبىرى باسىندا، ءبىرى اياعىندا ەكى ايەلى وتىر. ەكى -قاالدى. حان سەلك ەتىپ، كوزىن اشىپ جان
باياعى »شارت سوعىستىرىپ جاتىر. سوندا حان: -باالسى ءوزىنىڭ باياعى تۇسىندە كورگەن قوشقارشا ەكى ساقانى شارت
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 كۇلىپ ساقىلداپ دەپ—،«اۋ-بولدى ۇلىم ەكى—قوزىم ەكى ايەلىم، ەكى—دە كورگەن اي مەن كۇنتۇسىم
 .جىبەرەدى

 .اياق ءتۇسىن ايتىپ بەرەدى-قايران قالعان گۇاليىم مەن گۇلماھيرا كۇلگەن ءمانىسىن سۇرايدى. كۇلمەسحان باستان
، ىپ ساعيتتى تاۋىپ االدى. ساعيت ورتا جاسقا كەلگەنقازانقاپ كەلەسى جىلى تاۋسوعار حانعا قوناققا بارادى. سۇراستىر

ايەل الماعان، ءبىر بايدىڭ قۇلشىلىعىندا ءجۇر ەكەن. ەلگە كەلگەندە ساعيتتى وزدەرىمەن بىرگە اال كەتىپ، تاڭداعان 
ى سولگەنشە دوس بوالدى! ءسويتىپ، ءبارى دە باي بوپ، بارشا-قىزىن الىپ بەرەدى. وزىنە ءۋازىر ەتىپ الىپ، ولە

 مۇراتىنا جەتەدى.
 . قاناي مەن جاناي48

 سىنىڭباال كىشى جاناي،—بۇرىنعى زاماندا ءبىر بايدىڭ ەكى ۇلى، ەكى قىزى بولعان ەكەن. ۇلكەن باالسىنىڭ اتى
 تۇسەم قۇدا سالىپ، ءسوز. ەكەن ۇپان—اتى قىزىنىڭ كىشى اپان،—اتى قىزىنىڭ ۇلكەن. ەكەن قاناي—اتى

 سى اپان مەن ۇپاندى ەلدەن جاسىرىپ، ەلسىز ءبىر تاۋدا ساقتايدى.اعا ەكى قىزعانعان قارىنداستارىن دەۋشىلەردەن
كۇندەردەن كۇن ءوتتى. ءبىر كۇنى ەكى اعاسى اڭعا كەتتى. ەكى قىز ءبىر كولگە كەلىپ، باستارىن جۋىپ وتىرىپ 

 .دەستى—،«گە بەرمەيدىوسى ەكى اعامىز ءبىزدى وزدەرى االيىن دەپ ءجۇر مە، كىسى»سىرالستى: 
داريانىڭ ىق جاعىندا ءبىر حان بار ەدى. ول حان داريانىڭ جەل جاعىنا ەل قوندىرمايدى ەكەن. ماناعى ەكى قىزدىڭ 

 ءبىر تال شاشى سۋعا اعىپ كەتەدى. ول شاشتى سۋعا كەلگەن حان سارايىنىڭ كۇڭى تاۋىپ االدى.
ى كۇڭ. ءسويتىپ، وياليد دەپ،—«ەيدى دەگەنى قايدا؟اۋ، حان داريانىڭ جەل جاعىنان ەل جۇرگىزب-جانىم»
 .كەلىپ حانعا دەيدى—«سۋدىڭ سالىندىسىمەن كەلگەن مىنا ءبىر شاشتى تاۋىپ الدىم!»

حان ەلىن دەرەۋ جيناپ الىپ، وزەننىڭ باس جاعىنا توعىز مىڭ قول اتتاندىرادى. حاننىڭ نوكەرلەرى ءبىر جەرگە 
جاعىنا ءبىر باقىالۋشى جىبەرسە، ءتۇتىن شىعادى. سوندا اسكەر باسى ايتادى: -كەلىپ قونادى. قونعان جەرىنىڭ جان

اي، جاراندار، مۇنىڭ ءوزى جالعىز ءۇي ەكەن، ءبىز ءبارىمىز بارساق قورقىپ، قاشىپ كەتەر، بىرەۋمىز عانا بارىپ »ء
 ەلىپك ۇيگە نوكەر. دىجىبەرە نوكەرىن ءبىر بىلۋگە. ماقۇلداسادى دەپ—،«جارايدى»: ءبارى. دەيدى—«بىلەيىك!
 .ايتادى ءجونىن قىزدار. دەيدى—«نە قىلعان ادامسىڭدار؟»ە اي مەن كۇندەي ەكى قىز وتىر. نوكەر: ۇيد كىرسە،

 .نوكەر دەيدى—بەرەمىسىڭدەر؟ ۇستاپ ماعان اعاالرىڭدى ەكى—
: قايتايى امالىن ۇستاۋدىڭ قاالي ءبىز دا ونان! بەرەمىز ۇستاپ قايتىپ. بار امالى ەكى الپىس اعامىزدىڭ ەكى—

تەمىر تۇزاق قۇر، ەسىككە تور قۇر. اعاالرىمىز ۇيگە كەلگەندە بىزبەن قول تۇزاق وينايدى، سوندا ءبىز  شاڭىراققا
 ەرنوك دەپ—«جارايدى». قىزدار دەيدى—قولدارىن تۇزاققا ءتۇسىرىپ بەرەيىك. وزدەرىڭ كەلىپ بايالپ الىڭدار!

ى. الىپ كەلگەن اڭدارىن سويىپ، جايعاسقان كەلەد اعاالرى قىزدىڭ ەكى سوڭ وتكەن ۋاقىت ءبىراز. قاالدى كەتىپ
 سوڭ اعاالرى:

 سويتىپ،ء. دەيدى—!وينايىق تۇزاق قول كەل، شىعارسىڭدار، قالعان ەرىگىپ وتىرىپ ۇيدە بويى ونە شىراقتارىم،—
پ اڭدى كەزدە سول تاستايدى، بۋىپ تۇزاقپەن قولدارىن اعاسىنىڭ ەكى قىزدار. وينايدى تۇزاق قول قارىنداستارىمەن

تۇرعان اسكەرلەر جەتىپ كەلىپ، ۇستاي بەرەم دەگەندە، جاناي كوگەرشىن بولىپ ۇشىپ جونەلگەندە شاڭىراقتاعى 
ماال ءبىر مۇڭدى تاۋدىڭ باسىنا قونادى. قاناي ەسىكتەن ءداۋىت بولىپ جورعاالي -تۇزاققا تۇسەدى. تۇزاقتى اال

 تەگى تورعا ىلىنەدى.جونەلگەندە ەسىك
 جاناي قۇستىڭ ءتىلىن بىلەدى ەكەن، ءبىر بوزتورعايعا ايتادى:

 !بوزتورعاي بوزتورعاي، اي،—ء 
 اقبۇقا دەگەن اتامىز،

 اقمارال دەگەن انامىز،
 بارساڭ سالەم ايتا بار!
 جاناي، قاناي باالسى،
 جاناي دەگەن باالنىڭ،

 موينىندا تەمىر تۇزاق بار دەگەيسىڭ.
 ۇپان ەكى قىز،اپان، 

 اي!-ءوتتى ءبىر سونىڭ ىزاسى 
 ونان سوڭ، ءۇش كۇننەن سوڭ قاسىنا ءبىر قارلىعاش كەلەدى، وعان تاعى دا ايتتى:

 !قارلىعاش قارلىعاش، اي،—ء 
 اقبۇقا دەگەن اتامىز،

 اقمارال دەگەن انامىز،
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 بارساڭ سالەم ايتا بار!
 قاناي، جاناي باالسى،
 قاناي دەگەن باالنىڭ،

 قولى بايالۋلى،ەكى 
 كوزىنىڭ جاسى بۇالۋلى.

 كوزدىڭ جاسى كول بولدى،
 كولداريادان مول بولدى.

 اپان، ۇپان ەكى قىز،
 بايعا كەتۋدى ويالپتى،

 ءسويتىپ، ءبىزدىڭ قولىمىزدى بايالپتى. 
-شەشەسىنە ايتتى. اكە-ءۇش كۇن بۇرىن كەتكەن بوزتورعايدان قارلىعاش بۇرىن بارىپ، جانايدىڭ سالەمىن اكە 

شەشەسى كەلىپ، جانايدى تۇزاقتان جازىپ الدى. جاناي ەندى ءىنىسىن ىزدەدى. ءىنىسى قانايدى بايالپ اكەتىپ بارا 
 نىڭ جانىنان كوگەرشىن بولىپ ۇشىپ وتە بەردى:جاتقان حان اسكەرلەرىن قۋىپ جەتتى. قولى بايالۋلى ءىنىسى

 .دەدى—!عوي قاال بولىپ سەكسەۋىل. عوي كەلدىڭ جەرگە سەكسەۋىلدى اۋ،-باۋىرىم اي،—ء 
 قاناي سەكسەۋىل بولىپ قاال بەرىپ ەدى، ەكى قىز ءبىلىپ قويىپ، حاننىڭ اسكەر باسىنا:

 ايقان دە، بەردى وتە ۇشىپ جاناي سوندا. دەدى—جىلىنارمىز، جاعىپ توڭساق ءجۇر، الدىرا سەكسەۋىلدى مىنا—
 .كەتتى ءجۇرىپ بولىپ ادام قايتا

 .دەدى—اي!-لساڭقا بولىپ قىنا عوي، كەلدىڭ جەرگە قىنالى اۋ،-باۋىرىم اي،—ء 
دامبال بويارمىز، مىنا قىنانى اال »قاناي قىنا بولىپ قاال بەرىپ ەدى، ەكى قىز تاعى ءبىلىپ قويىپ، نوكەرگە: 

 :پبەرى وتە ۇشىپ ماناي-جاناي ءىنىسىن جالعىز جاناي. كەتتى ءجۇرىپ بولىپ ادام دا تاعى قاناي. دەدى—«جۇر!
 .دەدى—اي!-توبىلعى بولىپ قالساڭ عوي، كەلدىڭ وزەنگە اي،-باۋىرىم اي،—ء 

 اسكەر .كەتتى تۇرىپ بەيشارا قاناي بەرگەندە شابا. دەدى—،«وتقا جاعارمىز، شاۋىپ اال جۇر»تاعى دا قىزدار ايتتى: 
 ىزدەپ ىنءىنىس بولىپ يتەلگى جاناي. المادى تابا ءىنىسىن ىزدەپ ۇرىپ شارق تۇنىمەن جاناي. كەلدى ەلىنە حاننىڭ
اسپانعا شارىقتاي شىعىپ، بۋرانى تەۋىپ كەتىپ ەدى، « يتەلگى»ا ءبىر قارا بۋرا شوگىپ جاتىر ەكەن. ايداالد جۇرسە،

. بۋرا جاتقان جەردى قاراسا، قاناي تەرەڭ وردا جاتىر ەكەن. اعايىندى ەكەۋى قارا بۋرا جەتى بولەك بولىپ كەتتى
 جىالسىپ كورىسەدى. سودان كەيىن قاناي، جاناي ەكەۋى حاننىڭ ارعىماعىن ۇستاپ ءمىنىپ، حاننىڭ اسكەرىن قىرادى.

 ۇشپانىند ءسويتىپ،. ولتىرەدى دا قارىنداسىن ەكى دەپ،—«بىزدىڭ سەندەرگە قاستىق قىلعانىمىز بار ما ەدى؟»ء 
 .سۇرەدى ءومىر تاتتى-ءتاتۋ ولگەنشە-ولە ەكەۋى اعايىندى. كەلەدى ەلىنە جەڭىپ،

 . اي استىنداعى ايبارشا سۇلۋ49
 اياۋحاننىڭب سەبەبى، اتالعان كۇلمەسحان. ەكەن باياۋحان—باياعىدا كۇلمەسحان دەگەن حان بولىپتى. ونىڭ شىن اتى

 ءبىر انباياۋح كەيىن سودان بەرەدى، اال جانشىپ شاۋىپ، ەلدى ءبىر ەل ءبىر بولىپ، قاتتى جاۋگەرشىلىك زامانىندا
ىن، الەمگە ادىلدىك ورناتامىن دەپ، جەر قايىسقان ساالم تىيۋ جۇرتقا الىپ، اسكەر بىرنەشە جيىپ، جۇرتىن كۇنى

ءبىر ابىزى بار ەكەن، سول قولمەن اتتانعان ەكەن. جارتى جولعا جەتكەن سوڭ باياۋحاننىڭ ءپىر تۇتىپ جۇرگەن 
قوي، مەن قايدا بارسام دا، نە ىستەسەم دە ابىزدان رۇقسات الۋشى ەدىم عوي. قاتە »ەسىنە تۇسەدى. باياۋحان: 

 ۋىەكە ءۋازىر باس قالدىرىپ، اراعا سول اسكەرىن دەپ—،«بولعان ەكەن، ابىزدان باتا الىپ، اقىل الماي كەتكەنىم
 .كەلىپتى ابىزعا
 ەرج. كەلدىم كەتكەلى اال باتا سىزدەن بابا، ۋا،—:باياۋحان. سۇراپتى دەپ—«ۇلىم، قايدا اتتاندىڭ؟ۋا، »ابىز: 

 .دەيدى—ك ورناتقالى اتتاندىم،ادىلدى تيىشتىق، دۇنيەگە جيىپ، قول قايىسقان
اندىم سوعىسقا اتتا، باالم، تيىشتىق پا، ادىلدىك پە، ءا، تيىشتىق، ادىلدىك ورناتام دەپ »سوندا ابىز وتىرىپ: ء

 مەنقول قايىسقان جەر دەپ، ورناتام تيىشتىق باياۋحاننىڭ سوندا. ەكەن وتىرعان ۇندەمەي دە، ەكەن دەگەن—،«دە
ەندى اياعىن ايتپاڭىز، ابىز، مەن توقتالدىم، ءوز جازامدى ءوزىم ايتايىن، »اسى ويىنا تۇسە قالىپ: قات اتتانعان قىرعىنعا

 اراتىپ،ت اسكەرىن كەلىپ، ءتاۋباعا بىالي سونان باياۋحان. ەكەن دەگەن—،«ۇلمەۋ بولسىنمەنىڭ جازام ءومىر بويى ك
دەپ  «ولمەس»ابىزدى شاقىرىپ، ونىڭ اتىن  تۋىپ، ۇل ءبىر كەيىن سودان كۇلمەسحاننان. اتانىپتى كۇلمەسحان

قويىپتى. ولمەس ون بەسكە كەلگەن سوڭ، قاسىنا نوكەر ەرتىپ، اڭعا شىعاتىن بوالدى. جۇيرىك اتتارمەن كيىك 
 قۋعاندى جاقسى كورەدى ەكەن.

ءبىر كۇنى اڭنان ەلىنە قايتىپ كەلە جاتسا، ءدال شاھارىنىڭ سىرتىنان ءبىر جالعىز اعاشتىڭ تۇبىنەن باسى التىن، ارتى  
تى. اق ءۇزىپ، كيىك جوق بولىپ-كۇمىس ءبىر كيىك تۇرا قاشادى. ولمەس نوكەرىمەن جابىال قۋعان ەكەن، قاراسىن ءبىر
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ءىزىن تاپتىرماي اداستىرىپ كەتىپتى. امالى جوق، سانىن ءبىر سوعىپ  قانشا ۇمتىلىپ سوڭىنان قالمايمىن دەسە دە،
 حاننىڭ باالسى دال بولىپ قاال بەرىپتى.

سودان كەيىن حاننىڭ باالسى بىرنەشە رەت سول جەرمەن جۇرسە، جۇرگەن سايىن الگى باسى التىن، ارتى كۇمىس 
كىزبەيدى، قۇس ەكەنىن، جىن ەكەنىن بىلمەيدى، كيىك قاشاتىن بولىپتى. قانداي جۇيرىك تۇلپارمەن قۋسا دا جەت

جوق بولىپ قاراسىن ۇزەدى دە كەتەدى. تاعى ءبىر كۇنى حاننىڭ باالسى ەسەپسىز كوپ اسكەرمەن ەرتە كەلىپ، كيىك 
جاتاتىن جەردى الىستان ينە شانشار جەر قالدىرماي قامايدى، سودان سوڭ ءبارى بىردەن كيىككە قاراي جۇرەدى. 

—،«كىمنىڭ باسىنان كيىك قارعىپ كەتسە، سول ادامنىڭ باسىن االمىن-كىمدە»ڭ باالسى ءامىر قىلىپتى: سوندا حاننى
 قارسىلى شاۋىپ قايتەرىن بىلمەي ءجۇرىپ، ابدەن قىسىلعان-دەپتى. ءبىر زاماندا كيىك ورتاالرىندا قالعان ەكەن، ەرسىلى

ىنە ىپتى. سودان كەيىن حاننىڭ باالسى بارلىق نوكەرىن ەلاق قارعىپ جوق بول-كەزدە ءحاننىڭ باالسىنىڭ باسىنان ءبىر
تۇلىگىن ءبىر تۇلپارعا تەڭدەپ، كەتكەن جوباسىنا -جاراعىن، قانشا التىن الىپ، ازىق-قايتارىپ، قوس تۇلپارمەن قارۋ

 كيىكتى ىزدەپ جونەلىپتى.
ي كەلسە، ءبىر جاالڭاش ادامدى بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ كەلە جاتسا، الدىندا جيىلعان قالىڭ توپ كورەدى. جاقىندا

جاعىنان نايزامەن شانشىپ الىپ كەلە جاتىر ەكەن دەيدى. حاننىڭ باالسى جيىلعان توپقا -شىنجىرالپ بايالپ، جان
 كەلىپ:

 :ەرىپتىب قويا شۋىلداپ توپ جيىلعان سوندا. سۇراپتى دەپ —بار؟ جازاسى نە قيناعانداي مۇنشا ادام، قانداي بۇل—
 قاراقشى قىران. بەرەدى جۇرە الىپ سۇراۋسىز دا قىلسا كەرەك نە قالمادى، ىستەمەگەنى كوپ، جازاسى مۇنىڭ—

گەنسىز جۇيرىك قاراقشى وسى. جۇيرىكتىگى سونداي، ەل بولىپ نەشە جىلداي ۇستاي الماي ءجۇر ەدىك. جۇ دەگەن
 كەيىن انسود. دەپتى—ى جوق،بۇگىن ۇيىقتاپ جاتقان جەرىنەن قاماپ تۇرىپ ۇستاپ الدىق. بوساتساڭ قولعا ءتۇسۋ

لال داي قورلىق كورگەنىن اياپ، بىرنەشە ءدىمىنا ءبىلىپ، ەكەنىن ەمەس ادام تەگىن قاراقشىنىڭ قىران باالسى حاننىڭ
دەتتى اياعىن بوساتقان سوڭ، ءبىز مىن-الساڭىز ال، ءبىراق قول»التىن بەرىپ ساتىپ الماق بولىپتى. جيىلعان جۇرت: 

 بولماي وعان. دەيدى—،«ىبىر ءسىزدى دە الدايدى، قاشسا تۇلپار تۇرسىن قۇسقا دا جەتكىزبەيدىەمەسپىز. بۇل ءبار
كەن، اق مۇڭ ە-اياعى بوساۋى-دەپ حاننىڭ باالسى قىران قاراقشىنى بوساتىپ الىپتى. قول« ە دە ريزامىنقايتس»

رمەن ولمەس قۋعان ەكەن، شاڭىن ءبىراق قىران قاراقشى الدىنداعى تاۋعا قاراي ءبىراق زىراليدى. سوڭىنان قوس تۇلپا
تاماي جىالي سونىڭ كەتكەن جولىمەن توق-كورسەتىپتى. سودان كەيىن حاننىڭ باالسىنىڭ سالى سۋعا كەتىپ، جىالي

جۇرە بەرەدى. ءتۇن بولىپتى، سوندا دا كەلە جاتسا، ءبىر تاۋدىڭ اراسىندا ەكى شىراق وت بولىپ جانىپ تۇر ەكەن 
بۇالي -تۋرا سوعان قاراي جۇرەدى. الگى جانىپ تۇرعان وت والي-ا سوعان جەتەيىن دەپ، تۇپدەيدى. نە بولسا د

ورقىپ دەپ، ق« بۇل جىن با، پەرى مە، الدە جەزتىرناق پا»قوزعالعانداي بوالدى. حاننىڭ باالسى كەلۋىن كەلسە دە، 
ىقپا، مەن ءوزىڭ بوساتقان قىران ە، مىرزا، حاننىڭ تۇقىمى ەر كەلمەي مە ەكەن، قور»تۇرىپ قالىپتى. سوندا: 

دوس  قۇشاقتاسىپ، قىران قاراقشىمەن قيامەتتىك ءتۇسىپ، اتتان قۋانىپ، باالسى حاننىڭ سوندا. دەپتى—،«قاراقشىمىن
تىم، مەن ال، دوس»بولىسادى. ەكەۋى تاماقتانىپ، تۇلپارالردى اۋناتىپ سول جەردە قونىپتى. قىران قاراقشى وتىرىپ: 

 .ايتادى جايىن قىران. تىڭدادى باالسى حاننىڭ. دەپتى—،«جايىمدى ايتايىن، تىڭدا
دان شەشەمنىڭ كىم ەكەنىن دە بىلمەيمىن. سو-ءتۇسىپ، ەس بىلگەنشە وقىدىم. اكە قولىنا ادامنىڭ عالىم ۇلكەن مەن—

جەر ۇستىندەگى عىلىمدى تاۋىسقان سوڭ جەر استىنا ءتۇسىپ، جەر استى ۇجىم عىلىمىن وقي باستادىم. ءبىر كۇنى 
ۇرىن كاسىپ ىپ جىبەردى. بۇستازىمنىڭ كىزىنا كوڭىلىم اۋىپ، ۇستازىم ونى ءبىلىپ قالدى دا، مەنى جەر ۇستىنە شىعارت

قىلىپ كورگەم جوق، سوندىقتان دۇنيەنىڭ ءتورت بۇرىشىن كەزىپ، كوزىمە كورىنگەندى الىپ قاشىپ كۇن كوردىم. 
كۇيىم وسى تاۋدىڭ ءىشى. ەگەردە ءسىز كەزدەسپەگەندە باعاناعى جۇرت مەنى ولتىرەتىن ەدى. سەن مەنى -مەنىڭ ۇيى

 .دەپتى—دوستىم، نە مۇڭىڭ بار، ايت، قولىمنان كەلگەنشە ايانبايمىن،اجالدان قۇتقاردىڭ، كانە، كانە، 
 اياق ىزدەپ شىققان كيىكتىڭ وقيعاسىن باياندايدى.-سوندا حاننىڭ باالسى باستان

مەن ونى بىلەم، ول قۇددىس حاننىڭ قىزى ەكەن عوي. و دا پەرى وقۋىن وقىعان ادام. ول »قىران قاراقشى ايتتى: 
 يمەۇ بولماي الگىدەي. كەتەدى جۇگىرىپ دە، دەيدى—،«ن ەكەن، ونى قولعا ءتۇسىرۋ اسا قيىنساعان عاشىق بولعا

 پءۇيى جەرگە ءۇش تەزەكتى وتاۋداي ءۇش ەكەن، سۇيتكەن رەت ءۇش. اكەلەدى تولتىرىپ تەزەك ەتەگىنە قىلىپ
 .تاستاپتى

 سونان سوڭ حاننىڭ باالسىنا ايتادى:
وسى كۇلگە اينالىپ شوعى باسىلعانشا كەلسەم، كەلدىم، كەلمەسەم جوق.  تۇتات، ءبىرىن تەزەكتىڭ مىنا سەن—

ويتكەنى، ول قىزدىڭ شاھارىنىڭ ايناالسىندا نەشە قاتار كۇزەتكەن اسكەر بار. ودان كەيىن قىزدىڭ ءۇيى توعىز ەسىك، 
كەمپىر.  ىنى مىستانءاربىر ەسىگىندە كۇزەتشى بار. ەڭ تۇپكى ءۇيدىڭ ەسىگىندە ءبىر مىستان جاتادى. بارىنەن قي

 .دەيدى—ەگەر ونىڭ قولىنا تۇسەتىن بولسام، ماعان تىرشىلىك جوق،
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حاننىڭ باالسى قىران قاراقشى ايتقانىنداي، تەزەكتىڭ ءبىرىن جاعادى. قىران قاراقشى ەكى ەتەگىن ءتۇرىپ الىپ جوق 
ۇرالنىپ كىرەدى. توعىز ەسىكتەن بوالدى. كۇددىس حاننىن شاھارىنا كەلەدى، ايناال كۇزەت ەكەن، ازەر دەگەندە 

ءوتىپ كەلسە، ايبارشا سۇلۋ التىن تاقتىڭ ۇستىندە ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. قىران قاراقشى ايبارشانى قولتىعىنا قىسىپ اال 
جونەلىپتى. مىستان كەمپىر ۇيقىلى قولىمەن سەرمەپ قالعاندا قىراننىڭ وڭ ەتەگى ءىلىنىپتى. وڭ ەتەگى مىستاننىڭ 

 بەرەدى. قىران اسكەردىڭ ءبىرىنىڭ باسىن، ءبىرىنىڭ يىعىن باسىپ قۇستاي ۇشىپ، ايبارشا سۇلۋدى الىپ قولىندا قاال
 جوق بولىپتى.

حاننىڭ باالسىنىڭ وتى قىزىل شوق بولىپ، ەندى قايتەر ەكەن، كۇل بولىپ سونسە، قىراننىڭ بىتكەنى عوي دەپ 
 دى قولتىعىنا قىسىپ، بۇرق ەتىپ جەتىپ كەلەدى. حاننىڭ باالسىقورقىپ وتىرعاندا، قىران قاراقشى ايداي ايبارشا سۇلۋ

دە، مەن ەندىگى مىندەت وزىڭ»شاتتانىپ، بۇرىنعىسىنان دا ارتىق نۇرىنا كەلىپتى. سوندا قىران قاراقشى ايتىپتى: 
اڭ ابدەن اتقان تاق ايتاتىنىم مىناۋ، بۇگىن تۇندە قاالي دا بولسا ۇيىقتاما، كۇن شىعىپ -مىندەتتەن قۇتىلدىم، جالعىز

سوڭ ۇيىقتارسىڭ، ايتپەسە ايبارشادان ايرىالسىڭ. بۇل قانشا ايتقانمەن پەرىنىڭ شاكىرتى، كورگەنىن ىستەيدى. كوزىڭدى 
 .دەپتى—،«جۇمساڭ، ول ساعان دۇشپان، قاشىپ كەتەدى

نگەنشە . تاڭ بىلىىجاتاد الىپ قاسىنا ايبارشانى قۇرىپ، شاتىردى التىن دەپ—،«دوستىم، ماقۇل»حاننىڭ باالسى: 
بولماس قالعىپ كەتسە كەرەك، كوزىن اشسا، قاسىندا -كوزىن جۇمباي جاتىپ، ءدال كۇن شىعارعا تايانعاندا، بوالر

 ايبارشا سۇلۋ تۇگىل سايتان دا جوق.
نا ەندى ا تەزەكتىڭ»ويبايدى سالىپ، زار يلەپ، جۇگىرىپ بارىپ قىران قاراقشىنى وياتىپتى. سوندا قىران قاراقشى: 

 جاعا ۇتاتىپت جىلدام تەزەكتى باالسى حاننىڭ. بولىپتى جوق بوراتىپ شاڭدى قۇيىنشا دەپ—،«ورتاداعىسىن تۇتات
 .باستايدى

 ءبىر زاماندا تەزەك قىزىپ جانىپ ورتاالي بەرگەندە، قىران قاراقشى ايبارشانى الىپ تاعى جەتىپ كەلىپتى. 
ايرىلساڭ، ماعان ايتپا، مەنىڭ كۇشىم جەتپەيدى، وسى اكەلۋىم ەڭ سوڭعى ەندى ۇيىقتاپ »حاننىڭ باالسىنا ايتىپتى: 

 .دەيدى—،«اكەلۋ
-سودان كەيىن حاننىڭ باالسى وسى ءتۇن ۇيىقتاماسقا بەكيدى دە، قىران قاراقشىعا سەنىم بەرىپتى. كۇندىز ويناپ

ايتسەم جاتادى. ەندى مەن بۇگىن ق كۇلىپ وتىرىپ، كەش باتقان سوڭ حاننىڭ باالسى مەن ايبارشا التىن شاتىرعا تاعى
دە شىدايىن دەپ، حاننىڭ باالسى بەكىنىپ ۇيىقتامادى. تاڭ اتىپ، كۇن شىعۋعا تايانعاندا، ازعانا كوزى جۇمىلىپ 
كەتىپ ەدى، ايبارشا تاعى دا جوق بولدى. حاننىڭ باالسى ويباي سالىپ، زارالي تۇرەگەلەدى. قىران دوسىنا تاعى دا 

قاراقشى ەندى داۋا جوق دەسە دە، دوسىن قيماي، ءۇشىنشى ۇيگەن تەزەكتى تاعى تۇتاتتىرىپ، جالىنادى. قىران 
 حاننىڭ باالسىنا ايتتى:

. بەر ەجۇر قايتىپ ۇيىڭە كۇتپە، دا ايبارشانى دە، مەنى كەلمەسەم، مەن بولعانشا كۇل جانىپ تەزەك مىنا ەگەردە—
—ە جەتسە مەن اال المايمىن. قولىنا تۇسسەم ولتىرەدى،كەمپىرگ مىستان قالدى، جەتىپ بۇگىن ول از، ءۇمىت ەندى
 جانىپ ،جاعىپ وتتى باالسى حاننىڭ. بولىپتى جوق قاراقشى قىران شىعارىپ، اسپانعا شاڭىن سوڭ سونان. دەپتى
 شوق قىزىل وت. بوالدى جاعىندا كەتكەن قاراقشىنىڭ قىران كوزى ەكى شىعىپ، جانى سايىن جاقىنداعان ءبىتۋى

گە ايناال باستادى، قىراننان ءالى بەلگى جوق. حاننىڭ باالسى كۇدەرىن ءۇزىپ، زارالنىپ جىالي باستادى. كۇل لىپبو
وت ءسونىپ، كۇلدىڭ سىرتى ءبىتىپ، استىندا عانا ازداپ شوق قالدى. حاننىڭ ۇلى جەر باۋىرالپ جىالۋدان باسقانى 

ارشانى ەندى كورۋ جوق دەگەن كەزدە، كۇننىڭ وڭتۇستىك بىلمەدى. ابدەن ءۇمىت ءۇزىپ، قىران قاراقشى مەن ايب
جاعىنان بۇرقىراعان شاڭ كورىنىپتى. حاننىڭ باالسى قۋانعاننان ەسى كەتىپ، تاال بەرگەن ەكەن دەيدى. ايبارشانى 

 جۇمعانشا قاسىنا جەتىپ كەلىپتى.-قولتىعىنا قىسىپ، قىران قاراقشى كوز اشىپ
 بۇرىن قۇشاقتاپ حاننىڭ باالسى شىن دوستىعىن كورسەتكەن ەكەن دەيدى.سوندا قىران قاراقشىنى قىزدان 

 قىران قاراقشى ايتىپتى:
. الدىمق از اجالدان جولى وسى. جوق ۋاقىتىم بولۋعا جولداس ىستەۋگە، دوستىق ارتىق بۇدان ساعان مەنىڭ ەندى—

پ وتىر . مىستانى تۇسكىر كۇتىۇستادىم ەبەرگەند كىرە ەندى سارايىنا ءوتىپ، اسكەرىنەن كۇزەتكەن شەتتەگى ايبارشا
ەكەن، سەرمەگەندە قولى ماعان جەتپەي سول جاق ءوڭىرىمدى ۇستادى. ءوڭىرىم سول قالپىمەن قولىندا قالدى. قالىڭ 
اسكەردەن قۇستاي ۇشىپ، ءبىرىنىڭ باسىنان قارعىپ، ءبىرىنىڭ اراسىنان ءوتىپ، زورعا قۇتىلدىم. ساداقتىڭ وعىنان 

 پانعااس شاڭدى ايتپاستان قوش قاراقشى قىران دەپ—جەرىم جوق، ەندى ايرىلساڭ، ءوز وبالىڭ وزىڭە، جاراالنباعان
 .دەيدى بولدى جوق شىعارىپ

 حاننىڭ باالسى دوسى قىران قاراقشىعا ءبىر اۋىز ءسوز ايتا الماي شەرمەندە بولىپ قاال بەرگەن ەكەن.
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ۇيىقتاماي كورەر تاڭدى كوزىمەن اتقىزىپ، كۇن شىققان سوڭ،  كەلەر ءتۇنى حاننىڭ باالسى قاالي دا بولسا شىداپ
جاققا كاراپ، قىران دوسىن ارمان قىلىپ ويالپ وتىرعان ەكەن، ايبارشا سۇلۋ ايتىپتى: -ايبارشامەن داالعا شىعادى دا جان

 .دەپتى—،«مەن ەندى سەنىكى بولدىم، ءبىراق ءبىر تىلەگىم بار، سونى ورىنداساڭ تيەمىن»
سەن مەندىك بولساڭ، اۋەلى پەرىنىڭ كەبىنىن ماعان بەر، ايتپەسە سەن ادام قالپىڭنان »االسى ايتادى: حاننىڭ ب

 .دەپتى—،«وزگەرىپ تاعى دا قاشىپ كەتەسىڭ، بەرگەن سوڭ مەن سەنىڭ تىلەگىڭدى ورىندايمىن
ىپ االدى. سەتىن كەبىن شەشايبارشا سۇلۋ قانشا جالىنسا دا، حاننىڭ باالسى كونبەي، ايبارشانىڭ كيىك سۋرەتىنە تۇ

 .كەلىپتى جەتىپ قاراقشى قىران دەپ—،«دوسىم، راس، حاننىڭ باالسى ەكەنسىڭ»سول ۋاقىتتا: 
سودان كەيىن حاننىڭ باالسى ايبارشانىڭ كەبىن بويىنا ساقتاپ بەكىتەدى دە، ايبارشانىڭ تىلەگىن سۇرايدى. ايبارشا 

 سۇلۋ ايتىپتى:
اردىڭ پاتشاسى مەنىڭ ۇلكەن اعام بوالتىن ەدى. قاپ تاۋىنداعى داۋلەر، شاھ ول ر،با شاھار ءبىر جاقتا كۇن وسى—

ءبىزدىڭ تۇقىمىمىزدى قۇرتۋعا قام قىلىپ، مەنىڭ سول اعامنىڭ شاھارىن قاتىرىپ قويدى. مەنىڭ اكەمنىڭ ءىنىسى دە 
ردىڭ ماڭىندا ساندالىپ پەرى وقۋىن وقىعان ەدى. بارلىق شاماسى كەلگەنى، وسى كۇندە سول قاتىپ قالعان شاھا

 .دەپتى—ءجۇر. ەشبىر سىرىن ايتپايدى. مىنە، مەنىڭ تىلەگىم وسى،
ىلەمىن مەن ب»شاال جۇلىپ العانداي: -سوندا حاننىڭ باالسى جاۋاپ بەرمەي ويالنىپ وتىرىپ قالعان ەكەن، قىران ىلە

 بىالي سودان. دەيدى—،«ورىندايىق يا،»ء: ۇلى حاننىڭ. قاراپتى بەتىنە ۇلىنىڭ حاننىڭ دەپ—،«ونى، ورىندايىق
 اھارعاش. جەتەدى كەلىپ ايدا التى ءجۇرىپ، كۇن بىرنەشە. جونەلەدى شاھارىنا اعاسىنىڭ ايبارشانىڭ سول ۇشەۋى
 تۇرعان-تۇرعان ادامدارى بارلىق ەكەن، تاڭعانداي ەسىنەن ادام سيپاتتى، توككەن گۇلىن رايحان باقشاسى-باۋ كەلسە،

ساتتىعىن -ىرەۋ ءجۇرىپ بارا جاتىپ، بىرەۋلەرى سويلەپ تۇرىپ، تاعى باسقاالرى ساۋداب. الىپتىق قاتىپ جەرلەرىندە
ىستەپ جاتىپ، سول قالپىندا قالعان ەكەن، شاھاردىڭ نەشە ءتۇرلى التىن سارايالرى بار ەكەن. حاننىڭ باالسى، قىران 

: دانبەلۋارىنا تۇسكەن ءبىر قاريا ءبىر سارايتاماشا قىلىپ اراالپ جۇرسە، ساقالى -قاراقشى، ايبارشا ۇشەۋى تاڭ
 .كەلىپتى شىعا دەپ—،«كەلدىڭىزدەر قوش»

شىراقتارىم، مەن قۇددىس حان دەگەن »قاريادان ءجون سۇراپ، ۇشەۋى ورتاعا اال باستايدى. سوندا قاريا ايتىپتى. 
جۇرمىن. ارىنىڭ كۇزەتشىسى بولىپ ءحاننىڭ دوسى ەدىم. ونىڭ تۋىسقانىن داۋلەر قاتىرىپ كەتتى، مەن وسىالردىڭ شاھ

سەندەر تەگىن ادامدار ەمەس شىعارسىڭدار، قوناق بولىپ جاتا بەرىڭدەر، مەن ەندى قىرىق كۇندە كەلەمىن، وعان 
اق اناۋ تۇرعان التىن سارايدى -شەيىن وسى شاھاردا بولىڭىزدار، مەنىڭ باراتىن ءزارۋ جۇمىسىم بار ەدى، جالعىز

 رۇقسات شالعا دەپ،—،«قاريا ماقۇل،»: باالسى حاننىڭ. دەپتى—«.الرىن اراالۋعا بوالدىاشپاڭدار، ودان باسقا
 .بەرەدى قاال شاھاردا سول وزدەرى بەرىپ،

ۇشەۋى شاھاردىڭ بارلىق تاماشاسىن كورىپ، ساياحات قۇرىپ بىرنەشە كۇن جۇرگەننەن كەيىن، حاننىڭ باالسى ايتىپتى: 
باقشانىڭ، حان سارايالرىنىڭ ءبارىن كورۋگە رۇقسات قىلدى دا، سوناۋ -باۋوسى قاريا بىزگە بارلىق جەردىڭ، »

—،«سارايدىڭ كىلتىن بەرمەستەن كەتە بەردى. مۇندا نە سىر بار، ءبىزدىڭ مۇنى بىلمەي قويۋىمىز دۇرىس ەمەس
قپانى كا .اشادى قاقپاسىن بۇزىپ، قۇلپىن سارايدىڭ دەگەن «اشپاڭدار» باعاناعى باستاپ، ايبارشانى مەن قىران دەپ،

اشسا، ەكى قارا ارعىماق شىنجىرالۋلى، بايالۋلى تۇر ەكەن، قابىرعاالرى قابىسىپ ارىپ، جاداپ قالعان ەكەن. حاننىڭ 
: شاايبار بۇيىرعاندا دەپ—،«تەز ەكەۋىن دە بوسات، بۇل جانۋارالردىڭ نە جازىعى بار»باالسى قىران قاراقشىعا: 

 دەپ—،«ەي، ايەلدىكپەن ايتاسىڭ، مالدا نە جازىق بار»باالسى:  حاننىق. دىتۇسە ارا دەپ—،«بوساتپا ويباي،»
 نە ۇشەۋى .بەرىپتى جۇرە ۇشىپ الدارىندا كوز بولىپ، ءداۋ ەكى سىلكىنىپ، بوسانىسىمەن ارعىماق ەكى. بوساتتىرادى

شى ى كۇزەتباياع كەيىن سودان. دەيدى ەكەن قالعان تۇرىپ بولىپ دال قاراپ، جولىنا داۋلەردىڭ بىلمەي، قىالرىن
 شال كەلىپتى.

 داۋء ەكى قاتىرعان شاھاردى وسى قايدا، دەگەنىم كەلمەڭدەر ماڭىنا سارايدىڭ وسى دا، اراالساڭ ءبارىن وزگەنىڭ—
 سول. مەدى مەن بايالعان ءتۇسىرىپ سۋرەتىنە ارعىماق جەرىنەن جۇرگەن ءتۇسىپ سۋعا قاپىلىستا داۋلەردى ول ەدى،
ولگەن كۇنى وسى شاھاردىڭ بارلىق ادامىنا جان بىتەتىن ەدى. ەندى بۇل داۋلەردىڭ  بۇرالىپ اشتان ارعىماق ەكى

 .دەيدى—قولعا تۇسەتىن داۋاسىن مەن تابا المايمىن،
ونىن داۋلەردىڭ كەتكەن ءج»حاننىڭ باالسى قاتتى قايعىرىپ، شەرمەندە بولىپ تۇرعاندا قىران قاراقشى مەن ايبارشا: 

 پءجۇرى قاراي جاعىنا كەتكەن ىزدەپ، داۋلەردى سول ۇشەۋى كەيىن سودان. دەيدى—،«ىم، تابارمىزىزدەيىك، بالك
 قىران .ەكەن بارادى ۇشىپ سىڭقىلداپ اققۋ ەكى-بىر جاتسا، كەلە اشىپ-ارىپ ءجۇرىپ، اي بىرنەشە سودان. بەرەدى
ىڭداسا، بىلەدى ەكەن. ت ءتىلىن قۇستىڭ قىران. وتىرادى ۇشىپ بىرگە ۋاقىت كوپ استىندا ەكەۋىنىڭ زۋالپ قاراقشى

مىناۋ كەلە جاتقان قىران قاراقشى، حاننىڭ باالسى مەن ايبارشا ۇشەۋى »بىرى ايتىپتى: -ەكى اققۋ سويلەسىپ، بىرىنە
شاھارالرىن قاتىرىپ كەتكەن داۋلەردى ىزدەپ كەلەدى. بۇالر وسى بەتىمەن جۇرە بەرسە، الدىنداعى داريانىڭ جاعاسىندا 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1408 bet 

ارا اپان بار، سول اپاننىڭ ءىشىن اقتارسا، تولعان بالىق، ەڭ استىندا ءبىر قارا بالىق بار، سونى الىپ، ءىشىن ءبىر ق
جارسا، الدىنداعى داريادان ەكى ءداۋدىڭ جانىن ساقتاعان ەكى التىن ساندىق سۋ بەتىنە شىعادى. سول ەكى ساندىقتا 

تىپ كەلەدى. نە ايتقاندارىن ىستەپ بەرەدى. ول داۋلەرگە ءبىر ەكى شاباق بار. شاباقتى قىسسا، ەكەۋى جالىنىپ، جە
جۇمعانشا عانا جۇمىس، ەگەردە شاباقتى تۋراپ ولتىرسە، ەكى ءداۋ -شاھاردى ەكىنشى جەرگە كوشىرۋ كوزدى اشىپ

 . بەرەدى ايتىپ كەلىپ، قۋانىپ ۇلىنا حاننىڭ مەن ايبارشا قاراقشى قىران سودان. دەيدى—دە ولەر ەدى،
 
 
 ( 24ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 391
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ۇشەۋى سول بەتىمەن توقتاۋسىز ءجۇرىپ، دارياعا كەلگەن ەكەن، كەلىپ قاراپ جۇرسە، ايتقانىنداي ءبىر قارا اپان بار 
ىن الىپ پ القتىرا بەرىپتى. ابدەن ءباربىرلەپ الى-ەكەن دەيدى. بەتىن اشىپ كورسە، تولعان بالىق ەكەن. بەتىنەن بىر

بولعاندا ەڭ استىنان ۇلكەن قارا بالىق شىعىپتى، الىپ، ءىشىن جارعان ەكەن، داريانىڭ بەتى شىمىرالپ، قايناپ ەكى 
التىن ساندىق سۋدىڭ بەتىنە شىعىپتى. ساندىقتى داريادان الىپ، اشىپ جىبەرسە ءبىر اق باس، ءبىر قارا باس شاباق 

الديار، نە قىل »قىسىپ قويعان ەكەن، تەڭىزدىڭ ۇستىنەن بۇلت بولىپ كورىنىپ: -ەن. بالىقتى الىپ قىسىپجاتىر ەك
 العانق قاتىپ شاھاردىڭ انا تەز،»: ايتىپتى باالسى حاننىڭ سوندا. كەلىپتى جەتىپ ءداۋ ەكى دەپ—«دەيسىز؟
ايتىپ گىدەي ۋاقىت بولماي قال كەتىپ، بوپ بۇلت ءداۋ ەكى. دەپتى—،«تۇسىر قالپىنا باياعى ءتىرىلتىپ، ادامدارىن
 .دەپتى—،«تاقسىر، ايتقانىڭىز ورىندالدى»كەلىپ: 

 .باالسى حاننىڭ دەپتى—جەتكىز، شاھارعا سول ءقازىر ۇشەۋمىزدى ەندى—
 دىنداال سارايىنىڭ حان شاھاردا قالعان قاتىپ باياعى اشسا، جۇمىپ كوزىن ۇشەۋى دەپتى،—جۇم، كوزدەرىڭىزدى—
 ەكى دەپ—«تاقسىر: الديار، نە قىل دەيسىز؟»قىسىپ قويعان ەكەن: -سى بالىقتى قىسىپباال حاننىڭ. ەكەن تۇر
 .جالىنىپتى بولىپ شىركەي-شىبىن ءداۋ

—،«مەنىڭ اكەمنىڭ شاھارىن جانە ايبارشانىڭ شاھارىن سول قالپىندا تەز وسى جەرگە ورنات»حاننىڭ باالسى ايتىپتى: 
. تاڭەرتەڭ حاننىڭ باالسى داالعا شىقسا، اكەسىنىڭ جانە قايىن جۇرتىنىڭ ورناتىپتى ىشىندە ىڭءتۇنن ءبىر دەگەندە

شاھارى تۇگەلىمەن كوشىرىلىپ ورناتىلعان ەكەن. ولمەستىڭ اكەسى كۇلمەسحاننىڭ ەكى كوزى كور بولىپ كورۋدەن 
ى ىپ جاتىپ قالعان ەكەن. ۇلى ولمەستقالعان ەكەن دەيدى. جالعىز باالسى ولمەستەن تىرىدەي ايرىلعان سوڭ، قايعىر

 كورگەندە ەكى كوزى شىراداي اشىلىپ، وتكەن قايعىالرىن ۇمىتىپ، جاسارعان ەكەن.
ۋراپ ت-حاننىڭ باالسى، قىران قاراقشى ەكەۋى ابدەن تىلەگىن ورىنداعان سوڭ، ءداۋدىڭ جانى ەكى شاباقتى تۋراپ

تۇسىپتى، ولمەس قارىنداسى قاالمقاستى قىران قاراقشىعا بەرىپ، ولتىرگەندە قانى سىرتىنا شىعىپ، ەكى ءداۋ جەرگە ء
 اكەسى كۇلمەسحاننىڭ ورنىنا حان بوالدى.

 ءۇش شاھاردىڭ حانى ولمەس، ونىڭ باس ءۋازىرى قىران قاراقشى بولىپ، ەكەۋى بارشا مۇراتىنا جەتكەن ەكەن. 
 . كيەلى باس سۇيەك50

قۋ مەديەن داالدان قاي مەزگىل ەكەنى بەلگىسىز قۋارىپ قالعان ادام ەرتەدە ءبىر قويشى قويىن جايىپ كەلە جاتىپ 
باس سۇيەگىن تاۋىپ االدى. بۇل باس سۇيەكتىڭ ادەتتەگى ادامنىڭ باسىنان ءارى ۇلكەن، ءارى وزگەشە ەكەنىن 

 دى.بەرى اۋناتىپ قارايدى دا وندا عاجايىپ جازۋالردىڭ بار ەكەنىن كورە-بايقاپ، قولىنداعى قۇرىعىمەن ارى
كەسىنە ، وڭ شە«ۇلى جوققا ۇل بوالمىن»، ماڭدايىنا «اۋىزبەن تاتساڭ اۋىزدان تۋىالمىن»باستىڭ سول شەكەسىنە 

دەپ جازىلىپتى. قويشىعا وي ءتۇسىپ، مۇنىڭ ءۇش ءتۇرلى « قىرىق ەكى ادامنىڭ باسىن الىپ حان بوالمىن»
لىندەگى كىسەسىنە وراپ سالىپ االدى. ەشكىمگە اۋليەلىگىن كورەيىن دەيدى دە قۋارعان باستى ورتەپ، كۇلىن بە

انە؟ اۋزىمەن تاتقانعا اۋزىمەن تۋىلعانىڭ ق»بىلدىرمەيدى. ءبىر كۇنى قويشى كۇل سالىنعان كىسەسىن الدىنا قويىپ 
ىرادى. وزى سويلەپ وت-دەپ وزىنە« ۇلى جوققا ۇل بولعانىڭ قانە؟ ءتاجى كيىپ، تاققا وتىرىپ، حان بولعانىڭ قانە؟

 قاسىنا كەلگەن ون بەس جاسار قىزى ەستىپ: مۇنى
 .سۇرايدى دەپ—زات؟ نە بۇل كىسەڭىزدەگى عوي، وتىرسىز كۇبىرلەپ جالعىز-جالعىزدان ءوزىڭىز اكە،—
 عىزىجال اكەمنىڭ مەن»: قىز ەرتەڭىندە. اكەسى دەيدى—!بولما كورۋشى تاتىپ ءدامىن. زات ۋلى ءبىر بۇل باالم،—

قۇپيالىعى بار ەكەن، نە بولسام دا كىسەسىندەگى كۇلدەن اۋىز  قانداي مۇنىڭ جاسىرادى، مەنەن سىرىن دا بولسام
. كورەدى پتاتى ءدامىن باتىرىپ، ساۋساعىن سۇق شەشىپ، كۇلدى تۇيىنشەكتەۋلى ويمەن دەگەن—،«ءتيىپ كورەيىن

ايدا پ ەزىمس ءالززات ۋحىندار تۇشكىرىپ، قايتا-قايتا بوساپ، جۇيەسى-جۇيە شىمىرالپ، بويى ونە قىزدىڭ كەزدە وسى
بولىپ، تۇڭعىش رەت ماحابباتتىڭ جان راحاتىنا كەنەلەدى. از ۋاقىتتان كەيىن كوكىرەك ءشولى باسىلعانداي جان 
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سال كۇيگە تۇسەدى دە جۇكتى بولعاندىعىنىڭ -دۇنيەسى تويات تابادى. كوپ وتپەي قىزدىڭ دەنەسى اۋىرالپ، دەل
دەپ ءبىر وڭاشادا بۇل سىرىن ەرىنە « بۇل قاالي بولعانى؟»ەسى مۇنى سەزىپ، بەينەسى بايقاالدى. قىزدىڭ شەش

 ايتادى. قىزدىڭ اكەسى ويالنىپ وتىرىپ ايەلىنە :
 راعانداسۇ قىزىم دەپ «نارسە؟ نە بۇل» كۇنى قايسى. ەدى بار كۇلى سۇيەكتىڭ ءبىر عاجايىپ كىسەمدە مەنىڭ—
—قىزىمنان سول سىردى سۇراپ، ۇعىسشى؟! ەكەن، ما قويدى تاتىپ كۇلدەن سول ءاسىلى ەدىم، ايتپاعان سىردى ناق

 ۇرالپ بىرازء كۇلدەن كىسەدەگى قىز. شىعادى بولىپ ويالعانىنداي اكەسىنىڭ ءدال سۇراعاندا قىزىنان شەشەسى. دەيدى
 جاعداي شەشەسى قىزدىڭ. ايتادى تۇرىپ ۇرەيلەنە بولعانىن تاپ جاعدايعا وسىنداي كەيىن سونان كورگەنىن، تاتىپ
ولعانىنداي ەكەنىن ەرىنە مالىمدەيدى. ناق سىردى ءوزى عانا بىلەتىن قويشى ءبىر كەدەيدىڭ ءسالىم ب ءوزىنىڭ ناق

 دەگەن باالسىن شاقىرتىپ االدى دا، بىالي دەيدى:
 رەستەنا قبوالشا. بار شارتىم ءبىر ءبىراق. بەرەيىن قالىڭسىز ساعان قىزىمدى! بول باال ماعان سەن شىراعىم،—

عان باالنى ءوزىم االمىن. ەكەۋىڭە ەلۋ باس ءىرى قارا، بەس ءجۇز باس قوي، باسىڭا وتاۋ تۋ. تۋادى اۋىزدان
 سالىمگە قىز بويىنشا شارت وسى. دەيدى—كوتەرەمىن. بۇل قۇپيالىقتى باسقا جان باالسى بىلمەيتىن بولسىن!

قويشى  ايەلىنىڭ باۋىرىنا سالعان نارەستەنى. تابادى ۇل بوسانادى، قىز جەتكەندە ۋاقىتى تولىپ كۇنى-اي. نەكەلەنەدى
دەپ جوعارعى ەلگە كوك بيە، تومەنگى ەلگە توبەل بيە، ايناالسىنداعى ەلگە اال بيە سويىپ، « بايبىشەم بوساندى!»

ولىپ تتى بدۋمان كورسەتەدى. باال كۇن سايىن تولىپ، اي سايىن وسەدى. سىمبا-وتىز كۇن شىلدەحانا جاساپ، توي
تولىسا بەرەدى. جەتى جاسقا كەلگەندە قويشى باالسىن مولالعا وقۋعا بەرەدى. ون بەس جاسقا كەلگەنشە قىرىق 
مولالدان وقىپ، والردىڭ بارىنەن بىلگىر، دانىشپان بولىپ شىعادى. باال وقۋىن ءبىتىرىپ، ۇيىنە قايتىپ كەلەدى. 

مەن شۇعىلدانادى. ءبىر كۇنى قوي باعىپ كەلۋگە، اكەسىنەن رۇقسات اكەسىنە سەرىك بولىپ، كۇندەلىكتى شارۋاشىلىعى
العان باال قويىن ايداپ كەلە جاتسا، قارسى الدىنان ۇرەيى قاشقان ءبىر ايەل كەزىگەدى. ەكى قولىنا ۇستاعان ەكى 

 قازى بار ەكەن.
 :ەلاي. سۇرايدى ءجون دەپ—كەلەسىز؟ ساسقاالقتاپ مۇنشا نەگە باراسىز؟ قايدا شەشەي،—
ۇس كوردىم. تۇسىمدە ءۇيىمنىڭ وڭ جاق بوساعاسى ورتەنىپ جاتىر ەكەن، سودان ءت جامان ءبىر تۇندە باالم،—

شوشىنىپ ۇيدەن شىقتىم دا وسى حاندىقتاعى قىرىق مولالعا بارىپ ءتۇسىمدى جورىتايىن، ءتۇس ساداقاسىنا مىنا ەكى 
 .دەيدى—قازدى بەرەيىن دەپ بارامىن،

 ۇسىنءت بارىپ مولالالرعا ايەل. باال دەيدى—تا كەتىڭىز،اي ماعان جورۋىن ءتۇسىڭىزدىڭ قايتارىڭىزدا شەشەي،—
 :مولالالر جورىتسا،

 باالعا ورۋىنج ءتۇسىنىڭ ايەل جولىندا قايتقان. دەپتى—بوالسىڭ، دۋشار پالەگە ايتپەسە قاش، ۇيىڭنەن وتىرعان—
كەن كەلىپ، ايەلدىڭ كوش قايتا ارتىنان. كوشىرىسەدى جاققا باسقا ءۇيىن كومەكتەسىپ، ايەلگە الگى باال. ايتادى

جۇرتىنداعى بوساعاسىن قازىپ، ات باسىنداي التىندى تاۋىپ االدى دا، ورنىنا تاس سالىپ كومىپ تاستايدى. التىندى 
 ەشكىمگە بىلدىرمەي اكەسىنە اكەلىپ بەرەدى دە:

—تىپ اكەتەدى،تار دە دەسەڭىز بەرمەيمىن ءسىز. جىبەرەدى ادام مولال قىرىق دەپ—وقىتامىز، تاعى مەنى اكە—
 «ەنسىنتاربيەل وقىپ، جالعاستى باالڭ» قويشىعا دە، كەلەدى مولال نەشە ءبىر كەزدە ءبىر اق-ايتقانداي. باال دەيدى
 :قويشى كەزدە سول. ساالدى قولقا دەپ
ى االنب قويماي الدىنا ەركى قويشىنىڭ مولالالر ءبىراق. دەيدى—المايمىن، وقىتا ەندى. ەدى جالعىزىم باال بۇل—

دەپ القىمعا االدى. باال « التىندى تاباسىڭ!»جاققا سۇراققا تارتىپ -تارتىپ اكەتەدى. قىرىق مولال باالنى جان
 پ،سالى بۇراۋ تاقىمىنا دەپ «ولتىرەمىز تاپپاساڭ التىندى» مولالالر. مويىندامايدى دەپ—«كورمەدىم، المادىم»

سىرىن ايتپايدى. باال وسىنداي قيناۋ كورىپ جاتقاندا سول  شىن دا سوندا باال باسادى، قىزدىرىپ اسىق شەكەسىنە
ەلدىڭ حانى ءبىر ءتۇس كورەدى. حان تۇسىندە ءبىر وزەننەن وتەيىن دەپ بارسا، قىرىق شاباق بالىق اتىنىڭ اياعىنا 

دى. حان وزەننىڭ ورتاسىنا بارعاندا ءبىر قارا جىالن، ءبىر جارماسىپ، تىستەلەپ، اتى ۇركىپ، جىعىپ كەتە جازداي
سارى جىالن الدىنان شىعىپ، حاندى شاعۋعا ۇمتىالدى. والردان دا زورعا قۇتىلىپ، وزەننەن ءوتىپ، جاعاداعى جاسىل 

ىن ەنباقشاعا كەزىگىپ، سايران قۇرىپ جۇرەدى. ۇيقىدان ويانعان حان بۇل نەندەي ءتۇس ەك-شالعىن، ميۋالى باۋ
ءبىلۋ ءۇشىن شاھارىنداعى قىرىق مولالنى شاقىرتىپ، جورىتادى. ءبىراق مولالالر ءتۇستى قاالي جورۋدىڭ بابىن تاپپاي، 

 وتىرىپ قاالدى. سوندا حان اشۋالنىپ:
. دىەتە ءامىر دەپ—!االمىن باستارىڭدى الماساڭدار ايتا. ايتاسىڭدار جورۋىن ءتۇستىڭ ىشىندە كۇننىڭ ۇش—ء 

عا جورىتىپ، باال»جورۋىن تابا الماي، ءوزارا اقىل قۇرىپ،  ءتۇستىڭ دا، وقىسا قانشا كىتاپتارىن مولالالر تاعانساسقاالق
 دەگەن بايالمعا كەلەدى. ءتۇستى باالعا ايتىپ:« سونان سوڭ ولتىرەيىك

 :باال. دەيدى—بەرەمىز، قويا ايتساڭ جورۋىن وسىنىڭ سەنى—

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1410 bet 

ىيلىق ، حاننان مول ستابىلسا جورۋى ءتۇستىڭ. دەيدى—ايتامىن، ءبىراق بارىپ الدىنا حاننىڭ جورۋىن تۇستىڭ—ء 
 االمىز دەپ دامەلەنگەن مولالالر باالنى حاننىڭ الدىنا اپارىپ:

 ءبىز .بىلەدى مولىراق دە بىلەتىنىمىزدەن ءبىزدىڭ. ەدى وقىعان بارىمىزدەن ءبىزدىڭ باال مىنا حانەكە، الديار،—
 .جالىنادى ۇرا قۇلدىق دەپ—!كورىڭىز؟ قيا جانىمىزدى المادىق، جوري

 .باالعا حان دەيدى—ەكەي، ءتۇسىمدى جورى!قان ال،—
 ورۋىنج ءتۇستىڭ. شاقىرىڭىز اراعا وسى دا قۇلىڭىزدى سارى حانىمىڭىزبەن باسقا مولالدان قىرىق وتىرعان مىنا—
 باال كەيىن وسىدان. االدى شاقىرتىپ دەرەۋ قۇلىن سارى مەن حانىمى حان. دەيدى—ايتامىن، ءبىراق سوڭ ونان

 ريدى:جو بىاليشا ءتۇستى
 تەز سىزء بۇالر مولال، قىرىق وتىرعان مىنا—بالىق شاباق قىرىق بارعانداعى العاش سۋعا ءسىز حانەكە، تاقسىر،—

 ال،. كەنە ءجۇر اشىپ قاسقىرداي اش اراندارىن دەپ، يگىلىكتەنسەك قازاڭىزدان الىپ، ساقابات-قايىر كوپتەگەن ولسە
تىلعان سارى جىالن مەن قارا جىالن اناۋ حانىمىڭىزبەن قۇلىڭىز. والر ۇم شاعۋعا ءسىزدى بارعانىڭىزدا ورتاسىنا سۋ

 ءوزارا كوڭىل قوسىپتى. تاقسىر، سىزگە قاستاندىق جاساپ ءولتىرىپ، انا قۇل حانىمىڭىزدى الىپ، حان بولماقشى ەكەن.
ىڭ ن سۇرايدى. حاننوتىرعانداردا دەپ—،«مىنانىڭ ايتقانى راس پا؟»قاھارىن توگە: باالنىڭ جورۋىن ەستىگەن حان 

پەندەشىلىك ىستەپ، كۇناعا باتتىق. قىلمىسىمىزدى كەشىرە »قاھارىنا شىداماعان حانىم، سارى قۇل، قىرىق مولال 
پ، حانىم مەن قۇلدىڭ، دەپ ۇالرداي شۋاليدى. بۇل سۇمدىققا جانى توزبەگەن حان دەرەۋ بۇيرىق بەرى« كورىڭىز!

قىرىق مولالنىڭ باسىن تۇگەل الدىرىپ تاستايدى. حان تاعىن باالعا بەرەدى دە ءوزى ءۋازىر بوالدى. باال تاپقىرلىعىمەن 
 وسىاليشا مۇراتىنا جەتەدى.

 . التىن ءمۇيىزدى كيىك51
ى، ەرجۇرەك ادام ەكەن. ءبىر كۇنى ەرتەدە بۇلدىر مەرگەن دەگەن اتاقتى اڭشى بولىپتى. ءوزى مەرگەن، قارۋلى، اقىلد

 ول اڭعا شىعىپ، ورماندى، تاۋدى ارااليدى. شارشاعان سوڭ ءبىر اعاشتىڭ كولەڭكەسىنە كەلىپ دەماالدى.
بۇلدىر مەرگەن قارسى الدىندا اعىپ جاتقان بۇالققا قاراپ وتىرادى. سويتسە بايقاماپتى، بۇالقتىڭ ارعى جاعاسىندا، 

ەكى ءمۇيىزى شاڭىراقتاي ءبىر كيىك جايىلىپ ءجۇر ەكەن. بۇلدىر مەرگەن ءوز كوزىنە  ۇلكەن جارتاستىڭ تۇبىندە
 ءوزى سەنبەي تاڭدانا قارايدى. ەكى ءمۇيىزى قاراعايداي، جارقىلداعان التىن ەكەن.

 مەرگەن اتۋعا مىلتىعىن كەزەيدى. سول كەزدە كيىككە ءتىل ءبىتىپ:
 ءجۇرىپ اۋالپ اڭ ول. كەلەدى جانىنا ونىڭ اڭشى. وقتاتادىت مەرگەندى بۇلدىر دەپ—!مەرگەن ەت، سابىر—
 سوڭدى مۇنداي كەرەمەتتى كورمەگەن ەدى. قاتتى تاڭ قاالدى.-ىنبۇر

ساتتە ءمۇيىزدى اق ساقالدى شالعا ايناالدى. ۇستىندەگى كيىمى كۇمىستەي جارقىرايدى. ال -التىن ءمۇيىزدى كيىك اپ
 قاالدى. بۇلدىر مەرگەن ەشتەڭە دەمەي تاڭىرقاي تاڭدانا قارايدى.ەكى التىن ءمۇيىزى سول قالپىندا 

وسى تاۋدا بۇلدىر مەرگەن دەگەن اتاقتى اڭشى باتىر بار دەپ ەستىپ، سەنى ىزدەپ شىعىپ ەدىم. سەنى ىزدەپ —
 شىققان شارۋامدى ايتايىن.

 .ايتىڭىز—
 بار ايس ءبىر تەرەڭ جەردە جاقىن قاالمىزعا .اكەسىمىن تۋعان مەن. ەدى حانى ەلدىڭ استىنداعى جەر باالم مەنىڭ—
ى، سونى ءبىر جەتى باستى ايداھار مەكەندەپ الدى. جۇما سايىن ءبىر ۇل، ءبىر قىز، ون قوي بولد جىل جيىرما. ەدى

 ستىنەۇ ونىڭ. دەيدى—،«جۇرتىڭدى قاالسىمەن قوسا جۇتامىن-سالىعىما كونبەسەڭ، بۇكىل ەل»العىزىپ جەيدى. 
يدى. سوعان ەشكىمنىڭ دە كۇشى قۇتقارما جاندى ءتىرى ايتەۋىر، بولسىن، مال بولسىن، ادام بارعان ماڭىنا سايدىڭ

 ەنىس دەپ ما بوال جاقسىلىق ءبىر حالقىمىزعا سوڭ، دەگەن—جەتپەيدى. ونى تەك بۇلدىر مەرگەن عانا جەڭەدى،
 .جىالپ شال ساقالدى اق دەيدى—!ەدىم شىعىپ ىزدەپ

 بۇلدى دەيدى—!ەدى مە ولەر ۋالپ جۇتسا سونى مە؟ جىبەرمەيسىزدەر سايعا جاتقان رايداھا جاعىپ، ۋ مالعا—
 .ويالنىپ مەرگەن

 وپشىلىكك كەلسە، قولىڭنان. بولدى تاۋىساتىن جۇتىپ جۇرتىمىزدى. ولمەدى ودان جاۋىز ايتەۋىر ىستەدىك، دا ونى—
 .ءوتىنىپ شال دەيدى—!شىراعىم ايانبا، ءۇشىن

 الر جەردىڭ استىو. ىلەسەدى شالعا ءمۇيىزدى التىن سايالپ، سايمانىن-ساۋىت مەرگەن بۇلدىر دەپ—!جارايدى—
 مەن ءۇستىن جالعاستىراتىن ۇڭگىردەن ءوتىپ، قارتتىڭ قاالسىنا بارادى.

بۇلدىر مەرگەن بويىنا بار كۇش قۋاتىن جيناپ، قولىنا ءجۇز قۇالش الماس سەمسەر االدى دا، ايداھار جاتقان سايعا 
جوتاعا شىقسا، بوران سوعىپ تۇر ەكەن. جەلدىڭ قاتتىلىعى سونشا، تاۋدىڭ ەكى بەتىندەگى تاستى ۇشىرىپ  كەلەدى.

كەتىپ جاتىر. بۇلدىر مەرگەن قاھارالنىپ، سەمسەردى قولىنا كولدەنەڭ ۇستاپ، كۇشتى لەپپەن تارتىپ جاتقان 
، ايداھاردىڭ اۋزىنا ءبىراق اپارادى. وتكىر ايداھاردىڭ اۋزىنا قاراي جۇرەدى. سۇراپىل بوران ونى ۇشىرىپ وتىرىپ
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سەمسەر جاۋىزدىڭ ەكى ەزۋىن ءتىلىپ، قۇيرىعىنان ءبىراق شىعارادى. ورتاسىنان قاق بولىنگەن ايداھار قيمىلداۋعا 
 شاماسى كەلمەي ولەدى.

سىنا مەتتەپ، قاالشادىمان قۋانىشقا بولەنەدى. بۇلدىر مەرگەندى قورشاپ الىپ، قوشا-ايداھاردان قۇتىلعان جۇرت شات
 الىپ كەلەدى. ۇالناسىر توي جاسايدى. التىن ءمۇيىزدى شال:

 تا بايلىق-دۇنيە دا، مال بىزدە. كورىنەسىڭ ەتەتىن تىرشىلىك قانا اۋالپ اڭ. ەكەنسىڭ جالعىز ءوزىڭ سەن باالم،—
: يدىكونبە مەرگەن بۇعان. مەرگەنگە بۇلدىر دەيدى—تۇتەت، ءتۇتىن تىگىپ، وتاۋ دا، قال وسىندا ەندى سەن. مول
ارتىمدا. والردى تاستاپ، مەن مۇندا ءوز باسىمنىڭ قامىن كۇيتتەپ قاال  بار تۋىسقاندارىم اۋىلىم، ارىق-اش مەنىڭ»

 .دەيدى—،«المايمىن
بۇلدىر مەرگەننىڭ مۇندا قالماسىنا كوزى جەتكەن التىن ءمۇيىزدى شال وعان حاننىڭ قازىناسىنان كوپ التىن، اسىل 

 سىيعا تارتىپ، اۋلىنا اتتاندىرادى. وسىدان سوڭ بۇلدىر مەرگەننىڭ اۋىلى دا الدەنىپ، كۇن كورىسى جوندەلەدى. دۇنيە
 . توعىز ءدارۋىش52

بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر ۇلكەن باي بولىپتى. بايدىڭ توعىز باالسى بار ەكەن. باي ءوزىنىڭ قاسيەتتى مىلتىعىن 
كورەدى ەكەن. ءبىر كۇنى باي اڭنان ۇيگە كەلە جاتىپ، قارسى الدىنان شىققان بۋاز الىپ، اڭعا شىعۋدى جاقسى 

 كيىكتى اتىپتى. كيىكتى كوتەرىپ ۇيىنە كەلە اۋىرادى. ەكى كۇن توسەك تارتىپ جاتىپ، ءۇشىنشى كۇنى باالالرىنا:
 الساڭدارق تاالسا ەگەر ىڭدار،ال بىرەۋىڭ تاالسپاي مىلتىققا مىنا سوڭ ولگەن ولەمىن، كەشىكپەي مەن قاراقتارىم،—
. تىدەپ—ار، ول بىرەۋىڭە اپەرەر. ءسۇيتىپ مەنى جاقسىالپ كومىڭدەر،بارىڭد سوعان بار، پاتشا ءبىر جەردە مىنا

 قايسىسىنا ەش .كىرىسىپتى اقىلداسۋعا مىلتىقتى ەندى كومىپ، جاقسىالپ اكەلەرىن. ءولىپتى اكەلەرى سوڭ كۇننەن ءۇش
 :تۇرىپ كىشىسى ەڭ سوندا. شىعىپتى ۇرىس الماي، كەلىسە

 .دەپتى—ەپ ەدى عوي، سوعان بارالىق،د بارىڭدار پاتشاعا ۇرىسساڭدار، اكەم—
 :قويىپ الدىنا مىلتىقتى پاتشا. كەلىپتى پاتشاعا توعىزى دەپ—بارايىق، بارساق—
. دەپتى—بەرەم، سوسىن. ايتىڭدار ماعان سونى بىلەسىڭدەر، ونەر قانداي وزدەرىڭ سەندەر ءۇشىن الۋ مىلتىقتى—

 .ۇندەمەپتى ەشقايسىسى
 قاراپتى. ۇلكەنىنە ەڭ دەپ—ايتشى، سەن—
 .ۇلكەنى دەپتى—بىلەمىن، يىسكەپ بيىل جولىن قۇستىڭ ۇشقان بىلتىرعى مەن—
 .كەيىنگىسى ونان دەپتى—سوعامىن، ءۇي باستى توقسان الىپ، جۇلىپ توبىلعىنى ءبىر مەن—
 دەپتى—تۇسىرەمىن، قوشقار كوك ءمۇيىزدى كوك قوشقار، اق ءمۇيىزدى اق وقىپ، ناماز قاراپ قۇبىالعا مەن—
 شىنشىسى.ءۇ

 .ءتورتىنشىسى دەپتى—ەسىتەم، داۋسىن سىركەنىڭ سىققان جەردەن كۇندىك ءبىر مەن—
—ىعامىن،ش اينالىپ بۇرىشىن ءتورت دۇنيەنىڭ ىشىندە كۇننىڭ ءبىر الىپ، قىستىرىپ بەلىمە قۋرايدى ءبىر مەن—

 .بەسىنشىسى دەپتى
 ى التىنشىسى.دەپت—االم، ۇرالپ قارنىن-ىشەك قوياننىڭ جاتقان ۇيىقتاپ مەن—
 .قاراپ مىلتىققا ماساتتانىپ، جەتىنشىسى دەپتى،—تۇسىرەم، اتىپ نارسەنى جەتكەن كوزىم اسپاندا مەن—
 قاعىپ تۇسىرمەي تىرناعىممەن جالعىز بولسىن، سول بولسا نە بولماسىن، تۇيمە بولماسىن، تۇيە اسپاننان مەن—
 .سەگىزىنشىسى دەيدى—االم،
 .كىشىسى ەڭ دەپتى—قاالعان جەرىمنەن قايتىپ شىعامىن، تەسىپ، استىن جەردىڭ مەن—

 پاتشا ءتۇرىن سۋىتىپ:
 دەردەنسەن سونى. جوعالدى قىزىم وتىرعان باعىپ سالىپ سارايعا التىن جاقىندا. ەكەنسىڭ ونەرشى دە بارىڭ—ء 

 .دەپتى—بەرىڭدەر، تاۋىپ الماپتى، كىمەش باسقا
 .توعىزى دەپتى—ڭىزدى ىزدەپ كورەلىك،قىزى ءبىراق تاقسىر، جوق، العانىمىز بىز—ء 

—م اكەتكەنىن،مەن ءبىلدىم كى»پاتشا مىلتىقتى ەڭ مەرگەنىنە بەرىپ، بارلىعىن قىزى جوعالعان سارايعا الىپ كەلىپتى. 
 لىپا كەلىپ، بولىپ قۇس قارا الىپ جالماۋىز-ماستەن بىر—يىسكەلەپ، توڭىرەگىن سارايدىڭ ۇلكەنى ەڭ دەدى

 .«كەتىپتى
پاتشادان جول قاراجات الىپ، تىڭشى قىزدى ىزدەۋگە شىعىپتى. ءبىر نەشە كۇن، بىرنەشە اي جول ءجۇرىپتى. ازىقتارى 

 تاۋسىلىپتى. ءبىر مەزگىلدە قار جاۋىپ، بوران بولىپتى. سوندا بىرەۋ:
 .دەپتى—قوي، توڭدىق جاساسايشى، ءۇيىڭدى مىرزا، قىالتىن، ءۇي باستى توقسان لعىنىتوبى ءبىر ەي،—
 ءبىر توبىلعىنى جۇلىپ الىپ توقسان باستى ءۇي ىستەپ، ءبارى جىلىنىپتى. 
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 قا وقىپ، ناماز قاراپ قۇبىالعا ءۇشىنشىسى. بىرەۋى دەپتى—مىرزا، تۇسىرەتىن، قوشقار عوي، اشتى قارىن—
قورجىندارىنا  نقالعانى. تويىپتى جەپ اسىپ سويىپ، ونى. ءتۇسىرىپتى قوشقار كوك ءمۇيىزدى كوك قوشقار، اق ءمۇيىزدى

 سالىپتى. تاعى جول ءجۇرىپتى. ءبىر ۇلكەن دارياعا كەزدەسىپ، ارعى جاعىنان ءبىر قارا ۇيگە كوزى ءتۇسىپتى.
 مەن وعان». ءتورتىنشىسى دەپتى—ۇيدەن، سول ەستىلەدى، داۋسى سىركەنىڭ سىققان ءبىر توقتاڭدار، ويباي،—

ي ى بەلىنە قىستىرىپ الىپ، داريادان ءوتىپ قايتا كەلىپ بىالقۋرايد ءبىر بەسىنشىسى دەپ—،«كەلەيىن كورىپ بارىپ
لگى وندا ا«. »بىر قىز ءبىر كەمپىردىڭ باسىن قاراپ وتىر ەكەن. ءسىرا، قىز پاتشانىكى بولۋ كەرەك»دەپتى: ء

 .بۇالر دەپتى—،«رنىن ۇراليتىندى ەرتىپ ال دا، الىپ كەلقا-قوياننىڭ ىشەك
ۇرلىقشىنى ارقاسىنا سالىپ، الگى ۇيگە اپارىپتى. ۇرلىقشى بارىپ كەمپىردىڭ باسىنا قازاندى توڭكەرە سالىپ، قىزدى 

ە، پاتشانىڭ سەرتىپ شىعىپتى. ەكەۋى جەر كەزگىشكە ءمىنىپ، داريادان ءوتىپ قالعاندارىنا كەلىپتى. قىز، سۇراستىرا كەل
قىزى ەكەن. ەندى جۇرەيىن دەپ تۇرعاندا كەمپىر الىپ قارا قۇس بولىپ ۇشىپ شىعىپ، قىزدىڭ بۇرىمىنان ۇستاپ 
اسپانعا الىپ ۇشىپ كەتىپتى. تورعايداي بولعاندا مەرگەنشى اتىپ سالىپتى. سوندا قىز امان قالىپ، كەمپىردىڭ كەۋدەسى 

عا پ كەتىپتى. قىزدى سەگىزىنشىسى قاعىپ الىپ، سۋعا تۇسىرمەپتى. كەمپىر سۋءبىر بولەك، بوكسەسى ءبىر بولەك بولى
ءتۇسىپ، داريا تولقىپ، ارناسىنان اسىپ كەتىپتى. جەردى سۋ قاپتاپ جۇرۋگە مۇمكىنشىلىك بولماي قالىپتى. سوندا 

 ەڭ كىشىسى جەردى تەسىپ، ءبارى جەر استىمەن ءجۇرىپتى.
دەپ جەر ۇستىنە شىعىپتى. پاتشا ناماز وقىپ وتىر ەكەن. جەر « جەردە شىعار پاتشا وسى»ءبىر جەرگە كەلگەندە،  

استىنان ادام شىققان سوڭ، پاتشا تالىپ قالىپتى. سوندا ءبارى قورقىپ قاشىپ كەتىپتى. ال ەڭ كىشىسى مەن قىز 
پتى. ال كىشىسىنە قىلى پاتشانىڭ باسىن سۇيەپ، سۋ قۇيىپ ءتىرىلتىپتى. پاتشا ءبارىن شاقىرىپ الىپ مال بەرىپ، ىرزا

 قىزىن قوسىپتى. ءسويتىپ، توعىزى مۇراتىنا جەتىپتى.
 . احمەتجان53

باياعىدا توقسانباي دەگەن اتقان وعى جەرگە تۇسپەيتىن ءبىر مەرگەن بولىپتى. ونىڭ جاسىنان بەرگى كاسىبى اڭشىلىق 
ەكەندىگىنە سەنبەيدى ەكەن. توقسانباي ەكەن. جۇرت ونى مەرگەن دەپ ەسەپتەسە دە، ول ءوزىن شىن مەرگەن 

جەتپىس جاستان اسقاندا اڭشىلىقتى شورت توقتاتىپتى. مىلتىعى جيىرما جىل ءىلۋلى تۇرىپتى. توقسانباي توقسانعا 
ەگەر اتقان »كەلگەندە ءوزىنىڭ مەرگەندىگىن سىناماق بولىپ، مىلتىعىن ءسۇرتىپ تازاالپ، اتىنا ءمىنىپ، اڭعا شىعىپتى. 

لى تيەتىن بولسا، وندا وعىم جەرگە تۇسپەيتىن بولعانىم، ۇيتكەنى ءازىر قاراۋىلدى كورەتىن كوز دە قالمادى. وعىم ءا
 دەپ وياليدى.« ادەتتەگى مەرگەن بولسام، بۇل جولى وعىم تيمەيدى

ىلتىعىن كۇبىڭ م-يەندە جالعىز كەلە جاتقان توقسانباي جايىلىپ تۇرعان ءبىر مارالدىڭ ۇستىنەن تۇسەدى دە، ابىڭ
سەرت ۇستاپ، مارالدى اتىپ قاالدى. مارال وقپەن بىرگە تۇسەدى. توقسانباي جانتاڭداي جۇگىرە باسىپ مارالدى 
باۋىزداپ االدى. جاس كەزىندەگى ادەتى بويىنشا، مارالدىڭ ءىشىن دە جارماستان توسىنەن ىرەپ جىبەرىپ، توستىگىن 

 سىپىرىپ الىپ، قاقتايدى.
قاندى سارى سۋى ءالى ابدەن تاراپ بولماعان جەرىنەن ءبىر كەسىپ اۋزىنا ساال بەرگەندە، توقسانباي توستىكتىڭ 

ىپ دەپ ەتتى قايتا اال بەرگەندە، ەت ىرش« بىسىميال»الگى ءبىر جاپىراق ەت جەرگە ءتۇسىپ كەتىپتى. توقسانباي ء
پ، قاشا جونەلىپتى. مۇنى كورگەن بارىپ، كەسىپ العان ورنىنا جابىسا قالىپتى. ونىمەن قويماي مارال تۇرا سالى

 تاڭ بولىپتى.-توقسانباي ءوز كوزىنە ءوزى سەنبەي، اڭ
 دەپ توقسانباي مارالعا:« بولماعاندا ءجونىن ءبىلىپ قااليىنشى»

 قالعان ۇرات قايرىلىپ. سالىپتى ايقاي دەپ «سايتانبىسىڭ الدە اڭبىسىڭ، كەت، ۇقتىرىپ ءجونىڭدى مارال، ەي،—
 :مارال
 .بارىپتى كەتە دەپ—!سۇرا احمەتجاننان ءجونىمدى مەنىڭ—

ۇگەل جاقىننان احمەتجان اتاۋلىعا ت-تاڭ بولىپ ۇيىنە قايتىپتى. مارالدىڭ ءجونىن ءبىلۋ ءۇشىن الىس-توقسانباي اڭ
سويلەسىپتى. ءبىراق، مارالدىڭ ءجونىن بىلەتىن بىردە ءبىر احمەتجان بولماپتى. شال ابدەن داعدارىپتى. ءسۇيتىپ 

ەتجان احم—رگەندە، الىستان ءبىر اۋىل وسى جەرگە كوشىپ كەلىپ قونىستانىپتى. اۋىل باستىعى اقساقال شالجۇ
دەگەندى ەستىپ، توقسانباي ءبىر تاي ەرۋلىك الىپ، احمەتجاننىڭ اۋلىنا امانداسا بارىپتى. احمەتجان قوناعىن ىزەت 

 قۇرمەتپەن قارسى االدى.
تجان ول كىسىنىڭ بۇيىمتايىن سۇرايدى. توقسانباي بار بۇيىمتايى مارالدىڭ ءجونىن ەرتەسى توقسانباي اتتاناردا احمە

 ۇزاق سىالپ وتىرادى، ءبىر زاماندا باسىن كوتەرىپ وتىرىپ:-ءبىلۋ ەكەنىن ايتادى. سوندا احمەتجان اق ساقالىن ۇزاق
. تىرىپتىجولىق سىزگە مارالدى بۇل ءۇشىن اشقىزۋ ادامزاتقا سىرىمدى مەنىڭ ءتاڭىر. ەدى سىر اشىلماعان ءبىر بۇل—

جاس كەزىم ەدى. اكەم ءبىر »ڭگىمە باستايدى. ا دە دەپتى—بەرەيىن ايتىپ جايىن-ءمان مۇنىڭ بولماس، ايتپاسام
بايدىڭ قىزىنا ماعان قۇدا ءتۇستى. كەيىن قاينىما ۇرىن باردىم. قايىنىمنىڭ اۋىلى قالىڭدىعىم ەكەۋمىزگە بولەك وتاۋ 
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قىزدىڭ جەڭگەلەرى مەنى وتاۋعا ەرتىپ باردى. قالىڭدىعىم دا جاناسا كەتىپ، مەنى قاسىنا وتىرعىزدى. تىگىپ قويىپتى. 
 «ساراال قامشى بولىپ كەت!»جەڭگەلەرىم كەتكەن سوڭ ساۋساعىنان ءبىر التىن جۇزىك شىعارىپ الدى دا وعان 

پ دەپ مەنى تارتى« ركىت بولىپ كەت!بۇ»دەدى. جۇزىك ساراال قامشى بولدى. ساراال قامشىنى سالماقتاپ تۇرىپ 
كەتىپ ەدى، مەن كەلىسكەن قىران بۇركىتكە اينالدىم دا كەتتىم. سونسوڭ ۇشىپ بارىپ وتاۋدىڭ شاڭىراعىنا قونىپ 

 وتىردىم.
شاڭىراقتا ءبىر بۇركىت »قالىڭدىعىمەن جاتقان جىگىتكە كىم كوز سۇزبەيدى، تۇرا سالىپ سوالي قاراعان ەل: 

 .جونەلدى شۋالي سوڭ اتقان تاڭ دەپ—،«وتىر
باسقاالردىڭ ايتقان ءسوزىن ۇققانمەن قايتارىپ ايتاتىن ءتىل مەن دە جوق، امالسىز قالىقتاپ ۇشىپ ۇزاققا كەتە باردىم. 
سول بەتىممەن ۇشىپ وتىرىپ، اس بەرىپ جاتقان ءبىر اۋىلدىڭ ۇستىنەن شىقتىم. كەلىپ ءبىر بايدىڭ شاڭىراعىنا 

 قوندىم.
 باي .الدىم ءبارىن كورىنگەننىڭ كوزىمە. سالدى اڭعا قايىرىپ، مەنى باي دە دەدى—،«ن بۇركىت ەكەنمىناۋ قىرا»

بارعان سايىن بايىي بەردى. سونىمەن باي مەنىڭ كۇتىمىمدى ونان ءارى جاقسارتىپ، اياق باۋىم مەن توماعامدى 
قالىڭدىعىم وسى التىن توماعا مەن اياق باۋدى كوزدەپ بۇركىتكە ايالندىرعان »تۇگەلدەي التىنمەن قۇيماالپ تاستادى. 

دەگەن ويعا كەلدىم دە، توماعانى اياعىما قىسىپ، اياق « مۇمكىنبولماسىن، قايتا بارسام، مەنى ادامعا ايالندىرۋى 
باۋمەن اسپانعا ءبىراق شىقتىم. سامعاپ وتىرىپ قالىڭدىعىمنىڭ وتاۋىنىڭ شاڭىراعىنا كەلىپ قوندىم. قىز مەنى ءتۇسىرىپ 

 الىپ:
دى. مەن ۇمىتتەنىپ ال الىپ توماعانى باۋمەن اياق سيپاپ جونىمنان دەپ—با؟ قالدىڭ كەلىپ جانۋارىم، يا،—ء 

ەندى »قالىپ ەدىم، ءۇمىتىم سەلگە كەتكەندەي بولدى. باياعى جۇزىگىن الىپ شىقتى دا ساراال قامشىعا ايالندىرىپ، 
 ىعىپش ەسىكتەن دا، ايالندىم توبەتكە كوكاال جۋان ەكەن، اق-سول. كەتتى تارتىپ ءبىر دەپ—،«يت بولىپ كەت!

 ان كەتپەي جۇرە بەردىم. ءبىر كۇنى قىز جىگىتتەرگە:ماڭىن اۋىل تىڭداپ-تىڭ. بەردىم كەتە
 ەرەۋد مەن ەستىگەن مۇنى. تاپسىرادى دەپ—تاستاڭدار، ءولتىرىپ تۇگەلدەي يتتەردى بۇرالقى جۇرگەن اۋىلدا—

 .تۇردىم تايىپ كورسەتپەي ولىمتىگىمدى
 ماڭداعى اۋىلدىڭ قازانىنداعى سول بەتىممەن بارىپ ءبىر توپ قامىستى مەكەندەدىم. ءار كۇنى تۇندە شىعىپ، سول

ءسۇتىن ۇرالپ ءىشىپ كۇن كوردىم. ءبىر كۇنى ءبىر ءۇيدىڭ ءسۇتىن ۇرالپ ىشۋگە بارسام، ءۇي ءالى جاتپاعان ەكەن، 
 ۇيدە ءبىر نەشە ادام سويلەسىپ وتىر. الگى ءۇيدىڭ ايەلى:

-كىرىپ ءسۇتىمىزدى ءىشىپ، ىدىس ۇيگە كۇندە يت ۇرى ءبىر بولدىق، المايتىن ىشە تاماق تازا بەرى جاقىننان—
 بىرء بەرى جاقىننان قامىستى توپ ءبىر جەردەگى وسى»: ەستىگەندەر مۇنى. دەدى—،«اياعىمىزدى ارامداپ كەتەدى

 پبۋىندىرى شالماالپ، ەرتەڭ ونى ءبىز. بوالر سول جۇرگەن ءتۇسىپ قازانعا ءسىرا،. ءجۇر مەكەندەپ توبەت كوكاال
اڭ دا ماعان قونىس بولمادى، باسقا جاققا زىتىپ بەردىم. ءجۇرىپ وتىرىپ ءتۇن ورتاسى م بۇل. دەدى—،«ولتىرەيىك

اۋعاندا سەگىز قوستى قاتار تىگىپ، نەشە مىڭ قويدى ءبىراق ءيىرىپ تاستاعان، قويشىالرعا كەزىكتىم دە، قورانىڭ 
ە القىمداپ پ قاسقىرمەن اراالسىپ، ءبارىن دىشىنە جاتا كەتتىم. ءبىر ۋاقىتتا قوراعا قاسقىر شاپتى، جالعىز ءوزىم ءبىر تو

ءولتىرىپ، قورانىڭ ايناالسىنا جايراتىپ تاستادىم. كۇزەتتەگى قويشى ۇيىقتاپ قالىپ، تاڭ اتقاندا ءبىراق وياندى. 
تاڭ بولدى. اناداي جەردە دوڭدە جاتقان مەنى -قورانىڭ شەتىنە كەلىپ، ءولىپ جاتقان قاسقىردى كورىپ، ول اڭ

دەپ شاقىردى. قۇيرىعىمدى بۇالڭداتىپ جەتىپ كەلدىم قاسىنا. قويشى مەنى ەرتىپ « ىك، كۇشىككۇش»كورىپ 
 قويشىالرعا كەلدى دە كورگەنىن باياندادى. قويشىالردىڭ ءبارى:

. مقويدى ىشپەي مەن مۇنى. بەردى قۇيىپ اس يتاياققا دا، قۋانىستى دەپ—قۇت، قونعان بىزگە توبەت كوك—
 ە تارتقان قويشى تۇرىپ:ەگد جاسى ءبىر سودان

بىرەۋدىڭ وزىمەن بىرگە تاماقتاناتىن ەرەكشە ءيتى بولماسىن. قالعان ەتتى جىلىتىپ، سورپاسىمەن قوسا مەنىڭ »
 الگى. لدىما جەپ-ىشىپ مەن سوڭ، ىستەگەن بويىنشا ايتقانى ونىڭ قويشىالر. دەدى—،«ساپتاياعىما قۇيىپ بەرشى

 :قويشى
. دىقوي شىعۋدى كۇزەتكە قويشىالر باستاپ سودان. قالدى ماردامسىپ ەداۋىر دەپ—،بالەم مە، كەلدى ايتقانىم—

 كۇن االيت ءبىر ارادا. بولدى بەرەتىن اال سىدىرىپ تەرىسىن قاسقىردىڭ ولتىرگەن مەن تۇرىپ، اسىقپاي تاڭەرتەڭ
الۋعا دا  پ الۋعا دا، بىرەۋىءبولىسى بۇالر. الىپتى تاۋىپ التىن جۇدىرىقتاي ءبىرى قويشىالردىڭ كۇنى ءبىر. ءوتتى

 كەلىسە الماي كوپ تاالستى. سودان ءبىر قويشى تۇرىپ:
 وبەتتىڭت كوك مۇنى وداندا. االدى تارتىپ باي ءبىر، ءبارى دا الساڭدار ءبىرىڭ دا، الساڭدار ءبولىسىپ التىندى بۇل—

ىمىز ى بولۋ كەرەك. ول كەلگەلى مالنەسىبەس سونىڭ بۇل. عوي ءبىرى اۋليەنىڭ جەتى يت. قويالىق بايالپ موينىنا
 .دەدى—امان، جانىمىز تىنىش بولدى،
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تاۋىپ »مۇنى ەستىگەن مەن قۇيرىعىمدى بۇالڭداتىپ قويشىالردىڭ الدىنا كەلدىم. الگى قويشى مەنىڭ قىلىعىما قاراپ 
وربا كيىزدەن د قۇرىم بولىپ، ماقۇل بۇعان قويشىالر اقىرى. ءتۇستى تولىقتاي ءسوزىن دەپ—،«ايتقان ەكەنمىن

قالىڭدىعىم وسى التىندى كوزدەگەن بولۋ كەرەك، وسىنى الىپ بارسام، »جاساپ، مەنىڭ موينىما بايالپ قويىستى. مەن: 
دەپ ويالپ، سول كۇنى تۇندە قالىڭدىعىما قايتا تارتتىم. قالىڭدىعىم باياعىسىنداي « مەنى ادامعا ايالندىرۋى مۇمكىن
ەندى »وتىرىپ، التىندى الدى. ونان سوڭ تاعى جۇزىكتى ساراال قامشىعا اينالدىرىپ:  مەنىڭ جونىمنان ءبىراز سيپاپ

دەپ ءبىر تارتىپ كەتتى. كوكاال توبەت كۇيىمنەن لەزدە ساراال مىسىق بولىپ ۇيدەن شىعىپ « مىسىق بولىپ كەت!
يعا ءوشىمدى االيىن دەگەن و كەتە بەردىم. ابدەن تارىعىپ، قىزعا وشىكتىم. قىز ۇيىقتاعاندا ونىڭ كوزىن شىعارىپ،

 بەكىندىم دە، ەرتەسىندە تۇندە ۇردالىپ كىرىپ، جۇكتىڭ اراسىنا جاسىرىنىپ قالدىم.
ءبىر كەزدە ۇيگە كۇتۋشى كەمپىر كەلىپ، قىزدىڭ شاشىن تارادى. ونان سوڭ توسەگىن سالىپ بەردى دە ءوزى جاتىپ  

دەپ ويالدىم دا الدىمەن كەمپىردىڭ كوزىن اعىزىپ « عويسۇمدىقتىڭ ءبارىن شىعارىپ جۇرگەن وسى كەمپىر »قادى. 
جىبەرمەك بولدىم. بۇالر ۇيىقتاعان سوڭ جۇكتەن قارعىپ ءتۇسىپ، كەمپىردىڭ كەۋدەسىنە سەكىرىپ شىقتىم. كەمپىر 

 ويانىپ كەتىپ، كوزىن شىعارعالى وتىرعان ماعان:
نە حالدە جۇرگەنىڭدى ابدەن بىلەمىن. مىنا  سەنىڭ. شىعارما كوزىمدى مەنىڭ بە؟ ەمەسسىڭ احمەتجان سەن وي،—

 كوزىڭدى نىڭسە—قىزدىڭ كوڭىلدەس جىگىتى بار، ءار كۇنى سول جىگىتپەن بىرگە جاتىپ كوڭىل اشادى. مۇنىڭ ويى
 ەنسەڭ،سۇيك ءبىر دەپ—«بوالمىن تىشقان» جارتاسقا كوك جاعىندا ارت ءۇيدىڭ شىعىپ، سىرتقا ەندى سەن. جويۋ

ان سوڭ ءىن قازىپ، ونىڭ ءبىر اۋزىن قىزدىڭ توسەگىنىڭ باس جاعىنان شىعاردا، تۇندە اڭدىپ سون. بوالسىڭ تىشقان
وتىر. الگى جىگىتى كەلگەن سوڭ ەكەۋى قۇشاقتاسىپ جاتادى. ماۋىقتارى باسىلعان سوڭ ابدەن قالجىراپ ۇيقىعا 

پ كەزدە جۇرەگى اينىپ، قىز قۇسى كەتەدى. سوندا سەن قۇيرىعىڭا سيداعى، قۇيرىعىڭدى قىزدىڭ اۋزىنا سۇيكە. ول
جىبەرەدى. تۇندە اۋزىنا سالىپ جاتاتىن كيەلى جۇزىك قۇسىقپەن بىرگە جەرگە تۇسەدى. جۇزىكتى دەرەۋ ءىلىپ ال 

دەپ سۇيكەنسەڭ، قالپىڭا كەلەسىڭ. « احمەتجان بوالمىن»دا، ىنىڭە كىرىپ كەت. ونان سوڭ باياعى كوك جارتاسقا 
 .دەدى—ڭ، نە ىستەيمىن دەسەڭ، قولىڭنان كەلەدى،جۇزىك قولىڭدا بولعان سو

تىشقان بولدىڭ نە، مىسىق بولدىڭ نە، ءبارى ءبىر ەمەسپە؟! ەڭ جامانى تىشقان بولىپ »ءبىراز ويالنىپ تۇردىم دا  
 ءىستىڭ. ستەدىمى ايتقانىن كەمپىردىڭ دە، بەكىندىم ويعا دەگەن—،«تۇگەرمىن. وسىنىڭ ايتقانىن ءبىر ىستەپ كورەيىن

رى كەمپىردىڭ ايتقانىنداي بولىپ شىقتى. جۇزىكتى قولعا ءتۇسىرىپ العاننان كەيىن قايىن اتاما باردىم. ءۇستىپ ءبا
 ءجۇرىپ ارادا ەكى جىل وتكەن ەكەن.

 .اتام قايىن دەدى—،«جۇردىڭ؟ قايدا باالم»—
م. قايىن ىكتى ىسقىرتتىتىرو اتاما قايىن دەپ—،«بولدى وسى ورالعانىمشا قايتا كەتىپ، ەرىپ جورتۋىلشىالرعا»—

اتام دا قىزىنىڭ كوڭىلى جامان ەكەنىن بىلەدى ەكەن، دەرەۋ قىزىنىڭ تويىن جاساپ، قىرىق تۇيەگە جاساۋ جابدىق 
 ارتىپ، اپارىپ سالۋعا قىرىق جىگىت قىزمەتشى بەرىپ، ءبىزدى اتتاندىردى.

جىگىتىن سۇرادىم. قايىن اتام ماقۇل بولدى. دەپ قىزدىڭ كوڭىلدەس « قولعانات قىاليىن»جۇرەردە قايىن اتامنان 
 ون نەشە كۇن جول ءجۇرىپ، جول ورتاعا كەلگەندە، الگى قىرىق جىگىتكە:

—«ەتىڭدەرك قايتىپ الىپ، تۇيەنى جۇكپەن قالعان قالدىرىپ، كۇمىستى-التىن تۇيەلەرىڭدەگى العان جەتەككە»—
 .دەدىم

تى. كۇمىستى تاستاپ، وزدەرى جەتەلەگەن تۇيەنى جۇگىمەنەن الىپ قايتىس-التىنقىرىق جىگىت قۋانىسىپ تۇيەلەرىندەگى 
تۋرا ەكى تۇيەنىڭ جۇگى بولدى. باياعى جۇزىكتى الىپ شىقتىم دا، ساراال قامشىعا -التىن كۇمىستىڭ ءوزى تۇپ

بىرى بۋرا، ردىڭ ءدەپ تارتىپ كەتىپ ەدىم، بۇال« تۇيە بولىپ كەتىڭدەر!»اينالدىرىپ، قىز بەن قولعانات جىگىتتى 
الىپ باالمىز جوع»شەشەم -كۇمىستى ەكەۋىنە ارتىپ، ۇيىمە كەلدىم. كەلسەم اكە-ءبىرى ىنگەن بوال قالدى. التىن

 دەپ كوزدەرى بۇالۋداي بولىپ وتىر ەكەن. مەنى كورىپ والر توي جاسادى.« كەتتى
 وتىرىك ىماجۇرت ەل دەپ—،«ىپ الىپ كەلدىمكۇمىستى قايت-قىزدى جاقتىرماي، قالىڭ مالعا بەرگەن ەكى تۇيە التىن»

 بولىپ اڭ» ەكەۋىنە الگى جىبەرىپ، اينالدىرىپ قامشىعا ساراال جۇزىكتى كەيىن العاننان ءتۇسىرىپ جۇكتى. ايتتىم
. ولدىب جوق كىرىپ ورمانعا بولىپ، بۇعى—ءبىرى مارال،—ءبىرى ەدىم، جىبەرىپ تارتىپ-تارتىپ دەپ «!كەتىڭدەر

ىرمەگەن ەدىم. جانە ەشبىر جانعا بۇل ءىستىڭ جايىن ايتپاعان ەدىم. ءسىرا، ءسىز كەزىكت بۇالردى قايتىپ سونان
 .بىتىرەدى اڭگىمەسىن احمەتجان دەپ—،«كەزىكتىرگەن مارال قىز وسى بولۋ كەرەك

 ايتا ۇيىنە قايتادى.-توقسان باي مارالدىڭ ءجونىن ءبىلىپ، كوڭىلى ورنىعىپ، دوسىنا راحمەتىن ايتا
 ءتۇسىن ىزدەگەن جىگىت .54

بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر باي بولىپتى، ءتورت تۇلىك مالى ساي بولىپتى. بايدىڭ قويىن باعاتىن قويشىالرى دا 
كوپ ەكەن. سول كوپ قويشىنىڭ ىشىندە اقىلدى ءبىر قويشى بولىپتى. كۇندىز كەشكە شەيىن قويىن جايىپ شارشاپ 
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ۇندە ءتۇس كورىپتى. تۇسىندە ءبىر ومىراۋىندا كۇن، ءبىر ومىراۋىندا اي كورىپتى. كەلىپ جاتقان الگى قويشى جىگىت ت
ەرتەڭىندە تۇرعان سوڭ تۇندە كورگەن تۇسىنە عاجايىپتانىپتى. سول ماڭداعىالر جوري الماعان سوڭ، ءتۇسىن جورىتۋ 

كۇندەردىڭ  پاپتى. ءجۇرىپ وتىرىپءۇشىن ساپارعا اتتانىپتى. كۇن ءجۇرىپتى، اي ءجۇرىپتى. ءتۇستىڭ جورۋىن ەشكىم تاپ
بىرىندە ءبىر قاالعا كەز بولىپتى. ءتۇن ىشىندە قونۋعا ءۇي ىزدەپ كەلە جاتسا، ءبىر ءۇيدىڭ جانىندا ءبىر جىگىت 

 «بۇل نە قىلعان جان ەكەن ءتۇن ىشىندە بۇلىنگەن»كەشەكتەرىن بوكتەرىپ جۇرۋگە ازىرلەنىپ جاتىر ەكەن. -كيىم
 ز ەكەن.دەپ قاسىنا بارسا، قى

 .قىز الگى سۇراپتى دەپ—ڭ بە؟كەلدى—
 .جىگىت جوق نارسە ەش ويىندا دەپتى—كەلدىم،—
 .قىز دەپتى—جۇرەلىك، وندا—
 دەپ ويالپتى دا:« بۇل مەنى قايدا اپارار ەكەن، بايقاپ كورەيىن»

 .كەتىپتى ءجۇرىپ ەكەۋى. دەپتى—بوالدى،—
ۇيرەنگەن قىز ەكەن. كۇندەردىڭ بىرىندە بوي جەتىپ كۇيەۋگە شىعار قىز اسىلىندە ءبىر بايدىڭ سيقىرلىق وقۋىن 

نە »مەزگىلى جەتكەندە، اكەسى مالعا قىزىعىپ ءبىر شالعا زورالپ بەرمەك بولىپتى. بۇعان ريزالىق بىلدىرمەگەن قىز 
وز بايالسىپ سدەپ، اكەسىنىڭ ۇيىندە ىستەيتىن ءبىر جىگىتپەن ء« دە بولسا ءوزىم تەڭدەس جاسپەن بىرگە بواليىن

 قاشپاق بولىپتى. ءسۇيتىپ، باعىن سىناتۋ ءۇشىن ءبىر بىلگىشتىڭ الدىنا بارىپتى. بىلگىش ويالنىپ وتىرىپ:
 ىتىڭجىگ جۇرگەن دەپ بارايىن مىنا سەنىڭ قوسىالرسىڭ، جىگىتىمەن كەدەي ءبىر ەلدىڭ باسقا سەن قىزىم،—

لگىشتىڭ بۇل نە بى». بىالي شىعا بەرە سەنبەپتى ايتقانىنا بىلگىشتىڭ قىز سوندا. دەپتى—بوالر، تۇرماس ۋادەسىندە
ەلىپتى. ، دەگەن ويعا ك«دەگەنى، مەن ول جىگىتپەن شىنداپ ۋادەلەسەيىن دە قاشايىن، سوندا قوسىلماي نە بوالر ەكەن

كەلە  ەەرتەسى تۇندە قاشپاق بولىپتى. قاشۋعا ۋادەلەسكەن ءتۇنى الگى جىگىت ۇيىقتاپ قالىپتى دا، ۋادەلى جەرگ
الماپتى. قىز كوپ ۋاقىت جىگىتتى كۇتىپتى. كەلمەپتى. ابدەن زارىعىپ وتىرعاندا قويشى جىگىت كەز بولىپتى. مۇنى 

وز جونەكەي قىز ءس-جان اتتانىپ، سۋىت ءجۇرىپ كەتىپتى. جول-دەپ، جالما« ۋادەلەسكەن جىگىتىم»كورگەن قىز 
ىرقاپ، بايالسقان جىگىتتىڭ سوزىنە ۇقساڭقىراماپتى. بۇعان قىز تاڭقوزعاسا، جىگىتتىڭ ايتقان اڭگىمەسى بۇرىنعى ءسوز 

-تاڭ اتىپ، جارىق ءتۋسۋىن اڭساپتى. بۇالر تۇنىمەن ءجۇرىپ، تاڭ اتا ءبىر ۇلكەن تاۋ اڭعارىنا ەنىپتى. ەكەۋى بىر
سكەن نىڭ ۋادەلەبىرىنە قاراپ عاجاپتانىپتى. جىگىت قىزدى بۇرىن كورمەگەن، تانىمايدى. قىز بايقاپ قاراسا، ءوزى

كەلەتىن  الگى بىلگىشتىڭ ايتقانى»جىگىتى ەمەس. ءتىپتى بۇل وڭىردەن دە كورمەگەن جىگىت. قىز قايران قالىپتى. 
اي دەپ، سىن« اۋ، مۇنىمەن قاالي دا بىرگە قاشتىم. نە دە بولسا بىرگە بواليىن. اۋەلى سىناپ كورەيىن-بولدى

 م ەكەنىن اڭعارماق بولىپتى.باستاپتى. سىناۋ ارقىلى نە كاسىپكە بەيى
 جولشىباي قالىڭ شىلىكتى جىنىس توعايعا كەزىگىپتى. سوندا قىز:

 شتەمەە دا، قويىپتى قاراپ توعايعا جىگىت. دەپتى—ەكەن، جەر اليىق تۇيەگە. ەدى ما باعار تۇيە توعايعا مىناۋ—
 :زقى سوندا. بولىپتى كەز تۇبەككە ءبىر قياقتى قالىڭ كەزدە ءبىر. دەمەپتى

 جىگىت بۇل». اشپاپتى اۋىز دا بۇعان جىگىت. دەپتى—قواليلى جەر ەكەن. سيىر باعار ما ەدى، وتە سيىرعا مىناۋ—
 :گەندەكەل جازىققا بىتكەن اراالس تارالۋى مەن بەتەگەسى. قىز ويالپتى دەپ—،«ەكەن باقپاعان دا سيىر دە، تۇيە
ان دا ۇندەمەپتى جىگىت. ودان يزەنى بۇع. دەپتى—ەكەن، جەر اليىق جىلقىعا. ەدى ما باعار جىلقى جازىققا مىناۋ—

 مەن جۋسانى، كەكىرەسى مەن ەرمەنى اراالس بىتكەن ۇلكەن ءبىر كۇنگەيگە كەلگەندە قىز:
 ەزۋ ءسال جىگىت بەرگەندە، دەي—ەكەن، جەر قواليلى قويعا ەدى، ما قىستاتار قوي كۇنگەيگە مىناۋ شىركىن،—

 :تارتىپ
 ۇلب». دەپتى—پتاتا سالىپ، قارسىدان قاراپ وتىرساڭ قانداي تاماشا،قا قويدى. ەكەن جەر لىقوالي وتە راس،—

 وتسە سىناقتان سول. كورەيىن سىناپ دا تاعى ەكەن، قاالي اقىلى. كورىنەدى باققان كوپ قويدى جىگىت
 .قىز ويالپتى دەپ—،«قوسىالرمىن

 ءتۇسىپتى. قىز جىگىتكە:كۇندەردىڭ بىرىندە قاالنىڭ ىرگەسىنە كەلىپ تىنىعۋعا 
 سيسا ىمىزاياع سيمايتىن، اياعىمىز سيسا، باسىمىز ۇيگە. ال ساتىپ ءۇي ەكەۋمىزگە بارىپ، بازارعا سەن جىگىتىم،—

 دايىندا، ىقاز بوالتىن سۋ-جەم اتىمىزعا تاماق، وزىمىزگە بولسىن، قوراسى اتتىق ەكى بولسىن، سيمايتىن باسىمىز
 .دەپتى—شاقىر، مەنى بولعاندا دايىن

جونەكەي كىزدىڭ ايتقان تاپسىرماسىن قاالي ورىنداۋدىڭ امالىن ويالنىپتى. ويالنا كەلە العان ۇيگە -جىگىت جول
 شاعىن تىڭات ەكى بولسىن، ءۇي عانا شاعىن ادامدىق ەكى—كىسىنىڭ باسى سيسا اياعى سيمايتىن بولسىن دەگەنى

 ردىڭجە بۇل—ن ازىق دايىندا دەگەنىبوالتى شوپ-جەم اتىمىزعا ،تاماق وزىمىزگە. بوالر دەگەنى بولسىن قوراسى
 ۇلب. ەكەن تابىلمايدى وڭايعا سۋسىن مالعا مەن ادام. كورىنەدى شولەيت جەرى تاپشى، سۋى قاراعاندا جاعدايىنا
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 ءارى ىن،سۋس-تاماق وزىمىزگە بۇل دايىندايىن، الىپ جيدەكتەرىن قاربىزدارىن،-قاۋىن ەككەن ديحانداردىڭ مەن ءۇشىن
سۋسىن بوالدى دەگەن تۇجىرىمعا كەلىپ، قىزدىڭ تاپسىرماسىن وسىاليشا ورىنداپتى. ورىنداپ بولعان -قازى اتتارىمىزعا

دەپ،  «بۇل جىگىت اقىلدى ەكەن، وسىعان قوسىاليىن»سوڭ ىستەگەن ىستەرىن قىزعا كەلىپ ايتىپتى. قىز ويالنىپ، 
لىپتى. بۇالردىڭ نەگىزگى تۇراعى قاالنىڭ سىرتىنداعى الشىعىندا بولىپ، اڭ ەكەۋى ماحاببات بايالپ نەكەلەنىپ قوسى

كەتىپ جۇرەدى ەكەن. كۇندەردىڭ بىرىندە بۇالردىڭ -تۇرا قاالداعى العان ۇيىنە كەلىپ-اۋالپ كۇنەلتەدى ەكەن. ارا
 حابارى سول قاالنىڭ حانىنا جەتەدى.

 اباردىح دەگەن—ىپتى،كەل ايەل سۇلۋ ءبىر پەن جىگىت ءبىر ەلدەن بوتەن ەلىڭىزگە ءسىزدىڭ حان، تاقسىر—
 ۋازىرلەرىن. قالىپتى بولىپ عاشىق ايەلىنە جىگىتتىڭ حان. كورىپتى بارىپ. شىعىپتى ىزدەپ والردى حان ەستىگەن
 :الىپ شاقىرىپ

 بىرء سوندا. دەپتى—وتىر، بولىپ كەرەك ورداما مەنىڭ ايەل بۇل. كەرەك الۋ ايىرىپ ايەلىن جىگىتتىڭ مىنا—
 :تۇرىپ ءۋازىرى

 ولدانۋق امال ءۇشىن ولتىرۋ»ء: دەسە—ايىرىپ الۋ ءۇشىن جىگىتتى ءولتىرىپ، كوزىن جوعالتۋ كەرەك، ايەلدى—
 انىمىزعاح» اكەلىپ، شاقىرىپ جىگىتتى سوندا اۋىرىڭىز، وتىرىكتەن ءسىز حانىمىز، مارتەبەلى ءۇشىن، ول كەرەك،

. جولبارىستى ىزدەپ ول باراتىن جولدا بۇيىرالىق دەپ «كەلسەڭ تاۋىپ سونى ەكەن، ءدارى ءسۇتى جولبارىستىڭ
قالىڭ جىنىس توعايالر بار. وندا ايۋ، ارىستان سياقتى جىرتقىش اڭدار كوپ بوالدى. ول وسى ساپارىندا ايۋ، ارىستاندارعا 

 ناتقانۇ اقىلىن بۇل ىڭۋازىرلەرىن. ۋازىرلەرى ءبىر ەندى حاننىڭ جاۋىز دەپتى—جەم بولىپ قايتىپ كەلە المايدى،
 گىتتى تاباندا شاقىرتىپ اكەلىپ:جى حان
. المادىم جازىال ەمدەلىپ كوپ. ەدىم سىرقات بەرى ۇزاقتان مەن ماقساتىم، شاقىرتۋداعى سەنى جىگىتىم،—

 اكەلىپ سۇتىنء جولبارىستىڭ ماعان. بار ءتۇرىم جازىالتىن ىشسەم ءسۇتىن جولبارىستىڭ قاراعاندا، ايتۋىنا بالگەرلەردىڭ
 :جىگىت. دەپتى—ەنەن مىقتى جىگىت ىزدەپ تاپپادىم،س اكەلۋگە مۇنى. بەر
 .كەتىپتى دەپ—اكەلەيىن، تاۋىپ بوالدى،—

 جىگىت ۇيىنە قايتىپ كەلگەن سوڭ، بارلىق جايدى ايەلىنە ايتىپتى. ايەلى ويالنىپ وتىرىپ مىناداي اقىل ايتىپتى:
ن قۇتىلۋدىڭ امالى تابىالدى. ايىر بۇدا. عوي الۋ ءوزى مەنى جوعالتىپ، دۇنيەدەن بۇل سەنى ماقساتى حاننىڭ—

تاۋدىڭ ار جاعىندا ءبىر جىنىس توعاي بار. سول توعايدىڭ ءدال ورتاسىندا ورنىنان قوزعالمايتىن ءبىر جولبارىس وتىر. 
ەمى اڭداردىڭ پاتشاسى. ونى ۇنونىڭ تابانىنا سيدا كىرىپ جۇرە الماي جاتقانىنا جەتى جىل بولدى. ول سول ماڭداعى 

باسقا جانۋارالر اسىراپ كەلەدى. سەن سول جولبارىستى تاۋىپ، تابانىنداعى سيدانى الىپ تاستاساڭ، ول ساعان 
جاقسىلىق ىستەيدى. ايتقانىڭدى ورىنداپ سەنى ماقساتىڭا جەتكىزەدى. ءار قانداي جىرتقىش اڭدار كەزىككەندە: 

 ەسەڭ، والر ساعان تيمەيدى.د« تىنىش، قاراقۇالق، قاقاي!»
-جىگىت ايىر تاۋدىڭ ار جاعىنا ساپار شەگىپ، جارالى جولبارىستى ىزدەپ شىعىپتى. جولبارىسقا جەتكەنشە جول

 سا،قوي دەپ—،«تىنىش، قاراقۇالق، قاقاي!»جونەكەي نەشە ءتۇرلى جىرتقىشتار كەزىگىپتى. سوندا جىگىت: 
ايدىڭ ىڭ ار جاعىنداعى جىنىس توعتاۋد ايىر بىرىندە كۇندەردىڭ. ەكەن ەدىبەر كەتە جونىنە ءوز جۋاسىپ، جىرتقىشتار

ىشىنەن جولبارىس پاتشانى تاۋىپتى. ونىڭ تابانىنا كىرگەن سيدانى جۇلىپ تاستاپ، دارىلەپ جازىپتى. سوندا جولبارىس 
 قۋانعاننان:

 االسىب ادامزات اراعا بۇل ال مەت،راق بۇنىڭا. قۇتىلدىردىڭ بەينەتتەن مەنى ىستەپ، جاقسىلىق كوپ ماعان سەن—
—الماۋشى ەدى. سەن ءوزىڭنىڭ ەرلىگىڭمەن كەلىپسىڭ، نەگە كەلدىڭ، نە ماقساتىڭ بار، ايت، ورىنداپ بەرەيىن، كەلە

 .دەپتى
 مجۇمىسى باسقا بۇدان. ەدىم شىعىپ ىزدەپ سونى ەكەن، ەم ءسۇتى جولبارىستىڭ اۋرۋىنا ەدى، اۋرۋ حانىمىز—

 .جىگىت دەپتى—جوق،
 اقىرعانب پاتشانىڭ جولبارىس. ەكەن سالعان جار جاققا-جان دەپ—بەرەيىن، تاۋىپ ءسۇتتى جيناپ، جولبارىستاردى—

 جولبارىس لو سۇيتسە،. ەكەن قالعان كەلمەي جولبارىس عانا ءبىر تەك. جينالىپتى تۇگەل حايۋاناتتار ەستىگەن داۋسىن
ارىستى شاقىرىپ ى تۋعان جولبالگ ەرتەسىندە. جىبەرىپتى تاراتىپ ماقۇلىقتاردى بارلىق پاتشا جولبارىس. قالىپتى تۋىپ

 اكەلىپتى دە، جىگىتكە قوسىپ بەرىپتى. بۇالر جۇرەرىندە:
. بەر اپارىپ ڭاحانى كۇيىڭشە جەتەكتەگەن بۇنى وتىرمىن، بەرىپ قوسىپ ساعان جولبارىستى بااللى مىنا جىگىتىم،—

ىڭ دە، باسقاالر دا ۇرىپ، ءجابىر ءوز ءبىراق مىنەرسىڭ، شارشاساڭ جولدا. جازىالدى دەرەۋ ءىشسىن، ءسۇتىن ساۋىپ،
كورسەتىپ جۇرمەڭدەر. حانىڭ جازىلعان سوڭ وسى بارعان ىزدەرىڭمەن قايتار. مۇرتىمنان ءبىر تال بەرەيىن، قالتاڭا 

. دەپتى—اۋىر حالدەن قۇتقارامىن، سالىپ ال، باسىڭا كۇن تۋعاندا وتقا تۇتاتساڭ، مەن ءازىر بوالمىن دا، سەنى سول
جولبارىستى جەتەلەپ ءجۇرىپ وتىرىپتى، كۇندەردىڭ بىرىندە حان ورداسىنا جەتىپ، جولبارىستى حانعا  بااللى جىگىت

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1417 bet 

تابىس ەتىپتى. مۇنى كورگەن ۋازىرلەر مەن حان زارەسى ۇشىپ ابدەن قورقىپتى. الدىنا كەلىپ قالعان سوڭ حان 
سەنەن »سوڭ جىگىت « جازىلعان»حان «. جازىلىپتى»بارىستىڭ ءسۇتىن ساۋدىرىپ ءىشىپ، امالسىزدان بااللى جول

دەپ، بااللى جولبارىستى جەتەلەگەن كۇيى سىرتقا الىپ شىعىپ، كەلگەن ءىزى بويىنشا « اۋ-ەندى قۇتىلعان شىعارمىن
 جولعا سالىپ قويىپتى دا، ءوزى ۇيىنە كەتىپتى.

اي داعدارعان حان مەن ونىڭ ۋازىرلەرى تاعى دا اقىلداسىپتى. سوندا حاننىڭ باس جىگىتتى ءولتىرۋدىڭ ايالسىن تاپپ
 ءۋازىرى:

. ەلدىك ولمەي تە جىبەرسەك توعايعا دەپ بوالر جوق سونىمەن ولتىرەر، جەپ جولبارىستار-ايۋ جىگىتتى بۇل—
 ءبىر تاعانجاق امالىن ءۋازىردىن باس. دەپتى—جوق، ابزالى ولتىرگەننەن ءتۇسىرىپ ورعا تاۋىپ قيسىنىن مۇنى ەندى

 :ۋازىرلەر
دەپ، سوعىسقا اتتاندىرايىق، بۇل جىگىتتى وسى اسكەردىڭ قولباسشىسى « جاۋ شاپتى»زدىڭ قالىڭ اسكەرىن حانىمى—

ەتەلىك، سوندا جىگىت قالىڭ قولدىڭ ەڭ الدىندا جۇرەدى. بۇالردىڭ الدىنا ۇلكەن ور قازدىرىپ قويالىق تا، سوعان 
 ۇل كورىپتى. جىگىتتى شاقىرتىپ الىپ:ماق امالىن بۇل ۋازىرلەرىنىڭ حان. دەپتى—لتىرەيىك،ءتۇسىرىپ و

 عايىنداۋعاتا قولباسشىلىعىنا باس اسكەردىڭ سول سەنى ەمەس، جاقسى قولباسشىسى قولىمنىڭ قالىڭ مەنىڭ—
 .دەپتى—شاقىرتتىم،

 ۇيىنە تەكەش. جىگىت بەرىپتى جاۋاپ دەپ—دايىن، مەن اتقارۋعا دا بۇيىرساڭىز جۇمىسقا نە ءسىز تاقسىر، الديار—
 ندا حان قولباسشى ەتىپ سايالعانىن ايەلىنە جەتكىزىپتى جىگىت.بارعا
 ىرعانتاپس قورىقپا، ءبىراق. بار سۇمدىق سوڭىندا مۇنىڭ. جوق وتىرعان سايالپ قولباسشى تەككە حان سەنى—

ن سالعا بۇالردى. تاستاما جانىڭنان شاقپاقتى مىنا پەن مۇرت بەرگەن وزىڭە جولبارىس الگى. بەر ىستەي جۇمىسىن
 ىلىنكوڭ كۇيەۋىنىڭ دەپ—كىسەڭ قاشان دا بەلىڭدە بولسىن. باسىڭا اۋىر كۇندەر تۋا قالسا، بۇالر ەس قاتادى،

 .كەلىنشەك ايتىپتى اقىل جۇباتىپ
سكەر دەپ، بارلىق ا« ەلدىجاۋ ك»جىگىت قولباسشى بولىپ حان ورداسىندا ىستەي بەرىپتى. كۇندەردىڭ بىرىندە 

دۇرلىگىپ كەتىپتى. سوندا الگى جىگىت قالىڭ قولمەن بىرگە جاۋ شاپتى دەگەن جاققا قاراي شابا جونەلىپتى. ەلدەن 
ماتىمەن ۋازىرلەر قازدىرىپ قويعان ۇلكەن ورعا -ەرەك شىعانداپ وزىپ شىققان جىگىت ءبىر جەرگە كەلگەندە ات

اننىڭ ادامدارى اسكەرىن كايتارىپ الىپ كەتىپتى. جىگىت تەرەڭ قازىلعان وردان ءتۇسىپ كەتىپتى. بۇنى كورگەن ح
قاالي شىعۋدىڭ امالىن تاپپاي جاتىپتى. ءبىر كەزدە كىسەسىندەگى جولبارىستىڭ مۇرتىن تۇتاتىپتى. سول ساعاتتا 

نە كەلىپتى. ان سوڭ، ۇيىەسەن شىقق-جولبارىس دايىن بولىپ، جىگىتتى وردان شىعارىپ جىبەرىپتى. جىگىت وردان امان
 سول كۇنى حان جاساۋىلدارىن شاقىرتىپ الىپ:

. رىپتىبۇيى دەپ—كەلىڭدەر، الىپ ورداعا ايەلىن جىگىتتىڭ ولگەن ءتۇسىپ ورعا بولىپ قولباسشى وسىنداي—
 ارىپب قايتىپ جاساۋىلدار عاجاپتانعان بۇعان. ەكەن وتىر ۇيىندە جىگىت كەلسە، ۇيىنە جىگىتتىڭ جاساۋىلدار

 حان ىزاعا بۋلىعىپ، ۋازىرلەرىن شاقىرىپ الىپتى دا: ەستىگەن حاباردى بۇل. ايتىپتى حانعا كورگەندەرىن
 ىگىتتىج جاساۋىلدار بويىنشا بۇيرىعى حاننىڭ. بۇيىرىپتى دەپ—كەرەك، ءولتىرۋ ورتەپ قاماپ ۇيگە جىگىتتى—
 :ايەلى سوندا. اقىلداسىپتى ايەلىمەن الدىندا جۇرەر جىگىت. بارىپتى شاقىرىپ تاعى
ولتىرە الماعان حان وسى جولى ۇيگە قاماپ قويىپ ولتىرمەك ويمەن سەنى  سەنى امالمەن رەتكى ەكى باستاپقى—

شاقىرتىپ وتىر. ساق بولعايسىڭ، سەنى حان جاڭادان جاساتقان ۇيىنە كىرگىزۋى مۇمكىن. ەگەر سوعان ءورت قويسا، 
—لعان ءبىر جەر ءۇي بار. سونىڭ ىشىنە كىرىپ الساڭ، ءورت سەنى شارپي المايدى،سول ءۇيدىڭ ىشىندە ارناۋلى جاسا

 .دەپتى
 جىگىت شاقىرۋ بويىنشا حاننىڭ ورداسىنا بارىپتى.

 رسىن،كو سونى ەدىم، جاساتىپ ساراي ءبىر جاڭادان وتىرمىن، شاقىرىپ قوناققا ءۇشىن قالعانىڭ امان سەنى مەن—
ى. جىگىت تەنگىزىپ ۇيگە جاڭا جاساۋلى ەرتىپ جىگىتتى سونىمەن. حان دەپتى—شاقىرتتىم، دەپ ەتسىن ساياحات

ۇيگە كىرگەن سوڭ ونى جالعىز قالدىرىپتى دا، ەسىكتەرىن تارس بەكىتىپ، سىرتىنان قاراعايدى ءۇيىپ، ءورت قويا 
پتى. جىگىت قالى بەرىپتى. سارايدىڭ سىرتى ورتەنىپ، ىشىنە وتە بەرگەندە جىگىت جەر ۇيگە تىعىلىپ ورتتەن امان

تۇنىمەن سول ۇيدە بۇعىپ جاتىپ حاننان قاالي قۇتىلۋدىڭ ايالسىن ويالپتى. زالىم حاندى امالىن تاۋىپ ولتىرۋگە 
بەل بايالپتى. تاڭعا جۋىق بايقاپ قاراسا، حان تاڭعى نامازعا دارەت العالى سىرتقا شىققان ەكەن. وسى ورايدا جىگىت 

نعا سالەم بەرىپتى. حان شوشىعاننان تالىپ قالىپتى. ۋازىرلەرى سۋ بۇركىپ ونى ورتەنگەن ۇيدەن شىعا كەلىپ، حا
 ەسىنە كەلتىرىپى. وسى كەزدە جىگىت تۇرىپ:
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 قارا بىرء جانازاسىنا ولگەندە اكەڭ باردىم، قاسىنا اكەڭنىڭ ولگەن سەنىڭ كەيىن ولگەننەن ورتەنىپ مەن حانەكە،—
دەپ، « ىنتسقاي جولىعىپ ءبىر كەلىپ باالم ماعان تىرىسىندە كوزىنىڭ» ەڭاك. كوردىم ونى ەكەنسىڭ، بايالعان سەركە

 :حان اقىماق سوندا. دەپتى—ساعان سالەم ايتتى،
 ەستىگەن مۇنى. دەپتى—ورتە، قىپ وزىڭدەي كەشەگى مەنى. كەلەيىن كورىپ اكەمدى دە مەن بولسا، ونداي—

 تەرەزەلەرىن-كەسى قاماپ، ۇيگە حاندى دا، جيناپتى وتىنداردى-اعاش ايناالسىنا ءۇيىنىڭ، حاننىڭ قۋانىپ ىشتەي جىگىت
 قتاپ بەكىتىپ ورتەپ جىبەرىپتى.مى
 ءسۇيتىپ، زالىم حان ورتەنىپ ولەدى. ونىڭ ورنىنا قارادان شىققان ءبىر جىگىت حان سايالنادى. 

ۇل، بىرەۋى  تاۋىپتى. باالنىڭ بىرەۋىجىگىت ۇيىنە قايتىپ كەلىپتى. كەلسە جۇكتى قالعان ايەلى بوسانىپ، ەگىز باال 
قىز ەكەن. كۇن ءوتىپتى، اي ءوتىپتى، باالالرى ءوسىپ تالپىنا باستاپتى. ەڭبەكتەپ جۇرگەن ەكى باالسىن اكەسى ۇيدە 
ەركەلەتە ويناتىپ، قۋانىش قىلىپ وتىرىپتى. شالقاسىنان ءتۇسىپ تىنىعىپ جاتقان اكەسىنىڭ ومىراۋىنا ەكى باال كەلىپ 

ورۋى تۇسىمنىڭ مەن ىزدەپ شىققان ج»پ ويناعاندا، جىگىتتىڭ ويىنا باياعىدا كورگەن ءتۇسى ەلەستەپتى. ءجابىسى
 دەپ تۇجىرىپ، شاتتىق، قۋانىشقا بولەنىپتى.« وسى ەكەن عوي

 . حاننىڭ ءۇش ۇلى55
بىرى -بىردەسۇيەلمەلى ءۇش ۇلى بولىپتى. ۇشەۋى دە وتاۋ يەسى جاسىنا جەتكەنىمەن، -ءبىر حاننىڭ ۇيەلمەلى 

 ۇيلەنبەپتى.
 حان ءبىر كۇنى ءۋازىرىن شاقىرىپ الىپ:

رىم ەر جەتتى، ەندى ۇشەۋىن دە ۇيلەندىرەمىن، كىمنىڭ قىزىن االدى ەكەن، تاڭداعان، سۇيگەن قىزدارىن باالال—
يمىن، سەن اوزدەرى ايتسىن، قالىڭ مالى قانشا بولسا دا بەرەمىن، داۋلەتىم جەتەدى، ۇشەۋىنىڭ تويىن ءبىر كۇنى جاس

 .دەدى—جەكە شاقىر، اقىلداسايىق،-باالالرىمدى جەكە
 ءۋازىر الدىمەن ۇلكەن ۇلىن شاقىرىپ كەلەدى. 

-الم بەرەتىن مالعا قالىڭ دايىن، جابدىعىڭ-جاساۋ ۇيلەندىرەمىن، سەنى جەتتى، جاسىڭ—حان، دەيدى—باالم،—
 توي شاال-ىلە دە، تۇسەمىن قۇدا دەرەۋ ايت، بولسا قىزىڭ تاڭداعان شاھاردان وسى جەتەدى، دا قازىنام التىن مۇلىك،

 .جاسايمىن
 .ۇلى ۇلكەن دەيدى—كىمنىڭ قىزىن ۇيعارساڭىز سونى االيىن، سىز—ء 

 .حان دەيدى—قاالدى، مەندە وبالدارىڭ جاراسپاسا، جۇزدەمەگىڭ كەيىن تاڭدا، ءوزىڭ سەن بولمايدى، وندا جوق،—
 ەرەدىب جاۋاپ دەپ—االمىن، قىزىن سيامنىڭ ساۋداگەر شاھارداعى وسى بولساڭىز، بەرگەن شىنىمەن ەرىكتى ماعان—
 باال.
 .شىعارادى بەرىپ ۋادەسىن حان دەپ—تۇسەمىن، قۇدا دەرەۋ ماقۇل،—

 ەندى ورتانشى ۇلىن شاقىرتىپ، وعان دا:
 ڭدىاالتىنى كىمدى بەرەمىن، الىپ كەلىنشەك جاساپ توي ايداتىپ، مالىن قالىڭ ءتۇسىپ، قۇدا بىرەۋگە دەرەۋ—
 .حان دەيدى—ايت،
 .قايىرادى جاۋاپ دەپ—ۋداگەر سيامنىڭ قىزىن االمىن،سا بولساڭىز، بەرەتىن تىلەگىمدى مەنىڭ—
 .شىعارادى دا ونى بەرىپ، ۋادەسىن دەپ—سيامعا، ساۋداگەر تۇسەمىن قۇدا دەرەۋ ماقۇل،—

 كەزەك كەنجە ۇلىنا كەلەدى.
 .قاالدى تۇرا ەتىپ تاعزىم دەپ—ەدىڭىز؟ تاپسىرماقشى نە كەلدىم، سوعان ەكەنسىز، شاقىرتقان ءسىز اتا،—
ۇلدىڭ كەنجەسى بوال تۇرساڭ دا، سەن دە ەر جەتتىڭ، وتاۋ يەسى بولدىڭ، ەكى اعاڭمەن بىرگە سەنى دە  ۇش—ء 

ىڭ بار رەۋدەرەۋ ۇيلەندىرىپ، كەلىن تۇسىرەيىن دەپ وتىرمىن، وسى شاھارداعى قالىڭ قىزدان ءسۇيىپ تاڭداعان بى
 .اتاسى دەيدى—اق ىستەيمىن،-شىعار، سونى ايت، بۇگىننەن قالدىرماي ۇشەۋىڭنىڭ تويىڭدى ءبىر

 .ەسىكەنج دەيدى—ەدىم، االر قىزىن سيامنىڭ ساۋداگەر شاھارداعى وسى بولماسا، پىكىرىڭىز بوتەن سىزدىڭ—ء 
 .شىعارادى دا ونى دەپ—قامدانامىن، جاساۋعا توي سويلەسىپ، قۇدالىق ماقۇل،—
ءۇش ۇلىنىڭ ءبىرىنىڭ باسىن بىرىنە قوسپاي، تۇتقيىل اقىل سالعاندا ءبارىنىڭ ءبىر قىزعا عاشىق ەكەنى ءبىلىنىپ  

 قالدى. ەندى قايتۋ كەرەك؟ بارىنە دە ءوزىنىڭ ايتقان ءسوزى بويىنشا ءبىر قىزدى الىپ بەرەتىن بولىپ ۋادە ۇستاتتى.
 بىالي دەپ بيلىك ايتادى.حان ءۇش ۇلىن قايتا شاقىرتادى دا، 

دان نوكەر قوسامىن. ساۋدا قىلىپ، ەل اراالپ كەلەسىڭدەر. وتىز ارتىپ، توعاناق تۇيە ءجۇز اربىرىڭە ۇشەۋىڭنىڭ—
وزدەرىڭە تيەسىلى ءجۇز تۇيە جۇككە قايسىنىڭ قىمبات باعالى بۇيىم اكەلسەڭدەر، ءارى كوپ پايدا ءتۇسىرىپ 

 ن سونىڭا الىپ بەرەمىن.كەلسەڭدەر ساۋداگەر سيامنىڭ قىزى
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ءۇش ۇل ءۇش ءجۇز تۇيە توعاناقپەن جولعا شىعادى. ءاربىرى ءوز باقتارىن سىناماققا، تااليالرىنان كورمەككە ءۇش  
 ءبولىنىپ، ءۇش شاھارعا كىرەدى.

 ۇلكەنى دۇكەندەردى اراالپ ساۋدا جاساۋدىڭ قامىندا جۇرگەندە ءبىر ادامنىڭ ءبىر اينا كوتەرىپ:
 ى.كورەد جۇرگەنىن ايعايالپ دەپ—جۇك، تۇيە ءجۇز قۇنى مۇنىڭ ساتامىن، اينا امىن،سات اينا—
 .كەلەدى جانىنا دەپ—سولعۇرشا؟ بار قاسيەتى نە ايناڭنىڭ ساتاتىن جۇككە تۇيە جۇز—ء 

. كەلەدىا الدىنا ونىڭ اينانى دەپ—بوالدى، كورۋگە ارقىلى اينا وسى جەردەگىنى ايلىق سول، قاسيەتى اينانىڭ—
ندى شەشەسىن كورەدى. ە-شاھارىن، اكە ءوزىنىڭ قالعان جەردە ايشىلىق قاراسا، الىپ قولىنا اينانى ايتقانداي، ايتسا

 ءبىر اينالدىرىپ سيامنىڭ قىزىنا تۇسىرسە، اي مەن كۇندەي بولىپ، ونىڭ وتىرعانىن كورەدى.
 .االدى اينانى تولەپ قۇنىن قول-قولما دە، دەيدى—ايناڭدى، االيىن جۇككە تۇيە ءجۇز ماقۇل،—
دەپ، والردى ىزدەستىرىپ ەدى، ەكى شاھاردا جۇرگەن ول ەكەۋىن دە كورەدى. « ەكى ءىنىم قايدا ءجۇر ەكەن»
 دەپ، ورتانشى ىنىسىنە قاراي جول تارتادى.« ەندى ىنىلەرىمدى ەرتىپ االيىن دا ۇيىمە قايتايىن»

كەلە جاتىپ، كىلەم كوتەرىپ ساتقالى جۇرگەن بىرەۋگە تاپ  ورتانشىسى ءبىر قاالعا كىرەدى دە، دۇكەندەردى اراالپ
 بوالدى.

—مىن، كىلەم ساتامىن، بۇل كىلەمگە وتىرسا بولدى، كىسىنى قاالعان جەرىنە قاس قاعىمدا جەتكىزەدى،ساتا كىلەم—
 .ول ايعاياليدى دەپ
مەن ءىنىم مۇنداي نارسە تابا الماعان  كىلەمدى االيىن دا شاھارىما قايتايىن، سيامنىڭ قىزىنا دا تەز جەتەمىن، اعام»

 دەپ ويالعان ول قۇنىن سۇرايدى كىلەمنىڭ.« بوالر
 ءبىتىرىپ ساۋداسىن. االدى كىلەم توعاناققا تۇيە ءجۇز دە كەلىسەدى دەرەۋ باال. دەيدى—جۇك، تۇيە جۇز—ء 

 .شىعادى جولعا ىزدەپ ىنىلەرىن ەكەۋى. كەلەدى اعاسى جانىنا تۇرعاندا
اعاالرىنان ءبولىنىپ كەتكەن بەتى ءبىر شاھارعا كەلەدى. تاالي دۇكەندى ارااليدى. نەلەر قىمباتتى بۇيىمداردى كەنجەسى 

 كورەدى، ءبارىن جاقتىرماي جۇرگەنىندە:
 ىنشاوس». كەزىگەدى بىرەۋگە جۇرگەن قونىپ-ۇشىپ كوتەرىپ المانى جالعىز دەپ—ساتامىن، الما ساتامىن، الما—

پ، شاقىرىپ ەد «بىلەيىنشى ءجونىن المانىڭ؟ بۇل بولعانى حيكمەتى نە تولەنەرلىك ەڭبەك قانداتاالس جان جۇگىرىپ
 االدى جانىنا.

 تىرىلەدى، ەيىسكەتس المانى بولسىن، قاندايىنا ادامنىڭ اسپاعان كۇننەن ءۇش ولگەنىنە مىناۋ، ەرەكشەلىگى المانىڭ—
 ىمباتتىق اسىل بۇدان» ايتادى، ەكەنىن جۇك تۇيە ءجۇز سۇراسا، قۇنىن. ساتۋشى الما دەيدى—وسى، قاسيەتى المانىڭ

دەپ ويالپ، باال ساۋداگەردەن المانى « ا الماعان بوالر، وسىنى بار اقشامدى بەرەيىن دە االيىنتاب اعام ەكى بۇيىمدى
 االدى.

بىرى. -بولعانىن ايتادى بىرىنەالمانى الىپ تۇرۋىنا، جانىنا ەكى اعاسى كەلىپ قاالدى. ۇشەۋى دە ساۋداسىن جاساپ 
ورتاعا سالعاندا ءبارى دە دۇنيەدە جوق قىمبات باعالى بۇيىمدار العان بولىپ شىعادى. اينانى قولدارىنا الىپ ۇشەۋى 

اناسىن كورەدى. قايتا اينالىپ، ساۋداگەر سيامنىڭ قوراسىنا تۇسىرسە، جابىرالسقان قالىڭ ادام -شاھارالرىن كورەدى. اتا
. سۇيتسە، والر سيامنىڭ قىزى ءولىپ، سونى جەرلەۋگە جينالعان كىسىلەر ەكەن. تاعات قىلماي ۇشەۋى كورىنەدى

كىلەمگە وتىرادى دا، شاھارالرىنا كەلەدى. بۇالر كەلگەندە قىزدى قابىرگە سالىپ بەتىن جاۋىپ جاتقان كەز ەكەن. 
 دەرەۋ قايتا اشتىرادى دا، قىزعا المانى يىسكەتەدى، قىز:

 .كوتەرەدى باسىن دەپ—قالعامىن، ۇيىقتاپ قاتتى اعىپن پاھ،—
بۇدان كەيىن قىزدى ۇشەۋى االرمانعا كەلەدى. قايسىسى الۋ كەرەك، قىزدىڭ امان قالۋىنا ءبارىنىڭ دە ۇلەسى، ەڭبەگى 

 بار، تاعى دا تاالس، قىزعانىش تۋىالدى.
 ەن،م جەتكىزگەن حابار تەز ەدىڭدەر، تىنكەلە كەشىگىپ كورمەسەك، اينامەن العان ساتىپ مەن ولگەنىن قىزدىڭ—

 .ۇلكەنى دەيدى—تيىستىمىن، الۋعا مەن قىزدى
دان كورگەن كۇندە دە، كىلەمى بولماسا ۋاعىندا كەلە المايتىن ەدىك، ءبارى مەن ساتىپ العان كىلەمنىڭ ارقاسى، اينا—

 .ورتانشىسى دەيدى—قىزدى مەن الۋعا تيىستىمىن،
 ،ەدى بوالتىن زايا ەڭبەك بارلىق بولماسا، دارى-ءالما تىرىلتەرلىك قىزدى كەلگەنمەن، كورگەنمەن، ۋاعىندا—

 .كەنجەسى دەيدى—المانى مەن تاپتىم. قىزدى مەن ءتىرىلتتىم، قىز ماعان تيەسىلى، سوندىقتان
ەزدە اتاسى وسى كقايسىسىنىڭ الۋىنا، ەڭبەكتەرىنىڭ زور ەكەنىنە تورەلىك ايتا الماي، جۇرتتىڭ دا باستارى قاتادى. 

 وتىرىپ بيلىك ايتادى:
 بارىنەن ويى،ت تۇڭعىشىمنىڭ—نىڭ ىستەمەك بولعان تويىممە ۇيتكەنى ءتيىستى، الۋعا باالم ۇلكەن قىزىن سيامنىڭ—

 شىنشى،ءۇ. بوالدى ۇلكەندىكى جول دا قاشان دە كۇندە اعاالسقان ۇشەۋى ەكىنشى، ءتيىستى، ۇيلەنۋگە سول بۇرىن
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 ابارح ول سول، كورگەن بۇرىن اينامەن ءتورتىنشى، ۇلىم، ۇلكەن الدىمەن ايتقان دەگەندى االمىن قىزىن سيامنىڭ
رمەي كەشىگىپ قاالر بولسا قىز دۇنيەدە جوق ەدى. قانشالىق ەڭبەكتەرى بولعانمەن ەكى ءىنىسى الدىمەن اعاسىن بە

 ى.ۇيلەندىرىپ جەڭگەلى بولۋ كەرەك، ونان كەيىن جاستارىنا قاراي ۇيلەنەد
 جۇرت تا بۇل ءادىل تورەلىك بولدى دەسەدى، كەيىنگى ەكى ۇل دا اعا الدا بولۋعا ءتيىس دەسەدى.

 . قورقاۋ شال56
« شىر»ءبىر قورقاۋ كىسى بولىپتى. ول ۇيلەنگەننەن كەيىن ايەلى ءبىر ۇل تاۋىپتى، تۇڭعىشىنان كەيىنگى باالسىن  

اق اكەسى دايار وتىرادى ەكەن دە، ءوزى جەپ قويادى ەكەن. ءسۇيتىپ ول جەتى باالسىن -ەتىپ جەرگە تۇسكەندە
 جەپ قويىپتى.

ىز ۇلى اكەسىنىڭ ءوز باالالرىن جەپ قوياتىنىن بىلگەن سوڭ ەندىگى ايەلى توعىزىنشى باالعا جۇكتى بوالدى. جالع
 باۋىرىن امان الىپ قالۋدى ويالستىرادى.

شەشەسى تولعاتىپ جاتقاندا باال نارەستەنى الىپ قاشپاققا دايارالنادى. اكەسى پىشاعىن جاالڭداتىپ، باالنى جەيمىن دەپ 
 ەتىپ جەرگە تۇسكەندە اعاسى باالنىڭ« شىر»اپ كەتەدى. باال اڭدىپ وتىرادى. تاڭعا جاقىن شال تالىقسىپ ۇيىقت

كىندىگىن كەسەدى دە، وراپ الىپ قاشا جونەلەدى. ويانىپ كەتكەن اكەسى تۇرا قۋادى. ءبىراق باال جەتكىزبەي سول 
اۋىرىن بكۇيى قۇتىلىپ كەتەدى. باال باۋىرىن الىپ ءۇش شوشاقتىڭ باۋىرىنداعى ءبىر قاراشا ۇيگە كەلەدى. ول ۇيگە 

باقتىرادى دا، ءوزى اڭ اۋالپ، الگى ءۇيدىڭ كىسىلەرىن باعىپ جۇرەدى. قۇتقارىپ قالعان باۋىرى ايەل باال ەكەن. 
ىپ جۇرە تۇندەلەت-كەيىن كەلە ول ەداۋىر ەر جەتەدى. ەندىگى جەردە قارىنداسىن ەرتىپ، ەل اراالپ كەتە بارادى. جۇرە

اق ۇيدە عانا شام جارىعى كورىنەدى. باسپاالپ ۇيگە كەلسە، ءبىر قازان -ءبىر ءبىر قاالعا كەلەدى. قاالدا ەشكىم جوق.
ەت اسىلىپ تۇرادى. سويتسە ول ادامنىڭ ەتى ەكەن. ەندى ءبىر ۇيدە كۇڭگىرلەگەن داۋىس شىعادى. جاسىرىنىپ 

 كەلىپ تىڭداسا:
 .ۇيدەگىلەر وتىرادى قىلىپ ءسوز دەپ،—يمىز؟جە تاۋىپ قايدان ادامدى ەندى تاۋسىلدى، ادامى قاالنىڭ بۇل—
 :بىرەۋى زاماندا ءبىر
 قاعىپ ىنباس جىگىت تۇرعان اڭدىپ بەرگەندە، شىعا سىرتقا دەپ—كەلەيىن، كورىپ شىعار، پىسكەن ەت قازانداعى—

 .االدى
 الدى.پ اقاعى باسىن دا ونىڭ بەرگەندە، شىعا ەكىنشىسى دەپ—كەلەيىن، ءبىلىپ مەن جوعالدى، ناعىپ الگى—
 .ولتىرەدى اۋىنالت ءسويتىپ،. ولتىرەدى ءۇشىنشىنى شىققان دەپ—قارايىنشى، ما، جاتىر جەپ ەتتى بىرىگىپ ەكەۋى—
 باسىن ڭونى بەرگەندە، شىعا بىرەۋى سوڭعى اسىعىس دەپ—كورىنەدى، جاتقان جەپ ەتتى الىپ جيىلىپ بارى—ء 

 ءبىر ىڭون قىلىش. ەكەن كۇشتىسى ەڭ—باستىعىلماۋىزدىڭ جا جەتى جەيتىن ادام وسى ول ءبىراق،. قاالدى قاعىپ
 قۇالپ ققاقۇدى ءبىر قورقاۋ جۇرگەندە الىسىپ. كەتەدى الىسا جىگىتپەن ادام جارالى. تۇسىرەدى قاعىپ عانا شەكەسىن
ن ۇيدە نوتىرعا قورقاۋالر دا، قويادى باستىرىپ تاسپەن تيىرمەن ۇلكەن اۋزىن قۇدىقتىڭ جىگىت. كەتەدى ءتۇسىپ
ءجۇرىپ كىلت تاۋىپ االدى. كىلتتى الىپ ءار ءۇيدىڭ ەسىگىن اشىپ قاراپ جۇرسە، ءبىر ۇيدە جەتى تۇلپار ءتىنتىپ 

بايالۋلى تۇرادى. الدارىنا ءبىر جاعىنان سۋ اعىپ كەلىپ تۇر دا، ءبىر جاعىنان ءشوپ كەلىپ تۇر. ىشىندە ءبىر ەرەكشە 
ن جىگىت قارىنداسىنا كەلەدى. جىگىت قارىنداسىمەن الگى بولەك ءبىر قارا شۇبار ات تۇرادى. مۇنى كورگەننەن كەيى

 يەن شارىدە تۇرا بەرەدى. ءوزى اڭ اۋالپ كۇنكورىس قىالدى. ءبىر كۇنى جىگىت اڭعا شىعاردا:
 .اپسىرادىت قارىنداسىنا دەپ—وتىرما، ۇستىنە تاستىڭ اۋزىنداعى قۇدىقتىڭ انا اشپا، ەسىگىن ءۇيدىڭ مىنا سەن—

قىز ءۇيدىڭ ەسىگىن اشادى دا، جەتى اتتى كورەدى، قۇدىقتىڭ اۋزىنداعى تاسقا دا وتىرادى. ءبىر اعاسى كەتكەن سوڭ 
 كەزدە قۇدىقتىڭ ءىشى دۇڭگىرلەيدى. قىز قۇدىق اۋزىنداعى تاستى قوپارىپ قاراسا، ىشىنەن:

 .ەستيدى داۋسىن ادامنىڭ ءبىر دەگەن—جانسىڭ؟ قىلعان نە سەن—
 .ىزق دەيدى—ز وسى شارىگە كەلگەن ەكى جوالۋشىمىز. ءقازىر وسى شارىدە تۇرامىز،مەن ەكەۋمىاعام جالعىز بىز—ء 

 ادامسىڭ؟ جاتقان ناعىپ سەن—
 سەنىڭ ەتۇند كۇنى ءبىر. بولدىق جەپ تۇگەل ادامىن قاالنىڭ وسى. ەدىك جالماۋىز جەتى جەيتىن ادام ىلعي بىز—ء 

كەتتى. مەن جارالى قالدىم. مەنى وسى قۇدىققا ءتۇسىرىپ  ي ءولتىرىپبىلدىرمە قوسپاي، بىرىمىزگە ءبىرىمىزدى اعاڭ
قاماپ كەتتى. ەندى سەن مەنى شىعارىپ ال. ەكەۋمىز بىرىگىپ جان باعايىق، بۇل شارىدە ەشكىم قالمادى. اعاڭ 

 .جالماۋىز دەيدى—ءبارىبىر سەنى الىپ جاتقانى جوق،
 قايتەمىز؟ ونى مە، كونە وعان اعام مەنىڭ—
الر، پالەن ءۇيدىڭ الدىندا مەنىڭ جارتى شەكە سۇيەگىم جاتىر، سەن الدىمەن سونى ال جانە شۇبار امالى تابى ونىڭ—

اتتىڭ ساۋىر جۇنىنەن ال، سۇيەكتى ورنىنا قوي، سونان سوڭ ءجۇندى سۋالپ جارانى اينالدىرا جاپسىرساڭ باسىم 
 قالپىنا كەلەدى.
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ىلىسادى. مۇنى اعاسى بىلمەيدى. قاشان دا اعاسى اڭنان قىز قورقاۋدىڭ ايتقانى بويىنشا ىستەيدى دە، ەكەۋى قوس
كەلگەندە قىز تاجالدى ساندىققا تىعىپ باعادى. ءسۇيتىپ جۇرگەندە قىز ەكىقابات بولىپ قاالدى. قىز وتىرىك اۋىرعان 

 بوالدى دا، ءبىر كۇنى اعاسىنا:
 .دەيدى—بولدىم، اۋرۋ مەن—
 اعاسى ابىرجي سۇرايدى. دەپ،—ەكەن؟ بوالر ەم نەمەنە ساعان—
 ۇشىنء قارىنداسى جالعىز جىگىت. دەيدى—بەر، اكەلىپ سونى بار، شىراعى اۋليەنىڭ جەتى جەردە ءبىر شالعاي—

 سوڭ انامانداسق بەرىپ سالەم وعان. جولىعادى كىسىگە ءبىر جاتىپ كەلە. كەتەدى ىزدەپ شىراقتى قورىقپاي ازاپتان
 .ايتادى شارۋاسىن

الر، ول پالەن جەردە، ءبىر جەردە جەتى اۋليە ناماز وقىپ وتىرادى، سوالردىڭ جەتى شامى بار. بو تابۋعا ونى—
 دەپ—بەتەگەدەن بيىك، جۋساننان االسا بولىپ بار دا، والر ءارى قاراپ ناماز وقىپ وتىرعاندا شامدى الىپ قاش،

 .كورسەتەدى جول
دا ارىنداسىنا كەلەدى. قارىنداسى تۇرعان جەرگە جاقىنداعانالگى كىسىنىڭ ايتۋى بويىنشا شامدى تاۋىپ، الىپ قاشىپ ق

 جولدىڭ بويىندا، تىكەننىڭ تۇبىندە ءبىر جاس باال جىالپ جاتادى. باالنى االدى دا قارىنداسىنا:
 ەپد—باق، سەن بولدىق، ۇشەۋ ەندى ەدىك، ەكەۋ االيىق، قىلىپ باۋىر مۇنى الدىم، تاۋىپ باال ءبىر جولدان—

 .بەرەدى
ندە بۇل قارىنداسىنىڭ تاپقان باالسى بوالتىن. اعاسىنىڭ قاراسى كورىنگەندە جالماۋىز ەكەۋى ادەيگە تىكەننىڭ اسىلى

 تۇبىنە قويىپ قويعان ەدى.
 .قارىنداسى كەيىپتى دەپ—المادىم، جازىال ءالى مەن—
 :اعاسىنا دەگەن—بوالدى؟ ەم نە ەندى—
—ن ءشوپ اكەلىپ بەر، سونى قايناتىپ ءىشىپ، جۋىنسام جازىالرمىن،اپانىنا سونىڭ بار، ايۋ سارى ءبىر جەردە پالەن—

 .كەتەدى ىزدەپ دا مۇنى اعاسى. قىز دەيدى
 جونەكەي تاعى الگى كىسىگە جولىعادى. وعان شارۋاسىن ايتقان سوڭ، ول كىسى:-اي جۇرەدى، جىل جۇرەدى. جول

نىڭ اپانىنا كىرۋ قيىن. قيامەن قياالپ، و ايۋ، جەيتىن كىسى ول جەردە، دەگەن «كەلمەس بارسا» ول باالم،—
 .دەيدى—جىلعادان جورعاالپ، بەتەگەدەن بيىك، جۋساننان االسا بولىپ بارىپ الماساڭ، قولعا تۇسپەيدى،

 جىگىت مۇنى دا اكەلەدى. ول كەلە جاتقاندا قىز بەن تاجال:
ى. ، شەلپەك ءپىسىرىپ جىگىتكە بەرەدسالىپ ۋ مايعا دا، اقىلداسادى دەپ—قايتەمىز؟ ەندى ولمەپتى، دا تاعى بۇل—

جىگىت شايدى ۇرتتاپ، شەلپەكتى جەۋگە ۇمتىلسا، الگى جاس باال جىگىتتىڭ قولىن قاعادى، جىگىت ءۇش رەت 
 ۇمتىالدى. باال ءۇش رەت قاعادى. وسى كەزدە كورىپ جاتقان تاجال:

بىرى اال الماي جۇرگەندە -بىرىنء ەكەۋى. كەتەدى الىسا جىگىتپەن تۇرىپ اتىپ دەپ—اي،-قورلىعى مىنانىڭ—
جىگىتتىڭ قارىنداسى تاجالدىڭ اياعىنىڭ استىنا كەبەك، اعاسىنىڭ اياعىنىڭ استىنا بۇرشاق توگەدى. وسى كەزدە تاجال 

 باالعا:
 .دەيدى—بەر، اكەپ قىلىشىمدى بولساڭ، باالم بەل مەنىڭ—
 :باال سوندا. جىگىت دەيدى—بەر، اكەپ قىلىشىمدى بولساڭ، ءىنىم العان تاۋىپ جولدان مەنىڭ—
 ىلىشق اعاسىنا دەپ—باققان، مەنى اكەلىپ اعام سوندا تاستاعانسىڭ، داالعا مەنى بولعانىڭمەن اكەم مەنىڭ سەن—

 ەرگەج ءبىر تاعى دا االدى باۋىرىن ولتىرەدى، دا قارىنداسىن. ولتىرەدى تاجالدى جىگىت ءسۇيتىپ. بەرەدى اكەپ
ىل مەكەندەيدى. باال دا ءبىرتاالي جاسقا كەلىپ قاالدى. سودان والر ءبىر شارىگە ج بىرنەشە جەردە بۇل كەلەد،

 كوشەدى.
 .ساالدى جار دەپ—،«مەنىڭ پالۋانىم بار، سونى جىققان كىسىگە قىزىمدى بەرەمىن»بۇل قاالنىڭ حانى: 

 جولعا شىعاردا ىنىسىنە ەكى تال گۇل ءشوپ ەگىپ بەرىپ:
نا ءشوپ گۇل اشىپ قۇلپىرىپ تۇرسا، مەنىڭ جولىم بولعانى، سارعايىپ مى. سەن—بىرى مەن،—بىرى مۇنىڭ—

 .كەتەدى تاستاپ دەپ—تۇرسا، مەنىڭ باسىما كۇن تۋعانى، قۋراسا ولگەنىم، ءشوپ سارعايا قالسا مەنى ىزدە،
نىڭ ىجىگىت حاننىڭ ارالن توبەت اتالعان پالۋانىن جىعادى دا قىزدى االدى. ءسۇيتىپ جۇرگەندە تاعى ءبىر ءشار

 ستىگەنە حاباردى بۇل. دەيدى—،«مەنىڭ وگىز پالۋانىم بار، سونى جىققان كىسىگە قىزىمدى بەرەمىن»پاتشاسى: 
 .كەتەدى بەرۋگە الىپ ىنىسىنە قىزدى جىعىپ، پالۋاندى جىگىت

 ى.باستايدبۇل جولى جىگىت وگىز پالۋاننان جىعىلىپ قاالدى دا، تۇتقىنعا الىنادى. وسى كەزدە گۇل سارعايا 
باال اعاسىن ىزدەپ جولعا شىعادى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ اعاسىنىڭ ءۇيىن تابادى. كەشتەتىپ كەلىپ اعاسىنىڭ ۇيىنە 

 قونادى.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1422 bet 

 قانجات الدىندا ءتور تۇندە جەڭگەسى قالعان تاڭ دەپ—ۇندەمەيدى، نەگە ماعان بۇل عوي، كۇيەۋىم مەنىڭ مىناۋ—
تاڭ -ەرگەندە باال سول شىنتاعىمەن ايەلدى قاعىپ قاالدى. قاتىن اڭب اشا ىكورپەن. كەلەدى جانىنا «كۇيەۋىنىڭ»

بولىپ توسەگىنە كەلىپ جاتادى. تاڭەرتەڭ اعاسىنىڭ ءجونىن ۇعادى دا، باال جولعا تۇسەدى. بىرنەشە اي ءجۇرىپ 
ى جىعىپ ۇرەسىپ، ونحاننىڭ اۋىلىنا كەلەدى. بولىپ جاتقان ءبىر تويدىڭ ۇستىنەن تۇسەدى. دەرەۋ وگىز پالۋانمەن ك

 ءارى ءولتىرىپ، اعاسىن تۇتقىننان شىعارىپ االدى. قىزدى دا االتىن بوالدى.
دەگەن اتپەن، حان ءبىر ءۇي دايارالتادى. جانە ىشىنە تولتىرا تاعام قويادى. بۇل ءۇي « قۇدا، كۇيەۋدى سىياليمىز»

 تەمىردەن سالىنعان ەكەن. بۇعان كىرەردە اعاسى:
 .دەيدى—كىرمەسەك قايتەدى؟ جامان، ءتۇرى بۇالردىڭ—
 قىز عااتتىالر جالعىز»: سوڭ كىرگەن ۇيگە ادامدار. االدى تۇرىپ ءىنىسى دەپ—قورىقپايىق، كىرەيىك، تاۋەكەل،—

 زىپقى ءۇي تەمىر. قويادى ءورت ءۇيىپ وتىندى سىرتىنان ءۇيدىڭ والر دەپ—،«جوعالتايىق ورتەپ بە؟ بەرەمىز
 اعاسىن ەرتىپ شىعىپ كەتەدى. امالى تاۋسىلعان حان اقىرى قىزىن بەرەدى. كوتەرىپ، ىرگەسىن باال بولعاندا

 ۇشەۋى جولعا شىعادى. جول ورتادا ءىنىسى اعاسىنا:
 .دەيدى—سىناسايىق، كۇش ەكەۋمىز—
 :باال. اعاسى كونبەيدى دەپ—جوق، ءجونى سىناسۋىمىزدىڭ كۇش ەكەۋمىزدىڭ اعايىندى—
 .كونەدى سىناسۋعا كۇش اعاسى الجسىزدان. االدى تۇرىپ دەپ—ەيمىن،كورم سەنى كەتەمىن، مەن بولسا ونداي—
 اتىپ. تادىا شىنتاعىن سول ءىنىسىنىڭ الجسىزدان. تۇرادى كوتەرىپ دەپ—ات، شىنتاعىمدى سول مەنىڭ ەندەشە،—

 :كەيىن بولعاننان
 ۇرىپت اعاسى دەپ—ن،كورمەيمى سەنى كەتەمىن، مەن ايتپاساڭ سىرىن وسىنىڭ ەگەر اتقىزدىڭ؟ ماعان ءۇشىن نە—

 :ايتادى شىنىن ءىنىسى جەتكەن كوزى كەتۋىنە اعاسىنىڭ. االدى
 سول مەن سوندا. بولدى جاتپاق قوينىما دەپ سەن مەنى جەڭگەم. كەلدىم ۇيىڭە سەنىڭ مەن جوقتا سەن—

 .اتقىزدىم ءۇشىن سول. بولدى كىنالى شىنتاعىم وسى سوندىقتان. جىبەردىم قاعىپ شىنتاعىممەن
وسىدان كەيىن اراداعى بولىمسىز، ءارى بىلىنبەي بارا جاتقان تۇيىنشەك شەشىلىپ، ەكەۋى ءوز شارىنە كەلىپ مۇراتىنا 

 جەتىپتى.
 . وپاسىز تۋىس57

ەرتەدە دۇنيەدەن كەدەي ءبىر شال وتكەن ەكەن. شالدىڭ ەكى ۇلى بولىپتى. ادال ەتتىدە جالعىز اال بيەسى بولعان 
 ەن قۇلىنىنىڭ، نە مۇنىڭ. قويدى كۇلىنداعاندى بيە اال وسى اكە،—كۇندەردىڭ بىرىندە ۇلدارى اكەسىنە:ەكەن. 

. ەكەن ەگەند—قايتەدى؟ الساق سيىر بۇزاۋلى ءبىر ورنىنا جىبەرىپ ساتىپ وسىنى. كورمەدىك قىزىعىن قىمىزىنىڭ
 :تۇرىپ اكەسى سوندا

جۋىق ىڭعاي التىن قۇلىن تابادى. امال نە، سول  تاڭعا قۇلىنداعاندا. كۇلىندايدى كۇنىندە ەمەس، جىلىندا بيە اال—
. دەپتى—التىن قۇلىندى اياقتانا بەرگەندە اسپاننان ءبىر الىپ قارا قۇس كەلەدى دە اسپانعا الىپ شىعىپ كەتەدى،

 .تامساندىرىپتى قاتتى ۇلىن ەكى ءسوزى بۇل اكەسىنىڭ
اۋ، مۇنى ەرتەرەكتە نەگە ايتپاعانسىز؟ -ۇسقا جەم بولماقپىز با؟ اكەەكى بىردەي كەرىسكەدەي ازامات تۇرا قارا ق

 .والر دەپتى—كۇزەتەمىز دە قۇلىنىمىزدى الىپ قاالمىز،
سونىمەن ءبىرىنشى كۇنگى كۇزەتكە شالدىڭ ۇلكەن ۇلى شىعىپتى. اكەسىنىڭ ايتقانىنداي، تاڭ قىالڭداپ كەلە جاتقاندا 

شىپ تۇراتىن التىن قۇلىن تۋىپتى. قۇلىن تۋعان كەزدە نۇرىمەن توڭىرەك اال بيە قۇلىنداپ قۇيرىق جالى نۇر شا
جۇرق ەتىپ، -جارىق بوپ كەتىپتى. سول مەزەتتە اسپانعا ويناقشىپ تۇنلىكتەي قارا بۇلت شىعىپ، نايزاعاي جارق-جاپ

شىندە اسپاننان راننىڭ ىدۇلەي داۋىل تۇرا قالىپتى. وسى االساپى-وت قامشىسىن ساباالي جونەلىپتى، نوسەر قۇيىپ، االي
ءبىر الىپ قارا قۇس قۇيىلىپ التىن قۇلىندى شىڭعىرتىپ ءىلىپ اال جونەلىپتى. كۇزەتتە تۇرعان جىگىت قارۋ قىلعاننىڭ 

 ورنىنا ەسىنەن اداسىپ، تالىپ قالىپتى. ەسىن جيعان كەزدە اكەسى مەن ىنىسىنە:
 ىشىك شالدىڭ سوندا. دەپتى—دىكەلمەي قولىمىزدان ۋجەڭ ونى. ەكەن سور جازىلعان ماڭدايىمىزعا ءبىزدىڭ بۇل—
 :تۇرىپ ۇلى
 سىو. قاعىپتى كەۋدەسىن دەپ—المايمىز، ەتە جەم ىرىسىمىزدى ءوز قۇسقا. تاپقان دەپ ۇل ءبىزدى شەشەمىز—

 .سوعىپتى سەمسەر الماس ارپالىسىپ، دەيىن كەشكە بەتىندە
 اكەسى مەن اعاسىنىڭ:

 سوققان قاراماي دەگەنىنە—بىزگە جابىسقان پالە، بۇل بوالسىڭ، مەرت ءوزىڭ ەندى، قوي سوڭ دەگەن قوي—
 .تۇرىپتى كۇزەتكە كەشكە الىپ سەمسەرىن
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قۇلىن اياقتانا بەرگەندە كۇندەگى ادەتىنشە اسپاننان الىپ قارا قۇس التىن قۇلىنعا قاراي قۇيىنداتا قۇيىلىپتى. قۇلىندى 
بويىنا جيىپ، كۇزەتتە كەكتەنە تۇرعان پاڭ جىگىت قولىنداعى سەمسەرىمەن شەڭبەكتەي بەرگەن قارا قۇستى قاھارىن 

قارا سانىنان اال تارتىپ قالىپتى. سانىنان جاراالنعان الىپ قارا قۇس التىن قۇلىندى تاستاپ، اسپانعا تىك شىعىپ 
 كەتىپتى.

 بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ كىشى ۇلى اكەسىنە:
. ادىقوي تىلەك دەپ—دى قايتارىپ كەلەم،جىلقىمىز التىن جۇرگەن ىپكەت الىپ قۇس قارا بويى جىلدار كوپ—

 قوسىلىپ ىنەىنىس. ەكەن جۇرەدى نامىستانىپ ۇيالىپ، ەنەردەي جەرگە جەڭىلىسىنە رەتكى الدىڭعى ۇلى ۇلكەن شالدىڭ
 :اكەسىنە دا ول
 .بىلدىرەدى تىلەك دەپ—بارسام، دە مەن—

 باتاسىن بەرىپ اتتاندىرىپ سالىپتى. اتتاندىراردا:شال ەكى ۇلىنىڭ تىلەگىن قابىل الىپ، 
 ڭەبىرى مەكەنى قۇستىڭ قارا. ايرىالدى ەكىگە بارعاندا جەرگە ءبىر جول قارا وسى بەرسەڭدەر جۇرە باالالرىم،—

 ەيىنك شەككەننەن ساپار جارىمداي اي راسىندا. دەپتى—جۇر، ەكەۋىمەن جولدىڭ ەكەۋىڭ كەزىگەر، بىرىڭە بولماسا،
ەن دە، باتىسقا تاق ەك-ىنداي، ەكىگە ءبولىنىپتى. جولدىڭ مەكە جاققا كەتكەنى تاقايتقان اكەسىنىڭ جول داڭعىل ۇلكەن

كەتكەنى كوپ ءىز تۇسپەگەن سونىالۋ ەكەن. شالدىڭ ۇلكەن ۇلى تاقتاق جولدى تاڭداپ الىپتى. كىشى ۇلى سونىالۋ 
 جولمەن جۇرە بەرىپتى.

ءوتىپتى، ءتىپتى بىرنەشە جىل ءوتىپ كەتىپتى. بۇالر ارقا ەتى ارشا، بورباي ەتى بورشا ارادا ماۋسىم ءوتىپتى، جىل 
ورىم بولىپ، قولدارىنداعى تەمىر تاياقتان تەبەندەي قالىپتى. سول كەزدە -بولىپ، ابدەن شارشاپتى. كيىمدەرى ءورىم

تاسقا سوعىلىپ، -تى. ساي تابانىندا تاستانشالدىڭ كىشى ۇلى تەرەڭدە يەن، قۇزار جارتاستى ءبىر شاتقالعا كەلىپ جەتىپ
اق كوبىك شاشا دولدانىپ اساۋ وزەن اعىپ جاتىپتى. ول وسى وزەندى ورلەپ جۇرە بەرىپتى. ءبىر جەرگە كەلگەندە 
التى قانات اق وردا كەزىگە كەتىپتى. ورداعا كىرىپ كەلسە، وردانىڭ ءدال ورتاسىندا ءبىر تاي قازان قوزى ەتى ءپىسىپ 

ى. وڭ جاق بوساعاسىنداعى ءداۋ سابادا سارى قىمىز ىركىلدەپ تۇر ەكەن. ونىڭ ءور جاعىندا شاعي شىمىلدىق تۇرىپت
سيىرىپ جەپ، -قۇرۋلى تۇرىپتى، اشىعىپ كەلگەن جىگىت شىمىلدىقپەن جۇمىسى بولماي، تاي كازانداعى ەتتى سىپىرىپ

 شسا، اي مەن كۇندەي سۇلۋ قىز وتىر ەكەن. قىزدىڭاق كوتەرىپتى. ونان كەيىن قۇرۋلى شىمىلدىقتى ا-قىمىزدى ءبىر
ەكى قولى قايىرىلىپ كەرەگەگە بايالۋلى، ەرنى تەمىر ىستىكپەن تۇيرەۋلى ەكەن. جىگىت كورە ساال قىزدىڭ قولىن 

 بايالۋدان بوساتىپ، ەرنىندەگى تۇيرەۋلى ىستىكتى جۇلىپ الىپتى. سوندا قىز:
تى موينىنان قۇشاقتاپ باس سالىپتى. جىگىت دەپ،—اۋ،-ەكەن بوالدى كۇنىم كورەر ادامزاتتى دە مەنىڭ اي،-اعاتاي—

 وكسىگى باسىلعاننان كەيىن جىگىت قىزدان ءجون سۇراپتى.
 ىوس. ەدىم قىزى جالعىز كەمپىردىڭ جەسىر ءبىر مەن—قىز، دەپتى—ديۋدىكى، ەمەس، ادامزاتتىكى وردا بۇل—

بولدى. ءوزى تۇندە اڭعا  جارىمداي جىل كەلگەنىن قاشىپ الىپ مەنى تاستاپ، ەڭىرەتىپ زار ششەشەمدى ءديۋدىڭ
 دەپ مەنىڭ اۋزىمدى تۇيرەپ قويادى...« ۇيدەگى ەتتى جەپ، قىمىزدى ءىشىپ قوياسىڭ»شىعادى، كەتەرىندە 

 ديۋدا؟ ما بار مال—
 استىن ڭدىكول سول جىلقىالرى التىن. بوالدى كول ۇلكەن قۇيعانى وزەننىڭ وسى. بار جىلقىسى التىن ىڭعاي—

 اعا اكەلىپ اششىالتىپ قايتارادى.قور سايىن اي جاياليدى،
بۇل ءجايتتى ەستىگەننەن كەيىن جىگىت ىزدەپ جۇرگەن الىپ قارا قۇستىڭ مەكەنى وسى ەكەنىن اڭعارىپتى. ونىمەن 

 شايقاسۋدىڭ قامىن جاساپ، قىزدان:
 .سۇراپتى دەپ—شىعارادى؟ قاالي استىنان كولدىڭ جىلقىنى—
التىن جۇكاياقتىڭ ۇستىندە التىن كىلەممەن ورالىپ، التىن ارقانمەن  توردەگى قىز دەپتى—ىشىندە، تەڭنىڭ مىنا—

 ولدىڭك بارىڭىز، باسىنا كولدىڭ الىپ جۇگەندى سول. بار جۇگەن التىن—بۋىلىپ جيۋلى تۇرعان تەڭدى نۇسقاپ،
تساڭىز شىلدىرال جۇگەندى التىن تۇرىپ، سۇيەنىپ بايتەرەككە سول. بار بايتەرەك التىن بيىك ءزاۋلىم جاعاسىندا

كولدىڭ ىشىنەن ارقىراپ التىن ايعىر شىعادى، التىن ايعىرعا جايداق مىنە سالىپ، اۋىلعا قاراي تارتساڭىز، ارتىڭىزدان 
 شۇرقىراپ ىلەسىپ قالىڭ التىن جىلقى اۋىلعا كەلەدى.-شۇبىرىپ

 كەلەدى؟ قاشان اڭنان ديۋ—
 .كەلەدى قارايا قاس—
—ىپ، توستاعانداي ەكى كوزى وت شاشىپ، قوس جۇدىرىعىن ءتۇيىپ،باس ازۋىن ازۋىنا جىگىت، دەپتى—وندا،—

 دا، ۋانساق جاعىنان ءبىر قىز ەستىگەندە ءسوزدى بۇل. االمىن باسىن ونىڭ الىسامىن، ونىمەن جاتىپ، توسىپ جولىن
 ەتىپ:ك قورقىپ قالعانداي اراسىندا ءومىردىڭ مەن ءولىم بايقاپ، باستاالتىنىن سويقاننىڭ ءبىر جاعىنان ەكىنشى
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. ىەد جەتپەۋشى كۇشى باالسىنىڭ پەندە وعان—دوماالپ، مونشاعى جاس كوزىنەن ءمولدىر دەپتى—!اي-اعاتاي—
 اتىرالپ،ش نايزاعاي قاپتاپ، بۇلت قارا اسپاندى كەتەدى، داۋىلداتىپ نوسەرلەتىپ، ءىشى شاتقالدىڭ وسى كەلەردە ول

عارادى. توزىن شى-اق پەندە باالسىنىڭ توز-ەكپىننىڭ ءوزى وسى. ەكپىنى سونىڭ ءبارى مۇنىڭ،. كۇركىرەيدى كۇن
 ونان دا جاسىرىنىپ قاشىپ كەتەلىك.

. قىالدى قاس ءتۇبى بىزگە ول جاۋ، اتى جاۋدىڭ كەنىمەنكەت قاشىپ جاسىرىنىپ—جىگىت، دەپتى—قالقام، جوق،—
بۇرىن  تاپقان اال بيەسىنىڭ ۇرپاقتارى. ەڭبەگىمەن ادال اكەمنىڭ مەنىڭ. مەنىكى جىلقى التىن انا جاتقان تۇبىندە كول

 دا ديۋدان ءبىر التىن قۇلىنىمدى الىپ قالعانمىن. وسى جىلقىنى تاۋىپ الىپ قايتۋعا شىققامىن.
ايتقاندا قىز جىگىتكە  ناقىرى جىگىتتىڭ اقىلىنا قىز كونىپتى. وتكەندە وسى ديۋدان التىن قۇلىنىن ايىرىپ الىپ قالعانى

 تاڭدانا قاراپتى. سونىمەن ەكەۋى بىرلەسىپ ديۋدى ولتىرمەك بولىپتى. قىز ديۋدىڭ تاعى ءبىر سىرىن ايتىپتى:
 تىك رىپشىڭعى اينالىپ، شىر زاماندا سەزگەن سەزەدى، جەردەن شاقىرىم ءيسىن ادامزاتتىڭ اتى استىنداعى ديۋدىڭ—

تۇرعان داۋىل دا توقتاي  ءۇرىپ سولدى-وڭدى دا جاڭبىر تۇرعان نوسەرلەپ كەزدە وسى. قاالدى تۇرا شاپشىپ
 قاالدى. الۋىڭىز ءۇشىن وسى ءبىر وراي.

دۇلەي تۇتەپ كەتكەن داۋىل دا، شەلەكتەپ قۇيا سالعان -جىگىت ديۋدىڭ جولىن توسىپ جاتقانىندا اياق استىنان االي
 ول كەزدە:نوسەر دە قىزدىڭ ايتقانىنداي لەزدە تىنا قالىپتى. س

. ىعىپتىش داۋىس قاتۋلى دەگەن—ەنىمە باسىنىپ كەلىپ جۇرگەن؟ شىق بەرى!مەك مەنىڭ كىم جەردە؟ بۇل بار كىم—
 :جىگىت جاتقان جاسىرىنىپ جاعاسىندا جولدىڭ. ەكەن ديۋ ايعايالعان

 .تۇرىپتى اتىپ ورىننان دەپ—مەنمىن مىنە، كەل، كەلسەڭ—
والس مىرتتا الىسقاننان تى. ءتۇسىپتى الىسا قۇرپاق-قارپاق ەكەۋى سونىمەن. ۇمتىلىپتى ديۋ دەپ—بەرى، كەل،—

الماي ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن الىسىپ، الىسقان جەرلەرىنىڭ ءدوڭىن وي، ويىن ءدوڭ قىپ جىبەرىپتى. ءتورتىنشى 
-ز جالماگەن قىتاۋلىككە اۋعاندا ەكەۋى دە ابدەن قالجىراپتى. اسىرەسە جىگىتتى ديۋ مەڭدەتە باستاپتى. مۇنى كور

قۇيرىعىنان ەسكەن شالما ارقانىن اكەلىپ ديۋدىڭ موينىنا سالىپ جىبەرىپتى. ءوز -جان ديۋدىڭ التىن جىلقىنىڭ جال
جاق ۇشىن بەلىنە مىقتاپ وراپ، ديۋدى شالقايتا تارتىپتى. سوندا ديۋ جىن قۇسىپ، وكىرىپ بارىپ سۇالپتى. جىگىت 

 كەسىپ الىپتى.كەۋدەسىنە قارعىپ ءمىنىپ باسىن شورت 
گە قاراي جىگىت نەكەلەنىپ، التىن جىلقىنى جەر قايىستىرا ايداپ، ەل-ديۋدى ءولتىرىپ، التىن جىلقىنى العاننان كەيىن قىز

جونەكەي بۇالرعا جىگىتتىڭ اعاسى ۇشىراپ قالىپتى. اعاسىنىڭ موينى ىرعايداي، ءبيتى تورعايداي -كوشكەن ەكەن. كوش
كەلگەن ەكەن. بۇل ءحالىن كورگەن اعاسىنا ءىنىسىنىڭ دە، قايناعاسى ەكەنىن بىلگەن  بولىپ، ءوزى ءولىمشى حالگە

 جاس كەلىنىنىڭ دە جانى اشيدى.
 اراسىمدىج جارىنىڭ جان جىگىت. كەلىن جاس دەپتى—با؟ تىنىقتىرمايمىز كىسىنى بۇل دامىلداپ كۇن بىرنەشە—

دانى ور اق رىپ،ءتۇسى جۇكتى. سالىپتى قايىرىپ جەرگە سۋاتتى جاساڭداۋ جىلقىنى جىگىت جاس. ەتپەپتى ەكى لەبىن
-تىگىپتى. ءبىر تۋ بيەنى سويىپ، ءبىر جەلى قۇلىندى بايالپ اعاسىن اسقان مەيماندوستىقپەن كۇتىپتى. كەلىنى كىر

ۇستىنە ءتۇسىپ كۇتىپتى. شىت جاڭا كيىم تىگىپ، مالىندىرىپ -كەشەگىن جۋىپ، تاماعىن دامدەپ بەرىپ، استى
 توك قۇرمەتكە بولەنىپ جاتقاندا جىگىتتىڭ اعاسىنا مىناداي ءبىر ارام وي ءتۇسىپتى:-رىپتى. وسىنداي استاكيىندى

التىن قۇلىندى قارا قۇستان الىپ قالعان دا وسى. جۇرت بەتىنە وندا ءبىر قاراي الماستاي قىپ ەدى. بۇگىن سول »
ىپ اپ كەلە جاتقان تاعى وسى. مەنىڭ الدىمدا ايەلدى بولالىپ قارا قۇستىڭ باسىن ءمۇجىپ، وسىنشا التىن جىلقىنى ايد

الىپتى. ەلگە نە بەتىممەن بارامىن. ونان دا مۇنى وسى جەردە ەبىن تاۋىپ ولتىرەيىن دە، ايەلىن ءوزىم الىپ، ونان 
 «با؟! دەپ بارمايمىن« جىلقىنى ءوزىم اكەلدىم، ول ىنجىقتىڭ قاڭعىرىپ قايدا كەتكەنىن بىلمەيمىن»سوڭ ەلگە 

اعاسىنىڭ بۇل پيعىلىنان حابارسىز ءىنىسى ءبىر كۇنى شاڭقاي تۇستە اق وردادا جايباراقات ۇيىقتاپ جاتىپتى. جان جارى 
بيە ساۋعا كەتىپتى. وسى ورايدى پايداالنىپ اعاسى ديۋدان تۇسكەن اق سەمسەردى اق وردانىڭ ەسىگىنە ءجۇزىن ىشكە 

 نىڭ تۇسىنا بارىپ:قاراتىپ مىقتاپ تاڭىپتى. ءسويتتى دە ءىنىسى
 .سالىپتى اتتان داۋسىمەن بار دەپ—اۋ!-عا جاۋ تيدىجىلقى! اتتان اتتان، ويباي،—

شىرت ۇيقىدا جاتقان ءىنىسى شوشىپ ويانىپ، ەسىككە تۇرا ۇمتىلىپتى. سوندا ەسىككە كولدەنەڭ تاڭۋلى تۇرعان اق 
اعى دا تابالدىرىعىنىڭ سىرتىنا ءتۇسىپتى دە، ايسەمسەر اياعىن تىزەدەن تومەن قىرىپ ءتۇسىپتى. دەنەسى اۋىپ اق ور

 تابالدىرىقتىڭ ىشىندە قالىپتى.
 وسىدان كەيىن اعاسى:

 ابىمەنس قامشىنىڭ ءىنىسىن اياق شوالق دە، دەپتى—!بەرسىن تاعىسى جىرتقىش ءتۇزدىڭ جاپان جازاڭدى قالعان—
 جەلكەدەن ىنىنكەل سالعان ويباي جۇلىپ، بەتىن ەكى جايىپ، شاشىن. جونەلىپتى كوشە تاستاپ جۇرتقا شۇقىپ، كوزگە
 .اكەتىپتى زورالپ تاڭىپ اتقا دەپ—،«قاتىنىمسىڭ مەنىڭ ەمەس، قاتىنى ونىڭ ەندى»—ىپ جىبەرىپ،ءتۇي
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وپاسىز كۇنشىل اعانىڭ ەكى اياقتى تۇلدىر قىپ وتاعاندىعىنان ەكى كوزى مولدىرەپ جۇرتتا قالعان ەسىل ازامات، 
شاققا كومىپ كەتكەن مىلتىعىمەن ۇستىنەن ۇشىپ وتكەن قۇستى اتىپ جەپ، جاپان تۇزدە جارىنىڭ كەتەردە جەرو

 جالعىز كۇنەلتىپ جاتا بەرىپتى. تاالي كۇندەر، تاالي تۇندەر ءوتىپتى. سول كۇندەردىڭ بىرىندە:
 كۇن بولىپ ءبۇتىن ءبىر بىرىگىپ جارتى ءۇش. ەدىك مۇگەدەك سەكىلدى ءوزىڭ دە ءبىز! ادامزات پاقىر ەي،—

اياعىن قاقپان قىرىققان ارقار مەن ەكى كوزى سوقىر ەلىك كەلەدى.  ءبىر الدىڭعى قاسىنا دەپ،—قايتەدى؟ كورسەك
ارقاردىڭ ءبىر ويناقتاسا وقتاۋداي بولىپ جاراعان، جاياسى استاۋداي، كۇمىستەگەن ەر توقىمدى بايگە ماقپال قارا 

 وتە ءدامدى پىسىرەتىن ونەرى بار ەكەن.بەستى ات بوال قاالتىن، ەلىكتىڭ تاماقتى 
ءىشى پىسىپ زەرىگىپ جاتقان شوالق اياق جىگىت ارقار مەن ەلىكتىڭ تاالبىن بىردەن قابىلداپتى. سونىمەن بۇل  

ۇشەۋى بىرىگىپ كۇن كورىپتى. جىگىت ارقاردىڭ ونەرىمەن پايدا بوالتىن بايگە قارا اتقا ءمىنىپ اڭ اۋاليتىن، ەلىككە 
ىل، ءنارلى ءشوپتى تەرىپ اكەپ بەرەتىن، ال ەلىك تاماقتى دامدەپ ءپىسىرىپ، شوپتەن جاساپ العان قايداعى اس

قوپىندارىن كۇزەتىپ ۇيدە وتىراتىن بولىپتى. وسىاليشا بۇالر تاالي تاۋلىكتى، تاالي اپتانى، تاالي ايدى باستارىنان 
 كەشىرىپتى.

ى. تىرعان اسىنان ايرىلىپ قاالتىن بولىپتى. بۇعان ءوزارا تاڭ قالىسىپتاق ازىرلەپ و-كەيىن كەلە ەلىك تاپاداي تال تۇستە
بۇل ءجايتتىڭ قاالي تۋىالتىنىن بايقاۋ ءۇشىن، ءبىر كۇنى جىگىت قوپىندارىنان شالعايالۋ جەردە باسپا قىپ جاتىپتى. 

ەلىككە  ىپتى دە، سوقىراڭدىپ جاتسا، قوپىننىڭ اياق جاعىنداعى جىراشىقپەن سۋماڭ قاعىپ ورلەپ ءبىر كەمپىر كەل
 سەزدىرمەي الدىندا اسۋلى تۇرعان ەتىن قازاننان ەتەگىنە سالىپ الىپ، بەزىپ بەرىپتى.

بۇل جالماۋىز كەمپىر ەكەن. كورىپ جاتقان جىگىت مىلتىعىنا دەرەۋ وق باسىپتى دا، قاقشاڭ قاعىپ زىتىپ بارا جاتقان 
ۋىز كەمپىرگە تاباندا قايتادان باس پايدا بولىپتى دا، وزىنە قاراي جالماۋىز كەمپىردىڭ باسىن قاعىپ جىبەرىپتى. جالما

تۇرا ۇمتىلىپتى. جىگىت بۇل باسىن تاعى قاعىپ سالىپتى، جالماۋىز كەمپىرگە تاعى باس پايدا بوال قالىپتى. جىگىت 
ەمپىردەن ىز كتاعى ۇشىرىپ ءتۇسىرىپتى، ءسويتىپ، جىگىت جالماۋىز كەمپىردى وزىنە جوالتپاي قويىپتى. جالماۋ

بىرىنەن سوڭ ءبىرى الپىس توعىز باس شىعىپتى. جىگىت الپىس توعىزىن دا جايپاپ بولىپتى. جالماۋىز كەمپىر 
 جەتپىسىنشى باسىن شىعارعاندا جىگىتتىڭ وعى ونىڭ باسىنىڭ جارىمىن جۇلىپ اكەتىپتى. سوندا جالماۋىز كەمپىر:

ل قو اياق، جوعىڭا اياق كوز، جوعىڭا كوز! ەكەن؟ قيساڭدار ىباسىمد جارتى وسى بولماسا تىم! اي-قاراقتارىم—
 .ەكەن جالبارىنعان دەپ—جوعىڭا قول شىعارىپ، بەرەر ەدىم،

. ىيمىنساڭع دا، جۇتامىن». «بۇتىندەيسىڭ؟ قاالي كەتىگىمىزدى-كەم». ەلىك جىگىت، ارقار، دەپتى—«ماقۇل»—
 «قاالسىڭدار تۇسە بولىپ بۇتىن-ءبۇپ
 ەپ جىگىتكە جول بەرىپتى.قۇرمەتت ەلىك مەن ارقار دەپ،—بۇتىندەلسىن، اياعىڭىز ءسىزدىڭ الدىمەن—
 سورالرىڭدى سوڭ سونان. تاستامايدى السا، جۇتىپ مەنى قاقپاس جالماۋىز مىنا—جىگىت، دەپتى—جوق،—

 بولعاندا كەلەتىن قاپتال بۇعان كۇيلەرىڭ بۇتىندەلىپ بۇتىندەلىڭدەر، سەندەر الدىمەن دا ونان. قايناتادى سورپاداي
ىرىڭدەر دە، قۋىس سۇيەگىن قالدىرماي شاعىڭدار. مەن سول قۋىس ولت ماساتاستا مەنى. جۇتىاليىن مەن

سۇيەكتەرىنىڭ، ايتەۋىر، بىرىنەن بولماسا، بىرىنەن ءتىرى شىعاتىن بوالمىن. جىگىتتىڭ اقىلىن ماقۇل الىپتى دا، الدىمەن 
كەمپىر ساڭعىپ جىبەرگەندە ەلىك ەكى كوزى جايناپ، بۇرىنعى ساۋ قالپىندا تۇسە قالىپتى. ەلىك جۇتىلىپتى. جالماۋىز 

ونان كەيىن ارقار جۇتىلىپتى. ول دا جەردى ءتورت اياعىمەن تەڭ باسىپ ءتۇسىپتى. ەڭ سوڭىندا جىگىت جۇتىلىپتى. 
رىپ ى. ارقار كەمپىردى جۇگىرىپ باجىگىتتى جۇتقاننان كەيىن جالماۋىز كەمپىر ونى تاستاماي تايساپ جۇرە بەرىپت

سەگىز كوزدەن مۇيىزىمەن پەرىپ قالىپتى. ەلىك جۇگىرىپ بارىپ جالپاسىنان تۇسكەن جالماۋىز كەمپىردىڭ مۇيىزدەپ 
ءىشىن جارىپ جىبەرىپتى. سونىمەن ەكەۋى جالماۋىز كەمپىردى مىلجاالپ ءولتىرىپتى دە، جىگىتتىڭ اقىلى بويىنشا 

ماي شاعىپتى. ءبىراق جىگىت تابىلماي قويىپتى. بۇعان قاتتى قايعىرعان ەلىك پەن ارقار زار قۋىس سۇيەگىن قالدىر
جىالپ ءوز الدارىنا كەتە بەرىپتى. سوندا ۇشىپ كەلىپ، قارسى الدارىنداعى ءبىر توپ ءشيدىڭ ءبىر تالىنا قونا قالعان 

 بورتە تورعاي:
 :ارقار پەن ىكەل ەستىگەن مۇنى. سايراپتى دەپ—شىناشاق، شىناشاق،—
لماي قالعان ۇقسايدى. ايتپەسە مىنا تورعاي ءبىزدىڭ الدىمىزعا شاعى شىناشاعى قاقباستىڭ الگى اي،-ءتاڭىر ويباي،—

 كەلىپ، ورالىپ قايتا والر بويىنشا ويالرى وسى. دەسىپتى—دەپ سايراپ تۇر،« شىناشاق، شىناشاق»كەلىپ نەگە 
بۋىنى شاعىلماي  عىزجال شىناشاعىنىڭ ءبىر راسىندا،. اقتارىپتى قايتا جەمتىگىن شىققان توزاالسى-توز كەمپىردىڭ جالماۋىز

ساۋ -قالعان ەكەن. سول بۋىندى شاعىپ جىبەرسە، ىشىنەن مالداستى قۇرىپ، دومبىرامەن ءان شىرقاپ وتىرعاپ ساپ
 گە سەرۋەن قۇرعان ەكەن.جىگىت شىعا كەلىپتى. وسىدان كەيىن ابدەن ساۋىعىپ العان ۇشەۋى ءبىراز ۋاقىت بىر

 كەيىنتىندە قيىسپاستىقپەن قوشتاسىپ ءوز جوندەرىنە كەتىپتى.
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جىگىت سالعان كۇيىندە ەلىنە كەلىپتى. ەلىنە كەلسە، كارى اكەسى مەن شەشەسى ءوزىنىڭ كۇيىگىنەن ورتەنىپ دۇنيە 
سارى  تىپ تاستاپ، التىن جىلقىنىڭسالعان ەكەن. اعاسى كوكاراي شالعىندى كوك جايالۋدا سالقىن ساياعا بيەنى بايال

 تاعى ىپءمىندىر كۇڭ—موسىسىنا قۇل،—جاياسىنا بەلشەسىنەن بوگىپ جاتىر دەيدى. شاڭىراعىنا-قىمىزى مەن جال
 .ەكەن سالعان مااليلىققا تۇگەل جۇرتتى-ەل ماڭداعى. الىپتى ايەل ءۇش

بارلىق  «باتىردىڭ»اق بۇل -نىسى كەلىسىمەناتالىپ، ەلدەقاشان اسى بەرىلگەن ءى« قاڭعىپ ءولدى»ەل اراسىندا 
اق باس -ءىسى پاش بولىپتى. زورلىقپەن كۇڭ ورنىندا جۇرگەن جىگىتتىڭ عاشىعى دا ءوز سۇيگەنىن كورگەن جەردەن

 سالىپتى.
 وسى جايالردىڭ بارلىعىنا جەتە قانىق بولىپ جيىلعان قالىڭ ەل:

 شىعارىپ نپاراسى-پارا بايالپ، قۇيرىعىنا اساۋدىڭ شۋ وعان. جوق كەرەگى بىزگە ۇرپاقتىڭ كۇنشىل وپاسىز، مۇنداي—
 تتىڭجىگى دەپ—جالعىز قاڭعىپ ءجۇرىپ ولەتىن قۇال دۇزگە ايداۋ كەرەك،-ە جەڭىل كەلەدى. ونى جاپاداند ءولتىرۋ
 شولدەن، ۇسق ۇشار جاالڭاشتاپ، تىرداي الىپ سىپىرىپ كيىمىن ونى بويىنشا ۇكىم سول. شىعارىپتى ۇكىم اعاسىنا
ايداپتى. ال شالدىڭ كىشى ۇلىنا ەرلىگى مەن  شولگە قاڭعىرىق مەديەنگە، قۋ دۇزگە، قۇال ولەتىن اشتان اڭ جورتار

 ادامگەرشىلىگى ءۇشىن ىستىق قۇشاقتارىنا الىپتى. جىگىت تە التىن جىلقىنى:
 ومىرء باقىتتى بىرگە جۇرتىمەن-ەل بەرىپ، ءبولىپ جۇرتىنا-ەل دەپ—ىرىسىمىز، ورتاق ەل،—كوركى ەردىڭ—

 .وتكىزىپتى
 . جاقسىلىق پەن جاماندىق جولداس بولعان58

 eyiكEبۇرىنعى زاماندا جاقسىلىق پەن جاماندىق جولداس بولىپ ءجۇرىپتى. ەكەۋىنىڭ دە ات، تونى، ازىعى بولىپتى. 
جاقسىلىعىم، »تى: دىق ايتىپجاقسىلىقتىڭ ازىعىن جەپ ءجۇرىپتى. جەپ جۇرگەندە جاقسىلىقتىڭ ازىعى تاۋسىلىپتى. جامان

 ڭدىاتى بىلسەم، وزىم»ء. دەپتى—«اندىعىم، ءوزىڭ بىل!جام». دەپتى—«ازىعىڭ تاۋسىلدى، ەندى قايتەسىڭ؟
جەپ ءجۇرىپتى، ازىق تاعى  eyiكe ەتىن اتىنىڭ جاقسىلىقتىڭ سويىپتى، اتىن جاقسىلىقتىڭ. دەپتى—،«سويايىق

 ءوزىڭىز بولسا دە ءالى جاماندىعىم،» دەپتى—،«تاۋسىلدى iتeجاقسىلىعىم، ەندى قايتەسىڭ، اتىڭنىڭ »تاۋسىلىپتى. 
«. پ، وزىڭە بەرەيىن جەيمىسىڭ؟icipiپ، پeciقۇالعىڭدى ك ipب جاقسىلىعىم بىلسەم، وزىم»ء. دەپتى—،«ىزبىلىڭ

 ipب»كۇنگە ازىق بولدى. جاماندىق ايتتى:  ipقۇالعىن كەستى، ب ipب .دەپتى—،«ن، جاماندىعىمiيمeج»
ى، جاقسىلىعىم، ەندى تاۋسىلد ازىق دا تاعى». دەپتى—،«كۇنگە تاعى دا اسىپ بەرەيىن ipقۇالعىڭدى ب

 ipب بىلسەم، ءوزىم جاقسىلىعىم،». دەپتى—،«بىل ءوزىڭ جاماندىعىم، بولسا، دە الى»ء. دەپتى—،«قايتەيىن
كۇنگە ازىق قىلىپ  ipكوزىن تاعى دا ويىپ ب ipب. دەپتى—،«كۇنگە ازىق قىلىپ بەرەيىن ipكوزىڭدى ويىپ ب

 بەردى.
جەپ تۇگەستى.  eگip. جاماندىق جاقسىلىقتىڭ ازىعىن بiتتiجاقسىلىقتىڭ ات، تونى، ازىعى، قۇالعى، كوزى ب

—ەدىك،ج سويىپ اتىڭدى دەدى—جاقسىلىعىم،» جاقسىلىقتىڭ ازىعى تاۋسىلعان سوڭ، جاماندىق ازىعىن بەرمەدى.
 قايتەسىڭ؟ ەندى جاقسىلىعىم،. دەدى—م،iدepپ، ءتورت كۇن ازىق بeciك قۇالعىڭدى ويىپ، كوزىڭدى ەكى دەدى،
تاستاپ  iدeد جاماندىعىم،». دەدى—،«تاستاپ كەتەمىن iنceقۇالعىڭ جوق، كوزىڭ جوق، جاقسىلىق،  ەندى

جاقسىلىقتى  eنiشi توعايدىڭ قارا قالىڭ جاماندىق. دەدى—،«تاستا eنiشiقالىڭ قارا توعايدىڭ  ipكەتسەڭ ب
 اكپەلىپ تاستاپ كەتتى.

 قاسقىر ۇشەۋى كەڭەسەدى. ipتۇلكى، ب ipجولبارىس، ب ipجاقسىلىق وتىرسا، ب eشىندiتوعايدىڭ ء
 .دەدى—پ جۇرەسىڭ؟eتic نە توعايدا وسى سەن سىڭ،قاسقىر ايتادى: جولبارىسىم، سەن وسى توعايدان شىقپاي

، قۇالقسىزعا قۇالق بەرەدى. مەن سونى اڭدىپ iدepeب كوز كوزسىزگە—دەدى—بۇل تويعايدا ەكى بايتەرەك بار،»
 «!قاسقىرىم—جۇرەمىن دەدى،

 .دەدى—«سەن قاسقىرىم، وسى جەردەن شىقپايسىڭ، نەعىلىپ جۇرەسىڭ؟»جولبارىس ايتتى: 
قارا توبەتى بار، وسى قارا توبەتتىڭ سۇيەگى ولگەن  ipقويلى باي بار، ول بايدىڭ بمىڭ  ipمىنا جەردە ب»
 .«ءجۇرمىن دەپ االيىن سونى دەدى—مەن. دەدى—جان بەرەدى، eگiciك

 .دەدى—«ڭ؟ciەpسەن، تۇلكىم، سەن قارا وبانىڭ تۇبىنەن شىقپايسىڭ، نە قىلىپ جۇ»قاسقىر ايتتى: 
 .دەدى—،«نiمpجۇ اڭدىپ سونى دەدى—باسىنداي التىن بار،قارا وبانىڭ تۇبىندە ات »

بايتەرەك قولىنا  iكeباعاناعى جاقسىلىق ۇشەۋىنىڭ ءسوزىن ەستىدى، توعايدىڭ ءىشىن اراالدى، اراالپ جۇرگەندە 
. توعايدان جاقسىلىق شىقتى، باعاناعى iتتiقۇالق ب iكeءبىتتى، قۇالعىن ۇيكەپ،  iءتۇستى. كوزىن ۇيكەدى، كوز

را وبانىڭ تۇبىنە كەلدى، تۇلكىنىڭ قاراپ، جۇرگەن ات باسىنداي التىندى الدى. ات باسىنداي التىندى الىپ مىڭ قا
ات »دەدى. « نە بەرەسىڭ؟»ى. دەد—«ساتامىسىڭ؟ توبەتىڭدى قارا—،iدeد—باي،»قويلى بايدىكىنە كەلدى. 
 لتىنا باسىنداي ات توبەتتى قارا. دەدى—«!ال بەرسەڭ، التىن باسىنداي ات». دەدى—،«باسىنداي التىن بەرەيىن
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جەرگە كەلىپ ۇرىپ ءولتىردى. شاقپاعىن  ipپ الدى، قارا توبەتتى جەتەلەپ داالعا الىپ شىقتى. قارا توبەتتى بepiب
جاقسىلىق شاقتى، وت جاقتى، قارا توبەتتى ورتەدى، قۇر قارا توبەتتىڭ سۇيەگى قالدى، سۇيەگىن جاقسىلىق الدى، 

حاندىكىنە  ipشونتايعا سالىپ الدى، ءجۇرىپ ب iكeسۇيەگىن الىپ ءتۇيدى. سۇيەگىن اپ، اق قىلىپ ءتۇيدى، ءتۇيىپ 
 كەلدى.

 .دەدى—«جۇرگەن ادامسىڭ؟نەعىپ »
: ىايتت حانشاسى حاننىڭ. دەدى—،«ۇلسىزعا ۇل بواليىن دەپ ءجۇرمىن، قىزسىزعا قىز بواليىن دەپ جۇرمىن»
 .دەدى—،«جاتىر اۋىرىپ حان جوق، ۇلىم مەنىڭ! بول ۇل ماعان دەدى،—بولساڭ، ۇل ۇلسىزعا»
 .دەدى—،«ۇل بواليىن ساعان»

ى. كەشكە جاقسىلىق جىلقىدان كەلسە، حان ءولىپ قالىپتى. حانشا جىالپ وتىر ۇل بولدى، ۇل بولىپ جىلقىعا كەتت
 لگەنو سۇيەگى توبەتتىڭ قارا باعاناعى. دەدى—«تىرىلەر»—دەدى،« جىالما»ەكەن. جاقسىلىق جىلقىدان كەپ 

« ال!اپارىپ حاننىڭ اۋزىنا س»جان بەرەدى. قارا توبەتتىڭ سۇيەگىنەن جاقسىلىق حانشاعا كىشكەنە بەردى  eگiciك
-دەپ تۇرەگەلدى. ەرتەڭ حان ەلى« قاتتى ۇيىقتاپ كەتكەنىم»دەپ. حانشا بارىپ حاننىڭ اۋزىنا سالىپ ەدى، حان 

 دەپ—بار ما؟ iciعان جاقسىلىق قىلعان كما»جۇرتىن جيدى. جاقسىلىق حانشاعا ايتتى. حان ەلى جۇرتىن الىپ 
 .كەتتى جىلقىعا جاقسىلىق دەپ «ايتپا مەنى» سۇراسا،

 قىلعان جاقسىلىق ەشكىم». سۇرادى دەپ—«بار ما؟ iciماعان جاقسىلىق قىلعان ك»ەرتەڭ حان ەلى جۇرتىنان: 
 سەن—دەدى،—«حانىم»دەدى. حانشا ايتتى: « م قالدى؟iك ەندى». كەتتى تارقاپ جۇرتى ەلى. دەدى—،«جوق

 .دەدى—،«ق سول قالدى، شاقىر سونىip-aجىگىتتى باال قىلىپ الىپ ەدىم. جىلقىدا ب ipب مەن جاتقاندا اۋىرىپ
كوپ جاقسىلىق  eزگci مەن». دەدى—«سەن ماعان جاقسىلىق قىلدىڭ با؟»حان جاقسىلىقتى شاقىرتىپ الدى. 

پ ەدىم، حانشا اپارىپ ءسىزدىڭ اۋزىڭىزعا سالدى. epiكىشكەنە حانشاعا اق ءدارى ب ipب. دەدى—قىلعانىم جوق،
Ci دەپ تۇ« قاتتى ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەنمىن»زpeگeلدiڭiز. مەن سونان باسقا جاقسىلىق قىلعانىم جوق»،—
 دى.دە
، التىن iءتۇست تاعىنان التىن حان. «شىن»: ايتتى حانشا. سۇرادى حان—«شىن با؟ iنeگepحانشا، ءدارى ب»

ماعان جاقسىلىق »سۇلۋ قىزى بار ەكەن.  ipجوق ب iتاعىن جاقسىلىققا بەردى. اي دەسە اۋزى جوق، كۇن دەسە كوز
قارا قىلدان قاق جارىپ مالىن بەردى، كۇيەۋ  بەردى، قىزىن جالعىز. دەدى—،«قىلساڭ، قىزىمدى ساعان بەرەيىن

 قىلىپ الدى. جاقسىلىق بايىپ ءجۇردى.
جاقسىلىق سەن نە قىلىپ »كۇندە جىلقىدا جۇرسە، باياعى جولداس بولعان جاماندىق كەز كەلدى.  ipب جاقسىلىق

 .دەدى—،«ادام بولدىڭ؟
 مەن ءسويتىن، ءسويتىپ، ءجۇردىم دەپ جاقسىلىق شىنىن ايتتى.

الر ما ادام بوجاقسىلىعىم، مەنى قالىڭ قارا توعايدىڭ ىشىنە اپارىپ تاستاشى، مەن دە سەندەي »جاماندىق ايتتى 
تاستاپ كەتىپ،  eنiشiتوعايدىڭ  iنce الىپ، قۇالعىڭدى ەكى كوزىڭدى، ەكى سەنىڭ مەن». دەدى—،«ەكەنمىن

پ تاستاپ، ءوزىڭ ادام eciعىمدى كقۇال ەكى ويىپ، كوزىمدى ەكى مەنىڭ». دەدى—،«سەن ەندى ادام بولىپسىڭ
جاماندىقتى تاستادى.  eنiشi توعايدىڭ اپارىپ جاقسىلىق. دەدى—،«دە اپارىپ تاستاشى iنeبولعان توعايعا م

Tۇلكi مەنەن قاسقىر، جولبارىس ءۇشeyi توعايدىڭ ءىشىن قارادى، قاراپ ءجۇرىپ بip  جەردە جاماندىقتى تاۋىپ
 .eyiالدى، جەپ قويدى ءۇش

 ى.ونى جەپ قويد eyiءۇش دەپ—،«ەكەن وسى دەگەن جاماندىق—جاماندىققا جاقسىلىق،—جاقسىلىققا»
 . سيقىرشىنىڭ سىيى وسى59

-بىرى وتكەن ەكى ءدۇلدۇلى بار ەكەن. باتىر ءدۇلدۇلىن الما-بۇرىنعى زاماندا ءبىر باتىر بولىپتى. ونىڭ بىرىنەن
كەزەك ءمىنىپ اڭعا شىعىپ تۇرادى ەكەن. باتىر كۇندە تاڭەرتەڭ ءدۇلدۇلىنىڭ بىرەۋى، تەرلەپ تۇرعانىن كورەدى. 

 ا الماي ءبىر كۇنى اتشىدان سۇرايدى:بۇل ءىستىڭ بايىبىنا بار
 ءسىزدىڭ ال. زكەتەسى ۇيقىعا قاتتى اق-تيىسىمەن باسىڭىز توسەككە كەلىپ، شارشاپ اڭنان كۇنى ءار ءسىز تاقسىر،—

ەن مەزەتتە دۇلدۇلىڭىزگە ءمىنىپ، جاي اتقا ءۇش كۇندىك جەردەگى ويناس دەگ اۋ-باردى ۇيقىعا ابدەن ەل بايبىشەڭىز
بارىپ، تاڭعا جۋىق قايتىپ كەلەدى. ءتۇن بويى قاتتى ءجۇرىس كورگەن ءدۇلدۇلدىڭ تاڭەرتەڭ تەرلەپ تۇرۋى بايىنا 

يدى. ايەلى ڭبەكشدو بەرلى-ارلى اۋىرىپ وتىرىك بولىپ اڭدىماق ايەلىن باتىر ەستىگەن بۇنى. اتشى دەيدى—وسىدان،
 تىنىشتانا المايدى. ايەل دە ۋاعدالى مەزگىلىنىڭ ءوتىپ تىنىم الماي كۇتەدى. باتىر ەل ءبىر ۇيىقتاپ ويانعانعا دەيىن

كەتەدى. « يىقتاپۇ»بارا جاتقانىنا قاراپ قاتتى شيىرشىق اتادى. سالدەن سوڭ باتىر ايەلىنىڭ تىزەسىنە باسىن قويىپ 
ءجۇرىپ  تايەلى جۇكتەن جاستىق اكەپ بايىنىڭ باسىنا جاستايدى دا، داالعا شىعىپ، الگى دۇلدۇلگە مىنە سالىپ، سۋى
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كەتەدى. مۇنى بىلگەن باتىر ەكىنشى ءبىر دۇلدۇلگە مىنە سالىپ، قاراسىنان قالماي قۋا ءجۇرىپ كەتەدى. ايەل 
 ايداالداعى ءبىر تامعا كەلىپ تۇسەدى. ىشىنەن ساقالدى ءداۋ ءبىر ادام شىعىپ:

 .دەيدى—نەگە كەشىكتىڭ؟—
 .قاراپ تومەن جانشا كىنالى ايەل دەيدى—بولدى، وسى كەلگەنىمشە ۇيىقتاتىپ ارەڭ اۋىرىپ، كۇيەۋىم—

ەكەۋى ءوز جۇمىستارىن بىتىرگەن سوڭ، الگى ساقالدى ءداۋ ايەلدى اتتاندىرىپ سالماق بولىپ داالعا شىققاندا، باتىر 
گەندە رقالتارىس تەرەزەدەن ءتۇسىپ، بالتاسىن الىپ بوساعاعا تۇرا قاالدى. ءداۋ ساقال ايەلدى اتتاندىرىپ ۇيىنە كىرە بە

اق شاۋىپ كەسىپ، قانجىعاسىنا بايالپ، باسقا ءبىر توتە جولمەن ۇيىنە تارتىپ بەرەدى. ايەلدەن -باتىر ونىڭ باسىن ءبىر
 بۇرىن كەلگەن باتىر باستى ىشكى بوساعاعا تاستاپ، ۇستىنە بىردەمەلەردى جابا ساالدى دا، ورنىنا جاتىپ قاالدى.

 .وياتادى پتەربەتى بايىن ايەل اككى تاڭەرتەڭ دەپ—تۇرەگەل، كەتتى، ىپتال تىزەم ۇيىقتادىڭ، تىنىش تۇنىمەن—
 جاتقان كەلە سۇيەپ قولتىعىنان تۇرەگەلىپ، سەندەلەكتەي ورنىنان باتىر دەيدى—سىندىرايىن، دارەت شىعىپ داالعا—

ناۋ وتىرا سااليىن، مى، بۋىنىم قۇرىپ بارادى. داالعا بارا المايتىن سياقتىمىن، وسى بوساعاعا ويپىرماي—ايەلىنە،
 بىردەمەلەردى الىپ تاستاشى!

 ويىندا ەش نارسە جوق ايەل الگى جاتقان نارسەلەردى اشىپ قالىپ، ءداۋ ساقالدىڭ باسىن كورەدى.
 بايىنا ،دەيدى—«تفۋ، يت بولىپ كەت»ەتىپسىڭ، ج تۇبىنە. ەدى عاشىعىم بەرگى جاستان بەس ون مەنىڭ بۇل—

 .كەتەدى بولىپ يت اتىرب. ايەل سيقىرشى كارلەنگەن
باتىر قارا سۇر توبەت بولىپ وزگەرگەننەن كەيىن، بۇرىنىراقتا الىس جەرگە ۇزاتقان ءبىر قىزىن ىزدەپ شىعادى. نەشە 

 كۇن جول ءجۇرىپ ءبىر وزەنگە كەلەدى دە، سۋدان وتە الماي، داعدارىپ تۇرىپ قاالدى.
ەلىپ تۇنەيدى. توبەت تاڭ اتقانشا كەرۋەنشى جاتقان جەردى ءبىر كۇنى سول وزەننىڭ بويىنا ءبىر توپ كەرۋەنشى ك 

 قارىدان كۇزەتىپ شىعادى. تاڭ اتقاننان كەيىن كەرۋەنشىنىڭ باستىعى:-ايناال ءۇرىپ، والردى ۇرى
 .دەيدى—ادى. تۇيەنىڭ ۇستىنە شىعارىپ اال جۇرەيىك،قات ەس بىزگە جولشىباي ەكەن، يت ساق وتە مىناۋ—

دەپ،  «وزى ءجۇرسىن»كەيىن يت قىڭسىالپ تۇرعىسى كەلمەيدى. سونان سوڭ كەرۋەنشىلەر ءوزەننەن وتكەننەن 
تۇيەدەن ءتۇسىرىپ قويا بەرەدى. وزەننەن ءوتۋ عانا مۇڭ بولىپ تۇرعان يت قويا بەرگەننەن كەيىن ۇزاتقان قىزىنىڭ 

تىدان جازىق»ى تۇرعانىن كورەدى. ۇيىنە تارتادى. جولشىباي يەن داالدا ءبىر جىالننىڭ ءبىر باقانى ارباپ جۇتقال
دەگەن عاقليا ءسوزدى ەسىنە كەلتىرەدى. باقانى جىالننان قۇتقارىپ جىبەرەدى. « جاسقانبا، جازىقسىزعا جان اشىت

تاعى ايالسىز ءجۇرىپ ءبىر كەزدە قىزىنىڭ ۇيىنە جەتەدى. قىزىنىڭ ءۇيىنىڭ بەلدەۋىندە بىرنەشە ات بايالۋلى تۇر 
 «ۇيەۋ باالم مىنا قوناقتارىن اتتاندىرىپ شىعار، وسى جەردە جاتسام، كورگەن سوڭ تانىپ قاالرقىزىم مەن ك»ەكەن. 

دەپ ويالعان توبەت، بايالۋلى اتتاردىڭ مىنەر جاق سىرتىنا كەلىپ جاتادى. ءبىر كەزدە قوناقتار اتتانادى. ويالعانىنداي 
ارايدى دا، تىكسىنىپ ۇيىنە كىرىپ كەتەدى. ارتىنان قىزى مەن كۇيەۋ باالسى والردى اتتاندىرادى. قىز يتكە ءبىر ق

 شاال ۇيىنە كىرگەن جىگىت ايەلىنىڭ ءتۇسى وزگەرىپ كەتكەنىن بايقايدى دا:-ىلە
 .سۇرايدى دەپ—ساعان؟ بولدى نە—
ە ۇقسايدى، اكەمنىڭ كەيىنگى العان ايەلىن ەل سىرىقتان وتكەن سيقىر، كوزىن اكەمنىڭ كوزى ءيتتىڭ جاتقان داالدا—

 دەيدى—كوزگە شۇلەن بولعانىمەن، كومەسكىدە تۇلەن دەۋشى ەدى، اكەم سونىڭ جازىمىنا ۇشىراعان سياقتى،
 .ايەلى شوشىعان دىرىلدەپ

، دا، ەكەۋىنە دە تولتىرىپ اس قۇيدايىن يتاياق ءبىر ساپتىاياق، ءبىر سەن وڭاي، ايىرۋ ونى ابىرجىما، قورىقپا،—
تەگى ادام بولسا، ساپتىاياقتاعى استى ىشەدى. ەگەر تەگىنەن يت بولسا، يتاياققا قاتار اپارىپ الدىنا قوي. ەگەر 

 جۇگىرەدى نەمەسە ەكەۋىن بىردەي ىشەدى.
كەلىنشەك ەرىنىڭ ايتقانى بويىنشا ەكەۋىنە دە اس قۇيىپ اكەپ ءيتتىڭ الدىنا قويادى. يت ساپتى اياقتاعى استى ىشەدى 

 بالگەر اكەپ ەمدەتىپ، مولال اكەلىپ-قىز ءوز اكەسى ەكەنىن بىلەدى دە، باقسى دە، يت اياقتاعى اسقا قاراماي قويادى.
يلى ايتىپ تەگجە-وقىتادى. اقىرى اكەسى بۇرىنعى ادام قالپىنا كەلەدى. باتىر باالالرىنا باستان كەشكەندەرىن ەگجەي

 اۋ دەگەندە ۇيىنە قايتپاق بوالدى.-بەرەدى. قىزىنىڭ ۇيىندە جاتىپ ابدەن جازىلدىم
دەپ، زار يلەپ جىالعانىنا قاراماي باتىر باالالرىنىڭ مىنگىزگەن اتىمەن « اۋ، اكە-تاعى ءبىر جازىمعا ۇشىرايسىڭ»

 ۇيىنە قايتىپ كەلە جاتىپ، جولشىباي ءبىر سالت اتتى جاس جىگىتكە كەزىگەدى، جىگىتتەن:
 .سۇرايدى دەپ—باراسىڭ؟ قايدا—
 .جىگىت بەرەدى اۋاپج دەپ—بارام، دە مەن جەرگە بارعان سىز—ء 

ەكەۋى كەلە جاتىپ قالىڭ بەيىتتىڭ باسىندا ءبىر توپ ادامنىڭ ءبىر ولىكتى جەرلەپ جاتقانىنىڭ ۇستىنە تۇسەدى. 
 :والر سۇراۋىنا دەگەن—«نەعىپ ولگەن ادام؟»
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اتقالى زمۇلىكپەن توعاناقتى تۇيە ارتتىرىپ ۇ-زى بار ەدى. ونى قانشا دۇنيەقى بويجەتكەن بايدىڭ ءبىر وسىندا—
وتىر. شارت: قىزدى االتىن جىگىت ءۇش كۇن قىزبەن بىرگە بولۋى كەرەك. سودان شىققان جىگىتكە قىزدى قالىڭ 
مالسىز بەرەدى. ءبىراق، قازىرگە دەيىن مۇنىمەن ءبىر ءتۇن بىرگە بولعان جىگىتتىڭ ءبىرى قالعانى جوق، ءتۇن اسىپ 

 ەكى ەنەستىگ مۇنى. دەيدى—ۋرا وتىز سەگىزىنشىسى بوالدى،ت-ەرتەڭىندە ولەدى. مىناۋ سونداي جىگىتتىڭ تۇپ
 :باتىرعا جىگىت ىلەسكەن جولشىباي سوڭ سالدەن. قاالدى تۇرىپ تاڭىرقاپ جوالۋشى

ىن، سەن كۇيەۋ بول، سەنى قىزدىڭ بوالم قۇدا مەن تۇسەلىك، ۇيىنە بايدىڭ دەپ االمىز قىزدى وسى ەكەۋىمىز—
ءبىراق ءۇش كۇنگە دەيىن ايقاسپايسىڭ، ءارقانداي جاعدايدا دا ۇستامدىلىق ىستەيسىڭ، مەن جانىنا اپارىپ جاتقىزامىن، 

مۇلكىمەن بىالي الىپ شىققاننان كەيىن ءىستى ءوزىمىز -سەندەر جاتاتىن وتاۋدىڭ سىرتىنان اڭديمىن، قىزدى دۇنيە
اتادى دى. سونىمەن، جىگىت ايتقانىن ورىندى. باتىر باسىندا بۇعان ۇناماسا دا، اقىرىندا جىگىت كوندىرەدەيد—بىلەمىز،

مۇلكىمەن الىپ جۇرەدى. ۇشەۋى ءۇرتىس ءجۇرىپ، ءبىر قۇالن تۇزگە -دا، ءۇش كۇننەن كەيىن قىزدى بۇكىل دۇنيە
 كەلىپ ەرۋ بوالدى. جىگىت:

 .ىددەي—مىنا دۇنيەنى، مىنا قىزدى ەكەۋمىز قاققا ءبولىپ االمىز، ايتىسامىن، قوش سىزگە جەردە وسى مەن—
 .ىمەد بوالر توعىزىنشىسى وتىز جىگىتتىڭ ولگەن الگى مەن بولماساڭ سەن ال، سەن ءبارىن مۇنىڭ جوق،—
 ىپءبول قاققا مۇلىكتى بارلىق جىگىت اقىرىندا. ەدى جوق ءبارى مۇنىڭ ىستەمەسەڭ ەرلىك سەن ەمەس، والي—

 دەگەندە باتىر:« قولىن ۇستاانا ءبىر ». سونان سوڭ قىزدى قاققا بولمەك بولىپ، باتىرعا شىعادى
 بىرء كونبەي، جىگىت بۇعان. دەيدى—رازىمىن، ساعان ءتىپتى مەن ال، سەن ولتىرگەنشە ءبولىپ ەكىگە مۇنى—

ەتەدى، ان قارا جالىن اتىپ كاۋزىن قىزدىڭ. قاالدى پەرىپ قىلىشپەن باسىنا قىزدى قويىپ، ۇستاتىپ باتىرعا قولىن
قىزدىڭ اۋزىنان ءبىر شۇبار جىالن تۇسەدى. قىزدى الدىعا قاراي جەتەكتەي بەرگەندە ەكىنشى رەت پەرىپ قالعاندا، 
 قىز جالتاقتاپ ارتىنا قارايدى.

 .جىگىت اقىرادى دەپ –!ارتىڭا قاراما—
قاراپ ءجۇرىپ كەتەدى. قىزدى باسقا ءۇشىنشى  ارتىنا رەت ءبىر تاعى قىز دەپ—اي،-جىالن شۇبار شىققان ىشتەن—

ىنابىنا دەپ، قىلىشىن ق«... ىم-ىم»رەت پەرىپ قالعاندا، قىز سارى سۋ قۇسادى. جىگىت كوڭىلى تىنىعارداي بولىپ، 
 ساالدى دا، باتىرعا قاراپ:

ان تۇگەل ارىلدى. نو ءقازىر ەدى، بار ۋىتى سونىڭ دەنەسىندە سورعان، ايداھار تەگىندە قىزدى مىنا دوسىم، ە،—
مۇلكىمەن سەن ال، وعان قوسا ءبىر ۋىس توپىراق بەرەمىن، وسىنى الىپ ۇيىڭە بارعاندا، -ەندى وسى قىزدى دۇنيە

ناۋەتەك، » دەپ، شاشۋ شاشادى.« جاڭا جۇباي قۇتتى بولسىن»بۇرىنعى قاتىنىڭ الدىڭنان تۇلكىشە بۇالڭداپ شىعىپ، 
 دەرەۋ ول سوندا جىبەر، شاشىپ وعان توپىراقتى دە سەن دەپ، –، !«ناسقور كۇيەشى، سيقىرشىنىڭ سىيى وسى

 االيدىت العىنەت، ازعان ادامعا قاشىردان ءبىر ەسەك، قىرىق ول اسىلىندە. كەتەدى بولىپ قاشىر ءبىر ەسەك، قىرىق
الەدەن سەڭ، پىستە وسىالي سەن. تيگەن ساعان ءۇشىن بولۋ ءماز دۇنيەڭە ءازىر تاپقان اۋالۋمەن اڭ سەنىن قۇرتىپ،

قۇتىلىپ، باقىتتى ءومىر وتكىزەتىن بوالسىڭ. ال مەن قىزىڭدى ىزدەپ بارا جاتقاندا سەن ولىمنەن قۇتقارعان باقامىن، 
 .كەتەدى ءجۇرىپ بولىپ باقا لەزدە دەپ—مەنىڭ ساعان قىلعان جاقسىلىعىم وسى عانا،

اقا دوسىنىڭ ايتقانىنداي، سيقىر قاتىن سىالڭداپ اناداي باتىر الگى قىزدى توعاناعىمەن الىپ ۇيىنە جاقىنداعاندا، ب
 ايتىپ، شاشۋ شاشا بەرگەندە، باتىر دا قوينىنداعى« قۇتتى بولسىن»جەردەن شاشۋ الىپ شىعادى. جاقىنداپ كەلىپ 

 شاشىپ ەپد—،«ناۋەتەك، ناسقور كۇيەشى، سيقىرشىنىڭ سىيى وسى!»ءتۇيىپ العان ءبىر ۋىس توپىراقتى الىپ: 
 . سيقىر ايەل تاباندا قىرىق ەسەك، ءبىر قاشىر بولىپ كەتەدى.ەدىجىبەر

 باتىر پالەدەن قۇتىلىپ، مۇراتىنا جەتەدى.
 . اقىلسىز بەرىلگەن جازا60

بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر ۇلكەن باي بولىپتى. ونىڭ ايەلى بولىپتى، ءبىر قارىنداسى بولىپتى. مىنە، وسى باي 
بويى عۇمىر ءسۇرىپ تۇرادى. ءسويتىپ، جۇرگەندە ايەلى مەن قارىنداسى وشتەسىپ ۇرىسا بايلىقپەن ءبىر ءداۋىر 

 بەرىپتى. ايەلى كۇيەۋىنە ارىز تۇسىرگەندى دە قويماپتى. ونى باي تىڭداماي جۇرە بەرەدى.
ەلەر كۇندەردە ءبىر كۇن باي ۇزاق جەرگە ءبىر شاھارعا جيىنعا كەتەدى. وسى ساپاردان ول باي ورالىپ ۇيىنە ك
 قارساڭىندا ايەلى ءۇي ىشىندەگى بار دۇنيەسىن جىرتىپ، سايمانىن سىندىرىپ، ءۇيدىڭ ورتاسىنا ءۇيىپ قويىپتى.

 .بەرىپتى قويا جىالپ ايەلى دەسە،—«بۇل نە؟»باي ۇيىنە كىرە، دۇنيەنىڭ بۇلىنگەنىن كورىپ: 
ڭ ارى سەنىڭ مىنا قارىنداسىڭنىءب ستىڭءى مىنا. تىڭالمايسىڭ ءسوزىمدى مەنىڭ دەپ ايەلىم ايتتىم، ساعان مەن—

ىستەگەن ءىسى. وسى قارىنداسىڭنان كۇتىل دەسەم بولمادىڭ. مىنە، اقىرى بار ەڭبەگىڭدى ەش ەتتى. ال ەندى بۇدان 
 .دەدى—قۇتىلماساڭ، ءبىر كۇنى ءوزىڭنىڭ تۇبىڭە جەتەر،
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ىپ . ءسويتىپ، دۇنيەسى ءبۇلىنىپ، ءىشى كۇيسايكەلدى، جاالقور قۋ ايەلدىڭ بۇل جاال ءسوزى بايعا قاتتى اسەر بەردى
تۇرعان باي ويالماستان قاتتى اشۋعا كەلدى دە، داالعا شىعىپ ات جەكتىردى دە، قارىنداسىن شاقىرىپ الىپ پاۋەسكەگە 

 وتىرعىزدى دا، يەسىز داالعا قاراي الىپ جونەلدى.
 ارتتا قالعان ايەلى ايقايالپ:

 .تۇر قۋانىپ ىشىنەن دەپ،—سۇرىندى!جەك ايتق ءولتىرىپ قايتپا، تاستاپ تىرى—ء 
ءسويتىپ، يەسىز ءبىر داالداعى قالىڭ ورمان ىشىنە الىپ كەلدى. اقىلى كوپ تولماعان جاس بالدىرعان قىز ەڭىرەپ  

جىالۋدا. ءبىر جەرگە اكەلىپ اربادان ءتۇسىرىپ، قولىنا بالتاسىن العان كەزدە، ۇلپىلدەگەن جاس قىرشىننىڭ ەڭىرەگەن 
 داۋىسى ورماندى كۇڭىرەنتتى:

 قانىمدى قاسىقتاي مەنىڭ. ەدى بار جازىعىم نە. ەدىك ءتول جاس شىققان جارىپ قۇرساقتان ءبىر اعا، قايران—
 :اعاسى دەگەندە،—!قيساڭشى

 گەنكەسىل ءبىر دەپ،—!اعاشقا ءتۇبىر مىنا ايقاستىرىپ قولىڭدى سال. قانشىق قۋ ارامزا، ءسوزدى، قىسقارت—
تەسەڭ يا، قايران جالعىزىم، نە ىس»قىز جىالي بەردى... ء ورسەتتى. سول كەزدە ەسى شىققان جاسك ءتۇبىرىن اعاشتىڭ

 :دەگەندە—«دە ءوزىڭ ءبىل. نە دە بولسا تۋىسىم ەدىڭ، امان بول، جالعىزىم!
 .تاستادى شاۋىپ بالتامەن قولدى ەكى قويعان ايقاستىرىلىپ تۇبىرىنە اعاشتىڭ دەپ—!سوزدى قوي—
 .كەتتى ءجۇرىپ قاراي ۇيىنە پ،تاستا داالعا يەسىز دەپ،—عىرىپ ول!قاڭ ەندى ال—

جىالي، جىالۋمەن ءومىرىن وتكىزىپ ورمان ىشىندە ءشوپتىڭ باسىن تەرىپ جەپ جۇرە -سونىمەن، جاس قىز جىالي
بەردى. كۇندەردە ءبىر كۇن ساندالىپ ءجۇرىپ، تاعى ءبىر ۇلكەن بايدىڭ باقشاسىنا كەز بوالدى. ول باقشانىڭ ىشىندە 

ءسويتىپ، كۇندە ءتۇن ۋاقىتىندا كەلىپ، المادان تىزەرلەپ جاتىپ جەپ تويىپ كەتەدى. جيناۋلى المانى كورەدى. 
ءسويتىپ، ءبىر كۇنى كۇزەتشى الماسىن جوقتاپ، باقشانى اراالپ ءجۇرىپ، تۇندە كەلىپ جەپ جاتقان قىزدى ۇستاپ 

 االدى دا، بايعا الىپ اكەپ بەرەدى.
قىزدى مونشاعا ءتۇسىرتىپ، تازارتىپ كيىم كيگىزىپ، قولىنا جالعان بۇل باي جاس جىگىت ەكەن، ايەل الماعان، الگى 

قول جاساپ كيگىزىپ، ايەلدىككە االدى. مىنە، ءوستىپ بۇالر ءبىراز ءومىر سۇرگەننەن كەيىن بۇل ەكىقابات بولىپ، 
رعان يىنعا باباال كوتەرەدى. ءسويتىپ، وسى ايەلدىڭ بوسانار شاعىندا كۇيەۋى ۇزاق جولعا، جيىنعا كەتەدى. ول ج

كەزدە ۇيدەگى ايەلى بوسانىپ، ەكى ۇل تاۋىپتى. مىنە، وسىدان كەيىن ول بايدىڭ ارتىنان حات جازىپ كىسى شاپتىرىپ 
قونىپ -جىبەرەدى. شاپقىنشى كىسى كەلە جاتىپ جولدا ءبىر ۇيگە قونىپتى. سويتسە، ول دا وسى بايدىڭ ءتۇسىپ

 بۇل ايەلدى االم دەپ جۇرسە كەرەك. مىنە، ءسويتىپ، بۇل قوناقتان: جۇرگەن ءۇيى ەكەن. ول ايەل الماي جۇرگەندە
 :وعان قوناق دەسە،—باراسىز؟ قايدا—
. دەپ ەرب اپارىپ ەدى، بەرىپ حات سوعان. ەدى بوسانىپ ايەلى كىسىنىڭ سول. ەدى كەتىپ جيىنعا باي بىزدىڭ—ء 

 .دەپتى—جاتىرمىن، اكەلە سونى
 سول كەزدە ايەل تۇرىپ:

. جازىپتى پدە «تاپتى ۇل ەكى بوساندى، ايەلىڭ» حاتتا وقىسا، الىپ حاتىن دەپ—كورەيىن، وقىپ رشى،بە حاتىن—
 ىحاتت ول. جىبەرىپتى جازىپ دەپ، «تاپتى يت ەكى» ورنىنا ءسوزدىڭ دەگەن ۇل ەكى ايەل، بۇل ورنىنا ونىڭ

نشا، كۇزەتشىگە بەرىپتى. سىرتىنداعى جازۋ بويىن ءۇيدىڭ ەسىك الدىنداعى جاتقا بولىپ جيىن كەلىپ، الىپ شابارمان
 ول حاتتى بايعا اكەلىپ تابىس ەتەدى. باي الىپ جىبەرىپ وقىسا، حاتتا:

 .ەكەن تۇر جازۋلى دەپ—تاپتى، كۇشىگىن ءيتتىڭ ەكى ءسۇيىنشى، بوساندى، ايەلىڭىز—
 رەتىندە:باي نە بولعانىن بىلمەي اشۋالنىپ، قايتادان جاۋاپ جازىپتى بۇيرىق 

 .دەپتى—!بولىڭدار قۇرتاتىن كوزىن ايەلدىڭ ول بارعاندا مەن بولماسىن جاعدايمەن قانداي—
وسى حاتتى شابارمان الىپ اۋىلىنا جەتەدى. ەلدەرى حاتتى اشىپ وقىسا، حاتتا ايەلدىڭ كوزىن قۇرت دەپ جازىپتى. 

، لدىڭ ەكى ۇلىن ەكى ەمشەگىنە بايالپ بەرىپبايدىڭ بۇيرىعى ەكى بولماۋشى ەدى. مىنە، وسى بۇيرىق بويىنشا ايە
قاڭعىرتىپ قويا بەرىپتى. مىنە، وسىمەن كۇن ءوتتى، اي ءوتتى، جىل ءوتتى. ءبىر كۇندەردە ءبىر جەرگە كەلىپ، اعىپ 
جاتقان وزەننەن شولدەگەن سوڭ سۋ ىشەيىن دەپ ەڭكەيە بەرگەندە باالالردى بايالعان ءجىبى ءۇزىلىپ كەتىپ، ەكى 

عا ءتۇسىپ كەتىپتى. ەكى قولى جوق سورلى ايەل شىرىلداپ جانى قالماي قاۋجاڭداپ، شوالق قولىمەن سۋعا باال سۋ
كەتكەن ەكى باالنى ۇستاي الماي، كوپ قورلىق كوردى. ءسويتىپ، جۇرگەندە ول بەيشارانىڭ كوز جاسىنا كەنەتتەن 

اۋ، ءوڭىم -وتىرىك پە، شىن با، قۇداي»ەنبەي، وزى س-قول ءبىتىپتى. ءسويتىپ، ەكى باالنى سۋدان امان الىپ وزىنە
 كەزەك سيپاپ كوپ وتىرادى.-دەپ، باالسىن ەمىزىپ، ەكى قولىن كەزەك« بە، ءتۇسىم بە

كۇندى جەر تاۋىپ، ءبىر جۇمىسقا -قوي، ەندى مەن ەلدى»ءسويتىپ وتىرىپ، ايەل دەمىن العاننان كەيىن  
بىر ۇلكەن قاالعا كەلىپ جۇمىس ىزدەپ، ءبىر پاتشانىڭ قول استىنا دەپ، ءجۇرىپ كەتتى. ءبىر كۇنى ء« ورناالسايىن
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-اسحاناعا اس جاساۋشى بولىپ قىزمەتكە ورناالسادى. ءسويتىپ، بىرنەشە جىلدار قىزمەت ەتىپ تۇرادى. ەكى باال جەتى
-باي جاقتان-سەگىز جاسقا كەلەدى. ءسويتىپ جۇرگەندە وسى شاھاردا ۇلكەن جيىن اشىالدى. وسى جيىنعا جان

. پتىكەلى دا اعاسى كەسكەن قولىن جانە كەلەدى دە كۇيەۋى ايەلدىڭ بۇل ىشىندە ونىڭ. جيىالدى بارى—كوپەس
 ەرىپتى،ب ايتا ۇيرەتىپ ابدەن باالنى ەكى جانە. بەرەدى جۇرە ىستەپ شارۋاسىن ۇندەمەي دە، كورەدى سىرتىنان ءبارىن

وتىرعاندا ادامدار كەشكە تامان اسحاناعا كەلىپ اس ءىشىپ، شاراپ . ءسويتىپ جيىندا ءبارىن ۋاقيعانىڭ وتكەن باسىنان
تى، دەگەندە، ماناعى اسپازشى ايەل ەكى باالسىن جىبەرە قويىپ« اڭگىمە ايتىڭدار»بىرىنە -ءىشىپ دەم الىپ وتىرىپ، بىر

ايىق االر، ءبىز ايتاع»دەپ. ءسويتىپ، ەكى باال حالىق الدىنا كەلىپ: « اياق ايت-مەن ۇيرەتكەن اڭگىمەنى باستان»
 .قالىپتى ەتە شۋ دەپ،—«!ايتسىن ايت،»: ادامدار وتىرعان قىزىپ. دەپتى—،«اڭگىمەنى

 ءبىر ارادا ولس. دەپتى—،«بىز اڭگىمە ايتامىز، ءبىراق تا ەشكىم ءسوزىمىزدى بۇزبايتىن بولسىن»ەكى باال تۇرىپ: ء
. ەتەدى ۋادە دەپ—،«ءجۇز سوم ايىپ اپەرەمىز ى، بۇزعان ادامنانبۇزبايد سوزدەرىڭدى ەشكىم»: شىعىپ ادام

 :شىعىپ الدىندا جۇرت باال ءبىرىنشى ءسويتىپ،
 ءوش ەۋىەك قارىنداسى مەن ايەلى ونىڭ. بولىپتى قارىنداسى ءبىر ايەلى، ءبىر بايدىڭ ول. بولىپتى باي بىر—ء 

تى. بار دۇنيەسىن ءبۇلدىرىپ، ءۇي ورتاسىنا جيىپ قويىپ وشتەسىپ ايەلى كەتكەندە جيىنعا باي كۇنى ءبىر. بولىپتى
باي  دەپتى. سودان ول« قارىنداسىڭ ءبارىن ءبۇلدىردى»دەگەندە، قاتىنى شاعىستىرىپ « بۇل نە»باي كەلگەندە، 

—قارىنداسىن ارباعا سالىپ ايداالعا اپارىپ، ورمان اراسىنداعى اعاش تۇبىرىنە قويىپ ەكى قولىن شاۋىپ تاستاپتى،
 ادام باسشى دەگەندە،—،«والي ەمەس ەدى»ەگەندە، شەشەسىنىڭ الگى اعاسى شىداي الماي قولىن كوتەرىپ: د
 ىعىپش باال ەكىنشى ەندى. بەرىپتى الىپ اقشا سوم ءجۇز دەپ، «ايىپ سوم ءجۇز اكەل بۇزدىڭ، ءسوزىن باالنىڭ»

 :سويلەدى
الدا ءومىر وتكىزەدى. ءبىر كۇندەردە ءبىر بايدىڭ دا يەسىز وسى ۋاقىتتار بىرنەشە قاڭعىپ سونىمەن ايەل سول—

باقشاسىنا بارىپ، تۇندە سودان الما تەرىپ جەپ، كۇن كورىپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى ونى بايدىڭ كۇزەتشىسى ۇستاپ 
 شايىندىرىپ قولىنا جالعان قول سالىپ، ءوزى ايەلدىككە الىپتى.-الىپ بايعا الىپ بارسا، باي ول ايەلدى جۋىندىرىپ

يىنعا كۇنىنە جەتىپ وتىرعاندا ول باي ج-ءسويتىپ، جۇرگەندە بۇل ايەل ەكىقابات بولىپ باال كوتەرىپتى. ول ايەل ايى
كەتىپتى. ول جيىنعا كەتكەندە ايەلى ۇيىندە بوسانىپتى. ول ەگىز ۇل تاۋىپتى. ءسويتىپ، بايدان ءسۇيىنشى سۇراتۋعا 

جولدا كەلە جاتىپ، ءبىر ۇيگە قونىپتى. سويتسە، سول ءۇيدىڭ  حات جازىپ، كىسى شاپتىرىپ جىبەرەدى. ول كىسى
ايەلى بۇرىنعى وسى بايدىڭ االم دەپ جۇرگەن ايەلى ەكەن. سول كىسىنىڭ اكەلە جاتقان حاتىن سۇراپ الىپ، ورنىنا 

« ىتەكى ءيتتىڭ كۇشىگىن تاپ»دەگەن ورنىنا، « ەكى ەركەك باال تاپتى»باسقا حات جازىپ بەرىپتى. ول حاتىندا 
مەن بارعانشا كوزىن »دەپ، جازىپ بەرىپ جىبەرىپتى. مىنە، وسى حاتتى ول ادام بايعا اكەلىپ بەرگەندە باي: 

 مشەگىنەە ەكى باالسىن ەكى ايەلدىڭ بويىنشا حاتى وسى بايدىڭ مىنە،. جازىپتى حات قايتادان دەپ—،«قۇرتسىن
 بىرء مەندە»: باي دەگەندە،—نە، مىنا ەكەۋمىز،مى باالسى، ەكى تاپقان سونداعى. جىبەرىپتى قاڭعىرتىپ تاڭىپ
 بەرىپ، باالعا الىپ سوم ءجۇز ودان دەپ،—،«بۇزدىڭ ءسوزىن باالنىڭ»: ادام باسشى سوندا. دەپتى—،«سوز
 بار لدىنداا حالىق شەشەسى. اكەلەدى ەرتىپ شەشەسىن باال ەكى ءسويتىپ،. دەپتى «كەل شاقىرىپ شەشەڭدى ەندى»

 نىڭمە سونداعى راس، ءبارى ءسوزى ايتقان باالنىڭ ەكى» ايتىپ، بارىن—اسىنان كەشكەندىب ۋاقيعانى، بولعان
 «وتىرعان ۋانا كۇيەۋىم جىبەرگەن قاڭعىرتىپ باالمەن ەكى مىنا مەنى سونداعى وتىرعان، اناۋ باۋىرىم شاپقان قولىمدى

 ىلىك جينالىپ، بي اعاسىن سايالۋداكوپش سول باستاپ ارادان وسى مىنە،. بەرىپتى كورسەتىپ بارىن-ءبارىن دەپ،
 ورنىنان الىپ، ءجاي شارۋا ەتىپ جىبەرىپتى.

ال ەندى كۇيەۋى الگى حاتتى وزگەرتىپ جازعان ايەلدى العان ەكەن. ونى قاڭعىرتىپ جىبەرىپ، ەكى باالسىمەن ءوز 
 ىن.، عۇمىر ءسۇرىپ جاتا بەرسايەلىنە قايتا قوسىلىپتى. مىنە، ەندى بۇالر باياعى قىزىق داۋىرىنە قايتا ءتۇسىپ

جەڭگەسىنە كەلەيىك. اعاسىنىڭ بۇرىنعى ءداۋىرى جوق، ءبىر شاھاردا كەدەي بولىپ -ەندى العاشقى قاستىق ىستەگەن اعا
ۇستاپ »وتىز تيىن السا، ونى -وتىن ارقاالپ ساتىپ كۇن كورىپ جۇرەدى. كۇندە ءبىر ارقا وتىن اكەلىپ ساتىپ جيىرما

لى قاعىپ الىپ وتىرادى ەكەن. ءبىر كۇندەر بولعاندا اشۋالنىپ وتىندى از عانا الىپ كەلىپ، ون دەپ، ايە« قوياسىڭ
سەن بۇگىن اقشانى نەگە از اكەلدىڭ، كۇندە كوپ اكەلۋشى ەدىڭ. سەنى سورىپ »تيىنعا ساتىپ اكەلسە، ايەلى: 

سەنى »كەلىپ، ايقاي سالىپ،  قوسا ايەلى جەرىنە بارعان وتىنعا ەرتەسىنە دەپ،—،«جۇرگەن ءبىر سورعىش بار عوي
بەرى جۇگىرىپ جۇرسە، بەتى شوپپەن جابىلعان ءبىر قۇدىق جاتۋشى -دەپ، ارى« سورىپ جۇرگەن الباستى قايدا

: قاتىن دەسە،—«ەي، اناۋ جاتقان قۇدىققا ءتۇسىپ كەتەسىڭ عوي، بايقا!»ەدى، الگىنىڭ قاسىنا بارعاندا بايى ايەلىنە: 
 قاقۇدىق كۇلدىر-سالدىر سالسا، باس ءشوپتى بارىپ دەپ—«وسى ەكەن عوي، ا؟ الباستىڭ سورعىش سەنى ا،»

. ىعادىش قارعىپ پەرى ءبىر ىشىنەن. ەكەن قۇدىق جوق ءتۇبى قاراسا، كەلىپ جۇگىرىپ كەدەي. كەتەدى دە تۇسەدى
مەنىڭ »السا: ق ەتە بۇلك شوشىپ پەرى. ءتۇسىپتى ۇستىنە پەرىنىڭ بارعاندا تۇبىنە قۇدىقتىڭ ايەل الگى سويتسە،
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 جەر ،شوشىپ پەرى سونان. باستاپتى تۇتە پەرىنى جاتقان دەپ—،«بايىمدى سورىپ جۇرگەن سەن ەكەنسىڭ عوي
: يكەدە دەسە،—«تۇرسىڭ؟ ىستەپ نە سەن»: كورىپ كەدەيدى تۇرعان قاراپ قۇدىققا شىعىپ، قارعىپ بەتىنە

 دى.دەي—،«ىنتۇرم قاراپ سوڭىنان كەتتى، ءتۇسىپ ايەلىم مەنىڭ»
 بولسا، ونداي ول»: پەرى. دەپتى—،«ەدى دولى يا،»ء: ول دەسە،—«ايەلىڭ دولى ما ەدى؟»سول كەزدە پەرى: 

 يكەدە بۇل ءسويتىپ،. كەتەدى الىپ ازعىرىپ كەدەيدى دەپ،—،«بەرەم تاۋىپ ايەل ساعان مەن تاستا، ايەلىڭدى
 ءتۇسىپ ءولىپتى. قۇدىققا ايەلى جاالقور دە، كەتەدى بولىپ پەرى جاقتاپ، پەرىنى

 . قاراباي باتىر61
اپان جازى ج-ەرتەدە قاراباي دەگەن باتىر بولىپتى. ءوزى اتقان وعى جەرگە تۇسپەيتىن مەرگەن دە سياقتى. قىسى

كەزىپ، اڭ اۋالۋمەن بوالدى ەكەن. ءبىر كۇنى اڭنان قايتىپ، ۇيىنە تاياپ قالعاندا، سول جەردەگى ءبىر قۇدىقتىڭ 
ەكى كوزى توستاعانداي، ەكى قۇالعى تەبىنگىدەي ءبىر قارا ديۋ كەزىگىپ، ەكەۋى الىسا كەتىپتى. نەشە كۇن، ماڭىنان 

نەشە ءتۇن الىسىپ، ارەڭ دەگەندە قاراباي ديۋدى جەڭىپ، قۇدىققا تاستايدى دا، قاقپاعىن جاۋىپ، قازانداي تاسپەن 
ناۋ مەن جوقتا ا»داسى عانا بار ەكەن. قاراباي والرعا باستىرىپ تاستاپتى. قارابايدىڭ ۇيىندە شەشەسى مەن قارىن

 قۇدىقتىڭ ىقارىنداس مەن شەشەسى. كەتىپتى اڭعا دا تاعى دا تاپسىرىپتى دەپ—«قۇدىقتىڭ قاسىنا بارۋشى بولماڭدار
. پتىتۇسىء ىنتىق دەگەن «كورسەك؟ ءبىر ەكەن، بار نە ىشىندە سونىڭ» كوڭىلدەرىندە دە بەرسە ۋادە بارماۋعا ماڭىنا
مەن قاراباي اتتانىپ كەتكەن سوڭ بارىپ قازانداي تاقتايدى اۋدارىپ، قاقپاقتى اشسا، قۇدىقتىڭ ىشىندەگى ديۋ: سونى

 داالداعى انجاپ. جالبارىنىپتى دەپ –، «مەنى شىعارىپ الىڭدار! بايى جوققا باي بوالمىن، بايى بارعا اشىنا بوالمىن»
ۇنى ەستىپ قۋانىپ كەتەدى دە ديۋدى ارقان تاستاپ شىعارىپ م قاتىن بەن قىز جۇرگەن پىسىپ ءىشى ۇيدە جالعىز

. بۇيتىپ بۇعىپ وتكىزگەن ومىردەن مەزى بولدىم»الىپ، كوڭىل قوسىپ، ماۋقىن باسىپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى ديۋ: ء
 .دەپتى—،«ەركىن كۇن وتكىزەيىن-ابزالى قارابايدى ولتىرىڭدەر. سونان سوڭ ەمىن

 .اپساسقاالقت قاتىن بەن قىز دەپتى—،«ىڭ شاماڭىز جەتپەگەندە ءبىز ءقايتىپ ولتىرەمىز؟اۋ، ءسىزد-باتىر»
 ەلەردەك قاراباي. جىرمايدى ءسوزىڭدى سەنىڭ ول. شەشەسىسىڭ قارابايدىڭ سەن—.ديۋ دەپتى—ونىڭ امالى بار،»

دە. « لپ اكەتاۋى سونى ەم، ەتى وگىزىنىڭ كوك كوبىكتىنىڭ ماعان» دا ال جاتىپ تارتىپ توسەك بولىپ، اۋىرعان
ول كوك وگىزدى تاپقان كۇندە دە وگىز ونى جارىپ ولتىرەدى، وگىز ونى جارىپ ولتىرمەگەن كۇندە ونىڭ ەتىن 

 .«جەگەن ادام ولمەي قالمايدى. اجالىن تاۋىپ ەتتى قارابايدىڭ وزىنە جەگىزىپ جىبەرسەڭدەر ءىسىمىزدىڭ وڭعا باسقانى
ن كوبىكتىنىڭ ماعا»توسەك تارتىپ جاتىپتى. ناۋقاسىنىڭ جايىن سۇراعان ۇلىنا شەشەسى: قاراباي اڭنان كەلسە شەشەي 

. ادىشىع جولعا الماي جىرا ءسوزىن شەشەسىنىڭ قاراباي. دەپتى –، «كوك وگىزىنىڭ ەتى ەم. سونى تاۋىپ اكەل
گەن سوڭ قايىن ىلب جايىن نىڭجۇمىسى قارابايدىڭ. سوعادى اۋىلىنا قالىڭدىعىنىڭ ايتقالى قوش قالىڭدىعىنا جولشىباي

 .تاپسىرادى دەپ –، «قايتارىڭدا ماعان ءبىر سوعىپ كەت»اتاسى 
قاراباي اي ءجۇرىپ، جىل ءجۇرىپ اقىرى كوبىكتىنىڭ كوك وگىزىن تابادى. وگىزبەن تاالي كۇن الىسىپ ءجۇرىپ، 

قاالدى. سوندا كوك وگىزدىڭ سان اقىرى ابدەن دارمەنى كەتىپ جىعىلۋعا اينالعان ءبىر كەزىندە قىلىشىن سەرمەپ 
 ەتىنەن ءبىر كەسەك ەت ءبولىنىپ تۇسەدى دە وگىزشە وكىرگەن بەتى بەزىپ بەرەدى.

قاراباي ەتتى الىپ، قايتار جولىندا قايتاالپ اۋلىنا كەلىپ تۇنەيدى. تۇندە قايىن اتاسى كوك وگىزدىڭ ەتىن ءبىر 
ىڭ ەتىن اۋىستىرىپ قويادى. قاراباي ەرتەسى ەتتى الىپ ۇيىنە جەرگە جۇيتكىتىپ جىبەرىپ، ورنىنا باسقا ءبىر مالد

 كەلەدى. شەشەسى ەتتى ءپىسىرىپ، امالداپ، قارابايعا جەگىزىپ جىبەرەدى. ءبىراق قاراباي ولمەيدى.
مۇنى كورگەن ديۋ قايران قالىپ، كەمپىرگە تاعى ءبىر امال ۇيرەتەدى. ەرتەسى كەمپىر قارابايدى شاقىرىپ الىپ: 

كوك وگىزدىڭ ەتىنىڭ كۇشى جەتپەدى. اۋرۋدان ايىعا المادىم. ەندى مەنى ءولسىن دەمەسەڭ كوكسەڭگىر ديۋدىڭ »
 .بويىنشا اقىلى ىڭديۋد دەيدى –، «كوك سيىرىنىڭ ءسۇتىنىڭ كوبىگىن اكەلىپ بەر

قاراباي تاعى جولعا شىعادى. جولشىباي تاعى قاينىنا سوعادى. قايىن اتاسى قايتار جولدا تاعى كەلىپ كەتۋدى 
ىر توزىپ، كوكسەڭگ-ەسكەرتەدى. قاراباي قاينىنا تاعى قوش ايتىسىپ ءارى كەتەدى. اي ءوتىپ، جىل ءوتىپ، ازىپ

ڭ توعىز ۇلى بار ەكەن. قاراباي بارسا كوك سيىردىڭ ءسۇتىن ءبىر قازان ديۋدىڭ اۋىلىن ارەڭ تابادى. كوكسەڭگىردى
عىپ وشاققا اسىپ قويىپ ۇيىقتاپ جاتتى. قاراباي ءسۇتىنىڭ كوبىگىن ات ۇستىنەن قالقىپ الىپتى دا ايالداماي تۇرا 

بىرىنە -ىردەسىپ ب «سەن قۋ، سەن قۋ»قاشىپتى. اتتىڭ دۇبىرىنەن ويانعان ديۋدىڭ توعىز ۇلى تۇگەل جالقاۋ ەكەن. 
 سىلتەپ ءبىرتاالي ۋاقىت وتكىزىپ الىپتى. ارتىنان بىرەۋى قۋعان ەكەن، جەتە الماي قالىپتى.

قاراباي قاشقان بەتى قاينىنا كەلىپ، سول اۋىلعا تۇنەپتى. تۇندە قايىن اپاسى كوك سيىردىڭ ءسۇتىنىڭ كوبىگىن 
پ، ۇيىنە تىرىپ قويىپتى. ەرتەسى قاراباي ءسۇتتىڭ كوبىگىن الىجۇيتكىتىپ جىبەرىپ، ورنىنا باسقا مالدىڭ ءسۇتىن اۋىس

 بارىپتى. شەشەي ەبىن تاۋىپ الگى ءسۇتتى قارابايدىڭ وزىنە ىشكىزگەن ەكەن، ءبىراق ولمەپتى.
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—.ناقارىنداسى قارابايدىڭ ەندى ديۋ قۇرىعان دىڭكەسى دەپتى—بايقا بولىپ قاسىعان ارقاسىن اعاڭنىڭ سەن—
 .دەيدى—قالمادى، شارا باسقا بەلدەسكەننەن ەندى. ايت ماعان بولسا، جۇدەگەن شىپقا ەتى ارقاسىنىڭ

ەرتەسى قىز ديۋعا اعاسىنىڭ ارقاسىنىڭ ەتى قاشىپ، جۇدەگەنىن ايتىپتى. ديۋ ۇيدە بەيعام وتىرعان قارابايدىڭ ۇستىنە 
رىنداسىنا: بىرى اال الماپتى. سوندا قاراباي قا-كىرىپ كەلىپ، الىسا كەتىپتى. كەشكە دەيىن تەكەتىرەسكەن ەكەۋى ءبىرىن

 ەپتى. قارىنداسىد –، «ديۋدىڭ اياعىنىڭ استىنا ءبىر قاپ تارى توكمەنىڭ اياعىمنىڭ استىنا ءبىر قاپ ۇن، »
كەرىسىنشە، اعاسىنىڭ اياعىنىڭ استىنا تارى توگىپ، ديۋدىڭ اياعىنىڭ استىنا ۇن توگىپتى. سونىمەن قاراباي تايىپ 

 كوشىپ كەتىپتى. الىپمۇلىكتى -قىزدى، مال-جىعىلعاندا، ديۋ كەۋدەسىنە مىنە ءتۇسىپ، بۋىندىرىپ ءولتىرىپتى دە، قاتىن
والر كوشىپ كەتكەندە قارابايدىڭ قاسىندا بۇركىتى مەن تازىسى قالىپتى. والر اقىلداسىپ، تازى قارابايدىڭ سۇيەگىن 
كۇزەتۋگە قالىپ، بۇركىت ەلگە حابار ايتۋعا كەتەدى. ول ۇشقان بەتى قارابايدىڭ قايىن جۇرتىنا ءىستىڭ جايىن 

انىنا الىپ كەلەدى. كەلىپ قاراسا، قارابايدىڭ ءبىر بۇعاناسى جوق، تازىدان سۇراسا: ۇقتىرىپ، والردى قارابايدىڭ ج
 .دەيدى—،«جاڭا ءبىر مۇلگىپ كەتكەن ەكەنمىن. ويانا كەلسەم، ءبىر بۇعاناسى جوق. قايدا كەتكەنىن بىلە المادىم»

ىپ ە بيىكتە جالعىز قۇس اينالىپ ۇشجاعىنا قاراسا، ەشتەڭە كورىنبەيدى، تەك توبەلەرىند-تاماشا بولعان ەل جان-تاڭ
 جۇرەدى.

 ىبۇركىتت كەلگەندەر دەپ—،«مىرەۋدىڭ جاقىن كەلگەنىن كوردى مە ەكەن؟-اناۋ قۇستان سۇراپ كەلشى. بىرەۋ»
 ۇلكىت ءبىر كەتكەندە مۇلگىپ تازى جاڭا»: كەلىپ سويلەسىپ قۇسپەن الگى بارىپ، ۇشىپ بۇركىت. جۇمسايدى

ۇبىنە ارابايدىڭ قالىڭدىعى بۇتانىڭ تق. دەيدى – ،«تاستادى تۇبىنە بۇتانىڭ اناۋ ورىپ،ك يىسكەپ بۇعاناسىن كەلىپ
 اۋىرىنعاج دەپ—،«مەن كەلگەندە شالجيىپ جاتقانىڭ نە؟ تۇر ورنىڭنان!»بارىپ، بۇعانانى اكەلىپ، ورنىنا سالىپ: 

 .قالعان قاعىپ
 ولعانب ساال تۇرا ول. تۇرىپتى قارعىپ ورنىنان قاراباي دەپ—،«ويباي، قاتتى ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەنمىن عوي»

ى ءۇش اي والر كەتكەل»ۇعىپ، ديۋ كوشىپ كەتكەن جاقتى بەتكە الىپ قۋاالۋعا اسىعىپتى. سوندا قالىڭدىعى:  جايدى
قۋاتىڭ تولىق قالپىڭا كەلگەن جوق. از كۇن كۇتىنىپ، سودان -بولدى. ءىزى دە ءوشىپ قالدى. ونىڭ ۇستىنە ءال

راباي العان بەتىنەن قايتپاي ءجۇرىپ كەتەدى. قا ءبىراق. جالىنادى دەپ—،«شىقساڭ دا كەش قالمايسىڭسوڭ جولعا 
توزىپ الگى ديۋ قونىس تەپكەن جەرگە تايايدى. وسى تۇستا الدىنان ازۋى -ول اي ءجۇرىپ، جىل ءجۇرىپ، ازىپ

ەرگەندە قامشىمەن قاسقا ماڭدايىنان تارتىپ ساقىلداعان ءبىر قارا بۋرا شىعىپ، ات ۇستىندەگى قارابايعا اۋىز ساال ب
ۇش كۇن كۇتىنىپ، ابدەن -جىبەرەدى. بۋرا شوكە ءتۇسىپ، سۇالپ كەتەدى. قاراباي بۋرانى سويىپ جەپ، ەكى

 دەمدە رءبى اتى. دەيدى –، «ەسەك بول»كەمەلىنە كەلىپ، بۇرىنعىسىنداي قالشىلداپ شىعا كەلەدى. سودان اتىنا: 
ىپ اسىر توي بول-ڭ ماڭىنا كەلسە، ۇالناۋلىنى ديۋدىڭ ەنىپ، كەيپىنە باال تازشا ءبىر ءوزى دا، ايناالدى ەسەككە

 ءبىر وسىندا»: باالالر. سۇرايدى دەپ—،«بۇل نە توي؟»جاتادى. ول اۋىل شەتىندە ويناپ جۇرگەن باالالردان: 
 قاراباي .ايتادى—،«جاتقانىن جاساپ توي العالى قىزىن قاتىننىڭ كەلگەن ەرە كوشكە كەلگەنىن، كوشىپ ديۋدىڭ

ەي، تازشا ەت پىسىرعاندى بىلسەڭ، مىنا قازانداعى ەتتى »ا كەلگەندە ءبىر توپ جىگىت: اۋىلع جاتقان بولىپ توي
 ىسىرۋگەپ ەت بوپ، ماقۇل تاباندا قاراباي. دەيدى—،«ءپىسىرىپ جىبەر. تويدىڭ جۇمىسىنا جەتىسە الماي جاتىرمىز

ىتتاپ قوقىر سالىپ، بىالپ-نعا كوڭقازا دا االدى جەپ ءوزى ءبارىن ەتتىڭ سوڭ، تيگەن ناقولى وشاق-قازان. كىرىسەدى
 سودان لو. جىبەرەدى قۋىپ دەپ—،«بۇل ءبىر بىالپىت، مەشكەي تازشا ەكەن»تاستايدى. مۇنى كورگەن جىگىتتەر: 

 عانىمەنال وزگەرتىپ ءتۇسىن بوپ تازشا قاراباي. قاالدى ۇيىقتاپ بارىپ تۇبىنە اعاشتىڭ ءبىر شەتىندەگى اۋىل
ولمەپتى.  اۋ، قاراباي-ويباي»كەلەدى ەكەن. ونىڭ ۇيىقتاپ جاتقانىن شەشەسى كورىپ قالىپ:  قالپىنا ءوز ۇيىقتاعاندا

 عاشتىڭا بارسا، بىلمەي دە سەنبەسىن دە، سەنەرىن ديۋ. ديۋعا دەيدى—،«پالەن اعاشتىڭ تۇبىندە ۇيىقتاپ جاتىر
 .وتىر تازشا ءبىر ۋقاالپ كوزىن تۇبىندە

 .بەرەدى كەتە جايىنا ديۋ دە دەيدى—،«اۋ-ءبىر الدىڭ زارەمدى اي،-قاقپاس الجىعان اي،»—ء 
—،«نمەن دە ءبىر اتىپ كورەيى»قاراباي اياڭداپ ساداقپەن تەڭگە اتىپ جاتقان ءبىر توپ جىگىتتىڭ قاسىنا كەلىپ: 

 .دەيدى
ەرەدى. ب ساداقتى كۇلىسىپ دەپ—«تارتا االر ما ەكەنسىڭ، اۋەلى!ەي، تازشا تۇرىڭە قاراساڭشى، مىنا ساداقتاردى »

قاراباي تارتقاندا، شىداماي ساداقتاردىڭ ءبارى وپىرىلىپ قاالدى. جىگىتتەر امالسىز ديۋدىڭ قولىندا كەتكەن قارابايدىڭ 
اراباي لگەن ساداقتى قءوز ساداعىن اتان تۇيەگە ارتىپ الىپ كەلەدى. اتان تۇيەنىڭ بەلى قايىسىپ، ارەڭ كوتەرىپ كە

 تۇلكى ،اۋناپ ءبىر ديۋ بىلگەن ەكەنىن قاراباي—سىڭار قولمەن جۇلىپ العاندا، تازشا بوپ ءتۇسىن وزگەرتىپ العان
 جاعاسىنا ولدىڭك ءبىر قۋا-قۋا. بەرىپتى قۋىپ دە، ەنىپتى كەيپىنە بۇركىت قاراباي. بەرىپتى زىتىپ دە ەنەدى كەيپىنە
ىپ، قۋىپ ىپتى. قاراباي جايىن بولكەت ءتۇسىپ سۋعا بولىپ، بالىق ديۋ بەرگەندە ىلە ەندى بارىپ، ءشۇيىلىپ كەلىپ،

 بارىپ، جۇتىپ الىپتى.
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سودان قايتىپ كەلىپ، شەشەسىن ءتورت بوربايىنان كەرىپ، ءتورت ايعىردىڭ قۇيرىعىنا بايالپ، قويا بەرىپتى. ودان 
عى ردىڭ قۇيرىعىنا بايالپ قويا بەرىپتى دە، ديۋدىڭ قاراستىلىعىنداقارىنداسىنىڭ دا ءتورت بوربايىن كەرىپ، ءتورت ايعى

 .شوبەرەلى بولىپ، مۇراتىنا جەتىپتى-ەلگە بوستاندىق بەرىپ، ءوزى قايتىپ بارىپ، قالىڭدىعىن الىپ، نەمەرەلى
 . ورمانبەت بي62

رايدى. الدىنان ءبىر بۋاز كيىك ۇشىباياعىدا اڭشىلىقپەن كۇن كورگەن ءبىر ادام بولعان ەكەن. ءبىر كۇنى اڭعا شىقسا، 
 ىرەۋ،ب جاعىنان ارت. دەيدى—،«ايت»ونى اتىپ، الىپ ءتوس ەتىن كەسىپ، وتقا قاقتايدى دا اۋزىنا اپارا بەرگەندە، 

 .بوالدى جوق سەكىرىپ-سەكىرىپ دەپ—،«سۇرا بيدەن ورمانبەت ءجايىمدى مەنىڭ» كيىگى، ماناعى قاراسا،
ءبيدى ىزدەپ تابۋعا بەل باياليدى. ول ۇزاق جول ءجۇرىپ ورمانبەت ءبيدىڭ اۋلىن اڭشى ەندى سول ورمانبەت 

 تابادى، ءبىراق، ورمانبەت بي ۇيىندە بولمايدى، قاڭىراعان ءۇيى عانا تۇرادى.
اڭشى سۇراستىرىپ بىلسە، ورمانبەت ءبيدىڭ باسقا ءبىر جەردە اشىنا ايەلى بوالدى ەكەن. ول سوعان كەتەدى دە ءوز 

 ونى قۋىپ كەتەدى. ايەلى
اڭشى جىگىت و دا ورمانبەت ءبيدىڭ سوڭىنان ىزدەپ بارماقشى بوالدى. اقىرى ورمانبەت ءبيدىڭ جاڭا وتاۋىن تابادى. 

 اعىپق جۇگەندى ءبىر دەپ—،«سەن ورمانبەت ءبيدى ىزدەيسىڭ عوي»وتاۋعا كىرىپ بارسا، ءبىر ايەل تۇرىپتى دا: 
دى. زگەرمەيو ساناسى ءبىراق، جوعالىپتى، شابا بولىپ يت اڭشى الگى ن،ەكە دەگەن—،«بول قاراتوبەت»: قالىپ

جىن بولعان جەردە، ول اۋىل يتتەرىنىڭ ءبارىن -سودان قاڭعىرىپ ءجۇرىپ، باي اۋىلعا ۇشىرايدى. مال سويىلىپ قان
رەدى ولە بە جەڭىپ، ماڭنان قۋاتىن بولىپتى. ول ءۇيدىڭ ايەلى جىل سايىن باال تاپسا دا، ءۇش كۇن تۇرعانسىن

 ەكەن، ءيتتى ۇيىنە اكەلگەن كۇنى دە ۇل باال تابادى.
ەل جاتىپ ۇيقىعا ەنگەن ۋاقىتتا يت تۇرعان ءۇيدىڭ شاڭىراعىنا ءبىر قۇس كەلىپ قونادى دا، ودان جاڭا تۋعان 

. تايدىباس جالىنا دەپ—،«ولتىرمە»ءسابيدىڭ ۇستىنە تونە بەرگەندە، يت شاپ بەرىپ ۇستاپ االدى. الگى قۇس 
—،«ايمىن، جانە ءوزىڭ ءۇشىن ءبىر جاقسىلىق ىستەرمىنجاسام زاالل باالسىنا ءۇيدىڭ وسى قايتىپ ەكىنشى مەن»

 .جىبەرەدى يت. قۇس ىشەدى انت دەپ
 سىرقاماي وسە تۇسەدى.-سونىمەن يت تۇرعان ءۇيدىڭ جاس باالسى اۋىرماي

ءيتتىڭ ءار قىلىن جىبەكپەن وراپ، شولپى تاعادى. سونداي  بۇل ءيتتىڭ زور قاسيەتى بولدى دەپ وياليدى ءۇي يەسى.
 جاقسى تاربيەلەيدى.

ءبىر كۇندەرى يت سول ورمانبەت ءبيدىڭ جاڭا وتاۋىنا بارىپ قايتايىن دەگەن ويمەن شاۋىپ وتىرىپ وتاۋعا كىرسە،  
 تورعاي قالسا، قاعىپ جۇگەندى دەپ—،«سەن بوز تورعاي بول!»وي، مىناۋ ءالى ءجۇر ەكەن عوي. »ماناعى ايەل: 

ندەرى ۇزاق ۇشىپ جۇرۋمەن ابدەن شولگە ۇرىنىپ شارشايدى. سودان كۇ ىستىق ول،. بارادى كەتە دا ۇشادى بولىپ
ول، ءبىر ءتۇپ شىلىكتىڭ تۇبىنە قونىپ ەندى ۇشۋعا دا ءجايى بولماي جاتقاندا ويناپ جۇرگەن ءبىر توپ باال كورىپ 

 اال جۇگىرەدى. تورعايدى ۇستاعان باال اناسىنا كەلىپ:ۇستاپ الىپ، قۋانعاننان ۇيلەرىنە 
 وي،»: دا االدى قولىنا دەپ – ،«تورعايىڭ قانە،»: شەشەسى. ماقتانادى دەپ—،«اپا، ءبىز تورعاي ۇستادىق»

 كەسىن،كەت باالالرى ايەل الگى اقىرى. بەرمەيدى دا جىالسا باالالر. قويادى ساال قوينىنا دەپ—،«الدىم ۇشىرىپ وي،
 زەدى، سوسىن ايتادى ول:ەنگى تۇرىنە ادام بۇرىنعى جىبەرىپ، قاعىپ جۇگەندى ءبىر تورعايدى

تۇنەۋكۇنگى الدىڭنان كيىك بولىپ كورىنىپ سەن اتىپ العان مەن ەدىم. مەن ورمانبەت ءبيدىڭ بايبىشەسى ەدىم. »
. دەيدى—،«ول سيقىرشى بوالتىن ونىڭ اشىنا ايەلى مەنى كيىك ەتىپ جىبەردى. سودان قاراقۇس تا ەتىپ جىبەردى.

، انا باي اۋىلدا قۇس بولىپ بارىپ، سەنى ۇستاپ العان دا مەن ەدىم. سوندا جۇرگەندە بولىپ يت سەن» جانە ايەل
ساعان جاقسىلىق ەتەرمىن دەپ ەدىم. مىنە، سونىڭ ەسەسى. ەندى انا ورمانبەت بي مەن ونىڭ سيقىرشى ايەلىنە نە 

ۋىن ول ەكە. »دەيدى—،«لەدى. مەن ءقازىر ودان دا ارتىق سيقىرشىلىق ونەر تاپتىمىستە دەيسىڭ، قولىمنان كە
 ايەلى نااشى ونىڭ مەن بي ورمانبەت. ەتىپتى تىلەك دەپ—،«ەسەك جاساپ، ارتىنا مىڭ بۇتتان قۇم سۇيرەتىپ قوي

 .ەتەدى اڭىز دەگەندى مىس-ءجۇر جەردە ءبىر الماي تارتا جۇگىن دەيىن كەزگە وسى
 ل جۇزىك. قۇبى63

شال بولىپتى. بۇالردا جار دەگەندە جالعىز ۇلى بولىپتى. ون ءۇش جاسقا كەلگەنشە -بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر كەمپىر
 ۇلىن داالعا شىعارماي ۇيدە باققان ەكەن. ءبىر كۇنى شالى تۇرىپ:

 .دەيدى—شىعارساق، سىرتقا باالمىزدى دە ءبىز. ءجۇر ويناپ داالدا دا باالسى جاستاعى ءۇش باسقاالردىڭ كەمپىر،—
نى وز كوڭىلىڭە ۇناعان ءبىر نارسە»كەمپىرى ماقۇل بولىپ، استىنا ءبىر ات ءمىندىرىپ، قولىنا ەكى ءدىلدا بەرىپ، ء

 حات ءوزى. جاتادى كەلە الماي ەشنارسە. كەلەدى قاالعا باال. شىعارادى جولعا باالسىن دەپ—«ساتىپ الىپ كەل
 :كورىپ جۇرگەنىن قۋاالپ مىسىقتى ءبىر باالنىڭ توپ ءبىر كوشەدە. كورمەگەن بازار. تانىمايدى
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—،«جۇرمىز قۋىپ سوڭ قويماعان جەپ ەتىن قاساپشىنىڭ بۇل». دەيدى—باالالر؟ قىلعاندارىڭ، نە بۇالرىڭ—
 .دەيدى

 مىسىقتى بەرىپ، ءدىلداسىن ەكى باال. دەيدى—«!ال ماقۇل،»: باالالر. دەيدى—بەرىڭدەر ساتىپ ماعان وندا—
 :قۋانىپ شەشەسى-اكە. اكەلەدى ۇيىنە
 ءبىر جانە. پتىدە—ى. ارىستاننىڭ تۇشكىرىگىنەن جارالعان جارىقتىق، ۇيگە كەرەگى بار،بولىپت جاقسى اكەلگەنىڭ—

 ڭەكوڭىلى وسىعان» بەرىپ، ءدىلدا ءتورت قولىنا دەپ «جىبەرەلىك تاعى بازارعا. كورەلىك سىناپ تاعى» كۇنى
، كوڭىلىنە ەش نارسە جاقپاي اراالپ بازاردى باال. جىبەرەدى بازارعا باالسىن دەپ—،«كەل الىپ نارسە ءبىر جاققان

 كەلە جاتقاندا ءبىر توپ باال يت قۋاالپ الدىنان شىعادى.
 :باالالر. باال دەيدى—جۇرسىڭدەر؟ قۋىپ نەگە مۇنى—
 .دەيدى—جۇرمىز ولتىرگەلى سوڭ قويماعان جەپ ەتىن قاساپشىنىڭ—
ماقۇل بولىپ، ءتورت ءدىلدانى الىپ،  باالالر. باال دەيدى—قالعانشا، وبالىنا ءولتىرىپ بەرىڭدەر، ساتىپ ماعان—

 شەشەسى قۋانىپ:-ءيتتى باالعا جەتەكتەتىپ بەرەدى. ۇيىنە الىپ كەلسە، اكە
 ۇشكە باالمىزدى». دەيدى—بولدى، جاقسى ءبىرى، قازىنانىڭ جەتى. دەگەن «ىرىس يت» باالم، جارايدى،—

 دەيدى—،«يداعىداي باعاتىنىنا كوزىمىز جەتەدىو ءبىزدى كەلسە، وسىنداي تاعى سىناقتان ءۇشىنشى. سىنايىق دەيىن
 :باالسىنا شال-كەمپىر بەرىپ ءدىلدا ون قولىنا دە

 ەردەج ءبىر. بەرەدى جۇرە اراالپ تۇسپەي اتتان قاالنى باال. جىبەرەدى قاالعا دەپ—!كەل الىپ نارسەڭدى قاالعان—
 :ادامنىڭ

 تىساندىق ءبىراق. باردى جانىنا كورىپ تۇرعانىن ايعايالپ دەپ—ارماندا، دا الماعان ارماندا، دا العان ارزان، ساندىق—
 داارمان الماي. االيىن تاۋەكەل،» دا تۇرادى ويالنىپ باال. ايتپايدى تە دەپ—قانشا؟ باعاسى—.سۇرامايدى ەشكىم

 :دەپ «بواليىن ارماندا الىپ بولعانشا،
 .دەيدى—قانشا؟ باعاسى—
 داسىن بەرىپ ساندىقتى االدى. سوندا ساۋداگەر تۇرىپ:ءدىل ون. ساتۋشى دەيدى—دىلدا، سەگىز—
 .دەيدى—اشاسىڭ، بارعاندا ۇيىڭە. بولمايدى اشساڭ جولدا. بەرەيىن كىلتىن قۇلىپتىڭ—
 :شىعىپ الدىنان شەشەسى-اكە. كەلەدى ۇيىنە وڭگەرىپ ساندىقتى باال دەپ—!ماقۇل—
االدى. ساندىقتى ءتۇسىرىپ، اۋزىن اشقاندا ايداھارعا ق قۋانىسىپ دەپ—اكەلدى دۇنيە. اكەلدى جاقسى دا جولى بۇل—

 شەشەسى شوشىپ، ەسى اۋىپ، تالىپ قاالدى.-اينااليىن دەگەن ۇلكەن جىالن اتىپ شىعادى. اكە
 :تىپءبى ءتىل جىالنعا سوندا. جونەلەدى قاشا باال—
ىنان ەسىن جيىپ، قايتا ورىندار دە شەشەسى-اكە. كەلەدى قايتىپ باال. شاقىرادى دەپ—!كەل بەرى قورىقپا، قاشپا،—

 تۇرادى. باالعا جىالن تۇرىپ:
 .دەيدى—شاعامىن، جەتكىزبەسەڭ شاقپايمىن، سەندەردى جەتكىزسەڭ، مەكەنىمە ءوز مەنى—
 .باال دەيدى—جەتكىزەمىن؟ ءقايتىپ. بىلمەيمىن مەكەنىڭدى مەن—
ىپ االمىن، تەك قورىقپاي جۇرە بەرسەڭ ورال دەيىن بەلىڭە اياعىڭنان. بەر جۇرە قاراي باعىتىما كورسەتكەن—

 ىرىپ،ءتۇس ارباپ قازداردى-اققۋ جىالن جولدا. جۇرەدى جول اي بىرنەشە بولىپ، ماقۇل باال. جىالن دەيدى—بولعانى،
 .سويلەيدى جانە جىالن كەلگەندە جەرگە ءبىر. بەرەدى كەتە قامداپ ەتپەن دە ءوزىن دا، باالنى

دى. ادامنىڭ ءيىسىن سەزگەندە جىالندار ەكى جاق بەتتەن اعىلىپ سايعا تۇسەدى. بوال ساي جىالندى ساي الدىڭعى—
 .ىدەيد—سەن والردان قورىقپا! مەن ىسقىرعان سوڭ، والر تىنىش جاتادى، شاقپايدى. ءۇستىن باسىپ وتە بەر،

جىالندى سايعا بارعاندا جىالندار ەكى بەتتەن جوسىلىپ، ساي تابانىنا تۇسەدى. الگى جىالن ىسقىرعاننان كەيىن 
لى كىشى-قوزعالماي ورىندارىندا جاتا بەرەدى. سايعا بارسا، تەسىكتەي دە قارا جەر جوق. جولدىڭ ءبارىن ۇلكەندى

ي ءتۇسىپ، باسىپ جۇرە بەرەدى. ءبىر كەزدە تاۋ باسىنا شىققاندا ەكى ءارتۇرلى جىالندار الىپ قالىپتى. باال قورىقپا
شەشەسى، قالىڭ جىالننىڭ حاندارى ەكەن. -ۇلكەن جىالن الدىنان شىعادى. سويتسە بۇل ەكەۋى الگى جىالننىڭ اكە

 سول جەردە . باالبۇالر قاتتى قۋانىپ، باالنى وتە قۇرمەتتەيدى. باالسىنىڭ جوعالعانىنا ون جىلدان اسىپ قالعان ەكەن
 جيىرما شاقتى كۇن جۇرگەن سوڭ، الگى اكەلگەن جىالنىنا:

 .دەيدى—قايتسام،—
—كۇمىستەن قانشا الساڭ ال،-شەشەمە ايت. والر دا رۇقسات بەرەدى. ءبىراق ساعان التىن-اڭ قايت، اكەقايتس—

 مەن. قارايدى ماعان سوندا. يدىقويما بەرە دە اكەم. سۇرا جۇزىگىن قولىنداعى اكەمنىڭ الماي، والردان—.دەيدى
 :االب بولعان ماقۇل. باالعا جىالن دەيدى—ەدى،بەر اكەم سوڭ سونان. قارايمىن ءبىر ساعان ءبىر، اكەمە جىالمسىراپ
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 اۋھار،گ كۇمىس،-التىن. بوالدى ماقۇل جىالن. دەيدى—قايتسام، ەتسەڭىز، رۇقسات. كەتتى اسىپ ۋاقىتىم قايتۋ—
 :قويىپ الدىنا باالنىڭ ءتۇرلىسىن نەشە جاقۇتتاردان

 .المايدى باال. دەيدى—ال، قاالعانىڭشا وسىدان—
 پ جىالن سۇراعاندا:دە—المايسىڭ؟ نەگە—
 ندەمەيۇ جىالن. دەيدى—السام، ەستەلىككە جۇزىكتى قولىڭىزداعى رەنجىمەسەڭىز، ءسىز. جوق العىم بۇالردى مەن—

. بەرەدى گىنجۇزى امالسىزدان اكەسى. وتىرادى قاراپ ءبىر اكەسىنە ءبىر، باالعا انا جىالمسىراپ باالسى. قارايدى باالسىنا
 عا شىعارىپ، جىالندى سايدان وتكىزىپ قويادى. سوندا باال تۇرىپ:جول باالسىن دوس باالسى

 .دەيدى—بار؟ ونەر نە جۇزىكتە بۇل—
 جىالن تۇرىپ:

 ەڭ،دەس—«!دايىندا تىلەگىمدى. قۇبىل جۇزىك، قۇبىل» بولسا، قاجەت نە وزىڭە. جۇزىك قۇبىل اتى مۇنىڭ—
. والدىب دايىن دەسەڭ—«توقىممەن دايىندا!-قارا ات ەر ءبىر قۇبىل، جۇزىك، قۇبىل»: ءقازىر. بوالدى دايار قاجەتىڭ
 وشتاسىپ،ق جىالنمەن. بولىپتى دايىن توقىممەن-ەر ارعىماق قارا ايتسا، ايتقانىن. دەيدى—جەتەسىڭ، ەلىڭە سونىمەن

باال  شىقايىر ءبىر مەن. بولسىن جوق ەرىمەن ارعىماق قارا. قۇبىل جۇزىك، قۇبىل» كەلىسىمەن. كەلەدى قاالعا ءبىر
 االنىق سونىمەن. قالىپتى بوال باال قايىرشى ءبىر ءوزى بولىپ، جوق ات قارا ەكەن، اق-سول دەسە،—«بواليىن!
 دا، دىقاال كورىپ سۇلۋدى ءبىر تەرەزەسىنەن. بارىپتى تۇسىنا سارايىنىڭ پاتشانىڭ كۇنى ءبىر ءجۇرىپ، اراالپ

ە، كۇندە تاڭەرتەڭ پاتشا ەسىگىنىڭ الدىن ءوزى سىپىرادى جۇرس قاراپ. جۇرەدى شىقپاي ماڭايدان سول اينالسوقتاپ
رىم ۋازىرلە»ەكەن. ءبىر كۇنى پاتشادان بۇرىن باال ەسىگىنىڭ الدىن سىپىرىپ تاستايدى. بۇعان پاتشا قايران قالىپ: 

 :ۋازىرلەرىنەن جانە. تاڭدانادى دەپ—«سىپىرمايدى. مۇنى كىم سىپىردى؟
 رلەرى:ۋازى. سۇرايدى دەپ—سىپىردى؟ كىم—
 :تۇرىپ پاتشا سوندا. دەيدى—!بىلمەيمىز. سىپىرمادىق بىز—ء 

 .دەيدى—مە؟ بىلەسىڭدەر كەلگەنىن ادام بوتەن ماڭايعا بۇل—
 .دەيدى—كوردىك، جۇرگەنىن قايىرشىنىڭ ءبىر ءبىراق. كورمەدىك ادام بوتەن—
وڭ ى تاۋىپ اكەلەدى. تاماقتانعاننان سقايىرشىن قاراستىرىپ، ۋازىرلەر. پاتشا دەيدى—!كەلىڭدەر تاۋىپ سونى وندا—

 :باال. سۇرايدى دەپ—«سەن قايدان كەلدىڭ؟ نەعىپ جۇرسىڭ؟»حان باالدان: 
 ما االرس قىرىن كوزىنىڭ ءسىز جۇرگەندىكتەن، باعىپ جان ارەڭ ىستەپ قايىرشىلىق. جوق اكەم ەدىم، جەتىم مەن—

 :حان. دەيدى—سىپىرعانمىن، الدىن ەسىگىڭىزدىڭ دەپ—ەكەن،
 ىباالن. دەيدى—ىستە، سونى دە سەن ىستەسە، نە ۋازىرلەرىم. ەدى جوق ۇلىم دە مەنىڭ! بول باال ماعان وندا—

 جاقسى ىپ،بول رازى قاتتى ىستەگەنىنە جاقسى سونداي ىستەتسە، قىزمەت قويىپ، جانىنا ۋازىرلەردىڭ كيىندىرىپ،
 بۇعان .تاالسىپتى سىرتتاي دەپ—«ىن! مەن االمىن!االم مەن قىزىن حاننىڭ»: ۋازىرلەرى كۇندەرى ءبىر. كورىپتى
 جوقسىڭ، جەتكەن قالجىڭداسقانعا بىزبەن سەن»: لەرۋازىر دەسە،—«!االمىن مەن»: باال بولعان ءىشقۇستا

 :باال. دەپتى—«!ويناما
ىڭ ءبيت سەنىڭ»: اشۋالنىپ سوزىنە مۇنىڭ. دەپتى—!االمىن مەن قىزدى. تۇرمىن ايتىپ ويالپ ويناماي، مەن—

. ىپتىۇرس ۋازىرلەر دەپ—«سەمىرگەن ەكەن. باالقتاعى بيت باسقا شىققانىن قاي جەردەن كوردىڭ؟ قۇتىرماي جۇر!
 .جامانداپتى كەلىپ حانعا سوڭ سونان ۋازىرلەر. قايتپاپتى بەتىنەن باال
—،ەر ەمەسىل كوزگە ءبارىمىزدى. جاتىر دەپ االمىن قىزىڭىزدى باسىنىپ، ءسىزدى قايىرشى كەلگەن كەشەگى—

 :حان. دەپتى
 .الىپتى شاقىرتىپ دەپ—!كەلىڭدەر شاقىرىپ—
 :باال. سۇراپتى دەپ—پا؟ راس دەگەنىڭ االمىن قىزىمدى مەنىڭ سەن—
 .دەپتى—شىن،—
 باقشا-باۋ تولعان جەمىستەرگە ءتۇرلى. سالعىزاسىڭ ساراي التىن قابات جەتى الدىنا وردانىڭ وسى وندا—

ى. ءبىر باقشادا بۇلبۇل قۇستار سايراپ تۇراتىن بوالد-ىشىن التىن قازىناعا تولتىراسىڭ. باۋء سارايدىڭ. ورناالستىراسىڭ
جەتكەنشە كىلەم جايۋلى تۇرادى. باقشانى اراالپ، ەسىك جاعىندا مونشاسى بوالدى. مەنىڭ وردامنان سول سارايالرعا 

الدىنا بۇالق اعىپ تۇرسىن. وردا الدىنا التىن مۇنارا، ۇلكەن بايتەرەك ورناتاسىڭ. جانە قورالى قوي، ءجۇز سيىر، 
 قىرىق. بوالدى ماقۇل باال. دەيدى—ءجۇز تۇيە، ءجۇز جىلقى داياراليسىڭ. وسىنداي بولماسا، باسىڭدى االمىن،

 لتىنا قوي، تولى قورا. شۋ دا ۋ الدى ەسىكتىڭ تۇرسا، وقىعالى نامازىن تاڭ حان ەرتەسى. بەرەدى رۇقسات كۇندىك
لىپ، تاماشا بو-باقشا دا سايراعان ءتۇرلى قۇستار ەكەن. بۇعان تاڭ-تىن مۇنارا، بايتەرەك، اققان سۋ، باۋال سارايالر،

 زىنقى دەپ—،«بار باال ەكەن. قىزىمدى بەرمەسەم بولمايدى ەكەنبۇنىڭ كەرەمەتى »تاڭىرقاپ قاالدى. ويالنىپ: 
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پاتشانىڭ قىزىنا ەلشى جىبەرىپ، قىزدى وزىنە  وسى كەزدە سول پاتشا ءبىر كورشىلەس. قوسادى باالعا جاساپ توي
تاۋىپ النى با»ايتتىرماقشى ەكەن. ءبىراق قىزدىڭ باالعا ۇزاتىلىپ كەتكەنىن ەستىپ، بارماعىن تىستەپ وكىنەدى. 

 :كەلىپ بايالمعا دەگەن—،«تۇبىنە جەتەيىن
 دەپ—«ىمنىڭ جاقىن ادامىم ەتەمىنءوز. بەرەمىن كۇمىس-التىن قازىنادان قاالعانىنشا كەلسە، تاۋىپ كىم وسىنى»—

 :شىعىپ كەمپىر ءبىر. شاشادى جارلىق حالقىنا
 :وڭس تۇرعان كۇن قانشا ءبىر باالسى كۇيەۋ حاننىڭ. تۇسەدى جولعا ءمىنىپ، جەلماياعا. دەيدى—تابامىن، مەن—
-رەن ات ەرجي ەكى. قۇبىل جۇزىك، قۇبىل»: جۇزىگىنە سيقىرشى. ايتادى دات حانعا دەپ—كەتەمىن، ەلىمە—

 ۋدىڭس ءبىر ۇلكەن ءتۇسىپ، جولعا كەلىنشەگىمەن الىپ، دايارالپ اتتى ەكى دەپ—«توقىمىمەن دايار بولسىن؟!
. ىعادىش اۋعا كۇندە. كورەدى كۇن ەتىپ اڭشىلىق. دايارالتادى سارايالر التىن جەردە وسى. مەكەندەيدى كەلىپ بويىنا

كەن سۋدىڭ بويىندا التىن سارايدا ەكى ادام بار دەگەندى ەستىپ، وسى ۇل كەمپىر ىزدەگەن ءوزىن بىرىندە كۇندەردىڭ
ى. جولىندا وتىرىك تالىقسىپ جاتادجەرگە كەلەدى دە جەلماياسىن توعاي شەتىنە جاسىرىپ، ءوزى باالنىڭ كەلەتىن 

 ءبىر كەزدە باال كەلىپ:
 .دەيدى—!تۇرىڭىز؟ جاتىرسىز، نەعىپ—
 .دەيدى—نتىرەپ كۇن كورىپ جۇرمىن،تە. ەدىم كەمپىر جەسىر جوق، باالم—
 .جاقتىرمايدى ايەلى. كەلەدى ەرتىپ ۇيىنە دەپ—جۇرىڭىز، بىزدىكىنە وندا—
. استايدىت اپارىپ ورنىنا كۇيەۋى. دەيدى—!تاستا اپارىپ ورنىنا. بوالدى ساپ پالەسى كەمپىردىڭ مۇنداي تانىماعان—

ەلىپ االدى. بۇالرعا شوپشەك تەرىپ، ەرتە تۇرىپ ءشاي ك دا تاعى تاستايدى، اپارىپ جانە. االدى ەرىپ كەمپىر
: تكەندەكە اڭعا باال كۇنى ءبىر. كەتەدى ءسىڭىپ ابدەن دەپ—«تۇرىڭدار باالالرىم، ءشايالرىڭ قاينادى»قايناتىپ: 

. ايدىسۇر ايەلىنەن دەپ—«سالدىڭدار؟ ءقايتىپ سارايدى مىنانداي. جوق ونەرى باسقا اۋالعاننان اڭ كۇيەۋىڭنىڭ»
 :قايتا—قايتا ايەلگە كەمپىر. دەيدى—«وزىمىزدىڭ داۋلەتىمىزبەن سالدىق»ايەلى ء

 :ايەلى. دەيدى—تيدىڭ؟ قاالي بۇعان تۇرىپ، ايەل اليىق الۋعا پاتشا ءوزىڭ بار؟ ونەر نە كۇيەۋىڭدە—
 :سوڭ بەرگەن سۇراي قويماي كەمپىر. دەيدى—جوق، ونەرى بولەك—
 .دەيدى—سوندا، ونەرى بار، جۇزىگى بىر—ء 

 :ايەلى. كەمپىر دەيدى—با؟ وتىرمايسىڭ كورىپ سۇراپ جۇزىگىن سول وندا—
 :تۇرىپ كەمپىر. دەيدى—جۇرەدى، الىپ بىرگە وزىمەن. بەرمەيدى سۇراعانعا—
 .دەيدى—ال، جاتىپ قاراپ تەرىس بەرمەسە، سۇراعانعا رەت ەكى-بىر. سۇرا سەن—
 بەرمەيدى. كۇيەۋى سۇراسا، كەلگەندە كۇيەۋى دەپ—ماقۇل،—
 :كەمپىر. كەتەدى اۋعا جانە. دەيدى—قاجەتسىز، ساعان بار؟ كەرەگى نە—
 .سۇرايدى دەپ—مە؟ بەردى—
 .جوق بەرگەن—
 .كەمپىر دەيدى—قويادى؟ قايدا تۇندە ونى—
 ايەلدى دەپ—،«العىزايىن دە قايتسەم. ەكەنمىن المايدى اال وزىم»ء ويالنىپ، كەمپىر. جاتادى سالىپ اۋزىنا—

 تىرەدى.جەلىك
. ىدەيد—وتىراسىڭ، الىپ نارسەنى كەرەكتى وزىڭە ارقىلى ونەرى جۇزىكتىڭ. بەرەدى اقىرى ال، سۇراپ سەن—

. بەرەدى امالسىز سوڭ العان جاتىپ قاراپ تەرىس رەتتە ءۇشىنشى. بەرمەيدى كۇيەۋى. سۇرايدى جانە كۇيەۋىنەن ايەلى
 :كەمپىر. كەتەدى اڭعا كۇيەۋى

 .دەيدى—با؟ الدىڭ—
 .ايەل دەيدى—لدىم،ا—
 .بوالدى كورگەن كەمپىر دەپ—كورەلىك،—
 .ساالدى قولىنا دەپ—ەكەن؟ مە كەلە تۋرا قولىما مەنىڭ. جاقسى دەگەن نە شىركىن،—
. ارادىب جاقىنداپ جەرگە قويعان جەلماياسىن ۇزاپ، تاالي ءبىر ۇيىنەن دەپ—سەيىلدەيىك، شىعىپ داالعا جۇر،—ء 

 :قىزعا
 ەپ ەرتىپ الىپ بارىپ، كەمپىر مىنەدى.د—نارسە؟ نە اناۋ—
 .مىنگەستىرەدى ارتىنا قىزدى دەپ—!كور مىنگەسىپ دە سەن كەل،—
 جوق ارايس التىن. دەيدى—«!بارالىق ۇيىنە پاتشانىڭ ءبىز. بولسىن جوق ساراي التىن قۇبىل، جۇزىك، قۇبىل»—

ەتكەن كۇمىسپەن سىياليدى. اڭعا ك-ىردى التىنكەمپ قۋانىپ پاتشا. بارادى جەتىپ ورداسىنا پاتشانىڭ وزدەرى بولىپ،
باال ءقايتىپ ۇيىنە كەلسە، جۇرتى جاتىر. ايەلى دە، ءۇيى دە جوق. جۇزىكتى بەرگەنىنە وكىنىپ، قۇساالنىپ، سول 
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ورنىندا كۇن كورىپ تۇرا بەرەدى. ءبىر كۇنى باالنىڭ مىسىعى ءتۇس كورەدى. تۇسىندە يەسىنىڭ ءبىر ۇلكەن سۋدىڭ 
 يتتەرىن ويالپ، قايعى شەككەنى كورىنەدى. تاڭەرتەڭ يتكە:-العىز قالعانى، ءۇي، مىسىقبويىندا ج

 :يت دەسە،—بىلدىڭ؟ نە سەن—
 :مىسىق سوندا. دەيدى—بىلمەدىم، ەشتەڭە—
 :تە يت ەستىپ مۇنى. دەيدى—كوردىم، ءتۇس ءبىر مەن—
 .ساالدى ايتا وتىرىك دەپ—كوردىم، ءتۇس دە مەن—
 تىپ بەرە المايدى. وتىرىك ايتقانىن بىلەدى دە، مىسىق يتكە:اي يت ءتۇس؟ قانداي—
. دەيدى—لىك،بەرە كومەك قيىنشىلىعىنا بارىپ. كورىپتى قيىنشىلىق قالىپ، جالعىز داالدا يەمىز تۇسىمدە مەنىڭ—
 .بوالدى ماقۇل يت

انىن باال اتىمەنەن جۇرتتا وتىرع جۇرە ۇلكەن داريادان ءوتىپ، باالنى تاپسا،-بۇالر باالنى ىزدەپ ساپارعا شىعادى. جۇرە
 كورىپ:

 .ىايتاد اكەتكەنىن الداپ كەمپىر ايەلىن ايرىلعانىن، جۇزىگىنەن سوندا. سۇرايدى مىسىق دەپ—بولدى؟ نە—
 .والر دەيدى—!بول جەردە وسى قالماي، كەتىپ جاققا باسقا سەن. كەلەمىز تاۋىپ بىز—ء 

 .قاالدى جەردە سول باال دەپ—ماقۇل،—
جۇزىكتى ىزدەپ ساپارعا شىعىپ، قاالنىڭ شەتىنە كەلەدى دە ءبىر تەرەكتىڭ تۇبىندە دەمالىپ وتىرىپ، مىسىق بۇالر 
 يتكە:
 الىپ ىجۇزىكت پاتشاداعى بارىپ مەن. تاستايدى تاالپ سەنى يتتەر قاالداعى. قال تۇبىندە تەرەكتىڭ وسى سەن—

وتىرىپ، پاتشا سارايىنىڭ تەرەزەسىنەن ۇيگە كىرەدى.  جۇگىرىپ مىسىق. بوالدى ماقۇل يت. دەيدى—وتىر، كەلگەنشە
 پاتشا ۇيىقتاپ جاتىپتى. سوندا ءبىر تىشقاندى جورعاالپ جۇرگەن مىسىق ۇستاپ الىپ:

 :تىشقان. دەيدى—!ولتىرەمىن ايتپاساڭ ايت، بار؟ جاڭالىق نە بەرى جاقىننان ۇيدە بۇل—
 .دەيدى—پ جاتاتىن بولدى،سالى اۋزىنا اكەلىپ جۇزىك ءبىر بەرى جاقىننان پاتشا—
 .دەيدى—االمىز؟ ءقايتىپ مۇنى وندا—
 قاعىپ ەنس. تۇسەدى جەرگە جۇزىك تۇشكىرگەندە پاتشا سوندا. جىبىرالتامىن كىرگىزىپ مۇرنىنا قۇيرىعىمدى مەن—

 :يتكە. كەلەدى يتكە الىپ، قاعىپ مىسىق. ورىندايدى ايتقانىنداي تىشقان. دەيدى—بەر، كەتە الىپ،
 ولعانداب وتپەكشى سۋدان كەلىپ، بويىنا سۋدىڭ وتىرىپ ءجۇرىپ بۇالر. دەيدى—ك، جۇزىكتى اكەلدىم!كەتەلى—
 :يت
 :مىسىق. دەيدى—جۇرەيىن؟ الىپ مەن بەر، ماعان جۇزىكتى—
 ءجۇنىن تي بۇعان. دەيدى—وتەيىن، الىپ مەن. قاالسىڭ ايىرىلىپ جۇزىكتەن. از اقىلىڭ بولعانىڭمەن ۇلكەن سەن—

كوزىن االيتىپ، مىسىقتى جەيتىندەي بولىپ ىرىلدايدى. مىسىق قورقىپ، جۇزىكتى بەرە ساالدى. ەكەۋى  ءۇرپيتىپ،
سۋعا ءتۇسىپ، مالتىپ كەلە جاتقاندا يت ءبىر بالىقتى كورىپ، اۋزىن سالپ ەتكىزەدى. جۇزىك سۋعا ءتۇسىپ كەتەدى، 

—بىلىپ كەلە جاتادى. جاعاعا شىققاندا،-زىپ، كورىپونى بالىق جۇتىپ االدى. بۇل احۋالدىڭ ءبارىن مىسىق سە
 قۇس ءبىر كەلىپ اسپاننان بالىقتى. قارايدى تومەن الماي، ۇندەي يت. دەيدى—«جۇرەم؟ الىپ مەن جۇزىكتى»

 : سودان. تۇرادى ءبىلىپ كورىپ، مىسىق دا مۇنى. اكەتەدى ءىلىپ
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 بالىقتى. انجۇتق بالىق ونى. كەتكەن ءتۇسىپ سۋعا دەگەندە جەيمىن بالىقتى جۇزىگىڭ. وتىرمالىق ويالنىپ كوپ—
 بىرىنء. قاز ءىن ەكى دەيىن وعان. تۇسەدى جەرگە تاعى ىزدەپ، جەم باسىلعاندا توعى سوڭ ازدان. اكەتتى قۇس ءبىر
 سوندا .ايتادى يتكە مىسىق دەپ—رىن جاتىق قاز، مەن كورىنىپ جاتاتىنداي،ءبى تۇسەتىندەي، ءوزىڭ قازىپ، تىك
. پتىدە—االمىز، جۇزىكتى جەمساۋىنداعى ءولتىرىپ، ونى سوڭ سونان. ساالسىڭ باس ونى سەن سالعاندا، باس ول

ولعاندا، يت ونى ب سالماقشى باس كەلىپ، ءشۇيىلىپ مىسىققا قۇس الگى ۋاقىتتا ءبىر. قازىپتى ءىن ەكى يت ايتقانىنداي
 ىپ:ساۋ اپارىپتى. سودان باال قۇبىل جۇزىكتى ال-باس سالىپ ءولتىرىپ، اسقازانىن جارىپ، جۇزىكتى الىپ، يەسىنە امان

—بولسىن، امت ورتاسىندا جاسا، ساراي التىن. كەلتىر الدىما كەمپىردى پاتشانى، مەن ايەلىم قۇبىل، جۇزىك، قۇبىل»—
 .دەپتى
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سول زامان بارلىعى پايدا بولىپتى. پاتشانى ءولتىرىپ، كەمپىردى تىرىدەي سويىپ، ايەلىن قايتادان ءوزى الىپ، ماقساتىنا 
 .ساۋ كورىپ، والردى باقىتتى، باي تۇرمىسقا كەنەلتىپتى-شەشەسى امان-جەتىپتى. مىسىق يتىمەن ەلىنە كەلىپ، اكە

 . تاالپتى جاسقا اتانىڭ وسيەتى64
وتكەن زاماندا ءبىر ۇلكەن باي بولىپتى. ونىڭ جالعىز باالسى بولىپتى. ول باي شالدىڭ ەكى كوزى سوقىر  بۇرىنعى

ەكەن. باالسى جاس ەكەن. ءبىر كۇنى باسقا بايالردىڭ باالالرى مال ايداپ دۇنيەلىك اكەلۋگە ءبىر شاھارعا جۇرمەك 
ندا ال وتىرىپ قاتتى كۇرسىنىپتى. سول كەزدە قاسىبولىپ دايىندالىپتى. سوالردىڭ دايىندىعىن ەستىگەن سوقىر ش

 :اكەسى كەزدە سول. قويادى سۇراق دەپ—«اكە، نەگە كۇرسىندىڭىز؟»وتىرعان باالسى: 
 كەلەر ىپبار دە سەن بىرگە باالالرمەن وسى بولساڭ ەرەسەك سەن وتىر، ءتۇسىپ ەسىمە جاستىعىڭ سەنىڭ باالم،—

 :باالسى اياقتاتپاستان، ءسوزىن اكەسىنە. دەپتى—عوي، ەدىڭ
: كەسىا سوڭ، بولماعان الىپ مازاسىن اكەسىنىڭ باالسى. الىپتى مازاسىن دەپ—بەر، ءبولىپ مال بارام، مەن اكە،—
 زدەپ،ى جولداس ال. تولەرمىز اقىسىن جولداستىڭ ول. ىزدە جولداس ءتيىستى وزىڭە تا ءبىراق باالم، بار، بارساڭ»

بىزدىڭ »لعا جاقىنداعاندا ول اكەلە جاتقان جولداسىڭا بىالي دە: ءاۋى جاتقاندا، كەلە ەرتىپ ۇيگە جولداسىڭدى تاپقان
سول كەزدە ساعان قاراماي «. ءۇي اناۋ تۇرعان. ءسىز جۇرە بەرىڭىز، مەن مىنا جاتقان مالدى قايىرىپ بارايىن دە

 :باالسى. دەپتى—،«ۇيگە كەلسە، ول ادام ساعان جولداس بوال المايدى
كىرىسەدى. اتقا ءمىنىپ جولداس ىزدەپ كەلە جاتسا، ءبىر ادام كەزدەسىپتى.  ىزدەۋگە جولداس دەپ—ايدى،جار—

سول اداممەن سويلەسىپ جولداس ەتۋگە كەلىسىپ، ۇيىنە الىپ جۇرەدى. ءسويتىپ، مالىنىڭ شەتىنە كەلگەندە اكەسىنىڭ 
 ايتقانى ەسىندە بار، باال:

 دەكەز سول. دەپتى—مىنا مالدى قايىرىپ بارايىن، مەن. تۇرعان اناۋ ءۇي ىڭءبىزد. بەرىڭىز جۇرە ءسىز قاريا،—
 .كەلدى دا باال ءسويتىپ. كەتىپتى ۇيىنە تارتىپ تۋرا جولداسى ول

ەرتەسىنە ول كىسىنىڭ الىپ كەلگەن ايىبىن تولەپ قايتارىپتى. مىنە، باال تاعى جولداس ىزدەۋگە جولعا شىعادى. 
الدىندا ءبىر باال كوتەرگەن جاس ايەل جىالپ كەلە جاتىر ەكەن. ونىڭ ارتىنان ءبىر سارت ءسويتىپ، ول كەلە جاتسا، 

—«بۇل نەندەي ۋاقيعا، ءسىز نەگە جىاليسىز؟»كەلەدى، يىعىندا كەتپەنى بار. مىنە، بۇل باال والردى توقتاتىپ: 
 :ايەل كەزدە سول. دەپتى

ەدىم.  رتتان قارىزعا الىپ قويىپسا مىنا الماي تابا كەبىن ءۇشىن قويۋ سونى ەدى، بولىپ قايتىس كۇيەۋىم مەنىڭ—
—مىنە سول كەبىندى ۋاعىندا تاۋىپ بەرۋگە قاراجاتىم كەلمەدى. ەندى سونى اشىپ االم دەپ مەنى ەرتىپ كەلەدى،

 :سارتقا باال سوندا. دەپتى
 .سارت سوندا. دەپتى—تۇرادى؟ قانشا قۇنى كەبىنىڭنىڭ—
 .دەپتى—دىلدا، بەس جيىرما كەبىنىم—

دەپ ۇيىنە « ريزامىن»دەپ سۇراپتى. سوندا سارت « ەندى ريزاسىڭ با»سوندا باال جانىنان ەلۋ ءدىلدا بەرىپ، 
قايتىپتى. ايەل باالعا العىسىن ايتىپ ول دا قايتادى. ءسويتىپ، باال جولداسىن ىزدەپ ءوز جولىمەن كەتە بەرەدى. ول 

بويالپ كەلە جاتسا، الدىنان ءبىر اق بوز اتتى ءبىر جىگىت كوشەدەن كولدەنەڭ  باال ءبىر شاھارعا كەلىپ ءبىر كوشەنى
ءوتىپ بارادى ەكەن. سونىڭ ارتىنان باال كەلىپ سالەم بەرىپ، ونى توقتاتىپ اڭگىمەلەسىپ ونى جولداس بولۋعا 

ىرعاڭ قاراعىم، قاب جارايدى،»ۇگىتتەي باستايدى. سول كەزدە ول كىسى قىنجىلىپ ءبىرسىپىرا كونبەي تۇرادى دا: 
 ىڭباالن ءسويتىپ،. جۇرەدى ەرىپ باالعا بولىپ جولداس دەپ—،«قاتپاعان جاس باال ەكەنسىڭ، بولسام بواليىن

 دىمال مىنا مەن. تۇرعان اناۋ ءۇي ءبىزدىڭ بەرىڭىز، جۇرە ءسىز اعاي،»: وعان باال كەزدە جەتكەن شەتىنە مالىنىڭ
قابىرعاڭ قاتپاعان جاس باالسىڭ عوي،  سەنىڭ قاراعىم، جوق،»: جىگىت كەزدە سول. دەپتى—،«بارارمىن قايىرىپ

 ايتارىپق ءوزى مالدى جىبەرىپ، ۇيىنە باالنى دەپ—،«سەن ۇيىڭە بارىپ سۋسىنداي بەر. مالدى مەن قايىرىپ بارايىن
 .كەلەدى

 سىن جولداسىمەن ەكەۋىنءسويتىپ، باالنىڭ جولداسى ەندى تابىلدى. كەلەسى كۇنى مالدى ءبولىپ بەرىپ باال 
بايالردىڭ باالسىنا قوسىپ شاھارعا اتتاندىرىپ، شال ءوزى كەمپىرىنە جەتەلەتىپ ارتتارىنان ايقايالپ، مىناداي تاپسىرماالر 

 ايتادى:
 قىزىعىپ وعان جەر مول سۋى شالعىن، ءشوبى. جەتەسىڭدەر جەرگە دەگەن سارىوزەك باتا كۇن بارعاننان وسى—

كۇن باتا جەتەسىڭدەر. وعان دا قونباڭدار، ودان ارى كەتكەندە  جەرگە دەگەن اقموال بارعاندا ارى ودان. قونباڭدار
قىزىلجار دەگەن جەردە كۇن باتا جەتەسىڭدەر. ونىڭ دا سۋى مول، ءشوبى شالعىن جەر. وعان دا قونىپ جۇرمەڭدەر. 

ل قىا اتاڭنان كەلگەن الپىسقا» االالرىب باي باسقا. بەرەدى قاال شال دەپ—مىنە، وسى ءۇش جەرگە قونباڭدار،
-دەپ ءجۇرىپ كەتە بەرەدى. ءسويتىپ، والر جۇرە« سۇراما دەگەن، ول شال نە بىلەدى دەيسىڭ، جۇرىڭدەر، كەتتىك

جۇرە كۇن باتا سارىوزەككە جەتەدى. ايتقانداي، ءشوبى شالعىن، سۋى مول جەر ەكەن. باياعى باالنىڭ جولداسى بۇل 
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قونامىز، الپىستاعى اتاڭنان اقىل سۇراما دەگەن، سول سوقىر شال نە »دەسە، باسقا باي باالالرى اراعا قونبايمىز 
بىلەدى دەيسىڭ دەپ بولماپتى. باالالر ءتىپتى بولماعان سوڭ ءبارى دە سول اراعا قونادى. كەشكە جاتقاننان كەيىن 

قالقاسىندا تۇرىپ كۇزەتىپ تۇرادى. سول ارادا باي باالالرى ۇيىقتاپ قاالدى. باالنىڭ جولداسى ۇيىقتاماي اتىنىڭ 
ەلدەن ارتتارىنا ءبىر سارى قانشىق ەرىپ شىعىپتى، سول قانشىق شاڭقىلداپ ءۇرىپ بولماپتى. ارينە، بۇل باالنىڭ 

وز اتتىڭ بايقا، اق ب»جانۋارالردىڭ ءتىلىن بىلەدى ەكەن. ءيتتىڭ داۋىسىن تىڭالپ تۇرسا، ول يت: -جولداسى بار جان
تۇر ەكەن. سول ارادا ول ءيتتىڭ باسىن كەسىپ الىپ، ءيتتىڭ ميىن تۇگەل  حابارالپ دەپ—،«اسىندا اڭىلىپ تۇرقالق

 الىپ قاعازعا وراپ قالتاسىنا سالىپ الىپ، باسقا اتتىڭ قالقاسىنا كەلىپ تۇرىپتى.
استاپتى. باسىن قاعىپ تءبىرسىپىرا ۋاقىت وتكەننەن كەيىن بىرەۋ سول اتتىڭ بەلىن سيپاپ وتە بەرگەندە، ونىڭ  

سويتسە، ول جالعىز كوزدى جالماۋىز ەكەن دەيدى. ونىڭ كوزىن ويىپ الىپ قاعازعا وراپ قالتاسىنا سالىپ الىپ، 
جىنىن قويماي سۋعا اعىزىپ جىبەرىپتى. ەندى جالماۋىز كەمپىردىڭ كەلگەن جاعىنا جۇگىرىپ بارسا، جەر -ءبارىنىڭ قان

ۇيى التىن ءدىلداعا تولىپ تۇر ەكەن. ونى كورىپ، ەسىگىن جاۋىپ ورنىنا كەلىپ جاتىپ استىندا ءۇيى بار ەكەن. ول ء
 ۇيىقتاي بەرەدى.

ل الپىسقا كەلگەن اتاڭنان اقى»قارق كۇلىپ، كيىنىپ -ءسويتىپ، تاڭ اتادى. باالالر ورنىنان تۇرىپ جاتىپ قارق 
شىپ دەپ، تاماقتارىن ءى« الدە قايتەتىن ەدىكسۇراما دەگەن، سول شالدىڭ ايتقان سوزىنە ىلەسىپ قونباي كەتسەك 

ءجۇرىپ كەتىپ، كۇن باتا اقموالعا كەلىپ جەتىپ، باالنىڭ جولداسى كونبايمىز دەسە، باالالر بولماي وتىرىپ تاعى 
قونادى. ءسويتىپ، باالنىڭ جولداسىنا تاعى ۇيقى جوق، سوالردى كۇزەتۋمەن تاعى دا تۇرادى. ءسويتىپ، تاڭ الدىندا 

جالماۋىز كەلە جاتىر ەكەن. ونىڭ باسىن الىپ، ونىڭ كەلگەن جاعىنا بارىپ قاراسا، سونىڭ دا ءۇيى التىن ءدىلداعا ءبىر 
تولىپ تۇر ەكەن. ونىڭ ەسەبىن تاۋىپ بەلگىلەپ كەتىپتى. سودان قايتىپ كەلىپ ورنىنا جاتىپ ۇيىقتاپ تۇرسا، باالالر 

عى دا ءجۇرىپ كەتەدى. ءسويتىپ، كۇن باتا قىزىلجارعا كەلىپ كۇلىپ تۇرىپ جاتىر ەكەن. تاماق ءىشىپ بولىپ تا
جەتەدى. مىنە، بۇل جەرگە دە باالالر قونامىز دەپ بولماي وتىرىپ قونادى. باالنىڭ جولداسىندا ەش ۇيقى جوق. 

ەن، كتاعى كۇزەتىپ تۇرا بەرەدى. ءسويتىپ، تۇرعاندا ءتۇن ورتاسى بولعان كەزدە اناندايدا ءبىر قىزىل جار بار ە
سول قىزىل جاردان ءبىر وت شىعادى. سول وت جاعاالپ جاقىنداعاندا، كۇبىرلەپ سويلەسكەن ءسوز ەستىلەدى. 
سويتسە، بۇل جەتى باستى جالماۋىز ەكەن. ول شەتتە تۇرعان اتتى سيپاپ وتە بەرگەندە ونىڭ دا باسىن الىپ تاستاپ، 

ارعا كەلسە، ءبىر ۇلكەن ۇڭگىر ەكەن، ىشىندە ات باسى سول قىزىل جارعا قاراي جۇگىرىپ كەتىپتى. سول قىزىل ج
جاققا قاراسا، ءبىر ءداۋ ۇيىقتاپ -التىن تۇر ەكەن. سول ۇڭگىردى جارىق ەتىپ تۇرادى ەكەن. ءسويتىپ، ول جان

جاتىر ەكەن. ونى ولتىرەدى. ەندى ءبىر اي مەن كۇندەي سۇلۋ قىز جاتىر ەكەن. ونى والر سيقىرمەن ءولتىرىپ 
مىنە وسىالردى كورىپ، ءبارىن قايتاردا الماق بولىپ دايىنداپ كەتىپ، ورنىنا كەلىپ جاتىپ تاڭەرتەڭ تۇرسا،  كويىپتى.

مىنە، الپىسقا كەلگەن اتاڭنان اقىل سۇراما دەگەن، مىنە ءۇش جەردەن دە وتتىك، »باالالر كۇلىسىپ تۇرىپ جاتىر: 
ن رىپ كەتتى. ءسويتىپ، ءتيىستى شاھارىنا كەلىپ، ساۋداالرىدەسىپ، تاماقتارىن ءىشىپ تاعى ءجۇ« ەشتەڭە بولعان جوق

 جاساپ بولىپ، ەندى ەلگە قايتپاقشى بولىپ ءجۇرىپ كەتەدى.
سەن جۇرە بەر، مەنى »جونەكەي ءبىر اۋىلدا ءبىر جيىن توپتى كورەدى. سول ارادا باالنىڭ جولداسى باالعا: -جول

جۇرىپ كەتەدى. ءسويتىپ، ء دەپ «جارايدى» باال. دەپتى—«قال قىزىلجاردان توس، ال باسقاالرى قاراماسا، ءوزىڭ
عان سونى كىم جازسا، سو»الگى جيىن توپقا كەلسە، ءبىر بايدىڭ قىزى سارى قوتىر بولىپ اۋىرىپ جاتىر ەكەن. 

 قىزىمدى بەرەم دەپ جاتىر ەكەن. وعان باياعى باالنىڭ جولداسى:
 پ،ءسويتى. دەپتى—،«بەرەمىن ءبولىپ ەنشىسىمەن قىزىمدى جازساڭ»: باي وعان. كەلىپتى دەپ—جازام، مەن—
 اكەڭنەن ەنس»: وعان ول ءسويتىپ،. كەتەدى جازىلىپ ابدەن قىز جىبەرسە، سىالپ ميىمەن ءيتتىڭ باياعى جىگىت ول

 :اكەسىنە قىزى. دەپتى—،«ال قومداپ تۇيە ەكى ون ەنشىڭە
دى. قومداپ بەرە تۇيەنى ەكى ون قوي، ەمەس قيىن بۇل بايعا. دەپتى—بەر، قومداپ تۇيە ەكى ون ەنشىگە ماعان—

مىنە، ول قىزدى الىپ، ون ەكى تۇيەنى الىپ، قىزىلجاردا جولداسىن قۋىپ جەتەدى. ونىڭ جولداسى مۇندا توسىپ 
جاتىر ەكەن. ءسويتىپ، ول قىزىلجارداعى دۇنيەنى ءۇش تۇيەگە ارتىپ، قىزدى ءتىرىلتىپ االدى. ءسويتىپ، اقموالعا 

پ ونداعى دۇنيەنى ءۇش تۇيەگە ارتىپ الىپ ءجۇرىپ كەتەدى. ەندى سارىوزەككە كەلىپ ونداعى دۇنيەنى ءۇش كەلى
الر، ەلگە ال، باال»تۇيەگە ارتىپ الىپ، ەلىنە قاراي ءجۇرىپ كەتەدى. ءسويتىپ، ەلىنە جاقىنداعاندا باالنىڭ جولداسى: 

ى. پ ءجۇرىپ كەتەددە—،«ايدان بارىپ ءسۇيىنشى سۇرايىنجاقىنداپ قالدىڭدار، ەندى وزدەرىڭ كەلەرسىڭدەر. مەن ب
 ءسويتىپ، ول بايعا كەلىپ ءسۇيىنشى سۇرادى:

 :باي كەزدە سول. دەپتى—بار، ايەلى ەكى كەلەدى، تابىسپەن كوپ باالڭىز—
 مەن كوزىڭدى ەكى»: جىگىت كەزدە سول. دەپتى—كوزىم، ەكى—ارمانىم ءبىر جالعىز جوق، ارمانىم ەندى—

 ن سۇيكەپ قالسا، كوزى شىراداي جانىپ جازىلىپتى. سوندا شال:كوزى ەكى كوزىمەن جالماۋىزدىڭ دەپ—«!جازام
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. سەنىكى ءبارى جان-مال دۇنيە، قالعان سودان جاسايمىن، توي ءتۇن ءۇش كۇن، ءۇش. كەلسىن باالم ەندى ال—
 .دەپتى—سۇيىنشىڭە، سۇراعان سەنىڭ مىنە،

—ءسويتىپ، باالسى كەلىپ، ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن توي جاساپ، ءتورتىنشى كۇنى ەكى كەلىنى، باالسى، ايەلى 
 :دا شىعىپتى ۇيدەن ۇستاسىپ قول بەسەۋى

 :الىپ شاقىرىپ ءبارىن جىگىت كەزدە سول. دەپتى—سەنىكى، دۇنيە-مال قالعان قاراعىم، ال،—
 ىزباالڭ ءسىزدىڭ. ەمەس كەرەك ەشتەڭە ماعان راحمەت، كوپ ىناپيعىل باالڭنىڭ جانە ءسىزدىڭ. راحمەت سىزگە—

ىزدەپ ءجۇرىپ ءبىر ايەل مەن سارتقا كەزدەسىپ، ايەلدى سارتتان قۇتقارىپ ەدى. سول ايەلدىڭ ولگەن  جولداس
 .كەتىپتى ۇشىپ اسپانعا دەپ—كۇيەۋى سول مەن ەدىم، قىدىر بولىپ وسىعان كەزدەسكەن ەدىم،

 ءسويتىپ، شال بايقۇس وتە جاقسى تۇرمىستا عۇمىر ءسۇرىپ قاال بەرىپتى. 
 . پاتشانىڭ ءۇش قىزى65

بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر پاتشا بولعان ەكەن. ونىڭ ءۇش قىزى، ايەلى بولعان ەكەن. پاتشا قاالعا تۇسپەك بولىپ، 
 ءۇش قىزىنان سۇراپتى:

 رلىققا؟بازا قاالدان كەلەيىن الىپ نە قىزدارىم،—
 ۇلكەن قىزى تۇرەگەلىپ:

 .دەپتى—كەل، الىپ مارجان ماعان اكە،—
 كەيىن پاتشا ورتانشى قىزىنان:

 .سۇراپتى دەپ—كەلەيىن، الىپ نە ساعان قىزىم،—
 ورتانشى قىزى تۇرەگەلىپ:

 .دەپتى—كەل، الىپ ساقينا التىن ءبىر ماعان اكە، —
 پاتشا ەڭ كىشى قىزىنان سۇراپتى:

 !دەپ—كەلەيىن؟ الىپ نە ساعان قىزىم—
 قىزى بىالي دەپتى:

 .دەپتى—ىر جاڭعاقتىڭ بۇتاعىن الىپ كەل،ءب ماعان ويالساڭىز، عوي، وياليسىز مەنى اكە،—
 دەپ، ارباسىن قوستىرىپ، قاالعا ءجۇرىپ كەتتى.« ماقۇل»پاتشا 

، مارجانىڭدى ciاي، كى»مارجان الىپ، كەتىپ بارادى ەكەن. ء iciك ipجەرگە ءتۇسىپ تۇرسا، ب ipقاالعا بارىپ، ب
 .سۇراپتى دەپ—«قانشادان ساتاسىڭ؟

Kici: 
 iciك ipپ، مارجاندى قالتاسىنا سالىپ تۇرسا، بepiب سومدى بەس. دەپتى—رمىن،جۇ ساتىپ سومنان بەس—

—،«ومس التى»: باال ول. سۇراپتى دەپ—ەي، باالم، قانشاعا ساتاسىڭ؟»التىن ساقينا الىپ بارادى ەكەن. پاتشا: 
باۋدى  ipەتىپ بارا جاتىپ بi. Kپ، ساقينانى قولىنا تاعىپ، ارباسىنا كەلىپ، ءمىنىپ كەتتepiب اقشاسىن. دەپتى

منەن شىعىپ كەتىپتى eci عوي، ەدى دەپ—ەڭ كىشى قىزىم ماعان جاڭعاقتىڭ بۇتاعىن الىپ كەلىڭىز،»پ، piكو
، جاڭعاقتار كوپ دەيدى. جاڭعاعىنا قاراسا، التىن جاڭعاق ەكەن. ipceك باۋعا ءتۇسىپ، ارباسىنان دەپ،—،«عوي

 ipب جاتقاندا، بارا كەتىپ الىپ، سىندىرىپ دەپ،—،«مەنىڭ كىشى قىزىم اقىلدى ەكەن عوي»پاتشا تاڭ قالىپ: 
 ايۋ شىعىپ:

 .سۇرايدى دەپ—االسىز؟ نەگە جاڭعاقتى باۋىمداعى مەنىڭ پاتشا—
 يتقان سوزدەرىنىڭ ءبارىن ايتادى.پاتشا قىزدارىنىڭ ا

 ايۋ:
 .دەپتى—ق قىزىڭدى ءۇش كۇننەن كەيىن الىپ كەل،ipaب بار، الىپ مەيلى—

 پاتشا قورقىپ:
 :سۇراپتى دەپ—كەلەمىن؟ الىپ نەگە—
 ايۋ:
 .دەپتى—كەلەمىن، الىپ بارىپ ءوزىم بولماسا، كەل، الىپ ازىلدەسپەيمىن، سەنىمەن مەن—

 ارباسىنا ءتۇسىپ كەتىپتى.دەپ « ماقۇل»پاتشا 
 قاپا بولىپ ءجۇرىپتى. iپ، ءوزepiقىزدارىنا العان نارسەلەرىن ب

 اپتى. پاتشا باعاناعى ايۋدىڭ ايتقان ءسوزىن ءبارىن ايتىپتى. ايەلى:سۇر دەپ—بوالسىڭ؟ قاپا نەگە ايەلى—
 تىپ:ecء قىزى وتىرعانىن دەپ سونداي. دەپتى—بارامىن، ءوزىم ءۇشىن قىزىم بولما، قاپا قوي،—
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 ايۋدىڭ اناداعى. جىالپتى دەپ—م بارامىن، بۇل پالەنىڭ ءبارى مەنەن بولعان ەكەن،iءوز مەن بارمايسىڭ، سەن اپا،—
 ايۋ كەلە جاتىر. كەلىپ: ipزامان قاراسا، ب ipءۇش كۇنى ءوتىپ كەتكەن ەكەن. ب

 .سۇراپتى دەپ—قىزىڭ؟ كانە—
 پاتشا:

 .كورسەتىپتى دەپ مىناۋ—
 ايۋ:
 :كەلىپ عاباۋ بارىپ-بارىپ. كەتتى ءتۇسىپ ارباعا ايۋ بەن قىز كيىندىرىپ، قىزىن. دەپتى—كيىندىر ىڭدىقىز—
جەردىڭ استىنا  ipب بارىپ،. بەردى كەتە دە دەپتى—جۇر، سوڭىمنان مەنىڭ—قاراپ، قىزعا دەپتى—تۇس، كانە—

 ءتۇستى.
 ادەمى—جارىق التىن ساراي، جاڭاعى ايۋ-جاپن اشسا، ipeyiك اشتى، قاراڭعى، تاعى بip eciقىز كەيىننەن ب

 .كەتىپتى بولىپ جىگىت
 جىگىت قىزعا:

 «ماقۇل»قايران بولىپ قالدى، جاڭاعى ادەمى جىگىت بولعانىنا. قىز  iءوز قىز. دەپتى—!تي كۇيەۋگە ماعان سەن—
كەلدى.  eciشەشەسىن شاقىردى. اكەسى مەن شەش-دەپ، قىزدى جىگىت الماقشى بولىپ، توي قىلىپ، قىزدىڭ اكە

 ءسويتىپ، قىزدى ايۋ الدى.
 . التىن پىشاق66

ورتا شارۋالى ادام ءومىر ءسۇرىپتى. سول ادامنىڭ ءۇش  ەرتە، ەرتە، ەرتە زاماندا، ەشكى قۇيرىعى كەلتە زاماندا ءبىر
باالسى بولىپتى. كۇن ءوتىپتى، اي ءوتىپتى، كۇندەردە ءبىر كۇن بۇل ادام اۋرۋعا شالدىعىپ ولەر حالگە جەتىپ، ولەر 

اسىنا ق الدىندا، كوزىنىڭ تىرىسىندە، ءوز قولىمەن بار دۇنيەسىن ءۇش باالسىنا ءبولىپ بەرمەك بولىپ، ءۇش باالسىن
ومىر ءوتتى، ۋاقىت جەتتى، مەن ەندى ولەر »شاقىرىپ االدى. سونان باالالرىنا كەڭەس ەتىپ، ءسوزىن باستايدى: ء

 ەڭ .اياقتادى ءسوزىن دەپ—،«حالگە كەلدىم، ەندى ءوز قولىممەن تەڭ ەتىپ، دۇنيەنى ءبولىپ بەرگەلى وتىرمىن
 بارلىق مەن»: باالسى ۇلكەن. سۇرادى دەپ—«سىڭ؟اال نەنى دۇنيەدەن»: الىپ شاقىرىپ باالسىن ۇلكەن ءبىرىنشى

: رىپتۇ ول. دەدى—«االسىڭ؟ نەنى سەن»: الىپ شاقىرىپ باالسىن ورتانشى. بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«االمىن مالدى
: الىپ شاقىرىپ باالسىن كىشى ەندى. بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«االمىن دۇنيەنى بارلىق مەن الدى، مالدى اعام»
 مەن الدى، دۇنيەنى بار اعام ورتانشى الدى، مالدى بار اعام ۇلكەن»: تۇرىپ ول. دەدى—«قااليسىڭ؟ نە سەن»

 جانە باتاسىن بولىپ، رازى باالسىنا كىشى اكەسى. دەدى—،«بوالر بەرسەڭ باتاڭدى تەك ماعان االيىن، نەنى ەندى
گە، ءتىپتى ۇل پىشاقتى ەشكىمب»: ايتىپتى مىنانى بەرىپ، پىشاعىن التىن قاسيەتتى جۇرگەن كورسەتپەي ەشكىمگە

 ايتىپ تىنوسيە دەپ—،«ايەلىڭە دە كورسەتپە، تەك قالتاڭدا ۇستا، ەگەر تارىقساڭ، كومەكتى وسى پىشاقتان االسىڭ
 ارۋالپ ،جۋىپ اق باالالرى. ءوتىپتى دۇنيەدەن باقيالسىپ بەرىپ، ءبولىپ دۇنيەنى مالدى، باالسىنا ءۇش. ءبىتىردى
ر، تۇندەر وتەدى. ۇلكەنى مەن ورتانشى باالسى وتىرىپ كىشى ءىنىسى جوقتا مىناداي كەڭەسكە كۇندە سونان. جەرلەپتى
مال بىزدىكى، دۇنيە بىزدىكى، ەنشىمىزگە ەركىن تيگەن زاتىمىزعا نەگە وسى ءىنىمىزدى ورتاق قىلىپ »كەلىپتى: 

سەنىڭ »ىپتى، ءبىرازدان سوڭ: كەل ءىنىسى سونان. كەلىسەدى دەپ—،«اسىرايمىز، كەلىسىمەن قۋىپ شىعارۋ كەرەك
مالىڭ دا جوق، دۇنيەڭ دە جوق، بىزدە تۇگىڭ دە جوق، قايدا بارساڭ، وندا بار، ءۇيدى بوسات، ءوز كۇنىڭدى 

 پوتىرى ءجۇرىپ جارىعىمەن اي باال جاس شىعىپ ۇيدەن. شىعىپتى قۋىپ ۇيدەن ءىنىسىن دەپ—،«ءوزىڭ كور
ۇيىقتاپ كەتىپ شوشىپ ويانىپ، ايناالسىنا قاراسا، اق سالدەلى، اق بوز اتقا  سونان ەپتى،تۇن كەلىپ زيراتىنا اكەسىنىڭ

اي، باالم، جابىقپا، تۇر، جولىڭدى وڭعارار، وڭ بەت الىپ جولعا ءتۇس، سول جولمەن »مىنگەن ءبىر ادام تۇر ەكەن: ء
  اق بوز اتتى ادامنىڭباال جاس. تىدەپ—،«ءجۇرىپ ەل تابارسىڭ، ەل ىشىنەن وزىڭە كۇن كورەرلىك جار تابارسىڭ

ايتقانىن تىڭداپ وڭعا ءجۇرىپ، جولعا ءتۇسىپ، ءبىر ەلگە كەلىپتى. قايدا بارارعا بىلمەي ساندالىپ ءجۇرىپ، شەتتەگى 
 جايىن دەپ—،«شەشە»ءبىر ۇيگە كىرىپ كەتىپتى، كەلسە ءبىر جالعىز كەمپىر وتىر ەكەن، سالەم بەرىپ: 

 تىلەگىن ڭباالنى جاس كەمپىر. دەپتى—،«شە، مەنى وزىڭە باال قىالسىڭ با؟شە»: كەمپىرگە سونان. ءتۇسىندىرىپتى
 االب جاس ءوتىپ ايالر كۇندەر، بىرنەشە بولىپ، بااللى-شەشەلى سونىمەن. دەپتى—،«عوي بوال»: ەتپەي ەكى

جارلىعا : »پتۇرى كەمپىر .دەپتى—«!ايتتىر قىزىن حاننىڭ ماعان»: كەلىپ شەشىنە كۇنى ءبىر. ەرجەتىپتى جاۋدىراپ
 رەر،بە تاپسىرما ورىنداۋعا قانداي حان ايتتىرىڭىز، بارىپ»: تۇرىپ باال. سۇراپتى دەپ—«حان قىزىن بەرە مە؟

 كەيىن پبارى ەسىگىنە الماي باتا بارۋعا ۇيىنە حان شىعىپ ۇيدەن كەمپىر. دەيدى—،«كەلەرسىڭ ايتىپ ماعان سونى
ندە، حان كەمپىردى تەرەزەدەن كورىپ، شاقىرىپ االدى. كەمپىر ۇيگە جۇرگە الماي كىرە باتىپ بارىپ، قايتا كەتىپ،

: ۇرىپت كەمپىر. دەيدى—«نە ىزدەپ كەلدىڭ، جۇمىسىڭدى ايت!»كىرىپ، حانعا ءيىلىپ سالەم بەرەدى. حان تۇرىپ: 
ى لەتكە نيحاق سوعان ەدى، بار باالم جالعىز ءبىر قىزىڭىزدى جالعىز ءسىزدىڭ ەتىڭىز، عافۋ حان، تاقسىر»
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 ۇيء ءسىزدىڭ باستاپ ەرتەڭنەن بولسا ونەرلى ەگەر بار، ونەرى قانداي باالڭنىڭ»: ايتادى حان. دەيدى—،«كەلدىم
 ەكى ىڭكوپىرد سول قوسسىن، كوپىرمەن جاالتقان التىنمەن قاالتقان، كۇمىستەن اراسىن ەكى ءۇيدىڭ ءبىزدىڭ مەن
ۇر ت-ان جەمىس، گۇل بولسىن، كوگەرگەن اعاش ءتۇرقۇلپىرع جاعاسى كول بولسىن، كول جالپاق تەلەگەي جاعى

بولسىن، كوپىردىڭ ءوزى جاق باسىنا التىننان ساراي تۇرعىزىپ قويسىن، مەن سەنىڭ باالڭا سوندا عانا قىزىمدى 
 اننىڭح كەلىپ ۇيىنە. بەرىپتى جۇگىرە ۇيىنە شىعىپ ۇيدەن بىلمەي ايتارعا ءسوز نە كەمپىر. دەپتى—،«بەرەم

ەكى ءۇيدىڭ اراسىن كۇمىستەن قاالتقان، التىنمەن جاالتقان كوپىرمەن قوسسىن دەيدى، سول »ايتادى:  تاپسىرماسىن
كوپىردىڭ ەكى جاعى تەلەگەي جالپاق كول بولسىن، كول جاعاسى قۇلپىرعان اعاش، جاپىراق، گۇل بولسىن، كولدە 

پىردىڭ ءوزى جاق باسىنان التىننان سوعىپ ساراي تۇرعىزسىن، قاز قاڭقىلداپ، ۇيرەك ساڭقىلداپ سانىنە كەلسىن، كو
ەگەر وسىنى ىستەمەسە قىزىمدى بەرمەيمىن دەپ، كەمپىر ءسوزىن ءبىتىرىپ، اۋىر كۇرسىنىپ، دەمىن ارەڭ ءبىر الىپتى. 

. دىبول كەش سونىمەن،. دەدى—،«شەشە، ونىڭ ءۇشىن قايعى جەمە. حان تاپسىرماسى قۇپ بوالدى»باال تۇرىپ: 
ىن سالىپ بەرىپ، ءوزى دە جاتىپ ۇيقىعا كەتەدى. ساعات تۇنگى بىردە باال ويانىپ، التىن پىشاقتى ور باالعا شەشەسى

الدىنا الىپ سىرالسادى. التىن پىشاق ءتۇن ىشىندە ءۇيدى ساۋلەلەندىرىپ، كورىككە بولەيدى. پىشاققا ءتىل ءبىتىپ، 
ىپ ۇيقىعا كەتەدى. تاڭ اتىپ كۇن شىعا كەمپىر سال قالتاسىنا اقتىپىش باال. دەيدى—،«ايتقانىڭ بوالدى»باالعا: 

ورنىنان تۇرادى، تۇرسا باالعا بەشپەت، شالبار، ەتىك، كەمپىرگە جاۋلىق، ءۇي ءىشى تولى تاعام كەلتىرىلىپ قالىپتى. 
—،«ەنىپتى كەلىپتى، ءوزىمسىنىپباالم، باالم تۇر، بىزگە بىرەۋ »كەمپىر قۋانعانىنان باالنى وياتىپ مىنانى ايتىپتى: 

. وتىرادى بولىپ شىپءى تاماقتى. كىرىسىپتى تاماققا كيىنىپ جۋىنىپ، تۇرىپ باال. قىلىپتى بايان تاماشانى باالسىنا دەپ
 سارايدى نالتى جاڭىلىسقان ەسىنەن ادام كورگەن شاعىلىسقان، كۇنمەن شىعىپ سىرتقا حان كەلسەك، حانعا ەندى ال،

الپ، ۇيىنە كەيىن كىرەدى. ۇيىنە كىرىپ ءوزىنىڭ ۋازىرلەرىنىڭ ءبىرىن قۇ ءسۇيسىنىپ دەپ—،«!اماشات اي،» كورىپ،
كەشە قىز ايتتىرۋعا كەلگەن كەمپىردىڭ ۇيىنە بار دا، باالسىن ماعان شاقىر، قىزىمدى »شاقىرىپ الىپ، بۇيرىق بەرەدى: 

پ اشانى، كولدە ءجۇزىتام سالتانات-ءسان جاتىپ كەلە ۇيىنە كەمپىر دە ءۋازىر. دەپتى—،«سوعان كۇيەۋگە بەرەمىن
—،«سەنى حان شاقىرىپ جاتىر»ۇيرەك، قاراشانى كورەدى. كەمپىردىڭ ۇيىنە كەلىپ ءۋازىر باالعا: -جۇرگەن قاز

 بارۋعا حانعا بايالپ تورسىق ايرانىمەن جانىنا كيىپ، كيىمىن جامان ءىشىپ، تاماعىن باال. ساالدى حابار دەپ
. ەيدىد—،«ا حانعا بارعاندا دۇرىس كيىنبەي، نەگە جامانىڭدى كيدىڭ؟الۋع قىز»: تۇرىپ شەشەسى ندە،ازىرلەنگە

 بەرمەيدى، كوركىمە بەرمەيدى، كيىمىمە مەنىڭ بەرسە قىزىن حان شەشە، ەگەر»: بەرەدى جاۋاپ شەشەسىنە باال
رىپ ىوت ءجۇرىپ بەتىمەن سول. كەتەدى شىعىپ ۇيدەن دەپ—،«بارامىن وسىالي حانعا بەرەدى، ەڭبەگىمە ونەرىمە،

 لدىناا حاننىڭ دەپ—،«بۇيرىعىڭىز قۇپ، تاقسىر!»حاننىڭ ۇيىنە كەلەدى. كەلىپ حانعا ءيىلىپ سالەم بەرىپ: 
 مەن،»: تايىنباي باال. سۇرادى دەپ—،«بە؟ سەن تۇرعىزعان كولدى كوپىر، سارايدى،»: تۇرىپ حان. جۇگىنىپتى

ولىپ، نەشە ءتۇرلى جاساۋمەن قىزىن وسى باالعا ب رازى باالعا حان. بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«ونەرىم مەنىڭ ياعني
كۇيەۋگە ۇزاتىپتى. حاننىڭ قىزىن الىپ باال ۇيىنە كەلەدى. كۇندەر وتەدى، ايالر وتەدى، باال حان قىزىمەن قىزىق 

ءجۇرىپ كەتەدى. ۇيىنەن ءۇش  داۋرەن ءومىر ءسۇرىپ تۇرا بەرەدى. ءبىر كۇنى باال تۇرىپ اڭ اۋالۋعا اتقا ءمىنىپ
كۇندىك جەرگە قاشىقتاعاندا التىن پىشاق ەسىنە تۇسەدى، قالتاسىن قاراسا پىشاعى جوق ەكەن، اتىنىڭ باسىن كەيىن 
بۇرىپ، ويدان سىرعىتىپ، قىردان زىرعىتىپ، اتىنا قامشى باسىپ قۇيعىتىپ ەلىنە كەلەدى. كەلسە باياعى جامان ءۇيى 

ق، كول دە جوق، التىن ساراي دا جوق. ال باالعا كەلسەك ەس تە جوق، بەت الدىندا ءتۇس ورنىندا، كوپىر دە جو
تە جوق، اتتان ءتۇسىپ ۇيىنە كىرىپ كەلەدى. كەلسە الدىندا قولىن قۋسىرىپ شەشەسى وتىر ەكەن. باالسىن كورىپ 

ىڭ بار نىڭ ءبىر اسىل التىن پىشاعە، باالم، سە»اياق بايان ەتەدى: -كەمپىر ءسوزدى باستايدى، بولعان ءىستى باستان
: ەرىپب شاپ باال. دەيدى—،«ەكەن، ونى سەن ەشكىمگە كورسەتپەي جۇرەسىڭ ەكەن، تەك قانا بۇگىن، مىنە، كوردىم

 وسەكت ونى قالىپتى، استىندا كوپشىك پىشاعىڭ سەنىڭ»: تۇرىپ كەمپىر. سۇرايدى دەپ—«كوردىڭ؟ قايدان»
 ءتىل قاپىشاق كەزدە سول—.دەيدى—،«ولدىب سالماق وتقا الىپ الدى، تاۋىپ كەلىن ءجۇرىپ سىپىرىپ ءۇي جيناپ،
: تۇرىپ قىز. دەدى—،«سالما؟ وتقا ەتىپ قور مەنى تەك ورىندايمىن، سونى تىلەسەڭ نە»: ايتتى مىنانى ءبىتىپ،

 دەپ—،«!بولدى قوسساڭ سوعان بار، ءداۋ قارا جارىم سۇيگەن اراسىندا ورمان جاعىندا ار داريانىڭ كوك مەنىڭ»
ىتتا ءۇي ءىشى تۇمان بولىپ پىشاق تا، قىز دا، قىرۋار دۇنيە دە كوزدەن عايىپ بولدى، ارتىنان ۋاق سول. ەتتى تىلەك

تۇمان اشىلدى. سىرتقا شىعىپ قاراسام، التىن ساراي ورنىندا جوق، شالقار كول سۋالىپ، قۇمى دا جوق، باياعى حان 
مەن زىق ازىرلەتىپ، ۇيىنەن كەلەسى كۇنى ەرتەا شەشەسىنە باال. اياقتايدى ءسوزىن دەپ—،«ەلى ورنىندا قاال بەرىپتى

ازىعىن الىپ شەشەسىمەن، ەلىمەن، حانمەن قوشتاسىپ پىشاعىن ىزدەپ جاياۋ ءجۇرىپ كەتەدى. بىرنەشە كۇن جول 
كىرىپ  تىپ ەسىگىن اشىپءجۇرىپ، قۇالزىعان داالدان ءبىر بيىك ءۇيدى كورەدى. بىرەر ۋاقىتتان كەيىن الگى ۇيگە جە

كەلەدى، كەلسە، الدىندا ورتا جاستاعى ءبىر قاتىن ۇرشىق ءيىرىپ وتىر ەكەن. باال امانداسىپ، قاتىن حوش الىپ مىنانى 
 كۇيىن،-ايج باال. سۇرايدى دەپ—،«ادام اتتاپ باسپايتىن، ەشبىر پەندە كەلمەيتىن جەرگە نەعىپ كەلدىڭ؟»ايتادى: 
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اسيەتتى والي بولسا، مەنىڭ ءبىر ق»ىن مىنانى ايتادى: قات. دەيدى—،«جوعالتتىم پىشاق لتىنا بىر»ء: ايتىپ ءجونىن
قۇسىم بار، ءتۇننىڭ بەس بولىگىن ۇيىقتاپ، ەكى بولىگىن ۇيىقتامايدى، مۇمكىن، كورسە سول كورگەن بوالر، سۇراپ 

: ايتادى مىنانى قۇس. سۇرايدى دەپ—،«بە؟ كوردىڭ پىشاق سەن»: قۇسىنان قاتىن. دەيدى—،«كورەيىن
ەزىمدە قىبىرالعان ماقلۇقتىڭ ءبارىن كورىپ، قايدا بارا جاتقانىڭ ءبىلىپ وتىردىم، ءبىراق التىن پىشاق ك ۇيىقتاماعان»

 .ەتەدىك ءجۇرىپ قاراي ءارى ايتىسىپ قوش تۇرىپ، باال. ايتادى جاۋابىن قۇستىڭ قاتىن باالعا. دەپتى—،«كورمەدىم
ەن داالدا تۇرعان ءبىر ۇيگە كەلەدى، ۇيگە كىرەدى، ءبىر سىبىزعى تارتىپ وتىرعان بىرەر كۇن جۇرگەن سوڭ، 

قاتىندى كورەدى، باال تۇرىپ سالەم بەرەدى، قاتىن سىبىزعى ويناۋىن قويىپ، باالنىڭ سالەمىن قارسى االدى. ءبىرازدان 
 باال. دەپتى—،«جەرگە نەعىپ كەلدىڭ؟ ادام اتتاپ باسپايتىن، ەشبىر پەندە كەلمەيتىن»كەيىن قاتىن مىنانى ايتادى: 

 جوعالتىپ نە»: قاتىن. دەيدى—،«جوق ىزدەپ جۇرگەن ادام ەدىم، ءدام ريزىق ايداسا قايدا بارمايدى»تۇرىپ: 
 بىرء مەنىڭ بولسا، والي». دەيدى—،«جۇرمىن جوعالتىپ پىشاق التىن بىر»ء: باال. سۇرايدى دەپ—«جۇرسىڭ؟

ۇرايدى، قۇس كورگەنىم جوق دەپ جاۋاپ س قۇسىنان قاتىن. قاتىن دەپتى—،«كورەيىن سۇراپ سودان بار، قۇسىم
بەرەدى. قاتىن قۇس جاۋابىن بايان ەتىپتى. باال العىس ايتىپ، قوشتاسىپ ارى قاراي تاعى ءجۇرىپ كەتەدى. بىرنەشە 

ورىپ سوعان كەلەدى. ۇيگە تالىپ شارشاپ، قاس قارايا، ەن داالدان ءبىر مۇنارالى اق ءۇيدى ك-كۇن ءجۇرىپ ءولىپ
جارىق، ساماالداي، الدىنا قاراسا ءبىر ورتا بويلى، تەرەڭ ويلى، اققۇبا، جاس، سۇلۋ -كىرىپ كەلسە، ءۇي ءىشى جاپ

كەلگەن كەلىنشەكتى كورەدى. كورىپ سالەم بەرەدى. كەلىنشەك قولىنداعى دومبىراسىن جارعا سۇيەپ، جىگىت سالەمىن 
ە ادام اتتاپ باسپايتىن، ەشبىر پەند»ل الىسىپ امانداسادى. سونان كەلىنشەك تۇرىپ: حوش كورىپ، قارسى الىپ قو

-دام»ء: ايتادى مىنانى باال. كۇلەدى تارتىپ ەزۋ ميىعىنان ايتىپ، ءازىل دەپ—،«كەلمەيتىن جەرگە نەعىپ كەلدىڭ؟
 دەپىز نە»: كەلىنشەك. دەپتى—،«بولعانىم تاپ ايداپ ءدامى ءۇيدىڭ ءسىزدىڭ بارمايدى، قايدا ادام ايداسا، ريزىق

. ادىايت ءبارىن ەتىپ بايان جوعىن جوعالتقان كورگەنىن، اياق-باستان باال. سۇرايدى ءجونىن دەپ—،«جۇرسىڭ؟
 ۇيىقتامايدى، نبولىگى بەس ۇيىقتاپ، بولىگىن ءبىر ءتۇننىڭ بار، قۇسىم ءبىر قاسيەتتى مەنىڭ»: تۇرىپ كەلىنشەك

قۇسىمەن تىلدەسىپ، قۇسى كورگەنىن،  كەلىنشەك. دەيدى—،«بوالر كورگەن سول كورسە بالكىم، سۇرايىن، سودان
ەن بۇگىن س»ءقازىر التىن پىشاق قايدا ەكەنىن، ءبارىن ايتادى. كەلىنشەك باالعا كەلىپ، قۇستىڭ جاۋابىن ايتادى: 

ەتى كۇندىك ازىق جاتىپ دەمال، مەنىڭ قۇسىم ۇلكەن بۇركىت قۇس، سەنى سول الىپ ۇشادى، مەن ەكەۋىڭە ج
ازىرلەيمىن، سوسىن مەنىڭ قۇسىما ءمىنىپ پىشاعىڭدى ىزدەپ تاباسىڭ، قۇسىم سەنى الىپ بارادى، پىشاعىڭدى تاپقان 

—،«سوڭ كەرى ماعان كەلەسىڭ، مەنى وزىڭە ايەل ەتىپ االسىڭ، وسىعان ۋادە بەرسەڭ، پىشاعىڭدى تەز تاباسىڭ
بەرىپ،  دىك ازىق ءپىسىرىپكۇن جەتى كۇنى كەلەسى. بەرەدى ۋادەسىن بولىپ الماق كەلىنشەكتى قۋانىپ، باال. دەيدى

قۇسىنا مىنگىزىپ، باالمەن ءسۇيىسىپ، قۇشاقتاسىپ جولعا اتتاندىرادى. كۇن ۇشىپ، ءتۇن ۇشىپ، كوك داريانىڭ بەرگى 
 لىپ ۇشار ءحالىمازىق جوق، سەنى ا»جاعاسىنا كەلىپ قونادى، ازىقتارى ءبىتىپ قارىندارى اشادى. قۇس تۇرىپ: 

ىن بىلمەي، سان ەتىنەن ءبىر ۇلكەن كەسەك ەت كەسىپ قۇسقا بەرەدى. قۇس ەتتى ىستەر نە باال. دەيدى—،«جوق
جەپ الىپ قۋاتتانادى. باال سانى اۋىرىپ شىداي المايدى، قۇس باالنىڭ سانىن قاناتىمەن قاققاندا قايتا ەت ءبىتىپ، 

ك داريانىڭ ارعى جاعىنا الىپ وتەدى. قۇس جەرگە قونىپ، باالعا كەڭەس باال جاي تابادى. سونان قۇس باالنى كو
انە، ورمان اراسىندا كورىنگەن ءۇيدىڭ ىشىندە سەنىڭ ايەلىڭ ءقازىر ۇيىقتاپ جاتىر، كوپشىگىنىڭ استىندا »بەرەدى: 

 دە، كىر». يدىدە—،«التىن پىشاق بار، ال ايەلىڭ شالقاسىنان ءتۇسىپ جاتىر، سەن وعان قىزىعىپ كەتىپ جۇرمە
قۇمىرسقا، باقا -شايان، قۇرت-كىرەرىڭدە ءۇي ايناالسى تولعان جىالن»يدى. دە—،«شىق كەرى دا، ال پىشاقتى

وسىنىڭ ءبارى سەنى ۇيگە جىبەرمەۋگە تىرىسىپ، قارسىالسار، سەن جاسقانباي ۇيگە كىرىپ بار، بۇل جاندىكتەر ءوز 
-رتشايان، قۇ-جىالن كەلگەندە، جاقىن ۇيگە باال. دەپتى—،«نمالىڭ، وزىڭە جاۋ ەتىپ سيقىرالپ ىستەپ قويعا

قۇمىرسقاالر ورمەلەپ جابىلىپ قارسىلىق كورسەتەدى، ءبىراق باال تايسالماي، تايىنباي ۇيگە كىرىپ بارادى، بارسا 
وپشىگىنىڭ ك قۇس ايتقانداي الدىندا شالقاسىنان ءتۇسىپ ايەلى ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن، ول ايەلىنە كوڭىلىن اۋدارماستان

ىشاقتى اكەلدىڭ پ»استىنداعى التىن پىشاقتى الىپ ەتىگىنىڭ قونىشىنا سالىپ ۇيدەن شىعىپ قۇسقا كەلەدى. قۇس: 
 پىشاعىن قونىشىنان باال دەيدى،—،«كانە». بەرەدى جاۋاپ دەپ—،«!اكەلدىم»: باال. سۇرايدى دەپ—،«بە؟

دى، بەرمەيجى جىالندار سەنى المايسىڭ، بارا ەندى سەن»: باالعا قۇس. قالىپتى ءتۇسىپ جوق قاراسا، دەپ االيىن
 دەپ كەنە ءتۇستى قايدا پىشاقتى ۇشىپ قالىقتاپ كوكتە. كەتەدى ۇشىپ دەپ—،«ەندى مەنىڭ ءوزىم بارىپ قارايىن

 ۇشىپ، قالىقتاپ ءارى ءتۇيىلىپ، قۇس بۇركىت. قالىپتى ءتۇسىپ جاعىنا ىشكى تابالدىرىعىنىڭ ەسىك پىشاق قارايالسا،
ۇمىرسقاالردىڭ قارسىلىعىنا قاراماي تومەندەپ ۇشىپ، ءتۇيىلىپ، ق-قۇرت شايان، جىالن، ۇشىپ، قالىقتاپ بەرى

تىرناعىمەن ءبۇرىپ ءىلىپ التىن پىشاقتى الىپ، ارەڭ دەگەندە قۇتىلىپ جولداسى باالنى تاۋىپ، ازىراق كەڭەسكە 
ەگەر سەن اكەڭنىڭ ءسوزىن تىڭداعان بولساڭ، مەنى ءبۇيتىپ : »كەلەدى. پىشاققا ءتىل ءبىتىپ، باالعا مىنانى ايتادى

جوعالتپاعان بوالر ەدىڭ، سەن اكە ءسوزىن ۇمىتىپ، ماعان ساالق قارادىڭ، سوندىقتان سەن مەنى قونىشىڭا سالىپ 
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الي ىالىپ شىققاندا مەن، مىنە، ءتۇسىپ قالدىم، تەك مىنا قۇس كومەگىمەن ساعان قايتا كەلدىم، ەگەردە بۇدان ب
 مىنىپء قۇسقا باال سونان. دەپتى—،«جوعالتساڭ، تابام دەپ ويالما، مەن ساعان بۇدان بۇالي تاپتىرمايمىن، جوقپىن

 امان نىڭباال شەككەلىن. كەلەدى كەلىنشەككە جاس يەسى قۇس ماناعى ەرىپ سوڭىدا ايەلى قولىندا، پىشاعى الىپ،
ىپ، شىرىن ءسۇي قادالىپ سۇلىكتەي قۇيىپ، كوڭىلىنەن ويىپ، اۋزىنان قۇشاقتاپ، شىعىپ قارسى قۋانىپ، كەلۋىنە

ساسپاي كەلىنشەك ۇيىنە ءبىر جۇما دەمالىپ، كەلىنشەكتى ماپەلى ەتىپ -االدى، سۇيىسپەندىك نۇرىن االدى. باال اسپاي
رگە جولعا شىعىپ، بىوڭعا، ءوز ايەلىن سولعا الىپ جاتادى. كەلىنشەك ازىرلەنىپ جۇگىن جيناپ، وسى باالعا كۇيەۋگە 

ساۋ شەشەسىنىڭ ۇيىنە كەلەدى. شەشەسى -كوپتى مول ءجۇرىپ، امان-شىعادى. بىرنەشە كۇن جول ءجۇرىپ، ازدى
قايعىمەن قان جۇتىپ، ۋايىممەن ءزار جۇتىپ، باالسىنىڭ كەلگەنىن دە بىلمەي قالىپ، باالسىن كورگەندە كوڭىلى 

، اقاتشىلىققا قايتا كەلەدى. حان باالنىڭ قىزىن تاۋىپ اكەلگەنىن ەستىپتولىپ، شەرلى دەرتىن ىشتەن جويىپ، باياعى ر
 «ەندى ەلدى سەن بيلە، مەن قارتايدىم»ەلىن جيىپ توي جاساپتى. سونىمەن حان كۇيەۋ باالسىنا تاعىن بەرىپ، 

. باال ەلگە تىدەپ، كۇيەۋ باالسىن ەلدىڭ باسى ەتىپ تاققا وتىرعىزىپ، ءوزى سودان كوپ كەشىكپەي دۇنيەدەن ءوتىپ
حان بولىپتى. سوڭعى العان كەلىنشەگى جۇكتى بولىپ، توعىز اي دەگەندە التىن ايدارلى، كوركى كۇندەي اجارلى ەگىز 
ۇل تۋىپتى. باال ورنىمدى باسار ۇرپاعىم دەپ قۋانىپ، ەكى ۇلىنا ارناپ ات شاپتىرىپ، جۇرتىن جيناپ، بالۋان 

ەك جۇقا ادامدارىنا كوم-وقتىعىن باستان وتكىزگەندىكتەن ەلدىڭ جوقكۇرەستىرىپ، توي قىلىپتى. ءوزى ءومىر ج
بەرىپ، الىم سالماي، سالىق الماي، حان قازىناسىندا باردى ءوز قولىنان ءبولىپ ەلىنە ۇلەستىرىپتى. تايپا ەل راز بولىپ 

ىپ ەر جەتىپ، اڭ دەپ اڭىز ەتىپتى. سونىمەن ەكى ۇلى ءوس« جاس حان بولسا دا جايدارلى، حالقىنا ءقادىرلى»
اۋالپ، قۇس اتىپ ساياتتىق قۇرىپ ءومىر وتكىزىپ ءجۇرىپتى. جاس حان ۋاقىت كەلىپ، ورنىن باالسىنا قالدىرىپتى. 
ۇلكەن دەپ ەسەپتەپ جەرگە بۇرىن تۇسكەنىنە ەل بيلەتىپ، كىشىسىنە تەڭ بيلەتىپ، ءوزى دۇنيەدەن ءوتىپتى. اسىلدان 

ەگەندەي ەكى باالسى دا اقىلدى، ادىلدىكپەن ەلىن بيلەپ، ۋاقىت كەلىپ دۇنيەدەن تۋعان اسىل، دانادان تۋعان اقىل د
 ءوتىپتى.

 . مولدا، ۇستا، تىگىنشى67
 ءتۇن الماي، جەتە جەرىنە باراتىن جاتىپ، كەلە بولىپ جولداس ۇشەۋى—ءبىر مولدا، ءبىر ۇستا، ءبىر تىگىنشى 

ۋ بىرە اۇيىقتاس دە ۇشەۋى ەكەن، بار نارسەسى جاتقان كەلە ارتىپ. كەتىپتى قونا جەرگە ءبىر سوڭ كەتكەن بولىپ
اكەتىپ قاالر دەپ، كەزەكپەن قاراۋىل قويىپتى. ەڭ الدىمەن ۇستانى قاراۋىل قويىپتى. ۇستا جالعىز ءوزى زەرىگىپ، 

وسىن س ۇيقىسى كەلگەن سوڭ ءبىر ۇلكەن اعاشتى كەسىپ الىپ، ادامنىڭ دەنە ء)مۇسىنىن( اينىتپاي جاساپ شىعارىپتى.
م بۇدان كەم مەنىڭ ونەرى»تىگىنشىنى وياتىپ، ءوزى ۇيقىعا كىرىسىپتى. تىگىنشى اعاشتان ىستەگەن ادامدى كورىپ 

دەپ، دەرەۋ ادەمى كيىم تىگىپ، اعاشقا كيگىزەدى. اعاشتا تەك جان جوق بولعانى بولماسا، ادامنان اينىمايدى. « بە
بۇالر ونەرىن »دى. مولدا اعاش ادامدى كورىپ تاڭ قاالدى. تىگىنشى مولدانى وياتىپ، ءوزى ۇيقىعا كىرىسە

 دەپ قايعىرىپتى مولدا.« كورسەتىپتى، ەندى مەن قايتەم
دەپ قۇدايعا جالىنىپ جىالپتى. قۇداي كوز جاسىن قابىل الىپ، « ەندى وسى اعاشقا جان بىتىرسەڭ ەكەن»سوسىن 

 .ونشالىق، بەتىنە قاراساڭ كوزىڭنىڭ ءجۇزى تايادى ەكەناعاشقا جان ءبىتىپ، ءبىر سۇلۋ قىز بولىپتى. سۇلۋلىعى س
تاڭەرتەڭ ۇستا مەن تىگىنشى ويانىپ، ءبىر سۇلۋ قىزدى كورەدى. ەكەۋى بۇعان جان بىتكەنىنە تاڭ قاالدى. ۇشەۋى 

ك جوق، مەن االم، ەڭبە»دەيدى. ەكىنشىسى « مەن االم، ەڭبەك مەنىكى»قىزدى بىرىنەن ءبىرى قىزعانادى. بىرەۋى 
—«جوق، مەن االم، مەن بولماسام، وعان جاندى كىم ساالدى؟»دەيدى. ەڭ سوڭىندا مولدا ورشەلەنىپ « ەنىكىم

 شىعىپ قاراپ ءبىر اجارىنا-بەت قىزدىڭ قازى. بارادى قازىعا ءبىر جۇگىنۋگە الماي كەلىسە ۇشەۋى. دەيدى
 قايدان مۇنى سەندەر. التقانمىنجوع بۇرىن جىل ءۇش بۇدان قىزىم، مەنىڭ مىناۋ ويباي،»: ۇرەيلەنگەندەي

 . بۇل بىتىمگە كونبەي تورتەۋى حانعا كەلىپ جۇگىنىپتى.اقىرادى دەپ—«الدىڭدار؟
 زىمەو الدىڭدار، قايدان مۇنى سەندەر. جوعالعان بۇرىن جىل بەس بۇدان. عوي قالىڭدىعى باالمنىڭ مەنىڭ مىناۋ—

 .اشۋالنىپتى حان دەپ—بەرىڭدەر،
ەي لدا قۇدايعا جالىنىپتى. گۇلدمو دەپ—«بەرگەن جانىڭدى قايتىپ ال!»ۇشەۋى قوسىلىپتى:  ادىلدىك تابا الماعان

جايناپ تۇرعان قىز جانىنان ايرىلىپ سولعان بايشەشەكتەي، ەمەندەي قاتىپ، اعاش قالپىنا كەلىپتى. تىگىنشى ءوزى 
 تىككەن كيىمدى الىپ قويىپتى.

 .ۇرىپتى اتىپ الدىنا پاتشانىڭ اعاشتى ۇستا دەپ—!ال اق-سەن بولسا قالىڭدىعى باالڭنىڭ ما،—ء 
 . مۇستاقىم68

ەرتەدە مۇستاقىم دەگەن باي بولىپتى. ونىڭ ەركەك باالسى بولماپتى. ون بەس جاسار ايەل باالسى بولىپتى. بايدىڭ 
تا وتىز مىڭ بىر قوس-ءوزى پاتشادان اسقان باي بولىپتى. باي ساپارعا ءبىر شىققاندا وتىز قوسپەن شىعادى ەكەن. ءبىر

پ جولداستارى بار وتىز قوسپەنەن ساۋداعا شىعىپتى. تۇستىك سوم ساۋدا ىستەيدى ەكەن. كۇندەردىڭ كۇنىندە كو
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جەرگە بارىپ قونىپتى. تۇستە ەكى مالشىسى سۋعا بارا جاتقاندا قالىڭ ءشوپتىڭ اراسىنان ءبىر ادامنىڭ قۋ باسىن 
الي قا»كورىپتى. ول قۋ باسقا قاراسا، ەكى كوزىنىڭ ىشىنەن ەكى كوك ءشوپ شىققان. الگى ەكى مالشى تاماشاالپ، 

دەپ قاراپ، سۋ الىپ قايتا قايتقاندا باستى اينالدىرىپ تاعى دا قارايدى. قاراسا، قۋ باستىڭ ماڭدايىندا ءبىر « شىققان
مۇستاقىم باي، ءبىز سۋعا بارعان »جازۋ بار ەكەن. ءبىراق جازۋدى ەكەۋى وقي الماي، مۇستاقىم بايعا الىپ كەلەدى. 

باستى كورىپ ەدىك، كوزىنىڭ ىشىنەن شىعىپ تۇرعان كوك ءشوپتى كورىپ، ەدىك، سوندا كەتىپ بارا جاتقاندا قۋ 
. وقىدى جازۋدى الگى مۇستاقىم. دەدى—،«قايتا قايتقاندا ماڭدايىنداعى جازۋدى كورىپ، سىزگە وقىتۋعا الىپ كەلدىك

ى. ا سالىپ الدشانتايعوق تالقانداتىپ، دە ورتەدى. دەدى «ورتەشى باستى مىنا» سوسىن دا، تامساندى دا، وقىدى
سونان سوڭ تۇستەندى دە، مۇستاقىم باي دا كوشىپ كەتتى. نە زامان ساۋداسىن ىستەدى دە، ۇيىنە قايتىپ كەلدى. 
قايتىپ كەلىپ، وقشانتايدى ساندىعىنا سالدى. ءوزى دە ساۋداسىن ىستەدى دە، تاعى ساپارعا كەتىپ قالدى. باعاناعى 

ن سەگىزگە كەلىپ قالدى. ەركەلىكپەن ساندىقتىڭ ءبارىن اقتارىپ قاراپ و-ون بەس جاستاعى ايەل باالسى ون جەتى
ءجۇردى. قاراپ جۇرگەن ۋاقىتتا الگى وقشانتايدى تاۋىپ الدى. الگىنىڭ نە ەكەنىن بىلەيىن دەپ ءدامىن تاتتى. دامىنەن 

اراق  ى بالقىپ،ەشتەڭە بىلىنبەدى. سونان سوڭ الگىنىڭ ءيىسى بار ما ەكەن دەپ يىسكەدى. يىسكەپ ەدى، بوي
اپىراي، مىناۋ ءبىر ءدارى نە قىلعان كۇشتى ەكەنىن بىلمەيمىن، ساعان اكەم »ىشكەندەي ءيىپ كەتتى. سونان سوڭ: 

 ىمگەەشك قويعان، ساقتاپ جاقسى ءبىر اكەڭنىڭ»: شەشەسى سوندا. سۇرادى شەشەسىنەن دەپ—،«ايتىپ پا ەدى
 ەيىنك يىسكەگەننەن سونى. دەدى—،«باياعىداي، ورنىنا سالىپ قوي، عوي ءدارىسى جۇرگەن تۇيىپ-ءبۋىپ ايتپاي

 نشابويى ءامىرى پاتشانىڭ ول زامانىندا پاتشا دەگەن سۇلەيمەن تاق ۋاقىتتا، ول. قالدى بولىپ قابات ەكى قىز
ادى ەكەن. قىزاس دارعا دە ەكەۋىن مەن باالسى تاپقىزىپ، دا بولسا قايدان بولسا، تاباتىن باال كۇيەۋسىز بويجەتكەن

سول ۋاقىتتا پاتشانىڭ امىرىنەن قورىققانىنان بايدىڭ ايەلى ءوزىنىڭ ىشىنە جاباعى تىعىپ ەلگە ءماشھۇر بولىپتى. سونان 
كۇنىنە جەتىپ ءبىر ۇل تاپتى. قىزىن باسقا ءبىر ۇيگە كىرگىزىپ جىبەرىپ، الگى تاپقان باالنىڭ ۇستىنە -قىزى اي

باي، وي»ەردەن ايەلدەردى شاقىرتتى. ايەلدەر كەلسە، باالسى باقىرىپ جاتىر. ءوزى وتىرىپ كىندىك كەسۋگە ەلد
شۋ كەلەدى، باالنىڭ كىندىگىن كەسىپ االدى. بايدىڭ بايبىشەسىن -دەپ، قاتىندار ۋ« بايدىڭ ايەلى بوسانىپتى

لتى اي ا كەتكەلى اسايران ىستەدى. سول ۋاقىتتا مۇستاقىم بايدىڭ ساۋداع-تاماشاالپ، شىلدەحاناسىن جاساپ، ساۋىق
 اق، الدىنان ءۇش-دەپ، ءبىر كۇنى حابارىن ەستىدى. كەلە جاتىر دەگەن سوڭ«باي كەلە جاتىر»بولعان كەزى ەدى. 

ءسۇيىنشى  دەپ« ايەلىڭ ەركەك باال تاپتى»كۇنشىلىك جەردەن ءسۇيىنشى سۇراۋعا ءبىر كىسى كەتتى. بايعا بارىپ 
عاناق جۇك بەردى. سونان سوڭ باي ۇيىنە كەلسە، باالسى تۋعالى التى اي سۇرادى. باي قۋانعاننان توعىز تۇيە تو

ايتادان دەپ، ق« ايەلدەر نەمەنە توي ىستەدى دەيسىڭ»بولعان ەكەن، باالسى تالپىنىپ وتىر ەكەن. باي قۋانعاننان 
ى. باال جەتت قىرىق كۇن تويىن، وتىز كۇن ويىن جاساپ، ات شاپتىردى. سونان سوڭ باالسى بەس جاسقا كەلىپ ەر

بەس جاسقا جەتىپ ەر بولعان سوڭ، مولداعا وقۋعا بەردى. تاڭەرتەڭ وقىعان باالسىن كەشكە مولداسى ەرتىپ الىپ 
 مەنىڭ باال بۇل»: مولدا سوندا. سۇرادى دەپ—«باالم قاالي، جاس بولىپ وقۋ وقي المادى ما، قاالي؟»كەلدى. 

وزىڭىزدىڭ وقۋىڭىزدى بىتىرگەن بولسا، ارتىق وقىت دەپ، »ڭ ءسو ونان. دەدى—،«بىتىردى وقۋىن ونەرىمنىڭ ءوز
تۇنى -دەپ، اقشا بەردى. باالسى كۇندىز« تىالشارلىققا مالدى باعااليمىز عوي»دەدى. سونان سوڭ ء« ايتا االمىز با

با دەپ  انۇيىقتاماي قاعاز جازاتىن بولدى. مۇستاقىم باي بۇل شال بەرگەن باالنى تۇندە دە وقىتتىم دەپ ەدى، سون
وقۋ  باالم»قورقىپ ءجۇردى. باال سەگىز جاسقا كەلدى. سەگىز جاسقا كەلگەن سوڭ مۇستاقىم بايعا وي ءتۇستى. 

وزىمنىڭ ونەرىم نە، باياعى ساۋدا جاعى، »دەدى. ء« وقىپ، حات تانىدى. ەندى باالما ءوز ونەرىمدى ۇيرەتەيىن
تانىتسام دەدى. باياعىداي وتىز قوسپەن باسقا پاتشالىققا  دەدى. باياعى ەل تانىتسام، جۇرت« وسىنى ۇيرەتەيىن

 باالسىمەن جۇرمەك بولدى. ءجا، ال ەندى، باسقا پاتشاعا بەت الىپ ءجۇرىپ كەتتى.
بۇل جۇرە تۇرسىن، ەندى الدىڭعى پاتشادان ءبىراز اڭگىمە ايتالىق. الدىڭعى پاتشانىڭ جيىرما قاتىنى بار ەكەن، جيىرما 

قوينىنا الىپ جاتادى ەكەن. كۇندىز تۇنەگەن ءبىر ايەلىن سەيىلگە الىپ شىعادى. سەيىلگە وزىمەن  قاتىنىن كەزەكپەن
سەگىز جاستاعى باالالردى الىپ شىعادى ەكەن. باالالردىڭ ويناۋىنا ءبىر كولدەن سۋ بۇرىپ اكەلىپ -بىرگە جەتى

ڭ تاماشاسىنا پاتشا ايەلىمەن ەكەۋى قاراپ قويادى ەكەن. سول بۇالقتان باالالر بالىق ءسۇزىپ وينايدى ەكەن. سونى
وتىرادى ەكەن، جيىرما قاتىنىن دا وسىالي سەيىلگە الىپ شىعىپ جۇرەدى ەكەن. ءبىر كۇنى ۇلكەن بايبىشەسىن سەيىلگە 
 الىپ شىقتى. باعاناعى باالالر بالىقتى ءسۇزىپ الىپ، ءبىر سۋى بار شۇڭقىرعا جينايدى ەكەن. تۇسكە تاماققا قايتارىندا

 دا الىققاب دا، باالالرعا بايبىشەسى سوندا. ەكەن دەيدى—،«بالىعىڭدى ولتىرمەي سۋعا سالىڭدار»باالالرعا پاتشا: 
 :ايتتى پاتشا. قارامايدى ەشبىر

—قارامايسىڭ؟ ەنەگ وعان بار، ءتۇرلىسى نەشە بالىقتىڭ قارامايسىڭ؟ وينىنا باالالردىڭ سەبەپتەن نە بايبىشەم، ەي،—
 قىتتا بايبىشەسى تۇرىپ ايتتى:ۋا سول. دەدى
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. دەدى—عار،شى بار زيناقورى ءھام شىعار بار دا جامانى دا، جاقسىسى بالىقتىڭ قارايىن، نەسىنە بالىقتىڭ بۇل مەن—
 بۇل» ،كورىپ الگىنى پاتشا. كۇلدى ادامشا ساق-ساق تۇرىپ تىك سۋدا اققايران ءبىر كەلگەن سيداالۋ ۋاقىتتا سول

پ كەتتى. سونان سوڭ پاتشا ۇيگە قايتىپ كەلدى دە، سارايىنا كەلىپ حالقىن، ۋازىرلەرىن، شوشى دەپ «عاجاپ نە
مەن ءبىر تاماشا عاجايىپ نارسە كوردىم. مەنىڭ جيىرما قاتىنىم بار، »بەكتەرىن جيدى. جيىپ الىپ حالىقتارىنا: 

، قاتىنىم ەيىلگە الىپ شىعىپ ەدىمجيىرماسىن جيىرما كۇن سەيىلگە الىپ شىعاتىن ەدىم، بۇگىن ۇلكەن قاتىنىمدى س
جيىرماڭا جيىرما كۇن تۇنەۋشى ەدىم، سەن »باالالردىڭ ويىنىنا ەشبىر قارامادى. سونان سوڭ مەن قاتىنىما ايتتىم: 

وعان كوڭىلىڭ تولماي ءجۇر مە، ول ءادىل ەمەس پە، بولماسا نەگە قارامايسىڭ مىنا تاماشاعا. وزەننەن ءبىر بۇالقتى 
. ەدىمد—،«م، نەشە ءتۇرلى بۇلبۇلداردى سايراتىپ قويدىم، سوالردىڭ تاماشاسىنا نەگە قارامايسىڭبۇرىپ اكەلدى

 ۋاقىتتا سول. دەدى—،«شىعار بار دا جامانى دا، جاقسىسى قارايىن، نەسىنە بالىقتىڭ بۇل»: ايتتى قاتىنىم سوندا
—،«ە سەبەپتى كۇلدى، وسىنى تابىڭدارن ول. كۇلدى ساقىلداپ شىعارىپ باسىن سۋدان اققايران كەلگەن سيداالۋ

 .ايتتى حالقىنا دەپ
ال ەندى وسىنى تاپقان كىسىگە استىمداعى تاعىمدى، باسىمداعى »حالقى ارى ويالنىپ، بەرى ويالنىپ تابا المادى. 

 ىدىرق ءبىرى قىرىقتىڭ». المادى تابا ەشكىم دا سوندا. شاشتى جار دەپ—،«ءتاجىمدى، جالعىز قىزىمدى بەرەمىن
 باي ممۇستاقى ۋاقىتتا سول. دەپتى—،«دەپ، باسقا پاتشادان دا كەلگەن بولسا دا ماعان جولىقتىرماي جىبەرمەڭدەر

 سول ەدى، ايتىپ بىرەۋ بايعا ءسوزىن الگى پاتشانىڭ وتىرعاندا اڭگىمەلەسىپ. ەدى كەلىپ شاھارعا سول قىلىپ ساۋدا
 :ايتتى تۇرىپ باالسى ۋاقىتتا

 ىكىس كەلگەن الگى ءسوزىن باالنىڭ. دەدى—ەكەن عوي، ءبىر پاتشا حالقى تابا المادى، ءسوز اۋىز اق-بىر—ء 
 ەكەن وزءس اۋىز اق-بىر»ء باالسى ساۋداگەردىڭ ءبىر پاتشادان بوتەن ءبىر وسىنداي. ايتتى بارىپ پاتشاعا ەستىپ،

ان كەيىن مۇستاقىم بايدى ود. دەدى—،«الدىرىڭىز شاقىرىپ تابادى، دا قىلسا نە وسىنى باال سول. دەدى «عوي
. دەپتى. سول ۋاقىتتا پاتشا قايعىرادى« بىر پاتشا حالىق تابا الماعاندا، مەن قايدان تابامىن»شاقىرىپ سۇرادى. ول ء
دەدى. سونان سوڭ باالنى اكەلۋگە بۇيرىق بەردى. مۇستاقىم مۇنى ەستىپ « باالسى تابادى»سوندا باعاناعى كىسى 

 نىو. دەدى—،«تاقسىر، باالم ەركەلىكپەنەن ايتادى. ون ءۇش جاسار باال نەنى بىلەدى ويباي،»شوشىپ كەتتى. 
 وزىء بۇنىڭ» تۇرىپ باال. سۇرادى دەپ «با تاباسىڭ سونى» باالدان اكەلىپ، شاقىرتىپ باالنى. جوق تىڭداعان

. دەدى—،«دا ايتامىنالدىن حالىقتىڭ جي، حالىقتى شەشپەيمىن، جەردە بۇل بۇنى مەن». دەدى «ءسوز ايگىلى ءبىر
 بۇنى»: تىايت پاتشاعا باال كەيىن، جينالعاننان جۇرت. االدى جيعىزىپ حالىقتى بارشا كۇندە ءبىر پاتشا سوڭ سونان
 يعاالرىنوق باعاناعى اۋەلى پاتشا. دەدى—،«وت ايتىپ الدىندا جۇرتتىڭ بەرۋىڭىزدى نارسە قانداي كىسىگە تاپقان
تاقىتىمدى، ءتاجىمدى، جالعىز قىزىمدى بەرەيىن جانە جۇرتىمدى بيلەتەيىن دەگەنمىن.  كىسىگە تاپقان وسىنى». ايتتى

—«تاقسىر، ءسوزىڭىز ەكى مە، ءبىر مە؟»ونى ەستىپ باال ورنىنان ۇشىپ تۇرا كەلدى: «. سول ايتقانىم ايتقان
 شاپات. دەدى—«بەر! ىڭىزدىورن بولسا، ءبىر سوزىڭىز»ء: تۇرىپ جەردە سول باال. دەدى—«!بىر»: پاتشا. دەدى
 قاتىنىڭىزدىڭ جيىرما»: سۇرادى باال پاتشادان ۋاقىتتا سول. بەردى ءتاجىن. ءمىندى تاققا باال. بەردى ورنىن

 كانيزەگىمەن جيىرما قاتىندى جيىرما بولسا، بار». دەدى—،«بار»: پاتشا. دەپ—«ما؟ بار كانيزەكتەرى
-وزىن اۋىستىرماي كانيزەگىن ەرسىلى-وزدى»پ اكەلدى: ءشاقىرى قىرقىن كانيزەگىمەن بارىپ. دەدى—،«شاقىر

. ىدەد شەشىندىر كانيزەگىن بايبىشەسىنىڭ ۇلكەن سوڭ سونان. دەدى—،«قارسىلى جۇرگىزدىرىپ وتىرعىز
. دەدى—وقيعا؟ نە بۇل»: قاراپ پاتشاعا باال. شىقتى بولىپ ەركەك كانيزەكتەرى جيىرما... ەدى جاتىر شەشىندىرىپ

-وز باسىنداعى بوعىن كورمەي، كىسى باسىنداعى شوعىن كوردى»يراننىڭ كۇلۋ سەبەبى وسى ەدى. ءاققا باعاناعى
 ءوزىڭ ۇنىب ەندى پاتشا،. ەدى كۇلىپ سەبەپتى وسى. ەدى قاتىنى پاتشاسىنىڭ بالىقتىڭ اققايران ول. دەدى—«اۋ!

 .دەدى—«قىالسىڭ؟ قاالي
 پاتشا ايتتى:

 پاسى دارعا دا قىرقىن» باال ۋاقىتتا سول. دەدى—زاسىن ءوزىڭ بەر،جا بۇنىڭ. تتىجە ساعان كەتتى، مەنەن—
 حالىق. قالدى تۇرا باال ورنىنا پاتشانىڭ. تارقادى سونىمەن جۇرت. ءولتىرتتى دا قىرقىن جەردە سول. دەدى «ءولتىر

ڭ كۇلگەنىندە . بالىقتىايرىلدى جۇرتىنان ءھام قىزىنان پاتشالىعىنان،»: ايتتى حالىقتار. اينالدىردى وسەككە پاتشانى
ا، سەنىڭ باالڭ وسى كۇندە پاتش»پاتشا وسى سوزگە شىداي الماي، مۇستاقىمدى شاقىرىپ الدى. « جۇمىسى نە ەدى؟

اق مەن، مەنىڭ حالقىم باسىنا -باالم پاتشا دەپ، كوڭىلىڭدە دانەڭە جوق. سەنىڭ باالڭدى پاتشا قويعان جالعىز
عان جوق ەدى. ەگەر دە مەن اشۋالنسام ەكەۋىڭدى دە ولتىرەمىن. وسى باال سەنىڭ ءوز باالڭ كوتەرىپ پاتشا قوي

 ءسوز گىندەيال پاتشادان ۋاقىتتا سول. دەدى—،«ەمەس، شىنىڭدى ايت، ايتپەسە، شىنىڭدى ايتپاساڭ، باسىڭدى االمىن
وڭ . سونان سدەدى—،«سەندىرەمىن قاالي پاتشانى مەن». كەلدى جىالپ باي مۇستاقىم باالسىنا سوڭ، ەستىگەن

 باالسى ايتتى:
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 دەپ نە بولسا، ءسوز اۋىز بىر»ء: اكەسى! پە ەمەس ءسوز اۋىز اق-ءبىر. قورقاسىڭ وزگەگە جوقتان اكە، اي،—ء 
 .دەدى—،«ۇيرەت بولسا اقىلىڭ بەرەمىن، جاۋاپ

 سوندا باالسى ايتتى:
 دەدى. مۇستاقىم الگى ءسوزدى ەستىپ—قۇتىالسىڭ، سەن سوندا ايت، دەپ ايان اناعا كۇمان، اتاعا ءبىتۋى باالنىڭ—

 بىتۋىء باالنىڭ مەنشە تاقسىر،». دەدى—،«سوزىڭ بولسا، ايت»دەدى. پاتشا تۇرىپ: ء« دات»الىپ پاتشاعا كەلىپ 
 ەنم قاتىنى بايدىڭ مۇستاقىم. دەدى—،«اكەل شەشەسىن مەن باال بولسا، والي». دەدى—،«ايان اناعا كۇمان، اتاعا
 باال اسوند. دەدى—«مەن قاالي ايتامىن؟». سونان كەيىن شەشەسى باالدان بارىپ سۇرادى: الدىرتتى ەكەۋىن قىزى
 تاقىممۇس سوڭ سونان. «ايت راسىن بىلگەنىڭنىڭ-كورىپ—دەدى،—شەشە، بارادى، ورنىنا ادال تۇبىندە»: ايتتى
 ى:سۇراد ءسوز ايەلىنەن مۇستاقىمنىڭ پاتشا. كەلدى ۇيىنە پاتشانىڭ قىزىمەن قاتىن، باي
 :ايتتى ايەلى مۇستاقىمنىڭ ۋاقىتتا سول. دەدى—ايت، شىنىڭىزدى با؟ باالڭىز ءوزىڭىزدىڭ باال وسى—
 ىرعانوت مىنا. ايتايىن شىنىمدى تاقسىر، سوڭ، دەگەن ايت ءسىز. باالسى باالمنىڭ ەمەس، باالم ءوزىمنىڭ باال—

اندىقتان ساندىق قويماي اقتارىپ ءجۇرۋشى ەدى. س ەركەلىكپەن باالم. بىلمەيدى ءجايىن باالنىڭ بۇل باي مۇستاقىم
ءبىر كۇنى ساندىقتان قاعازعا وراعان ءبىر اق ءدارىنى تاۋىپ الىپتى. ءدامىن تاتىپ كورگەن ەكەن، ەشبىر ءدامى جوق، 

پا، ساعان ا»وڭ ماعان باالم ايتتى: يىسكەپ قالعان ەكەن، ونە بويى اراق ىشكەن قۇساپ بالقىپ كەتىپتى. سونان س
 ڭاكەڭنى»: ايتتىم مەن كەيىن ودان. «ءدارى كۇشتى قىلعان نە بۇل—دەدى،—ايتقان اكەمنىڭ ءدارىسى نە دارى،

 بولىپ تەكىقابا قىزىم دارىدەن يىسكەگەن ول. دەدىم—،«قوي سالىپ ورنىنا بۋىپ قايتادان شىعار، ءدارىسى كۇشتى
جايىن  ول ءدارىنىڭ»ستاقىم باي سانىن ءبىر سالدى: مۇ ۋاقىتتا سول. دەدى—تۋعان، قىزىمنان مىنا باال وسى. قالدى

مەن ايتايىن. ەرتە كۇندە ساۋدا قىلىپ بارا جاتىپ، ءبىر ادامنىڭ قۋ باسىن تاۋىپ الدىم. باسقا قاراساق، ماڭدايىندا 
رى كۇنىمدە قىرىق كىسىنى اجالدان قۇتقاردىم. وزىم داعىستان دەگەن كىسى ەدىم، ءتى»جازۋى بار. جازۋعا قاراسام، ء

ىق دەپتى. ونان كەيىن ءتىرى كۇنى قىر« ەندى ءوزىم ءولىپ جاتقان قۋ باسپىن، قىرىق كىسىنىڭ اجالى ەندى مەنەن
كىسىنى ولىمنەن قۇتقارعان شىعار. ەندى ءوزى قۋ باس، قاالي قىرىق كىسىنى ولتىرەدى دەپ، مۇنى سىنايىن دەپ 

ورتەتتىم، تەمىر كەلىگە سالىپ تۇيگىزدىم. ابدەن تالقانداتتىم. ءسۇيتتىم دە، ساندىققا سالدىرتتىم. مىنانى وتقا سالىپ 
 «.قاراشى ەندى، تاماشا، مىنا قىرىق كىسىنىڭ اجالى وسىالي كەلدى

ن اتىسەنىڭ دە باالڭ ەمەس، مەنىڭ دە باالم ەمەس، عايىپتان پايدا بولعان ەكەن، بۇنىڭ »سونان سوڭ پاتشا: 
ىن پاتشا الدى. عايىپتىڭ شەشەس-عايىپ الدى. ەبىنى-تىپ، پاتشانىڭ قىزىن ەبىنىءسوي. دەدى—،«ەبىنىعايىپ قويايىق

 ءسۇيتىپ، وسىنداي وقيعامەن ءبىر پاتشا ءوتىپتى.
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تى باالنى مەن جەتى ۇلى بولىپتى. جەەرتە، ەرتە زاماندا ءبىر قىستاقتا ايسۇلۋ اتتى ايەلدىڭ ءسىڭىرى شىققان كۇيەۋى 
باعۋ ءۇشىن ايسۇلۋدىڭ كۇيەۋى قۇدايدىڭ قۇتتى كۇنى اتىزعا بارىپ، ەڭبەك ەتىپ، ءتۇن جامىال ورالسا، ايسۇلۋ ءار 
كۇنى تابانىنان توزىپ، وزەننەن سۋ تاسىپ، توعايدان وتىن اكەلىپ، تاماق جاساۋ سياقتى كۇنى بويى ءۇي جۇمىسىن 

ءامىر بولمايدى ەكەن. ال، والردىڭ جەتى ۇلىنىڭ جالقاۋلىعىنا جاھان دا جان جەتپەيدى ەكەن. ىستەپ، جانىنا 
شەشەسىنە والردان قايىر بولماپتى. قاسىرەت شەككەن انا قۇدايدان قۇلشىلىق قىلىپ، -كۇيزەلگەن كۇندەرىندە دە اكە

دەپ  «االڭ قارا جانىمىزعا قايىرىمدى بولسىناۋ، بىزگە تاعى ءبىر باال بەرە گور! بەرگەن ب-قۇداي»قۇلدىق ۇرىپتى: 
 جىالن قۇالشساال ەمەس، باال—تىلەنىپتى. كۇندەردىڭ بىرىندە ايسۇلۋ جۇكتى بولىپتى. باال كورەدى. كورگەن باالسى

. بولىپتى عايىپ ەنىپ، توعايعا دا شىعىپتى ۇيدەن باۋىرالپ، جەر سالىسىمەن تۋىال ول ۇستىنە ونىڭ. شىعىپتى بولىپ
النىڭ باال ەمەس، جىالن ەكەنىن، ونىڭ تاعى كەتىپ قالعانىن كورىپ، با تۋعان وزىنەن ايسۇلۋ سورماڭداي لدەنەجە

ءتىپتى دە قايعىعا باتىپتى. ءسويتىپ، ءوزىنىڭ باقىتسىزدىعىنا بوال، بىرنەشە كۇن كوزىنىڭ جاسى قۇرعاماپتى. ءبىر 
ۇنشا شەشە، مەن ءۇشىن م»زىنىڭ قوينىندا جاتقان ەكەن: كۇنى ايسۇلۋ ءتۇس كورىپتى. تۇسىندە جىالن باالسى ءو

قانداي »ى. دەپتى باالس« قايرات شەككەنىڭىز نە؟ مەنى قارعىس اتقان. سوندىقتان جىالنعا اينالىپ، تۋىلىپ وتىرمىن
 نيەدەندۇ سول. ەدىم ادام اسقان باسىمنان بايلىعىم بۇرىن مەن». ايسۇلۋ سۇراپتى دەپ—«قارعىسقا قالىپ ەدىڭ؟

سۇتىن ەمىزگەن اناما دا سوقىر جارماق ۇستاتپادىم. بايلىعىم باسىمنان اسىپ، ء اق ءتىپتى پەندەگە، جان دا ەشقاشان
توگىلىپ جاتسا دا شەشەم اشتىقتان ءولدى. مەنىڭ بۇل كۇنامدى قارا جەر كوتەرمەيدى عوي. سوندىقتان مەنىڭ 

كەلىپ، بارماعىمدى تىستەپ وتىرمىن. ەندىگى جەردە مەن ءار كۇن سايىن  ارۋاعىم جىالنعا اينالىپ، بۇل دۇنيەگە قايتا
ەپ سۇراپتى د« بىر سۇيەم التىن دەيسىڭ بە؟»دەيدى جىالن. ء« سىزگە ءبىر سۇيەم التىن، بەرىپ كۇنامدى جۋماقپىن

ى ءسۇت پ، ءبىر شىنسوالي، ءار كۇنى ءبىر سۇيەم التىن بەرەم. ەرتەڭنەن باستاپ مەن ءار كۇنى ۇيگە كەلى»ايسۇلۋ. 
 «ىشەم. ءسۇتتى ءىشىپ بولعان كەزدە، ءسىز مەنىڭ قۇيرىعىمنان ءبىر سۇيەم كەسىپ الىڭىز. ول دەرەۋ التىنعا ايناالدى

جوق، شەشە، ول ماعان بيت »دەپتى ايسۇلۋ. « اۋ، بۇيتسەم سەن بەينەت كورەسىڭ عوي-باالم»دەپتى جىالن. 
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ن. تۇسىنەن ويانعان ايسۇلۋ جىالن ءۇيدىڭ ءبىر بۇرىشىندا جاتپاسىن دەگەن دەپتى جىال« شاققان قۇرلى دا بولمايدى
ويمەن توڭىرەگىن بايقاستىرا باستاپتى. ءبىراق والي بولماي شىعىپتى. كورگەن ءتۇسى سول قالپى ەسىندە قالعان 

نى ءسۇتتى ەدەنگە ىر شىايسۇلۋعا جىالننىڭ سوزدەرى راستاي سەزىنىپتى. كەلەسى كۇنى ول شىلپىلداعان شىپىلدەگەن ءب
قويىپتى دا جىالندى توسىپ وتىرىپتى. كوپ وتپەي جىالن جەر باۋىرالپ كەلىپتى دە ءسۇتتى ىشە باستاپتى. ءىشىپ 

اعىن دەپ تۇرعانىن بىلە قويعان ايسۇلۋ، پىش« قۇيرىعىمنان ءبىر سۇيەم كەسىپ ال»بولعان سوڭ شەشەسىنە قاراپتى 
ەتىپتى. وسى كەزدە تۇسىندەگى ەڭ سوڭعى ءبىر اۋىز ءسوز ەسىنە ءتۇسىپ، پىشاقتى االدى. ءبىراق قولى قالتىراپ ك

الىپ، سىلتەپ قالعاندا جىالننىڭ كەسىلگەن ءبىر سۇيەم قۇيرىعى دەرەۋ التىنعا اينالىپتى. ونان سوڭ جىالن شىعىپ 
ىنى ءسۇت ڭەرتەڭ كەلىپ ءبىر شكەتىپتى دە توعايعا ەنىپ، عايىپ بولىپتى. سودان باستاپ جىالن باالسى ءار كۇنى تا

ىشكەن سوڭ ايسۇلۋ ونىڭ قۇيرىعىنان ءبىر سۇيەم كەسىپ الىپ تۇرىپتى. ءسويتىپ، والردىڭ كوزى اشىلىپ، اۋىزدارى 
كوسىر -كوككە سىيماي، اقشانى سۋشا ساپىرىپ، كول-اسقا، يىندەرى كيىمگە جارىپتى. ايسۇلۋدىڭ جەتى ۇلى جەر

بىزگە »گەندە ءار كۇنى ءبىر سۇيەم التىن والردىڭ جۇمىرىنا جۇعىم بولمايتىن بولىپتى. جۇمساپتى. اقىرى اياقتاپ كەل
كۇندىگىمىز ءبىر سۇيەم التىن بولىپ جاتىر عوي، سوعان »دەپتى والر شەشەلەرىن ەتەكتەپ. « تاعى دا اقشا كەرەك

 ەسىپك مولىراق ۇيرىعىنانق ءىنىمنىڭ جىالن ەگەر». ايسۇلۋ دەپتى—،«دا شۇكىرشىلىك ەتكەنىمىز ءجون بوالر
ىمدەي دە اۋىرسىنبايتىنىنا، ءبىزدىڭ جوقشىلىعىمىزدى تۇسىنەتىندىگىنە كوزىمىز جەتەدى. ونىڭ تيت وعان دا، الساڭىز

—يسۇلۋ،ا دەپتى—بولمايدى،»دەپتى ۇلكەن ۇلى. « ۇستىنە، ول بىزگە قۋانا قول ۇشىن بەرەتىندەي بولىپ تۇرادى
پ، قۇدايدىڭ قۇتتى كۇنى جارماسىپ، الى ەتەگىنەن ۇلدارى ءبىراق «!المايمىن كەسە قارتى ودان بولمايدى، بۇيتسە

ونىڭ قۇالعىنا مازا بەرمەپتى. مازاالپ، جانىن قويماعان سوڭ كۇندەردىڭ بىرىندە ايسۇلۋ والرعا امالسىزدان ماقۇل 
ەلەدى. دەگەن ويعا ك« بوال قويماسجىالننىڭ قۇيرىعىنان ءبىر سۇيەمنەن ارتىعىراق كەسكەنگە ەشتەڭە »بوالدى دا 

كەلەسى كۇنى كەلگەن جىالننىڭ الدىنا ول توال ءبىر شىنى ءسۇت قۇيىپ بەرەدى. جىالن ءسۇتتى ءىشىپ بولعان سوڭ 
ايسۇلۋ پىشاقپەن جىالننىڭ قۇيرىعىنان ءبىر سۇيەمنەن ارتىق جەرىن كەسىپ االدى. كەسكەن جەردەن قان بۇرق ەتە 

قۇتى -زەڭ بوپ قابىرعاسى قايىسقان ايسۇلۋدىڭ زارە-ە دەگەنشە، جىالن ءولىپ قاالدى. مەڭمىن-ءتۇسىپتى دە، انە
ۇشادى. جەتى ۇلى ۇيگە كىرىپ كەلسە، شەشەسىنىڭ بوتاداي بوزداپ وتىرعانىن كورەدى. جەردەگى جىالننىڭ كەسىلگەن 

ىنىمىزدەن  اي، التىن قۇيرىقتى-ويباي»قۇيرىعىن الىپ قاراسا، التىن ەمەس، ناعىز جىالننىڭ قۇيرىعى بولىپ شىعادى. 
دەسىپ شۋالپ قويا بەرىپتى والر. ءسويتىپ، قاناعاتسىز جەتى اعاسى قۇيرىقتارىمەن جەر « اۋ-ايىرىلعانىمىز، وسى

 توپەشتەپ، وگىزدەي وكىرىپ قالعان ەكەن.
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باي  ىپشى ەكەن. بۇل ۇلكەنى مىڭدى ايداعانەرتەدە ءبىر ەكى اعايىندى جىگىت بولىپتى. ۇلكەنى التىن ايىراتىن كاس
باال جوق  سۇيەلمەلى ەكى ۇلى بولىپتى. ۇلكەنىندە-بولىپتى. كىشىسى كەدەي بولعان ەكەن. بۇل كىشىسىنىڭ ۇيەلمەلى

ەكەن. جاڭاعى ەكى باال كىشكەنتاي، كىسىگە جالدانۋ قولىنان كەلمەيدى، جاس ەكەن، تەك ۇلكەن ءۇيىنىڭ تەزەگىن 
 پ، قىس بولسا اعاش جيناپ بەرىپ تاماقتارىن اسىرايدى ەكەن.تەرىپ بەرى

ادەمى، ءبىر كوك اال، قاناتىنىڭ، -كۇندەردە ءبىر كۇنى قالىڭ اعاشتىڭ ىشىندە وتىن تەرىپ جۇرسە، ءجۇنى اپ
 .قۇيرىعىنىڭ ءۇشىنىڭ االسى بار، ادەمى گۇلدى، كىسى قىزىعارلىق قۇس كورەدى. مۇنى كورگەن سوڭ ەكى باال قۋادى

قونىپ جۇرەدى. ءبىر مەزگىلدە باالنىڭ ءبىرى قۇستىڭ -قونىپ، ۇشىپ-قۇس تا باالالردان ۇزاپ كەتپەي ۇشىپ
قۇيرىعىنان ۇستاي العاندا قۇس ۇشىپ كەتىپ، ءبىر تال قۇستىڭ قۇيرىعى باالنىڭ قولىندا قاالدى. وتىنىن الىپ باالالر 

كەلەدى.  تااي دەپ—،«ى، ءبىر تال قۇيرىعى قولىمىزدا قالدىبىز ادەمى قۇس كوردىك، ۇستاتپاي كەتت»ۇيگە كەلىپ: ء
 ورگەنك كوپتى ءبىر ىشىندە كوپتىڭ. دەستى—،«مىناۋ تەگىن قۇس ەمەس»قۇيرىقتى كورىپ جۇرت تاڭ قالىپ: 

 باسىنا منىڭادا ول جەسە، ەتىن سويىپ الىپ ۇستاپ قۇستى بۇل قۇيرىعى، قۇستىڭ التىن مىناۋ»: وتىرىپ ادام قاريا
 .دەدى—،«دىوتىرا ءتۇسىپ التىن ىلعي تۇرعاندا تاڭەرتەڭ قتاپۇيى

سول قۇستى ۇستاپ »مۇنى ەستىگەن سوڭ بايبىشە ەكى باالعا ماي بەرىپ، قاسپاق بەرىپ كوڭىلدەندىرىپ: 
 تەرەتىن اعاش كۇندەگى. كەتتى اكەلۋگە ۇستاپ قۇستى اكەلۋگە، وتىن قۋانىپ باال ەكى. دەدى—،«اكەلىڭدەر
. باالالر ەرتەدەن كەشكە دەيىن سوڭىنا ءتۇسىپ ەكەن ءجۇر دا تاعى قۇس اال كورگەن وزدەرى كەلسە، جەرلەرگە

 ءجۇرىپ، الدەن ۋاقىتتا قۇستى ۇستاپ االدى.
ىس قۇرت بىر ۋ-بىر توستاعان ايران مەن ءبىر-باالالر قۋانىپ جەڭەشەسىنە اكەلىپ بەرەدى. جەڭەشەسى باالالرعا ءبىر

 سەكىرىپ قۋانىپ باالالر كەتتى.-بەرىپ ەدى، سەكىرىپ
بايبىشە قۇستى باۋىزداپ، ءجۇنىن جۇلىپ ءۇيىتىپ، باقىراشقا مايعا قۋىردى. الدەن ۋاقىتتا باالالر وتىن الىپ كەلسە، 
اس ۇيدە وڭاشا باقىراشتا شىجىلداپ قۇستىڭ ەتى ءپىسىپ تۇر ەكەن. ەكى باال قىزىعىپ كەتىپ، كىشىسىنە ەسىكتەن 

پىسىپ ەكى -لكەنى قاسىقپەن قۇستىڭ ءبىر كىشكەنە بولەگىن الىپ ىشقىرىنا تىعىپ االدى. ساسىپاڭدىتىپ قويىپ ۇ
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باال ءۇيدىڭ سىرتىنا شىعىپ قاراسا، قۇستىڭ جۇرەگى ەكەن. ەكى باال جۇرەكتى ورتاسىنان ءبولىپ جەپ الىپ، 
يدى. ەپ وتىر ەكەن. باالالرعا بەرمەاۋىزدارىن ءسۇرتىپ ۇيگە كەلدى. كەلسە، باي مەن بايبىشە ەكەۋى قۇستىڭ ەتىن ج

 باالالردىڭ ونىمەن جۇمىسى بولعان دا جوق.
كەشكىسىن ۇيلەرىنە كەلىپ جاتىپ قالدى. تاڭەرتەڭ تۇرىپ ەكى باال بايدىڭ ءۇيىنىڭ بۇزاۋى مەن قوزىسىنا كەتىپ 

ىر. تىن جامبى جاتقالدى. شەشەسى ءۇيدى جيىپ جۇرسە ەكى باالنىڭ جاستىعىنىڭ استىندا بەس جامبىدان ون ال
تۇندەمەي بايى ەكەۋى قۋانىپ التىندى تىقتى دا قويدى. ەندى ۇيقىالرى ابدەن قاشىپ باي مەن بايبىشە -ۇندەمەي

تۇرىپ جاستىقتارىنىڭ استىن سيپاالپ قاراسا، التىن تۇگىل تۇك تە جوق. بۇل وتىرىك بولدى دەستى دە قويدى. 
ەكى باالنىڭ استىنان بەستەن ون التىن جامبى كۇندە تابىلىپ تۇراتىن  ايالردان اي ءوتتى، جىلداردان جىل ءوتتى،

بولدى. ءبىر كۇندەرى باالنىڭ اكەسى التىندى شىعارىپ ساتا باستادى. از ۋاقىتقا جەتپەي بايىپ كەتتى. مۇنىڭ بايىعانىن 
 اعاسى كورە المادى. ءبىر كۇنى اعاسى ءىنىسىن شاقىرىپ الىپ:

ى التىندارىڭدى كورسە، ۇلىق ەك مىنا سەنىڭ ايتپەسە جىبەر، بەزدىرىپ جوعالت، كوزىن باالنىڭ ەكى مىنا سەن—
 «كەرەك ەۋىست نە» كىرىپ قورقىنىش سوڭ ەستىگەن مۇنى. دەدى—باالڭدى ولتىرەدى، ايتپەسە ءوزىڭدى ولتىرەدى،

 .بەردى اقىل تۇرىپ باالسى ەكى. قاالدى ويعا دەگەن
لمەيسىڭدەر. ءبىز دە و بايلىقپەن مىنا سەندەر. كەتەيىك ەكەۋمىز ءبىز مە،جۇر ويالپ وعان ساسپا، سەن اكە،—

 .دەدى—ولمەيمىز، ءبىر تابارمىز،
كەلە -دەپ، ەكى باالسىنا ازىق ازىرلەپ بەرگىزىپ، ەكى باالسىن جونەلتەدى. ەكى باال كەلە« ماقۇل»اكەسى مۇنى 

زاماندا ءبىر قالىڭ ورمان اعاشقا كەلىپ كىردى. ءبىراز جەر جاتىر، ايالردان اي ءوتتى، كۇندەردەن كۇن ءوتتى. ءبىر 
جۇرگەن سوڭ اعاشتىڭ ىشىنەن ون شاقتى تازى كەلىپ، ەكى باالنى تاالۋعا ۇمتىالدى. باالالردىڭ شىرىلداعان داۋسىمەن 

 نە قىلعان قايدا باراسىڭدار،»تازىالردىڭ يەسى ءبىر اڭشى كەلدى. كەلىپ، باالالردى ايىرىپ الدى. باالالردان: 
 شە،ەندە»: اڭشى. ايتتى دەگەندى—،«ى جوق كىسىگە باال بوالمىزباالس»: باالالر. سۇرادى دەپ—«باالسىڭدار؟

—،«بواليىق بولساق جارايدى،»: دا باالالر. دەدى—،«االيىن قىلىپ باال جوق، باالم مەنىڭ! بولىڭدار باال ماعان
 .دەستى

ردى ءوز باالسىنداي قىلىپ تاربيەلەيدى. مىلتىق اتۋدى ۇيرەتتى. باالالردىڭ اڭشى بالداردى الىپ ۇيىنە كەلدى. باالال
باستارىنان تاڭەرتەڭ تۇرعاندا ىلعي جاستىقتارىنىڭ استىنان التىن تاۋىپ تۇرادى. اڭشى ايەلىمەن ەكەۋى ءبىرسىپىراعا 

ماي ڭشىنىڭ ءۇيى التىنعا سيدەپ قورقىپ ءجۇردى، ارتىنان ۇيرەنىپ كەتتى. ءسويتىپ، ا« بۇل نە كەرەمەت»دەيىن 
-كەتەدى. بۇل التىننىڭ ارتىنان قورقىپ، بۇل ەكەۋى باالدان ەندى قۇتىلماق بوالدى. اڭشى ەكى باالعا ساداق، قارۋ

بۇل قانجاردان ەكەۋىڭ بولىنسەڭدەر »جاراعىن سايالپ بەرىپ جونەلتەدى. قولدارىنا اق الماس قانجار بەرەدى. 
كىنشى قانجارعا قاراپ وتىرىپ بىلۋلەرىڭە بوالدى، ەگەر ءبىرىڭ ولسەڭدەر، قانجاردى توت ءبىرىنىڭ اماندىقتارىڭدى ە

 كۇن كۇندەردەن ءوتتى، اي ايالردان. كەتتى ءجۇرىپ الىپ قانجاردى باال ەكى ەستىپ مۇنى. دەيدى—،«باسادى
 .ۇمتىلدى اتۋعا الىپ قولىنا ساداعىن ەكەۋى ەدى، جاتىر بارا كەتىپ قويان ءبىر جاتسا، كەلە. ءوتتى

 ىەك. دەيدى—،«سەندەر مەنى اتپا، مەن سەندەرگە ەكى قويان الىپ كەلىپ بەرەيىن»قويان جۇگىرىپ كەلىپ: 
 تۇلكى رءبى جاتسا، كەلە-كەلە جىگىت ەكى. باردى كەتە بەرىپ ەرتىپ قوياندى ەكى قويان. اتپادى قوياندى جىگىت

! مەن ەكى داراتپاڭ مەنى»: كەلىپ جۇگىرىپ تۇلكى ەدى، الىپ قولىنا ساداقتى جىگىت ەكى اتۋعا تۇلكىنى. كەزدەستى
 كەلە-كەلە. بەرەدى جۇرە جىگىت ەكى ەرتىپ ونى. بەرەدى كەپ ەرتىپ تۇلكى ەكى دەپ،—،«تۇلكى اكەپ بەرەيىن

: كەلىپ پجۇگىرى قاسقىر ەدى، الىپ قولدارىنا ساداقتارىن جىگىت ەكى اتۋعا. كەزدەستى قاسقىر ءبىر الدىنان جاتىپ
. دىبەر ەرتىپ اكەپ قاسقىر ەكى دە، دەدى—،«پ اكەپ بەرەيىنەرتى قاسقىر ەكى سەندەرگە مەن اتپاڭدار، مەنى»

 ەكى مەن» :كەلىپ جولبارىس ۇمتىلعاندا اتۋعا الىپ ساداقتارىن. كەزدەستى جولبارىسقا ءبىر كەلىپ، جۇرە-جۇرە ونان
 .بەردى اكەپ ەرتىپ جولبارىس ەكى دە، دەدى—،«اتپاڭدار مەنى بەرەيىن، اكەپ جولبارىس

كەلە جاتىپ ءبىر ەكى ايىر جولعا كەلدى. ەكەۋى بۇل ەكى جولعا بولىنبەك بولدى دا، -اڭدارىن شۇبىرتىپ كەلە
ىپ، بىردەن ءبولىسىپ ال-جولدىڭ ورتاسىندا تۇرعان ءبىر بايتەرەككە قانجاردى شانشىپ، جاندارىنداعى اڭداردى بىر

 كەتتى.ەكى جولعا ءتۇسىپ 
كەلە جاتىپ ءبىر ۇلكەن قاالعا كەلدى. قاالنىڭ شەتىنە كەلىپ، اڭدارىن شۇبىرتىپ تاماقتاناتىن، جاتاتىن -ۇلكەنى كەلە

ۇيگە كىرىپ اڭدارى دا، ءوزى دە تاماقتاندى. كوشەگە شىعا كەلسە، قاالنىڭ ءىشى قايعىلى، وڭكەي قارا كيىنگەن 
 جۇرت تەڭسەلۋدە.

 .سۇرايدى بىرەۋدەن دەپ—نە؟ بۇل—
، ول جىالنعا ايىندا ءبىر تۋ بيە مەن ءبىر قىزدان بەرىپ تۇراتىن بار جىالن باستى جەتى جەرىمىزدە ءبىزدىڭ بۇل—

ەدىك. بۇگىن باسقا جۇرتتىڭ قىزدارى تاۋسىلىپ، كەزەك حانىڭ قىزىنا كەلىپ، سونى بۇگىن جەيتىن كۇنى ەدى. 
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 دەپ—«كەرەك؟ بارۋ قاالي جەردە، قاي ول»: سوڭ ەستىگەن مۇنى. دەدى—سوعان جۇرت قايعىالنىپ جۇر،
. باراتىن جەرىن ءبىلىپ الىپ، اڭدارىن ەرتىپ الىپ، جىالننىڭ بار دەگەن جەرىنە قاراي بەت بۇردى. قاالدان سۇرادى

 ەالتى شاقىرىم جەردە تىگۋلى تۇرعان اق ۇيگە كەلدى. كىرىپ كەلىپ ەدى، ۇيدە اي دەسە اۋزى بار، كۇن دەس-بەس
 اعاجان، كەتىڭىز! ءقازىر جىالن كەلەدى»كوزى بار ءبىر سۇلۋ قىز وتىر. جىگىتتى كورىپ قىز جىالپ قويا بەردى. 

 ەلەتىنك جىالننىڭ سوڭ ازدان دا وتىردى اڭگىمەلەسىپ ءبىراز. دەدى—،«دە ءسىزدى دە، مەنى دە ولتىرەدى، كەتىڭىز
 .جاتتى توسىپ ۋاعىن

لىسپاق كەرەك ا»رانداتىپ جەتى باستى جالماۋىز ايداھار كەلىپ، جىگىتتى كورىپ، جىالن: الدەن ۋاقىتتا داۋىلداتىپ، بو
 ىعىلۋعاج السىرەپ جىگىت. الىستى ءتۇن جەتى كۇن، جەتى. كەتتى الىسا ەكەۋى. دەدى—«پە، اتىسپاق كەرەك پە؟

 تىلىنىڭء باسىنىڭ جەتى كەسىپ، باسىن جەتى. تاستادى دا جاردى جىالندى كەلىپ، جەتىپ جولبارىس كەزدە تاياۋ
پ، اڭدارىن ەرتىپ الىپ ءبىر جەرگە بارىپ ۇيىقتاۋعا كىرىستى. جىگىت كۇزەتۋگە الى ءتۇيىپ ورامالعا كەسىپ، ۇشتەرىن

جولبارىسقا ۇيىقتاما دەپ تاپسىردى، جولبارىس قاسقىرعا، قاسقىر تۇلكىگە، تۇلكى قويانعا تاپسىردى. جىگىت ۇيىقتاپ 
دىڭ دا ءبارى ۇيىقتاپ قالدى. بۇالر ۇيىقتاپ قالعاندا جىالنعا قىز بەن بيەنى الىپ كەلگەن كۇزەتشى قاالدى، اڭدار

ەندى سەن »جۇگىرىپ كەلىپ، جىگىتتىڭ باسىن كەسىپ الىپ، قىزدى ارباسىنا سالىپ الىپ قاالعا بەتىن بۇردى. قىزعا: 
 سۋى ءبىر دەپ—جۇت، قۇمدى مىنا بولسىن، ۋادەڭ تيسەڭ ەگەر». دەدى—،«ماعان تي، تيمەسەڭ ءقازىر ولتىرەم

وي جۇرتىن جيىپ، ات شاپتىرىپ حان ت-سويتىپ، حانعا كەلىپ ءسۇيىنشى سۇرايدى. ەلء. جۇتقىزدى ەرىكسىز قۇمدى
قىلدى. باناعى قىزدى اكەلگەن ادام كورىنگەن ءالى جەتكەن ادامداردىڭ ءتىلىن كەسىپ الدى. ءسويتىپ، والر ابىگەر 

جىگىتتىڭ اڭدارى ۇيقىسىنان ويانىپ تۇرسا، جىگىتتىڭ باسى ءبىر بولەك، كەيىنگى جاعى ءبىر بولەك  بولىپ جاتقاندا
جاتىر. جولبارىس قاسقىردى قىستى، قاسقىر تۇلكىنى قىستى، قويان ساسقاننان االي جۇگىردى، بىالي جۇگىردى، الدەن 

لىپ كەلدى. جاپىراقتى الىپ دەنەسى مەن باسىن ۋاقىتتا ءبىر جەرگە جۇگىرىپ بارىپ، ءبىر جەردەن ءبىر جاپىراق ا
ەلدى. دەپ، جىگىت باسىن كوتەرە تۇرا ك« قاتتى ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەنمىن»قوسىپ، جاپىراقپەن ۇيكەپ جىبەرگەندە 

باسقا حابارالرعا ابدەن قانىپ الىپ، جيىنعا كەلدى. كەلسە قىز قايعىلى، جانىندا ءبىر ادام وتىر، جىگىت كەلگەن سوڭ 
ندە، جىگىت قالتاسىندا ورامالعا دەگە—«جىالندى كىم ولتىردى؟»ز جۇگىرىپ بارىپ قۇشاقتاي الدى. حان: قى

تۇيىلگەن تىلدەردى تاستاي بەرگەندە، حان جىگىتتى جانىنا الىپ، قىزدىڭ جانىنداعى ادامدى دارياعا تاستاۋعا بۇيىردى. 
ىگىت كۇندە اڭدارىن ەرتىپ ءجۇرىپ اڭعا شىعىپ تۇردى. تويدى تاراتىپ، حان قىزىن جىگىتكە بەرىپ قويا بەردى. ج

بارلىق اڭداردىڭ موينىنا التىنداپ قارعى تاقتى، قوياننىڭ موينىنا التىن ساعات تاقتى. كۇندەردە ءبىر كۇن اڭدا ءجۇرىپ 
 ءبىر قالىڭ توعايعا كەزدەستى.

جيناستىرىپ تۇرسا، ءبىر ۇلكەن بايتەرەك تۇر سويتكەنشە بولعان جوق قارا داۋىل سوعىپ ءتۇن بولدى. اڭدارىن 
لىپ جان قالپىندا قاتىپ قالعان قارا تاس، تاڭ قا-ەكەن. بايتەرەككە جاقىن كەلسە، بايتەرەكتىڭ ءتۇبى اڭ قالپىندا، مال

شتى اعا قاراعىم، مىنا ءبىر»جانىنا جاقىن كەلسە، بايتەرەكتىڭ باسىندا ءبىر كەمپىر وتىر. جىگىتكە قاراپ كەمپىر: 
. اڭدارى دا قارا تاس بولىپ قاتىپ قاالدى دا، اتى تە، جىگىت قالعاندا ىرعاپ اعاشتى نانىپ جىگىت. دەدى—،«ىرعاشى

 جۇرتى جينالىپ جوقتاپ ءجۇردى.-ايەلى، ەل
 مۇنىمەن بۇل تۇرا بەرسىن. ءىنىسى ءبىر جەرگە بارىپ قايتا قايتتى. باياعى اعاسىمەن ايرىلعان جەرگە كەلىپ، شانشىپ

—،«اي!.. تۋىسقانىم نە ولگەن ەكەن، نە شاال جانسار ەكەن»كەتكەن الماس قىلىشتى قاراسا، توت باسىپ قالىپتى. 
 كەلگەن اعاسىنىڭ باياعى وتكەندە كۇن كۇندەردەن. بەردى تارتىپ ءتۇسىپ جولىنا تۇسكەن اعاسىنىڭ دەپ

 يەلىڭمەنا» سۇراپ، كۇيىن-جاي الگىنىڭ ادامدار تىنبەرە تاماق وتىرسا، تاماقتاندىرىپ اڭدارىن كەلىپ تاماقحاناسىنا
 راپ جاتىر.سۇ دەپ «تۇراسىڭ؟ قاالي

تاڭ بولىپ وتىرا بەرەدى. تاماعىن ءىشىپ جايالنىپ، قاالنىڭ ورتاسىنا قاراي اڭدارىن -جىگىت نە ەكەنىن بىلمەي، اڭ
ابا بەرى قايداسىڭ؟ ءبىز ىزدەپ تسەن پالەن كۇننەن »ەرتىپ كەلە جاتىر ەدى، حاننىڭ كۇتۋشىسى جەتىپ كەلىپ: 

تەپ حاننىڭ ۇيىنە الىپ كەلىپ اتىن بايالپ، اڭدارىن جايالپ ۇيگە جەتەك باسىنان اتىنىڭ دەپ—،«الماي جۇرمىز
ەنگىزەدى. حاننىڭ قىزى ۇشىپ تۇرىپ قۇشاقتاي الىپ ءسۇيىپ، ءماز بولدى دا قالدى. جىگىتتىڭ ويىندا دانەڭە جوق، 

سىن ايەل توسەكتى تۇندەگىسىندەي سالدى. جىگىت تە قىزدىڭ ىڭعايىنا قاراپ تۇر ەدى. تاڭ قالىپ وتىر. كەشكى
 .ەتتى ساڭق داۋسى جىڭىشكە سىڭسىعان قىزدىڭ دەگەن—«جاتىڭىز، نەگە وتىرسىز؟»

جىگىت ءبىراز ويالنىپ وتىرىپ توسەككە جاتتى. جۇمساق ەرىندەر شوپىلدەپ سۇيىسۋمەن بولدى. تاڭ اتتى، جىگىت 
دەگەن ويمەن والرعا سىر بەرمەي، ەرتەمەن اڭدارىن ەرتىپ اڭعا « الىڭ سىردىڭ بەتىن قاالي اشسام ەكەنبۇل ق»

كەلە بۇ دا ءبىر اڭنان ەكىنشى اڭدى قۋمەن ءجۇرىپ باياعى قالىڭ توعايعا كەلدى. كەلسە، توعاي -شىقتى. بارىپ كەلە
تا: داۋىس توعايدى جاڭعىرىقتىردى. الدەن ۋاقىتتىنىش، ەشبىر اڭنىڭ دىبىسى بىلىنبەيدى. جوتەلگەن -ءىشى تىپ

جاعىنا قاراسا، ارتىندا ءبىر -بىر جامان داۋىس قۇالعىنا ساڭق ەتە قالدى. جانء دەگەن—«باالم، بەرى كەل!»
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اسپانمەن تىلدەسكەن بايتەرەكتىڭ ءتۇبى تولعان تاستا اڭنىڭ دا، ادامنىڭ دا سۋرەتتەرى. بايقاسا، مىنا جاعىندا ءبىر 
رىپ، حايۋاننىڭ سۋرەتتەرىن كو-ادامدار دا تۇر. جانىنا جاقىن بارسا، سوڭىنان تۇرعان جولبارىس، قاسقىر، تۇلكى اتتى

 مۇندا ءبىر سىر بارىن ءبىلدى دە، كەمپىردەن ءجون سۇرادى.
عاشتى ۋ ءبىر اقاراعىم، مەن جەرگە تۇسە الماي تۇرمىن، وتىرسام تۇرا المايمىن، تۇرسام وتىرا المايمىن. مىنا»كەمپىر: 

 اعىنساد جىگىت. دەدى—،«قوزعاشى، سونان سوڭ مەن جەرگە ءتۇسىپ سەنىمەن اڭگىمەلەسىپ ءجونىمدى ايتايىن
 باناعى ەدى، پالى سىندىرىپ بۇتاعىن اعاشتىڭ باناعى ساسىپ كەمپىر. دەدى—،«اتامىن ءقازىر ايتپاساڭ»: الىپ قولىنا
 ءولتىرىپ، ىپات كەمپىردى. جاتتى جىعىلىپ اياعىنا جىگىتتىڭ بۇل قوزعالىپ، بارى—ءادامدار اڭدار، قالعان بولىپ تاس

تىنا قاراسا، اعاسى اڭدارىن جايالپ جاتىر. كورە سالىپ ەكەۋى قۇشاقتاسىپ كورىسىپ، امانداسىپ ەلگە قاراي جۇرۋگە ار
لدىرماي ىڭ ءبارىن ۋاقتىندا قابەت الدى. كەلە جاتىپ اعاسى ىنىسىنەن ءجون سۇرادى. ءىنىسى اعاسىنان وتكەن ۋاقيعان

 دەپ—،«سەن مەنىڭ ايەلىممەن وينادىڭ»ايتىپ بەردى. اعاسى مۇنى ەستىگەن سوڭ ويالنىپ، اشۋالندى دا: 
 ويعا اعاسى بارىپ ءتۇسىپ جۇرە. بەردى قاال ءىنىسى ءبولىنىپ ەكى شاپتى، اق-ءبىر قىلىشپەن باسىن ءىنىسىنىڭ

 ارىپ،ب قايتا دەپ—،«ولتىرىپ ءىنىمدى جالعىز عوي، ىشەدى ۋ بىلمەگەن جاراماس، مۇنىم مەنىڭ قوي،». ءتۇستى
جاپىراق شوپپەن ءىنىسىن ءتىرىلتىپ الىپ، اڭدارىن شۋالتىپ قايىنىنا كەلدى. كەلسە، حاننىڭ قىزى بۇل  باياعى

رىقسىز ەكەنى ىرىنىڭ ايب-ەكەۋىنىڭ قايسىسى بايى ەكەنىن بىلمەي، ەكەۋىنىڭ كيىمى، مىنگەن اتى، تۇرلەرىنەن ءبىر
سونداي، تەك قانا قويانىنىڭ موينىنداعى ساعاتىنان تانىپ، كۇيەۋىن ايرىپ الدى. وتكەن جولعى ىستەگەن ءىسى ەسىنە 

اق سوقتى. حاننىڭ قىزىنان باسقا ەر باالسى جوق ەدى. ءوزى حاندىعىنان ءتۇسىپ، كۇيەۋ -ءتۇسىپ، سانىن ءبىر
 باالسىنا حاندىعىن بەردى.

تۇلىگىن الىپ جول جۇرەدى. كۇندەردەن كۇن، ايالردان -ەكى جىگىتتىڭ كىشىسى ءبىراز كۇن دايىندالىپ، ازىقبۇل 
 اي وتكەندە ءبىر شاھارعا كەلىپ جەتتى. شاھاردىڭ شەتىندە ءبىر كەمپىردىڭ ۇيىنە كەلىپ ءتۇستى.

—«ىز؟شەشەكە نەگە جىاليس»ىرگە: اتىن بايالپ جامان ۇيگە كىرىپ كەلسە، ءبىر كەمپىر جىالپ وتىر. جىگىت كەمپ
بىزدىڭ حانىمىز بار، ونىڭ باال دەگەندە جالعىز قىزى بار ء. جىالسىن كىم جىالماي مەن اي،-قاراعىم وي،». دەدى

ەدى، سول كۇندىز ساۋ بوالدى، تۇندە اسپاننان كورىنبەي الباستى ءتۇسىپ قىزدى يەكتەپ كەتەدى، كۇزەتكە كۇندە 
ەن تۇرادى. ول جىگىتتىڭ ءوزىن شالىپ قاالدى، ونى حان ءولتىرىپ وتىرادى. مىنە، وتكەن بىر جىگىتت-تۇندە ءبىر

ءتۇنى مەنىڭ باالمدى وسىالي كۇزەتتە تۇرعانىنان جىن شالىپ، بۇگىن باالمدى ولتىرگەن كۇن ەدى. سوعان جىالپ 
 مەنسونى كۇن ول. دەدى—،«بوالمىن باال ورنىنا باالڭنىڭ جىالما، شەشە، ەندەشە،»: جىگىت. دەدى—،«وتىرمىن
ى. كەلسە اق بوز ۇيدە اي مەن كۇندەي ءبىر سۇلۋ كەلەد سۇراپ ۇيىنە حاننىڭ كەمپىردەن كۇنى كەلەسى تىنىعىپ،

 ەدىد—«نەگە كۇلدىڭ؟»قىز وتىر. قىزبەن اڭگىمەگە كىرىپ وتىرعاندا كەش بولدى. قىز مىرس ەتىپ كۇلدى. 
: زقى. جىگىت دەدى—«نەگە؟». دەدى—،«كۇلدىم دەپ عوي بوالدى ىرىپتارك جىنعا باالسى ادام مەن». جىگىت

. دەدى—،«ڭ توبەسىنەن پەرى تۇسەدى. ءسىزدى شالىپ كەتەدى عوي دەپ كۇلدىمءۇيدى وسى بۇگىن ويباي،»
: تجىگى. دەدى—،«تۇرام كۇزەتكە! شىق وتىرسىڭ؟ نەگە ە،». كەلدى جەتىپ جىگىت ءبىر بولمادى سويكەنشە

 ءۇش قىز دەپ—«!قالما قوي، جوالۋشى،». دەدى—،«بەر جۇرە سەن كۇزەتتە، بواليىن مەن بۇگىن جوق،»
 ەتىپك قۋانىپ جىگىت ەكىنشى. دەدى—،«قالساڭ قال»ى. جىگىت تە ءۇش قايىردى، بولماعان سوڭ قىز: قايىرد
 .قالدى

ەرى جىگىت ويانا كەلسە، ءبىر تۇكتى پالدەن ۋاقىتتا ەل ۇيىقتادى دەگەن كەزدە قىزدىڭ شىرىلداعان داۋسى شىقتى. 
قىزدىڭ تىزەسىن سورىپ جاتىر ەكەن. ەندى پەرى دۇعا وقىپ، ەكى قولىن جايا بەرگەندە، وڭ قولىنان جىگىت ۇستاي 
االدى. الىسىپ، الىسىپ الدەن ۋاقىتتا جىگىت الىپ سوعىپ ءولتىرىپ، ۇستاعان قولىن كەسىپ الىپ، قالتاسىنا سالىپ 

ەلگەندە، قىز ەتەگىنەن ۇستاي الىپ، ارتقى ەتەگىن كەسىپ الىپ قالدى. ەرتەڭگىسىن ەرتەمەن تۇندەگى الىپ، تۇرا جون
كۇزەتكە تۇرعان جىگىت ۇيگە جۇگىرىپ كەلسە، ءبىر نارسە ءولىپ جاتىر. قىز كۇندەگىدەن دەنى ساۋ، جۇگىرىپ 

 تىرىپشاپ ات حان. دەيدى—،«ىپ قالدىموسىالي جاۋدى ءولتىرىپ قىزدى امان ال»بارىپ حاننان ءسۇيىنشى سۇرادى. 
قولى  كىم پەرىنى ولتىرسە، سونىڭ وڭ-كىمدە»بايدى. نان ايتقانىنا جىگىتتىڭ باعاناعى. جايادى جۇرتقا قىلىپ توي

 ءبىر جۇرت كورىنگەن. دەيدى—،«مەن ءوزىنىڭ ارتقى ەتەگى كەسىلسە، سوعان قىزىمدى بەرەم جانە تاعىمدى بەرەم
 دە ءبارى .كەلەدى دەپ «ءولتىردىم مەن» كەسىپ ءوڭىرىن ارتقى ءوزىنىڭ الىپ، كەسىپ قولىن وڭ كەلگەننىڭ ءالى

 لعانقا ادام باسقا قوناقتان ۇيىندەگى كەمپىردىڭ پالەنشە»: دەگەندە—«ەندى ەلدە كىم قالدى؟»يدى. ۇقساسپا
 .حان دەدى—«!شاقىر». دەيدى—،«جوق
 وسى قۇتقارعان جاۋدان مەنى»: قىز كەلىسىمەن. كەلدى توپقا دەپ—عوي، ەدى جوق شارۋاسى مەندە حاننىڭ—

 قالتاسىنان دەگەندە—،«نە بەلگىڭ»ي الدى. امال بار ما، حان: قۇشاقتا دەپ—،«تيەمىن وسىعان مەن جىگىت،
 تا سويىپ، بيە جورعا ەلگە جوعارعى بيە، توبەل تومەندەگىلەرگە جاساپ، توي حان. بەردى تاستاي الىپ قولدى
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 ۋاقىت بىرازء وسىمەن. قويدى قىپ حان بەرىپ تاعىن بەرىپ، جىگىتكە الگى قىزىن قىلىپ، توي ۇلكەن شاپتىرىپ،
 ءوتتى. ءبىر ۋاقىتتا جىگىتتىڭ ەسىنە اعاسى مەن اكەسى ءتۇستى.

نا ىوسىالي مەنىڭ اعام پالەن جەردە حان ەدى. ۇلىقسات ەتسەڭىز وردانى سونىڭ جان»اتاسىنان ۇلىقسات سۇرادى. 
 بىلمەي دە ءوزى حان جاس بارعانىن قاالي ورداسى حاننىڭ. بولمادى قارسى وعان اتاسى. دەدى—،«كوشىرەيىن

دىرىپ، شەشەسىن ال-دەپ توي قىلىپ جاتقانىن كورەدى. ءسويتىپ، اكە« ىنىم كەلدى»قالدى. ەرتەڭگىسىن اعاسى ء
ورتاعا ۇلكەن ءۇيىن تىگىپ، ەكى جانىنا ەكى حاننىڭ ورداسىن تىگىپ اكەسى دە، باالالرى دا بارلىق مۇراتى باسىنا 

 جەتىپ، ساقالدارى قايرىلىپ ارتىنا جەتىپتى.
 تاس. ءدۇت 71

بۇرىنعى وتكەن زاماندا قاسەن دەگەن ءبىر كىسى بولىپتى. ونىڭ ەكى ۇلى بولىپتى. ۇلكەن ۇلىنىڭ اتى ماركەس، 
كىشى ۇلىنىڭ اتى قاراباس. ۇلكەن ۇلىنا ەر جەتكەن سوڭ ايەل اپەرىپتى. قاراباس ەر جەتكەن سوڭ اكەسىنەن سۇراپتى: 

 قاراباس، باالم،»اسەن سويلەيدى، سويلەگەندە ءبۇي دەيدى: ق سوندا. دەپ—«اكە، قاشان ماعان ايەل اپەرەسىڭ؟»
 .دەيدى—،«سەنىڭ ايەلىڭ جەر تۇبىندە، ءوزىڭ ىزدەپ تاباسىڭ

دەپ اعاسى ماركەستىڭ مازاسىن االدى، سوزگە كەلەدى، « ايەل الىپ بەر»ءبىراز ۋاقىت وتكەننەن كەيىن، قاراباس:  
ن سوڭ، قاراباس جولعا ەكى بولەك نان الىپ، اعاسىنا وكپەلەپ، باسى ءتىپتى جانجالداسادى دا. تىلەگى ورىندالماعا

تاستى اراالپ كەلە جاتسا، قۇمدى جەرمەن وزىنە قارسى كەلە جاتقان التىن -اۋعان جاققا قاراي ءجۇرىپ كەتەدى. تاۋ
«. پ كەلەسىڭ؟قايدا باراسىڭ، نە ىزدە»مىسىققا كەزدەسەدى. مىسىق ادامشا سويلەپ، قاراباستان ءجون سۇرايدى: 

اكەم ماعان سەنىڭ ايەلىڭ جەر استىندا دەپ ەدى، سونى »سوندا قاراباس سويلەيدى، سويلەگەندە ءبۇي دەيدى: 
 مىسىق. دەيدى—،«ەندەشە مەنى قاسىڭا ەرتىپ ال، مۇمكىن، جاردەمىم تيەر«. »ىزدەپ كەلە جاتقان بەتىم ەدى

ننەن كەيىن، ەكەۋىنىڭ الدىنان ءبىر يت جولىعا كەتەدى. جۇرگە جول ءبىراز. بەرەدى جۇرە بولىپ جولداس ەكەۋى
اس سوندا قاراب«. قايدا باراسىڭ، نە ىزدەپ كەلەسىڭ؟»يت تە سالەمدەسكەننەن كەيىن، قاراباستىڭ ءجونىن سۇرايدى: 

ە لمەنىڭ اكەم ايتىپ ەدى، سەنىڭ ايەلىڭ جەر استىندا دەپ، سونى ىزدەپ كە»سويلەيدى، سويلەگەندە ءبۇي دەيدى: 
دوس »قاراباس: «. مەنىمەن دوس بوالسىڭ با؟ مەن ساعان بولىسامىن»سوندا يت تۇرىپ: «. جاتىرمىن
 .كەتەدى ءجۇرىپ جول دا تاعى بولىپ، جولداس ۇشەۋى يت مىسىق، قاراباس،. دەيدى—،«بواليىق

ۇشەۋى ءۇش ايىر ىستىق كۇنگە كۇيىپ، سۋسىز، قۇمدى جەرمەن كەلە جاتىپ شارشاپ، شولدەيدى. سونان سوڭ 
جولعا ءتۇسىپ، سۋ ىزدەيدى. قاراباس ورتا جولمەن كەتىپ، يت پەن مىسىق ەكەۋى ەكى شەتكى جولعا تۇسەدى. 

قايدان »قاراباسقا جولدا ايداھار كەزدەسەدى. جاتقان ايداھار باسىن كوتەرىپ، قاراباسقا سالەم بەرىپ، ءجون سۇرايدى: 
اكەم ايتىپ ەدى، سەنىڭ ايەلىڭ جەر استىندا »سوندا قاراباس جاۋاپ بەرەدى: «. كەلە جاتىرسىڭ، نە ىزدەپ كەلەسىڭ؟

 قاراباس. ول دەيدى—،«بوالمىن جارايدى،». دەيدى—«مەنىمەن دوس بوالسىڭ با؟»ايداھار قاراباسقا: «. دەپ
پ، ءتۇيى لىڭاوراما بەت ال، جۇلىپ كىرپىك ءۇش جەلكەمنەن مەنىڭ»: قاراباسقا ايداھار سوندا. بوالدى دوس ەكەۋى

جاڭقالتاڭا سالىپ ال، وسى مەنىڭ كەلگەن جولىممەن جۇرە بەر، ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، جولدا ءبىر ءىننىڭ اۋزىنا تاپ 
قۇم جۇمساق، قولىڭمەن قازىپ، كىرىپ كەتەسىڭ، ءبىراز جەرگە بارعان سوڭ، تۇرەگەپ ءجۇرىپ -بوالسىڭ، جەر
، ول ۇيدە كەمپىر مەن شال بار. امانداسىپ بولعان سوڭ، والر سەنىڭ بارا ءبىر اق ۇيگە كەزدەسەسىڭ-كەتەسىڭ، بارا

 نىپۇيرە ءسوزىن ايتار قاراباس. دەپ—«سەن قايدان، قاالي كەلدىڭ، جولدى كىم كورسەتتى؟»جايىڭدى سۇرايدى: 
—«؟كەلەسىڭ ىزدەپ نە كەلەسىڭ، قايدان»: باالدان شال سوڭ سالەمدەسكەن. كىرەدى ۇيىنە شالدىڭ-كەمپىر الىپ،

. ەتەدىكورس الىپ كىرپىكتى ءۇش دە دەگەندە—«قايسى؟ بەلگىڭ». «بولدىم دوس باالڭىزبەن سىزدىڭ»ء. دەيدى
 ەرسىنب سونى ەكەن، بار تاسى ءبىر دەگەن دۇت»ء. ەدى دەپ «بەرسىن نە جانە بەردى نە دوستىققا باال بىزدىڭ»ء

 .قاراباس دەدى—،«ەدى دەپ
وڭ جاعىنا قاراپ كۇلىپ، سول جاعىنا قاراپ جىالپ، ءبىر تاستى قاراباستىڭ قولىنا سونان سوڭ شال مەن كەمپىر 

بەرەدى. ءوزى قاسيەتتى تاس ەدى، اتى ءدۇت. كۇشى اتىندا، ءدۇت دەسەڭ كۇش كىرەدى. اتىن ۇمىتساڭ، كۇشى 
ىنە شىعادى. ەتب جەر نەنىن بولىپ، قوناق كۇن ءبىر قاراباس. دەيدى—،«اتىن ۇمىتپا، ەسىڭە ساقتا قاراعىم»قايتادى. 

نەشە كۇندەر ءجۇرىپ، ءبىر ەلدىڭ شەتىنە جەتەدى. قاالنىڭ شەتىندەگى ءبىر ۇيگە كىرسە، كەمپىر مەن شال وتىر 
 ىدەيد—«قاي جاقتان كەلەسىڭ، نە جۇمىسپەن ءجۇر ەدىڭ؟»ەكەن. سالەمدەسىپ بولعان سوڭ، ءجون سۇراسادى. 

اسىز جۇرگەن جەتىم ەدىم، باالسى جوققا باال بواليىن دەپ پان لگەن،و شەشەم-اكە»: قاراباس. كەمپىر مەن شال
 ەكەۋى شال مەن كەمپىر جابىسادى دەپ – ،«بول باال بىزگە ەدى، جوق باالمىز دە بىزدىڭ»ء. دەيدى—،«ەدىم

 .بىردەي
اال بولىپ، شالعا ب جۇرتىن شاقىرىپ، ءبىر مالىن قۇدايى عىپ سويىپ، قاراباستى باال قىالدى. قاراباس كەمپىر مەن-ەل

 پدە—«بۇل جەردەگى حاننىڭ قىزى بار ما؟»شەشەسىنەن -جۇرە بەرەدى. ءبىراز كۇن وتكەننەن كەيىن باال اكە
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—،«ايتتىرىڭىزدار ماعان قىزدى سول ەندەشە،». دەيدى—،«باالم بار قىزى حاننىڭ»: شەشەسى-اكە. سۇرايدى
ساق كەدەيمىز، ءبىر شوالق وگىز، ەكى سيىر، ونشاقتى بول ءبىز مە؟ بەرە قىزىن حان بىزگە». باال ەتەدى تىلەك دەپ

 اسقاراب سوندا. اناسى-اتا دەيدى—«ەشكى، قويدان باسقا نە مال بار جانە قاھارلى حانعا بارۋعا باتا المايمىز عوي
 .«!بارمىن تىرىلتۋگە ءسىزدى مەن دە ولتىرسە رەت ون ءسىزدى حان»: دەيدى ءبۇي سويلەگەندە سويلەيدى،

اكە، شوالق وگىزدى ەرتتەپ ءمىنىپ، حانعا »شال اڭىرىپ تۇرىپ قاالدى. -تىڭ بۇل سوزىنە تاڭدانعان كەمپىرقاراباس
اكەسى باالسىنىڭ كوڭىلىن قيمايدى، الجسىزدان حانعا بارىپ كەلۋگە «. بارىڭىز، بارماساڭىز باال بولمايمىن، كەتەمىن

نعا كەتتى. شال حاننىڭ سارايىنا، حان ۋازىرىنە كەلگەن جاعدايىن كونەدى. شال شوالق وگىزدى ەرتتەپ ءمىنىپ، حا
ۇستاڭدار قاقپاس شالدى، داالعا اپارىپ، التى تۇيە وتىننىڭ »ايتتى. ۋازىرلەر حانعا بارىپ، ايتىپ ەدى، حان اشۋالنىپ: 

ىن لكۇ شالدىڭ ولگەن». ورىنداالدى بۇيرىق. ۋازىرلەرىنە بەرەدى بۇيرىق دەپ،—«ورتاسىنا قويىپ ورتەڭدەر!
جەيدەسىنە وراپ، شوالق وگىزدىڭ قۇيرىعىنا بايالپ، جازعان تاقتايدى دا وگىزدىڭ ەكى ءمۇيىزىنىڭ اراسىنا بايالپ 

. تىرىلتەدى اقايت تاسپەن ءدۇت اكەسىن باال سوڭ كەلگەن ۇيگە وگىز. حان دەيدى—،«جىبەرىڭدەر، وگىز ۇيىنە بارسىن
ايتا جۇمسايدى. شال قورىقسا دا، امال جوق، شوالق وگىزىن ەرتتەپ ق حانعا شالدى قاراباس كەيىن كۇننەن ەكى-بىر

ءمىنىپ، حانعا بارادى. ۋازىرلەرگە جولىعىپ، كەلگەن جۇمىسىن ايتادى. شالدىڭ ءسوزىن ۋازىرلەر حانعا جەتكىزەدى. 
ەرىن نە د حان. ازىرلەرۋ دەيدى—«انەۋگى ولتىرىلگەن شال قىزىڭىزعا قۇدا تۇسۋگە كەلىپ وتىر، كورەسىز بە؟»

—،«حانەكە، جاۋابىن ماعان بەرىڭىز، قالىڭ مالىن مەن ايتامىن»بىلمەي وتىرىپ قاالدى. سوندا ءبىر ءۋازىر تۇرىپ: 
 شاقىرىپ، جۇرتتى ەل سويىپ، مالىن ءبىر قۇدايىعا حان. كىرگىزەدى ۇيىنە حاننىڭ ءتۇسىرىپ وگىزدەن شالدى. دەيدى
ق جەپ بولعان سوڭ، شالعا ءۋازىر قىزدىڭ قالىن مالىن ايتا باستايدى: تاما. بوالدى ايتپاق مالىن قالىڭ قىزدىڭ

قىزدىڭ قالىڭ مالى تولىق بولسىن، قۇدا، ءبىرىنشى سۇرايتىن قالىڭ مالىمىز مىناۋ: وسى اۋىلدىڭ الدىنداعى دارياعا »
ى، التىن ن تەرەك ورناتىلسىن. ءۇشىنشبۇگىن تۇندە تاڭ اتقانشا كوپىر سالىنسىن. ەكىنشى، اۋىلدىڭ وڭ جاعىنا التى

 بايالنىپ تۇرى-ءتۇر باالسىنىڭ اڭ دۇنيەدە—تەرەكتىڭ قاسىنان مايبۇالق اعىزىلسىن. ءتورتىنشى، التىن تەرەككە
 بۇالق ءسۇت جانىنان تەرەكتىڭ كۇمىس. ورناتىلسىن تەرەك كۇمىس جاعىنا سول اۋىلدىڭ بەسىنشى،. قويىلسىن
دۇنيەدە نە ءتۇرلى قۇس بار، سونىڭ ءبارى تور كوزدە سايراپ تۇراتىن  تۇبىنە رەكتىڭتە كۇمىس جانە اعىزىلسىن

دەي بەرىپتى. شالدى « ماقۇل-ماقۇل»سوندا شال ءسوز تابا الماي، اۋزىنا نە تۇسسە، سونى ايتىپ، «. بولسىن
ڭ مالىن م، حاننىڭ سۇراعان قالىباال»وگىزىنە مىنگىزىپ، ۇيىنە قايتارادى. شال ۇيگە كەلىپ، قاراباسقا قاراپ جىاليدى: 

 قورىقپاڭىز، اكە،»: تۇرىپ قاراباس. باياندايدى اياق-باستان باالعا دەپ، –، «ءبىز تۇرماق حان دا ورىنداي الماس
 ،كەيىن قالعاننان جاتىپ ەل قاراباس. دەيدى—،«ورىندايمىن اق-ءوزىم مەن ءبارىن وسىنىڭ ۇيىقتاڭىز، جاتىپ

سۇراعان قالىڭمال جابدىقتارى بۇگىن تۇندە »انىنا بارادى. تاسىنا قاراپ: ج اۋىلدىڭ الىپ، قولعا تاسىن «دۇت»ء
 .بوالدى دايىن ءبارى ايتقانىنىڭ دەگەندە،—،«دايىن بولسىن، دۇت!

كوپىر سالىنىپ، التىن، كۇمىس تەرەكتەردىڭ جاپىراقتارى جايقالىپ، بۇالقتارى سىلدىراپ اعىپ جاتىر. اڭدارى جايىلىپ، 
تاماشا -ستارى سايراپ تۇر. اۋىلدىڭ ماڭى قۇلپىرىپ جايناپ كەتەدى. مۇنى كورگەن حان اۋىلى ەرتە ويانىپ، تاڭقۇ

 اساۋىمەنج دۇنيە بارىپ، ۇيىنە حاننىڭ قاراباس. دەيدى –، «قىزىن السىن»قاالدى، قاراباسقا دەرەۋ كىسى جىبەرىپ، 
العا ش-ىرادى. ءبىر كۇنى قاراباس كەمپىروت تىگىپ وتاۋ اي ءۇش جانىندا شالدىڭ قاراباس. اكەلەدى ۇيىنە قىزدى

 السىنىڭبا شال. دەيدى—،«اناۋ كولدىڭ جانىنا بارىپ، وتاۋ تىگىپ وتىرامىن، بالىق سالىپ، اڭ اۋاليمىن»كەلىپ: 
 لىپ،ا مىلتىعىن مەن تاسى ءدۇت قاراباس. بەرەدى تىگىپ وتاۋ جەكە جاعاسىنا كولدىڭ ايدىن ورىنداپ، تىلەگىن

دەپ ەدى، كول ۇستىنە كوپىر سالىندى. كوپىرمەن كولدىڭ ارعى « دۇت». قولىنداعى تاسىنا ءشىعادى سەرۋەنگە
جاعاسىنا ءوتىپ، بالىق ۇستاپ، اڭ اۋالپ جۇرەدى. قاراباس كولدىڭ ارعى شەتىندە اڭ اۋالپ جۇرگەندە، وتىرىك 

، «ڭ؟بۇل ايداالدا جالعىز ءقايتىپ تۇرسى»ر جىاليدى: ءمۇساپىر بولىپ، ءبىر جالماۋىز كەمپىر قىزدىڭ ۇيىنە كەلىپ زا
 كەمپىر مىستان جىبەرگەن جالداپ باالسى حاننىڭ باسقا بىلۋگە ەكەنىن قايدا قىزدىڭ بۇل. ازعىرادى قىزدى دەپ، –

 ەڭىپج كۇشىمەن ارينە، الدى، ءقايتىپ قاراباس سەنى». جۇرەدى اڭگىمەلەسىپ قىزبەن كۇندە كەمپىر جالماۋىز. ەكەن
: ىزق سوندا. كەمپىر دەيدى—،«ڭ ءبىر سيقىرى بار بولۋ كەرەك، بار بولسا، سەن سونى سۇراپ الونى جوق، العان

 قيماي سەنى قاراباس سوندا بەر، سۇراي دەپ ايت سىرىڭدى وعان سەن». دەيدى—«االمىن؟ سۇراپ قايتىپ»ء
وتىر،  س ۇيىنە كەلسە، ايەلى جىالپقارابا ۋاقىتتا ءبىر. قاالدى كەتىپ دا ايتادى قىزعا اقىلىن كەمپىر. «ايتار سىرىن

جالىعىپ، ءىشىم پىستى، تىم بولماسا ءبىر مەزگىل سىرىڭدى ايتىپ، كوڭىلىمدى اۋالپ كەتپەيسىڭ، »جالعىز وتىرىپ: 
 جولى بۇل قاراباس. دەيدى—،«جالعىز ءوزىڭ تاماشاالي بەرمەي، وتىرىپ سىرىڭدى ايتساڭشى، مەن تىڭدايىن

 ق.جو ايتقان سىرىن اندايەشق
 قاراباس تۇنىمەن ۇيىقتاپ، ەرتەمەن كۇندەگى ادەتى بويىنشا سەرۋەنگە كەتتى.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1455 bet 

ول بىردە بولماسا بىردە ساعان سىرىن »قاراباس كەتكەن سوڭ، جالماۋىز كەمپىر كەلىپ، تاعى دا اقىل ۇيرەتىپ: 
 كەمپىر كۇن باتار كەزدە جالماۋىز. دەيدى—،«ەرايتادى، تەك سەن ءوزىڭ سىر بىلدىرمەي جىالي بەر، مازاسىن اال ب

 دەپ—«ماعان سىرىڭدى ايتپايسىڭ؟»عانا قايتادى. كوزىنىڭ جاسىن كول قىلىپ، جىالپ وتىرعان ايەلىن كورەدى: 
 «دۇت»ء مەنىڭ»: ايتادى سىرىن قاراباس سوڭ، قويماعان سۇراپ جىالپ، ايەلى كەيىن ىشكەننەن تاماق. ناليدى
 دەگەن—«تاسىڭدى ماعان كورسەتپەيسىڭ بە، مەن كورەيىن؟«. »دايدىورىن سونى تىلەسەم، نە تاسىممەن دەگەن
 كىشكەنە بۇل». ەكەن تاس شۇبار عانا كىشكەنتاي ءبىر قاراسا. كورسەتەدى الىپ تاسىن قالتاسىنداعى قاراباس سوڭ

 .ايەلى دەيدى—«كورسەتسەڭشى؟ ونەرىن تاسىڭنىڭ ماعان ەندى بار، قاسيەتى نە تاستىڭ
قاراباس ايەلىنە تاسىنىڭ ءارتۇرلى سىرىن كورسەتەدى. ەرتەڭىنە جول جۇرگەلى تۇرعان كۇيەۋىنە ايەلى كوز جاسىن 

دۇت تاسىڭدى بەرىپ كەت، سەن بولساڭ، سەرۋەن شىعىپ تاماشا كورەسىڭ، مەن بولسام، ەكى كوزىم »توگىپ: ء
 ارىء قاراباس. دەيدى –، «ىل كوتەرەر ەرمەگىم بولسىنباقىرايىپ، جالعىز ۇيدە وتىرامىن، تاسىڭدى تاستا، كوڭ

 رمەنكوپى ءوزى. كەتەدى بەرىپ تاسىن ءدۇت قيماي كوڭىلىن ايەلىنىڭ توككەن جاسىن كوز ويالپ، بەرى ويالپ،
 ىلدىڭءب ەشنارسە قىزدان». جەتتى كەلىپ دە كەمپىر جالماۋىز سالىسىمەن كەتە قاراباس. وتەدى جاعىنا ار كولدىڭ

ستىڭ قاسيەتتى تاسىن بەرىپ كەتكەنىن جانە ونىڭ جانىن ساقتاپ جۇرگەن وسى قارابا قىز. سۇرايدى دەپ—«بە؟
ءبىر تاس ەكەنىن ايتادى. سونان سوڭ كەمپىر مەن قىز ەكەۋى تاستىڭ نە كۇش قاسيەتى بارىن سىناپ كورەدى: تاس 

ى بۇزبايمىز با، ايتپەسە، قاراباس كەلىپ كوپىرد»نە بۇيىرسا، سونى ورىندايدى ەكەن. كۇن ءتۇس بولعان كەزدە، 
 «ۇتد»ء تاسقا دەپ—«!بولسىن جوق كوپىر»: قاراپ تاسىنا قىز سوندا. ساالدى ويباي كەمپىر دەپ،—«قاالدى؟

 وق،ج كوپىر دەسە وتەيىن. بەرەدى قاال قاڭعىپ جاعىندا ار كولدىڭ قاراباس. بولدى جوق كوپىر ەدى، ۇرلەپ دەپ
سەپتەپ كۇن كورۋدىڭ قامىنا -ى. سونىمەن بالىق ۇستاپ، ەپتەپقالد قارماق دارىسىمەن وق جاعىندا بەر كولدىڭ

كىرىستى. كولدى جاعاالپ كەلە جاتىپ باياعى جولداس بولعان مىسىعىنا كەزدەسەدى. مىسىققا باستان كەشكەن وقيعاسىن 
 ەلە جاتادى. الدارىنان بۇعان جولداسكەتكەندى ايتىپ، اڭگىمەلەسىپ، كولدى جاعاالپ ك-ايتادى. مىسىق ەكەۋى وتكەن

بولعان ءيتى جولىعادى. سالەمدەسىپ بولعان سوڭ، قاراباس يتكە بولعان وقيعانىڭ جايىن باياندايدى. ۇشەۋى سول 
 مەن»—جەردە باس قوسىپ اقىلداسادى. قاراباس والرعا تاستىڭ ءتۇسىن، اتىن ايتىپ بەرەدى. سوندا مىسىق تۇرىپ:

 كولدەن سەنى مەن الساڭ، اال ۇرالپ تاستى». دەيدى—،«عوي المايمىن وتە كولدەن ىراقءب ەدىم، ۇرالر ونى
 دەمىن يت .وتەدى ءجۇزىپ جاعىنا ار كولدىڭ مىنگىزىپ، ارقاسىنا مىسىقتى بويىنشا ۋادە. يت دەيدى—،«وتكىزەيىن

 ارسا،ب كىرىپ ۇيگە. بارادى جۇگىرىپ ۇيگە وتىرعان قىز بەتىمەن مالىنعان سۋعا مىسىق دا قاالدى كۇتىپ الىپ
 دەپ «شيىمءمى مىشيىم،»ء: مىسىقتى كەمپىر. ەكەن وتىر سويلەسىپ ۇشەۋى—جالماۋىز كەمپىر، قىز، حاننىڭ باالسى

 قاراپ زىعىناقى ويناتىپ، سالىپ ونەرگە ءار تاستى دە ۇشەۋى بايقاسا. جىبەرەدى كىرگىزىپ استىنا توسەك شاقىرىپ،
، مىناعان ءبىر قاراپ، اڭدۋمەن بوالدى. ءبىر مەزەت قىز ءبىر اناعان بىلمەي، ىستەرىن نە تا مىسىق. ەكەن وتىر

-سول. قالدى بوال تاس شۇبار ادەمى دوماالنعان تاس ەدى، دەپ—،«تۇس بارىپ ورنىڭا ءوز «دۇت»—ءتاسقا:
 ىعىپ،ش الدىنان تە يت. جونەلدى اال ءىلىپ تاستى مىسىق جاتقان اڭدىپ باعىپ، باس استىندا توسەك ەكەن، اق

اسىنا وتىرعىزىپ الىپ، كولگە ءتۇستى. انا ۇشەۋى قۋىپ كەلەدى. جالماۋىز كەمپىر دە سۋعا ءتۇسىپ، ارق مىسىقتى
ءيتتىڭ ارتىنان ءبىراز جەرگە دەيىن مالتىپ قۋدى، جەتە الماعان سوڭ، امالسىزدان كەيىن قايتتى. كولدىڭ ورتاسىنا 

ۇرالعان سەن، اپاراتىن دا سەن، قاراباسقا مەن نە دەمەكشىمىن، تاستى »السادى. بارعاندا، يت پەن مىسىق ءوزارا تا
 ىدەيد—،«االرسىڭ ءتۇسىرىپ سۋعا تاستى قوي،». يت دەيدى—،«ماعان بەر، ۇرالعان سەن، اكەلگەن مەن دەيىن

 ونەدى،ك سىقمى جوق امال. مىسىققا يت دەيدى—،«تاستايمىن سۋعا سەنى بەرمەسەڭ». كونبەيدى وعان يت. مىسىق
زىنا ساالمىن دەپ، كولگە ءتۇسىرىپ االدى. ەكەۋى قاراباستان ۇيالعاننان باسقا جولعا ءتۇسىپ، ءوز اۋ ءيتتىڭ تاستى

بەتتەرىمەن كەتەدى. مىسىق پەن يت كەشىگىپ كەلمەگەن سوڭ، قاراباس والردان كۇدەر ۇزەدى. قاراباس قارماعىن 
شىنەن قارنىن ارشىپ وتىرسا، ى-ەن بالىق ىلىنەدى. بالىقتى سويىپ، ىشەكسۋعا سالىپ وتىرسا، ءبىر قارماعىنا ۇلك

 كوپىر ،ەدى دەپ—،«دۇت تاسىم، كوپىر سال»ءدۇت تاسى شىعادى. بالىقتى ءپىسىرىپ، جەپ الىپ، قاس قارايعاندا: ء
 ەكەن، تىرو سويلەسىپ ەكەۋى ايەلى مەن باالسى حاننىڭ قاراسا، كەلىپ، قاسىنا ءۇيدىڭ ءوتىپ، كوپىرمەن. سالىندى
دۇت »سى قىزدى الماق بولىپ، قىز وعان تيمەك بولىپ، ۋادە بەرىپتى. سول ۋاقىتتا قاراباس تاسىنا: ءباال حاننىڭ

 اقپەنشارب سىرتى ءۇيدىڭ ەدى، دەپ—،«تاسىم، بۇل ءۇيدىڭ توڭىرەگى بيىك شارباق بولىپ بەكىلىپ قالسىن
جۇمعانشا جەتىپ كەلدى. -اشىپ كوزدى دا والر ەدى، دەپ—،«ەلتىرك ۋازىرلەرىن مەن اكەسى قىزدىڭ». بەكىلدى

دى، اتا، قىزىڭىزدىڭ جايى وسىالي بول»ءبارىنىڭ باسى قوسىلعان سوڭ، قاراباس سويلەدى، سويلەگەندە ءبۇي دەدى: 
 ون ىزبارشاڭ بولسا، والي». «بولسىن وزىڭنەن بيلىك باالم، قاراباس،»—.دەيدى—«بۇعان نە بيلىك ايتاسىز؟

 ءسونىپ ءورت. دەيدى—،«ن جيناڭىزدار، مىناۋ ءۇيدى ايالندىرا جاعىپ ورتەڭدەروتى تارتقانداي تۇيە اتان التى
—:ۇرىپت حان سوندا. دەيدى—،«ما؟ بار جاقسىلىعىڭىز ىستەر ماعان اتا،»: قاراپ حانعا قاراباس كەيىن، بىتكەننەن
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ە . حان ۋازىرلەرىمەن بىرگدەيدى—،«بول باال ماعان سەن. تتىتار جازاسىن قاراي مىنەزىنە ەدى، بار قىزىم جالعىز»
جۇرتىن جيناپ، مال سويىپ، توي جاساپ، قاراباستى باال قىلىپ االدى. ءبىراز ۋاقىت -قاراباستى ۇيىنە اكەلەدى. ەل

كەسى ا وتكەننەن كەيىن، قاراباسقا باسقا حان قىزىن اپەرەدى، ۇلكەن توي جاسايدى. سول تويدا قاراباستىڭ وگەي
جۇرت بولىپ، قاراباستى حان قىلىپ ساياليدى. قاراباس ءارى اتاق، -حان اتتان جىعىلىپ ولەدى. سودان كەيىن ەل

جۇرتىنا بوستاندىق بەرىپتى. ءسويتىپ، قاراباس جەر جۇزىنە اتاعى جايىلعان ەلىنە، جايلى -ۇلگى بولسىن دەپ، ەل
 ءادىل حان بولىپ ءوتىپتى.

 ن قامقورلىعى. قاسقىردىڭ جاساعا72
ەرتە زاماندا شاعىن شارۋالى ءبىر ادام ءومىر ءسۇرىپتى. ونىڭ ءۇش باالسى، ايەلى، ءوزى، ودان باسقا ەشكىمى بولماپتى. 

بىرىنە ۇقساس بولىپتى. ەڭ ۇلكەن باالسىنىڭ ەسىمى قاپتى، ورتانشى باالسىنىڭ ەسىمى باپتى، -باالالرىنىڭ ەسىمى بىر
ى بولىپتى. وسى ادامنىڭ ءوزىنىڭ باعى بولعان، الماالرى وتە ءىرى بولعان. سونان قاپتى، كىشى باالسىنىڭ ەسىمى ساقت

باپتى، ساقتى ۇشەۋى كۇن سايىن الما باق اعاشىن كۇزەتىپ ءجۇرىپتى. كۇن سايىن اعاشتان بىرتىندەپ الما جوعاال 
ەپ كەلسە، ءبىر قۇس المانى شوقىپ ج بەرەدى. سونان ءبىر كۇنى الما اعاشىن كۇزەتۋگە قاپتى، باپتى، ساقتى ۇشەۋى

وتىر ەكەن. ۇشەۋى شاپ بەرىپ قۇستى ۇستاپ االدى. قۇس زورعا تالپىنىپ، ءبىر قاناتىن جۇلدىرىپ ۇشىپ كەتەدى. 
سونان ۇشەۋى ۇيىنە كەلىپ، اكەسىنە كورگەن ۋاقيعاالرىن بايان ەتەدى. سونان المانى جەپ جۇرگەن مىنا قۇس دەپ، 

تىن اكەسىنە اكەپ بەرەدى. ول قانات جاي قانات ەمەس، التىن قانات بوالدى. سونان اكەسى قۇستىڭ جالعىز قانا
 وتىرىپ مىنانى ايتادى.

 ا،د تاپساڭدار قايدان. تاپسىرامىن اكەلۋدى قۇستى وسى سەندەرگە مەن بولساڭدار، بوالتىن باالم مەنىڭ ەگەر—
 .دەپتى—ەر،كەلمەڭد قايتىپ ۇيگە الماساڭدار، تابا ەگەر. تابىڭدار

عا شەشەسىمەن قوشتاسىپ، قۇستى ىزدەپ تابۋ-سۋالرىن الىپ، اكە-ءۇش باالسى اكەسىنىڭ ايتقانىن ەكى ەتپەي، اس 
جولعا شىعادى. سونان ءۇش اعايىندى جىگىت ءبىر جولمەن ءجۇرىپ وتىرادى. ءبىر قىردىڭ ساالسىنا كەلىپ كەڭەس 

 انى ايتادى:قىالدى. قاپتى تۇرىپ ۇلكەندىگىن كورسەتىپ، مىن
جۇرسەك، ەش نارسە دە تابا المايمىز، ودان دا ۇشەۋمىز ءۇش باعىتقا كەتەيىك. ءبىرىمىز  ءبىر ۇشەۋمىز بىز—ء 

. دەيدى—باتىسقا، ەكىنشىمىز شىعىسقا، ءۇشىنشىمىز قۇبىالعا كەتەلىك، سوندا عانا ءبىز ول قۇستى ىزدەپ تابامىز،
تەدى. سونان ۇلكەنى باتىسقا، كە ايرىلىپ جاققا ءۇش ۇشەۋى قوستاپ، ەكەۋى قالعان دەپ، اقىل ءسوزىن اعانىڭ

ورتانشىسى قۇبىالعا، كىشىسى شىعىسقا باعىت الىپ ءجۇرىپ كەتەدى. بىرنەشە كۇندەر وتەدى. قاپتى مەن باپتى 
رىگىپ ىجولىعىسادى. سونان ەكەۋى قالعان كۇن جولداس بولىپ، ءبىر ءجۇرىپ ىزدەۋگە ۇيعارادى. ءسۇيتىپ، ەكەۋى ب

 ءبىر باعىتقا كەتەدى.
ساقتى كۇن ءجۇرىپ، ءتۇن ءجۇرىپ ساسكە ءتۇستىڭ شاعىندا ءبىر ءۇش ايرىق جولعا كەزدەسەدى. جولعا كوزىن 

وڭ قولداعى جولعا تۇسسە، ءوزى ولەر; سول قولداعى جولعا تۇسسە، »سالىپ قاراسا، مىنا جازۋالر جازىلعان ەكەن: 
ەگەر »وزى كەڭەس بەرەدى. -نىپ، وزىنەويال ساقتى سونان. دەپتى—،«سا كەلمەساتى ولەر; تۋراسىنا تۇسسە، بار

ءوزى ولەرگە تۇسسەم، ءوزىم ءولىپ، اتىم ارتىمدا قاالدى، وندا نە بوالدى. ەگەر بارسا كەلمەسكە تۇسسە، بارسام 
م كوپ بولسا، اتىم ءولىپ انامدى كورمەيمىن، وندا نە بوالدى. ال، ەگەر اتى ولەرگە تۇسسە-كەلمەيمىن، ەلىمدى، اتا

سول اقىلمەن اتى ولەرگە ءتۇسىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. ءبىراز جۇرگەننەن كەيىن ءبىر سايعا كەلەدى. «. جاياۋ قاالرمىن!
وسى سايعا كەلگەندە ءبىر قاسقىر شىعادى. قاسقىر ءوزىن اۋدارىپ تاستاپ، استىنداعى اتىن جارىپ ءولتىرىپ، تويعانىنشا 

جايىنا كەتەدى. ساقتى جاياۋ قالعان سوڭ جىالپ العا قاراي جۇرە بەرەدى. ءبىراز جەر جاياۋ  ەتىنەن جەپ، ءوزى
جۇرگەن سوڭ ودان ءارى قايدا بارارىن بىلمەي تۇرىپ قاالدى. ءسويتىپ، تۇرعاندا ماناعى قاسقىر ساقتىعا قايتىپ 

مىن، ەندى قايدا بارارىمدى بىلمەي»ايتىپ،  كەلىپ، ادامشا سويلەپ ءجون سۇرايدى. ساقتى الىس ساپارعا بارا جاتقانىن
 :تۇرىپ قاسقىر سوندا. دەيدى—«جاياۋ قالدىم

 اۋىپت كەرەگىڭدى اداستىرماي ءمىن، ارقاما كەل. بىلمەدىم جاتقانىڭدى بارا ساپارعا الىس. ەتتىم وبال ساعان مەن—
 .دەيدى—بەرەيىن،

. سقىرقا دەيدى—،«ساعان زيان كەلتىرمەيمىن ارقاما مىنشىن ايتامىن، »ساقتى يالنباي تۇرىپ قاالدى. قاسقىر: 
 ىنداعىجان اۋىلدىڭ ءبىر ءجۇرىپ، ءتۇن ءجۇرىپ، كۇن. االدى ءمىنىپ قىلىپ ات ارقاسىنا قاسقىردىڭ ساقتى سونان
 مىنانى تۇرىپ قاسقىر. تۇسەدى ارقاسىنان قاسقىردىڭ ساقتى. دەيدى ءتۇس ساقتىعا قاسقىر. كەلەدى سايعا تەرەڭ

ەسىگىنەن كىر. تورى سونداي بەزەنگەن ادەمى بوالر، سەن قىزىعىپ سيپاپ  بار، ۇيگە اق بيىك تۇرعان اناۋ»: تادىاي
جۇرمە. وڭ جاعىڭا قاراساڭ، بۇرىشتا قونىپ وتىرعان قۇستى كورەسىڭ. سونى ال دا، كەيىن مۇندا كەل. ال، ەگەر 

وسى  نىسە مەن –. جىبەردى قۇسقا ساقتىنى قاسقىر دەپ –، «توردى سيپاساڭ سەنى كۇزەتشىلەر ۇستاپ االدى
 وتىر قونىپ قۇس بۇرىشتا جاق وڭ كىرسە،. بارادى كىرىپ ۇيگە اق ساقتى سودان. دەيدى—سايدا كۇتىپ تۇرامىن،
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 تەە ساڭق داۋسى قوڭىراۋ سونان. قويادى سيپاپ توردى كەتىپ، قىزىعىپ جاتىپ بارا دەپ االيىن قۇستى. ەكەن
—«سەن بۇندا نە ءۇشىن كەلدىڭ؟»االدى. كۇزەتشىلەر:  ۇستاپ ساقتىنى كەلىپ كۇزەتشىلەر جاقتان-جان دە تۇسەدى
 .دەيدى

 .ساقتى دەيدى—جىبەردى، اكەم ىزدەتىپ، اكەلۋگە قۇستى التىن وسى مەنى—
 .كۇزەتشىلەر دەيدى—بەرەيىك، قۇستى بۇل ساعان ورىنداساڭ، ايتقانىمىزدى ءبىزدىڭ سەن—
 .ساقتى دەيدى—تاپسىراسىڭدار، ءىس نە ورىندايىن،—

 كۇزەتشىلەر تۇرىپ:
 جالى ىشىندە سارايدىڭ سول. بار ساراي ءبىر سوققان كۇمبەزدەپ جاعاسىندا سايدىڭ تەرەڭ دەگەن قاراقان—

 قۇستى انساع ءبىز بەرسەڭ، اكەلىپ بىزگە ايعىردى سول. بار ايعىر ءبىر تۇرعان بايالۋلى التىن قۇيرىعى كۇمىس،
ۇگەل باققانىن ت-كەلەدى، كەلىپ، بولعان وقيعانى كورگەن قاسقىرعا جۇگىرىپ ساقتى سونىمەن. دەيدى—بەرەمىز،
 ايتادى.

-ندەپ، جورتىپ ءجۇرىپ كەتەدى. سونان كۇ« ايعىرى بار ءۇي قايداسىڭ»قاسقىر ساقتىنى ۇستىنە مىنگىزىپ الىپ، 
كەلىپ وتىرىپ دەم االدى. قاسقىر تاعى دا اقىلىن ايتىپ، ساقتىنى تۇن ءجۇرىپ، بۇالر اداسپاي قاراقان سايىنا جەتەدى. 

 ايعىردى اكەلۋگە جۇمسايدى:
 ىردىايع تۇرعان بايالۋلى الدىڭدا قارسى بارعاندا كىرىپ كىرەسىڭ، سارايعا كۇمبەزدى بارىپ باراسىڭ، وسىدان—

 .دەپتى—شىق، كەيىن ىزىڭمەن كىرگەن دا، ال شەشىپ ايعىردى ۇرىنبا، جانعا جارعا، بۇرىلما، جاعىڭا-جان كورەسىڭ،
سونان ساقتى ايعىردى اكەلۋگە سارايعا بەت الىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. كۇمبەزدى سارايعا جەتىپ، ەسىگىن اشىپ، ىشىنە 
كىرىپ كەلەدى. كەلسە، الدىندا بايالۋلى تۇرعان كۇمىس جالدى، التىن قۇيرىقتى ايعىردى كورەدى. جانىنا قاراپ 

العان جاردى كورىپ قىزىعىپ، سيپاپ قويادى. سونان قوڭىراۋ شىلدىر ەتە ءتۇسىپ، كۇزەتشىلەر كۇمسانداپ سىر
 تايقىسپاق قويىپ سۇراۋ جاعىنان-جان دەپ،—،«سەن نە عىپ جۇرگەن جانسىڭ»كەلىپ ساقتىنى ۇستاپ االدى. 

 :ساقتى. باستايدى
 الۋعا اتتى امىن سوندىقتان ايتتى، دەپ ەرەمىزب قۇستى التىن اكەلسەڭ اتتى وسى جۇمسادى، ساقشىالر مۇندا مەنى—
 ىندا،جاعاس داريا كوك بىزگە سەن ەگەر. بەرەمىز اتتى بۇل ساعان بىز»ء: كۇزەتشىلەر. بەرەدى جاۋاپ دەپ—دىم،كەل

 ۇيدىڭء سول. جاالتقان كۇمىسپەن التىن، سىرتىن بار، ءۇي ءبىر ۇلكەن تاالسقان تاۋمەن اراسىندا تاۋدىڭ كوكشە
. دەپتى—،«اكەلىپ بەرسەڭ، ايعىردى ساعان بەرەمىز قىزدى سول بار، قىز سۇلۋ ءبىر بيىكتە ۇستىندە توبەسىنىڭ

 ايتىپ ورگەنىنك بار كەلىپ. كەلەدى قاسقىرعا جولداسى تۇرعان كۇتىپ ۇعىنىپ، ءسوزىن ايتقان كۇزەتشىلەردىڭ ساقتى
 قىزدى ،دەپ «جۇرەلىك تاعى وتىر، ارقاما كەل» دەپ، «المايسىڭ ءتىلدى ايتقان» اشۋالنىپ، قاسقىر. تۇسىندىرەدى

 زدەپ ءجۇرىپ كەتەدى.ى
اريا سەن وسى د»تۇن ءجۇرىپ كوك داريا جاعاسىنا، كوكشە تاۋدىڭ اراسىنا كەلىپ جەتەدى. قاسقىر ساقتىعا: -كۇن

 ەپد—،«تەڭە ۇقساتپادىڭقاسىنداعى تاۋ ەتەگىندە كۇتىپ تۇر، مەن ءوزىم بارام، سەنى ەكى رەت جۇمسادىم، ەش
. بارسا، ايتقان ءۇي الدىندا تۇر ەكەن. كەلسە ءۇي بيىك، ءۇي باسىنا ساتىمەن بارادى ءوزى قاسقىردىڭ اكەلۋگە قىزدى

شىعادى. سودان قاسقىر ءۇيدىڭ باسىنا شىقسا، قىز ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. ەش نارسە سەزدىرتپەستەن قىزدى ساندىعىمەن 
. سونان قىزدى بار دەيدى—،«جۇر كەتەمىز، ارقاما وتىر»ءتۇسىپ، ساقتىعا كەلەدى. كەلىپ: ءكوتەرىپ جەرگە 

ەرتىپ  سەن مەنى قىز ەتىپ»زاتىمەن، ساقتىنى قوسىپ، ارقاالپ ماناعى ات بەرەتىن سايعا كەلەدى. قاسقىر ساقتىعا: 
 ىرقاسق. كەلەدى جەرگە بەرەر ات پ،الى ەرتىپ دەپ، ماقۇل ساقتى. دەيدى—،«الىپ بار، مەن ءقازىر قىز بواليىن

سەن اتتى ال دا، مەنى تاستاپ جۇرە بەر، مەن سەنى قۋىپ جەتەمىن. »ايتادى:  مىنانى ساقتىعا جاتىپ كەلە جولدا
 ەرىپ،ب «قىزدى» كەلىپ، كۇزەتشىلەرگە ماناعى سونىمەن. ايتىپتى اقىل دەپ—،«ەگەر تويعا وتىر دەسە، وتىرما

ا عاشىق ، قىزعتانىسىپ سۇراسىپ، ءجون امانداسىپ، كەلىپ. كەلەدى قاسىنا قىزىنىڭ داسجول ءوزىنىڭ الىپ، اتتى
 بوالدى. سونان ەكەۋى ىلگەرىگە بەت الىپ، ءبىراز جول جۇرگەن سوڭ قاسقىردى كۇتىپ جاتادى.

قۋعاندى  ارتىنانبىرنەشە ۋاقىت وتكەننەن كەيىن، قاسقىر توي باستالىپ، كۇزەتشىلەر قىزعان شامادا تۇرا قاشادى. 
الىپ ۇرىپ، بۇرىنعى قاسقىر بەينەسىنە كەلىپ، بەلەستەن اسادى. ءسويتىپ، سالىپ وتىرىپ ساقتىعا جەتىپ كەلەدى. 

 اتتى پ،وتىرعىزى ارقاسىنا ءوز ساقتىنى. مىنگىزەدى قىزدى ارتىپ، ساندىقتى اتقا دەپ—،«جۇر، ىلگەرى»كەلىپ: ء
 ايعىر مەن»: دا تاعى قاسقىر سونان. كەلەدى سايعا االتىن قۇس اداسپاي باسىپ، بەلدى اسىپ، ىلگەرى جەتەكتەپ

 ات اقتىس سونان. دەپتى—،«يىن، ءمىنىپ بار دا مەنى تاپسىرىپ، قۇستى ال دا كەيىن قايت، ءبىراق مەنى كۇتبوال
 سويلەسىپ، ،كۇلىپ-ويناپ كەلىپ. كەلەدى جانىنا عاشىعىنىڭ الىپ قۇستى ءوزى تاپسىرىپ، اپارىپ قاسقىردى بولعان

ۇگەنىن سىپىرىپ، سەزدىرمەستەن سىتىلىپ، سارايدان ج قاسقىر كەيىن ءبىرازدان سودان. وتىرادى كۇتىپ قاسقىردى
 شىعىپ، قىز بەن ساقتىعا كەلەدى. كەلىپ ءبىراز جەر ۇزاتىپ، مىنا ءسوزدى ايتادى:
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 .دەپتى—باراسىڭ، امان ۇيىڭە جولىڭدا قالعان تىڭداساڭ، ءسوزىمدى ايتقان مەنىڭ سەن قاالمىن، ەندى مەن—
 دەپ، قاسقىردىڭ ءسوزىن ماقۇل االدى. قاسقىر ءسوزىن باستاپ، مىنانى ايتادى.« تىڭدايمىن»ساقتى 

 ىسسى سونداي كۇن: مىناۋ بىرەۋى ونىڭ. دەيدى—باراسىڭ، امان وتسەڭ سودان بار، قاتەر ەكى جولدا ساعان—
 ءبىراق كەلەر، ىشكىڭ سۋ سوندا. بوالدى تاپ سۋ وزەن ءبىر الدىڭنان كەزىڭدە جاتقان كەلە شولدەن بوالدى،
 قتاعىڭۇيى ەندى باسىلىپ ءشولىڭ سوڭ، جۇرگەن جول كۇن بىرنەشە ءوتىپ ودان. دەيدى—اق، سۋ ىشپە،ب ءتوزىپ
 بىراقء سالقىن، ءشوپ، كوك ءتۇبى. كەزدەسەدى بايتەرەك ۇلكەن ءبىر الدىڭنان جاتقاندا كەلە ءسويتىپ، كەلەدى،

اي ەكى قاتەردەن كەتسەڭ مەنىڭ ايتقانىمد وسى مىنە، بولمايسىڭ، امان ۇيىقتاساڭ ۇيىقتاما، تۇبىنە تەرەكتىڭ سول
 ءوز قاسقىر ،جونەلتىپ سالىپ جولعا ايتىسىپ، قوش ءسويتىپ،. اياقتاپتى ءسوزىن قاسقىر دەپ،—ۇيىڭە امان باراسىڭ،

 .كەتەدى جايىنا
اتقا وڭگەرىپ، ءجۇرىپ كەتەدى. كۇن جۇرەدى، ءتۇن جۇرەدى. كۇن سونداي ىسسى ساقتى عاشىعى مەن زاتىن 

بوالدى، وتتە قاتتى شولدەيدى. ءسويتىپ، سۋدى قايدان تابامىن دەپ كەلە جاتقاندا، الدىنان وزەن سۋى تاپ بوالدى. 
زەننەن ىزبەيدى. سونان وساقتى اتتى سۋارىپ، ەندى ءوزى دە ىشكىسى كەلەدى. ءبىراق، قىز ساقتىعا بۇل سۋدان ىشك

 ءوتىپ ءجۇرىپ كەتەدى.
ەندى شولدەرى باسىلىپ، شارشاپ ۇيىقتاعىالرى كەلەدى. ءسويتىپ، بولدىرىپ كەلە جاتقاندا الدارىنان ءبىر ۇلكەن 
بايتەرەك ۇشىرايدى. ساقتى وسى تەرەكتىڭ تۇبىنە دەمالىپ جاتقىسى كەلەدى. جولداس قىزى بۇعان دا ەرىك بەرمەيدى. 

اق قىز سوزىنە قۇالق قويماي، تەرەكتىڭ تۇبىنە كەلىپ، دەمالىپ اتىن تۇساپ، ۇيقىعا كەتەدى. سونان ءبىراز ءبىر
ۋاقىت ءوتتى دەگەندە ساقتىنىڭ ەكى كوزى شىم ەتە قاالدى دا قۇالعى دىڭ ەتە قاالدى. شوشىپ ويانسا، ەكى كوزى 

، زى جوق، ءسويتىپ، ساقتى بار زاتىنان، اتىنان ايرىلىپجوق، ۇڭىرەيگەن ورنى تۇر، ايناالسىن سيپاسا، قاسىنداعى قى
 سۋ قاراڭعى سوقىر بولىپ قاالدى. سونان بارار جەر، باسار تاۋ تابا المايدى.

—،«مەنىڭ ايتقان ءتىلىمدى ەشقاشان دا المادىڭ، كوزىڭنەن ايرىلدىڭ»ءبىرازدان كەيىن باياعى قاسقىرى كەلىپ:  
 .جىبەرەدى سالىپ كوز ەكى جارقىراتىپ ۋقاالپ، ورنىن كوزىنىڭ راقپەنتوپى ۋىس ءبىر الىپ، الدىنا دەپ

دى، عاشىعىڭدى، قۇسىڭدى، اتىڭ»سونان ساقتى بولعان وقيعانى قاسقىرعا تۇگەل ايتىپ تۇسىندىرەدى. قاسقىر: 
 ءجۇرىپ جورتىپ ىزدەپ، كەمپىردى جالماۋىز الىپ، مىنگىزىپ دەپ،—،«زاتىڭدى ءقازىر تابامىز، كەل ارقاما مىن

جەردى باسىپ، ءبىر قوسقا كىرىپ كەلەدى.  تاالي اسىپ، سۋالردان ورمان، تاۋلى اسۋدان، بەلدەن، قىرقادان،. كەتەدى
 كەلسە، ساقتىنىڭ كوزىن ويعان جالماۋىز كەمپىر الدارىندا، ءىس ىستەپ وتىر ەكەن. سونان قاسقىر تاپ بەرىپ:

 الا جاعاسىنان كەمپىردىڭ دەپ،—!تاپ قايدا، زات قىز، ات،: ايت بارىندا جانىڭنىڭ جەيمىن، ءولتىرىپ، قازىر—ء 
الماۋىز قورقىپ، زارەسى ۇشىپ، بۋىنى قالتىراپ، بويىن بيلەي الماي جانى مۇرنىنىڭ ۇشىنا كەلەدى. ج سونان. تۇسەدى

 ىڭباالمن مەنىڭ تۇگەل زاتتارىڭ». باستايدى ءسوزىن دەپ،—،«ايتايىن، تەك جانىمدى قالدىر»كەمپىر تۇرىپ: 
 دەپ—،«قالىڭ قامىس اراسىنان تاباسىڭ جاعاسىنان، سۋدىڭ زاڭعار ونى. تا زات دا، قىز تا، ات تا، قۇس—قولىندا
 .بەرەدى جاۋاپ

سونان ءجونىن ءبىلىپ الىپ، كەمپىردى ەكى بۇكتەپ وتقا سالىپ ورتەپ، جالماۋىزدىڭ باالسى قايداسىڭ دەپ ءجۇرىپ 
 كەتەدى.

اڭعار سۋىنىڭ جاعاسىنا كەلىپ جەتەدى. الدارىندا اسپانمەن تاالسقان تاماشا ءبىر ءۇي تۇرادى. بىرنەشە كۇن ءجۇرىپ ز
سول بەتىمەن بۇالر ۇيگە كىرىپ كەلسە، قىز ۇيدە وتىر ەكەن. قاسقىر مەن ساقتىنى كورگەن ول جۇرەگى اتتاي 

 دەپ« اۋىزدىڭ باالسى قايدا؟جالم»تۋالپ كوزى جايناپ الدارىنان قارسى شىعىپ، قۇرمەت كورسەتەدى. سونان 
 سۇرايدى.

شەشەسىن ولتىرگەندەرىڭدى ەستىپ، جۇمىرتقا بولىپ التىن قۇستىڭ استىنا، قامىس اراسىنداعى »قىز مىنانى ايتادى: 
 تاۋىپ انىۇي اراسىنان قامىس كەلىپ، ساقتى مەن قاسقىر. دەدى—،«ۇياسىنا كىرىپ سەندەردەن قورقىپ جاتىپ قالدى

بەرلى -رلىىپ، اال قولىنا ونى ساقتى. كورەدى جۇمىرتقانى ۇلكەن ءبىر قاراسا، اقتارىپ استىن قۇستىڭ التىن الىپ،
 جالىنبا، قابوس»: قاسقىر. جالىنادى دەپ—،«ولتىرە كورمە جانشىپ، قۇلىڭ بواليىن»جايالپ قىسا باستايدى. باال: 

. تاپتىرادى جاي الىپ، جانىن باالسىنىڭ ماۋىزدىڭجال جارىپ، قىسىپ قاتتى دەپ،—،«جوق قايىرىم تۇقىمىنا جالماۋىز
تتى تۇگەلدەپ الىپ، قاسقىر ساقتىنى اداسپاستاي ەتىپ باستاپ، جولعا سالىپ، زا اتتى، قۇستى، قىزدى، سوڭ سونان

اناڭدى تاباسىڭ دەپ، قوش ايتىسىپ، كەتپەك بوالدى. ساقتى -ەندى وسى جولمەن تىكە ءجۇرىپ ەلىڭە باراسىڭ، اتا
 قاسقىرعا مىنانى ايتادى:

ەسەن جەتۋىمە ۇلكەن كومەك كورسەتتىڭ، -انام ەلىمە سالدىڭ، جولعا اداسقاندا جاسادىڭ، قايىرىم ماعان سەن—
: قىرقاس ءبىراق. جىبەرمەپتى قاسقىردى دەپ،—ءجۇر مەنىمەن، قوناق بوالسىڭ، ۇيدەن نە قاالساڭ سونى االسىڭ،

 جاياۋ الىپ اتىڭدى اۋدارىپ اتىڭنان باستا اۋەل رەنجىمە، ماعان سەن قمەت،را كوپ دا ساعان بولمايمىن، قوناق»
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 ءسوزىن دەپ—دىقتان ءبىر ىستەگەن قاتەلىگىمدى، مىنە، بىرنەشە رەت جاقسىلىقپەن جويىپ وتىرمىن،سون. قالدىردىم
 ۋاقىتىندا ەرەكك—.ۇستاتتى قولىنا جۇلىپ جۇنىنەن دەپ،—بوالر، قاجەتتى تۇسسە، ءىس قيىندىق باسىڭا—.اياقتادى
نە ى. سونىمەن قوش ايتىسىپ، ساقتى ەلىبەرد ۋادەسىن دەپ،—،«بوالمىن دايار مەن تۇتاتساڭ، قىلىن ءبىر وسىنىڭ

 جۇرەدى. قاسقىر دا ءوز جايىنا كەتەدى.
بەرىپ،  ساناسى باالسىنىڭ كەلگەنىنە قۋانىپ، اكەلگەن قىزىنا ۇيلەندىرىپ، تويىن جاساپ، جۇرتىن جيناپ، ا-اتا

اقساقالعا باس بەرىپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن جاساپتى. كۇندەردە ءبىر كۇنى ساقتى اڭعا شىعادى. اڭ 
اۋالپ، قۇس اتىپ، داالدا ءجۇرىپ، كەشتىڭ بولعانىن دا بىلمەي قاالدى. قاراڭعىدا اداسىپ، جول تابا الماي جۇرگەن 

ىزدەگەنىم سەن ەدىڭ، ءسىڭلىمدى باالسىمەن ءولتىرىپ، ماعان »ەتىپ: شاعىندا ءبىر جالماۋىز كەمپىر تاپ بوال ك
 ىپ،شاقىلدات قايراپ، ءتىسىن دەپ،—،«قىلعان قورلىعىڭ از ەمەس، مەن دە ءقازىر ساعان كورسەتەرمىن قورلىقتى

 نە. قالىپتى پجەتى قاراسا، ارتىنا ساقتى. شابادى تۇرا دا ساقتى زىرقىراپ، باسىپ، قامشى اتىنا. ۇمتىالدى تۇرا ساقتىعا
سقىردىڭ جينادى. ءتوس قالتاسىنان قا ەسىن قايتادان اداسىپ، اقىلىنان باسىپ، جەڭىن ەتەك ساسىپ، بىلمەي ىستەرىن

قىلىن الىپ تۇتاتتى. ءتۇتىنىن بۇرقىراتىپ، قولىنا ۇستاپ، العا قاراي ءارى استى، بىرەر قىردى باستى. استىنداعى ات 
ەرىن بىلمەي تۇرعاندا قاسىنا تانىس قاسقىرى جەتىپ كەلەدى. ساقتى قاسقىرعا ءيىلىپ سالەمىن بولدىرىپ، نە ىست

ى: شۇقىر قايراپ جالماۋىز دا كەلىپ قالىپتى. ساقت-بەرەدى. قاسقىر مەن ساقتى امانداسىپ بولعان شامادا ءتىسىن شاقىر
. ەتىپتى بايان قاسقىرعا دەپ،—،«وشىر، دوستىمجانىمدى جاعاما كەلتىرىپ، مەنى قىسقان وسى جالماۋىز، قاراسىن ء»

 ، جالماۋىزدى ءولتىرىپ، ءىستىڭ ءساتىن كەلتىرىپ، ساقتىنىقارماپ جۇلىپ ەتىن جالماپ، بەرىپ تاپ جالماۋىزعا قاسقىر
وناققا ق تايانعان اجالدان امان الىپ قالىپتى. سونان ساقتى قاسقىرعا كوپ العىس ايتىپ، ۇيىنە قوناققا شاقىرىپتى. قاسقىر

دەپ، ءوز جايىنا كەتەدى. ساقتى « باسىڭا قيىندىق ءىس تۇسكەندە ءار ۋاقىتتا ءازىرمىن»بارماي قوش ايتىسىپ، 
ساۋ ەلىنە كەلىپتى. ۇيىنە كەلسە، ايەلى ۇل تاۋىپتى، ساقتىنىڭ ۇلىنا كوڭىلى تولىپ، باعىما -اجالدان قۇتىلىپ، امان

اۋىق كۇلكىمەن س-قويىپتى. سۇيگەنىمەن ءومىرىنىڭ قالعان كۇنىن ويىن تاپ بولعان باقىتىم دەپ، ەسىمىن باقىتتى
داۋلەتى باسىندا، ءسويتىپ، مۇراتىنا جەتىپتى. كۇندەر، جىلدار ءوتىپ، ولەر كەزى جەتىپ، -وتكىزىپ، ۇلى قاسىندا، باق

ابار عاسىنان ەشبىر حساقتى ساقتىلىعىمەن جاۋىنان ولمەي جاي، تاپ كەلگەن اۋرۋمەن دۇنيەدەن ءوتىپتى. ال ەكى ا
 بولماپتى.

 . كۇمەسحان، ءازىمحان، ايازحان73
بىر ەركەك باال كورمەپتى. -كۇلمەسحان مەن ءازىمحان ەكەۋى دوس ەكەن. كۇلمەسحان قىرىق ايەل السا دا، بىردە

اننىڭ ءحالىن حايەلى قىز تاپسا بولدى تاستاي بەرىپتى. كۇلمەسحان سول كەزدە ءبىر سارتپەن كورشىلەس وتىرىپتى. 
 سارتتىڭ ايەلىنە ايتادى.

—دايىم جارىلقاپ ۇل تاپسام، كەم جوق،قۇ. االيىن مەن تاپساڭ، ۇل سەن دا، ال سەن تاپسام، قىز مەن ەگەر—
 ،تاۋىپ قىز حانىم. بوسانادى دا حانىم. بوسانادى ايەلى دا سارتتىڭ دەگەندە بولدى اي توعىز. ۋاعداالسادى دەپ

 بەرەدى دىلداء التىن باسىرتقىسىنا اۋىز اۋىستىرادى، دەرەۋ باالالرىن بويىنشا ۋاعداسى والر. ابادىت ۇل ايەلى سارتتىڭ
 ۇلى كۇلمەسحاننىڭ. ساالدى دۇنيە كەشىكپەي كوپ كۇلمەسحان. شاشادى جاريا دەپ—،«انىم ۇل تاپتىح» دە،

 سوڭىندا ەڭ جاقپاي، كوڭىلىنە ءبىرى ەش. ىزدەيدى قالىڭدىق بىرگە ايازحانمەن باالسى ءازىمحاننىڭ سوڭ ەرجەتكەن
 ت:قا بارىپ قۇدالىق سويلەسەدى. سوندا سارسارت ەرتىپ ۇلىن كۇلمەسحاننىڭ ايازحان. تۇسەدى كوزى قىزىنا سارتتىڭ

 شىركەگ ءبىر دا، سۇرايدى دەپ—ما؟ بوال كوپ مايى ما، بوال كوپ ەتى بولسا، تەلى ەنەگە ەكى قوزى بىر—ء 
 دا، االدىق بايقاپ استارىن قىلىعىنىڭ بۇل ايازحان. بەرەدى جۇرە باسىپ اياعىمەن جىبەرىپ، تاستاپ جەرگە تارىنى

 دەپ ]ەمەۋرىن ءبىلدىرىپ[ تارىنى باسىپ كەتكەنىن جادىنا ساقتاپ:« ڭ شىققانشا اۋزىڭنان شىعارماجانى بويىڭنان»
 اياعىن وسىنىڭ باياعى قىزى بولعانىمەن سۇلۋ قانشا بولعاندا مىنانداي اكەسى. ەكەن ادام جىندى ءبىر مىناۋ وي،—

ۋدارىپ جىبەرەدى. سول كەزدە حاننىڭ ءتورت ا ويىن ۇلىنىڭ كۇلمەسحاننىڭ دەپ—بارمايدى، حانعا – قارا. قۇشادى
 ءۋازىرى وتىرىپ:

 قيىن نىو ءۋازىر ءتورت قىزعانعان سۇڭعىاللىعىنا ايازحاننىڭ. دەيدى—ال، دەيتىندى اقسۇلۋ استىنداعى اي سەن—
ەشە ن. ادىبۇر باسىن اتتىڭ كەلۋگە تاۋىپ اقسۇلۋدى ايازحان بويىنشا ايتۋى حاننىڭ. كەلەدى جىبەرگىسى ساپارعا

ايشىلىق جول ءجۇرىپ، ارىپ شارشاپ كەلە جاتقاندا اتى ولەدى. ونان ارمەن ايازحان قولىنا ءبىر تاياق ۇستايدى دا 
لعا كەز بوالدى. ول ەكەۋى بىرىگىپ ءجۇرىپ وتىرىپ ءبىر قاالنىڭ شەتىنە جاياۋ كەتىپ بارا جاتىپ قايىرشى شا

 كەلگەندە ايازحان:
 دى،شامدانا دەپ—«قايداعى اتتى ايتىپ وتىرسىڭ». وعان شال ىزا بولىپ دەيدى—مىنەيىك؟ اۋىستىرىپ ات—

 :سوڭ جۇرگەن از دا تاعى. تىگۋى ءسوز دەگەن اۋىستىرايىق تاياق ونىسى
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 ىپشامدان دەپ—«وتىرسىڭ؟ ايتىپ ساماۋىردى» قايداعى بولىپ، ىزا تاعى شال. دەيدى—قايناتايىق، ساماۋىر—
ىن جەردەگى ءۇش قابات تامنىڭ ۇستىنە شىعىپ وتىرعان ءبىر قىز كورەدى دە كىسىلەر اناندايت مۇنىسىن. قىزاراقتاسادى

حاننىڭ وڭاي ادام ەمەس ەكەنىن بىلەدى. ول جىبەرىپ، ايازحاندى الدىرىپ، نەگە كەرىلدەسكەنىن سۇرايدى دا اياز
قىز سول ەلدىڭ حانى ەكەن. ايازحان اي استىنداعى اقسۇلۋدى ىزدەپ جۇرگەنىن ايتقان سوڭ ۇيىنە ءۇش كۇن 

 جاتقىزىپ قويادى. ابدەن دەم الىپ بولعان سوڭ:
 تا، شاپ قىلىشپەن مىنا ونى. كەرەك ءولتىرۋ ايداھاردى ەكى جولىڭداعى اۋەلى ءۇشىن الۋ اقسۇلۋدى سەن جا،—ء 

ايتىپ الۋ ق دەپ—باراسىڭ اقسۇلۋعا استىنداعى اي ءمىنىپ، تۇلپارىن ۇشاتىن ايداھاردىڭ ۇيدەگى تەمىر قابات جەتى
جونىندە ۇقتىرىپ بەرەدى. ايازحان قىزدىڭ ايتۋىمەن بارىپ، اقسۇلۋدى الىپ، قايتا اينالىپ قىزعا كەپ، ايداھاردىڭ 

ققا تارتادى. قىز اقسۇلۋمەن ايازحاندى ەلىنە اپارىپ ساالدى. اقسۇلۋدى الىپ بەرگەن سوڭ تۇلپارىن قىزعا سىيلى
—ۋازىرلەرى ايازحانعا ونان ارمەن وشىگىپ، بۇل بىزدەن اسىپ تۇسەتىن بولدى، مۇنى تاعى ءبىر قاتەرگە جۇمسايىق،

 :كەلىپ حانعا ءۋازىر ءتورت. وياليدى دەپ
 .دەيدى—ەدى، كورىنەر اسەم قانداي تۇرسا كولىڭىز التىن جارقىلداپ جانىندا اقسۇلۋىڭىزدىڭ ءسىزدىڭ حانەكە،—
 .حان سۇرايدى دەپ—تابادى؟ كىم كولدى التىن—
 جاقسىلىق الدىڭعى ول. شىعادى ساپارعا تاعى ايازحان. اربىلەيدى ءۋازىر دەپ—تاعى ايازحان تابادى، تاپسا،—

 :قىز. اڭگىمەلەيدى تۋرالى جۇرگەنى ىزدەپ كولدى التىن كەلىپ قىزعا ىستەگەن
ۇلۋعا س جايناگۇل اسەمى جاھانىنىڭ جەر اۋەلى سەن. كول التىن تۇرادى قولىندا قىزىنىڭ پەرى ەكى اعايىندى—

جەتۋىڭ كەرەك. ول ساعان التى ايشىلىق جەردى التى كۇندە ءجۇرىپ وتەتىن ءدۇلدۇلىن بەرەدى. ارى قاراي سەنى 
 ەپد—ىنا تۇماردى ول قىزعا كورسەتسەڭ، ساعان بار جاقسىلىعىن اياماي ىستەيدى،سول ءدۇلدۇل جەتكىزەدى. م

 .بەرەدى قويا سىلتەپ جول دا تاعى
ايازحان قىزدىڭ ايتۋى بويىنشا جەر جاھانىنىڭ ەڭ اسەمى جايناگۇل سۇلۋعا كەلەدى. ول تۇماردى كورگەن سوڭ 

ىن ۇقتىرادى. جايناگۇلدىڭ ايتۋىنشا، ول ەكى پەرى قىز ءار ايازحانعا ءدۇلدۇلىن بەرىپ، التىن كولدى قايتىپ الۋ جاع
باقشانى اراالپ سەرۋەن قۇرادى. وندا والر التىن كولدى قاپشىققا سالىپ، الما -جۇما سايىن جەكسەنبى كۇنى باۋ

ى داعاشىنىڭ ساياسىنا قويادى ەكەن. ءدال سول كۇنى دۇلدۇلمەن الىپ قاشۋعا بەل باياليدى. ءسويتىپ، التىن كول
قاپشىعىمەن الىپ قاشىپ كەتەدى. جولدا تاعى الگى جاناشىر اقىلشى قىزعا سوعادى دا، ريزاشىلىق ءبىلدىرىپ، 

ەگەر ساعان مەن كەرەك بولسام، شاشىمنىڭ ءبىر تالىن الىپ تۇتەت، ءدال سول »جايناگۇلدىڭ ءدۇلدۇلىن بەرەدى. 
 .دوسى وعان بەرەدى الىپ تالىن ءبىر شاشىنىڭ دەپ—ساعاتتا دايىنمىن،

ايازحان التىن كولدى اكەپ حانعا بەرەدى. بۇنى كورىپ قىزعانىش وتى قاۋالعان ءتورت ءۋازىر ايازدى تاعى ءبىر 
 جاققا جۇمساتادى.

 ساراي التىن ۇستىندە كولدىڭ التىن سول ەندى. تۇر جايناپ كولىڭىز التىن جانىندا اقسۇلۋدىڭ تاقسىر، وي،—
 .بوجدىرەدى دەپ—ەدى؟ بوالر ساي تۇلىگىڭىز ءتورت تۇرسا،

 .وعان دەيدى—تابامىز، قايدان شەبەردى ساالتىن ساراي التىن اسپانعا—
 ولەرىندە ءازىمحان اكەسى ايازدىڭ. كەتەدى تاعى اياز. دەيدى—ۇمسا،ج سونى. تابادى اياز دوسىڭ مىنا ونى—

 اپارعاس تاعى سىيالپ ءسوزىن اكەسىنىڭ سول. ەدى دەگەن ەت ەڭبەك جىل جيىرما ەرىنبەي ۇلىنا كۇلمەسحاننىڭ
 ادى.يتا جىبەرگەنىن ىزدەتىپ شەبەردى ساالتىن ساراي كوككە. كەلەدى ەلىنە قىزىنىڭ دوس ءوزىنىڭ ول. شىعادى

. ۇراس سونان. بوالدى كەز شال مىنگەن وگىزگە الدىڭنان بەرسەڭ، جۇرە قاراي شىعىسقا وسىدان شەبەردى ول—
 شال تقاناي الگى الدىنان جاتسا، بارا كەتىپ ايتۋىمەن قىزدىڭ ايازحان. دەيدى—ۇقتىرادى، تۇراتىنىن قايدا ساعان ول

 :سۇراعاندا شالدان. شىعادى
تى تاۋدىڭ بوكتەرىندە ەكى شىنار بار. سول ەكى شىناردىڭ شىعىسىنداعى شىنارعا شىقساڭ، اقباس كورىنگەن انەۋ—

 ەكى تىڭۇيرەك ايتقانىنداي، بارسا،. ۇقتىرادى دەپ—شىعىسقا قاراپ جاتقانىن ال!ەكى باالپان جاتىر. ول ەكەۋىنىڭ 
ى الىپ، ەلىنە كەلىپ اكەپ بەرەدى. حان باالپاند اياز. االدى جاتقانىن كاراپ شىعىسقا سونىڭ. ەكەن جاتىر باالپانى
 باالپانعا:

. بۇيىرادى دەپ—!سال ساراي التىن[ اسپانعا] كوككە ارناپ ماعان كانە،. عوي دەيدى شەبەرى دۇنيەنىڭ سەن—
 :تۇرىپ بوپ كىسى سىلكىپ ءبىر قاناتىن باالپان

—( كوككە ]اسپانعا[ شىعارىپ بەر،سياقتىالرىن تەمىر، اعاش،) مۇلكىڭدى دۇنيە ساالتىن قۇرىلىس ماعان سەن—
 .دەيدى

 .دەگەندە—شىعارامىن؟ قايتىپ مەن ونى—
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 پدە—عوي، ەكەنسىڭ اقىماق ەمەس، حان. ەكەنمىن ساالدى قايتىپ مەن ونى الماساڭ، شىعارا كوككە ونى سەن—
 دى.جەپ كۇيىنە وپىق بولعانىنا اقىماق كەسىپ، باسىن ءۋازىرىنىڭ ءتورت حان قاپاالنعان بۇعان. كەتەدى ۇشىپ

 ادال دوسى ايازحاننان سۇرايدى:
 ەتەگىمد الدە پا جوق با، بوالمىن تۇقىمىنان حان ناعىز مەن قاراعاندا قىلىقتارىما وسى. بولدىم اقىماق مەن—

 .ايتپايدى ول. كۇماندانادى دەپ—ما؟ بار شاتاق باسقاداي
ۋرا جانى شىعاتىن بولعاندىقتان، اقيقاتتى ايتۋعا ت بويىنان امالسىز سوڭ دەگەن—!االمىن باسىڭدى ايتپاساڭ، ەندى—

 كەلەدى.
ىندىرەدى. حان ابدەن تىڭداپ وتىرىپ، ادىلدىككە جۇگىنىپ، ايازحان بولعان جاعدايدى تۇپتۇقيانىمەن ايتىپ تۇس

 مىس.-سارتتىڭ سۇلۋ قىزىن ايازعا الىپ بەرىپ، حان تاعىنا دوسى ايازدى وتىرعىزىپ، ءوزى باس ءۋازىر بولىپتى
 . حان مەن جىگىت74
ىگە ق تەڭدەگەن ەكى كىسءبىر بايدىڭ جالعىز باالسى بار ەكەن. ول قالىڭدىق ىزدەپ، ەل اراالپ كەلە جاتىپ، ساندى 

 كەز بوالدى. جىگىت:
 .دەيدى—ما؟ ساپتايسىزدار ساندىعىڭىزدى انداعى تۋىستار، وي،—
 داعىاستىن جوالۋشىعا ەكى جىگىت. دەيدى—وسىنى ال، دە بەر جورعاڭدى قارا استىڭداعى بىزگە. ال دەسەڭ االم—
 :ەسكەرتىپ جىگىتكە جوالۋشى ەكى. بەرەدى ءتۇسىپ اتىن
 بىزگە بولسا ونداي. بولمايدى باياندى ساعان ساندىق الداعى بولساڭ، اشاتىن تۇسپەي دالداعا ءبىز ەگەر—

ۋشى دالداعا تۇسكەننەن كەيىن ساندىقتى جوال ەكى. كەتەدى ءجۇرىپ جورتىپ ەكەۋى دا تاپسىرادى دەپ—!وكپەلەمە
ەتىپ: القتىرا ساپ قاشادى. ايداھار جىگىتتى قۋىپ جاشسا، ىشىنەن ءبىر ايداھار شىعادى. جىگىت ساسقانىنان ساندىقتى 

سەن مەنەن قاشۋشى بولما، ون جىل بويى مەن وسى شورىننان )تۇرمەدەن( شىعا الماپ ەدىم. ماعان جارىق دۇنيە »
شەممەن شە-كورسەتكەن ساعان مىڭ مارتەبە راحمەت! ال سەن مەنىمەن ىلەسىپ ءبىزدىڭ ەلگە باراسىڭ، مەن سەنى اكە

 .كەلەدى ەلىنە ەرتىپ جىگىتتى دەپ—،«ىرام. مەن بىرەۋدىڭ جالعىز ۇلى ەدىمتانىست
ايداھاردىڭ ەلى حانىنىڭ باالسىن تاۋىپ اكەپ بەرگەنىنە قاتتى قۋانىپ، وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەپ 

 گەن باقسى كورىپ:اتتاندىرماقشى بوالدى. ءدال وسى كەزدە ايداھاردىڭ حانى قاتتى ناۋقاستانادى. اشۋالنبا دە
 ۇساقتىڭت كوكقاسقا سويىلعان قالجاسىنا ايەلدىڭ كۇلمەگەن ويناپ اداممەن ەر بىر-بىردە باسقا بايىنان ءوز سىز—ء 

 ەپ ايتادى.د—جازىالسىز، جەڭىز، بۇيرەگىن جاق وڭ
سوڭ جاڭاعى دەگەن « بۇنى ايۋاناتتار دۇنيەسى ەمەس، ادام باالسى تابادى»ەندى بۇنى كىم تابادى دەگەندە، 

جىگىتتى سوعان ىزدەتۋگە جۇمسايدى. جىگىتتىڭ استىنا اق تۇلپار مىنگىزىپ، قولىنا اق اينا بەرەدى. وسى اينانى 
ايەلدەرگە سالعاندا، ماڭدايىنىڭ نۇرى بار ايەل بولسا، ءدال ءوزى دەپ تۇسىندىرەدى. الگى جىگىت كوپ ىزدەپ 

ان كۇنى ءبىر قاراشا ءۇيدىڭ ايەلىنە اينانى سالسا، ماڭدايىنىڭ نۇرى ەشتەڭە تاپپاي، ەندى ەرتەڭ قايتام دەپ ويالع
بار ەكەن. الگى ايەل ءدال سول كۇنى ۇيدە بوسانىپ، ونىڭ قالجاسىنا كوكقاسقا توقتى سويىالدى. ءسويتىپ، توقتىنىڭ 

 وڭ جاق بۇيرەگىن الىپ كەپ، ايداھاردىڭ حانىن ءولىم اۋزىنان الىپ قاالدى.
وزىمدى ءبىر، باالمدى ءبىر رەت ءولىم اۋزىنان الىپ قالدىڭ. »قايتارىندا ايداھاردىڭ حانى قاتتى ريزا بوپ: ءجىگىت 

عان قوسىپ كوك دوماالق تاستى تاعى و سوڭ العان اينا مەن تۇلپار اق جىگىت. دەيدى—،«ەندى تىلەگەنىڭدى ال
 قوسىپ بەرەدى.

دىعىن اينا سالىپ ىزدەپ ءجۇرىپ تاۋىپ الىپ، ەلىنە كەلەدى. ەلىنە جىگىت ەل جەردى اراالي ءجۇرىپ وتىرىپ، قالىڭ
كەلسە شەشەسى ابدەن قارتايعان، مالى قۇرىعان، ۇيىندە جان دەگەندە ءبىر يت، ءبىر مىسىق قانا قالىپتى. ايداھار 

قى ايداپ، لەلىنەن كەلگەن جىگىت قۇدايدىڭ قۇدىرەتىمەن كۇن سايىن بايىپ، قوراسىنا قوي سالىپ، ۇيىرىمەن جى
جەلىسىمەن سيىر ساۋا باستايدى. ونىڭ العان ايەلى دە كۇن دەسە كوزى، اي دەسە اۋزى بار اسقان سۇلۋ ادام بوالدى. 
بۇل جالعىز جىگىتتىڭ كەلە ساپ مۇنشالىقتى بايىعانىنا ول ەلدىڭ حانى، قاتتى تاڭقاالدى دا، مۇندا قانداي ءبىر 

ىڭ ءۋازىر كومەكشىلەرىن نەشە رەت جىبەرگەنىمەن جىگىتتە نە سيقىرلىق بار سىيقىرلىق بار دەپ وياليدى. ول ءوزىن
 ەكەنىن تاپپايدى. اقىرى ءبىر مىستان كەمپىردى جىبەرىپ:

 كەلىپ ەلىمەناي كەزدە كەتكەن اڭعا جىگىت كەمپىر. دەيدى—ل!كە ءبىلىپ سونى بار، سىيقىرلىق نە جىگىتتە سول—
 ەش» نىڭكۇيەۋى ءسۇيتىپ ول. كەتەدى كىرىپ باۋىرىنا-ءىشى يلەپ زار ايتىپ، ءومىرىن بار ءوزىنىڭ اڭگىمەلەسىپ،

پ ەاك حانعا اپ، ۇرداپ مىستان جاڭاعى تاستى وسى مىنە،. كورسەتەدى الىپ تاسىن كوك دەگەن «كورسەتپە ادامعا
باستايدى. ابدەن بەرەدى. سول كۇننەن باستاپ جىگىتتىڭ مالى كەمىپ، ولە باستايدى دا حان ونان ارمەن باي 

قۇنىققان قورقاۋ حان جىگىتتىڭ ايەلىنە ءالپسىسى ءتۇسىپ، جىگىتتى قۇرتىپ جىبەرىپ، ايەلىن ءوزى الماقشى بوالدى 
 دەپ—،«شامشارىپ دەگەن ءبىر پەرىنىڭ جالعىز قىزى بار، سونىڭ ايناسى مەن تاراعىن ۇرداپ اكەل»دا جىگىتتى ء
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 پەنقۋلىق قانداي حاننىڭ كۇلمەسحان. بىلدىرەدى وقيعانى بولعان ەپ،ك كۇلمەسحانعا ايەلى جىگىت. جۇمسايدى
 وسد اسقان ەكەۋى ءشامشارىپ كۇلمەسحانمەن. جىبەرەدى جازىپ قاعاز شامشارىپكە دە، ءبىلدى وتىرعانىن جۇمساپ

زىن ەكەۋى دە ءبىر كىسىگە ايەل بولۋدى جاستايىنان ارماندايدى ەكەن. جىگىت كۇلمەسحاننىڭ قاعا دە، ەكەن
شامشارىپكە اكەپ بەرەدى. ءشامشارىپ حاتتى الىپ، جىگىتتى كورىپ عاشىق بوالدى. جىگىت پەرى قىزدى تاراعى مەن 
ايناسىمەن قوسىپ ۇيگە الىپ كەپ، ەرتەڭىنە حانعا بارىپ، تاراق پەن اينانى بەرەدى. حان ەندى جىگىتتىڭ ەكى سۇلۋ 

 ر جاققا جۇمسايدى.ايەلىنە بىردەي كوڭىلى كەتىپ، جىگىتتى تاعى ءبى
 دى،دەي كەرەك ءسۇتى مارالدىڭ تۋ جىلعى جەتى كورسەتسەم، بالگەرلەرگە-باقسى قالدىم، اۋىرىپ مەن ويباي،—

 دەرىنە كەپ بىلدىرەدى.ايەل جىگىت وقيعانى بۇل. جۇمسايدى تاعى دەپ—بەر، اكەپ سونى
 ءشامشارىپ پەرىنىڭ پاتشاسىنا قاعاز جازىپ بەرىپ: 

 دەيتىن اسقازانتولم باتىسىندا وڭتۇستىك تاۋىنىڭ قاپ. بار تاۋىنا قاپ وتىرىپ ءجۇرىپ وتىرىپ، ءجۇرىپ وسىدان—
قازىق  ال ورتاسىندا ءبىرءد بارساڭ، جەرگە( شىقپاعان اعاش) تازىعىر ورتاسى ورماننىڭ قالىڭ باسىندا سايدىڭ ۇلكەن

ن شىعار. سول ساعان جەتى جىلعى تۋ مارالدىڭ ءسۇتىكورىنەدى. ءدال سول قازىقتى سۋىرىپ الساڭ، پەرىنىڭ پاتشاسى 
 .ۇقتىرادى دەپ—تاۋىپ بەرەدى،

جىگىت ءشامشارىپتىڭ ايتقانى بويىنشا بارىپ قاعازىن تاپسىرىپ، جەتى جىلعى تۋ مارالدىڭ ءسۇتىن اكەپ حانعا بەرەدى. 
نە اكەمنىڭ جۇزىگى ءتۇسىپ مىنانىڭ ىشى»ابدەن قاپاالنعان حان ءجۇز تۇيە سەكسەۋىل اكەپ ورتەتكىزەدى دە: 

 جىگىتتى پءشامشارى تۇقىمى پەرى كەزدە وسى ءدال. جىبەرەدى سالىپ وتقا جىگىتتى دەپ—«كەتتى، سونى الىپ شىق
اۋ دەگەن كەزدە -قويادى. ءتۇن ىشىندە كۇل سۋىپ بولدى جاتقىزىپ اپارىپ ۇيىنە دا، االدى قاعىپ لەزدە وتتان

ر قاپ التىن بەرىپ، كۇلگە اپارىپ كومىپ تاستايدى. تاڭەرتەڭ ەل قايتا جينالىپ جىگىتتىڭ قولىنا ءبىر جۇزىك، ءبى
 كەلگەن كەزدە وت ابدەن ءسونىپ بىتكەننەن كەيىن جىگىت ۇشىپ تۇرەگەلەدى دە:

اكەڭىزدىڭ جۇزىگىن تابا المادىم، ءوز اكەمنىڭ جۇزىگىن عانا تاپتىم. بارساڭىز  ءسىزدىڭ دۇنيەدەن و تاقسىر، و،—
« تسىندۇنيە الىپ كە»كۇمىس تە االسىز. ءسىز كەپ -اكەڭىزدى دە، جۇزىگىن دە تاباسىز، ارۋاقتاردان نەشە قاپ التىن

 .دەيدى—دەپ اكەڭىز دۇعاي سالەم جولداپ، شاقىرتىپ جىبەردى،
ن ءجۇز تۇيە سەكسەۋىل ارتتىرىپ الىپ كەپ ورتەتتىرىپ، ءوزى وتقا تۇسەدى. ءوستىپ حانەكەڭ دۇنيەگە قۇنىققان حا

 و دۇنيەگە كەتەدى دە، جاس جىگىت مۇراتىنا جەتىپ، جاقسى ءومىر ءسۇرىپتى.
 . اعاششى مەن تەمىرشى75

ر تەمىرشى ۇستا ءومىر بۇرىنعى وتكەن زاماندا جاركەنت دەگەن قاالدا ونەرى ەلدەن اسقان ءبىر اعاششى مەن ءبى
بىرى اسىپ ءتۇسىپ شەبەرلىك سايىسىندا جۇرەدى ەكەن. -ءسۇرىپ تۇرادى ەكەن. ۇستا مەن اعاششى بىرىنەن

 كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە ۇستا مەن اعاششى ەلىنىڭ حانىنا كەپ جۇگىنىسەدى. سوندا حان:
ەپ بىر نارسە ىستەپ الىپ ك-ەكەۋىڭ ءبىر سوندىقتان. المايمىن ايتا دەپ—ارتىق، مىناۋىڭ ەكەۋىڭنىڭ سەن مەن—

 اعاش ال. سوعادى جۇزىك التىن كوزدى ءجۇز ءتورت بارىپ ۇيىنە تەمىرشى. دەيدى—ونەر سايىسىنا تۇسىڭدەر،
 .كەلەدى الىپ جاساپ ات اعاشتان شەبەرى

ى. ول اتتىڭ وڭ دەيد—«ال، مىنا، اتىڭنىڭ ونەرى نە؟»حان ەكەۋىن بىردەي كورىپ، ونەرلەرىنە تاڭ قاالدى دا: 
قۇالعىن بۇراسا ۇشادى دا، سول قۇالعىن بۇراسا، جەرگە تۇسەدى ەكەن. حاننىڭ ون ءتورت جاستاعى باالسى جىالپ 
ءجۇرىپ اعاش اتتى اكەسىنەن سۇراتىپ االدى. وسىاليشا ءبىر جىل وتكەن سوڭ باال اتتىڭ ونەرىن ءبىر كورەيىن دەپ 

ىن بۇراعاندا ۇشىپ ءجۇرىپ بەرەدى. ۇشىپ وتىرىپ، ۇشىپ وتىرىپ ەس وياليدى دا، اتتى ءمىنىپ اپ، وڭ قۇالع
كەتىپ، جان شىقتى دەگەندە ءبىر قاالنىڭ شەتىنە كەلىپ سول قۇالعىن بۇراپ قالعاندا الگى قاالعا كەپ تۇسەدى. بۇل 

. ۇيىنە كىرەدىدەپ « مەن سىزگە باال بواليىن»قاال رۋم دەگەن قاال ەكەن. ول سول قاالداعى ءبىر كەمپىرگە كەپ 
ەلى الىس قالعانىن باال دا ءبىلىپ وتىر. تۇندە جاتسا، الگى ءۇيدىڭ ءىشى سۇتتەن جارىق بولىپ تۇر ەكەن. باال 

جارىق ەكەن. ول ۇيگە قايتا كىرىپ كەمپىردەن -ۇشىپ تۇرىپ داالعا شىقسا اي دا، كۇن دە جوق. ءبىراق قاالسى جاپ
 سۇراسا:

الرلىق ەش نارسە جوق. ءبىزدىڭ پاتشامىزدىڭ قىزىنىڭ نۇرى. ول سونداي اسەم سۇلۋ تاڭقا جارىققا بۇل باالم، ە،—
 دەپ—قىز. سونىڭ نۇرى بۇكىل قاالنى جارىق قىپ تۇرادى. قاال حالقى ءتۇن باالسىندا شىراق جاقپايدى،

 :سۇراعاندا تۇراتىنىن قايدا قىزدىڭ باال. تۇسىندىرەدى
دە ەمەس. ءدال وسى قاالنىڭ ۇستىندە اتپەن جۇرسە ءۇش ايشىلىق  جەردە ەمەس، كوكتەدە ورنى قىزدىڭ ول—

جەردە دەپ ەل ايتادى عوي. قىز پاتشامىزدىڭ باس ءۋازىرىنىڭ قاراماعىندا، وعان سول كىسىدەن باسقا ەش ادام بارا 
 .دەيدى—المايدى،
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ارادى. قىز باالنى كورەدى باال اتىنا مىنەدى دە وڭ قۇالعىن بۇراپ كوككە ۇشىپ، كوزدى اشىپ جۇمعانشا جەتىپ ب
دە، بىردەن عاشىق بوالدى. ول ەكەۋى بال ماحاببات ءالززاتىن الىسادى. ءسويتىپ، باال تۇندە بارىپ، تاڭ قىالڭ 
بەرە ءتۇسىپ كەپ كەمپىردىڭ ۇيىندە جاتىپ تۇرادى. ءۇش اي بولعاننان كەيىن قاالنىڭ ءبىر جاعىنا جارىق ءتۇسىپ، 

. دەيدى—قويادى. قاال حالقى حانعا شاعىم ايتىپ، قىزىڭ بىزگە نۇرىن توكپەي قويدى، ءبىر جاعىنا جارىق تۇسپەي
. رءجۇ بارىپ كىم بۇعان» بولىپ تاڭ-اڭ حان. ەكەن قالعان بوپ قابات ەكى قىزى سويلەسسە، اكەپ قىزدى حان

ۇراتىن ءۇيىن باس ت قىزدىڭ سوڭ الماعان تابا جۇرگەنىن بارىپ كىم والر. تاڭىرقايدى دەپ — «ادام؟ قانداي
ءۋازىرى قىزىل جوسامەن بوياپ قويادى. تۇندە كىرىپ بارعان جىگىت جوساعا بويالىپ قالعانىن ادبەن تاڭەرتەڭ 
جەرگە ءتۇسىپ كەلە جاتىپ بايقايدى. ول كيىمىن شەشىپ القتىرىپ جىبەرىپ، ۇيىنە ىشكى كيىمدەرىمەن بارادى. مۇنى 

وتىرعان مەدرەسەننىڭ ءبىر مولداسى كورىپ اسىل كيىم حانزادانىڭ كيىمى  تاڭەرتەڭ ەرتە مەشىتتىڭ ۇستىنە شىعىپ
بولعان سوڭ الىپ ءوزى كيىپ االدى. تاڭەرتەڭ حاننىڭ ۋازىرلەرى ەلدى تەكسەرگەندە قىزىل جوسا بولعان مولدانى 

 :ا ءوزى بارىپۇستاپ ولتىرمەكشى بولىپ، قالىڭ ەلدى جيناپ دارعا اسپاقشى بوالدى. باال مۇنى كورەدى دە حانع
 ەڭىزدەرولتىرس ءجۇرمىن، بارىپ مەن جوق، بارعان بۇل قىزعا بولدىڭىزدار؟ ولتىرمەكشى ءۇشىن نە مولدانى الداعى—

 «اسىڭدار دارعا ۇستاپ باالنى» بەرىپ قويا مولدانى حان. بارادى ءوزى الدىنا حاننىڭ دەپ—!ولتىرىڭىزدەر مەنى
 :باال كەزدە سول. بەرەدى بۇيرىق دەپ
 دەپ—تاقسىر، مەن ولىمنەن قاشپايمىن، ءسىز ماعان بولەك شاتىر تىكتىرىپ، ءۇش ساعات كۇتىڭىز دە ولتىرىڭىز،—

 اسايىن ارعاد اپ، تويعىزىپ ءبىر بەرىپ، تىگىپ شاتىر ۇلكەن بويىنشا تىلەگى باالنىڭ حان. وتىنەدى ءسوز جالعىز
دى دا، وڭ قۇالعىن بۇراپ جىبەرىپ ۇشا جونەلەدى. ول قۇرا شىعارىپ قالتاسىنان اتىن اعاش باال وتىرعاندا دەپ

ۇشقان بويىمەن قىزعا كەپ، قىزدى ەرتىپ ءوز ەلىنە قاراي بەت االدى. جولدا كەلە جاتقاندا قىز كەنەت قايعىرىپ، 
 سانىن ءبىراق ۇرادى.

 .باال دەيدى—ساعان؟ بولدى نە،—
تىندى اال كەت، مەنىڭ ساعان بەرگەن انالىق جاساۋىم ال دوربا ءبىر مىنا كەتەرىڭدە! كەت وندا كەتسەڭ، قايدا—

 دەگەنىنە مابار قايتا. دەيدى—كەتىپپىن، ۇمىتىپ التىندى دوربا ءبىر سول. ەدى ايتىپ شەشەم دەپ—وسى بولسىن،
 .قاالدى قۇمدا شەكسىز-شەكسىز باال. قايتادى كەيىن سۇراپ اتىن اعاش باالنىڭ كونبەي

حان قىزىنا باس ءۋازىرىن جىبەرسە، قىز جوق بوپ شىعادى. بۇعان قايعىرىپ قاپاالنعان باال قاشىپ كەتكەننەن كەيىن 
حان قولىنا قىزى تۇسسە بۇرىنعى ايتتىرعان جەمەن دەيتىن حاننىڭ ۇلىنا تەز بەرىپ قويا بەرمەگەن ەكەنمىن دەپ 

حانعا حابار بەرەدى. جەمەن وكىنەدى. قىز قايتادان ۇيىنە بارىپ تۇسكەن كەزدە حان قىزىن ۇستاپ الىپ، جەمەن 
حاننىڭ ۇلى قالىڭ قول ەرتىپ شەرۋ تارتىپ شىقپاققا ازىرلەنەدى. جەمەن حاننىڭ ۇلى دايىندىق ۇستىندە بوال بەرسىن. 

 ءبىز باالنىڭ جاعدايىمەن تانىسايىق.
الىقسىپ شارشاپ ت-ەپايتقان ۋاقىتىندا قىز كەلمەگەن سوڭ باال يەن داالنى قاڭعىپ جاياۋ ءجۇرىپ كەتەدى. ادبەن شولد

 ۇيىقتاپ كەتكەن ەكەن، تۇسىندە اق بۋرىل شال اسامەن ءتۇرتىپ وياتىپ ايان بەرەدى:
 الدىڭنان ڭجۇرسە جەر شاقىرىم ون قاراي شىعىسقا وسىدان. ورنىڭنان تۇر جاتپايتىن، بۇاليشا جىگىت ەر باال، ەي،—
. دەيدى—قا كەز بوالسىڭ، سوعان بارىپ جان شاقىر،باق تۇرعان سايراپ قۇسى بۇلبۇل ءوسىپ، جايقالىپ باعى الما
. بوالدى زكە باققا ماۋە جاتىپ، كەلە ءجۇرىپ ايتۋىمەن شالدىڭ كورگەن تۇسىندەگى دا االدى ويانىپ ۇيقىسىنان باال

 باال. كەنە قالعان شىعىپ ءمۇيىز ەكى باسىنا ويانسا قايتا. قاالدى ۇيىقتاپ وتىرىپ، جەپ شىرىنىن ءىشىپ، سۋىن
 اسقاالقتاپ جىالپ وتىرعاندا ءبىر شال كەلىپ باالدان ءجون سۇراپ، ابدەن تانىسادى. شال باالعا جانى اشىپ:س

. مبولدى شال جەتىم سياقتى ءوزىڭ مەندە. تىي جاسىڭدى كوز. بوالر كورسەتپەس جاسىن كوز ادام ەر قاراعىم،—
ءداۋ مەنى الىپ كەپ باقشاسىن باقتىرىپ وتىر.  وسى. كۇزەتشىسىمىن باقشانىڭ سول مەن. باقشاسى ءداۋدىڭ مىناۋ

ەگەر ءداۋ كەلىپ قالسا، سەنى جەپ قويۋى مۇمكىن، سوندىقتان تەز كەت. مىنا شىرىننىڭ جەرگە تۇسكەن قابىعىن 
 شىرىن ادورب ءبىر باالعا. بەرەدى قابىعىن شىرىننىڭ ۋىس ءبىر دەپ—جەسەڭ، باسىڭداعى ءمۇيىز ءتۇسىپ قاالدى،

، وعان قوسا ءبىر ۋىس شىرىننىڭ قابىعىن بەرىپ، شال اتتاندىرىپ قويا بەرەدى. ءبىر جەرگە كەلىپ دەم بەرىپ سالىپ
قارا قويۋ شاڭ قىعادى. باال بۇل شاڭعا تاڭ بولىپ توسىپ وتىرعاندا -الىپ وتىرعاندا سولتۇستىك باتىس جاعىنان قاپ

السىنىڭ قولى ەكەن. باال ءجون سۇراپ سالەم الگى قويۋ شاڭ مەشىتكە كەلەدى. بۇل جاڭاعى جامەن حاننىڭ با
 بەرگەندە والر مۇنى مازاقتاپ تالكەك قىالدى. باالنىڭ دورباسىنداعى شىرىندى كورىپ حاننىڭ ۇلى سات دەپ جابىسادى.

 شىرىن ۋىس بىر»ء. قاشادى اال باسىن دەپ—!اۋالق پالەڭنەن وندا. بولما جەۋشى بولساڭ، قاالتىن ۇيىقتاپ ەگەر—
 تارتىپ دەپ—،«اكەل كانە، سەن،—وتىرمىسىڭ، دەپ—بىر كۇن ۇيىقتايتىن بوق مۇرىن بىرەۋ عوي،ء جەپ،

 كەلە ىپەرت كۇيەۋدى. قاالدى شىعىپ ءمۇيىز كەتكەندە ۇيىقتاپ بالبىراپ دە ىشەدى شىرىندى ۇلى حاننىڭ. جەيدى
ۇيەۋى مىنانداي كۇيگە تۇسكەندە ك جاتقان كەلە بوپ الماقشى ايەل». قىسىالدى قاتتى بۇعان ءۋازىر باس جاتقان
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بۇنى وسى »دەپ ىشتەي كۇيزەلەدى. ول قالىڭ نوكەرلەرىمەن ءسوز كەلىسىپ: « الگى قىز قايتىپ بۇنى مەنسىنسىن
قالپىمەن كۇيەۋ قىپ اپارامىز دەسەك، ەل بەتىنە قاراعىسىز قىالدى. وسى ەرىپ كەلە جاتقان كوپتىڭ ءبىرىن حانزادالىققا 

ى كۇيەۋلەرىڭ دەپ كورسەتىپ قويىپ، ابدەن ەلگە بارعاننان كەيىن ءوز ايەلىن وزىنە الىپ تاڭدايىق تا، سون
 .كەلىسەدى دەپ—،«بەرەيىك

اال بىر ادام شىقپايدى. قايتا الگى جولداعى ىلەسكەن ب-قالىڭ قولدىڭ ىشىنەن جىگىت تاڭداسا، حانزادا كەيىپتى بىردە
اقىرى باالنى جالداپ الۋعا كەلىسەدى. باال بىردەن كونە كەتەدى. جۇرت  حانزادالىققا ابدەن جاراپ تۇرعان باال ەكەن.
قۇداعيالرى الدىنان شىعىپ كۇتىپ االدى. وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن -وتىرىپ قۇدانىڭ شاھارىنا كەلگەندە قۇدا

ادامداي  رعانتويىن ىستەپ، قىزىن اتتاندىرماقشى بوالدى. جىگىتتەن ايىرىلعان قىز ابدەن جۇدەپ، سۇزەكتەن تۇ
بەتىندە ەشقانداي قان ءسولسىز قالعان ەكەن. جەڭگەلەرى قىزدى كۇيەۋگە كورسەتەمىز دەپ الىپ كىرگەندە، قىز 
حانزادانىڭ ورىنىندا وتىرعان الدىڭعى ءوز عاشىعىن كورەدى دە سۇلىق تۇرىپ قاالدى. ءدال وسى كەزدە بەتىنە ورتشە 

ۋقىن باسىپ ۋاعدا جاسايدى. اكەسى قۇراپ العان اتتى زاڭ تۇردە الماساڭ الۋالپ قان جۇگىرەدى. قىز بەن جىگىت ما
گە اتتى العان سوڭ، مىنا، ءبىزدىڭ باس ۋازىرىمىز»ءبىزدىڭ باعىمىز اشىلمايدى دەگەندى جىگىت قىزعا تۇسىندىرەدى. 

ءبىر  ىنان كىرگەندەءوز بەتىڭمەن كەلىپ شارت قوي. شارت قويعاندا: ەلىڭە بارعان سوڭ سارايدىڭ سىرتقى قاقپاس
ەلەگەن التىن، ءبىر ەلەگەن كۇمىس شاشسىن. ەكىنشى قاقپاسىنان كىرگەندە ەكى ەلەگەن التىن، ەكى ەلەگەن كۇمىس 
شاشسىن. ءۇشىنشى قاقپاسىنان كىرگەندە ءۇش ەلەگەن التىن، ءۇش ەلەگەن كۇمىس شاشسىن. ال حالىق وسىعان 

اش اتتى ماعان بەر. ەكىنشى شاشۋىندا اتتى مەن قۇرىپ ۇلگەرەمىن. ايالنىسقان كەزدە العاشقى شاشۋ كەزىندە اع
 .باال دەيدى—،«ءۇشىنشى شاشۋىندا ەكەۋمىز ۇشىپ ۇلگەرەتىن بوالمىز

اقىرى جامەن حاننىڭ ادامدارى ەلىنە كەلىندەرىن الىپ كەلەدى. ايتقانداعىداي جاڭاعى ءۇش قاقپادان وتكەندە جىگىت 
شىپ تايىپ تۇرادى. باال ەلىنە كەلە سالىسىمەن اكەسىنەن اعاش شەبەرىن سۇرايدى. حان قىزدى الىپ قاشىپ، اسپانعا ۇ

ادى. كۇمىسپەن سىيالپ، ۇيىنە سالتاناتپەن قايتار-ونى تۇرمەگە جاۋىپ تاستاعان ەكەن، ونى تۇرمەدەن شىعارتىپ، التىن
 وتىز كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەپ، بارشا مۇراتىنا جەتىپتى.

 مەن سامىرىق . گۇل76
بۇرىنعى وتكەن زاماندا بۇلناي دەيتىن ەلدىڭ ءبىر پاتشاسى بولىپتى. پاتشانىڭ ءۇش ۇلى بار ەكەن. كارتەيگەن 

 شاعىندا باالالرىنا جول كورسەتىپ جەر تانىتپاقشى بوالدى ەكەن.
، ساپارعا شىعارىپ رەت ءۇش سەندەردى ۇلىم ءۇش تىرىسىندە كوزىمنىڭ بولدى، شاعىم ولەر مەنىڭ قاراقتارىم،—

 اندىقتاردىڭح سىرتقى بەرىپ، نوكەر جىگىت قىرىق جانىنا ۇلىنىڭ ۇلكەن دەپ—جەر تانىتايىن دەگەن ويىم بار ەدى،
 :ۇلىنا ۇلكەن حان الدىندا جۇرەر جول. بەرەدى قويا اراالتۋعا جەرىن ەل
شى بولماڭدار. ودان ارعى جولدا قونۋ جولدا بۇعان بار، جەر دەيتىن ءشولقۇدىق جەردە ايشىلىق ءبىر وسىدان—

 .دەيدى—وزدەرىڭنىڭ قاالۋالرىڭ بىلسىن،
قىرىق جىگىت نوكەرىن ەرتىپ، قىالڭ اتىنا، التىنمەن اپتاعان، كۇمىسپەن كومكەرىلگەن ەر توقىمىن سالىپ ۇلكەن ۇلى 

تەدى. ءجۇنىس ىققا جەءجۇنىس جولعا شىقتى. ءبىر ايشىلىق جول جۇرگەننەن كەيىن تال تۇستە اكەسى ايتقان ءشولقۇد
جولداستارىنا كونبەي، اكەسىنىڭ ءسوزىن سىيالماي، وسى قاالشىققا قونادى. قاال حالقى بۇالردى ىستىق لەبىزمەن 
قارسى الىپ، قاالنىڭ قازىرگى جاعدايىمەن تانىستىرادى. ول قاالنىڭ حانى سانا دەگەن جاس سۇلۋ قىز ەكەن. ەرگە 

كىم ساۋالىنا جاۋاپ بەرسە، سوعان -اردىڭ بارىنە جاريا شاشادى ەكەن. كىمدەشىعۋ ءۇشىن جەر بەتىندەگى ادامد
تيمەكشى بوالدى، جاۋاپ بەرە الماسا ونى ولتىرەدى ەكەن. ءجۇنىس بۇل جاعدايدى ەستىپ قىزعا كەلەدى. بۇدان 

 بۇرىن تاالي جىگىتتەر، تاالي بوزداقتار سۇراعىنا جاۋاپ بەرە الماي، بۇل پانيدەن قايتىپتى.
وردانىڭ قىزمەتشىسى كەلگەن ءجۇنىستى قىزعا حاباراليدى. قىز ءجۇنىستى ورداعا ەنگىزۋگە ۇرىقساتىن بەرەدى. قىزدىڭ 
الدىندا جەتى پارەنجەسى بار ەكەن، سونىڭ تورتەۋىن اشىپ، ءۇش پارەنجەسىنىڭ ارجاعىنان كەلگەن ادامدارمەن 

ءجۇنىس ءۇش پارەنجەنىڭ ارجاعىندا وتىرعان قىزدى كورىپ  كەزدەسىپ، ساۋالىن قويادى ەكەن. ورداعا كىرىپ كەلگەن
 تالىپ تۇسەدى. ءبىر ۋاقىتتا ارەڭ دەپ ەسىن جيىپ، قىزدىڭ ساۋالىن تىڭدايدى:

 .دەيدى—ادى؟الىن باسىڭ ايتپاساڭ ايت، شەشىمىن وسىنىڭ قىلدى؟ نە گۇلگە سامىرىق قىلدى، نە سامىرىققا گۇل—
ويالنىپ، شەشىمىن تابا الماي باسى الىنادى. جىگىتتىڭ قىرىق نوكەرى اتىن جەتەلەپ، جىگىت ءۇش كۇن، ءۇش ءتۇن 

ازالى كۇيمەن ەلىنە قايتادى. حان ەكىنشى ۇلى جۇكەيدى تاعى دا قىرىق جىگىت نوكەر بەرىپ، ءشولقۇدىققا قونبا 
 اي، اعاسىنىڭ جولىمەن قىزدەپ وسيەتىن ايتىپ، ۇزاق ساپارعا اتتاندىرادى. جۇكەي دە اكەسىنىڭ ءسوزىن سىيالم

 قولىنان قازا تابادى.
حان ءۇشىنشى رەت ءۇشىنشى ۇلىن تاعى ۇزاق ساپارعا شىعارىپ، ءشولقۇدىققا قونبا دەپ وسيەتىن ايتىپ اتتاندىرادى. 

 ءۇشىنشى ۇلى جاماعات ءشولقۇدىققا كەلىپ قونىپ، قىزدىڭ ساۋالىن سۇراپ كەزدەسەدى. قىز:

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1465 bet 

 .دەيدى—ىق گۇلگە نە قىلدى؟سامىر ،قىلدى نە سامىرىققا گۇل—
جاماعات قىزدان ون بەس كۇن ۋاقىت ۇلىقسات سۇرايدى. قىز قارسى بولمايدى. جاماعات قىزدىڭ شاھارىنان شىعىپ، 
وڭتۇستىك شىعىسىنداعى جالعىز بايتەرەكتىڭ تۇبىنە كەلىپ ۇيىقتاپ جاتقاندا، اق توندى، اق بۋرىل شال اسامەن 

 ءتۇرتىپ وياتىپ:
ى، كوڭىلىڭنىڭ نۇرى كۇشتى ەكەن، ىزدەگەن جولىڭدى تاۋىپ، جۇرەگىڭنىڭ سىزداعان جاراسىن وت ڭنىڭكوزى—

جازايىن. وسى شىققان بەتىڭمەن وڭ قول جاعىڭدى اال جۇرە بەرسەڭ اق باستى، قۇزار شىڭعا تاپ بوالرسىڭ. وسى 
ال وتىرادى، سول كەزدە ەسىگىنەن كىرىپ شىڭدا جالعىز جالماۋىز كەمپىر ءومىر سۇرەدى. كەمپىر ۇڭگىردىڭ ءتۇبىن ا

 ىرءب ساداق، ءبىر ساعان كەمپىر ول كەزدە سول. بەر سالەم بۇرىن وزىنەن دەپ—،«ارمىسىڭ، اياۋلى انا»بارىپ، 
 اندايق قورجىنىنا ال. بەرەدى تيە بىتكەنگە وق قاراماي كوزدەمەۋىنە-كوزدەۋ بەرسەڭ، اتا ساداعىن. بەرەدى قورجىن
 .دەيدى—بەرەدى. ول تولۋ دەگەن جوق. ودان ارعى جولىڭدى كەمپىر ءوزى كورسەتەدى، سىيا دا سالسا دۇنيە

 جاماعات ورنىنان تۇرادى دا، كەمپىرگە كەلىپ سالەم بەرەدى. كەمپىر:
 بولىپ سەن اسىم بۇگىنگى بەرمەسەڭ، سالەم ەگەر جەمەيىن، سەنى مەن ءۇشىن كەلگەنىڭ بەرە سالەم ماعان سەن—

 :جاماعات. دەيدى—نە تىلەسەڭ دە ورىنداۋعا دايىنمىن، مەنەن ەندى. ەدىڭ
 .دەيدى—بەرىڭىز؟ ايتىپ شەشىمىن وسىنىڭ قىلدى؟ نە گۇلگە سامىرىق قىلدى، نە سامىرىققا گۇل—
 اۋدانت وسى! ال ساداقتى قورجىنمەن، مىنا ەتەر، كومەك قۇس سامۇرىق ءبىر ساعان بىلمەيمىن، مەن بۇنى قاراعىم،—

 اماعاتتىج باال دەپ—جۇرگەندە جەتى باستى ايداھار كەز بوالدى. ونى مىنا قىلىشپەن جارىپ تۇس، قاراي ورگە اسىپ
 ەلەك ءجۇرىپ جولمەن ايتقان كەمپىر جاماعات. ەكەن سۋارعان ۋمەن ءجۇزىن قىلىشتىڭ بەرگەن كەمپىر. اتتاندىرادى

ورلەپ  ىلداعان داۋسى شىعادى. قاراسا شىڭدىشىر باالپاننىڭ ەكى باسىندا شىڭنىڭ. تىرەلەدى شىڭعا ءبىر تاعى جاتىپ
كەستەپ تۇرا قاالدى. سول كەزدە -جەتى باستى ايداھار ورمەلەپ بارادى ەكەن. جاماعات دەرەۋ ايداھاردىڭ الدىن كەس

 ،ايداھار جاماعاتتى جۇتىپ جىبەرمەكشى بولعاندا، قىلىشىن تىك ۇستاپ ايداھاردى جارىپ تۇسىرەدى. ءسويتىپ
سامۇرىقتىڭ باالپانىن ءولىم اۋزىنان الىپ قاالدى. سامۇرىقتىڭ ەكى باالپانى جاماعاتتى قاناتىنىڭ استىنا جاسىرىپ 

 .دىدەي—،«بىزدىڭ انامىز كەلگەنشە ەشقايدا كەتپەڭىز، نە تىلەسەڭىز دە انامىز ورىنداۋعا دايىن»قويادى دا، ء
ەندەي بوالدى. ءدال وسى كەزدە سامۇرىق تا كەلىپ شىڭعا قونعان ءبىر ۋاقىتتا قاتتى داۋىل سوعىپ، شىڭ سولق ەتك 

 ەكەن. اناسى كەلگەن كەزدە باالپاندارى:
. ورمەپتىك ەرىپ پەرزەنتىڭىز بىر-بىردە دا بولسا جىل قىرىق شىعارعالى جۇمىرتقا مەكەندەپ شىڭعا وسى سىز—ء 

بۇنى كىم ءولتىردى، »قالىپ:  تاڭ سامۇرىق دەگەندە—ەكەن، قۇرتقان ءبارىن ايداھار جاتقان انەۋ ونى سەبەبى
 .سۇرايدى دەپ—«سەندەردى كىم ولىمنەن قۇتقاردى؟

 ءسىزدىڭ لو بە، ەتەسىز جاقسىلىق قىلعانعا وپا الدە جوق، بە، ەتەسىز جاقسىلىق قىلعانعا جاقسىلىق اي،-اناجان—
ارى اناسىنا كورسەتەدى. باالپاند باالنى دەپ—قۇتقاردى، ولىمنەن ءبىزدى باالسى ادامزات ءبىر مىنا. ەركىڭىزدە

سامۇرىق قاتتى قۋانىپ، ومىردە يمەگەن ءور كەۋدەسىن ادام باالسىنىڭ الدىندا ءيىپتى. باالنى ءۇش كۇن دەم العىزىپ 
 جاتقىزىپ قويىپ، ودان كەيىن ءۇش كۇن اڭ اتتىرىپ، قورجىنىنىڭ ءبىر باسىنا سالعىزا بەرەدى. سول تاۋدا مەكەندەگەن

اڭداردان ءۇش كۇن اتقاندا ەشبىرى قالماسا كەرەك. ءسويتىپ، قىز شاھارىنا شىققاننان بەرى ون كۇن وتەدى. سامۇرىق 
 قورجىننىڭ ەكىنشى باسىنا ءبىر كولدىڭ سۋىن ءبىراق قۇيعىزىپ، قورجىنمەن جاماعاتتى يىعىنا وتىرعىزىپ الىپ:

ەڭىزىنەن، ودان كەيىن وت ت تۇمان الدىمەن ەڭ نكەيى جۇرگەننەن كۇن ەكى وتىرىپ ۇشىپ وسىدان بىز—ء 
تەڭىزىنەن، ودان كەيىن قان مەن ءىرىڭ تەڭىزىنەن وتەمىز. وت تەڭىزىنەن وتكەن كەزدە مەن وڭ جاعىما قاراعاندا 
ەت القتىر. سول جاعىما قاراعاندا سۋ القتىر. ءبىز ءۇستىپ ءۇش تەڭىزدەن وتكەن سوڭ ديۋالر شاھارىنا بارىپ 

 تۇسەمىز.
ديۋالر ەلىنىڭ حانى سامىرىق دەگەن كىسىدەن، گۇلدىڭ سامىرىققا نە ىستەگەنى، سامىرىقتىڭ گۇلگە نە ىستەگەنىن 
سۇرا. سۇراعاندا، حان ۇلكەن مازاردىڭ ۇستىندە وتىرادى. سەن حاننىڭ جانىنا بارمايسىڭ. مازارعا شىعاتىن الپىس 

سىنشى باسپالداقتا تۇرىپ سالەم بەرىپ سۇرا. ودان ءارى ءجۇرۋشى باسپالداق بار، جەردەن مازارعا قاراي ساناعانداعى بە
بولما. سامىرىق حان بولعان ۋاقيعانى ايتىپ بىتكەننەن كەيىن سەنى جەمەكشى بوالدى. سول كەزدە ءوزىڭ كەيىن 

 .قۇس سامۇرىق دەيدى—قاراي ىرشى. مەن سەنى قاناتىما قوندىرىپ الىپ، قاشىپ كەلەتىن بوالمىن،
ڭ ايتۋى بويىنشا تۇمان تەڭىزىنەن ءوتىپ، وت تەڭىزىنە بارعاندا، وڭ جاعىنا قاراعاندا ەت، سول جاعىنا سامۇرىقتى

قاراعاندا سۋ القتىرا وتىرىپ، قان مەن ءىرىڭ تەڭىزىنە بارعاندا ەتى دە، سۋى دا تاۋسىالدى. ءىرىڭ تەڭىزىنىڭ 
اعات ءوزىنىڭ وڭ جاق قوڭ ەتىن كەسىپ القتىرادى. ۇستىندە ۇشىپ بارا جاتقان كەزدە سامۇرىق وڭعا قاراعاندا جام

سولعا قاراعاندا ءوزىنىڭ سول جاق كوزىن ويىپ القتىرادى. ءسويتىپ، ديۋالر شاھارىنا جەتەدى. سامۇرىق جاماعاتتى 
 جۇتىپ اپ قۇسىپ قالعاندا اياعىنا قوڭ ەت، ماڭدايىنا قايتادان كوز بىتەدى، جاراسى جازىلىپ كەتەدى.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1466 bet 

مازار الدىنداعى بەسىنشى باسپالداققا بارىپ سالەم بەرەدى دە، ونان ارمەن جۇرمەي تۇرىپ االدى. سامىرىق جاماعات 
حان قانشا شاقىرعانىمەن العا قاراي ادىمداپ اياق باسپايدى. ەگەر ءبىر باسپالداق ورلەسە، ءولىم قازانىنا ءتۇسىپ 

 .دەيدى—ان نە ءۇشىن كەلگەن بۇيىمتايىڭدى ايت،كەتكەلى تۇر. جاماعات ۇندەمەگەن سوڭ سامىرىق حان: ماع
 .دەيدى—بەرىڭىز؟ ايتىپ وسىنى قىلدى؟ نە گۇلگە سامىرىق قىلدى، نە سامىرىققا گۇل! ءپىرىم ۇلى و،—
 ەرج سوڭ، ەرجەتكەن مەن. ەدى ءامىرشىسى ۇلى جاھاننىڭ جەر بۇل اكەم سامىرىق، اتىم مەنىڭ! تىڭدا باال جا،—ء 

عا قۇداالستىردى. بۇل اي دەسە اۋزى بار، كۇن دەسە كوزى بار، قىز دەگەن گۇل تاڭداپ سۇلۋالردان بەتىندەگى
ەشبىر ادام اۋىزبەن ايتىپ سۇلۋلىعىن ايتىپ جەتكىزە الماستاي قىز ەدى. مەن بۇنى الدىم. ەكەۋمىز العاش قوسىلعان 

ىل ۇلە قاراماۋعا انت ەتىستىك. وسىاليشا، ون جبىرىمىزدەن باسقا ەش ادامنىڭ بەتىنە ك-سۋ ءىشىسىپ، بىر-كۇنى انت
ءوتتى. ول دا، مەن دە ءبىر ادامنىڭ بەتىنە كۇلە قارامادىق. ون ءبىرىنشى جىلى گۇل مەنىڭ سول قول ۋازىرىممەن 
بايالنىس جاسادى. ەكىنشى رەت سول ءۋازىردىڭ وزىنەن كەيىنگى باۋىرىمەن بايالنىس جاسادى. بۇل جولى دا 

ىنىلى ءۋازىردى ءولتىردىم. ءۇشىنشى رەتىندە سول ءۋازىردىڭ كەنجە -، گۇلگە كەشىرىم ەتىپ، ءاعالىكەڭشىلىك ەتىپ
ىنىسىمەن بايالنىس جاسادى. بۇل جولى ونى دا ءولتىرىپ، گۇلدى جەتى قابات تەمىردىڭ ىشىنە سالىپ قويدىم. انەۋ، 

ە شايىندىنى وپاسىز گۇلگ-دان قالعان جۋىندىبۇكشيىپ جاتقان، سول. مەن الدىمەن تاماقتى ادال يتىمە بەرەم، سو
 .دەدى—بەرەم. وسىالي بولعانىنا ءۇش جىل ءوتتى. ەندى ءتورتىنشى جىلىندا مەن ونىڭ تىرىدەي ەتىن جەيمىن،

 لدىنا بارىنە. ساالدى ايعاي دەپ—«جەندەت!»سامىرىق حان وسىنى ايتىپ بولعان سوڭ جاماعاتتى ولتىرمەك بوپ 
سەكىرەدى. سول كەزدە سامۇرىق قۇس جاماعاتتى ءىلىپ الىپ  كەيىن جۇمعانشا اشىپ كوزدى ماعاتجا دايىندالعان اال

تايىپ تۇرادى. جولدا جالماۋىز كەمپىردىڭ قورجىنىن، ساداعىن، قىلىشىن وزىنە قايتارىپ بەرىپ، قىزعا كەلگەندە، ءدال 
ن تەگىنىن، سامىرىقتىڭ گۇلگە نە ىستەگەنىون بەس كۇن بوالدى. جاماعات قىزعا كەلىپ، گۇلدىڭ سامىرىققا نە ىس

 .دەيدى—،«مەن ەندى ساعان تيەمىن»ايتىپ بەرەدى. شارت قويعان سانا قىز: 
 :قىز. ۇيعارمايدى جاماعات دەپ—المايمىن، سەنى تىرىلتپەسەڭ، اعامدى ەكى مەنىڭ جوق،—
 شاھار نامى سوڭ كەتكەن ءبىز ەكىنشى،. تىرىلتەمىن اعاڭدى ەكى ءبىرىنشى،: قويامىن شارت ءتۇرلى ءۇش ساعان—

بۇزىلىپ توپىراق بوالدى، بۇنى ەش جانعا ايتۋشى بولما. ءۇشىنشى، مەنى ءقايتىپ العانىڭ تۋرالى ەش ادامعا ەشقاشان 
 :الىپ شاقىرىپ ءۋازىرىن ءبىر دە، دەيدى—ايتپايسىڭ،

 قىز .دەيدى—بەر، اكەپ ماعان كۇلىن جاعىپ، وتقا الىپ، گۇل ۋىس ءبىر باقشادان جاعىنداعى شىعىس وردانىڭ—
ى ەزىپ، ەم عىپ الىپ، جاماعاتتىڭ ەكى اعاسىنىڭ كەۋدەسىنە باسىن قويىپ، قىلىش شاپقان جەرىنە ايالندىرىپ ون

جاققان سوڭ، ەكى اعاسى ءتىرىلىپ شىعادى. قىز جەر قايىسقان قالىڭ قولىن ەرتىپ قاالدان ۇزاپ شىعا بەرە اسكەرى 
 دا، قاالسى توپىراققا ايناالدى.كوككەپتەر بوالدى 

بۇل سانا باعاناعى گۇل قىزدىڭ ءسىڭىلىسى ەكەن. جاماعات ەكى اعاسىن ءتىرىلتىپ ەلگە بارعان سوڭ اكەسى قىرىق 
كۇن ويىن، قىرىق كۇن تويىن ىستەپ، قاعاناعى قارىق، ساعاناعى سارىق بوالدى. كەلىن كەلگەن سوڭ، كۇن وتكەن 

 عى ورلەپ، داۋلەتى ارتادى.سايىن جاماعات بايىپ، با
كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە جاماعات ءوزىنىڭ تەل قوزىداي بىرگە وسكەن دوسىنا سانانى قاالي العاندىعىن ايتىپ قويادى. 

 سانا جاماعاتقا ءبىر تەمىر شاقاي، ءبىر تەمىر تاياق ىستەپ بەرەدى دە:
مىر شاقاي پەن تە تاياق تەمىر مىنا وزىڭە، وبالىڭ ءوز بولدىق، المايتىن سۇرە ءومىر بىرىگىپ ءبىز دوستىم، جا،—ء 

. كەتتى ۇشىپ بولىپ كەپتەر كوك دە دەيدى—قۇم ەلەك بولعان كەزدە مەنى ىزدەپ تاباسىڭ، ودان بەرى تاپپايسىڭ!
 .وتىرمىن توسىپ ءالى ارادا وسى مەندە. جوق حابار ءالى. كەتتى ىزدەپ دا تاعى ارتىنان سانانى جىگىت

 جاقانشا. 77
بار ەكەن دە، جوق ەكەن، اش ەكەن دە، توق ەكەن. ەرتەگىم ەرتەك ەكەن، ەشكىلەرى بورتە ەكەن، قىرعاۋىلى 

 قىزىل ەكەن، قۇيرىعىنىڭ ءجۇنى ۇزىن ەكەن، مۇزعا مىنگەن ەكەن، بۇتى توڭعان ەكەن.
 ipiازyى ۋايىمداپ وتىرعاندا ءكۇن ipپاتشا بولىپتى. ونىڭ ءبىر دە باالسى بولماعان ەكەن. ب ipوتكەن زاماندا ب

 .دەپتى—«ەي، پاتشام، نەگە قاپا بوالسىز؟»كەلىپ: 
 سوندا پاتشا ايتىپتى:

—بيلەيدى؟ كىمدەر ورنىمدى مەنىڭ كەتسەم، ءولىپ مەن. بىلەسىڭ دە ءوزىڭ ونى جوق، باالم دە ءبىر مەنىڭ—
 كىتاپقا كاراپ ايتىپتى: ipب ipiازyء دەگەندە

ۇل تۋادى. ول ۇلىڭىزدىڭ اتىن جاقانشا  ipب دەگەندە كۇن توعىز اي، توعىز جۇكتى، قاتىنىڭىز سىزدىڭ—ء 
، eگipكۇندە ب ipب جاقانشا باالسى. تاۋىپتى باال دەگەندە كۇن توعىز اي، توعىز ايتقانىنداي،. دەپتى—قوياسىز،

eكi  كۇندەeكiگe ،ءۇش كۇندە ۇشكە ،ceگi مولداعا بز كۇندە سەگىزگە كىرىپتى. جاقانشانىepiپتiب .ip  ايدا
. ون توعىزعا iتاۋسىپتى. ون تورتكە كەلگەندە قۇراندى جاتتاپتى. ودان سوڭ اڭشىلىققا ۇيرەتىپت« اپتيەكتى»
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كۇنى جاقانشا قىرىق ۋازىرىمەن اڭعا  ipكەلگەندە جۇرتتى جيناپ، توي قىلىپ، ءوزىنىڭ ورنىنا پاتشا قىلىپتى. ب
التىن كيىك جولىعىپتى. ونى قىرىق  ipباسى قوڭىراۋلى ب-قايتىپ كەلە جاتسا، ءۇستى شىعىپتى. ەشنارسە اتا الماستان

 ۋازىرىمەن قاماالپ تۇرىپ، جاقانشا ايتىپتى:
 .دەپتى—بارىپ ۇستاپ كەلەدى، iتىنەن قارعىپ كەتسە، ونى سول ادام ءوزcۇ كىمنىڭ كيىك وسى ەگەردە—

شانىڭ ۇستىنەن قارعىپ كەتىپتى. سوندا جاقانشا ايتقان سەرتىمنەن پ، جاقانiنciءتۇ eنiوزcكيىك جاقانشانىڭ ايتقان ء
پ كەتىپتى. جاقانشا iدارياعا قارسى ۇشىراپ، داريادان ءجۇز ipتايمايمىن دەپ، ارتىنان كۋاالپ كەتىپتى. ول كيىك ب

دا التى ەپ جاتقانبالىقشىنىڭ قايىعى جولىعىپتى. قايىقتى الىپ مىنەيىن د ipنە قىالرىن بىلمەي، االڭداپ تۇرسا، ب
ءمىنىپ جۇرە بەرەدى. داريانىڭ ارعى  eگipب ipiارتىنان كەلىپتى. جاقانشا قايىققا وتىرا بەرگەندە التى ءۋاز ipiازyء

جاعىنا قاراسا، كيىك شارشاپ، ءتىلى ساالقتاپ ەنتىگىپ جاتقاندا، جاقانشا بارىپ قىلىشپەن سالىپ -پ، جانiجاعىنا ءوت
بولىپ، كيىكتى الىپ، قايىققا سالىپ، داريانىڭ ورتاسىنا كەلگەندە جاڭبىر جاۋىپ، داريا تاسىپ، قالىپ، ورتاسىنان قاق ء

كى ءۋازىرىن eتاۋ كورىپتى. قاسىنا جاقىنداپ، سول جەرگە ءتۇسىپتىداعى،  ipقايىعىمەن اعىپ كەتە بارىپتى. الىستان ب
بارىپ قاراسا، ءارتۇرلى جەمىستەر كوپ ەكەن. جەمىستەن بىرەۋىن  ipiدەپ. ءۋاز« بارىپ قارا، نە بار»جىبەرىپتى، 

الىپ جاتقاندا جارتى باستى ادام كورىپتى. ول ادام ءوزىنىڭ تىلىنشە باقىرىپ سويلەپتى. ءبىرازدىڭ اراسىندا جارتى 
. قاشىپ بارا جاتقاندا iتپepiباستى ادام كوبەيىپ كەتىپتى دە، بۇالرعا تاس اتا باستاپتى. بۇالر قايىعىنا ءمىنىپ قاشا ب

التىن قورعان كورىپتى. سول جەرگە تۇسە ساال، بۇالر قورعانعا  ipتاۋ كورىپتى. ول تاۋدىڭ توبەسىندە ب ipتاعى ب
 پاتشانىڭ تاعى كورىنەدى. بۇالر شارشاپ كەلىپ، سول جەرگە ۇيىقتاپ قالىپتى. ipپ قاراسا، بi. Kipiكىرىپت

 قويان كەلىپ ايتىپتى: ipقويانعا تولىپ قالىپتى. بۇالر تاڭ قالىپتى. ب piىڭ ءباجاعىن-مەزگىلدە ويانسا، جان ipب
 بۇالر. دەپتى—پاتشا بوالسىڭدار! eزگiب. جىبەرمەيمىز سەندەردى. جوق پاتشامىز دە ءبىر بىزدىڭ—ء 
 .دەپتى—،«بواليىق»

توعايعا كەلىپتى، ول  ipا شىعىپ، بكۇنى اڭعا شىقپاقشى بولىپتى. اڭع ip. بiدepeقوياندارعا پاتشا بولىپ جۇرە ب
توعايداعى زياندى ۇلكەن اڭدار ۇمتىال بەرگەندە مىلتىعىمەن باسىپ سالىپتى. اڭداردىڭ ولگەنى ءولىپ، قالعانى قاشىپ 

كۇنشىعىسقا بارساڭ، ۇلكەن اڭدار كوپ، »جەردە جازۋى بار ۇلكەن تاس كورىپتى. وقىپ قاراسا:  ipكەتىپتى. ب
ڭ، ديۋالر كوپ، كۇنباتىسقا بارساڭ، ۇلكەندىگى قويانداي قۇمىرسقاالر كوپ. وڭتۇستىككە بارساڭ، سولتۇستىككە بارسا

 :ايتىپتى ۋازىرلەرى. ويالنىپتى بولىپ تاڭ-اڭ بۇالر. دەپتى—،«جەزتىرناق سياقتىالر كوپ
 شاجاقان. دەپتى—بولمايدى، قاشپاساق تەزدىكتەن ەندى. ەكەن نارسە زياندى دە تورتەۋى جاعىمىزدىڭ تورت—ء 

. سول كۇنى جاقانشاالر اراقتى كوبەيتىپ، قويانداردى ابدەن ماس iپتeد—قۇتىالرمىز، قاشساق كۇنباتىسقا: ايتىپتى
قىلىپتىداعى، جەتەۋى جاقسى جەتى اتقا ءمىنىپ قاشىپتى. كۇندىك جەرگە بارعاندا قوياندار ارتىنان ءبىلىپ قالىپ، 

 «پالەدەن»عىپ قاراسا، قوياندار مەن قۇمىرسقاالر ۇرىسىپ جاتىر ەكەن. بۇالر توبەگە شى ipقۋىپتى. جاقانشاالر ب
. ءسويتىپ، كەلە جاتقاندا التى ءۋازىردىڭ اتى بولدىرىپ، ارام ءولىپ، وزدەرى iپتepiدەپ، كەتە ب« قۇتىلدىق پا

ز جۇرگەن ipaقارا باسى قالىپتى. بقالىپتى. اقىرىندا جاقانشانىڭ اتى دا ءولىپ،  iاشتان ءولىپتى. جاقانشانىڭ جالعىز ءوز
. جاقانشا داريادان ءجۇزىپ وتپەكشى بولىپ iپتpiتاۋ كو ipسوڭ الدىنان داريا شىعىپتى. داريانىڭ ارعى جارىنان ب

بۇل داريادان ءجۇزىپ وتە المايسىڭ. ەرتەڭ سۋى قۇريدى، »ادام تۇرىپ ايقايالپ سويلەپتى.  ipشەشىنىپ جاتقاندا ب
الىپتى. اسا، سۋى قۇرىپ ققار ويانىپ ەرتەڭىنە. جاتىپتى جەردە سول الىپ ءتىلىن ايتقان ونىڭ. دەپتى—،«ەرتەڭ وت

 ادامنان سۇراپتى: ipپ قاالعا بارادى. بارسا، ادامداردىڭ جارتىسى قاتىپ قالىپتى. جاقانشا بiداريادان ءوت
 سوندا. دەپتى—؟eciاقپايتىنى نكۇن  ipكۇن اعىپ، ب ipب داريا قالعان؟ قاتىپ نەگە جارتىسى ادامدارىنىڭ—
 :ايتىپتى ادام الگى
بالىق اۋالما دەسە دە، تىڭداماي اۋالي بەردى. سودان كەيىن  iبالىق اۋالي بەرەدى. جۇما كۇن كۇندە كاپىرلەر—

 .دەيدى—كۇن قاتىپ، ءبىر كۇن ءتىرىلىپ جۇرەتىن بولعان، ipكۇن اعىپ، ادامى ب ipكۇن قۇرىپ، ب ipسۋى ب
 سۇراپتى:جاقانشا 

 .دەپتى—با؟ االمىن كورە كۇن جەردە بۇل مەن—
 .االسىڭ كورە كۇن—
 .دەپتى—بوالدى؟ قاشان بازار—
 .دەپتى—بوالدى، ەرتەڭ بازار—

تەگەن ادامدى icساعات جۇمىسىمدى  ipب»جار شاقىرىپ ءجۇر:  ipeyجاقانشا ەرتەڭىنە بازارعا بارىپ وتىرسا، ب
 ، سەنسە دە، بارماپتى.iپتeنبce جۇرتتار. دەپ—،«ىن بەرەمىنقىرىق كۇن باعامىن، قىرىق كۇن الت

 جاقانشا:
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 ipپاتشا وتىر، ب ipپ بارسا، بi. Kipiكەتىپت الىپ دەپ—،«باالم عوي جۇرە». دەپتى—ەن ىستەيمىن!م—
 جاعىندا كەلىنى. ipجاعىندا قىزى، ب

تىن cپ، قارنىن توقتاپ، ءۇepiب اۋقات جاقانشاعا وتىرعىزىپ قاسىنا دەپ—ەكەنسىڭ، ءمۇساپىر باالم، عوي، كەلە—
 بىتكەن سوڭ: iۇنKتازاالپ، كيىندىرىپ، قىرىق كۇن باعىپتى. ء

 . دەپتى—،«eتicساعاتتىق جۇمىسىڭدى  ipباالم ەندى ب»
 
 
 ( 26ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 393
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 جاقانشا:
 .دەپتى—ىستەيىن، بوالدى—

 ipات ءمىنىپ، جىلقىنى سويىپ الىپ، ب ipب ipiازyات ءمىنىپ، ء ipب iات مىنگىزىپ، پاتشانىڭ ءوز ipجاقانشاعا ب
 پ، جاقانشاعا ايتىپتى:iتpceن كوepiciتاۋدىڭ ەتەگىنە كەلىپتى. جاڭاعى جىلقىنىڭ سويعان ت

 .دەپتى—يتاسىڭ،پ جات، نە بىلسەڭ، نە ءتۇس كورسەڭ ماعان اipiشىنە كi وسىنىڭ سەن—
نارسە كوتەرىپ تاستاعانداي بولىپتى. جاقانشا باسىن شىعارىپ قاراسا،  ipب. جاتىپتى كىرىپ ىشىنە دەپ—!بوالدى—

 تاۋدىڭ توبەسىنە قۇستار شىعارىپ تاستاپتى. جاقانشا پاتشاعا ايتىپتى:
 .دەپتى—!تۇسەمىن قايتىپ مەن ەندى—

 سوندا پاتشا ايتىپتى:
گە ۇيەت دەپ،—«بولدى» سوڭ، بولعان تاستاپ ابدەن جاقانشا. دەپتى—تاستاي بەر، epiب تاستى تاۋداعى سەن—

 ارتىپ الىپتى.
تىن مىستى cipeءتۇ التىن باسىنان تاۋدىڭ پاتشا. دەپتى—ز تۇسىرمەيمىز، سول جەردە قاالسىڭ،iب iنce ەندى—

پ جاتقان ادامداردان باسقا ەش نارسە iولجاعىندا ء-الىپ كەتەدى ەكەن. جاقانشا جىالپ، تاۋدى كەزىپ قاراسا، جان
 كەلىپ ايتىپتى: ipeyجەردە ۇيىقتاپ قالسا، تۇسىندە ب ipكورمەپتى. جاقانشا جىالپ، ب

 دوماالپ دوماالپتى، قاراي جاعىنا وڭ ويانىپ، جاقانشا. دەپتى—ڭ!ciكەتە قۇتىلىپ دوماالساڭ، قاراي جاعىڭا وڭ—
قۇدىق كەز كەلىپتى.  ipب جاتسا، كەلە ارەڭ جىالپ، جاقانشا جارىلعان شىققان، اياعى-قول سوڭ، تۇسكەن جەرگە

پ piءجۇ جاقانشا. بولىپتى باياعىداي جازىلىپ، جەر جارىلعان شىققان،—piباسىنىڭ ءبا-iتYcول قۇدىققا شومىلىپتى. 
پ قاراسا، ipiك eشىنiالتىن قورعان كورەدى. جاقانشا ءجۇرىپ بارىپ، قورعاننىڭ ء ip. الىستان بiپتepiكەتە ب

 قۇستىڭ پاتشاسى وتىر دەيدى. باس جاعى ادامنىڭ باسىنا ۇقساپتى. قۇستىڭ پاتشاسى ايتىپتى:
 ايتىپ ءبارىن وتكەننىڭ باسىنان جاقانشا. دەپتى—مە؟ iلدeك اعىزىپ سۋ مە، كەلدى ۇشىرىپ جەل سەنى باالم،—
 .iپتepiب

 قۇستىڭ پاتشاسى ايتىپتى:
—،«جارايدى»: قۋانىپ جاقانشا دەپتى—قۇسقا مىنگىزىپ، ەلىڭە جىبەرەيىن، ipب ەرتەڭ سەنى مەن ايتپەسە،—
 ى.دەپت
 . قاعازدى وقىپ قاراپ پاتشا:iپتepiب كەپ الىپ قاعاز پاتشاسىنا—قۇس ipب

پ كەتەمىن. epiب كىلتىن سارايدىڭ قىرىق ساعان. شاقىرىپتى سوعان مەنى. ەكەن قىلماقشى توي اعام مەنىڭ—
توعىزىن  وتىز كەلەمىن، كۇندە ءۇش مەن—.دەپتى—، سونىسىن اشىپ، تاماشا قىلىپ جۇرەرسىڭ،قايسىسىن قاالساڭ
 .دەپتى—ن اشپا. اشساڭ، باسىڭ پالەگە قاالدى،ipeyiاش، ارتىنداعى ب

 .اجاقانش ويالپتى دەپ—ن اشىپ تاماشا قىلىپ ءجۇر دەپ، ال مىنا سارايدى نەگە اشپا دەدى ەكەن!piسارايدىڭ ءبا»
جاعىندا التىن شىالپشىن،  ipجاعىندا تاق، ب ipۇلكەن سۋ، ب ipب اشسا، دەپ—،«اشىپ كورەيىن ipسونى ب»
 كەزدە ءۇش قۇس كەلىپتى. ipالتىن ءشومىش تۇر. جاقانشا جاسىرىنىپ جاتىپتى. ب ipب

 ۇلكەنى ايتىپتى:
 .دەپتى—شىعادى، ciي ادام—

 ورتانشىسى ايتىپتى:
 .دەپتى—شىعادى، اپا، راس،—

 كىشكەنەسى ايتىپتى:
 .دەپتى—دەيسىڭ، قىالدى نە شىقسا،—
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Yشeyi ءۇش سىلكىنىپ، ءۇش قىز بولىپتى. سۋعا ءتۇسىپتi جاقانشا قىزداردى كورىپ، تالىپ قالىپتى. ءۇش كۇن .
 پوتكەن سوڭ قۇستىڭ پاتشاسى كەلىپتى. كەلىپ، سارايدىڭ ءبارىن قاراپتى، تابا الماپتى. سول سارايدا شىعار دەپ اشى

 رىلتىپ الىپتى.iقاراسا، اۋزىنان اق كوبىك اعىپ جاتىر دەيدى. تەزدەن ونىڭ اۋزىنا سۋ تامىزىپ، ءت
 جاقانشا ايتىپتى:

 .دەپتى—ز،ciبەرە الىپ كىشكەنەسىن قىزداردىڭ سول ماعان—
 پاتشا ايتىپتى:

مىن دەسەڭ، اڭدىپ بوالدى. سەن ونى اال epiرەت كەلىپ، شومىلىپ كەتەدى. والر پ ipب جىلىنا قىزدار ول—
 .دەپتى—نەسىنىڭ كيىمىن الىپ، جالىنسا دا بەرمەيسىڭ،eشكiجاتاسىڭ، ەندىگى كەلگەندە ك

 جانە كەلىپتى. جانە ۇلكەنى ايتىپتى: eyiءۇش جىلى ەكىنشى. اڭدىپتى دەپ—،«بوالدى»جاقانشا: 
 قىالدى نە»: كىشكەنەسى. دەپتى—،«ايتاسىز راس»: ايتىپتى ورتانشىسى. دەپتى—كەلەدى، ciي ادام—

 iكەۋE. كىشكەنەسىنىڭ كيىمىن كيىپ الىپ، بەرمەپتى. iشەۋى ءۇش سىلكىنىپ، سۋعا ءتۇسىپتY. دەپتى—«دەيسىڭ؟
 اپاسى ۇشىپ كەتىپتى. پاتشا كەلىپتى. پاتشاعا قىز جالىنىپتى. پاتشا: iتاالسىپ تۇرعاندا پەرىنىڭ ەك

 .دەپتى—قويامىز، قوسىپ ەكەۋىڭدى بولمايدى،—
 .كونىپتى دەپ—بوالدى،—

 پاتشا جاقانشانىڭ ءوزىن شاقىرىپ الىپ، ايتىپتى.
 ۇلكەن قۇستى شاقىرىپ الىپ ايتادى: ipب پاتشا. دەپ—باال تۋماعانشا بەرمەگىن، ipشان بقا كيىمدى مىنا سەن—
تىنە مىنگىزىپ الىپ، ەلىنە الىپ بارىپ تاستاپ، قۇس Yc. دەپتى—تاستايسىڭ بارىپ، الىپ ەلىنە ەكەۋىن مىنا—

ەلىن جيىپ، توي قىلىپتى.  دەپ—باالم كەلدى،»اتاسىنىڭ تاعىنا بارادى. اتاسى قۋانىپ:  eyiكEقايتىپ كەتەدى. 
قىز  iكۇن ipساندىققا سالىپ قويىپتى. ب pتەمى ipكۇندەرى جاقانشا ءوز كيىمىن كيىپ، قىزدىڭ كيىمدەرىن ب ipب

پ eyiت ipسىپىرىپ جۇرگەندە كيىمنىڭ ءيسىن ءبىلىپتى. ساندىقتا ەكەنىن ءبىلىپ، ساندىقتى اياعىمەن ب ءۇيدى
 ipسىلكىنىپ، قۇس بولىپ، ءۇيدىڭ توبەسىنە شىعىپ، جاقانشانى كۇتىپ وتىرىپتى. ب ipبۇزىپ، كيىمىن كيىپ، ب
 مەزگىلدە جاقانشا كەلىپتى

 جاقانشا سول جەردە تالىپ قالىپتى. اتاسى جۇرتتى جيىپ: .iكەتىپت ۇشىپ دەپ—كەتتىم، مەن جاقانشا،—
 ادام ايتىپتى: ip. سوندا بدەپتى—شاشامىن، التىن دەيىن اياعىنا باستان بەرسە، جازىپ كىم باالمدى وسى—
 دا ونداس. دەپتى—تۇرەگەلەدى، تۇزەلەدى، سوندا ايتسا، ولەڭ، كەلىپ، قىزى بايدىڭ قىرىق پاتشانىڭ، قىرىق—

 ۇرىسقا ەناسكەرىم مىڭ ەكى پاتشا. قالىپتى كەلىپ جاۋ ەلىنە اراسىندا سونىڭ. تۇرەگەلمەپتى تۇزەلمەپتى، جاقانشا
ن ipiازyء ipن جيىپ، تۇرەگەلەيىن دەپتى. تۇرەگەلىپ، بeciپ، ipiمەزگىلدە جان ك ipب جاقانشاعا. كەتىپتى شىعىپ

 دەم الىپ، ۇيىقتاپ قالىپتى. جاقانشا ويانىپ: eyiكeن eمipازyجەرگە كەلىپ، ء ipەرتىپ ۇرىسقا كەتەدى. ب
. iپتiلeقاراي ءجون قىزعا دەپ، «بارايىن قىزعا مەن» دا، ويالنىپتى دەپ—بىتىرەمىن، نە بارعاندا ۇرىسقا مەن—

نەشە كۇننەن سوڭ، باياعى قۇستىڭ پاتشاسىنا بارىپتى. باسىنان وتكەنىن ايتىپتى. سوندا قۇستىڭ پاتشاسى ipجاقانشا ب
 ايتىپتى:

پ، epiب جازىپ قاعاز. دەپ—بەرەمىن، جازىپ قاعاز اعاما مەن. بىلەدى سول بار، اعام مەنىڭ بىلمەيمىن، مەن—
كۇننەن سوڭ پاتشانىڭ اعاسىنا بارىپتى. پاتشانىڭ  eشeنip. بiپتpiقۇسىن شاقىرىپ الىپ مىنگىزىپ جىبە ipب

 .سۇراپتى قۇستارىنان دەپ—،«ان سۇراپ قارايىنمەن بىلمەيمىن، قۇستارىمن»اعاسى قاعازدى وقىپ كەرىپ: 
 قۇس ايتىپتى: piاق، كا ipشىنەن بi قۇستارىنىڭ

 .دەپتى—كەتكەندە پەرىلەر ۇستاپ قالىپ ەدى، ىزدەپ تاماق اكەم مەنىڭ كۇنىمدە كىشكەنە مەن—
 سوندا قۇستىڭ پاتشاسىنىڭ اعاسى ايتىپتى:

 .دەپتى—تاستا، بارىپ الىپ جەرىنە قالعان ۇستاپ اكەڭدى سول ايتپەسە،—
 .تاستاپتى بارىپ الىپ مىنگىزىپ ۇستىنە دەپ،—!بوالدى—

قىز ۇيىنە كەلىپ جەتىپتى. سوندا  epiقاڭعىرىپ قالىپتى. سول كەزدە قاشىپ كەتكەن پ iجاقانشا اي داالدا جالعىز ءوز
 شەشەلەرى ۇرىسىپتى:-قىزدىڭ اكە epiپ

ەكى ءجۇز  eciشeش-اكە پەرىنىڭ. دەپ—پاتشانىڭ باالسىن تاستاپ كەلگەنىڭ بوال ما؟ ipب سونداي سەن—
 .دەپتى—،«سول باالنى تاۋىپ كەلىڭدەر»جيناپ،  epiپ

شاقىرعان ادام سەن »پ، اتىن سۇراپ ءبىلىپ، piبارىپ باياعى قاڭعىرىپ جۇرگەن جاقانشانى كو ipeyiب—
ءجۇز  iكeyi eكe بەن قىز جيناپ، پەرىلەردى سودان. قىلىپتى توي كەلىپ، الىپ ۇيىنە پەرىنىڭ دەپ،—،«ەكەنسىڭ

 ايتىپتى: eگepiءجۇز پ iكeپەرىمەن جاقانشانىڭ ەلىنە كەلسە، اتاسى باياعى جاۋمەن ۇرىسىپ جاتقان ەكەن. جاقانشا 
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جاۋعا ۇرىسقا شىعىپتى. جاۋدىڭ  epiءجۇز پ iكE. دەپتى—، اناۋ كەلگەن جاۋ،epiكcا اتامنىڭ مەنىڭ اناۋسى—
كەلىپ، جاۋىن قىرىپ، اكەسى  eنiلe. سونىمەن توي قىلىپ، جاقانشا پەرىنىڭ قىزىن الىپ، iءبارىن قيراتىپ جىبەرىپت

 ماقساتىنا جەتىپتى.-مۇرات iمەن ءوز
 . اققويان78

ان. وسى اال بيەسى كۇنگە قاراپ ەرتە زاماندا ءبىر شالدىڭ ءۇش باالسى بوالدى. مال دەگەندە ءبىر اال بيەسى بولع
بۋاز بولىپ، ايعا قاراپ قۇلىندايدى ەكەن. ءبىراق كۇن سايىن قۇلىنداسا دا، كۇندە جوعاال بەرەتىن بولعان. باالالرى 
كەزەك كۇزەتسە دە، قۇلىنى كۇندە جوعاال بەرەتىن بولعان. قۇلىن ۇرالنۋدان تىيىلمايدى. ءبىر كۇنى اققويان اتتى 

بيەنىڭ قۇلىندايتىن ۋاقىتىندا ۇيىقتاماي كۇزەتەدى. اكەسى ۇلىقسات بەرگەن سوڭ اققويان بيەنى كۇزەتىپ، كىشى باالسى 
 ەسەن قۇلىنداتادى. قۇلىننىڭ ءتۇسى اال. التىن جال، كۇمىس قۇيرىق قۇلىن ەكەن.-تۇندە بيەنى قولىنان امان

ننان ءبىر قارا بۇلت ءتۇيىلىپ كەلىپ، قۇلىندى قۇلىندى كورىپ اۋىزداندىرىپ اناداي جەرگە بارىپ وتىرعاندا اسپا
سىپىرىپ اال جونەلەدى. ول ۋاقىتتا كۇزەتىپ وتىرعان اققويان جاق مىلتىعىمەن باسىپ قاالدى. اتقان ۋاعىندا شىلدىر 
ەتىپ ءبىر نارسە جەرگە تۇسەدى. بارىپ قاراسا، قۇلىندى ءىلىپ الىپ كەتكەن ەكەن، سىلدىراپ جەرگە تۇسكەن 

ىڭ وعى تۇبىنەن قيىپ تۇسىرگەن قۇلىننىڭ قۇيرىعى ەكەن. قۇلىننان ايرىلىپ قالعاسىن تاڭەرتەڭ اققويان مىلتىقت
 اياق ايتىپ، قۇلىندى ىزدەيمىن دەپ، رۇقسات سۇرايدى. اكەسى:-اكەسىنە كورگەنىن باستان

 ۇلىندىق جاياۋ الىپ، ىپسوقتىر تاياق تەمىردەن كيىپ، ەتىك تەمىر اققويان سوڭ، دەگەن—م، ىزدەسەڭ، ىزدە!باال—
 كتەنەتى تەمىر ءوتىپ، ۋاقىت بىرنەشە ارادا جاتسا، كەلە جۇرە-جۇرە اققويان كەيىن سونان. كەتتى ءجۇرىپ ىزدەپ

كەلە جاتسا، ايداالدا ءۇش اق وتاۋعا كەز بوالدى. بۇل  ءجۇرىپ سودان. قاالدى تەبەندەي تاياقتان تەمىر تەڭگەدەي،
 وتاۋعا كىرىپ كەلسە، ءۇش ايەل وتىر ەكەن. امانداسىپ، ءجون سۇرايدى. ايەلدەر ايتادى:

 .ەكەن ءداۋ اعايىندى ءۇش دەگەن قۇس قارا الىپ ۇيدەي وسى. ەدىك قىزى كەدەيدىڭ ادامزاتتىڭ، دە ۇشەۋىمىز—
 :ايەلدەر اققويانعا. دەيدى—تىن قىلىپ وتىر،قا اكەلىپ، ەرىكسىز ءبىزدى

 ۇرالپ ۇلىندىق قۇيرىق كۇمىس جال، التىن ىلعي بارىپ، ۇشىپ سايىن كۇن ايتەۋىر بىلمەيمىز، اكەلەتىنىن قايدان—
 :اققويان. دەيدى—بولدى، مىڭداي ەكى كوپتىگى جىلقىسىنىڭ. كورەدى كۇن اكەلىپ

 سوڭ سونان. دەيدى—: ەكەۋىن ولتىرسەڭ، ەڭ كىشىسى بولمايدى،ايەلدەر. دەيدى—االمىن؟ قاالي بۇالردى—
 ۇيگە السىناي ءولتىرۋدىڭ قاالي ءۇشىنشىسىن ءولتىرىپ، ەكەۋىن جاتىپ توسىپ جولىن كەلەتىن بۇالردىڭ اققويان
 .سۇرايدى ايەلىنەن كەلىپ،

ەز اق ى ۇلتاراعىندا قىرىق كاستىنداع تابانىنىڭ مۇنىڭ. قيىن ءولتىرۋ مۇنى. مىقتى دە بارىنەن كۇيەۋىم مەنىڭ—
—سەمسەرى بار. وسى ۇزىن سەمسەرىن ءتۇسىرىپ الىپ شاۋىپ ولتىرمەسەڭ، باسقا سايمان مۇنىڭ دەنەسىنە وتپەيدى،

 كەلىپ، اۋءد كەتكەن ۇرلىققا وتىرعاندا، بولىپ وتلىرمەكشى بايىن اقىلداسىپ ايەلمەن اققويان سوڭ سونان. دەيدى
سويىپ، تاي قازانعا استىرىپ تاباقپەن الدىنا اكەلدىرىپ جەيدى. ەتتى جەپ وتىرىپ،  اكەلىپ، ۇرالپ تۇيەنى ءبىر

تۇيەنىڭ توقپاق جىلىگىن سول قالپىندا جۇتادى. جىلىك تاماعىنا بارىپ نە ءارى، نە بەرى كەتپەي قاقالىپ، ايەلىنە 
الىپ بەرگەن سوڭ، جىلىكتى ىشىنە قاراي دەپ، ايعاي ساالدى. ايەلى قانجارىن ۇلتاراعىنان « قانجارىمدى اپەر»

قانجارمەن يتەرمەكشى بولىپ، بەر جاعىنان سەمسەرىن يتەرەدى. بۇل قانجارمەن يتەرىپ جاتقاندا اققويان قولىنىڭ 
ۇستىنەن جۇدىرىقپەن قويىپ كەپ جىبەرەدى. سوندا سەمسەردىڭ ۇشى جەلكەسىنەن شىعادى. سونان ءداۋ شالقاسىنان 

ىلىم قىالدى. اققويان ءداۋدىڭ ۇشەۋىن دە ءولتىرىپ بولىپ، باعاناعى ۇرالنعان قۇلىنىن تۇگەندەسە، ءتۇسىپ، جان ءتاس
ىلعي التىن جال، كۇمىس قۇيرىق اال جىلقى مىڭ جارىم بولعان ەكەن. اققويان ءۇش كەلىنشەكتى ۇيلەرىمەن كوشىرىپ، 

، ى ايەلدى اعاسىنا بەرىپ، كىشى ايەلدى ءوزى الىپمىڭ جارىم جىلقىنى ايداپ ەلىنە قايتادى. كەلگەن سوڭ اققويان ەك
ءبىراز زامان تىنىعىپ جاتىپ، ءوزىنىڭ ەكى اعاسىنا جىلقى باقتىرىپ، والردى ۇيلەندىرىپ، بايىتادى. ءسويتىپ، ءجايىن 

 ايتىپ، ءوزى دەمىن االدى.
 يىعان سوڭ، ءىنىسىن كورەەكى اعاسى جىلقى باعىپ، مال قاراپ شارۋا ىستەيدى. ءسۇيتىپ ءجۇرىپ ەكى اعاسى با

اققويان بىزگە نەگە كىسىلىك ىستەيدى؟ نەگە كىسى جالدامايدى. »بىرى: -الماي كۇندەيدى. ءسۇيتىپ ءجۇرىپ بىرىنە
 مەن» :اعاسىنا ۇلكەن اعاسى ورتانشى. قوسادى اقىل دەپ—،«ءوزى شالقاسىنان ءتۇسىپ جاتىپ االدى. ولتىرەيىك

الىپ كەشكە تامان كيىز ءۇيدىڭ ەسىگىنە ءجۇزىن ىشىنە قاراتىپ بايالپ  ۇرالپ سەمسەرىن اق كەز التى اققوياننىڭ
« سىڭۇرى ءتيدى جىلقىعا، اققويان نە عىپ جاتىر»كەتەيىن. ءتۇن ورتاسىنا جىلقىنى ۇيگە قاراي تاسىرالتىپ قۋايىق. 

تتاي مسەرگە ورتان بەلىنەن كەسىلىپ مۇردەپ ايعاي سااليىق. سوندا اققويان داالعا جۇگىرىپ شىعاردا ەسىكتەگى اق سە
 بۇالردىڭ. دىقۋا سالىپ ايعاي جىلقىنى تۇندە كەلىپ، بايالي كولدەنەڭ ەسىككە قانجاردى ايتقانىنداي،. دەيدى—ۇشار،

 ەكى سەمسەرگە اق تۇرعان كولدەنەڭ شىققاندا جۇگىرە ۇيدەن اققويان دەپ، جاتىر ءتيىپ ۇرى جىلقىعا داۋىسىمەن،
پ مۇرتتاي ۇشادى. مۇنىڭ ەرتەڭىندە ەكى اعاسى ۇيلەرىن جىعىپ، بارلىق مالىن ايداپ، دوماال قىرقىلىپ، تىزەسىنەن
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اققويانعا ءبىر قوس قىلىپ بەرىپ، تاماعىنا جىلقى سويىپ بەرىپ، جالعىز تاستاپ، وزدەرى كوز كورمەس، قۇالق 
ەشقايدا بارا الماي، قوستىڭ ىشىندە ساداق  ەستىمەس ءبىر جاققا كوشىپ كەتە بارادى. سودان سوڭ اققويان جالعىز

ىستەپ، تاماعىن ءىشىپ وتىرادى. كۇندەردىڭ كۇنى بولعاندا ءبىر ەكى قولى جوق شوالق كىسى ءبىر كيىكتى قۋىپ 
كەلە جاتىر ەكەن. جەتەدى، ءبىراق، ۇستايىن دەسە، قولدارى جوق. سوندا قوستىڭ ىشىندە وتىرىپ، اققويان ايعاي 

 ساالدى:
. ادىجىع اتىپ ساداقپەن اققويان بەرگەندە قايىرا كىسى. دەيدى—عان قاراي قايىرا بەر!ما كيىكتى كىسىم، و،—

 جەپ سىپا ەتىن سويىپ، اكەلىپ كيىكتى بارىپ، بىرلەسىپ ەكەۋى تۇتىپ، قارا اققوياندى قول شوالق ءسۇيتىپ،
بەرى »لە جاتادى. اققويان: كە قۋىپ دۇبىرىمەن تۇلكىنى ءبىر ادام سوقىر ءبىر جوق كوزى ەكى كەزدە سول. وتىرادى

 لىپ،ا شاقىرىپ سوقىردى سوڭ سونان. جىعادى اتىپ مىلتىقپەن قايىرعاندا سوقىر. ساالدى ايعاي دەپ،—«قايىر!
 وسىمەن. دىكەلە الىپ تۇلكىنى بارىپ بىرلەسىپ ۇشەۋى ارقاالپ، اققوياندى سوقىر جەتەكتەپ، سوقىردى قول شوالق
بىز ءبۇيتىپ ءجۇرىپ كۇن كورە »ىپ ءجۇرىپ، ءبىر كۇنى ۇشەۋى اقىلداسادى: ءكور كۇن بىرلەسىپ زامان ءبىراز

ۋ والي بولسا، ايەل تاۋىپ ال«. »قوڭدى جۋىپ، اس ىستەپ بەرىپ وتىراتىن-المايمىز. بىزگە ءبىر ايەل كەرەك. كىر
 :ايتادى قول شوالق سوندا. ەكەۋى دەيدى—«قاالي؟ ال،». شوالق دەيدى—،«وڭاي
 .دەيدى—بوالمىن، جورعا قارا تايپالعان سۇيرەتكەن شىلبىرىن مەن—.دەيدى—ونەر بار، مىناداي مەندە—

 سوقىرعا:
 :ايتادى ول دەگەندە،—بار؟ ونەرىڭ قانداي سەنىڭ—
 .دەيدى—جىبەرەمىن، قىلىپ تۇمان قاراڭعى-قاپ ايناالمدى شىعارسام، لەپ اۋزىمنان ايعايالپ، قاتتى—
 :ايتادى اققويان. دەيدى—نداي ونەرىڭ بار؟قا سەنىڭ اققويان، ال، جارايدى،—
 سا،بول والي». دەيدى—وتكىزەم، كوزىنەن اتقاندا تورعايدى شىمشىق جەردەن ۇشىم كوز. مەرگەنمىن ءىرى مەن—

 ىالت اۋىلدان بارىپ، جانىنا ەلدىڭ ءبىر. جونەلەدى ەلگە ۇشەۋى دەپ، «اكەلەيىك ايەل بارىپ ەلدەن ۇشەۋىمىز
ققوياندى جاتقىزىپ، ءۇش شاقىرىمداي جەرگە سوقىردى جاتقىزىپ، شوالق قول ءوزى ۇستىندە ا جەرگە شاقىرىمداي
توقىم، كۇمىس جۇگەن تايپالعان قارا جورعا بولىپ، اۋىلعا بارادى. جازدىڭ شىلدە ىستىق كۇنى ەكەن. -كۇمىس ەر

اۋ دا، مۇناۋ دا ۇمتىلسا، ۇستاتپايدى. ءبىر قۇرت جايىپ شىلبىرىن سۇيرەتىپ، قوتاندا جۇرەدى. ۇستايمىن دەپ، ان
وتىرعان ون بەستىڭ شاماسىنداعى ءبىر بايدىڭ قىزى كەلىپ، ۇستاعالى كەلگەندە تۇرا قاالدى. قىز شىلبىردان ۇستاپ 

 ، ءۇشاالدى دا، ءمىنىپ كەپ قالعاندا، قىزدى اال كەپ جونەلەدى. دايار وتىرعان ەل كەرمەدەگى اتتى ءمىنىپ الىپ
جۇزدەي كىسى قىزدىڭ سوڭىنان جابىال قۋادى. اۋىلدان ءۇش شاقىرىمداي شىعىپ، انە جەتەمىن، مىنە جەتەمىن دەپ 
كەلە جاتقاندا، سوقىردىڭ تۇسىنا كەلگەن كەزدە سوقىر قاتتى ايعايالپ، اۋزىنان لەپ شىعارادى. توڭىرەكتىڭ ءبارى 

تاپ، ۇيلەرىن بىرى ۇس-ىپ كەلە جاتقتان كىسىلەر اداسىپ، بىرىنەنتۇك كورىنبەيتىن تۇمان بولىپ كەتەدى. سوندا قۋ
ارەڭ تابادى. بۇالر قىزدى الىپ كەلىپ، ورتاالرىندا قارىنداس قىلىپ، اس قىلدىرىپ، كىرى جۋدىرىپ، بىرنەشە ۋاقىت 

تى. قىز پ قالىپكۇن كورىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى اعاالرى اڭعا كەتىپ، كەلەر كەزدە قىز اس قىاليىن دەسە، وتى ءسونى
تۇرىپ الىپ، جەڭىن ء-ساسىپ، داالعا شىعىپ قاراپ تۇرسا، كۇننىڭ باتىسىندا ءبىر جىلتىراعان وت كورىنەدى. قىز ەتەك

ۇكىدەي ۇشىپ كەلسە، تارى كوجە قىلىپ وتىرعان قۋ اياق كەمپىر ەكەن. كەمپىردەن وت سۇراپ اال قايتايىن دەسە، 
 دى.دەي—،«ىن قاراپ بەرە كەتكىشكەنتاي باسىمنىڭ ءبيت»كەمپىر: 

ىز شۇرق تەسە بەرەدى. ءسۇيتىپ، ق-قىز ءبىر تىزەرلەپ وتىرىپ، باسىنىڭ ءبيتىڭ قاراعاندا قىزدىڭ ەتەگىن شۇرق
 ەلسە،ك قوسقا ۇشىپ قىز. دەيدى—،«اعاالرىڭا اس قىلىپ بەر»كەتەرىندە ەتەگىنە ءبىر اياق تارى سالىپ بەرىپ: 

ىڭ ءمانىسى، تارىنىڭ شاشىلعان ىزىمەن قىزدىڭ ءۇيىن مۇن. قالعان ءتۇسىپ بويى جول ءبارى. جوق دىم تارىدان
تاۋىپ الۋ ءۇشىن جاساعان كەمپىردىڭ ايالسى ەكەن. سودان سوڭ قىز اعاالرىنا اس ىستەپ بەرىپ، ەرتەڭىندە قۋ اياق 

ورا بەرەدى. زدىڭ سانىنان قان سكەمپىر كەلىپ، قىزعا باسىن قاراتىپ كەتىپ وتىرادى. كەمپىر باسىن قاراتقان سايىن قى
، دەسە« نەگە قانىڭ قاشىپ، جۇدەپ ءجۇرسىڭ»قىز اپپاق شولمەكتەي بولىپ، قانى ازايىپ جۇدەيدى. اعاالرى: 

ايتپايدى. اعاالرى سۇراپ قويماعان سوڭ، ءبىر كۇنى كەمپىردى ايتادى. سودان سوڭ سول كۇنى اعاالرى اڭعا شىقپاي 
اق كەمپىردى ۇستايتىن بوالدى. قۋ اياق كەمپىر كەلىپ كىرگەندە شوالق ەسىكتە تۇرا ۇيدە تىعىلىپ جاتىپ، قۋ اي

قاالدى. كەمپىر شىعا جونەلگەندە ۇستايتىن قولى جوق اياعىمەن تەۋىپ قالىپ قويا بەرەدى. شوالق قول سوقىردى 
والدى. الىپ، ولتىرمەكشى ب جەتەكتەپ، سوقىر اققوياندى ارقاالپ، ۇشەۋى بىرلەسىپ قۋىپ، قۋ اياق كەمپىردى ۇستاپ

 مەنى—.دەيدى—اياعى جوققا اياق، قولى جوققا قول، كوز جوققا كوز ساالمىن،»كەمپىر بۇالرعا جالىنىپ: 
 .دەيدى—،«ولتىرمە

 سودان سوڭ بۇالر كەمپىردى ۇيىنە الىپ كەلىپ، اققويان الدىمەن كەمپىرگە:
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ل ز، قولسىزدى جۇتىپ، قوكو جۇتىپ، سوقىردى كەمپىر. بۇيىرادى دەپ—،«سوقىردى جۇتىپ، ءقازىر كوز بىتىر»
، مىناۋ مەنى جۇتىپ»بىتىرەدى. ەڭ اقىرىندا اققوياندى جۇتپاقشى بولعاندا، اققويان جولداستارىنا تاپسىرادى: 

. دىدەي—«تاستاماۋى مۇمكىن. قولدارىڭا قىلىشتارىڭدى الىپ تۇرىڭدار. مەنى شىعارماسا، دەرەۋ باسىن الىڭدار!
يدى. قىز ۇشەۋى جابىلىپ، كەمپىردىڭ باسىن الىپ، ءبىر باقايشاعىنىڭ ىشىنەن اياعى تاستاما اققوياندى ىنداي،ايتقان

 جازىلعان اققوياندى تاۋىپ االدى.
مۇنىڭ ارتىنان اققويان ەلىن ىزدەپ كەلسە، ەكى اعاسى اققوياننان ايىرىلعانىنا قۋانىپ، ەلىن كوشىرىپ اكەتىپ، توي 

شەشەسىن قۇل قىلىپ، قاتىنىن كۇڭ قىلعان ەكەن. سول جەردە اققويان بارعان سوڭ، اعاالرى -. اكەقىلىپ جاتىر ەكەن
قورقىپ قاشادى. والردى ۇستاپ الىپ، حالىقتى جيناپ، ومىرىندەگى كورگەنىن كوپشىلىككە ايتقان سوڭ، كوپشىلىك 

ىن، ەسەن كەلگەندىگىنگە وتىز كۇن وي-ەكى اعاسىن قولىمەن ۇستاپ ءولتىرىپ بەرىپتى. بۇكىل ەل اققوياننىڭ امان
 قىرىق كۇن تويىن ىستەپتى. اققويان وسىمەن مۇراتىنا جەتكەن ەكەن.

 . جاڭا ميزانداران79
وتكەن زاماندا ءادبىلحاميت دەگەن پاتشانىڭ ۋاقىتىندا ءبىر ادام ەكىنشى ءبىر ادامنان جەر ساتىپ الىپتى. الگى جەر 

تسا، ايداعان جەرىنەن ءبىر قۇمىرا التىن تاۋىپ الىپتى. جەر ساتىپ العان ادام جەر ساتىپ العان ادام جەرىن ايداپ جا
سەنىڭ ساتقان جەرىڭنەن ءبىر قۇمىرا قىزىل التىن شىقتى، ول التىن سەنىڭ ەسىڭنەن شىعىپ »ساتقان ادامعا بارىپ: 

 جەردىڭ ساعان مەن»: دىايتا ادام ساتقان جەر سوندا. دەيدى—،«كەتكەن ەكەن، سونى بارىپ، الىپ كەتەرسىڭ
 نەسىبەڭ، ىڭسەن—ارىن ساتقانمىن. ول مەنىڭ التىنىم بولسا، نەشە رەت ايداپ جۇرگەندە شىقپاس پا ەدى؟ ول التىنءب

. ەپد «المايمىن التىنىڭدى العانمىن، جەرىڭدى سەنىڭ مەن»: ايتادى كىسى العان جەر. دەيدى—،«بەر اال ءوزىڭ
دە  بۇل ەكەۋى»پتى. سوندا پاتشا ەكەۋىن دە سۇراپ: كەلى الدىنا پاتشانىڭ دەگەن ءابدىلحاميت تاالسىپ، ەكەۋى

: يتتىا تۇرىپ ءۋازىر ءبىر سوندا. سۇرادى ۋازىرلەرىنەن دەپ،—«ءدىلالنى الماسا، جەردەن شىققان التىندا كىم االدى؟
 نقۇدايدا»: ايتادى اپاتش سوندا. دەيدى—،«كەرەك بولسا نەسىبەسى پاتشانىڭ التىن شىققان جەردەن بۇل»

 بابام كوشىپ قونىپ-اعان ادام ەكەنسىڭ، جەر ساتقان المايدى، جەر العان المايدى، مەن الىپ، مەنىڭ قاي اتاقورىقپ
 نانالعان جەر مەن ساتقان جەر»: ايتقان ءۋازىرى ءبىر ەكىنشى سوندا. جىبەرەدى قۋىپ ءۋازىردى الگى دەپ—«ەدى!

 پاتشا ونداس. دەيدى—،«لتىندى ۇل مەن قىزعا بەرسىنا قوسىپ، نەكەلەپ بىرىنە-بىرىن بولسا، قىزى-ۇلى سۇراڭىز،
. ەدىد «بار قىزىم» العان جەر ،«بار ۇلىم» ساتقان جەر. دەپ—،«بار؟ قىز قايسىڭدا بار، ۇل قايسىڭدا»: سۇرادى

 الگى. كەنە ءساليما اتى قىزدىڭ حارون، اتى ۇلدىڭ. قىالدى نەكە ۇلعا قىزدى الىپ، شاقىرتىپ باالسىن دە ەكەۋىنىڭ
 «اي، حارون، مەنىڭ ساعان ايتاتىن ءسوزىم بار!»التىندى ۇل مەن قىزعا بەرەدى. سوندا تۇرىپ ءساليما ايتادى: ء

 عانقال كىمنەن االمىز، قاالي دە ءبىز دۇنيەنى الماعان اتاالرىمىز ەكەۋمىزدىڭ ايتسام، مەن». دەدى—«ايت!»حارون: 
داي جاۋاپ بەرەمىز؟ بىزدەر پاتشاعا بارىپ، ارىز قىاليىق، بىزدەن قان اقىرىندا جەپ،-ىشىپ مۇنى الساق، ءبىز دۇنيە،

الىپ، باسقا بىرەۋگە بەرسەڭىز ەكەن، ءبىز بۇل بالەدەن قۇتىلساق، ءتاڭىرى تاعاالم، ءبىزدىڭ نەسىبەمىزدى ازەلدە 
رىز ليما پاتشاعا اءسا مەن حارون. دەدى—،«اندا ولەرمىزماڭدايىمىزعا جازىپ قويعان بوالر، سول نەسىبەمىز تاۋسىلع

بۇل پالەنى بىزدەن الىپ، باسقا بىرەۋگە بەرسەڭ ەكەن، ءبىزدىڭ اتاالرىمىز الماعان التىندى ءبىز ءقايتىپ »قىلدى: 
 دەپ.« االمىز؟ بىزدە قۇدايدىڭ بەرگەن تاماعى بار، سونى جەسەك تە بوالدى

دەپ حارون مەنەن ءساليمادان التىندى « ىالردىڭ تامعىسىز ىنساپتارىنا بارەكەلدى!وس»پاتشا بۇالرعا تاڭ قالىپ، 
. دەدى—«بۇل التىندى نە قىالسىڭدار؟»الىپ، ءوزىنىڭ قازىناسىنان كوپ دۇنيە بەرىپ، قايتارادى. پاتشا ۋازىرلەرىنە: 

 لىمءابدىال ءبىر تاعى. دەدى—،«كەرەك كومۋ قازىپ شۇقىر جەرىنە شىققان بۇرىنعى التىندى بۇل»: ءۋازىر ءبىر
قۇدايدىڭ بەرگەن دۇنيەسىن جەرگە كومۋ كەرەك ەمەس. بۇل دۇنيەنى قايىرلى ىسكە جۇمساۋ »ءۋازىرى:  دەگەن

كىم ءبىر جەمىس اعاشىن تامىرىمەن الىپ كەلسە، سول اعاشتى وسى التىنعا ساتىپ الىپ، جاقسى جەرگە -كەرەك. كىمدە
ر بەرىپ جەۋگە ىقتيا-باعۋشىالرعا بەرىپ، جەمىس سالعان ۋاقىتتا بەيشاراعا ىشىپەگىپ، سول اعاشتى باۋ قىلىپ، 
 اپاتش ءابدىلحاميت. كورىندى ماقۇل ۋازىرلەرىنە مەن پاتشا ءسوز بۇل. دەدى—،«قويسا، كوپ جاقسى بوالر ەدى

 ىاللىمءابد سوندا. دەدى—،«جۇمسارسىڭ جەرىنە ءتيىستى جاقسى، ءبىر وزىڭ»ء: ايتتى ۋازىرىنە ءابدىاللىم الگى
حابار بەرىپ، تاۋدىڭ باعىنان جەمىستى توقسان مىڭ التىنعا ساتىپ الدى. بۇل اعاشتاردى جاقسى  حالىققا ءۋازىرى

 .دەيدى—،«جەرگە ەگىپ، قالعان التىنداردى، وتىز ادامعا ءبولىپ بەرىپ، وسى باقشاعا باقشاشى بوالرسىزدار
ا دەيىن وتىز ادام الگى اعاشتاردى باقتى. بۇل اعاشتار ءوسىپ، جەمىس بۇالر ءۇش جىلعا ۋادە قىلىپ، ءۇش جىلع

سالىپتى. بۇل اعاشتاردىڭ ءبارى قالىڭ بولىپ، قاراڭعى بولىپ كەتكەن سوڭ قۇدايدىڭ قۇدىرەتىمەن ون مىڭ ءتۇپ 
ڭ اراسىنداعى تارىنىتۇنى بىردەي جارىق بولىپ، جاپىراق-گاۋھار شام پايدا بولىپتى. بۇل گاۋھار شامنىڭ جارىعى كۇندىز

اشتاردى باياعى ەگىلگەن اع»جەمىستەرى كورىنەدى. سول ۋاقىتتا ءابدىاللىم ءۋازىر ءابدىلحاميت پاتشاعا حابار بەرەدى. 
دەپ. ءابدىلحاميت پاتشا بىرنەشە ادامدارمەن الگى اعاش ەگىلگەن باۋعا بارماقشى بوالدى، ءۋازىر « كەلىپ كورىڭىز
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ق ازىرلەپ قويدى. پاتشا باۋعا كەلىپ، باۋدىڭ ىشىندە تاماشا قىلىپ وتىردى. ونان سوڭ اۋەلى نەشە ءتۇرلى تاما
ەردەن بۇل جەمىست»باقشاالردان بىرەۋى ءبىر باستىرعان جەمىس اكەلىپ، پاتشانىڭ الدىنا قويدى. پاتشا ايتتى: 

 نانو. قايتاردى مىستىجە. دەپ—،«كەرەك بولسا اقىسى جەسىرلەردىڭ-جەتىم—بىزدەرگە جەۋگە جارامايدى، بۇل
گاۋھاردى ءۇزىپ پاتشانىڭ الدىنا اكەلە جاتقاندا، الگى بەيشارانىڭ ەكى قولى قۇرىپ، جانسىز بولىپ  ادام ءبىر سوڭ

قالدى. بۇل بەيشارا ءابدىلحاميت پاتشاعا ايتىپ، ءمالىم قىلدى. باعاناعى گاۋھار ءۇزىپ العان ادام تاڭ قالىپ وتىرادى. 
ىسماعۇل پايعامباردىڭ قۇرمەتى ءۇشىن وسى »زيرات ەتىپ،  ءابدىلحاميت پاتشا ەكى رەت ناماز وقىپ، الال تاعاالعا

 دەپ دۇعا قىلدى. بۇل پاتشانىڭ دابىسىن الال تاعاال قابىل قىلىپ، الگى« بيشارانىڭ كۇناسىن كەشىپ، ازات قىلعايسىڭ
سىنەن ىسەن مۇنان كەيىن ىقتيات بول، اعاشتاردىڭ جەم»قولى قۇرىعاننىڭ قولى جازىلدى. ونان سوڭ پاتشا ايتتى: 

 «.جەسەڭ دە، گاۋھار جەمىسكە قول تيگىزبەڭدەر، ەگەر قول تيگىزسەڭدەر قولدارىڭ مايىپ بوالدى
پاتشانىڭ بۇل ايتقانىن بارلىق ادامدار ماقۇل كوردى. الگى باقشانىڭ جەمىستەرى قيامەت حايىمعا شەيىن تاۋسىلمايدى، 

بار ەكەن. البەتتە، انىق بۇل كۇندە باقشادا ادام جانە اتانىپتى. وسى كۇنگە شەيىن « جاڭا ميزانداران»سول باقشا 
راسقا داۋ »مايمىل، نەشە ءتۇرلى جانۋارالر اۋقات قىلىپ جۇرەدى ەكەن. بۇل دۇنيە وسىنداي ءازىز دۇنيە ەكەن. 

 دەگەن. « جوق، جالعانعا امال جوق
 
 

 ( 27ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 394
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 ەركىمەنەن قويماعان

 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 .بە دەدىڭ –« قانداي بوتا؟»

 ]شارىقتاعان كۇشەگەن،[
 اسپاندى كەزگەن جورىسىن،

 تامام قۇستىڭ زورىسىڭ.
 بەس تىرناقتىڭ زارپىنان،
 تامام قۇستىڭ قورىسىڭ.

 جوندەپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟
 ەل ىشىندە بوزداعان،

 زعاعانىشكى دەرتىن قو
 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 قانداي بوتا دەدىڭ بە؟

 اسپانداپ ۇشقان اقسارسىڭ،
 ءبىر كۇندەردە مىڭدى ءىلىپ، 

 االقان قىسىپ تاستارسىڭ.
 سەن دە سورلى قۇس تورەم،

 باالڭ ءۇشىن قاقسارسىڭ،
 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟

 ەل ىشىندە قايعىرعان،
 ەنەسىنەن ايرىلعان

 بە؟ جەتىم بوتا كوردىڭ
 كۇندىز ۇشپاي، تۇندە ۇشقان،

 كوبەلەكپەنەن بىرگە ۇشقان
 كوزى قىزىل ۇكىسىڭ.

 تۇندەردە ۇشىپ كەلدىڭ بە؟
 ەنەسىنەن ايىرىلعان،

 ]اققۋداي موينى قايىرىلعان.
 تۇنى زارالپ بوزداعان،-كۇندىز
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 كوزىنەن جاسى پارالعان[
 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 قانداي بوتا دەدىڭ بە؟

 جاسقا مالىنىپ،]ومىراۋى 
 كورىنگەن قۇسقا جالىنىپ.

 بوتاسىنا زار كۇيىن،
 قايناعان كۇشتە بار كۇيىن

 جەتكىز دەپ جىالپ تاپسىردى
 كەمپىر مەن شالدىڭ ۇيىنە.

 ۇشقان قۇس تايادى،
 مويىندارى يىلە.

 تاۋ مەن تاس تا كۇڭىرەندى
 بوزىنگەننىڭ كۇيىنە.[

ىپتى. ەشبىرەۋىنەن جاۋاپ اال الماپتى. سودان كەيىن بوزىنگەن ءسويتىپ زارالپ كورىنگەن قۇستان سۇراي بەر 
 قايعىالنىپ، بوتام ولگەن ەكەن، الالدان حۇكىم كەلگەن ەكەن، امانات باسىن بەرگەن ەكەن دەپ ايتقانى:

 ايرىلعان، بوتامنان – مەن –
 ]قارايالپ مويىنى قايىرىلعان.
 ساعىنىپ، زارالپ ەگىلگەن،
 [كوزىنەن جاسى توگىلگەن،

 كۇنا قىلماس ايۋان،
 نە جازىعىم بار ەدى،

 جاراتقان جاپپار قۇدايىم؟!
 ]ەكى كوزدى سەل الىپ،

 جىالي شەل الىپ،-جىالي
 تاڭىردەن تىلەپ زارالسام،

 تىلەگىمدى بەرەر مە،
 بوتاقانىم كەلەر مە؟!

 زارالنعانىم ءتاڭىردىڭ،
 قۇالعىنا جەتەر مە؟

 نە جازىعىم بار ەدى،
 يەمە.[جاراتقان ءتاڭىر 

 كەرۋەننىڭ قولىنان
 بوزىنگەن قايتىپ كەلە مە؟

 تىلەگىمدى بەرە مە؟
 نە جازىعىم بار ەدى؟

 جاراتقان جاپپار يەمە؟!
 .بەرەدى كەتە بوزداپ دەپ، –بوتاقانىم كەلەر مە؟ 

 التى كۇن ەرۋ بولىپ جاتادى.-كەرۋەنشىلەر ءبىر جەرگە مالدارىن تىنىقتىرىپ، تويىندىرماققا توقتاپ، بەس
سول كەزدە باعالنبايدىڭ ەكى ۇلى بار ەدى. ويسىن، ويسىل دەگەن. قاالعا مال ايداپ اپارىپ ساتىپ، جولدا قايتىپ 

بۇل قايدان ءجۇر؟ الدە كەرۋەنگە »كەلە جاتىپ، بوزداعان بوزىنگەننىڭ داۋىسىن ەستىپ، تانيدى. سوندا بۇالر: 
پ، ەكەۋى جورعاالرىنا ءمىنىپ الىپ ىزدەپ دە –« بايىقەرىپ كەتتى مە؟ الدە بوتاالپ، بوشاالپ جۇرمە ىزدەپ تا

كەتتى. قورجىن نارسەلەرىن جولداستارىنا تاپسىرىپ، جولمەن جۇرە بەرىڭدەر دەيدى. بۇالر ىزدەپ ءجۇرىپ وتىرىپ، 
رە ۇتۇيەنى ۇستاپ الىپ، ج»جولدا نەشە قالىڭ مالداردى اراالپ تابا الماي، ەرتەڭىندە كەلىپ كەرۋەندەردەن تابادى. 

 كەلىپ كەرۋەندەرگە دەپ – ،«سۇرايىق جايىن! بوالر ۇيات مۇنىمىز قوي،»: دا وياليدى دەپ –، «بەرەيىك
 .سۇرايدى

 اسساالۋماعااليكۇم، –
 قونىپ جاتقان كەرۋەندەر!
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 التىن، كۇمىس ارتىنىپ،
 جالعانشى ادام قۇنەكەر،

 اي تۇبىنە باردىڭىز،
 ايعا سۇراۋ سالدىڭىز.

 بوزىنگەنىنباعالنبايدىڭ 
 قايدان ساتىپ الدىڭىز؟

 التىن، كۇمىس ارتتى ەكەن،
 اي قىزارىپ باتتى ەكەن،

 باعالنبايدىڭ ىنگەنىن
 قانداي ادام ساتتى ەكەن؟
 اي، جارىقتىق، بوزىنگەن،
 قانداي بوتا تاپتى ەكەن؟

 شەشەسىنەن ايرىلىپ،
 ]اداسقان قۋداي قايىرىلىپ،

 بوتاقانى ىڭىرسىپ،[
 ەكەن؟ قايتىپ ءتىرى جاتتى

 باعالنباي دەگەن باي ەدى،
 ءتورت تۇلىككە ساي ەدى. 

 بايدىڭ جاقسى كورەتىن
 بوزىنگەنى بار ەدى،

 ءبىر بوتاعا زار ەدى. 
 ويمالى، شايى كىلەمدى،

 وڭداپ، سولداپ جاپسىرعان،
 جىبەكتەن بۇيدا تاقتىرعان،
 جىتىرمە قازىق قاقتىرعان،
 بوزىنگەن بوتا تابار دەپ،

 ىرعان.ىرىم قىلىپ باقت
 باعالنبايدىڭ ىنگەنىن

 قانداي ادام ساتتىرعان؟
 اتتىڭ باسىن بۇرام با،

 كەشكە دەيىن تۇرام با؟
 مىنگەن اتىم قاراگەر،

 ەرتەرەك بىزگە جاۋاپ بەر!
 ءسوزىمدى قابىل الىڭىز، 

 بۇل سوزىمە نانىڭىز.
 ارتىنان حابار االيىن،

 جەتى كۇن توقتاپ بەرىڭىز!
 اتقا ءمىنىپ شابايىن،

 ساتقىندى ىزدەپ تابايىن،
 پۇلىڭدى الىپ بەرەيىك،
 .دەيدى –ىنگەندى الىپ قااليىق، 

. ساتتى پاكە بىرەۋ قاالدا ءبىر جاقىنداعاندا قايتۋعا. باردىق قاالالرعا ۇلكەن تاالي بىز»ء ايتادى باسى كەرۋەن وندا –
ىز. پۇلىن توقتاپ تۇرام كۇن ون قالمايىق، وبالىنا بولسا، بوالتىن بوتاسى ونداي. الدىق ساتىپ بەرىپ ءدىلدا الپىس

 .دەيدى –اكەپ بەرىپ، الىپ قالىڭىز. ون كۇننەن كەشىكسەڭىز، كەتىپ قاالمىز. وندا قالعانىڭىز، 
-شالدىڭ ۇيىنە كەلەدى. مىرزاالردىڭ كەلە جاتقانىن كورىپ، كەمپىر-ەكى مىرزا ءجۇرىپ وتىرىپ، بەس كۇندە كەمپىر

 دى.شال جاسىرىنىپ قاال
 مىرزاالردىڭ اۋىلعا كەلىپ ايتقانى:
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 قاراگەر، اتىم مىنگەن –
 كەلگەن جەرىم تاالي جەر.

 بوزىنگەندى سۇرايمىز،
 شال، شىعىپ جاۋاپ بەر!-كەمپىر

 اۋەدەن ۇشقان سارى ەكەن،
 اناعا باال زار ما ەكەن.

 شال، شىعىپ جاۋاپ بەر!-كەمپىر
 باعىالنبايدىڭ بوز ىنگەن،

 ەكەن!ەسەن بار ما -امان
 شال شىقپايدى. ەكى كىشكەنە قىز باال شىعىپ، مىرزاالرعا بەرگەن جاۋابى:-كەمپىر

 ما؟ بادال شىققان ادىرا –
 جانىڭىز امان با؟-مال

 سىزدەر سۇراپ تۇرعاندا،
 ايتىپ تۇرعان زامان با؟

 اينااليىن مىرزاالر،
 ءتاڭىرى قىلسا حال قانشا. 

 بايعا قىدىر دارىپ تۇر،
 پ تۇر.بوزىنگەنى قايى

 اي توبەدەن تولىپتى،
 جىل مۇشەلى بولىپتى،
 بوتاالر ۋاعى جەتىپتى،
 بوزىنگەنى قۇرىسىن،

 بوتاالپ قاشىپ كەتىپتى!
 ەكى قىز قالدى امالدى،

 شالدان حابار جوق،-كەمپىر
 ءالى كۇنگە تابا الماي، 

 شالدى بارما ەكەن،-كەمپىر
 ءتىرى كورەر زامان اي؟! 

ەشكىم ساتقان ەمەس ەكەن، ءوزى بوتاالپ قاشىپ كەتكەن ەكەن، كەرۋەندەر ءبىزدى الداعان »ەكى مىرزا وياليدى: 
 سول .تۇرادى قاپاالنىپ دەپ –« ەكەن. ەندى ءبىز بارعانشا كەرۋەندەر كوشىپ كەتەدى. ءبىز بارا المايتىن بولدىق!

 قىزعا كىە ەسىتىپ، داۋىسىن بوتانىڭ. بوزدايدى لىپ،بو ۋاقىتى ەمەتىن ەمىزىك بوتاسى بوزىنگەننىڭ ۋاقىتتا
 رزاالردىڭ ايتقانى:مى
 قار، سارى جالماڭداعان –

 جالىنعا كۇيگەن قارا قار.
 ەنەسىنەن ايىرىپ،

 جاس بوتانى قىلدىڭ زار!
 ەكى جەردە زارالتىپ،

 كەمپىر مەن شالدىڭ پەيىلى تار.
 ىڭىرسىعان ۇيىندە

 جاس بوتانىڭ ءۇنى بار.
 ن تاس كۇڭىرەندى،تاۋ مەنە

 بوز ىنگەننىڭ كۇيىنە،
 جاراتقان جاپپار قۇدايا،

 ەنەسىنەن ايرىلعان،
 جەتىم بوتا ءتىرى مە؟!

-ىركەمپ مىرزاالر. دەيدى –« كۇنامدى كەشكىن!»شال وزدەرى شىعىپ، مىرزاالرعا جالىنىپ: -مۇنى ەستىپ، كەمپىر
 .كەشەدى كۇناسىن شالدىڭ
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تۇن قاتىپ، سىدىرتىپ بارسا، كەرۋەندەر تۇستەن كەيىن كوشۋگە قامدانىپ جاتىر ەكەن. -الپىس ءدىلدانى الىپ، كۇن
 :ىزارالعان بوزىنگەننىڭ دەپ، –« بوتام ءولى مە؟ ءتىرى مە؟»ءدىلداسىن بەرىپ، تۇيەنى الىپ، كەلە جاتقاندا: 

 تىلەگىم، بەردى قۇدايىم –
 قۋانىپ كەلەدى جۇرەگىم!

 بوتامنان ايرىلىپ، مەن
 ەڭىرەپ، بوزداپ كەلەمىن.

 ەسەن بار ما ەكەن؟!-امان
 بوتامدى كورىپ، قۇدايا،

 جارىالر ما ەكەن جۇرەگىم؟
 جولعا ءتۇسىپ جەلەمىن.

 كەرۋەننىڭ قولىنان
 امان قايتىپ كەلەمىن.

 ولەردە كورگەن بوتامدى
 قايتكەندە ءتىرى كورەمىن؟!

 كەرۋەنى قۇرىسىن،
 ارتىپ،اۋىر جۇكتى كوپ 

 اي،-جاۋىر قىلدى ارقامدى
 اي،-قۋانعاننان قۇداي

 كەلەمىن زارالپ شىداماي.
 ءتىرى كورەر كۇن بار ما، 

 اي؟!-بوتاشىمدى، قالقامدى
 تۇزەلدى قۇداي ءجۇرىسىم،

 ويىمنان كەتتى كەرىسىم،
 شىنداپ قۇداي جاراتساڭ،
 كورسەتپە بوتام تەرىسىن!

 دى،-قوقتىعا بىتكەن شايىر
 قويىن قايىردى.قويشىالر 

 ولەردە كورگەن بوتامنان،
 ]اياماس قۋالر ايىردى.
 بوتاشىمنان ايىرىلىپ،

 ارتىما جىالپ قايىرىلىپ،
 جات قولىندا قاڭعىردىم،
 ەڭىرەگەن زار كۇيىمە

 جەر مەنەن كوك جاڭعىردى.
 سۇيمەگەن ءتاڭىر زالىمدى،
 ەسىتتى مۇڭلى زارىمدى.[

 قۋ كەدەيلەر ايىردى!
 بايىردى، كەدەيلەر بىلگەن

 مەن بوتامنان ايرىلىپ،
 ءبىر قۇداي ءبىلدى زارىمدى. 

بوزداپ كۇندىك جەرگە كەلەدى. بوتانىڭ قاراسىن كورگەندە، تۇال بويى ەرىپ، تۇيەنىڭ باقىلداپ -دەپ تۇيە بۇرقىراپ
 بوزداپ ارمان قىلىپ ايتقانى:

 ]امان كورىپ بوتامدى،
 ەمىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟[

 ىرىپ،جار جاعاالي جۇگ
 تال بۇرشىگىن سىدىرىپ،

 جەگىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
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 امان كورىپ بوتامدى،
 ەمىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟

 اينااليىن جان بوتام،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن!
 كەكىرە بىتكەن كوك ويعا،
 كولبەتەر كۇنىم بوالر ما؟
 سارىمساقتى سارى ويعا،
 ويناتار كۇنىم بوالر ما؟

 بوتام،اينااليىن جان 
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن.

 سايعا شىققان سارىمساق
 جەگىزەر كۇنىم بارما ەكەن؟!

 باۋىرىمداعى قارا ەمشەك
 ەمىزەر كۇنىم بوالر ما؟

 اينااليىن جان بوتام،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن.
 كونگە بىتكەن كوك شالعىن

 جەگىزەر كۇنىم بارما ەكەن؟!
 كونەكتەي تولعان قارا ەمشەك
 ەمىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟

 اينااليىن جان بوتام
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن؟!

 جىبەكتەن بۇيدا مۇرنىمدا
 شۇبىلتار كۇنىم بوالر ما؟
 باعالنبايدىڭ بوزىنگەنى
 التىن بوتا تاپتى دەپ،

 قۋانتار كۇنىم بار ما ەكەن؟
 جىبەكتەن بۇيدا مۇرنىمدا

 تۇيىلتەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
 ڭ ىنگەنىباعالنبايدى

 كۇمىس بوتا تاپتى دەپ،
 سۇيىنتەر كۇنىم بار ما ەكەن؟

 ]سەركە بەرىپ كوكپارعا[
 كوكبارىعا نار بەرىپ،

 جۇرتىن اۋلىنا،-ەلى
 جىلىتار كۇنىڭ بار ما ەكەن؟!

 ەي قۇدايا جان بوتام،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن؟!

 مەن بوتامدى ەرىتىپ،
 تەل قوزىداي تەلشىتىپ،

 اۋلىناباعالنبايدىڭ 
 بارار كۇنىم بار ما ەكەن!

 اينااليىن بوتاشىم،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن،

 تۇيە اۋناعان شاڭداققا
 اۋناتار كۇنىم بار ما ەكەن!

 تۇيە ىشىندە سەكىرىپ،
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 ويناتار كۇنىم بار ما ەكەن!
 ۇيىقتاپ جاتقان جەرىندە،

 قابىرعادان تىستەلەپ،
 قاق توسىنەن يىسكەلەپ،

 –ما ەكەن!؟  وياتار كۇنىم بار
-دەپ بوزداعان بوزىنگەن بوتاسىنا كەلىپ قوسىلىپ، ماۋقىن باسادى. باي تۇيەسى مەنەن بوتاسىن الىپ قۋانادى. ەلى

 جۇرتىن جيناپ توي قىلىپ مۇراتىنا جەتەدى.
 . بوتانىڭ كەشىرمەسى182

 ءبىر بايدىڭ قىزى ءبىر تورەنىڭ ۇلىنا ۇزاتىلىپ، ونىڭ جاساۋىنا باي ءجۇز اق 
ە بەرەتىن بولىپتى. ەنەسىن ەمىپ جۇرگەن ءبىر جاس بوتانى دا ەنەسىنەن مەزگىلسىز ايىرىپ سان تولتىرۋ ءۇشىن، تۇي

 سول تۇيەلەردىڭ قاتارىندا بەرىپتى.
 بوتاسىنان ايىرىلعان ىنگەن بوتاقانىن ساعىنىپ زارىقسا، بوتا ەنەسىن

 ونان بەتەر ساعىنىپ زارىعىپتى.
 جاس بوتا تۇيەلەردەن ءبولىنىپ، قاشىپ شىعىپتى.جونەكەي، الگى -سونان جول
 دەرتى يەسىن ءبىر كورۋ بولىپتى.-ونىڭ ەسى

 ول قالىڭ شيلەۋىتتى اراالپ، قۇالعىن تىگە جورتىپ كەلە جاتادى.
 ول قوعالى قامىسقا جەتەدى. ونىڭ ءىشىن اراالپ ءبىر مەزەت ەكپىندەي جەلەدى دە، قۇالعىن تىگىپ تۇرا قاالدى.

 باس قويىپ، اياۋلى انام،وركەشىڭە 
 ۇيىقتار كۇنىم بار ما ەكەن؟

 قاراقات كوزىڭە قادالىپ، انام،
 ۇيىقتار كۇنىم بار ما ەكەن؟

 كونەكتەي بولعان ەمشەگىڭدى، انام،
 ەمەر كۇنىم بار ما ەكەن؟

 قاق ءتوسىڭدى يسكەلەپ، انام،
 .زاراليدى ىشتەي دەپ –ەركەلەر كۇنىم بار ما ەكەن؟! 

 مەن بۇل شەتىنە كوز جەتپەيتىن، شالقار كولگە كەلىپ بوگەلەدى. سونان ول شەتى
بوتا ونان ءوتۋدىڭ امالىن تابا الماي داعدارىپ تۇرعاندا، كول ىشىنەن ۇلكەن ءبىر بالىق شورشىپ شىعا كەلەدى. ول 

ى ءبىر ول تاع بالىق بوتاعا جانى اشىپ، ونى كولدەن وتكىزىپ قويادى. ءبىراق بوتانىڭ قۋانىشى ۇزاققا بارمايدى.
پالەگە تاپ بوالدى، ءبىر تۇيەشى ونى ۇستاپ الىپ، ءوزىنىڭ بۋراسىنا قوساقتايدى. ەنەسىن قاتتى ساعىنعان بوتا 

 زارالۋمەن بوالدى.
 جايىن سۇرايدى، بوتا وعان باسىنان كەشكەنىن تۇگەل ايتادى.-بۋرا ونىڭ ءمان

تىسىمەن قيىپ، تۇيەشىگە بىلدىرمەي، بوتانى بوساتىپ قويا  بۋرا دا بوتانى قاتتى اياپ كەتەدى. سونان ول بۇيدانى
 بەرەدى. ءجۇرىسىن جەدەلدەتكەن بوتا، كوپ وتپەي ءوزىنىڭ بايىرعى مەكەنىنە كەلىپ، ەنەسىن تابادى.

ويالي وتتاۋدان قالىپ، ولۋگە جەتكەن ەدى، ول ورنىنان تۇرا الماي، بوتاسىنا تەلمىرە قاراپ، -ىنگەن بوتاقانىن ويالي
 كوز جاسىن كولدەتەدى:

 – اعاڭ الىپ بەتكە سولتۇستىكتى سەن كەيىن ولگەننەن مەن ولەمىن، ەندى مەن –
دى ىزدە، اعاڭنىڭ بويى تاپالداۋ، شۋدالى، ءوزىڭ سىقىلدى اق. ونىمەن بىرگە بولساڭ، االڭسىز ءومىر وتكىزەسىڭ. 

ە، ەسكى جۇرتقا استە تۇنەۋشى بولما، توبەشىك ەسىڭدە بولسىن: اعاڭدى ىزدەپ شىققان جولىڭدا جال باسىنا تۇنەم
كەزىكسە، ونىڭ وڭتۇستىك جاعىنا ءتۇسىپ تۇنەگەيسىڭ، ال اعاڭ بار كەرۋەندى تاپساڭ، اعاڭنىڭ ارتىندا، تۇيەلەردىڭ 

 .ايتادى اقىل دەپ –ورتاسىن اال ءجۇر، 
 ءسوزىن بىتىرگەن ىنگەن جاستى كوزبەن دۇنيە ساالدى. 

سىنە جونەكەي ەنەسىنىڭ ءسوزىن ە-سولتۇستىكتى بەتكە الىپ، اعاسىن ىزدەپ جول ءجۇرىپ كەتەدى. جولسونان بوتا 
دەپ جال باسىنا تۇنەيدى. جال باسى « نە بوالر ەكەن، جال باسىنا تۇنەپ، ءبىر بايقاپ كورەيىن»العان بوتا 

 جەلدى، سۋىق ەدى. ەنەسىنىڭ وسيەتىن ويالعان بوتا:
 توڭاسىڭ سۋىق، جالتاڭ، باسى جال دەگەنى قونبا اباسىن جال انامنىڭ –

 دەپ مۇنى دا بىلگىسى كەلەدى.« ۇنەپ بايقايىنت جۇرتقا ەسكى» ەندى بوتا. وياليدى دەپ –دەگەنى ەكەن عوي، 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1480 bet 

ءسويتىپ، ول ەرتەڭىندە ءبىر ەسكى جۇرتقا تۇنەيدى، جىرتقىش حايۋاندار ەسكى جۇرتتان تىمىسكىلەپ، جەم ىزدەپ  
 ، ول سول ءتۇنى كوز ىلمەي شىعادى. ەنەسىنىڭ وسيەتىن ەسىنە العان بوتا:كوپ كەلىپ

 .وياليدى دەپ –ڭ سەبەبى وسى ەكەن عوي، دەۋىنى قونبا جۇرتقا ەسكى انامنىڭ –
 بوتا ءۇشىنشى كۇنى ءبىر توبەشىكتى تاۋىپ سونىڭ وڭتۇستىك جاعىنا ءتۇسىپ

ىزدەپ، مازاالپ، تىمىسكىلەپ جۇرەتىن جابايى حايۋانداردان تۇنەيدى. ول سول كۇنى توڭبايدى، ءتۇن بويى جەم 
دا امان بوالدى. ءتورتىنشى كۇنى ول اعاسى بار كەرۋەندى تابادى، اعاسىمەن كەزدەسەدى. سونان ول شەشەم مەنى 

دەپ نەگە ايتتى ەكەن، وسى ءسوزدىڭ سىرىن بىلەيىنشى دەگەن « اعاڭنىڭ ارتىندا، تۇيەلەردىڭ ورتاسىندا ءجۇر»
 ويعا كەلەدى.

 سونان ول اتەيگە تۇيەلەردىڭ الدىنا شىعىپ االدى، ونى باسقا تۇيەلەر
سانىنان تىستەپ، مازا بەرمەيدى. بۇل بولماعان سوڭ، بوتا اتەيگە ىعىسىپ، تۇيەلەردىڭ ەڭ ارتىندا قاالدى. بۇل 

ى، بۇل ان شىعىپ جاناساالي جۇرەدجولى ءبىر باقتاشى قىز قامشىنىڭ استىنان االدى. سونان بوتا تۇيەلەردىڭ قاتارىن
 دا بولمايدى. قۇم، توپىراق كىرىپ كوزىن اشتىرمايدى.

ءسويتىپ، بوتا تۇيەلەر قاتارىنداعى اعاسىنىڭ ارتىنا كەلىپ، تۇيەلەردىڭ ورتاسىن اال جۇرەدى، بۇل جولى بارىنەن  
 تىنىش بوالدى.

پ، جامانشىلىقتان قۇتىالدى. اعاسى وعان ۇنەمى اعاسى قارايالس ءشوپتىڭ جاقسىسىن جەپ، سۋدىڭ تۇنىعىن ءىشى
 شادىمان تۇرمىس كەشىرەدى.-كۇلدىرگى اڭگىمەلەر ايتىپ بەرىپ، كوڭىلىن اۋاليدى. شات

 دەگەن ويعا كەلەدى.« اۋ!-انامنىڭ ايتقان سوزدەرىندە تيتتەي دە اعاتتىق جوق ەكەن»سونىمەن، بوتا 
 . ەشكى مەن قاسقىر183

ەشكى وتتاپ ءجۇر ەدى، تاۋدىڭ تومەنگى جاعىندا تاماق ىزدەپ، اش قاسقىر ءجۇر ەكەن. تاۋ تاستى تاۋدىڭ باسىندا 
تاۋ باسىندا سەن وتتاعانداي ءشوپ جوق قوي، ونان دا تومەن ءتۇسىپ، »باسىنداعى ەشكىنى كورىپ، قاسقىر ايتتى: 

 «.جەردەگى ءتاتتى، شىرىندى ءشوپتى جەسەيشى
اي، شىراعىم، تاۋ ەتەگىندەگى ءتاتتى ءشوپتى ءوزىڭ ءۇشىن ساقتارسىڭ، ال ماعان تاۋ »ەشكى قاسقىرعا ايتتى: ء

 .دەدى –، «باسىندا دا جاقسى
 . ەشكى مەن قاسقىر184

ەرتەدە ءبىر اقىلدى ەشكى بولىپتى. ول ءار كۇنى تاۋعا شىعىپ، سونى ءشوپ جەپ، ەتەككە ءتۇسىپ وزەن سۋىن 
، كۇندەردىڭ بىرىندە ول ءبىر اش قاسقىرعا كەز بولىپتى. قاسقىر ەشكىنى جەمەكشى بولىپ، ونىڭ قاسىنا ىشەدى ەكەن

 جەتىپ كەلەدى. ەشكى جالتارا الماي قاالدى.
 سۇرايدى، دەپ –ەشكى، باسىڭداعى اربيعان نارسەنىڭ نە كەرەگى بار؟  –

 قاسقىر ءمۇاليىمسىپ.
 جارىپ اڭدى كەزىككەن مۇنىمەن ءمۇيىزى، قوس بەرگەن ءتاڭىردىڭ بۇل –

 .سىزدانا ەشكى بەرىپتى جاۋاپ دەپ –تاستايمىن، 
 .كورشى ءسۇزىپ مەنى بار؟ كۇشى قانشالىق ءمۇيىزىڭنىڭ قوس –
 دى، سەن انا جەردە قوزعالماي تۇر، ساعان ءمۇيزىمنىڭ قۇدىرەتىن ءبىرجاراي –

 تىناناس قاسقىردىڭ تۇرعان كولدەنەڭدەپ جەردە اناداي كەلىپ ەكپىندەپ ول سونان. ەشكى دەپتى –كورسەتەيىن، 
 :ول سونان. شىعىپتى وتە
 .دەپتى – سۇزەيىن، رەت ءبىر تاعى كەتىپتى، تومەنىرەك! اي-اتتەگەن –

 قاسقىر تاعى دا تۇرىپتى. بۇل جولى ەشكى ەكپىندەپ كەلىپ قاسقىردىڭ
 ۇستىنەن قارعىپ وتە شىعىپتى. سونان ول تاعى دا:

 سەنى جولى وسى. تۇر رەت ءبىر تاعى. كەتتى جوعارى وتە جولى بۇل! قاپ –
 .دەپتى –جارىپ ولتىرمەسەم اكەمنەن تۋماي كەتەيىن! 

 مىنا ەشكى شىنىندا مەنى مەرت قىالتىن ۇقسايدى دەپ ويالعان قاسقىر
كى مۇزدان ەزدە الگى ەشزىتا جونەلىپتى. ول كوك جالتىر مۇزدان ىزعىپ وتە شىعىپ، ارتىنا بۇرىلىپ، قاراپتى. وسى ك

تايىپ جىعىلىپ، ورنىنان تۇرا الماي جاتىر ەكەن. مۇنى كورگەن قاسقىر مۇزدان قايتا ءوتىپ، ەشكىنى جەمەكشى 
 بوالدى. سوندا اقىلدى ەشكى:

 قۇتقارماي ءبارىبىر سەنى كەيىن، بولعاننان شەشىپ ەتىگىمدى قاشپا، قاسقىر، –
 عايىپ نكوزدە ارالىعىندا قاعىم قاس قاشقاننان سول قاسقىر ۇشقان زارەسى. ايقاياليدى دەپ –ءسۇزىپ ولتىرەمىن،  

 .قاالدى امان تاۋىپ امالىن ەشكى ءسويتىپ، بوالدى،
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 . ەكى الق185
 ،شىلىك قالىڭ –جۇالق قارادى. مىنا جاعى -جاعىنا االق-اق الق پەن قارا الق ءارى جۇگىردى، بەرى جۇگىردى. جان

 .كورىنبەيدى ەشكى-قوي ەشبىر ماڭايىندا. باۋ الىڭق – جاعى انا
 بارىندا انىڭج. اداستىردىڭ اقىرى ءجۇرىپ، سۇيرەپ بەرلى-ارلى مەنى. اقىماقسىڭ بىلمەيتىن تۇك القسىڭ، اق سەن –

 .قالدى كەپ ءتۇيىپ ءبىر بۇيىردەن القتى اق الق قارا دەپ، –قويدى تاۋىپ بەر! 
 جۇمىر، ماڭدايىندا ەكى-قارا الق ءبىر كۇن بۇرىن تۋعان ەدى. ول اق القتىڭ اعاسى بوالتىن. دەنەسى شىمىر، جۇپ

ن. دەپ ايامايتى« باۋىرىم ەكەن»تۇعىن. ءوزى بارىپ تۇرعان سوتقار، جەلباس بوالتۇعىن. اق القتى -ءمۇيىزى بار
. االتىنق ءتۇيىپ بۇيىردەن مۇيىزىمەن بولدى، اشۋالنسا. مازاقتايتىن دەپ «اقىماقسىڭ –اق القسىڭ »قيت ەتسە 

 ىنەىش شىلىكتىڭ قالىڭ دەپ، – «!ا-قار ءشوبىن جەردىڭ مىنا! ا-ءبا ا،-با»ء: باعانا. بوالتىن جاالقور جانە ءوزى
 ىن. ەندى اداسقان سوڭ، اق القتى جازعىرىپ تۇر.بوالت ءوزى دە كەلگەن باستاپ

 !دا تاعى الق قارا زەكىردى دەپ، –! العا دەيمىن ءتۇس باردا جانىڭ! اقىماق – الق اق –
 تۇرعان جەرلەرىن ەسكە الدى.-اق الق ءارى ويالندى، بەرى ويالندى. جۇرگەن

ىپ، جايالۋعا جەتىپ تە قالعان شىعار. ال جايالۋعا اس تاۋ ەندىگى بىلەدى، كىم. تابامىز قاالي قويدى كەتكەن ۇزاپ –
اي ەمەس. سوندا دا جول كەسىپ كورەيىن. ءبىراق ساعان ايتاتىن ءسوزىم بار: ەشكىممەن بارار جولدى تابۋ دا وڭ

 .الق اق دەيدى –ەگەسپەيسىڭ، ايتقانىمدى ىستەيسىڭ. وسىنى ورىنداماساڭ، اداسىپ ولەمىز، 
قتىڭ الدەگەن ءسوزدى ەستىگەندە، قارا الق ۇرەيى ۇشىپ قورقىپ كەتتى. قانشا تەنتەك بولعانمەن، اق « ولەمىز»

 ءتىلىن الۋعا ۋادە بەردى.
بۇالي جاپىرىپ ءجۇرىپ وتىردى. الدىنان جىرا كەزدەسسە -اق الق جول باستاپ، العا ءتۇستى. قالىڭ ءشوپتى والي

ەكەۋى ءبىر كەزدە تاۋدىڭ ەتەگىنە كەلىپ ءىلىندى.  ءسويتىپ. ءوتتى قارعىپ – كەزدەسسە تاس ءوتتى، سەكىرىپ –
 جىرت. ويدا جوقتا الدارىنان ءبىر تۇلكى شىعا كەلدى.-ماڭايدا ءبىر قارا كورىنبەيدى. ايناال جىم

 گەۇي ءبىزدىڭ. شىعارسىڭدار قالعان شارشاپ. ادەمى دا اعاڭ. ەكەنسىڭ الق ادەمى قارداي، اپپاق ءبىر ءوزىڭ تۋ، –
 وزىء ال. تۇلكى دەدى –تاتىپ كەتىڭدەر. مەنىڭ دە وزدەرىڭدەي ەكى باالم بار، بىرگە وينارسىڭدار،  ءدام سوعىپ،
 رقىپقو اعاسى كورگەن مۇنى ءبىراق. جاۋكەمدەيىن وسىنى تاۋىپ قاپىسىن. ەكەن كىشكەنتاي الق اق»: ىشىنەن
 .وياليدى دەپ – «!اۋ-كەتەدى قاشىپ

 قويعان اق الق بىالي دەپ، ءتىل قاتتى:نە ايتاتىنىن كۇنى بۇرىن ويالپ 
 ۋمىزدىەكە الق قارا ول. وتىر كۇتىپ قاسقىر ءبىزدى قاسىندا، تاستىڭ قارا باسىندا، توبەنىڭ انا انەكي، تۇكە، –

 ن،مۇمكى. قاتتى كارى قاسەكەڭنىڭ. عوي اشۋالنادى كورسە، كەتكەنىمىزدى ەرىپ سىزگە. ەدى شاقىرىپ قوناققا
 رگە جۇرەرسىز.بى بىزبەن دە ءوزىڭىز

 .ويالدى قۋلىق ءبىر تۇلكى دە، دەدى – بارارمىن، ارتتارىڭنان مەن بەرىڭدەر، جۇرە. ەندەشە جارايدى، –
ءبىر كەزدە الدارىنان تايىنشاداي كوكجال قاسقىر كەز بوال كەتتى. ول اۋزىن ارانداي اشىپ، بىردەن ەكى الققا تاپ  

 ايعا قاراي زىتتى.بەردى. قاسقىردى كورگەن تۇلكى س
 .قاسقىر دەدى –! جەيمىن سەندەردى ءقازىر مەن! ما بوالر جاقسى مۇنداي ەدى، جاتىر كەلە اشىپ قارنىم –
 اڭ، ورتقانج تاۋداعى ول. وتىر كۇتىپ ارىستان ءبىزدى قاسىندا، تاستىڭ قارا باسىندا، توبەنىڭ انا انەكي، قاسەكە، –

سىندا كەلىپتى. ەرتەڭگى اسىنا ەكى بۇزاۋ، تۇسكى اسىنا ەكى الق، و كەشە ءۇشىن بولۋ پاتشا اتاۋلىعا قۇس ۇشقان
ۇرەر. تالقان بوپ اشۋالنىپ ج-كەشكى اسىنا ەكى قوزى جەيدى ەكەن. ءسىزدىڭ مىنا قىلىعىڭىزدى كورسە، ول بۇلقان

 .الق اق دەدى –ءتىپتى، ءوزىڭىزدى جازىم ەتەر، 
 .رمايتۇ تىنىش الق قارا بەردى قويا باقىرىپ دەپ –ىرىپ تۇر، شاق! ا-قارا ارىستاندى مىنا! قاسقىر ءاي،! ا-ءبا –

 بەرى االقتاپ تۇردى دا:-قاسقىر قاتتى ساستى، ارى
 .بەردى جۇرە جونىنە دەپ –! تۇگە كەتىڭدەر، بارىندا جاندارىڭ بار،. اۋالق بالەسىنەن –

شىعىپ قاراسا، تاۋدى بوكتەرلەي ءبىر قورا قوي جۇگىرگەن بويىمەن ەكى الق ءبىر تاۋدىڭ باسىنا شىقتى، تاۋعا 
قاپتاپ جايىلىپ كەلەدى، قويدىڭ ارتىندا استىندا اتى بار، قاسىندا ءيتى بار قويشى كەلەدى. قويدى كورگەندە ەسى 

 دەپ ماڭىراپ قويا بەرەدى.« با...با..»شىعىپ قۋانعاننان ەكى الق ء
 ،ىزدەپ قىردان-ويدان سەندەردى مەن –جەردەن كوتەرىپ الدى. شوپان اتا جول باستاپ، بۇرىن كەلگەن اق القتى 

 – الق اق» سەنى! جارايسىڭ العىم، اق جارايسىڭ،. قاراشى كەلگەنىن تاۋىپ وزدەرىنىڭ. ەدىم قويىپ الماي تابا
 .قىستى باۋىرىنا قۇشاقتاپ القتى اق دەپ، –! اقىماق وزدەرى مازاقتايتىنداردىڭ دەپ «اقىماق

 الق. اقىلدى 186
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ءبىر بۇزاۋ، ءبىر توقتى، الق ەل كوشكەندە جۇرتتا قالىپتى. ۇشەۋى ادام بولىپ قوس تۇرعىزىپ الىپتى. قوسى ءبىر  
بۇالقتىڭ بويىندا ەكەن، قاسىندا بايتەرەگى بار ەكەن. بۇالردىڭ حابارىن ەستىپ ءبىر ايۋ جەيمىن دەپ قوستىڭ قاسىنا 

گىرىپ شىعىپ، قوسىنا اكەلىپ، ەسىك اشىپ ەنگىزەدى. ۇيگە كىرگەن كەلگەن ەكەن. الق ايۋدى كورىپ الدىنان جۇ
 :ايتادى الق سوندا. توقتى دەيدى –« ايۋعا نە بەرەمىز؟»سوڭ: 

 بۇالر .دەيدى –! اس سويىپ ءوزىن ايۋدىڭ وسى بولماسا اس، ءتوسىن ايۋدىڭ سوڭعى اس، باسىن ايۋدىڭ باسقى –
« تىڭ؟قايدان قاش»ەلە جاتسا وعان قاسقىر جولىعا كەتىپ: ك قاشىپ. قاشادى تۇرا ورنىنان ايۋ دەپ، ەكەن جەيدى ايۋ
 ارەڭ قاشىپ سوڭ، دەگەن جەيمىن ءوزىمدى ەدىم، بارىپ بۇزاۋعا الق، توقتى، جەردە مىنە»: ايۋ. سۇرايدى دەپ –

 ،«نبارمايمى ەنم»: ايۋ. قاسقىر دەيدى – ،«جەلىك بىرىگىپ بارالىق، دە ەكەۋمىز ەندەشە». دەيدى – ،«قۇتىلدىم
 الىپ ايالپب موينىنا ءوزىنىڭ جاعىن ءبىر بايالپ، موينىنان ايۋدىڭ جاعىن ءبىر تاۋىپ ءجىپ ءبىر قاسقىر. دەيدى –

 جامان بۇرىنعىدان سوزدەن بۇل. دەيدى – ،«تويمايمىز ايۋعا ول»: شىعىپ الق جاقىنداعاندا قوسقا. جۇرەدى
ەلىپ: الدى. بۇل جىعىلىپ جاتقان قاسقىرعا ەكىنشى قاسقىر كقا جىعىلىپ بۋىنىپ، قاسقىر. جونەلەدى قاشا قايتا قورقىپ

 ىنءجون اياق باستان دەپ – ،«كەتتى سۇيرەپ ايۋ جاتايىن، نەعىپ مەن». دەيدى –« سەن نەعىپ جاتىرسىڭ؟»
 رتاسىنا،و توقتى باسىنا، الق. شىعىپتى بايتەرەككە ۇشەۋى كورىپ، مۇنى. بارادى قايتادان ۇشەۋى سونىمەن. ايتادى

 ىنىپ،س بۇتاق تۇرعاندا دەپ –« جەيمىز بە، جوق پا؟»ۇزاۋ ارتىنا تۇرىپتى. تۇبىنە كەلىپ قاسقىر بال اشىپ: ب
 يەسى ڭالقتى بۇزاۋ،. كەتەدى قاشىپ بەتىنە-بەت قاسقىرالر قورقىپ بۇزاۋدان قۇالعان. تۇسەدى قۇالپ جەرگە بۇزاۋ
 سى.دەپ قازاقتىڭ ايتاتىنى و« قىلى سونداي بولىپتىا القتىڭ بىر»ء. االدى تاۋىپ قوستى كەلىپ، اينالىپ كۇز
 . بەس ەشكى187

ەرتەدە ءبىر كەدەي بولىپتى. ونىڭ بەس ەشكى، ءبىر قارا توقتىسى جانە ءبىر قۇال اتى بولىپتى. كەدەي ەشكىلەرى 
 مەن توقتىسىن بايدىڭ قويىنا، اتىن بايدىڭ جىلقىسىنا قوسادى ەكەن.

كۇنسىز -ۇنى ازىناپ تۇرعان بوراندا باي بەس ەشكى مەن قارا توقتىنى، قۇال اتتى ءوز مالىنان ءبولىپ، ەلسىزءبىر ك 
 ايداالعا ايداپ جىبەرەدى.

ۇلىپ سوققان بوران، ۇسكىرىك ايازدان بۇرسەڭ قاققان بەس ەشكى ءبىر تاسقا كەلىپ ىقتايدى دا، تاسجارعاننىڭ 
 بەرەدى. كىرت شايناپ، تۇرا-بۇرتىگىن كىرت

دەپ، ماڭىراپ تۇرعاندا، تاپ قاسىندا ءبىر ءتۇپ كوكپەك « اۋ-ەندى ءولدىم»قارا توقتى بيشارا والرعا ەرە المايدى، 
بىرت شايناپ، -تەۋىپ كەڭەيتىپ، بۇرلەرىن جالماپ، جەم ەتىپ، بىرت-كورىنىپتى. كوكپەكتىڭ تۇبىنە كەلىپ، تەۋىپ

 ول جاتا بەرىپتى.
 قان،قۇيرىعىنا قار قات-جال

 قاباعىن قالىڭ مۇز جاپقان،
 –بەرلى كوپ شاپقان -ارلى

قۇال ات قامىستىڭ اراسىنداعى، بەتىن كوبىك قار جاۋىپ قالعان ءبىر قۇدىققا كۇمپ ەتىپ، ءتۇسىپ كەتىپتى. وقىرانىپ، 
 .ىكۇرت شايناپ و دا تۇرا بەرىپت-وسقىرىنىپ، قايشىالپ تىگىپ قۇالعىن، جۇلىپ كەپ ەرنەۋ قۇراعىن، قۇرت

 ءسويتىپ كەدەيدىڭ بار مالى اق بوراننىڭ استىندا، قاراڭعى تۇندە ايداالدا قالىپتى. 
 بورانمەن بىرگە قۇتىرىپ، ارانى اشىلعان اش قاسقىر جەم ىزدەپ كەلە جاتىپ، قارا توقتىنىڭ ءدال ۇستىنەن ءتۇسىپتى.

 .قاسقىر دەپتى –! جەيمىن سەنى توقتى، قارا توقتى، قارا –
 .توقتى دەپتى –جەردە بەس ەشكى تۇر، سونى جە،  انا جەمە، مەنى اعاتاي، اعاتاي، –
 .كەلىپتى جەتىپ ەشكىگە بەس ءتۇسىپ، اقسيتا اۋزىن قاسقىر دە دەپتى – جارايدى، –
 !جەيمىن سەندەردى ەشكى، بەس ەشكى، بەس –
تى بەس دەپ – جە، سونى جاتىر، ءتۇسىپ قۇدىققا ات قۇال اسقان قۇالعىنان جالى جەردە انا جەمە، قاسەكە، قاسەكە، –

 ەشكى.
 .كەلىپتى اتقا قۇال تەۋىپ، سىرتقا ءجۇنىن ارقا تىكىرەيتىپ، قۇالعىن قاسقىر دە، دەپتى – جارايدى، –
 .قاسقىر دەپتى –! جەيمىن سەنى مەن ات، قۇال ات، قۇال –
ىعىپ ، ارتىما شتازارت باتپاعىمدى ال، شىعارىپ قۇدىقتان مىنا مەنى بولماسا، ەڭ. ەدىم ات مەن ەدىڭ، قاسقىر سەن –

 .ات قۇال دەپتى –وتىر دا، ءبىر ايات وقى، سونان سوڭ جە. ونسىز دا ولگەلى جاتىرمىن عوي، 
 ىرناالپ،ت اياعىمەن. االدى شىعارىپ قۇدىقتان دە، تىستەتەدى مىقتاپ قۇيرىعىن اتقا قۇال قاسقىر دەپ، – جارايدى، –

 .تازااليدى باتپاعىن
انىڭدى ايتا بەر. مەن قۇراندى كەلىستىرىپ وقيمىن دا، كەلىستىرىپ تۇرىپ سەنى يم دا، تۇر قاراپ ءارى ەندى –

 .قاسقىر دەپتى –جەيمىن، 
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 قۇال ات قۇالعىن جىمىرىپ، ارتقى اياعىن باۋىرىنا الىڭقىراپ، تۇرا بەرىپتى.
جوق دەپ، داندايسىعان ءبورى قۇال اتتىڭ ارتىنا شىعىپ،  يەن داال. ايسىز ءتۇن، ازىناعان بوراندا وزىمنەن باسقا باتىر

 شوڭقايىپ وتىرادى دا، مولداالرعا ۇقساپ، ەكى كوزىن شارت جۇمىپ، وزىنشە اندەتە، ۇلي باستايدى.
اڭدىپ تۇرعان قۇال ات قىرىنداي ءتۇسىپ، كوز تاستاپ، ارتقى اياعىمەن دالدەپ تۇرىپ قاسقىردىڭ شىقشىتىنان پەرىپ 

 دى. شىقشىتى سىنىپ، ەكى كوزى الدىنا اعىپ تۇسكەن قاسقىر قىلجيىپ جاتىپ ۇليدى:كەپ قاال
 جەمەگەن، توقتىنى قارا –

 اۋ، ۋ...ۋ...-قابىالن باسىم
 بەس ەشكىنى جەمەگەن،

 اۋ، ۋ...ۋ...-بەگپەن باسىم
 قۇال اتتى قۇدىقتان سۋىرىپ العان،

 اۋ، ۋ...ۋ...-بالۋان باسىم
 ارتىنا شىعىپ، قۇران وقىپ،
 كوز جۇمار مولدا ما ەدىم؟

 .ءولىپتى جاتىپ قىلجيىپ دە، دەپتى –اۋ...ۋ!...
 ەرتەڭىنە تاڭ اتىپ، بوران باسىلعان سوڭ كەدەي ءبىر توبەنىڭ باسىنا كەلىپ، بىالي دەپ مالدارىن شاقىرىپتى:

 قوڭىرىم، – باالسى قوي –
 ۇيا بۇزباس مومىنىم،
 –شوپان اتا تۇلىگى 

 –قوشقانىم قايداسىڭ؟ 
 پۇشايت، پۇشايت!

 ءجۇنىن جۇلسا، باقىرعان، 
 ەشكى اتاسىن شاقىرعان،
 –ورىستە وسكەن جانۋار 
 –شوكەتايىم قايداسىڭ؟ 

 شورە! شورە!
 كولىگىم، –جولعا شىقسام 

 سەرىگىم، –جاپاندا جۇرسەم 
 قامبار اتا وسىرگەن،

 قۇال اتىم مەنىڭ، قايداسىڭ،
 قۇراۋ! قۇراۋ!

ۇال ات قار بۇزىپ، بەس ەشكى شۇباپ جول سالىپ، قارا توقتىنى سوڭدارىنان ەرتىپ، بۇل داۋىستى ەستىگەن سوڭ، ق
ەسەن يەلەرىن تاۋىپتى. كەدەي مالدارىن اكەلىپ جىلى قوراعا كىرگىزىپ، استارىنا جايالپ كوڭ توسەپ، پىشەن -امان

 ىپ العان سوڭ:بىلگەندەرىن سۇراپتى دا، اڭگىمەگە ادبەن قان-مەن جەمگە تويعىزىپ، والردىڭ كورگەن
 .قويىپتى كىنا توقتىعا قارا دەپ، –ڭدى ساۋعاالپ، بەس ەشكىنى ساۋداعا سالدىڭ؟ باسى نەگە سەن –
 وڭ،س بولعان كەلمەيتىن ءالىم ءارى جالعىز، ءوزىم جوق، قاتقان بولسا بۋىنىم جوق، وسكەن بولسا ءمۇيىزىم –

 توقتى. قارا بەرىپتى جاۋاپ دەپ – ەدىم، جىبەرىپ ەشكىگە بەس دەپ، بوالر زاۋال ءبىر سوالردان
 .ەشكىگە بەس دەپتى – ساۋداالدىڭدار؟ باسىن اتتىڭ قۇال ساۋعاالپ، باستارىڭدى ءوز نەگە سەندەر –
 زاۋال رءبى عوي، ەدى ات قاناتى ەر سوندىقتان. بىلەمىز سوققانىڭىزدى قاسقىر رەت تاالي اتپەن قۇال ءسىزدىڭ –

 ىدەپت –قاسقىر ءبارىمىزدى دە جەپ قوياتىن ەدى،  اش ايتپەگەندە كەلدى، ءداپ ونىمىز. ەدىك دەپ بوالر سودان
 .ەشكىلەر

 . دومبىراشى تەكە188
كۇندەر دە ءبىر كۇن قوشقار، تەكە، بۇزاۋ ۇشەۋى جولداس بولىپ، الىس ساپارعا شىعىپتى. ۇشەۋى جولدا كەلە جاتىپ، 

ۇشەۋىمىز قاالي تەڭ ءبولىسىپ جەسەك ەكەن دەگەن كەڭەسكە  ەكى قوس ۋىستاي سۇلى تاۋىپ الىپتى. ەندى مۇنى
 كىرىسەدى. سوندا تەكە تۇرىپ:

 .كەرەك بولسا تەكە الق ءوزى ونىڭ. دەيدى – تاپتىم، مەن –
 .بۇزاۋ مەن قوشقار دەپتى– كەرەك، ىستەۋ نە عوي، ايتا بولسا، والي ەكەنسىڭ، سەن كىشىمىز ەڭ ۇشەۋىمىزدىڭ –
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ىر اساسىن، ودان اۋزى كىشىرەك قوشقار اعاي ەكى اساسىن، ءب الدىمەن عوي، ۇلكەن اۋزى اعايدىڭ بۇزاۋ مەنىڭشە، –
 ناا ونى. تەكە دەپتى –سونان سوڭ ەڭ اۋزى كىشى مەن ءۇش اسايىن، سوندا ۇشەۋمىز دە بىردەي اساعان بوالمىز، 

 .كورمەپتى تەرىس دە ەكەۋى
ى جۇرەدى. ءبىر جەرگە كەلگەندە ۇشەۋىنىڭ الدىالرىنان ءبىر ءسويتىپ، ۇشەۋى سۇلىنى ءبولىپ جەپ الىپ، تاع 

 ولگەن تۇلكى كەز بولىپتى.
 .قوشقار دەيدى – قايتەمىز؟ مۇنى –
 .بۇزاۋ دەيدى-جۇرەلىك، اال بوالر، كەرەك عوي، ولجا تابىلعان جولىمىزدان دا بۇل –
 :تۇرىپ تەكە سوندا. قوشقار دەيدى -جۇرەدى؟ الىپ كىم بۇنى –
 دەسىپ، ماقۇل دە ءبارى مۇنى. دەپتى –ل ارقاالپ ءجۇرسىن، سو مۇنى عوي، ۇلكەندەۋ بىزدەن اعاي بۇزاۋ –

 .بوالدى كەز تامعا ەسكى يەسىز ءبىر جاتىپ، كەلە بەتىمەن سول ۇشەۋى. جۇرەدى الىپ بۇزاۋ تۇلكىنى ولگەن
 ەرتىپش دومبىرا بارسا، كىرىپ بىردەي ۇشەۋى سالىپ، قويا داالعا تۇلكىنى ولگەن دەپ -ەكەن، بار نە ىشىندە ءۇي –

 وتىرعان تۇلكىنى، ونى تىڭداپ وتىرعان ايۋ مەن قاسقىردى كورىپتى.
 .ىنادىۇس تەكەگە دومبىراسىن تۇلكى دەپ – شەرتىسەيىك، دومبىرا قالىڭدار، وتىرا عوي، كەلدىڭدەر جاقسى ە، –
بەزەپ  انىدومبىر تۇلكى سوندا. الماپتى دومبىرانى تەكە دەپ –! كورسەتىڭىز ونەر شەرتىپ ءسىز الدىمەن جوق، –

 جىبەرىپ:
 مىڭگىرلىك، مىڭگىر،-مىڭگىر –

 الق ءبىزدىڭ ءبىر تۇستىك.
 مىڭگىر، مىڭگىرلىك،-مىڭگىر

 قوشقار ءبىزدىڭ ءبىر كۇندىك.
 مىڭگىر، مىڭگىرلىك،-مىڭگىر

 دە، دەيدى –بۇزاۋ ءبىزدىڭ ءبىر تۇندىك، 
 تەكە دومبىرانى اال سالىپ:دومبىرانى تەكەگە ۇسىنادى. 

 ىر مىڭگىرلەك،مىڭگ-مىڭگىر –
 تۇلكى بىزگە تۇماقتىق.

 مىڭگىر مىڭگىرلەك،-مىڭگىر
 ايۋ بىزگە توسەكتىك.

 مىڭگىر مىڭگىرلەك،-مىڭگىر
 قاسقىر بىزگە ىشىكتىك.

 مىڭگىر مىڭگىرلەك،-مىڭگىر
 -ال تامدى قيرات دۇڭگىرلەت،
 رىپتى. سوندا تۇلكى:شەرتىپ جىبە-دەپتى دە دومبىرانى شەرتىپ

 دەپ داالعا جۇگىرىپ شىقسا، ءولىپ جاتقان تۇلكىگە كوزى تۇسەدى.-اسكەرلەرى بار شىعار، سوڭىندا بۇالردىڭ –
تاپتىم، بۇالر اڭ اۋالپ جۇرگەن اڭشىالر ەكەن، ەندى بۇل جەردەن تەز قاشپاساق، بۇالر ءبىزدى دە مىنا تۇلكى »

ا، دەرەۋ ايۋ مەن قاسقىرعا حابار بەرىپ، ءوزى قاشا جونەلەدى. ونىڭ ارتىنان دەپ وياليدى د« سياقتى سوعىپ االدى!
 ەكەۋى دە قاشادى. ءبىراق قارىنى اشقان قاسقىر االقتاپ قاال بەرەدى.

ىتىپ الگىلەردىڭ ءوزىن قورق»دەپ تامنىڭ سىرتىنان تىڭداپ تۇرادى. ءبىر كەزدە تەكەنىڭ « بۇالر نە ىستەر ەكەن»
 پ كۇلگەنىن ەستىگەن قاسقىر:دە« اۋ!-قاشىردىق

تىپ تۇرسىڭدار؟ تەكە، الدىمەن سەنى جايراتپاسام با! دەپ تۇرا ۇمتىالدى، انا ۇشەۋى قاشا جونەلەدى. اي نە ءاي، –
ىزاالنعان قاسقىر بۇالردىڭ سوڭىنان قۋا بەرەدى. ءبىر جەرگە بارعاندا، الدىالرىنان ۇلكەن ءبىر ءىن كەزدەسىپ، الگى 

رىپ كەتەدى. ءىننىڭ ەكىنشى جاعى تەسىك ەكەن. ءبىر كەزدە قاسقىر دا جەتىپ، ىنگە باسىن سۇعا ۇشەۋى سوعان كى
 بەرگەندە تەكە اڭدىپ تۇرىپ، قاسقىردىڭ باسىن مۇيىزىمەن قىسا قويىپتى دا:

 ارىپ،ب جەتىپ ساال شىعا جاعىنان انا ءىننىڭ قوشقار كەزدە سول. دەپتى –! ۇمتىل بولسا، شاماڭ اعا، قوشقار ال –
ر ويباي سالىپ، زورعا قۇتىلىپتى دا، تۇمسىعىنىڭ قانىن سورعاالتىپ قاشا قاسقى...كەلىپ اۋ-سوعىپتى قاسقىردى

 جونەلىپتى...
 سول قاشقانىمەن بيىك ءبىر تاۋدىڭ باسىنا شىعىپ ۇلىپ، قاسقىرالردى شاقىرىپتى. جينالعان قاسقىرالر ودان:

 .سۇراپتى دەپ – بولدى، نە –
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كەن، سوالر كەزدەسىپ قالىپ، جالعىز ءوزىمدى ۇستاپ الدى دا، ە بار ۇستا ءۇش سونداي،... ءبىر جاقتا انا ويباي، –
 قاسقىرالر اسقاب سوندا –ۇرىپ قويا بەردى، -بىرەۋى قىشقاشىمەن موينىمنان قىسىپ تۇرىپ، ەكىنشىسى بالعامەن ۇرىپ

 :تۇرىپ
 –يىق! سىعىنا سوعاتۇم وزدەرىنىڭ بالعاسىن بارىپ، جابىال ءبارىمىز كورسەت، بىزگە ۇستاالردى ول ەندەشە، ءجۇر –

 :كورىپ قوشقار جاتقانىن كەلە قاپتاپ الىستا بۇالردىڭ. جۇرەدى ىزدەۋگە ۇستاالردى دە دەسەدى
 بايتەرەك ءبىر الدىالرىنان كەلگەندە جەرگە ءبىر. قاشادى ۇشەۋى. دەيدى – قاشايىق، جاتىر كەلە قاسقىرالر ويباي، –

ى تەرەكتىڭ باسىنا شىعارىپ، ونان سوڭ ءوزى شىعىپ بيىگىرەك قوشقارد مەن بۇزاۋ الدىمەن تەكە. بولىپتى كەز
 جەرىنە ورنىعىپ وتىرىپ االدى. ءبىر زاماندا قالىڭ قاسقىر كەلىپ، تەرەكتىڭ باسىنان ۇشەۋىن كورەدى.

 سول. ىندايدىجاق باسىنا تەرەكتىڭ شىعىپ، ءبىرى ۇستىنە ءبىرىنىڭ قاسقىرالر دەپ –! المايدى قۇتىال بۇالر ەندى –
 كەزدە تەكە تۇرىپ:

 ءسىز يىن،بەرە قىسا تۇمسىقتارىن قىشقاشىممەن مەن اعا، قوشقار ال. ەكەن كەلگەن قاسقىرالر مىنا. بولدى جاقسى –
. ەكەن رتۇ استىندا ەڭ قاسقىر جەگەن تاياق العاشقى ەكەن اق-سول. دەپتى-بەرىڭىز، قۇالتا سوعىپ بالعاڭىزبەن

زىن ەستىگەندە تۇرا قاشادى. ونىڭ ۇستىندەگى قاسقىرالردىڭ ءبارى قۇالپ، ءسو تەكەنىڭ سورلى، قالعان قورقىپ
ولگەنى ءولىپ، مەرتىككەنى مەرتىگىپ، قالعان ساۋالرى الگى قاسقىرالرمەن ەرىپ زىتا جونەلىپتى. ءسويتىپ، تەكە 

 قۇتىلىپتى.القتىڭ ايالسىمەن ۇشەۋى امان 
 . اقىماق تەكە189

ءبىر تەكە شولدەپ، تەرەڭ بۇالققا ءتۇسىپ، سۋ ءىشتى داعى قايتادان شىعا الماي باقىرا باستادى. ونىڭ داۋىسىن  
 ەستىپ، تۇلكى كەلىپ ايتتى:

 ۇرىن،ب ەردەنتۇس ۇراعا بۇل سەنىڭ بولسا، عاقىل باسىڭدا سايىن، حيسابى ساقالىڭنىڭ يەگىڭدەگى سەنىڭ اگاردا، –
 .ەدىڭ ويالر شىعۋدى قاالي
 . جەتىم قوزىنى قاسقىر جەگەنى190

ەرتەدە كوكتەم كۇنىندە كوشەرشىلىك زامانىندا ءبىر قوزى قويدان اداسىپ جاتىپ قاالدى. ەل جوڭكىلىپ ۇزاپ كەتىپتى. 
اسقىر دا ءبىر ققوزى جالعىز ءوزى جايىلىپ جۇرەدى دە، ءبىر كۇنى ءبىر كولشىككە كەز كەلىپ، سۋ ءىشىپ جاتقان

كەلىپ سۋ ءىشتى دە، قوزىنىڭ ءىزىن كورىپ، قوزىنىڭ ارتىنان ىزدەپ ءجۇرىپ تاۋىپ االدى. قوزى قاسقىردى كورىپ 
 قورقىپ تۇردى.
 :قوزى. دەيدى –، «مەن سەنى جەيمىن»قاسقىر قوزىعا: 

 :قاسقىر. دەيدى – تاقسىر؟ بار، جازىعىم نە –
 ى:قوز. دەيدى – قويمايسىڭ، دەسەم قويادى ءجۇرسىڭ، اليالپ سۋىمدى جۇرگەن ءىشىپ بەرى جىلدان ءۇش –
 :قاسقىر سوندا. دەدى – الياليمىن، قاالي سۋىڭدى بەرى جىلدان ءۇش جوق، بولعان اي ءۇش تۋعانىما مەنىڭ –
 ىرءب جەرگە الىپ، كەڭىردەگىنەن قوزىنى دە دەدى – اتاالرىڭ، سەنىڭ بولماسا ەنەڭ، سەنىڭ بولماساڭ سەن –

 .قويدى جەپ سوعىپ
 . قوشقار مەن تەكە191

 بەس مەن قوي بەس –ەرتەدە ءبىر شال مەن كەمپىر بولىپتى. وزدەرى كەدەي ەكەن. كۇن كورەرلىك بار مالى 
 ەرىسىن،ت. جەيدى سويىپ ءتولىن ءوسىمدى سايىنعى جىل جانە مايىن-قۇرت ءىشىپ، ءسۇتىن والردىڭ. ەكەن ەشكى
 مايدى.ازاي نە كوبەيمەيدى، نە ەشكى بەس مەن قوي بەس. كيەدى قىپ كيىم ۇستەرىنە جۇرقاسىن-ءجۇن

قۇسقا، -بەس قوي مەن بەس ەشكى ورىسكە وزدەرى جايىلىپ، بۇالققا وزدەرى بارىپ سۋ ءىشىپ قايتادى. والر نە يت
ەندەپ قوراعا كىرگىزىپ قارىعا جەم بولعان ەمەس. شال مەن كەمپىر والردى كەشكە ورىستەن قايتقاندا تۇگ-نە ۇرى

قاعىپ -ەسەن ساقتاپ، باعىپ-االدى دا، ەرتەمەن تۇگەندەپ شىعارىپ ساالدى. بەس قوي مەن بەس ەشكىنى امان
 وسىرەتىن باقتاشى دا، كۇزەتشى دە قوشقار مەن تەكە ەدى.

دەرىنىڭ تۋعان اۋ، وز-قوشقار مەن تەكە شال مەن كەمپىردىڭ جانىنداي ەڭ جاقسى كورەتىن مالى ەدى. مال ەمەس
باالسى سياقتى ەدى. قوشقار مەن تەكە شال مەن كەمپىردىڭ نە ايتقانىن تۇگەل ۇعاتىن، تۇگەل ورىندايتىن. شال مەن 
كەمپىر دە تەكەنىڭ ەستىلىگىنە سەنەتىن. تەكە قوي مەن ەشكىنى ورىستەن ەرتىپ مەزگىلىنەن ەرتە قايتاتىن بولسا 

 ان بوالرىن سەزىپ، الدىن اال ساقتىق جاسايدى.شاشىن، بور-كۇن ىرايى بۇزىلىپ جاۋىن
 جەردە اقىنج –ۇرپيىسەتىن بولسا -قوشقار مەن تەكەنىڭ باستاۋىمەن ەشكى مەن قويالر شۋ كوتەرىپ ماڭىراپ، ۇركىپ

 .دى-جاسايتىن ساقتىق اال الدىن سەزىپ، جۇرگەنىن ۇرى مەن قاسقىر اڭدىپ ءىزىن بۇالردىڭ
بىرى قامقور اقىلشى سەرىك بوالتىن. سونىمەن بىرگە والردىڭ -قوشقار مەن تەكە ەكەۋى جانداي دوس ەدى، بىرىنە

بىرىندە جوق مىنەز قاسيەت ەكىنشىسىندە بار ەدى. قوشقار اڭقاۋ، اڭعال مىنەزدى قورقاقتاۋ ەدى. ءبىراق قايراتقا 
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جايدى كۇنى بۇرىن بولجاپ بىلگىش كورەگەن ەدى. وسىنداي  مىقتى، تەكەگە سەنەتىن، ال تەكە اياللى، اقىلدى، كوپ
 كۇن ،يەسى –مىنەز قاسيەتتەرىن جاقسى بىلەتىن شال مەن كەمپىر قوشقار مەن تەكەنى از عانا مالىمنىڭ قۇتى 

 .ەدى ءبىلۋشى دەپ سۇيەنىشى-تايانىشى اۋقاتىمنىڭ كورەرلىك
-، جاتىپ الدى. كەمپىر شالىنىڭ اۋزىنا سۋ تامىزىپ كۇنىكۇندەردە ءبىر كۇنى شال قاتتى اۋىرىپ، توسەك تارتىپ

تۇنى قاسىنان شىقپادى. قوشقار مەن تەكە بۇل جايدى ابدەن ءتۇسىنىپ، شال مەن كەمپىردى جوقتاعان جوق، وزدەرى 
. ىقورادان شىعىپ جايىلىپ، وزدەرى قايتىپ كەلىپ ءجۇردى. ءۇي قاسىنان الىستاپ كەتپەي، ساقتانىپ جايىالتىن بولد

كۇنگە اۋىرالي بەردى. كەمپىر كولدەي جاسىن توگىپ، جىالۋدان باسقا -شال ناۋقاسىنان جازىلمادى، حالى كۇننەن
تۇك بىتىرمەدى. شال وسىنداي ءال ۇستىندە جاتقان كەزدە ەل اراالعان قارا باقسى كەلدى. قوبىزىن ويناپ، تامىرىن 

جىنىڭمەن -رەتىن، قاسيەت تۇتاتىن ءبىر مالىڭدى سويىپ، قانەڭ جاقسى كو»ۇستاپ شالدى قارادى دا، ەمىن ايتتى: 
 .دەدى –، «ۇشىقتاپ، ەمدەۋ كەرەك

 مىنا سوزدەن شال مەن كەمپىر شوشىپ كەتتى، ەڭ جاقسى كورەتىن مالى قوشقار مەن تەكەنى قاالي ولىمگە قيماق!
 مەن الش دەدى، –قويمەن ەمدەڭىز، قاسيەت تۇتاتىن قوشقار مەن تەكەنى بۇل قۇرباندىققا قيمايمىز، باسقا ءبىر 

 .قايتپادى قارىسىپ ايتقانىنان باقسى. جالىنىپ باقسىعا قارا كەمپىر
 – ەمدەمەيمىن، مەن مالمەن باسقا. قونادى ەم ەمدەگەن شالىپ قۇرباندىققا قيماسىڭدى باتاتىن، جانىڭا ناعىز –

 .دەدى
ەگىلىپ جىالدى. قوشقار مەن تەكەنىڭ ءبىرىن سويىپ ايالسى قۇرىدى. ەكەۋى بىردەي -شال مەن كەمپىردىڭ امال

 ەمدەسە، شال جازىلمايتىن سياقتى بولىپ كورىندى.
 ال سوياتىن بولسا بار كۇن كورىپ، قورەك قىلىپ وتىرعان از عانا مالى بىرگە قۇريتىنداي كورىندى.

ىلىپ، ايالسى تاۋس-پ، باسقا قىالر اقىلبارىنەن دە جان ءتاتتى، ادام ءومىرى ارداقتى عوي. شال مەن كەمپىر ءارى جىال
 اقىرى قوشقار مەن تەكەنىڭ ءبىرىن سويماقشى بولدى.

تەكە بۇل جايدىڭ ءبارىن سەزىپ ءبىلدى. ءتۇن ىشىندە قوشقاردى وياتىپ الىپ، وعان سۇمدىق حاباردى ەستىرتتى. 
 وسكەن مەكەنىن-ە سەزدىرمەي تۋىپءارى جىالپ، ءارى ىزا بولعان ەكەۋى ۋادە بايالستى دا، ءتۇن ىشىندە ەشكىمگ

 تاستاپ ءجۇرىپ كەتتى. ويالسقاندارى شال مەن كەمپىردى ەمدەيتىن ءدارى ءشوپ ىزدەپ تاپپاق.
قوشقار مەن تەكەنى ىزدەپ ارتىنان قۋعان ەشكىم بولعان جوق. كىم قۋادى؟ شال اۋرۋ، كەمپىر ءوز بەتىمەن مال 

ان ساالنى، تاۋلى ورم-سول كەتكەننەن كەتە باردى. ەسسىز داالنى، سايىزدەي المايدى. سونىمەن قوشقار مەن تەكە 
بۇالق بويالرىن اراالپ، مەكەندەپ وت وتتاپ، سۋىن ءىشىپ بىرنەشە كۇن جول ءجۇردى. اياق اتتاعان -اراالرىن، وزەن
ە دۋشار ىزدەرىنجورتقان -قاتەر كەزدەستى بۇالرعا. بىردە قاسقىر سياقتى جىرتقىش اڭداردىڭ كەزىپ-سايىن قاۋىپ

بوالدى، كەيدە ءتۇن ىشىندە ايناالدا ۇلىعان قاسقىردىڭ ءۇنىن، اقىرعان ايۋدىڭ، قورسىلداعان قاباننىڭ داۋىستارىن 
ەستىپ، جانى القىمىنا تىعىلعانداي ۇرەيلەندى. بارىنەن دە جاسىرىنىپ، ەپتەپ سىبدىرىن سەزدىرمەي ءجۇرىپ قاشا 

 وتەدى...
ەكەندەپ ءومىر سۇرەرىن قوشقار مەن تەكە ءالى انىقتاعان جوق. ەلسىز داال، تاۋ، ورمان اراسىندا قايدا بارارىن، قايدا م

ءدارى ءشوپتىڭ قايدا ەكەنىن دە بىلمەيدى. ەلسىز داال، تاۋ، ورمان اراسىندا جىرتقىش اڭدارعا كەزدەسسە، باس سالىپ 
تۇسسە باس سالىپ ەكەۋىنىڭ ءبىرىن جانە سويىپ تاالپ جەپ قويادى. ال ەل قاراسىنا جاقىنداپ، ادامنىڭ كوزىنە 

جەپ قويۋى مۇمكىن. ءبىراق، ەلسىز، ادامسىز جەردە تىرشىلىك ەتىپ ءومىر ءسۇرۋ تاعى مۇمكىن ەمەستىگىن ەكەۋى 
 ايتىپق ۇيگە قورىقپاي تابىلسا، ول. ءشوپ ءدارى جازاتىن شالدى –دە جاقسى تۇسىنەدى. قۇتىالتىن جالعىز جول 

 .بارماق
وسىاليشا، قوشقار مەن تەكە جازىق ءبىر داالدا كەلە جاتىر ەدى. تەكە جەل جاقتان كوتەرىلگەن بۇلتقا قاراپ تۇردى 

 دا:
 .دەدى – االيىق، جاساپ كۇركە قوشەكە، كەل، ەكەن، بوالدى جاۋىن سۇراپىل بۇگىن –
 ەيمىنەتپ تۇك دا جاتسام استىندا جاۋىن مايلى، ەتىم قالىڭ، ءجۇنىم مەنىڭ جاسا، كۇركە شاعىن سياتىن ءوزىڭ –

شوق توبىلعىنىڭ تۇبىنە ءشوپتى  ءبىر جينايدى، ءشوپ جۇلىپ ءجۇرىپ، دەپ «!ماھم-ماھم» تەكە. دەدى – عوي،
ءۇيىپ، ءوزى سىيعانداي ەتىپ جىلى كۇركە جاساپ شىقتى. كەشكە قاراي كۇن رايى بۇزىلدى، كىلەگەي قارا بۇلتتار 

جۇرق ەتىپ ناجاعاي وينادى. شەلەكتەپ قۇيعانداي -كۇتىر، جارق-اسپاندى تۇگەل جاۋىپ ساپىرىلىپ اعىلىپ، ساتىر
 ەردى.نوسەر جاۋىن ۇدەپ جاۋا ب

جاعى شوپپەن جابىلىپ قىمتالعان جىلى كۇركەنىڭ ىشىندە تەكە مىناداي سۇراپىل جاۋىنعا -ۇستى، جان-ءاستى 
باسى قۇرعاق، جايباراقات تىنىعىپ جاتتى. ال توڭكەرگەن قازانداي سەمىز قۇيرىعىن جەل ۇرعان -ۇرىنباستان ءۇستى

ۇستىنەن -ر جاتتى. ءبىراق قوشقار كوپكە شىداي المادى، استىجاۋىننىڭ بەتىنە توسىپ، كۇركەنىڭ قاسىنا ىقتاي قوشقا
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بىردەي سورعاالعان مۇزداي سۋىق سۋ، ازىناپ ۇيتقىپ سوققان جەل قوشقاردىڭ قالىڭ جاباعى جاپقان سەمىز تەرىسىنەن 
 ءوتىپ ەتىنە، ەتىنەن ءوتىپ سۇيەگىنە جەتتى. قوشقار دىرىلدەپ، قالشىلداپ توڭا باستادى.

تەكە، ءا، تەكە! مەن جاۋرادىم، مەندە ءبىر بىلمەستىك بولدى. مەنى جىلىتپاساڭ، حالىم »تاۋسىلىپ:  اقىرى شىدامى
 :تەكە. قوشقار جالىندى دەپ –، «ناشارالپ بارادى

 .الدى كىرگىزىپ قوشقاردى كۇركەسىنە دا بولسا تار دەپ، – ىستەمە، اقىلسىزدىق ونداي ەندىگارى –
اشىلدى. قوشقار مەن تەكە جولعا شىعىپ ءجۇرىپ كەلە جاتتى. تۇسكە تامان اسپاندا  ەرتەڭىنە جاۋىن باسىلدى. كۇن

 ىدىراپ بىتپەگەن بۇلتتاردىڭ قوزعالىسىنا قاداال قاراپ تۇرىپ تەكە:
 .ويمادىق ابىرجي قوشقار بۇعان. دەدى –! قوشەكە االيىق، جاساپ كۇركە. ىقتيمال بولۋى بوران جاۋىپ، قار بۇگىن –
جۇننەن ءوتىپ كەتەتىن جاڭبىردىڭ سۋىق سۋى ەمەس قوي. قۇيرىعىمدى جەلگە توسەپ جاتا بەرەم.  قالىڭ، قار –

 .قوشقار دەدى –قىلشىعىڭ سەلدىر، تەرىڭ جۇقا ساعان كۇركە جاساپ الۋ ابدەن دۇرىس، 
ڭ شوق اق ءشيدىدەپ ءجۇرىپ، جۇلىپ ءشوپ جينادى. ءبىر « ماھم!-ماھم»تەكە جولداسىنا قايىرىپ ءتىل قاتپادى. 

 ۇيىپ، ءوزى سىيعانداي ەتىپ جىلى كۇركە جاساپ شىقتى.-ىعىنا قالقاالي ءشوپتى ءۇيىپ
كەشكە قاراي، كۇن رايى بۇزىلدى. بۋرىل اال بۇلتتار اسپاندا جوڭكىلىپ اعىلىپ، جاپاالقتاپ قار جاۋا باستادى. 

ۇتەك بوران جاۋىپ كەتتى. مىناداي سۇراپىل قۇيىنداتقان سۋىق جەل سوعىپ، اسپان مەن جەر بەتىن ۇيتقىعان اق ت
بوراندا تەكە جىلى كۇركە ىشىندە جايالنىپ، تىنىعىپ جاتاتىن بولسا، توڭكەرگەن قازانداي سەمىز قۇيرىعىن بورانعا 
توسىپ، كۇركەنىڭ قاسىندا جاتقان قوشقاردىڭ ءحالى مۇشكىل ەدى. ۇيىتقىعان بوران، ازىناعان سۋىق اياز قوشقاردى 

تەكە! ا، تەكە! مەنىڭ ءحالىم بىتۋگە اينالدى، كۇركەڭە »نا جەتە جاۋراتتى. قوشقار اقىرى شىدامى تاۋسىلىپ: تيتىعى
 :تەكە .جالىندى دەپ –، «كىرگىزبەسەڭ، ەندى قۇرىپ كەتەتىن ءتۇرىم بار. ەندىگارى ايتقانىڭدى ەكى ەتپەيمىن

 عان دوسىن كۇركەگە كىرگىزىپ الدى.جاۋرا دا بولسا تار دەپ، – ىستەمە، اقىلسىزدىق ونداي ەندىگارى –
ەرتەڭىنە بوران باسىلدى، كۇن اشىلىپ جىلىندى. قوشقار مەن تەكە جولعا شىعىپ ءجۇرىپ كەلە جاتتى. كەلە جاتىپ 
تەكە جەر شولىپ وتىردى، قۇس ويناعان، قاسقىر، قويان جۇرگەن جىمداردى، ايۋ قابان جورتقان سوقپاقتاردى 

 ءبىلىپ، ساقتىق جاساپ وتىردى. كۇن كەشكىرىپ، ىمىرت جابىالر كەزدە تەكە كەلىپ توقتاي قالدى. قاداعاالپ، بارالپ،
 .دەدى –! ىنەم عوي، جاتىر سايراپ ىزدەر كەتكەن تاراپ جاعىنا-جان شىعىپپىز، ۇستىنەن اپانىنىڭ قاسقىر! قوشەكە –
لدەي باستادى. ءبىراق تەكە ساسپادى، دىرى پقورقى قوشقار دەپ، – قوي، قۇرىدىق ءبىرجوال ەندى! تەكە! ويباي –

 ابىرجىمادى، قورىقپادى دا.
 جالعىز قۇتىالتىن. قۇرتادى جەتىپ قۋىپ تە كەتسەك قايدا دە، سەزەدى ءىزىمىزدى المايمىز، قۇتىال قاشىپ بۇدان –

نە  ىناۋ!م دەيدى نە»: قوشقار شوشىنعان ءتىپتى بۇدان. دەدى – تىعىلۋ، وزىنە اپانىنىڭ قاسقىر – سول امال
دەي بەردى قالشىلداپ. االيدا تەكە دوسىنىڭ اقىلىنا ەندى قارسى بولۋعا شاماسى دا قالمادى. تەكەنىڭ « دەيدى!..

 ارتىنان ەرە بەردى.
تەكە باستاپ ءجۇرىپ وتىرىپ، كوپ ۇزاماي قاسقىر اپانىنا كەلدى. كەڭ اپاننىڭ ءبىر جاعى قۋاالپ قازىلعان ۇڭگىر 

ۋى دە ىشىنە كىرىپ، ءدال كىرە بەرىس تار اۋىزدا تەكە ءوزى تۇردى دا، ءبىر جاق ءبۇيىرىن اال ءىن ەكەن. ەكە
 دەپ – ،«مەن سوق دەگەندە ايتەۋىر قاسقىردى اياماي مۇيىزدەپ سوعا بەر، قورىقپا»قالتارىسقا قوشقاردى قويىپ: 

 .كۇتتى ۇزاق قايتۋىن جورىقتان تۇنگى قاسقىردىڭ بويى ءتۇنى ايتتى، اقىلىن
تاڭعا جاقىن ەشنارسەدەن حابارسىز تۇنگى جورىقتان قالجىراعان قاسقىر جالقاۋ باسىپ كەلىپ اپانعا سەكىرىپ ءتۇستى 
دە، ىنگە كىرە بەردى. تەكە نايزاعايداي شانشىلعان ەكى تىك ءمۇيىزىن قاسقىردىڭ قىل تاماعىنان وراپ قىلعىندىرىپ، 

 دوعاداي. وقج بوگەلگەن قوشقار. سالدى ايعاي دەپ –وقتىم، سوق، ت توقتىم، –ءىننىڭ توبەسىنە تىرەپ تۇرا قالىپ: 
 قابىرعاسى اقج ءبىر. جىبەردى قويىپ-قويىپ بۇيىرلەپ قاسقىردى پارمەنىمەن قاداي ءمۇيىزىن اۋىر تاستاي زور، يىلگەن

، جان بەرىپ دە ءتۇستى قۇالپ ءبىر وكىرىپ قىڭسىالپ، بولعانداي جازىم جىلىنشىگى ءبىر اياعىننىڭ الدىڭعى مەن
ءولۋ وڭاي ما، بۇرىلىپ الىپ شويناڭداي كەيىن قاشا جونەلدى. ارتىنان قوشقار مەن تەكە نەداۋىر جەرگە قۋىپ 

 ودان قىرقاس ەستىگەن داۋىستى وسى تەكە، قويادى دەپ –، «توقتىم، توقتىم، سوق»تاستادى. قۋىپ بارا جاتىپ: 
 .بەردى زىتا ۇرەيلەنىپ سايىن

اڭ اتىپ، كۇن شىقتى. قوشقار مەن تەكە وتىن وتتاپ، سۋىن ءىشىپ ءجۇرىپ كەلە جاتتى. جولشىباي ءدارى ءشوپتى ت
 ىزدەيدى. ساسكە مەزگىلىندە تەكە جەر، ءىز، شىمداردا شولىپ كەلە جاتىپ:

 بايتەرەككە كورىنگەن اناۋ ءجۇرىپ، تەزىرەك ەندى ەكەن، جاتقان كەلە ىزدەپ قاسقىر ەكى ون ءبىزدى اپىراي، –
 ارعاج بيىك جاعاسىندا داريانىڭ جايقىن تەرەڭ تەكە مەن قوشقار. باستى جۇگىرتە اياعىن دەپ –جەتىپ االيىق، 

. كورىندى دا رالرقاسقى توپ ءبىر جاتقان كەلە شاپقىالسىپ شاڭداتىپ، الىستان كەلگەندە، جاقىنداپ بايتەرەككە بىتكەن
ىن پ باسىنا ورمەلەپ شىقتى، ال قوشقار اۋىر دەنەسىن، مايلى قۇيرىعسەكىرى وڭاي بۇتاعىنا تەكە جەتىسىمەن بايتەرەككە
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كوتەرىپ سەكىرە المادى، بايتەرەككە شىعا المادى. تەكە جەرگە قايتا جىلجىپ ءتۇستى دە، قوشقاردى قۇيرىعىنان 
ودان جوعارى ءبىر بۇتاققا ورمەلەپ سۇيەمەلدەپ كومەكتەسىپ، بايتەرەكتىڭ ەڭ تومەنگى بۇتاعىنا شىعاردى. ءوزى 

شىعىپ، كەلىپ جەتكەن ون ەكى قاسقىرعا قاراپ وتىردى. ون ەكى قاسقىردىڭ ءبىرى تۇندەگى ءبىر اياعى مەرتىككەن 
اقساق قاسقىر ەكەن، ءبارى دە بايتەرەككە شىعىپ وتىرعان قوشقار مەن تەكەنى كورىپ تىلدەرىن ساالقتاتىپ، سىلەكەيىن 

 نىسىپ ىسكە كىرىستى.شۇبىرتىپ، قۋا
جاعىنان تىرناپ قازا باستادى. ءبىراق جۋان بايتەرەكتىڭ جەر استىن الىستاپ -اۋەلى بايتەرەكتى قۇالتپاق بولىپ، جان

قۋاالعان تامىرالرى دا جۋان بەرىك ەدى، توپىراعىن قازىپ جۋان تامىرعا جەتكەندە قاسقىرالر باسىن شايقاپ تۇرىپ 
 قالدى.

-ىپ، ورمەلەپ شىقپاق بولىپ ەدى، ودان ەشنارسە ونبەدى. جىعىلىپ تۇسە بەردى. اقىرى ءبىرىنبايتەرەككە سەكىر
بىرى ساتىالپ كوتەرىلىپ، بايتەرەك بۇتاعىنداعى قوشقار مەن تەكەنى الماق بولدى. ەڭ استىڭعى ساتى بولىپ اقساق 

ى بۇتاققا ىپ، ون ەكىنشى قاسقىر تومەنگقاسقىر تۇردى، ونان كەيىن باسقاالرى ءبىرىنىڭ ۇستىنە ءبىرى ساتىالپ شىع
 وتىرعان قوشقارعا جەتىپ مايلى قۇيرىعىنا ارس ەتىپ اۋىز ساال باستاعاندا، بارلىق امالى قۇرىعان تەكە تەك قانا:

 قابىرعاما دا اعىت قاسقىر اقساق باياعى ەستىگەن وسىنى. سالدى ايتىپ عانا ايقايدى دەگەن –! سوق توقتىم، توقتىم، –
ى ۇشىپ ساتى بولىپ تۇرعان ورنىنان قاشا جونەلدى. باسقا ون ءبىر قاسقىر بيىك زارەس دەپ، ەكەن ىلەيدىتەپك

جاردان اۋناپ دارياعا توپىلداپ قۇالپ ءتۇسىپ، مالتىپ شىعا الماي تەرەڭ سۋعا ءبىر باتىپ، ءبىر شىعىپ كەتە باردى. 
لىپ قالعان قوشقار سىرەسكەن جاباعى جۇننەن بايتەرەك بايتەرەككە ورمەلەگەن قاسقىرالردان قورقىپ، ەسى اۋىپ تا
 جالتاق قاراي زىتىپ وتىردى.-بۇتاعىنا ءىلىنىپ، امان قالدى. اقساق قاسقىر ارتىنا جالتاق

ى مول تاستى، قالىڭ شىتىرمان-قوشقار مەن تەكە وتىن وتتاپ، سۋىن ءىشىپ تاعى دا ءجۇرىپ كەلە جاتتى. والر تاۋلى
ىپ كىردى. كۇن كەشكىردى، قاس قارايىپ ىمىرت جابىلدى. جازىقتان گورى توعاي اراسىنىڭ توعايدىڭ ىشىنە كەل

جاعىنا االقتاپ، قورقىپ كەلە جاتقاندا ءار شوقشا قاراعاي شوقشيىپ وتىرعان ايۋعا ۇقسايدى. -قورقىنىشى كوبىرەك. جان
ىالي قورقىپ . وسەلەستەتەدى قاسقىردى اش تۇرعان سالعالى باس اڭدىپ –سىتىر ەتكەن اعاش بۇتاقتارىنىڭ سىبدىرى 

 كەلە جاتقاندا تەكە كەنەت جۋان قاراعايدىڭ تۇبىنە توقتاي قالدى.
 – ەكتەرىن،سۇي مەن باسى قاسقىردىڭ اكەتكەن سىپىرىپ تەرىسىن ءولتىرىپ، اڭشى مىنانى، بە كوردىڭ قوشەكە، –

مۇنىڭ ءبىر كەرەگى » تەكە. المادى ايتا ەشنارسە دوسىنا شوشىپ، دەنەسىنەن قاسقىردىڭ ولگەن قوشقار. دەدى
دەپ، قاسقىردىڭ باسىن قوشقاردىڭ جالپاق قۇيرىعىنىڭ ۇستىنە تاڭىپ بەردى. ەكەۋى تاعى دا ءجۇرىپ « بوالدى
 كەتتى.

تاس، قالىڭ توعاي تۇگەل مۇلگىگەندەي. تەك اقىرىن اتتاعان قوشقار -قاراڭعى ءتۇن بولدى. ايناالنىڭ ءبارى تاۋ-قاپ
جاقتارىنا -مەن تەكەنىڭ ءوز اياقتارىنىڭ تىقىرى، ءوز جۇرەكتەرىنىڭ ءدۇرسىلى عانا ەستىلەتىندەي. وسىالي قورقا، جان

ىعا كەلىپ ەدى. جانعان وتتى ايناال قاقتانىپ وتىرعان ءبىر توپ االڭداي ءجۇرىپ كەلە جاتقان ەكەۋى االڭعا ش
قورىقپا، »قاسقىردىڭ ۇستىنەن شىقتى. ەندى قاشىپ كەتۋگە بولمايدى، قاسقىرالر سەزىپ قالدى. تەكە قوشقار دوسىنا: 

 ايناال تو ىپ،باس اتتاپ باتىل ىلگەرى دەپ، –، «مىناۋ باستى وسى جەرگە قويىپ كەت تە، مەنىڭ ارتىمنان ەرە بەر
 .كەلدى جەتىپ ورتاسىنا قاسقىرالردىڭ وتىرعان شوقيىپ-شوقيىپ

 ەرىپ، قورىققان قوشقار تەكەنىڭ ارتىن اال تۇرىپب وتىرا جايالنىپ جانىنا ءدال وتتىڭ تەكە دەدى – ساالۋماليكۋم، –
 جىمىڭداپ، ءماز بولىپ كۇلىسىپ:بىرىنە قاراپ، -تاماشا قالىپ، مەيلىنشە قۋانىسىپ، بىر-قالدى. قاسقىرالر تاڭ

 تەكە. ارالنى ءبىر قاسقىردىڭ دەدى، – دەسەيشى؟ اكەلدى ايداپ قاالي ورتامىزعا ءبىزدىڭ سەندەردى قۇداي –
 ەندى باس سالعالى وتىرعان ىڭعايىن بايقاسا دا سىر بىلدىرمەستەن: بۇالردىڭ

 نشابويى ءامىرى قۇداي بولساڭدار، قۇشتار ەتىنە قوي ءاردايىم سەندەر. كەلدىك قوناققا سەندەرگە ايداپ ءدام يا، –
الدى. ارالن  قاراسىپ بولىپ تاڭ-اڭ بىرىنە-بىر دا تاعى قاسقىرالر. دەدى – بولدىق، قۇشتار ەتىنە قاسقىر ءبىز ەندى

 تۇرعان پقالتىرا قورقىپ تەكە ەدى، باستاپ كەكەتە دەپ –« ىم، ءىم! قوناقاسىالرىڭ دايىن عوي!»تاكاپپارلىقپەن: ء
 :قاراپ دوسىنا قوشقار

 ىرەۋىنىڭب قاسقىردىڭ ءبىر ون بايالۋداعى اناۋ. كورىنەدى جوق ءتۇرى بەرەر اسى قوناق وڭايلىقپەن بىزگە بۇالر –
 باسقا ەتكەنك تاستاپ باسىپ، جايالپ اياعىن قوشقار. دەدى –ىن جۇلىپ الىپ كەلشى، مىناۋ وتقا ءۇيتىپ جەيىك، باس

 الڭداپا قاراي جاققا كەتكەن قوشقار دا بارلىعى. قالمادى ۇرەي قاسقىرالردا ەستىگەن ءسوزدى مىنا. بەردى جۇرە قاراي
 ۋى تايىپ تۇردى. ءبىرازدان سوڭ:ەكە-بىر دەپ، – ،«بايقايىنشى مەن». بەردى قاراي

 وتتىڭ باسىن قاسقىردىڭ اعىزعان قانىن كەزدە ءبىر. جونەلدى ەكەۋى-بىر تاعى دەپ – كەشىكتى، نەگە الگىلەر –
. جونەلدى قاشا دۇركىرەپ قاسقىرالر قالعان باستاعان ارالن كورگەندە قوشقاردى بەرگەن جاقىنداي كورسەتىپ جارىعىنا
 جيەگىنە قاقتاپ قويىپ، ءتۇنى بويى قوشقار مەن تەكە جايباراقات دەم الىپ، ۇيىقتاپ شىقتى. وتتىڭ جارىق باستى
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مەن تەكە تاعى دا جولعا شىقتى. قالىڭ توعاي اراسىن كەزىپ ءجۇرىپ كەلە جاتتى. ءبىر مەزگىلدە  ەرتەڭىندە قوشقار
تەكە توعاي اراسىن كەزىپ، وتكەن سوقپاق ىزدەردى بايقاپ، ءارى الىستان داۋرىعىپ سويلەگەن قاسقىرالردىڭ داۋىسىن 

 ەستىدى.
 رەكتەزى ەندى. ءبىزدى كەلەدى ىزدەپ ءبارى ءتۇسىپ، ىزىمىزگە ەكەن، بەرگەن حابار ايۋعا قاسقىرالر تۇندەگى –

 .تەكە دەدى – جاسىرىنايىق، شىعىپ باسىنا قاراعايدىڭ ءبىر ىڭعايلى
بۇتالى قالىڭ، جۋان ءبىر قاراعايعا سۇيەمەلدەپ كومەكتەسىپ اۋەلى قوشقاردى شىعاردى دا، ارتىنان ءبىر سەكىرىپ 

ءداۋ قارا قوڭىر ايۋ باستاعان ون شاقتى قاسقىرالر دىبىرالپ سويلەسىپ،  تەكە ءوزى شىقتى. وسى كەزدە بالپاڭ باسقان
 ءدال قوشقار مەن تەكە ورناالسقان قاراعايدىڭ جانىنا جاقىن كەلدى.

ڭ ءوزى ايداپ اكەلگەن مايلى تاماقتان ايرىلىپ قالعان سەندەردەي اقىماقتى كورگەنىم جوق. قۇدايدى اقىماقسىڭدار، –
 .يۋا دەدى –ر قاسقىر قورقىپ قاشىپ كەتىپتى دەگەن اتاقتىڭ ءوزى ماسقاراشىلىق قوي! قورقاق قويدان باتى

 .قاسقىرالر شۋالستى دەپ، –! ايەكە بولدىق، ماسقارا بولدىق، اقىماق يا، –
 پ! مەنىڭ قولىما ءبىر تيسە. ءىم...ىم... مىنا نايزالى ساۋساقپەن مىتىر ەدىم كەلىپ... وسى جەردە ءبىر بال اشىاي –

االيىقشى، بۇگىن ءبىر مايلى قۇيرىققا اۋىز توالر ما ەكەن دەپ ايۋ ارباڭداي باسىپ، قوشقار مەن تەكە وتىرعان 
قاراعايدىڭ تۇبىنە شالقايا كەلىپ وتىردى. ون شاقتى قاسقىر دا كوزدەرىن قىزارتىپ، تىلدەرىن ساالقتاتىپ ايۋدى ايناال 

زارەسى ۇشىپ، ەسى اۋىپ كەتتى. قوشقار اياقتارىمەن تىرەپ، سالماعىن  شوقايىپ وتىرا باستادى. وسىالردى كورگەندە
گۇتىر مايىسىپ، سىنىپ تومەن قۇالپ بارا جاتتى. مۇنى كورىپ وتىرعان -تەڭ ۇستاماعاندىقتان وتىرعان بۇتاعى ساتىر

 تەكە:
 ايۋدىڭ كەلىپ پارمەنىمەن قوشقار بولمادى، سويتكەنشە. ايعايالدى دەپ –! قارما سەمىزىن ەڭ! قارما مىقتىسىن ەڭ –

 ءبىراز ايۋ وكىرگەن ءۇزىلىپ موينى. جونەلدى قاشا تىراقاي-تىم قاسقىرالر ءتۇستى، قۇالپ شانشىال توبەسىنەن ءدال
كە دەنەسى اۋىرالپ دوماالپ جاتقان دوسى قوشقاردى سۇيەمەلدەپ تۇرعىزىپ الىپ، تاعى تە. تاپسىردى جان جاتىپ

 ءجۇرىپ كەتتى.
ر مەن تەكە وتىن وتتاپ، سۋىن ءىشىپ، قالىڭ توعاي اراسىندا بىرنەشە كۇن جول ءجۇردى. ءالى ءدارى ءشوپ قوشقا

تابىالر ەمەس. قاشىپ كەتكەن قاسقىرالر توعاي ءىشىن شۋالتىپ ۇلىپ، ۇرانداسقانىن، ايۋ مەن جولبارىسقا دەيىن بارىپ 
قوشقار مەن تەكەدەن كەك الۋدىڭ كەرەكتىگىن ايتىپ ەركىن سايراڭداپ جۇرگەن -ارىز ەتىپ، توعاي ىشىندە ەمىن

جار سالعانىن، وزدەرىنىڭ ىزىنە ءتۇسىپ، ىزدەپ جۇرگەنىن قوشقار مەن تەكە ءبىلىپ كەلە جاتتى. ءبىر كۇنى كەشكە 
 شۇڭ داۋىستاردى بايقاپ:-تامان تەكە سوقپاق ىزدەرى، الىستان تالىپ جەتكەن شاڭ

 داريا ۇلكەن الدىمىزدا. كەلەدى لەبى سالقىن جۇرەيىك، تەز. كەلەدى قۋىپ ءتۇسىپ ىزىمىزگە جاۋالر كوپتەگەن –
قان جات كەرىلىپ كولدەنەڭ وتىرىپ ءجۇرىپ باسىپ جۇگىرە تەزدەتىپ. دەدى – جەتەيىك، سوعان كەرەك، بولۋى

ۋدىڭ ى جايقىن سۋ، سۇلكەن داريانىڭ جاعاسىنان كەلىپ شىقتى. داريانىڭ ورتاسى كەڭ ارال، ارالدىڭ ارعى جاعى تاع
ارعى جاعى تاعى قۇرعاق جەر ەدى. ءبارىن دە قوشقار مەن تەكە شاماالپ بايقاپ كورىپ تۇر. ۇلىپ شۋالپ، گۇرىلدەپ 

 اقىرىپ ايۋ، جولبارىس، قاسقىرالر ارتتان جاقىنداپ كەلىپ قالدى.
 تەكە دوسى قوشقارعا:

 سىڭ،مىقتى جۇزۋگە سەن جوقپىن، جۇزۋگە مەن. كەلدى ساعان ەندى كەزەك قاالر الىپ اجالدان سالىپ جول باستاپ –
 جەردە بۇل. دەدى –! تارت ارالعا تۋرا. مالتيىن وتىرىپ اسىلىپ قۇيرىعىڭا سەنىڭ مەن دارياعا، مىنا ءتۇس باستاپ
لقىپ اوگەلگەن جوق. مايلى قۇيرىعىنىڭ ۇستىنەن تەكەنىڭ ەكى اياعىن اسىلتىپ، تەرەڭ دارياعا قايىقتاي قب قوشقار

جۇزە جونەلدى. تۇنىمەن ۇلىپ، شۋالپ جەتىپ كەلگەن قاسقىرالر جاعادا اڭتارىلىپ تۇرىپ قالدى. ىزا بولعان جالبىر 
 ءجۇندى قارا ايۋ اقىرىپ:

 –تۇسىڭدەر ارتىنان سۋعا ءجۇزىپ، الىپ كەلىڭدەر الدىما مىناالردى سۇيرەتىپ!  ال! بالەمدەر قۇتىلمايسىڭدار، –
 اسقىرق توپ ءبىر باستاعان ارالن قاشقان قورقىپ باسىندا وت تۇنگى باياعى. تۇردى بەرىپ ءامىر قاسقىرالرعا دەپ

ا رالر توبى دا دارياعقاسقى تىركەس-ىركەس ارتىنان ونىڭ. جونەلدى جۇزە جىلجىپ ءتۇسىپ، دارياعا بەرىپ كۇمپ
ى تاسىل ەركىندىك جوق سياقت-ە ءايالءتۇسىپ قوشقار مەن تەكەگە قاراي بەت الدى. ءبىراق قاسقىرالردىڭ جۇزۋىند

ۋدىڭ بىرى قاقتىعىپ، س-ەدى، ءبىر باتىپ، ءبىر شىعىپ، سۋدى شالپىلداتىپ جىلجۋمەن بولدى. كەيبىرى بىرىنە
تەرەڭىنە باتىپ كەتىپ جاتىر. ازدان كەيىن والردىڭ كوبى ءجۇزۋدىڭ باعىتىنان ايىرىلىپ، ءارقايسىسى ءار جاققا قاراي 

 ن قارماۋدىڭ امالىنا كىرىسىپ كەتتى.مالتىپ، ەندى جا
ال قوشقار مەن تەكە بولسا بوگەلمەستەن تەز ءجۇزىپ وتىرىپ، داريانىڭ ورتاسىنداعى ارالدان كەلىپ شىقتى. سۋ 
بەتىندە ءبىر باتىپ، ءبىر شىعىپ جانتاالسىپ مالتىپ جۇرگەن قاسقىرالرعا قوشقار قۋانىشتى دا، ۇرەيلى دە كەسكىنمەن 

پ تۇردى. قاسقىرالر ءجۇزىپ ارالعا وتەر مە ەكەن؟ جوق، كەيىن قايتىپ كەتەر مە ەكەن؟ قانشاسى سۋعا قادالىپ قارا
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باتىپ كەتەر ەكەن؟.. تەكە ەشنارسەدەن قۋىستانباي، دەرەۋ جۇگىرىپ ارالدا شوپتەردى ءتىنتىپ، ءدارى ءشوپ ىزدەدى. 
ءار تەكتەس شوپتەر جاباعىداي بوپ كەتكەن ەكەن. ارالدا جايىلىپ وتتايتىن جانۋارالر سيرەك ەدى. قالىڭ وسكەن 

كىشكەنە تومپەشىكتىڭ جاقپار تاستار اراسىنا وسكەن گۇل شاشىپ جايقالىپ تۇر. تەكە مىنە، وسى جاقپار تاستىڭ 
شەتىنەن ءبىر توپ ءدارى ءشوپتى تابادى، ونى جاپىراقپەن وراپ، قوشقاردىڭ ءمۇيىزىنىڭ تۇبىنە مىقتاپ بەكىتىپ 

الپىس شامالى ەدى، جۇزە الماۋىنا، سۋعا باتىپ كەتىپ -. قوشقار مەن تەكەنى قۋعان قاسقىرالر كوپ، ەلۋباياليدى
جاتقاندارىنا قاراماستان، جاعاداعى ايۋ اقىرىپ، بۇيرىق بەرىپ، قاسقىردىڭ جاڭا توپتارىن سۋعا ءتۇسىرىپ جاتىر. كەيبىر 

العا تۋرا تارتىپ جىلجۋدا. مۇنى دا قوشقار مەن تەكە بايقاپ جۇزگىش توپتارى توبىن جازباي، قيىندىقپەن مالتىپ ار
تۇر. ەندى بەلگىلى بولدى. قاسقىرالردىڭ ءبارى بولماسا دا، ءبىرتااليى ارالعا ءجۇزىپ جەتۋى مۇمكىن، سوندىقتان 

ن ەلىپ اياعىەكەۋى ارالدىڭ قارسى جاعىنداعى جاعاعا قاراي جۇزۋگە دايىندالىپ تۇردى. قاسقىرالردىڭ الدى ارالعا ك
ساال بەرگەندە قوشقار مەن تەكە تاعى دا دارياعا ءتۇسىپ، الدىڭعى جاعاعا قاراي تارتتى. قاپى قالعان قاسقىرالر 

 تىلدەرىن تىستەپ جاالقتاتىپ، قاتتى ىزاالنىپ ارالدىڭ جاعاسىندا تاعى اڭتارلىپ قالدى.
اعا ءجۇزىپ ءوتىپ شىقتى دا، بوگەلمەستەن ىلگەرى قوشقار مەن تەكە ەندى قايتىپ ارتىنا بۇرىلعان جوق. ارعى جاع

 ءجۇرىپ كەتتى. تاڭ اتپاعان ءالى قاراڭعى ءتۇن ەدى. ءتۇن بولسا دا تەكەنىڭ اقىلىمەن توقتاماي جۇرە بەردى.
توبى بەرگى جاعاعا ءوتۋى مۇمكىن، ايتەۋىر، ارالدا قالمايدى. بەرى وتكەندەرى دەرەۋ ىزىمىزگە  ءبىر قاسقىرالردىڭ –
 دوس ەكەت ايتادى اقىل دەپ، –تۇسىپ قۋاتىنى بەلگىلى. قاالي دا تاڭ اتپاي ءبىر بەكىنىسكە جەتۋىمىز كاجەت، ء

وشقار ىك كەلتىرمەيدى. تەكە دوسى نە ايتسا قكۇد ەشبىر ەندى. سەنگەن ابدەن اقىلدىلىعىنا تەكەنىڭ قوشقار. قوشقارعا
جازىق االڭعا جەتتى. ءبىراق جازىق االڭقى جاالڭاش ەمەس، كوبىنە ۇندەمەي ماقۇلداپ باس يزەيدى. بۇالر كەڭ 
 شابىلعان شوپتەن ۇيىلگەن جاپىرالعان شومەلەلەر ەدى.

جاعىن تۇگەل اينالىپ شىقتى. قوشقار تەكەنىڭ بۇل قىلىعىنا -تەكە قوشقاردى ەرتىپ شومەلەلەردى تۇگەل اراالپ، جان
 قايران قالعانداي.

 .سۇرادى دەپ – ەدى؟ بار ءجونى نە رالۋىمىزدىڭشا ايناال توقتاماي بىرەۋىنە –
 وسى زىمىزبەنى ءبىزدىڭ كەلسە، قاسقىرالر. جاسىرىنامىز كىرىپ استىنا شومەلەنىڭ ءبىر ەندى. ءجۇرمىز تاستاپ ءىز –

لەردىڭ بارلىعىن اقتارىستىرىپ قارايدى. بىردەن وڭاي تابا قويمايدى ءبىزدى. ونىڭ ۇستىنە شومەلە جاپىرىلعان
 تەرەڭ، مۇنشالىق دوسىنىڭ. دەدى –شومەلەلەردى اقتارىپ جۇرگەندە ءشوپ يەلەرى دە كەلىپ قالماس پا ەكەن! 

 قىسىپ اتتىق دەپ –« اي!-ينااليىنا اقىلىڭنان! اي-جانىم تەكە،»: ءسۇيسىنىپ جانى اقىلىنا بولجاعىشتىق اال الدىن
 .قالدى اتىپج ۇيىقتاپ تىعىلىپ استىنا شومەلەنىڭ دە ەكەۋى. جىالدى قۇشاقتاپ دوسىن دە تەكە. جىبەردى قۇشاقتاپ

ىنە ۇست-تاڭعا جاقىن بۇل جەرگە ۇلىپ، شۋالپ، قاسقىرالر دا جەتتى. شارالعان ءىزدى قۋاالپ شومەلەلەردى استى
قوشقار مەن تەكەنى قاراي باستادى. اال كوبەڭ تاڭ اتقان كەزدە ۇلىعان شۋالعان قاسقىرالردىڭ شىعارىپ ءتىنتىپ 

ايعايىن ەستىپ ويانعان شوپشىلەر شومەلەلەردى تالقانداپ جۇرگەن قاسقىرالردى كورىپ، ايىر، تىرناۋىش، شالعىالرىن 
ەكە انىپ شۋ كوتەرگەن كەزدە ءبىر توپ قاسقىر تقولىنا ۇستاپ، ايقاي سالىپ قاسقىرالرعا ۇمتىلدى. ءدال شوپشىلەر وي

مەن قوشقار جاتقان شومەلەنى بۇزىپ، شاشا باستاپ ەدى. ەندى بىرەر قۇشاق ءشوپتى القتىرسا دىرىلدەپ جاتقان 
قوشقاردىڭ مايلى قۇيرىعىنا قاسقىردىڭ تىستەرى تيەتىن ەدى. شوپشىلەردىڭ ايعايىن ەستىسىمەن قاسقىرالر دۇركىرەپ 

 نەلدى.قاشا جو
شوپشىلەر جاقىنداپ كەلگەندە تەكە مەن قوشقار دا شومەلە استىنان شىعا كەلىپ، شوپشىلەرگە قاراي قارسى ءجۇرىپ 

جاتا قالىستى. شوپشىلەردىڭ ءبارى قاسقىرالردىڭ شومەلەلەردى نەگە -كەلىپ الدارىنا بوتاداي بوزداپ جىالپ جاتا
 لىپ ەڭىرەگەن قوشقار مەن تەكەنى اياپ كەتتى.تالقانداپ جۇرگەن سەبەبىن ەندى ءتۇسىندى. ەگى

 ۇرىپ،ت شال ءبىر دەدى – قوسايىق، ەشكىگە مەن قوي اپارىپ اۋىلعا بوالر، قۇتى مالدىڭ. تيمەيىك ەكەۋىنە بۇل –
 تاعزىم يزەپ باس كەلىپ الدىنا شالدىڭ سالىپ، ويناق تىيىپ، جاسىن دەرەۋ تەكە مەن قوشقار ەستىگەندە وسىنى
 .ەتىستى

 ءبىر اعىت دەدى –اي، مىنا جانۋارالر ەستى ەكەن عوي، ايتقانعا ءتۇسىنىپ تۇر عوي. تيمەيىك سورلىالرعا، -رىماپى –
 .يزەدى باس كەلىپ دا بۇعان سەزىممەن قۋانىشتى سالىپ، ويناق دا تاعى تەكە مەن قوشقار. ءشوپشى

ەندە ەركەلەتىپ، جاتقان قوستارىنا ەرتىپ اكەلگشوپشىلەردىڭ قوشقار مەن تەكەنى باسىنان سيپاپ ارقاالرىنان قاعىپ 
 ونداعى قالعان شوپشىلەردىڭ ءبىرى:

 ۇراۋس ۇرىپ شارق سورلىالر. عوي قوشقارى مەن تەكەسى كەمپىردىڭ مەن شال اقشوقىداعى مىناالرىڭ اۋ،-ويباي –
ى رەت الى ءبىرىنششىقق قاشىپ مەكەنىنەن وسكەن-تۋىپ كۇنى سول تەكە مەن قوشقار. دەدى – ءجۇر، ىزدەپ سالىپ
 قاتەرسىز، االڭسىز راقاتتانىپ ۇيىقتاپ ەدى.-قاۋىپ
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ەرتەڭىندە شوپشىلەر اۋىلعا اكەلىپ ەكەۋىن دە قويعا قوسىپ جىبەردى، ارتىنان شال مەن كەمپىرگە جەتكىزىپ بەردى. 
 ى.شال تەكە تاۋىپ اكەلگەن ءدارى شوپتەن جازىلىپ، بۇالر بۇرىنعىشا تىنىش ءومىر سۇرە بەرد

 . ەكى قوي192
ەكى قوي بىرىگىپ جولداس بولىسىپتى، داالعا بارىپ داالدان ءبىر قاسقىردىڭ باسىن تاۋىپ الىسىپتى. سونان سوڭ 
ۇيلەرىنە قايتىسىپ كەلە جاتىپ جولدا ءبىر ۇيگە كەز كەلىپ قالىسىپتى. ىشىنە كىرىپ كەلسە، ءۇيدىڭ ءىشى تولعان 

اش بولعان سوڭ كەلگەن قويعا مەيلىنشە قۋانىپ قاي جەرگە وتىرعىزارىن قاسقىر ەكەن. سول قاسقىرالر وزدەرى 
بىلىسپەيدى. بۇالردى كورىپ قويالر ءىستىڭ جامان بولعانىن بايقاسىپ، الگى قويدىڭ بىرەۋى تۇرىپ، بىرەۋىنە ايتادى: 

ى الىپ كەلىپ ستبا ىبىرەۋ سوندا. دەيدى –، «مەنىڭ قارىنىم اشتى كەشەگى سويعان قاسقىردىڭ باسىن الىپ كەلشى»
 ىمۇنداع ساعان با از – ايتادى، دەگەندە –سەن بۇل باستى جەپ قوياسىڭ، مەن نەنى جەيمىن؟ »تۇرىپ ايتادى: 

 دە وزىء باستىڭ بۇل جالعىز ماعان جەرمىز، ەكەۋىمىز دا سويامىز سەمىزىرەگىن تاڭداپ قاسقىرالر؟ تۇرعان تولىپ
 .دەيدى – بوالدى، از

قاسقىرالر سوندا مۇنى ەستي ساال مەيلىنشە قورقىسىپ كەتىپ، ساسقاندارىنان ۇيدەن ءبىرىنىڭ ارتىنان ءبىرى شىعىپ 
 قاشىپ كەتىپ قالعان سوڭ، ايتىلمىش ۇيگە ەكى قوي يە بولىپ قالعان ەكەن دەيدى. 

 
 
 ( 28ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 395
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 ءسويتىپ امالى تاۋسىلعان سامۇرىق، سايتان تورعايعا كەلەدى.
 سايتان تورعاي:

 ءسىز قۇتىلعانمىن، قارىزىمنان ايتىپ الدەقاشان مەن! سامۇرىق ۋا، –
يىقسىز قاۋقارسىزدا، س»ەلەڭ قىلمادىڭىز، مەنى مەنسىنبەدىڭىز، دەنەم كىشكەنە، قاۋىرسىنىم قىسقا بولعاندىقتان 

دەپ سوزىمە قۇالق اسپادىڭىز. ءتىپتى ماردىمسىز ىسكە بوال مەنى اۋرەلەدىڭ، ءوز « بىردەڭەنىڭ قولىنان نە كەلەدى
ىنە ىزدەيسىڭ دەپ ءوزىمدى جازعىردىڭىز. ال بۇگىن ءسىزدىڭ باالڭدى ءوزىڭ جاقسى قاراساڭ بولماي ما، مەنى نەس

بۇل ءىسىڭىز ماردىمسىز ءىس بولماي اركىمدى ءبىر قىجىرتىپ جۇرگەنىڭىز نە؟ ايداھاردىڭ ۇياڭىزدى قۇالتىپ، 
جۇمىرتقاڭىزدى شاعىپ كەتكەنى كەلەلى ءىس بولىپ، تاستىشقاننىڭ مەنىڭ ەكى بىردەي جۇمىرتقامدى جەپ كەتكەنى 

لەسىز ءىس بولعانى ما؟ ءبىز سايتان تورعايالر ءشوپ اراسىنا ۇيا سالىپ، سول جەردە جۇمىرتقااليمىز. مەن ءۇش كە
جۇمىرتقا تاۋىپپىن، ونىڭ ۇستىنە جەر دۇنيەنى كەزىپ، داالدان جەم ىزدەيمىن. ءسىزدىڭ جۇمىرتقاڭىز بايتەرەكتىڭ 

قارايمىن دەسەڭىز ءبىز سىقىلدى ناشارالردان كورى سىزگە  باسىندا تۇرسا، ونىڭ ۇستىنە بىرەۋ عانا تۇرسا، جاقسى
كوپ وڭايعا تۇسپەي مە؟ ءوزىڭىز نەگە جاقسى قاراماعانسىز؟ مەن ءوز كەزىندە كىشكەنە ءىس دەپ وتىرعانىڭىز 

 .دەيدى –ناسىرعا شاۋىپ كەتسە، ونى مەنەن كورمەيسىز عوي دەپ الدەقاشان كەسەتىپ ايتىپ ەدىم عوي، 
 ۇيالعانىنان جەرگە كىرىپ كەتە جازداعان سامۇرىق سۇمىرەيىپ، ءوز جونىنە كەتىپتى.مۇنى ەستىپ 

 . ەكى ءيتتىڭ دوستىعى123
 بۇرىنعى ۋاقىتتا داۋلەتى اسقان، سۋداي تاسقان، كوڭىلى جاي، ءتورت تۇلىگى ساي ءبىر باي بولىپتى.

 –ەبى پ وتپەكشىمىن. تورتكوز قويعانىنىڭ سەبول بايدىڭ ءوز يتتەرىن تورتكوز، مويناق قويعاندىقتارىن ءتۇسىندىرى
ولعان. ب سارعىشى ەكى كولەمىندەي كوزىنىڭ ۇستىندە كوزىنىڭ ەكى اق-جالعىز بولىپ، قارا-قاپ دەنەسى باسقا

شاقىرعان ۋاقىتتا قۇيرىعىن بۇلعاڭداتىپ، باسىن تومەن سالىپ، ەركەلەپ كەلگەندە، كوزىنىڭ ۇستىڭگى جاعىنداعى ەكى 
 تالىپ، قوسارالنىپ كورىنەتىن دە جايتى بولسا كەرەك.قالى قابات

ويناق ق بولعانسىن ما ايناالسى موينىنىڭ قارا، دەنەسى باسقا دا ونىڭ –ءبىر ءيتىن مويناق قويۋىنىڭ سەبەبى  
 قويىپتى.

ولسا قورانى بال ەندە بۇل ەكى ءيتتىڭ تەكتىلىگى، كۇندىز كىسىگە جارباقتاپ، ارسىلداپ استە ۇرمەسە كەرەك. تۇندە 
شىر اينالىپ، قاسقىر، ۇرى دەگەنگە مال بەرمەگەن. بۇالردىڭ مۇنداي تەكتى، مۇنداي ساق بولعاندىعىنا يەسى رازى 

 بولىپ، تاماقتارىن توياۋ قىلىپ، قاتىندارىنا ايقايشى بولىپ:
 اد جاعى كورگەندىكتەن جاقسى دەپ، – ما؟ قۇيدىڭدار تاماق تورتكوزگە ما؟ قۇيدىڭدار تاماق مويناققا انا وي، –

 .ەدى سەنبەۋشى
 اپ،قاقت كۇنگە كۇپىسىن دا قويشىالر جۋساپ، كەلىپ، قوراعا دە ءبارى مالداردىڭ –ءبىر كۇنى ءتۇس مەزگىلى  

ن كەلىپ، جيىننان اتپە-توماالق، ويىن-ساندا داۋىسى ءبىر شىعىپ، بايالر دا توي-دەپ، اندا« شايت»قويدىڭ شەتىندە 
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ن، ۇيدىڭ اراسىندا وزدەرىنىڭ ادەمى جۇرىسىمە-كەلىنشەك، بوزباالالر دا ءۇي-اتتارىن بايالتتىرىپ، قىز والر دا ءتۇسىپ
كوز قاعىسىپ قىلمىڭداسىپ، ءارقايسىنا وزدەرىنىڭ تۇرمىستارى، جۇرگەن جۇرىستەرى ءبىر ءتۇرلى قىزىقتى، ءبىر 

 ءتۇرلى كوڭىلدى بولىپ جۇرمەكتە ەدى.
دە ءوز قىزىعى وزىنە، ءوز تۇرمىسى وزىنە، والر دا كوڭىلدى، تاماعى توق، كۇنشۋاقتا،  سول ۋاقىتتا ەكى توبەتتىڭ

 بىرىنە قاراما قارسى جاتىپ، ءوزارا اڭگىمەگە كىرەدى.-اس ءۇيدىڭ ەسىگىنىڭ الدىندا بىر
بىتىرمەستەن  ىجاقسىلىق پەن جاماندىق جاعىنان سويلەسىپ، وزدەرىنشە والردىڭ قانداي بوالتىندىقتارىن تەكسەرىپ، ون

جومارتتىق جاعىنان سويلەسىپ، ونى بىتىرمەستەن ساراڭدىق جاعىنان وزدەرىنىڭ تاۋسىلمايتىن قۇرعاق سوزدەرىمەن 
بىردەڭەنىڭ باسىن، ءبىردىڭ اياعىن شاتىپ، اقىرىندا ساندىراقتاپ كەلىپ، ارازدىق پەن تاتۋلىققا تۇسەدى. سول ۋاقىتتا 

 ءدىلمارسىپ مويناق ايتادى:
 يتوبەلەسپە ەكەۋمىز وسى جانە ما؟ بار نارسە جاقسى تاتۋلىقتان دۇنيەدە تۇرسام، ويالپ مەن وسى رتكوز،تو –

زدى بىرىمىزگە جىلى شىرايىمى-ارتىسامىز، جوق نارسەگە ۇرىسامىز، بىرت نارسەگە جوق ما؟ بوالر كۇنىمىز جۇرەتىن
، كۇندە توبەلەس، وسىمەنەن شاشىمىز اعاراتىن كۇلىپ جۇرمەيمىز. كۇندە ۇرىس-ءبىر كورسەتپەيمىز. ءبىر ويناپ

بولدى. بولىمسىزعا تاالسا كەتەمىز دە، ەكى ورتادا ەكەۋمىزگە دە جوق، ونى قۇتپان كەلىپ، الىپ قاشىپ اكەتەدى. 
قاراپ تۇرسام، وسى بىزدەن باسقا جولدىاياق، ءبورىباسار ءبارى دە ىنتىماقشىل، ءبىرىنىڭ اۋزىنان ءبىرى جىرىپ 

ەكەۋمىز دە سوالر سياقتى ىنتىماقشىل بولىپ، از نارسەگە تاالسپاي، ءبولىپ جەپ جانە التى كۇن اشارشىلىق  جەيدى.
كورسەك تە ءبىرىمىز جوقتا ءبىرىمىز تاماق ىشپەي، شىن دوسشىلىققا كوڭىلىمىزدى بەرسەك، ءبىرىمىزدىڭ قابىرعامىزعا 

 دەپ –مايمىز با؟ وسى سوزىمە نە ايتاسىڭ؟ جولداسىم! ءبىرىمىز قاراپ، كۇننىڭ قاالي وتكەندىگىن بىلمەي قال
 .توقتاتادى ءسوزىن

سول ۋاقىتتا تورتكوز اياقتى كوسىلتىپ، قۇيرىقتى بۇلعاڭداتىپ، قاباقتى اشىپ، مويناقتىڭ ءسوزى شىن ىشىنە كىرىپ 
 كەتكەندەي بولىپ، مىنا ءسوزدى باستايدى.

 لىپبو ۇرىسقاق ءوزىمىزدىڭ وسى دە مەن ماسەلە، قاراالتىن ءبىرىنشى. ءسوز ايتارلىق ابدەن مۇنىڭ موينەكە، –
ز ىزگە نە جەتپەيدى، تاماعىمىەكەۋىم وسى. ەدىم ويالۋشى دا ءارقاشان وزىم-وزىمنەن دەپ قااليشا بۇل كەتكەنىمىزگە

انۋعا اس دەمەي، تتوق، وركەنىڭ وسكىر يەمىز ءتىپتى قاباعىمىزعا قاراپ، سوكپەي، سوقپاي، قۇرمەتتەيدى! راسىن ر
جۇرگەنىمىز.  اق-قىزىل شەكە بولىپ-بوال ما؟ كىنانىڭ ءبارى وزىمىزدەن، رەنىشكە تۇرمايتىن از نارسەگە تاالسىپ، قىپ

جانجال ءتىپتى بولعان ەمەس. اتانىڭ جولىن -بابامىزدا دا مۇنداي اراسىندا ۇرىس-ويالپ قاراسام، بۇرىنعى وتكەن اتا
 –بى قاراستىرىپ كەلگەندە، سول كەشە بابامىزدىڭ جولىنان تۋرا جول تابا االمىز با، ەي؟ قۋماي، االعايمىز با؟ ءتۇ

 .ءبىتىردى ءسوزىن دەپ
دەگەن  «ال ەندى دوس بواليىق»ال، ەندى مۇنىڭ سوزىنە مويناق تا ماڭىزدانىپ، كوزىن تىگىپ، قۇيرىقتى قىسىپ، 

 ىن دەسە، ونىڭ ەبىن تابا الماي، تورتكوزدەن قورقىپ تۇرعاندا،ءسوزدى ايتۋ كومەيىنە ءبىر كەلىپ، ءبىر قايتىپ، كەتەي
ن قۇشاقتاپ، بىرى-دەپ، تورتكوز مويناقتىڭ موينىنان قۇشاقتاپ االدى. ەكەۋى ءبىر« دوس بولعاننىڭ بەلگىسى، مىنە»

پ، تاس يىەكەۋمىزدىڭ دوستىعىمىزدى ەندى ەشكىم ايىرا الماس، تاۋ كۇ»ايماالپ، بەتتەرىنە بەتتەرىن تيگىزىپ: 
 تىقتىڭدوس ۋادەلەسىپ، سەرتتەسىپ، دەپ، –، «جانسا دا ايرىلماسپىز. اشتان ولسەك تە تاماق جاعىنا تاالسپاسپىز

رعاندا، اس ۇيدەن القتىرىلعان ءبىر مايلى ومىرتقا ەكەۋىنىڭ قاسىنا كەلىپ، توپ ەتە تۇ الماي ايىرىال كۇشتىلىگىنەن
اق ۇمتىالدى. تۋرا قاتار سۇيەكتى -قاالدى. مايلى سۇيەك كورگەنسىن تۇرۋعا بولماي، ەكەۋى دە قۇشاقتى جازىپ اال

-ءبىرىن –نشا ىقتىڭ كۇشتىلىگى سوبىرىنە قيماي ارىلداسا بارىپ، جۇلقىالسا باستايدى. دوست-كەلىپ تىستەسىپ، بىر
 .ۇشادى اسپانعا بولىپ، دودا-دودا جۇندەرى زاردابىنان تارتقان تىستەپ بىرى

داۋىستارىن ەستىپ، جولدىاياق، قۇتپان، سىرتتان جۇگىرىپ كەلە اربىرەۋىن ءبىر جۇلقىپ، بۇرقىراعان ءجۇنىن ودان 
اشىپ، جەپ، تامام ەتتى. شۋىلداعان داۋىستان قوي ۇركىپ، ءارى بۇرقىراتىپ، تاالسقان ومىرتقاسىن قۇتپان الىپ ق

 قويدىڭ شەتىندە جاتقان قويشىالر جۇگىرىپ يتتەردى سويىلداپ، ۇستەرىنە سۋ قۇيىپ ءجۇرىپ، زورعا ايىرىسادى.
 وسى زاماندا شىن كوڭىلىمەن بوالتىن دوستىق تۇرمىستا از ۇشىرايدى. بۇگىن دوس بولىپ، ەرتەڭىنە توبەلەسەتىندەر

 جوق ەمەس، سوندىقتان وسىنداي تۇرمىس )قالىڭ ەل( اراسىندا ۇشىرامايدى دەپ ايتا المايمىن.
 . ءيتتىڭ سىنشىسى124

ءبىر شايقوجا دەگەن ادامنىڭ مايتابان اتتى ءبىر ۇلكەن قارا توبەتى ءوزى ساق بولسا كەرەك. سول شايقوجانىڭ  
كەلگەن ەشكىم جوق بولسا، قارا جولعا بارىپ، تاپ جولدىڭ  ۇيىنە بىرەۋ جاقىنداسا، ونى كەلىپ ابااليدى. جاقىن

قاسىنا جاتادى. ءبىر كۇنى سول مايتابان سول جولدا جاتسا، ەرقوجا دەگەن ادامنىڭ مايلىاياق اتتى ءبىر كوك توبەت 
ادا جولعا ريا، مەن ودان بارىپ سۇراپ كەلەيىن. نە تۋ»ءيتى سول مايتاباننىڭ كۇندە جولعا بارىپ جاتقانىن كورىپ: ء

 ەپك قاسىنا. باردى مايلىاياق وعان جاتقاندا، جولدا مايتابان سوندا. كەلەدى ويعا دەگەن –« بارىپ جاتادى ەكەن؟
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 قامايلىاياق مايتابان سوندا. دەپ – «جاتاسىڭ؟ كەلىپ جولعا تۋرادان نە وسى مايتابان، بولساڭ، سەن»: سۇرادى
شا ادام سەن بولساڭ قاالي»سوندا مايلىاياق مايتاباننان سۇرادى: «. تۇرامىن سىناپ باالسىن ادام بولسام مەن»: ايتتى

جاقسى ادام ماعان جاقىن كەلگەندە، اۋالق تارتىپ »سوندا مايتابان مايلىاياققا ايتتى: «. باالسىن سىناپ تۇراسىڭ؟
ەن ايقايالپ، قولدا تاياعى بار اينالىپ، ۇندەمەي ءوتىپ كەتە بەرەدى. جامان ادام ماعان جاقىن كەلمەي، اناداي جەرد

بولسا، سول تاياقتى اال ماعان قاراي جۇگىرەدى. سول ۋاقىتتا مەن تۇرىپ، جولدان كەيىن بارىپ اناۋمەن دە ۇرىسىپ 
 تەدى،و ادام جاقسى نەشە جولمەنەن وسى كۇندە ءبىر ءسويتىپ،. دەپ –قويامىن، مەن بولسام سەنىڭ نەڭدى الدىم؟ 

ءسويتىپ، مايتابان مايلىاياققا وسى ءسوزدى ايتتى. ءسويتىپ، «. ى، سونى مەن ءبىلىپ تۇرامىندوتە ادام جامان نەشە
 ءيتتىڭ دە سىنشىسى بوالدى ەكەن.

 . تازى مەن ەلىك125
 .دەيدى –، «اۋرە بولما، سەن ماعان ەشقاشان جەتە المايسىڭ»تازى ەلىكتى قۋىپ كەلەدى. ەلىك تازىعا: 

 نەگە؟ –
 ەيدىد –مەن ءوز ءومىرىمدى ساقتاۋ ءۇشىن قاشىپ كەلەم. سەن مەنى ءوز يەڭە جاعىنۋ ءۇشىن قۋىپ كەلەسىڭ، − 
 .ەلىك
 . ارىستان كۇشىگىن اسىراعان مىسىق126
ءبىر مىسىق قاڭعىرىپ ءجۇرىپ، اناسى ءولىپ قالعان ارىستاننىڭ كۇشىگىنە كەز بوالدى. مىسىق كۇشىكتى باۋىرىنا  

پ اسىرايدى. ارىستان ءوسىپ، ازۋلى جىرتقىش اڭ بولىپ، ءوز ازىعىن ءوزى تاباتىن حالگە جەتەدى. ءبىر باسىپ، ەمىزى
كۇنى اشىققان ارىستان ءوزىن اسىراعان مىسىقتى جەمەك بوالدى. مىسىق ونىڭ بۇل ويىن سەزىپ، ورمەلەپ اعاش 

 باسىنا شىعىپ كەتەدى.
ي ىستىقسىڭ. بار قىلىقتاردى ۇيرەتكەندە، اعاشقا انامدا تۋعان سەن نماعا! اسىراۋشىم ەمىزىپ ءسۇتىن اق مەنىڭ و، –

 .دەيدى –ورمەلەۋدى نەگە ۇيرەتپەگەنسىڭ؟ 
 .مىسىق سوندا دەپتى – ەدى، دەگەنىم بوالر كەرەك قىسىلعاندا –

 . مىسىق پەن قويان127
ۋمىز اجىراسپايتىن دوس ەكە»جاز كۇنىندە مىسىق پەن قويان كەز كەلىپ ەكەۋى سويلەسەدى. قويان ايتادى: 

 ڭنىڭباالالرى سەنىڭ باالالرىمدى مەنىڭ. بولدى جاقسى بولسا والي»: ايتادى مىسىق سوندا. دەپتى –، «بواللىق
 ۇندەك باالالرىنا مىسىق. جۇرەدى جاتىپ بىرگە جونەلتىپ باالالرىن ەكەۋى. دەيدى – ،«بارايىق الىپ ۇستىنە

 ار بەرىپ كۇن كورىپ ءجۇرىپتى. ءبىر كۇنى مىسىق ءبىرش-ءشوپ قويان. بەرەدى اكەلىپ تىستەپ قىرعاۋىل كەكىلىك،
قۇستى اڭداۋسىزدان قارماپ الىپ تىرىدەي ۇياسىنا الىپ كەلەدى. قۇستى ۇشىپ كەتپەسى ءۇشىن قانات، قۇيرىعىن 

ىقجان، مىس»ايتادى:  بەرى جورعاالتىپ ويناپ، جەمەيدى. ونى قويان كورىپ-قىرقىپ باالالرىنا بەرەدى. باالالرى ارى
مىناۋ جۋاس ايۋان ەكەن، باالالردىڭ ىشىنە قوسىپ قويا تۇرىپ، مەنىڭ باالالرىمنىڭ كوزى اشىلعاندا وسىنداي قىلىپ 

 داالعا ەكەۋى ەرتەسىنە. قويىپتى قوسىپ دەپ «ماقۇل» قيماي ءتىلىن دوسىنىڭ مىسىق. دەپتى –، «ويناتايىق
بورى باالسى »قالعانىن ءولتىرىپ، كەتە بەرىپتى. ماقال: ء جەپ، تويعانشا ءبارىن باالالرىن ەكەۋىنىڭ قۇس. كەتىپتى

 .«بولماس يت –
 . كۇشىك پەن مىسىق128

 قارنى اشقان كۇشىك تاۋدا قاڭعىپ جۇرگەندە، قاسقىر جۇگىرىپ كەلىپ:
 .دەيدى –! جەيمىن سەنى مەن كۇشىك، –
 .دەيدى – جەرسىڭ، ڭسو سونان تويعىز، مەنى اۋەلى! قوي كوكەشىم، قوي، –
 سيىردى توپ ءبىر جاتىپ، كەلە بىرگە ەكەۋى. دەپتى –جارايدى، جارايدى، مەنىڭ سوڭىمنان قالماي ەرە بەر،  –

 :ايتتى قاراپ جولداسىنا ءوزىنىڭ قاسقىر. كورىپتى
 :ىايتت كۇشىك سوندا. دەيدى – ەكەن؟ قانداي قۇيرىعىم ءھام اۋزىم قۇالقتارىم، كوزدەرىم، مەنىڭ قاراشى، ماعان –
ڭ ەكى كوزىڭ شوقتاي قىزارىپ جايناعان، ەكى قۇالعىڭ جىميعان، اۋزىڭ ارانداي اشىلعان، قۇيرىعىڭ ارتقى سەنى –

 .دەيدى –اياقتارىڭنىڭ اراسىندا قىستىرىلىپ، جاس شىبىقتاي بولىپ مايىسقان 
 .قاسقىر دەيدى – قارا، سونى ەكەنمىن، قىالر نە مەن ەندى –

بارىپ ءبىر بۇزاۋدىڭ تاماعىنا بارىپ جابىسىپ، تۇنشىقتىرىپ ءولتىرىپ، كۇشىكتى دە تويعىزىپ ءھام ءوزى شاپشىپ 
 دە تويدى.

 ىككۇش. قالىپتى كەتىپ جورتىپ، جەلە قاسقىر دەپ، –! بول قوش جەمەيمىن، ەتىڭدى سەنىڭ تويدىم، مەن –
سوڭ، قاڭعىپ  ىشى پىسقانء اقىرىندا. جاتىپتى تويىپ ەتكە تەگىن كۇندەي ءۇش قالىپ، قاسىندا جەمتىگىنىڭ بۇزاۋدىڭ

 جۇرمەككە شىققان ەدى، ءبىر اش مىسىققا كەز بولىپتى. ول مىسىققا ايتتى:
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 .دەيدى –! جەيمىن سەنى مەن مىسىق، –
 .دەيدى – جەرسىڭ، سوڭ سونان تويعىز، اۋەلى قوي، كۇشىگىم، قوي، –
 تۇيەگە كەلىپتى. كۇشىك ايتتى: توپ ءبىر بۇالر سوڭ ءبىرازدان. دەپتى – ءجۇر، بىرگە مەنىمەن جارايدى، –
 .دەيدى – ەكەن؟ قانداي قۇيرىعىم ءھام اۋزىم قۇالقتارىم، كوزدەرىم، مەنىڭ قاراشى، ماعان مىسىق، –
 ءھام قتاپساال ءتىلىڭ اڭقيىپ، اۋزىڭ تۇر، سالپايىپ قۇالقتارىڭ تۇر، بوزارىپ كوزىڭ سەنىڭ ايتاسىڭ، نەسىن –

 . سوندا بۇعان كۇشىك ايتتى:دەيدى – تۇر، سالبىراپ قۇيرىعىڭ
 دەگەندە، تىستەيىن اياعىنان تۇيەنىڭ ءبىر بارىپ، جۇگىرىپ كۇشىك. دەپتى –! كور ەكەنمىن، قىالر نە مەن ەندى –

 :ايتىپتى مىسىق سوندا. قاتىپتى سەسپەي ارادا سول كۇشىك تەپكەندە، باسقا تۇرىپ دالدەپ مۇنى تۇيە
ەگە الىڭە قاراماي قيىن ىسكە قولىڭدى سوزاسىڭ! سەن ەشقاشان قاسقىر بوال ن سەن! ماقتانشاق ماقتانشاق، ءاي، –

 .دەپتى –المايسىڭ. ەندى سەنىڭ ەتىڭدى مەن جەيمىن، 
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ت ن ۋاقىتتا ايۋانداردىڭ ءبارى وعان قۇرمەبۇرىنعى زاماندا ايۋانداردىڭ ءوزىنىڭ اراسىندا پاتشاسى بولعان. پاتشا كەلگە
ىمىن، مەن جەر جۇزىندەگى ايۋاننىڭ پاتشاس»قىلىپ تۇراتىن بولعان. ءبىر كۇنى مىسىق تۇلكىگە قوناققا بارادى داعى: 

. ادىبار قاسقىرعا مەن ايۋ ىزدەپ سويىس بۇعان تۇلكى. قىالدى جارلىق تۇلكىگە دەپ –، «ماعان سويىس اپكەل
ەپ، د« ماعان سويىس تاپ»ندەگى ايۋانداردىڭ پاتشاسى كەلىپ، جۇزى جەر ءبۇتىن ۇيىمە مەنىڭ»: دىايتا والرعا

 لىپا ۇستاپ قويدى ءبىر قاسقىر مەن ايۋ. ايتادى قاسقىرعا مەن ايۋ دەپ –، «جارلىق قىلدى، سويىس بەرىڭدەر
 :ايتادى تۇلكى ەندى. بەرگەن قوي ءبىر دەپ – ،«بەر سويىسقا قويدى وسى ما،»ء: كەلىپ

 قىزىل.-سويىپ بەرىڭدەر، مەن بارۋعا قورقام. ءتۇسى تەگى جامان، كوزى قىپ بارىپ بىرەۋىڭ سەندەر –
 كىنىڭتۇل دەپ –، «سەن ءوزىڭ بارىپ سويىپ بەر، بىزدەن گورى از دا بولسا تانىسىپ قالدىڭ»ايۋ مەن قاسقىر: 

ن، پاتشانىڭ ەيدى ەكەج قاالي پاتشا» ۋاقىتتا بولعان دايىن. پىسىرەدى سويىپ، قويدى بارىپ تۇلكى. جىبەرەدى ءوزىن
دەپ، ايۋ اعاش باسىنا شىعىپ وتىرادى. قاسقىر اعاشتىڭ جانىنداعى شوپكە جاسىرىنادى. تۇلكى « جەگەنىن كورەمىز

سە رجۇلىپ جەپ جاتسا، جانىنداعى ءشوپ استىندا ءبىر نا-ەتتى ءپىسىرىپ، پاتشانى شاقىرادى. مىسىق ەتتى جۇلىپ
قيمىلداي باستايدى. مىسىق تىشقان الۋعا ۇيرەنىپ قالعان ەمەس پە، ءشوپ ۇستىنە سەكىرىپ مىنگەندە، قاسقىر تۇرا 

 اشاع مىسىق سوڭ سونان. جوعاالدى قاراماستان ارتىنا-الدى دەپ –، «پاتشا ءبىزدى كورگەن ەكەن»كەپ قاشادى. 
كەن دەپ، كەلە جاتىر ە ولتىرگەلى مەنى ايۋ شىققاندا، جۇگىرىپ باسىنا اعاش كورىپ، نارسەنى قيمىلداعان باسىنداعى

 ول دا اعاش باسىنان ءتۇسىپ قاشادى. سوالي قىلىپ، مىسىق الداپ سويىسىن جەپ، ۇيىنە قايتادى.
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رادى. پ االدى. مىسىقتى شاقىەكەۋى دوس بولىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى ماقتا قىز ءۇيىن جيناپ جۇرسە، ءبىر مەيىز تاۋى
. ىقوياد جەپ ءوزى مەيىزدى دەپ، – ،«كەلمە كەلمەسەڭ،» سوسىن كەلمەيدى، –كەلمەيدى، شاقىرادى  –شاقىرادى 

: ايتادى مىسىق سوسىن. ايتپايدى قىز ماقتا. سۇرايدى دەپ – شاقىردىڭ؟ نەگە –: كەلىپ مىسىق سوڭ بولعان جەپ
 اتىقتىق مىسىق. دەيدى –، «االمىن كەسىپ قۇيرىعىڭدى مەن»: قىز ماقتا. دەيدى – ،«توگەم قاتىعىڭدى ەندەشە»

: قىز اقتام سوسىن. دەيدى – ،«بەرشى قۇيرىعىمدى اپا، اپا،». االدى كەسىپ قۇيرىعىن مىسىقتىڭ قىز ماقتا. توگەدى
 دەيدى، – ،«بەرشى قاتىق ماعان سيىر،-سيىر». بارادى سيىرعا مىسىق. دەيدى – ،«بەر تولەپ قاتىعىمدى مەنىڭ»

 ،اعاش»: بارىپ اعاشقا مىسىق. دەيدى –، «ڭ قارنىم اشىپ تۇر، ماعان جاپىراق اكەلىپ بەرمەنى»: ايتادى سيىر
 ،«بەرەمىن جاپىراق اكەلسەڭ، سۋ تۇرمىن، شولدەپ مەن»: ايتادى اعاش. دەيدى – «!بەرشى جاپىراعىڭدى اعاش،

. دەيدى –، «اعان سۋ بەرشىم قىزدار، قىزدار،»: كورىپ قىزداردى جاتقان اكەلە سۋ جاتسا، بارا سۋعا. دەيدى –
 ۇكەنشى،د اي،». بارادى دۇكەنگە مىسىق. دەيدى – ،«بەرەمىز سۋ ساعان ءبىز بەرسەڭ، اكەلىپ ساعىز بىزگە»: قىزدار
 تاۋىق،»: بارادى تاۋىققا مىسىق. دەيدى – ،«بەر تۇقىم ماعان»: دۇكەنشى. دەيدى – ،«بەرشى ساعىز ماعان

، «بىزگە ءدان اكەلىپ بەرسەڭ، ءبىز ساعان تۇقىم بەرەمىز»ەيدى. تاۋىقتار ايتادى: د – ،«بەرشى تۇقىم ماعان تاۋىق،
 قمىسى. كورەدى تىشقاندى جاتقان قازىپ ءىن ءبىر جاتسا، بارا دەپ – ،«قىالمىن نە ەندى»: مىسىق. دەيدى –

ىر باتپان ۇيىمدە ءب»نان: قورىققانى تىشقان. دەيدى – ،«بار؟ نە ۇيىڭدە ايت، بارىندا جانىڭ»: قورقىتىپ تىشقاندى
 ىسۋ ءبىر بارىپ، ۇيىنە تىشقان. دەيدى – ،«بەر تارى ۋىس ءبىر ماعان»: ايتادى مىسىق. دەيدى –، «تارىم بار

 كەنشىدۇ بەرەدى، دۇكەنشىگە اپارىپ تۇقىمدى بەرەدى، تۇقىم تاۋىق بەرەدى، تاۋىققا اپارىپ تارىنى. بەرەدى تارى
پ قىزدارعا بەرەدى، قىزدار سۋ بەرەدى، سۋدى اپارىپ اعاشقا بەرەدى، اعاش جاپىراعىن اپارى ساعىزدى بەرەدى، ساعىز

بەرەدى. جاپىراقتى اپارىپ سيىرعا بەرەدى، سيىر قاتىق بەرەدى، قاتىقتى اپارىپ ماقتا قىزعا بەرەدى. ماقتا قىز مىسىقتىڭ 
 رەدى.قۇيرىعىن بە
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اراالرىنداعى ايتىستاردى ءبىتىرىپ، ارازدىقتارىنا اعالىق ەتۋ ءۇشىن ارىستان اڭ اتاۋلىنى ارالداعى االڭعا جيادى. 
 تاعىالردىڭ تارتىپ العانى مەن ازۋلىالردىڭ ايداپ العانىن ايتا كەلگەن اڭدار ادام ايتقىسىز كوپ ەدى.

 لۇپ ەتكەن قوياندار توبى دا تاالي ارىزدارىن اال كەلىسەدى.-ق جۇرەگى ءلۇپۇلكەن قۇالعى ۇدىرەيگەن، قورقا
قويانقۇالقتاۋ كەلگەن قايقى قۇيرىق تيىندەر توبىنىڭ جانىندا وتىرعان قوساياق پەن اقكىس تە، قۇندىز دا قۇر االقان 

ز توبى ارقاالپ كەلگەنىن ايالسىكەلىپ وتىرماسا كەرەك. جازىقسىز جازا كورەتىن بوكەن، جيرەن جورعا جۇپار، قۇالن 
 ايتۋعا اسىعىپ وتىرادى.

سارىلىگى ايتىلىپ جۇرەتىن االسا عانا ساركىستەر توبى والردان انتەك ارىرەك ورىنعا وتىرادى. -يتپەن ارى
ايناالسىنداعىالردى الىمسىنباعانداي ادەيى ايبارالنا كەلگەن ايۋالردىڭ ويىندا دا كۇدىك جاتادى. والر يكەمسىز 

 دەنەلەرىمەن توپاس قوزعالىپ، باسقاالردىڭ ءور جاعىنان ورىن االدى.
نى تاققا تاعدىر مە»دەيتىن ارىستان « ايعا شاپقان اجارلىڭمىن»ايناالنىڭ اپشىسىن قۋىرىپ، ازۋلىالردىڭ اراسىندا 

ى. تان تۇسپەي وتىراددەپ تاكاپپارالنا قاراپ، جيىن مىنبەسىنە ارنالعان جارتاس« جاراتقان، تاعىمنان تايارىم جوق
تور تورەنىكى، توبە توردەگىنىكى، توبە باسى »اڭدارعا اقىرىن ايتاتىن ءسوزدى اقىرىپ ايتاتىن ونىڭ تۇسىنەن ء

 دەگەن ۇرەي شىعىپ، اڭداردىڭ اراسىن اراالپ جۇرگەن سەكىلدەنەدى.« توبەلەرىڭدى شاينايدى
توپتى  دەپ« ڭ باالسى الدىعا، باسقانىڭ باالسى بارىنااتانى»ارىستاننىڭ قاسىندا جامباستاي جاتقان جولبارىس 

 ساندا گۇر ەتىپ قويادى.-وتىرعىزىپ جۇرگەن تۇلكىگە اندا
سيرەك مۇرتى ەدىرەيىپ، ساق قۇالعى قۇيقىلجي ەستىگەن تۇلكى جولبارىستىڭ جارلىعىن بۇلجىتپاي اتقارادى. الدىنداعى 

لمەي، توپتان شىعا بەرۋىن جىعىپ، تەبىنگىدەي كوكاال توستىگىن ارقارالر مەن تاۋتەكەدەن، ەلىكتەن ايرىلعىسى كە
وپتىڭ كوكجالدىڭ تۇقىمى ك»قىلعىماي جۇتقىسى كەلىپ وتىرعان قاسقىردى شۇقشيعان كوزىنەن اڭعارعان تۇلكى: 

 .قويادى اۋىستىرىپ جاعىنا اياق ايۋالردىڭ دەپ، –، «كوركى ەمەس پە؟ اتانىڭ باالسى الدىعا
ڭ قۇالعى ەدىرەيگەن شۇباالڭ قۇيرىقتى تىك دەپ –، «انىماعانىمەن قاسقىردى ەلدىڭ ءبارى تانيدىقاسقىر ەلدى ت»

 كوكشىل وڭىنە قالعانداردىڭ ءبارى بۇرىال قاراسادى.
 .ىرمايدىشاق اشۋ ارقارالر كەلگەنىنە قۇيرىقتىڭ قارا ورنىنا قاسقىردىڭ دەپ، –، «ومىرى ءبىردىڭ ءورىسى ءبىر»ء 

 ارتى ابدەن جيىلىپ بولعاننان كەيىن ءماجىلىس باستالدى.-الدىاڭداردىڭ 
 ارلىق اسپاعان قۇس باسىپ، جان نەمەسە قيىردان ايداالداعى ءبىرىڭدى ورماننان، ءبىرىڭدى قوپادان، ءبىرىڭدى –

 وتىرمىن، رتىپشاقى ادەيى جۇرتىنان ەسكى ەلدىڭ سىلىمتىكتەرىڭدى سەكىلدى تۇلكى قاپتالىنان، قايداعى-قاي تاۋدىڭ
حانىڭ »ىستان اڭداردى كوزىمەن ءبىر شولىپ شىعىپ. ار قوزعالعان ەرىنە ورنىنان باستايدى ءسوزىن دەپ –

مەن قايىرىمسىز حان بولعىم كەلمەيدى. اراالرىڭدا ايتىلماي »دەپ، « قايىرىمسىز بولسا، قاۋىمىڭدى قايعى باسادى
جەرىمدە جەكسۇرىننىڭ بولۋى مەنىڭ ابىرويىما كىر كەلتىرەدى...  جۇرگەن ارمان بولسا اقتارىڭدار! ەلىمدە وزبىردىڭ،

جۋاندىق قىلعاننىڭ جۇلىنىن ۇزەم، وزبىرلىق قىلعاننىڭ ومىرتقاسىن وپىرام، مۇنان كەيىن ايۋ ارقار المايتىن، قاسقىر 
اۋىمدارى باسقا حانداردىڭ ق قاراقۇيرىققا قارامايتىن، قويان قورالنبايتىن ءومىر ورناتام... بۇل وزگەلەرگە ونەگە بولىپ،

ماعان كەلەتىن بوالدى. كوڭىلدەر كوتەرىلىپ، كۇدىكتەر كۇل بوالدى. مەن تەكەنىڭ العىن تەنتەك جەپ، تەنتەكتىڭ 
جەگەنگە كونە المايمىن، بەرسە قولىنان، بەرمەسە جولىنان جەيتىندەردىڭ، اڭقاۋالردان الداپ السا، « تەكتى»العىن 

 «.تىنداردىڭ، الداعىنى ارباپ السا، ايناالنى جايپاپ االتىنداردىڭ تۇقىمىن قۇرتاماساۋالردان الىسىپ اال
 !اقتارىڭدار ارماندارىڭدى –
 !..ءۇشىن ادىلەت –
 .توقتاتادى ۇرانمەن اياعىن ءسوزىنىڭ دەپ –! بواليىن ءتىرى مەن باقتارىڭا –

ى ارىستاننىڭ سوزىنە قوشامەت بىلدىرگىسى كەلگەن قايسجۋان مويىنى ازەر بۇرىلىپ، اششى داۋسى القىمىنا شىققان 
 ءبىر اڭدار:

 سىزسىز سەلەۋ دە سەلك ەتپەيدى.ء –
 ...اليىق دا ايتقانىڭىزعا اتىڭىز ايگىلى الەمگە –
 .مايموڭكەلەدى دەسىپ – كەتتىك، تا ۇمىتىپ دەگەندى «ادىلەتسىز» بەرى بولعاننان پاتشا ءسىز –
ىڭدى اتاۋدان راڭدا سۇيگەن باسىلىققا توبە. مەڭگەرسىن سول ءىستى سايالڭدار، باسى توبە جيىنعا بۇگىنگى وندا –

 وشكىسىك تارتىبىنە كۇن جيىنىنىڭ دەيدى –بۇرىستى باقىالپ، جوتادا عانا وتىرايىن، -تارتىنباڭدار... مەن قيسىق
 .ادالسىپ ارىستان كەلگەن

 تىرتەەس وزىنە ارىستاننىڭ تۇلكى، دەيدى – بولسىن، ءوزى ارىستاننىڭ جوق، سايالرىمىز قارانى تۇرعاندا حان –
 .داۋىستاپ
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 –كورگەن كوركىنە دە ريزا، ءوزى اڭداردىڭ ساتىنە جارالعان سەركە ءارى سەرىسى، مەنىڭشە بۇعى بولسىن،  –
 ىنبىرەۋ قابالننىڭ مەن سىلەۋسىن قاسقىر، وتىرعان ويدا دەگەن كەلەدى وزىمە اتاسام تومەندە وزىمنەن دەيدى،
ن اتاۋ دەرتى ءوزى-ەمى كوپ ايۋدى ايتپايدى. ەسىوكت بيىك، ورەسى والردان ويالپ، دەپ بەرەدى سىلكىلەسە ايتسام،

 بولسا دا، اۋزى بارمايدى. باسقاالردىڭ اۋزىنان ءوز اتىم شىعا ما ەكەن دەپ تە دامەلەنەدى...
قپايىنا كونبەيدى، ءوز الدىنا جۇرگەن، باسقاالرداي ءزابىرلى دە ارىستانمەن تەرەزەسى تەڭ، قا»ءبىرسىپىرا اڭدار  

رىنبەي السىن ە-دەپ ۇلكەن تۇمسىعىن ءالسىن« ەمەس، جاس اعاشتىڭ جاپىراعى مەن ءتاتتى جەمىستەردى عانا جەيدى
 كوتەرىپ تۇرعان ءپىلدى ۇسىنادى... ءبىراق وعان جولبارىس قارسى شىعادى.

قيىرى جوق داۋدىڭ تورەلىگىن مەڭگەرەتىن تۇيە ءوزىنىڭ ءادىل -اڭعا كەلە جاتقان ۇشى-جىلعا جيىلىپ، اڭنان-جىلدان
 تورەسىن كۇتەدى. بوالشاق ۇلىق ءالى ۇيعارىال قويمايدى.

قابىالن قاسقىردى ايتسا، قاراقۇيرىق قارسى بوالدى. ايۋ جولبارىستى ايتايىن دەسە، ەرتەڭگى كۇنى يتجىعىس تۇسەدى. 
ندى ايتايىن دەسە، ول ءبارىنىڭ ايتقانىنا كونەدى. قوياننىڭ ءوزىن كورسەتەتىن ەشكىم جوق. ءبارى جيىلىپ قويا

 قالعاندارى بىرىگىپ سۋىردى ۇسىنايىق دەسە، ايۋ ونى التى قابات الىستان االدى دەگەن ءپاتۋا تابادى.
اجايىپ ءبىر اڭ اراالرىنا كەلە سونىمەن، توبە باسىلىققا اڭدار ەشكىمدى اتاي الماي تۇرعاندا، كۇتپەگەن جەردەن ع

 قالدى.
قىزىل، االسا بويىنا انتەك ارتىعىراق بىتكەن تىك مۇرتتارىن دامىلسىز قوزعاعان الگى اڭ وتىرعانداردىڭ -ءوڭى قىپ 

بارىنە دە ماڭعازدانا قارايدى. ونى ەشكىم تاني المايدى. شەگىر كوزىن شەكشيتە قاراعان قوناق سۇلۋ مۇرتىن شيراتىپ 
اق ارىستان وتىرعان جارتاستىڭ باسىنداعى ۇشقاتقا شىعىپ االدى دا، استىندا وتىرعان -ويادى. ول كەلە ساالتا ق

ساندا ەڭكەيە قاراپ قويادى... باۋىر جۇنىنەن تامشىالعان قىزىلعا جابىال -ارىستان مەن جولبارىسقا الىمسىنباعانداي اندا
دەپ « ىم؟بۇنىسى ك»بىرلەرىنە -ىعىپ العانىنا قايران قالىسادى. بىرقاراپ وتىرعان اڭدار ونىڭ ارىستاننان جوعارى ش

 ىمداسىپ تا قويادى.
ىندەگى دەسەدى كەيبىرى، ۇست« بويى بيتتەي بولعاندا قورىقپايتىن ۇلكەن جۇرەگى قاي جەرىنە سيىپ تۇر ەكەن؟»

 قىزىلى سىلكىنگەن سايىن توگىلگەن كىشكەنە قوناق وتىرعان ۇشقاتىنان تۇسپەيدى.
توبە باسىلىقتى بىرەۋلەرى قىزعانىپ، بىرەۋلەرى قولعا تۇسەرە الماي وتىرعان اڭدار اياعىندا الگى اراالرىنا كەلگەن 

 اڭعا ماقۇل بولىسادى.
اۋزى التى قارىس ارىستان مەن جارلىعى جاندى االتىن جولبارىستان الدە قايدا ءالسىز كەلگەن، ءتۇسى جىلى قوناقتان 

قانى سورعاالپ جۇرسە، قالپى قۋرامايتىن نەتكەن كەرەمەت، »سپىز دەپ وياليدى. بىرەۋلەرى: ەشكىمى ءزابىر شەكپە
 .دەسەدى –، «الدە باعىمىزعا كەلگەن اۋليە مە...

ومىرىندە كورمەگەن اڭنىڭ وزىنەن جوعارى وتىرۋعا قاالي باتىلى بارعانىنا قايران قالعان ارىستان دا ونى تارپا 
 شارعا تۇتاس تورەلىك ەتىپ-سونىمەن توبە باسى بولىپ سايالنعان كىشكەنە قوناق داۋباسسالۋدان جاسقانادى. 

 شىعادى. ءبىراق كۇڭكىل از بولمايدى.
كۇندەر ءوتىپ تاعى ءبىر جيىن بولعاندا، اڭدار ونىڭ الدىنا جانە جيىالدى. ول جارتاسقا شىعىپ ۇيعارىلعان ۇكىمدەردى 

بىر سىمپىس قۇيرىق سۋىر تۇرا جونەلەدى. توبە باسى ءوزىن توبەسىنە كىشكەنە ء-وقىپ تۇرعاندا الدىنان كىپ
كوتەرىپ وتىرعان اڭدار مەن الدىنداعى جۇمىستى، تورەلىكتى ۇمىتىپ، مىنبەدەن ىتىپ ءتۇسىپ سونى قۋا جونەلەدى. 

تتەن قورىققانىنان پ، يالعاشىندا اڭعارماعان ازۋلىالر ونىڭ كىم ەكەنىن سوندا عانا بىلىسەدى. سىرشىنىڭ شەلەگىنە ءتۇسى
 ۇشقاتتىڭ باسىنا قاشىپ شىققان مىسىق ەكەن.

وتارالپ قۋىپ، كەيدە قاندى سورپا بولىپ ءجۇرىپ االتىن ازىقتارى الدىنا كەلگەندە ءتىسى قىشىپ، ءىشى شۋىلداپ 
 لعاشقى حابارىاق تاپ بەرىسەدى. مۇنىڭ دا ا-وتىرعان ازۋلىالرعا بۇل اسپاننان تۇسكەن ءسات ەدى. ءبارى تاباندا

اق قاسقىرعا ارقاردى كورسەتىپ، ىم قاعىپ قالدى. توڭىرەك لەزدە -تۇلكىدەن بوالدى. ول توبە باسى ىتقي بەرگەندە
وپاش ارپالىس ق-شىڭعىرعان داۋىسقا، اقىرعان ايعايعا، كۇرىلدەگەن ۇنگە توالدى. قويۋ شاڭ شىعىپ، قاتتى ءدۇبىر اپاش

 باستالدى.
دا  نونا پە، ەمەس قابىالن تەگى. ەدىم شوشىپ باستاعاننان وڭا ءوڭى قۇرعىردىڭ. ارتادىت تەگىنە ازۋ تەرىس –
دەپ قوياندى سايالماعان ەكەنبىز. تاعىالر تاعىلىعىن قويسا، قويان قورقاقتىعىن « قورقاقتى قۋا بەرسە باتىر بوالدى»

 .ەستىلەدى داۋىستار جاتقان بارا وكىنىپ دەپ –قويار ەدى، 
 وندىرە دەپ – وڭسىن، قايدان باسىمىز توبە بولعاندا، ارىستان پاتشامىز –باسىمىراق شىققانى:بارىنەن 

 اق ءوز قولىمەن ءبىتىرىپ الۋعا انت ەتكەن سوڭعى سوزدەرى بوالدى.-الماعان ارىزدارىن ارىستان مەن توبە باسسىز
 . جالقاۋ مىسىق132
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ى توق بولعان سوڭ، قيمىلداۋعا ەرىنىپتى. جالقاۋالنعانى سونشا، ءبىر ءۇيدىڭ مىسىعى بەيقام ءومىر ءسۇرىپتى. قارن 
 ءتىپتى تۇمسىعىنىڭ استىنان جورعاالپ ءوتىپ بارا جاتقان تىشقاندى ۇستاۋعا دا قۇلقى سوقپاپتى.

 اقىر تىشقان:
 .بولىپتى مازاقتايتىن دەپ، – ماۋباس، ءبىزدىڭ –
ۇش قاپ بيدايدى ۇيىنە كىرگىزىپ قويىپ، ءوزى سىرتقا شىعىپ كەتەدى. سول كەزدە قاپ -ءبىر كۇنى قوجاسى ەكى 

 جۇمعانشا قاپتىڭ تاستالقانىن شىعارىپتى.-تۇستان الپ قويىپتى. كوزدى اشىپ-تولى استىققا تىشقاندار تۇس
اپتىڭ مازاسىز تىقىردان ويانىپ كەتەدى. سوندا ق جىلى جەردە پىرىلداپ ۇيىقتاپ جاتقان مىسىق تىنىمسىز سىتىرالعان

ءجىبىن بىتىرالتا قىرقىپ، ءداندى كۇتىرلەتە كۇيسەپ جۇرگەن تىشقانداردى كورەدى دە، وجىرايا قاراپ قويىپ، جاتا 
 بەرەدى.

 جىبەرۋگە قۋىپ تىشقانداردى تۇرىپ، ورنىنان. قوزعالمايدى دە، دەيدى – مە؟ جۇرسىڭدەر جەپ تاماق ءا، –
 !..بەرسىن جەي قويشى، ءاي، –. رىنەدىە
ءبىر كەزدە ۇيگە كىرىپ كەلگەن قوجاسى تەسىلگەن قاپتى، شاشىلىپ جاتقان ءداندى كورەدى دە، ماناۋراپ جاتقان  

 مىسىققا جەتىپ بارادى.
 ەنسىڭەك المايدى ۇستاي دا تىشقانداردى ۇرى كىرگەن ۇيگە ءتىپتى جۇرسەم، سەنىپ دەپ عوي بار سەن ۇيدە مەن –

 ايعاتوع ايازدا سارى ساقىلداعان دەپ، – قۇتىاليىن، تاستاپ اپارىپ توعايعا دا ودان. باعامىن نەسىنە سەنى. عوي
 .تاستاپتى اپارىپ

 اق قارعا ورانعان توعاي ىشىندە ءبۇرىسىپ تۇرعان مىسىقتى كورگەن ساۋىسقان:
 قار اۋمىن قانە، ەكەنسىڭ؟ قايتەر ەندى. ەرىندىڭ دا اۋالۋعا تىشقان. سەمىردىڭ اسقا دايىن جاتىپ، ۇيدە جىلى –

 .كۇلىپتى سىقىلىقتاي دەپ، –! قويشى جەي تاۋىپ تاماق توعايدان باسقان
 . مىسىق پەن تىشقاندار133

 مىسىق ءبىر كۇنى تىشقانداردى قوناققا شاقىرىپ حابارالندىرىپتى. تىشقاندار حابارالندىرۋدى تاپسىرىپ العان سوڭ:
 قوناققا نەعىپ بۇگىن. ەدى جاۋ قىلىشتاسقان زبەنبى مىسىق –

باسىنا  بارىسادى. مىسىق قوناققا اقىرى قاۋىپتەنىپ، دەپ –شاقىراتىن دوس بوال قالدى، ءبىر سۇمدىق بار ما، قاالي؟ 
 قارسى الىپ، الدارىنان شىعىپ، ۇلكەن قوشامەت كورسەتىپ:« قوناقتى»سالدەسىن وراپ، 

 .ءبىلدىرىپتى قۇرمەت دەپ – شىعىڭدار، تورگە كىرىڭدەر، ۇيگە قوناقتار –
 داستارقان جايىپ، تاماقتارىن الدارىنا قويعان سوڭ، مىسىق تاماعىن قىرىنىپ:

 اق الىڭدار، وتكەندە ەل دە بولدىق، جاۋ دا بولدىق.تام قوناقتار، –
 ىلدىرىپ،ءب رازدىقتارىن يزەسىپ، ارىنباست قۋسىرىپ، قول تىشقاندار. دەيدى –وتكەن ءوتتى، ەندى قايتاالمايىق، 

 ەنتەسك كەمىرگەن، جەگەن، تىشقان: مىسىق سوڭ، جيىلعان داستارقان جەپ-ىشىپ تاماقتارىن. ايتادى راقىمەت
دى جيناپ اكەلىپ، تىشقانداردىڭ الدىنا قويىپ، مۇنى كىم ىستەگەندىگىن، كىم جاۋاپكەر ەكەندىگىن سۇراعاندا، زاتتار

رى دەگەندەي، تۇمسىقتا« بىز»بۇلىنگەن زاتقا ءبىر، مىسىققا ءبىر قاراپ، داۋىسىن شىعارا الماي، ء»تىشقاندار: 
 جىبىرالسىپتى. سوندا مىسىق ورنىنان اتىپ تۇرىپ، ەسىكتى تارس جاۋىپ الىپ، سالدەسىن جۇلىپ تاستاپ:

 استادىم،ب باياعىمدى تاستادىم، ەمدىسالد اق مەن. بولمايدى كەشىرۋگە اۋىر، قىلمىستارىڭ سەندەردىڭ تىشقاندار، –
 بولىپ «ىندايشاقىرعان قوناققا تىشقاندى مىسىقتىڭ» اۋزىندا ەل بەرى سودان. قىرىپتى شەتىنەن تىشقانداردى دەپ –

 ەسىن دەيتىن اڭىز تاراپتى.جۇرم
 . مىسىق پەن تىشقاندار134

 ءبىر كۇنى، مىسىق تىشقاندارعا: 
 ەتۋ قۇلشىلىق قۇدايعا باستاپ بۇگىننەن. بولدىم سوپى ۇلكەن مەن –

 .ايتىپتى ۋاعىز دەپ –جونىندە شاريعات سويلەيمىن، بارلىعىڭ كەلىپ تىڭداڭدار! 
 تىشقاندار كەڭەسىپ:

 بولدىم دەپتى، ەت جەمەسە، ەندى نەنى قورەك ەتەدى سوپى جىرتقىش بۇل –
 .ىپتىكەلىس بايالمعا دەگەن –ەكەن، سۇراپ ۇعايىق، الدانىپ قالمايىق، 

 والر مىسىققا كەلىپ وسى جايلى سۇراپتى. مىسىق:
 ءشوپ جەپ، باالۋسا بوكتەرىنەن تاۋ قويعامىن، جەۋدى ەت الدەقاشان مەن –

 .بەرەدى جاۋاپ دەپ –باسىنداعى شىق سۋىن ءىشىپ، كۇنەلتەتىن بولعام، 
 مىسىقتى ءتاڭىر جولىن ۇستاپ، جاقسى سوپى بولىپتى دەپ ۇققان

 ونان شاريعات ەستۋگە كەلەدى. تىشقاندار تۇگەل
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 مىسىق سوپىلىق كيىمىن كيىپ، ۇلكەن ساالۋاتپەن مىنبەگە شىعادى دا، قان
 جوسىق سويلەيدى.-توكپەۋ، ەت جەمەۋ جايلى ءبىرتاالي دالەل ايتىپ، ءجون
 تارماعاي ەسىككە-مىسىق شاريعات سويلەپ بولعان سوڭ، تىشقاندار جاپا

 مىنبەدەن قارعىپ ءتۇسىپ، ەڭ ارتتاعى تىشقاندى تارپا باس سالىپ جەپ قويادى.ۇمتىالدى. وسى ورايدا مىسىق 
مىسىق ءار كۇنى شاريعات ايتىپ، ءار كۇنى ءبىر تىشقان جەپ جايبىراقات جاتا بەرەدى. ال، تىشقاندار ءوزىنىڭ 

 ۇرىپ:يىلىپ كەڭەس قكۇنگە ازايىپ بارا جاتقانىن كورىپ سەزىكتەنە باستايدى. سونان والر ءبىر جەرگە ج-كۇننەن
 -كۇننەن نەگە قاتارىمىز ايتپەسە سول، جۇرگەن جەتىپ تۇبىمىزگە ءبىزدىڭ –

 .كەلەدى بايالمعا دەگەن–كۇنگە سەلدىرەپ بارادى، ەڭ جاقسىسى ونىڭ دارەتىن تەكسەرىپ كورەيىك، 
 تىشقاندار كەلىپ اڭديدى. ول امسە دارەتىن كورسەتپەي كۇلمەن جاۋىپ

كەن. ول كەتكەننەن كەيىن تىشقاندار كۇلدى اشىپ ونىڭ دارەتىن قارايدى دا، ىشىنەن ءبىرسىپىرا تاستاپ وتىرادى ە
 بوعىنا اراالسقان تىشقان جۇندەرىن بايقايدى. تىشقاندار بۇل ءىستىڭ سىرىن بىلەدى.

 باياعىسىنشا مىسىقتىڭ شاريعاتىن ەستۋگە-كەلەسى كۇنى تىشقاندار ءباز
اريعات سوپى، تاقسىر، ش»تۋدان بۇرىن ءبىر تىشقاندى ۋاكىل ەتىپ مىسىققا ساالدى. ول: كەلەدى. ءبىراق شاريعات اي

ايتىپ كوپ اۋرەلەندىڭىز، ءبىز سىزگە مويىنعا اساتىن ءبىر قوڭىراۋ تارتۋ ەتەيىك، ويتكەنى ءسىز اۋليە، ۇلى سوپىسىز، 
يبا -، ءوز قۇرمەتىمىزدى ءبىلدىرىپ، ادەپءسىز بۇل قوڭىراۋدى اسىپ الساڭىز، قايدا بارساڭىز دا ءبىز حابارالنىپ

 .دەيدى –، «ساقتاپ جۇرەتىن بوالمىز
 مۇنى ەستىپ قۋانعان مىسىق قوڭىراۋدى موينىنا اسىپ االدى.

شاريعاتتى ايتىپ بولعاننان كەيىن ول وقشاۋالنىپ ەڭ ارتتا قالعان تىشقانعا تاپ بەرەدى. ءبىراق ول مىنبەدەن اتىلعان 
موينىنداعى قوڭىراۋ داڭىلداپ كەتەدى. مۇنى ەستىگەن تىشقاندار ارت جاعىنا جالت قارايدى. ءسويتىپ، كەزدە ونىڭ 

 مىسىقتىڭ شىن كەسپىرى ءپاش بوالدى. تىشقاندار وعان:
 سودان .دەيدى –ىڭ وتىرىك ەكەن! دوعار ەندى ونىڭدى، سەنىڭ شاريعاتىڭدى كىم تىڭداسىن؟! شاريعات سەنىڭ –

 .بوالدى تىڭدامايتىن شاريعاتىن ونىڭ رتىشقاندا باستاپ
 . قۇمىرسقا135

 ءبىر قۇمىرسقا ءوز يلەۋىندە توبىنان ءبولىنىپ، سول ماڭداعى ارا، قوڭىز سەكىلدى جاندىكتەرمەن دوس بولىپتى. 
بەرى اۋرەلەنىپ، ءداندى -جەم ىزدەپ شىققان قۇمىرسقا جول ۇستىنەن ءبىر ءدان تاۋىپ الىپتى. جالعىز ءوزى ارى

 رنىنان قوزعالتا الماپتى. سونان سوڭ كومەك سۇراۋ ءۇشىن الگى قاناتتى دوستارىن ىزدەيدى.و
 گۇلگە قونىپ، شىرىن جيناپ جۇرگەن اراعا جولىعادى-ءبىر ۋاقىتتا گۇلدەن 
 .دىتىنەو دەپ –م، ءبىر ءدان تاۋىپ الىپ ەدىم، جالعىز ءوزىم كوتەرە الماعانىم. ماعان كومەكتەسىپ جىبەرشى، دوسى –
 وي،ع سوالي سواليى. قويىپتى كونبەي ارا دەپ – عوي، جاتىرمىن ىستەپ جۇمىس دە مەن با، تۇرسىڭ كورمەي –

 تاۋىپ االدى. قوڭىزدى ەندى ول. كەتىپتى ءجۇرىپ ءارى قۇمىرسقا دەپ، مەيلى
 ول ءمان جايدى ايتىپ، كومەك سۇراپتى.

 .بارادى كەتە ۇشىپ ىزىڭداپ قوڭىز دەپ، – المايمىن، قىال ەش ەڭبەگىمدى ءوز ءۇشىن سەن –
دوستارىنان كۇدەر ۇزگەن قۇمىرسقا مۇڭايىپ قايتىپ كەلە جاتادى. جولدا ءوزىنىڭ يلەۋلەستەرىمەن ۇشىراسىپ قاالدى. 

 والر مۇنىڭ ءتۇرىن كورىپ:
 .سۇرايدى ءجونىن دەپ، – ءجۇرسىڭ؟ ىستەپ نە –

 ايتىپ بەرەدى:جالعىز قۇمىرسقا ءوزىنىڭ باسىنان كەشكەنىن 
. ەتەدىك الىپ ءارى كوتەرىسىپ، ءدانىن قۇمىرسقانىڭ دا، جۇباتادى يلەۋلەستەرى دەپ، – سول، دەگەن جالعىزدىق –

 .قوسىالدى قايتا ۇيىرىنە قۇمىرسقا
 دەگەن ەكەن سوندا ءبىر كارى قۇمىرسقا.« جاڭا دوستىڭ ءقادىرى ەسكى دوسقا جەتپەيدى»

 . قۇمىرسقانىڭ قاناعاتى136
 قۇمىرسقانىڭ ءتىلىن بىلەدى ەكەن.-جانۋارالردىڭ، قۇرت-ەرتەدە ءبىر دانىشپان كىسى بولىپتى. ول كىسى جان

ءبىر كۇنى الگى دانىشپان جوالۋشىالپ كەلە جاتىپتى. جارتى جولعا كەلگەندە ات شالدىرىپ، دەم الىپ وتىرسا،  
 ى جەردەن كوتەرىپ االدى دا، االقانىنا سالىپ تۇرىپ:كىشكەنتاي ءبىر قۇمىرسقانىڭ ءدان تاسىپ جۇرگەنىن كورەدى. ون

 .سۇرايدى دەپ – باراسىڭ؟ الىپ قايدا ءداندى ايتشى، قۇمىرسقا، قانە، –
 ى:سۇرايد ادام. قۇمىرسقا دەيدى – اپارامىن، يلەۋىمە –
 قايتەسىڭ؟ ونى –
 :ادام. قۇمىرسقا دەيدى – ساقتايمىن، كەيىنگە –
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 .سۇرايدى دەپ – با؟ جينايسىڭ كوپ –
 قۇمىرسقا ءوز شارۋاسىنىڭ جايىن بىاليشا باياندايدى:

 .نجاتامى تىنىعىپ قاپەرسىز قاننەن قىستىگۇنى دا، جينايمىن ازىعىمدى جەيتىن ىستەپ، جۇمىس جازداي –
 دانىشپان قۇمىرسقانى شىر اينالدىرا قاراي باستادى:

 ۇلكەن؟ نەگە باسىڭ –
 .وياليمىن كوپ سويلەپ، از –
 قىلدىرىقتاي؟ نەگە بەلىڭ –
 .ەمەسپىن قوماعاي –
 جەيسىڭ؟ ءدان قانشا جىلىنا –
 ...جەيمىن ءدان ءبىر –
 بە؟ ەتەسىڭ قاناعات سوعان –
 ر اش قالماي ما؟ قاناعات كەرەك قوي!قۇمىرسقاال باسقا بەتىندەگى جەر بەرسەم، جەي كوپ ودان –

سۇيسىنگەن دانىشپان ونى سىناپ كورمەك بوالدى. قوراپقا ءبىر ءدان قۇمىرسقانىڭ اقىلىنا، قاناعاتىنا، كورەگەندىگىنە 
 ساالدى دا، قۇمىرسقانى سوعان قوسا قامايدى. سونان سوڭ سۋ تيمەيتىن ءبىر جايلى جەرگە ورناالستىرادى.

. تىپرەسكە قۇمىرسقاعا دانىشپان دەيدى –ەيىن كەلەمىن. ءدانىڭ بار جەيتىن، قامسىز جاتا بەر، ك جىلدان ءبىر –
 .كەلەدى بىلگىسى ۇنەمدەيتىنىن قاالي ازىقتى قۇمىرسقانىڭ وسىاليشا

ءبىر جىل وتكەن سوڭ دانىشپان الگى قۇمىرسقاعا قايتا وراالدى. ءوزى قويىپ كەتكەن جەردەن قوراپتى تاۋىپ االدى.  
تىرىسىن بىلمەك بولىپ، قوراپتى اشادى. قاراسا، قۇمىرسقا ءتىرى ەكەن. قاسىنا قالدىرعان جالعىز -قۇمىرسقانىڭ ءولى

 ن دانىشپان:ءداننىڭ جارتىسىن عانا جەپتى. بۇعان تاڭدانعا
وي. مىنا ع ەدىڭ دەپ جەيمىن ءدان ءبىر جىلىنا سەن –. نيەتپەن بىلمەك سەبەبىن مۇنىڭ دەپتى – قۇمىرسقا، ەي، –

 ءداندى نەگە تۇگەل جەمەي، جارتىسىن قالدىرعانسىڭ؟ نە سەبەپتەن سونشا ۇنەمدەدىڭ؟
 سوندا قۇمىرسقا بىالي دەپتى:

. تىڭكەت قاماپ سالىپ، قوراپقا مەنى بولساڭ سەن ال. راس ول جەيمىن، انءد ءبىر جىلىنا مەن دۇرىس، ايتقانىڭ –
ل قاماۋدان بوساتۋدى ۇمىتىپ كەتسەڭ، تاعى دا ءبىر جىل قاماۋدا جاتاتىن بۇ مەنى سەن ەگەر. المايمىن شىعا سىرتقا

 ەدىم. ءبىر ءداندى تۇگەل جەپ قويسام، اشتان ولەتىن ەدىم. سونى ويالپ، قاناعات ەتتىم.
دانىشپان قۇمىرسقانىڭ شىدامدىلىعى مەن تاستاي بەرىك قاناعاتىنا قايران قالىپتى. ونى قاماپ كەتكەنىنىڭ قيانات 

 بولعانىن، ازاپقا سالعانىن ەندى ءتۇسىنىپ:
 .ەنەك جىبەرگەن بوساتىپ قاماۋدان قۇمىرسقانى دە، دەپتى –! كەشىر بولماپتى، دۇرىس ىستەگەنىم مەنىڭ –

 دانىشپان قاناعاتتىڭ قاسيەتىن ادام باالسىنا ۇيرەتىپتى.سودان كەيىن 
 . حان مەن قۇمىرسقاالر137

 پاراساتتى، ءدىلمار ادام سانايدى ەكەن.-وزى الەمدەگى اسقان اقىل-باياعى زاماندا ءبىر حان ءوتىپتى. ءوزىن
تىرىپتى. جارشى، حابارشىالر شاپ جاققا-ءبىر كۇنى حان قالىڭ نوكەرىن شۇبىرتىپ، ساياتقا شىعۋعا ازىرلەنىپتى. جان 
قۇمىرسقاعا، كىشكەنە جاندىكتەرگە ايتىڭدار، ون كۇنگە دەيىن ىندەرىنەن شىقپاسىن. ايتپەسە ءبىزدىڭ اتتارىمىز -قۇرت»

 .تاراتىپتى حابار دەگەن –« تاپتاپ ولتىرەدى!
لدارىنا بولسا، الگى حاندى ءوز اۋى بۇل حاباردى ەستىگەن سوڭ ۇساق جاندىكتەر ىندەرىنە تىعىلىپتى. ال قۇمىرسقاالر

 سىياپات كورسەتپەك بوالدى.-ءبىر قوندىرىپ، سىي
 حان قالىڭ قولمەن اڭعا شىعادى. كەلە جاتىپ، قۇمىرسقاالردىڭ جول توسىپ، توپتاسىپ تۇرعانىن كورەدى.

. انح دەيدى – شوعىر؟ قىلعان نە بۇل ەدى؟ پە بەرىلمەپ حابار دەپ تىعىلسىن ىنىنە ءبارى قۇمىرسقاالردىڭ –
 :سۇرايدى ءجون الىپ، شاقىرتىپ پاتشاسىن قۇمىرسقا سوڭ كەلگەن تاياپ. قاالدى تاڭدانىپ دە نوكەرلەرى

 قاالي؟ تۇرعاندارىڭ جولدا توپتالىپ –
-يسى تۇنەپ، كۇن ءبىر اۋىلعا ءبىزدىڭ جوالي ءسىزدى –. پاتشاسى قۇمىرسقاالر سوندا دەپتى – تاقسىر، –

 .ەدىك تۇر توسىپ شىعىپ، الدىڭىزدان دەپ، ەكەن مە كورەر سىياپاتىمىزدى
 حان بۇعان تاڭىرقاي تۇرىپ، مىسقىلداي كۇلەدى:

-شىپكولىكتەردىڭ ى-اق شىعايىق. سوندا وسىنشاما ادام مەن ات-اي، ويالساڭدار ەتتى، ءبىز تۇنەپ-قتارىماقىما ءاي، –
 الدىڭدار ما؟..جەمىن قايدان تاۋىپ بەرەسىڭدەر؟ سونى وي

 زبەنەڭبەگىمى! پە ەمەس كول بىرىكسە، كوپ. پاتشاسى قۇمىرسقاالر دەپتى –ول جاعىنان قام جەمەڭىز، تاقسىر، 
 اليمىز!سىي ەردى
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 مۇنى ەستىگەن حان:
 ادام اماوسىنش. تاپپادىڭ ءسوز ءبىراق –. شالقاقتاپ دەپتى – ەدىم، توقتار سوزىڭە دەسەڭ، قۇدايدان ىرىزدىعىڭ –

 ەكەنسىڭ؟ تويدىرار قاالي ەڭبەگىڭمەن كولىكتى-ات مەن
تاعام قامداي الماساق، مەن -اس سىزدەرگە ەگەر – پاتشاسى، قۇمىرسقاالر دەپتى – تۇسىڭىزدەر، اتتان تاقسىر، –

 ايىپتى بواليىن.
 مۇنى قىزىق كورگەن حان كۇلە تۇرىپ:

 .كونىپتى اتتانۋعا قونىپ ءبىر دەپ، – كورەلىك، قىلعانىڭدى قارىق وندا، مەيلى –
ءسويتىپ، قۇمىرسقاالر پاتشاسى حان مەن ونىڭ نوكەرلەرىن ارنايى ازىرلەپ قويعان شاتىرالرعا باستاپ الىپ كەلىپتى.  

 قوراعا ورناالستىرىپتى.-كولىكتەرىن قورا-ات
-دىسىن، ءبىردەن نان ۇگىنبىر تۇيىر-سودان كەيىن قۇمىرسقاالر پاتشاسى بارلىق قۇمىرسقا اتاۋلىعى ءارقايسىسى ءبىر

 بىر ساباقتان جابايى جوڭىشقا الىپ كەلۋگە ءامىر بەرىپتى.-بىر باس سۇلى، ءبىر
جاققا تاراپ كەتەدى دە، ءبىرىنىڭ سوڭىنان ءبىرى كەرى -قۇمىرسقاالر ءوز پاتشاسىنىڭ جارلىعىن ورىنداۋ ءۇشىن جان
-توبە بولىپ ءۇيىلىپ قاالدى. وعان قوناقتاردىڭ ات-بەوراال باستايدى. ءبىرازدان كەيىن نان، سۇلى، جوڭىشقا تو

 كولىگى سىلقيا تويادى.
مۇنى كورگەن حان قايران قاالدى. ءوزىنىڭ اقىلى جەتپەي، ۇتىلعانىن ىشتەي سەزەدى دە، قۇمىرسقاالر پاتشاسىن 

 قاالي دا ءبىر ءسۇرىندىرۋدىڭ امالىن وياليدى.
 .سۇرايدى دەپ – ۇلكەن؟ سونشا نەگە باسىڭ سەنىڭ پاتشاسى، قۇمىرسقاالر ەي، –
 .پاتشاسى قۇمىرسقاالر بەرىپتى جاۋاپ دەپ –تاقسىر، شىعار، مولدىعى اقىلىمىزدىڭ –
 :قايىرادى اپجاۋ بايسالدى پاتشاسى قۇمىرسقاالر دا بۇعان. كەكەسىنمەن حان دەيدى –ىلدىرىقتاي؟ ق نەگە بەلىڭ ال –
 ياپاتسى-سىي زور اسا سىزگە بۇگىن. االمىز بۋىپ قىلىپ تاس بەلىمىزدى كەزدە اتقارار جۇمىستاردى اۋىر اسا –

دان مىزدىڭ تىم قىلدىرىقتاي كورىنۋى سوبەلى. العانبىز بۋىپ مىقتاپ بەلىمىزدى سوندىقتان. كەرەك كورسەتۋىمىز
 شىعار.

 شومادى. سوندا ءۋازىرى:تاماشا قاالدى. ودان ءارى نە سۇرارىن بىلمەي، ويعا -حان قۇمىرسقانىڭ تاپقىرلىعىنا تاڭ
 اسقاب پاتشاسىنا قۇمىرسقاالر. ەدىڭىز بوراتۋشى قارداي ءسوزدى قيسىندى ەدى، دارياداي اقىلىڭىز تاقسىر، –

 .اۋالپ كوڭىلىن حاننىڭ دەپتى –ىزدىڭ بولماعانى ما؟ايتارىڭ
 .توقتادىم مەن –. ءيىپ باسىن حان دەپتى – تاالسادى، جەتەسىز سوزگە جۇيەلى –

 تۇنسىز تۇرەگەلىپ، اڭعا دا شىقپاستان ۇيىنە قايتىپ كەتىپتى.-ءۇنحان 
 . قۇمىرسقا مەن ەلىك138

 قۇمىرسقا مەن ەلىك دوس بولىپتى. مۇنى بىلگەن باسقا حايۋاندار:
 دەيدى – جىرعاتادى، نەسىمەن بولىپ دوس قۇمىرسقا قوي، اقىماق ەلىك –

ى اۋزىنا جان ءشوپت-اعىزىپ كەلە جاتقانىن كورەدى. ەلىك جالماەكەن. ءبىر كۇنى سۋ ءىشىپ تۇرسا، قۇمىرسقانى سۋ 
 تىستەپ قۇمىرسقانى قۇتقارىپ الىپتى. قۇمىرسقا ەلىك دوسىنىڭ بۇل جاقسىلىعىن قايتىپ اقتاسام بوالر دەپ ءجۇرىپتى.

ءبىر كۇنى قۇمىرسقا، ءبىر اڭشىنىڭ قولىنا مىلتىق الىپ، جۋساپ جاتقان ەلىككە باسپاالپ تاياپ قالعانىن كورەدى.  
سودان قۇمىرسقا جۇگىرىپ وتىرىپ بارىپ الگى اڭشى ەلىكتى نىساناعا اال بەرگەندە، اڭشىنىڭ بالتىرىن شاعىپ االدى. 

ىن سيپاپ قالعاندا، قولىنان مىلتىعى ءتۇسىپ، اعاش سىلدىر ەتە بالتىرى شىم ەتىپ اۋىرعان اڭشى ەڭكەيىپ بالتىر
 تۇسكەندە، ەلىك ءبىلىپ زىتىپ بەرگەن ەكەن. ءسويتىپ، قۇمىرسقا دوسىنىڭ جاقسىلىعىن اقتاعان ەكەن.

 دەر، كىرپى« اپپاعىم». قارعا باالسىن 139
 دەر« جۇمساعىم»باالسىن 

 رپى مەن قارعاعا بىالي دەپ بۇيرىق قىلدى.دۇنيەنىڭ پاتشاسى سۇلەيمەن پايعامبار كى-جەر
 اسب ءۇيدىڭ قۇستى بۇل. تاپ قۇس سايرايتىن جاقسى ءبىر اراالپ، دۇنيەنى-جەر تۇندە ءبىر! بار قارعا سەن، –

 سىن!ويات داۋسىمەن سايراعان مەنى قۇس بۇل اتقاندا تاڭ. وتىرعىز قاپاسقا تۇرعان جاعىنداعى
 ەنىڭم ءدال اكەلىپ، نارسەنى بۇل تاپ، نارسە جۇمساق ءبىر ماعان ءتىنتىپ، ءجۇزىن جەردىڭ بارىپ كىرپى، سەن، –

 نارسەگە ۇلب بەتىم بەرگەندە، قاراي قاپاسقا ويانىپ، سايراعانىمەن قۇس! قوي تاياۋ بەتىمە ۇستىنە، جاستىعىمنىڭ
 .دەدى – ءتيسىن،

ەستيدى. بۇعان ءبىر دە قۇستىڭ سايراعانى جاقپايدى.  قارعا دامىل تاپپاي، كوپ جەرلەر اراالپ، قۇستاردىڭ سايراعانىن
مۇنىڭ ويالۋىنشا، بۇلبۇل، ساندۋعاش ءھام باسقا قۇستار جامان سايرايتىن كورىنەدى. داۋسى جاقسى قۇستى تابا 

زگىلدە تالىپ، شارشاپ قارعا مە تاڭ. دەپ –، «ەندى ماعان ءولىم كەلەدى عوي»الماي، قارعا سورلى قايعىردى: 
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دەپ. پاقىر اناسىن كورىپ اش باالپاندار شيقىلداپ، « باالالرىن ءبىر كورىپ، امانداسىپ كەتەيىن»ۇياسىنا قايتتى، 
قارقىلداي باستادى. بۇالردىڭ قارقىلداعانى قارعاعا سونداي جاقسى، نازىك كورىندى. بۇالردىڭ قاسىندا بۇلبۇل، 

رعا سورلى قۋانىپ، باالالرىن سۇلەيمەنگە اكەلىپ، مۇنىڭ قاپاسىنا ساندۋعاش الدەقايدا جامان سايرايتىن كورىنەدى. قا
 وتىرعىزادى.

كىرپى ءتۇنى بويى دامىل تاپپاي، جەردىڭ ءجۇزىن كەزىپ، جۇمساق نارسە ىزدەيدى، ىزدەسە دە تابا المايدى. بۇل 
اقتايدى، الدىنان شىعىپ قۇشدا شالدىعىپ، شارشاپ، ۇڭگىرىنە قايتىپ كەلەدى. پاقىر اناسىن كورىپ، مۇنىڭ باالالرى 

تىندە جەردىڭ ۇس»كىرپى دە قۇشاقتايدى. كىرپىگە باالالرىنىڭ دەنەسى سونداي جۇمساق كورىنەدى. بۇل وياليدى: 
 عىنىڭجاستى سۇلەيمەننىڭ باالالرىن كىرپى ويالماي، كوپ. دەپ –، «ءوزىمنىڭ باالالرىمنان جۇمساق نارسە بولماس

 ۇستىنە اكەلىپ قويادى.
دە دەپ، قاپاسقا قاراي بەرگەن« بۇل نە؟»اتتى. قارعانىڭ باالالرى قارقىلداپ، شيقىلداي باستايدى. سۇلەيمەن تاڭ 

مۇنىڭ بەتىنە تىكەنەكتەر كىرىپ كەتتى. قاراسا، قاپاستا قارعانىڭ باالالرى وتىر، جاستىعىنىڭ ۇستىندە كىرپىنىڭ 
 باالالرى جاتىر.

نى شاقىرىپ الىپ، بۇالردىڭ باسىن كەسۋگە بۇيرىق قىالدى. جازالى بولعان سۇلەيمەن اشۋالنىپ، قارعا مەن كىرپى
اياق قىلعاندارىن بايان ەتىپ -بەردى. ەكەۋى باستان« دات»دەدى. سۇلەيمەن « دات، تاقسىر»كىرپى مەن قارعا 

ق ءھام ن جارىوزىنە بالدان ءتاتتى، وتتان ىستىق، كۇننە-اركىمدىكى وزىنىكى»ەدى، ويعا ءتۇستى. بۇل وياليدى: 
 .جىبەرەدى بوساتىپ كىرپىنى مەن قارعا دەپ، –، «مامىقتان جۇمساق

 . قۇزعىن قارعا140
بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر قارعا كوشكەن جۇرتقا ۇشىپ كەلەدى. سول جۇرتتا كولەڭكەدە جاتىپ قالعان توقتىنى 

 كورەدى. توقتىعا ايتادى:
 .دەيدى –ىڭدى جەيمىن، كوز سەنىڭ –

 :توقتى
 شامالى، ادالدىعىڭ سەنىڭ ويتكەنى. كەل جۋىپ سۋعا اۋزىڭدى الدىمەن ءۇشىن جەۋ كوزىمدى مەنىڭ جارايدى، –

 .دەپتى – بەرەمىن، كوزىمدى ساعان مەن سوڭ سونان. ەدىڭ بىلعانىش
 قارعا ۇشىپ سۋعا بارادى، سۋعا بارىپ مىنانى ايتادى:

 .دەيدى –قاڭق، -زىما ءىلىن، مەن اۋزىمدى جۋىپ، توقتى جەيمىن قاڭقاۋ مەنىڭ سەن سۋ، –
 سۋ:
 .دەدى – جۋ، اۋزىڭدى الىپ، سۋ اكەلىپ، تاۋىپ ىدىس دا ونان ىلىنەيىن، قاالي اۋزىڭا سەنىڭ مەن –

 قارعا سىنىق اياق تاۋىپ الىپ، ونى ۇستاعا اپارادى.
 ۇستاعا شەگەلە دەپ ايتقانى:

 قاڭق...-اياق، اپارامىن سۋ، ىلەيىن سۋ، جۋامىن اۋىز، جەيمىن توقتى قاڭق شەگەلەشى ۇستا، ۇستا، –
 ۇستا:

 .دەيدى – قاالدى، بولىپ جاراقسىز ىسكە جارىلىپ ونسىز كەرەك، ءمۇيىزى بۇعىنىڭ ءۇشىن شەگەلەۋ اياقتى بۇل –
 قارعا ۇشىپ بۇعىعا بارىپ:

-ياق، ىلەيىن سۋ، جۋايىن اۋىز، جەيمىن توقتى قاڭقا شەگەلەسىن ۇستا، اپارايىن ءمۇيىز، بەرشى بۇعى، بۇعى، –
 .دەيدى –قاڭق، 
 بۇعى:

 سىرىپءتۇ قۋعىزىپ سوعان بار، يت جەردە مىناۋ دا ونان بەرمەكپىن، ءتۇسىرىپ قاالي ءمۇيىزىمدى ءوز اقىماق، وي، –
 .دەپتى – ال،

 قارعا يتكە بارىپ:
 –اڭق... ق-ىلەيىن سۋ، شايام اۋىز، جەيمىن توقتى قاڭق ۇستا، اپارامىن ءمۇيىز، ءتۇسسىن بۇعى، قۋشى يت، يت، –

 .دەدى
 يت:
 ءجۇر رسيى جەردە مىنا دەسەڭ، قۋسىن بۇعىنى سەن جوق، شامام بەرۋگە ءتۇسىرىپ قۋىپ ونى اشپىن، ءوزىم مەن –

 .دەيدى – اكەل، ءسۇتىن سونىڭ
 قارعا ۇشىپ سيىرعا بارىپ:

قۋسىن بۇعى، ءتۇسسىن ءمۇيىز، اپارايىن ۇستا، شەگەلەسىن اياق،  يت، ءىشسىن ءسۇتىڭدى، بەرشى سيىر، سيىر، –
 .دەدى –قاڭق... -ىلەيىن سۋ، جۋايىن اۋىز، جەيمىن توقتى قاڭق
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 سيىر:
 ،تويسىن دا بۇزاۋ اكەل، ورىپ سونى بار، قۇراق جەردە مىنا دەسەڭ االم ءسۇت تۇرمىن، جارىتپاي بۇزاۋىمدى مەن –
 .دەپتى – ءىشسىن، تە يت

 ۇشىپ وتىرىپ قۇراققا بارىپ ايتقانى: قارعا
 اپارامىن ۇيىز،ءم ءتۇسسىن بۇعى، قۋسىن يت، ءىشسىن ءسۇت، شىقسىن سيىر، جەسىن قۇراق، ورىلشى! قۇراق! قۇراق –

 .دەيدى –...قاڭق-قاڭق توقتى جەيمىن اۋىز، جۋايىن سۋ، ىلەيىن اياق، شەگەلەسىن ۇستا،
 قۇراق:

 .دەيدى –وزىم جۇلىنايىن با، سەن وراق تاۋىپ الىپ، ورىپ ال، -اسا وزىمنەنبولم با، ورىالم بوسقا قۇر مەن –
 قارعا ءبىر سىنىق وراقتى تاۋىپ الىپ، تاعى ۇستاعا اپارادى. ۇستاعا بارىپ مىنانى ايتادى:

 ءتۇسسىن بۇعى، قۋسىن يت، ءىشسىن ءسۇت، شىقسىن سيىر، جەسىن قۇراق، ورىلسىن وراق، سوقشى ۇستا ۇستا، –
 .دەدى –قاڭق...-ز، اپارامىن ۇستا، شەگەلەسىن اياق، ىلەمىن سۋ، جۋامىن اۋىز، جەيمىن توقتى قاڭقمۇيىء

 تىستەپ اۋزىمەن سۇعىپ، باسىن كومىرگە قارعا. جۇمساپتى دەپ – اكەل، كومىردى انا بولسا، والي جارايدى، –
 .ەكەن العان كەسىپ باسىن ۇستا جاتقاندا، الىپ
 باالسى. قارعا مەن 141

 ونداس. دەگەن –، «ادام باالسى ءبىزدىڭ دۇشپانىمىز، ساق بولىڭدار، ەكى شوقىپ ءبىر قاراڭدار»قارعا باالسىنا: 
 .دەگەن – ،«بە ولەمىز اشتان قاراعاندا ەكى شوقىپ ءبىر قاراماي، ءبىر شوقىپ ەكى»: باالسى
 ندا باالسى ايتقان:سو گەن،دە –، «ادام باالسى ۇراتىن تاسىن قوينىنا تىعىپ جۇرەدى»قارعا: 

 .دەگەن – ما؟ بولماي جۇرسە ۇستاپ قولىنا سالعانشا، قونىشىنا مەن قوينى تاستى –
 . قارعانىڭ بوسپەلىگى142

ان اق جەمىن تاۋىپ جەۋگە شىعىپتى. جولشىباي ءبىر قارعا وع-الشىننىڭ باالپانى توپشىسى قاتىپ، ۇيادان ۇشقان سوڭ
 العاش باۋىن ۇيرەكتىڭ باالپانىمەن اشقان الشىن ولجاسىن قارعاعا بايالپتى. قىزىلشى بولىپ ەرسە كەرەك.

كوكتەن تىلەگەنىن جەردەن تاپقان قارعا بارلىعىن جاپىرىپ تاستاعانداي ەكى يىنىنەن دەم الىپ، الگى ۇيرەكتىڭ 
 باالپانىن ۇياسىنا الىپ كەلىپتى.

 تارماسا-تاالسا باالپاندارى دەپ، –ساق ەدى، جۇم كەننەت ەتى ءتوس الدىڭ، قايتىپ مۇنى ءتاتتى، دەگەن نە –
 :قارعا سوندا. باستاپتى جەي

 بۇل شەشەڭ ايۋدى العان بەلەڭدەگى،
 سۋداعى بالىقتى دا تەرەڭدەگى.

 كول شەتىندە كوك اال ۇيرەك تۇر عوي،
 –وگىز ساسىق نەمەنى دە االد ولەڭدەگى، 

 دەپ ءبوسىپتى.
 . قارعا مەن الشىن143

بيدايىق -ءبىر قارعا كوپ جەمتىك ولەكسەنى جيىپ تاۋسىلعىسىز ەتىپ، تاۋداي قىلىپ ءۇيىپتى. ءبىر قىران الشىن 
 ەي،تيم قارعاعا سول دەپ، –، «مىناۋمەنەن جاقىن بولسام، ومىرىمدە قارنىم اشىپ، وزەگىم تاال ما»سونى كورىپ: 

ەسىن قيىپ تاستاي بەرەدى ەكەن. جەلك كورىنگەننىڭ بيدايىق ماناعى. ءجۇرىپتى جاقىنداسىپ قونىپ ۇي-ءۇيدى
ەگەن وسى ج»جۇرە قارعا ماناعى بيدايىقتىڭ قيىپ تاستاپ جۇرگەنىن ۇمىتىپ كەتىپ ويالپتى: -ءسۇيتىپ جۇرە

 ىعىمبوقت ۇيىلگەن وسىنشا»: وياليدى ەكىنشى. دەپ –، «نارسەلەرىمنىڭ ءبارىن ءوزىم الىپ جەپ ءجۇرمىن عوي
 قاڭشال-شالقاڭ دەپ، –، «نعا نە كەرەك، ءوزىم الشىننان ارتىق ەمەسپىن بەالشى بولىپ ولداسج ماعان تۇرعاندا
 سوڭ كورگەن جاڭعىرىقتىرعانىن تاۋ باسىپ شالقاڭ مۇنداي. جاڭعىرىقتىرىپتى تاۋدى دەپ «قارق-قارق» باسىپ

 .بەرىپتى جيىال ماڭايىنا قۇستار ءارتۇرلى
 ەتىنەنش جەمتىكتىڭ جاتقان ءۇيىلىپ ماناعى دەپ، –ۇس جوق، ق ارتىق سەنەن ءبىر داۋسىڭا، ءپالى قارعام، ءپالى، –

 .ءجۇرىسىپتى جەپ شەتتەپ
سونان سوڭ باياعى بيدايىق مۇنىڭ بۇل ىزاسىنا شىداي الماي قاناتىن قومداپ الىپ، اسپاننان ءبىر كەلىپ قارعاعا 

ەتىپتى. شىت بولىپ ك-توگىلىپ جۇرگەن قۇستان جالعىزى قالماي بىت-تۇيىلگەن ەكەن. ماناعى قاسىنداعى ۇيىلىپ
ڭ جيعان بوقتىعى باسىنا پالە بولىپ تيگەنىن بىلگەن سو سوندا قارعا جانىمەنەن قايعى بولىپ، كىرەرگە جەر تاپپاي

اكەم جەگەن بوق ەدى، شەشەم جەگەن بوق ەدى، قۇستىڭ ەتىن جەگەنىم جوق ەدى. ەندى وسى »ايتتى دەيدى: 
، «بۇل بيشارا قارعانىڭ جيعان بوقتىعى باسىنا پالە بولدى عوي»ەن ويالدىم: م. دەيدى –، «قىلىق وزىمە ايىپ ەدى

 قاسىنا اد قۇستار باسقا جانە ەدى اينالماس وعان دا الشىن بولماعاندا بوقتىعى جيىلعان ونىڭ دەسەڭ، نەگە». دەپ –
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 الشىن قارعاعا نە جۇرگەن تاستاپ قيىپ كورىنگەندى كوزىنە وز»ء ويالدىم جانە «ەدى جەلىكتىرمەس جيىلىپ
 .ەكەن كەلەدى دۇنيەگە ەرگەن ناپسىگە ءبارى تۇرسام، ويالپ اقىرى. دەپ –« سەبەپتەن جولداس بولدى؟

 . قارعانىڭ دوستىعى144
بۇرىنعى زاماندا ءبىر كەدەي ادام بولىپتى. بۇل ادام تۇزاق قۇرىپ، قۇس ۇستاپ سايات قىلىپ جان باعادى ەكەن. 

ارىپ ب ءبىر كۇنى ءبىر جىپكە جەم شاشىپ، تۇزاق قۇرىپ قويعان ەكەن. مۇنى كەپتەر كورىپ پاتشاسىنا ايتادى. سونى
 جەپ كەلسەك قايتەدى دەپ.

قايالسى بار قۋ بوالدى. تۇزاق دەگەن نارسە قۇرىپ قويىپ، الداپ ۇستاپ الىپ -ادام باالسى امال»سوندا پاتشاسى: 
بارامىز دەپ وعان ءبارى بارىپ تۇزاققا ءتۇسىپ قاالدى. سوندا  جيىلىپ ەل ءبۇتىن دا سوندا. دەيدى –، «جۇرمەسىن

مەلىك دەپ ەدىم، ءتىلدى المادىڭدار. مىنە، ۇستالدىق. ال، ءبارىمىز بىردەي قۇبىال جاققا كوتەرىلە پاتشاسى تۇرىپ كەل
ۇشالىق دەپ، ءبىر كۇن ۇشىپ ادامى جوق يەن قاالعا كەلىپ قونادى. بۇل شاھاردا ەشبىر جان جوق تىشقاننىڭ 

مەنى »ى. كيىلگەن پالەسىن ايتىپ جىاليد استاناسى ەكەن. سوندا كەپتەر پاتشاسى تىشقان پاتشاسىنا كەلىپ، باسىنا
، «وسى پالەدەن قۇتقارساڭ، جاقسىلىعىڭدى ءومىر بويى ۇمتپاسپىن. ءوزىم وزىڭىزبەن ءومىر بويى دوس بوالر ەدىم

 –، «مىناالردىڭ موينىنداعى تۇزاقتى قيىپ، بوساتىڭدار»يرىق قىلىپ، بۇ ەلىنە پاتشاسى تىشقاننىڭ سوندا. دەيدى –
 ارادا سول. اتادىبوس قيىپ تۇزاقتى موينىنداعى كەپتەرلەردىڭ كەلىپ، جيىلىپ قولى ءبۇتىن تىشقاننىڭ اسوند. دەيدى

سەنىمەن  ىڭ، مەنبوساتت كەپتەرلەردى سەن» كەلىپ، پاتشاسىنا تىشقان سول. ەكەن جۇرەدى ەتىپ مەكەن قارعا ءبىر
 ءىشىڭ نانسىرتىڭ كورسەتپەسىن، سەنى قۇداي» پاتشاسى، تىشقاننىڭ سوندا. دەيدى –، «دوس بواليىن دەپ كەلدىم

 سەنىمەن ەنم ايتتى، تىشقانعا اياعىندا ءجۇرىپ كەتىپ-كەلىپ پاتشاسىنا تىشقان كۇندە قارعا سوندا. دەپتى – ،«قارا
 .بواليىن دوس

 .شاسىپات تىشقان دەپتى –، «بەرى كورمەگەن دوسىم باقا بار، سوعان امانداسايىن، جەتكىز جىلدان ءۇش مەنىڭ» –
دەپتى. تىشقان مەن باقانىڭ اراسىندا ءبىر داريا بار ەكەن، قارعا تىشقاندى قاناتىنا مىنگىزىپ الىپ « قارعا ماقۇل»

ءبىر كۇن، ءبىر ءتۇن ۇشىپ، داريانىڭ ار جاعىنداعى ءبىر ارالعا ءتۇستى. سوندا تىشقاننىڭ دوسى باقا دا امانداسىپ 
 اسىپ قالدى.سىقتاسىپ قۇشاقت-كورىسىپ، جىالسىپ

 .دەيدى –، «ءقايتىپ بۇل جاققا ۇشىپ شىقتىڭ» سوندا باقا: 
 .دەيدى –، «مىنا قارعا مەنىمەن دوس بولىپ، سول قاناتىنا مىنگىزىپ، اكەلدى»تىشقان: 

سەنىڭ بۇل دوسىڭ قارعا ەكەن، ءبىر كۇنى وزىڭە قاس قىلىپ قويار مەن ساعان بۇرىنعى زاماندا ءتورت »سوندا باقا: 
بىرى ولىمنەن قۇتقارعان ەكەن. مەن سونىڭ اڭگىمەسىن -بىرىنە جانىن قيىپ، ءبىرىن-اردىڭ دوس بولىپ بىرجانۋ

 .دەيدى ماقۇل تىشقان. دەيدى –، «ايتىپ بەرەيىن. سەن تىڭال
 سوندا باقا:

شقان مەن باقا، ۇيرەك پەن كيىك ەدى. ءبىر كۇنى پاتشانىڭ باالسى اۋدان قايتىپ كەلە تى –ول ءتورت نارسە »
جاتىر ەدى. بۇعان تورتەۋىنىڭ ءبىرى باقا جولىعىپ ەدى. جول بولۋعا جاقسى دەپ قورجىنعا سالىپ االدى. مۇنى 

ەك عان بولىپ قاشايىن، ۇيرمەن اۋشىنىڭ الدىنان اقسا»كيىك دوسى كورىپ، ۇيرەك پەن تىشقانعا حابار بەردى دە، 
سەن تىشقاندى قاناتىڭا سالىپ مىنگىزىپ ۇش. اۋشى مەنى قۋىپ كەتىپ، قورجىنىن تاستار. تىشقان قورجىندى تەسىپ، 

 ۋىپق كيىكتى تاستاپ، قورجىندى اۋشىالر. قاشادى اقساڭداپ الدىنان اۋشىنىڭ ءوزى دەپ، –، «باقانى شىعارسىن
ۇتىالدى، ەسەن قاشىپ ق-شقان قورجىندى تەسىپ قۇتقارادى. ءسويتىپ، تورتەۋى امانتى كەلىپ، ۇشىپ ۇيرەك. كەتەدى

 باتىر قارعا تۇرعاندا دەپ –، «سەنىڭ دوسىڭ وسىالرداي بولسا جارار ەدى»مىنە، شىن دوس دەپ وسىنى ايت. 
 .قۇتىلدى ارەڭ سەكىرىپ، سۋعا بايقۇس باقا. قالدى باسىپ تىشقاندى دوسى كەلىپ، قارقىلداپ

 . قارعا مەن بۇركىت145
ءبىر كۇنى اقىماق قارعا جار باسىندا قونىپ وتىرسا، ءبىر بۇركىت كەلىپ، سايدا جايىلىپ جاتقان قويدىڭ ىشىنەن  

ءىلىپ  مەن دە بۇركىت سياقتى بىرەۋىن»ءبىر قوزىنى ءىلىپ الىپ تاسقا شىعىپ جەپ وتىرىپتى. مۇنى كورگەن قارعا 
ەپ بار د« پتى دا مەن السام قوزىنى الىپ نە قىالم، ۇلكەن قوشقاردى المايمىن با،الوي دەپ –الىپ، جەمەيمىن بە؟ 

كۇشىن جيناپ، قاناتىن قومداپ، جارتاستان ەڭكەيىپ ءتۇيىلىپ بارىپ ءبىر قوشقارعا ءتۇسىپتى. قارعانىڭ شىلبيگەن 
ناعىن شىعارا لعاندى قويىپ، ءوز تىرجىڭىشكە ساۋساق تىرناقتارى قوشقاردىڭ قالىڭ جۇنىنە ءىلىنىپ قالىپ، قوشقاردى ا

الماي، قوشقاردىڭ ۇستىندە دالپىلداپ جاتقاندا، انادايدان قاراپ وتىرعان قويشى كەلىپ،قارعانى ۇستاپ الىپ، باالسىنا 
 .تاراپتى ۋزىناا ەل ءتامسىل دەگەن –، «قارعانىڭ قوشقارعا ءتۇسۋى سياقتى»ويىنشىق قىپ بەرىپتى. وسىدان باستاپ 

 زقۇيرىق پەن باقا. كە146
نوسەر قۇيىپ، وزەن تاسيدى. ءبىر باقا وزەننەن مالتاپ جاعاعا شىعىپ، ءشوپ باسىنداعى سۋ مونشاقتارىن شاشىراتا 

 شورشىپ، ءان سالىپ جىرعاپ جۇرەدى.
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 اۋە كەڭىستىگىندە جەر بەتىن شارالي ۇشىپ ءبىر اش كەزقۇيرىق شۇيىلگەن بويى ونى ءىلىپ الىپ، اۋە كەڭىستىگىنە
 شارىقتاي جونەلەدى.

باقا تومەن جاققا كوز ساالدى، جەر بەتىندەگى ۇيلەر مەن اعاشتار كوز ۇشىندا قارا نوقاتتاي بولىپ بۇلدىراپ ارت 
جاقتا قالىپ جاتادى. ەسەڭگىرەگەن باقانىڭ كوزى شۇبارتىپ كەتەدى. ول قايتا قاراۋعا باتىلى بارماي، كوزىن تارس 

ەپ د« جەتكەنى وسى، كەزقۇيرىقتىڭ تەگەۋىرىنەن ەندى ماعان قۇتىلۋ جوق قوي اجالىمنىڭ»جۇمىپ االدى. ول 
 وياليدى. سويتسە ول، تاۋەكەلگە بەل بايالپ، جۇرەگىن توقتاتىپ، وجەتتەنە:

 .سۇرايدى دەپ – اپاراسىڭ؟ قايدا مەنى كەزقۇيرىق، –
 .تويامىن ءبىر كەلىسىپ اپارىپ، باسىنا ۇشار تاۋدىڭ –

 ى زىرق ەتە تۇسكەن باقا ەندى قۇرىدىم، مەكەننەنبۇنى ەستىپ جۇرەگ
شالعاي تاۋ باسىنا بارعاندا مەنى كىم اراشاالپ االدى دەپ شوشىپ كەتەدى. سوندا دا باقا قاپيادا اقىل تاۋىپ، بەينە 

 قۋانعان جانشا:
 -اتا ەدىم، باقاسى تاۋ ءوزىم مەنىڭ راقىمەت، ءبىر مىڭ ساعان كەزقۇيرىق، –

دارىم سول جەردە ەدى، ەندى سوالرمەن بەت كورىسەتىن بولدىم. ولەر الدىندا جاقىن، تۋعان–انا، ۇرىق 
 .دەيدى –جۇراعاتتارىممەن بەت كورىسۋدىڭ ءوزى ءبىر عانيبەت قوي، 

دەپ  «تاۋدا مۇنىڭ كوپ تۋىسقاندارى بار بولسا، اپارعانىم كەلىسپەس»سارى بولعان كەزقۇيرىق -مۇنى ەستىپ ءارى
 نا بۇرىالدى دا، وزەن جاققا قاراي ۇشادى.ويالپ ارتى

 ىشتەي قۋانىشقا باتقان باقا:
 .دەيدى – اپاراسىز، قايدا تاعى مەنى –
 .اپارامىن كوپىرگە وزەندەگى –

 وتىرىك زار قاقتى:-مۇنى ەستىپ باقا وپ
 بولماعانى تۋعاندارىم-تۋىس مەنىڭ كوپىردە ەكەش،-اعا اينااليىن –

 .دەيدى –بىالي تۇرسىن، تانىسىم دا جوق. ولەر كەزىمدە تۋىستارىممەن ديدارالسا الماۋ ۇلكەن قورلىق قوي! 
ول جالىنعان سايىن ءماز بولىپ ماسايراعان كەزقۇيرىق سول اراعا كەلىپ باقانى كوپىرگە تاستاپ، ءوزى كوپىردىڭ 

 باسىنا قوندى دا قارقىلداپ:
 ۇرايدى.س دەپ – بار؟ ءوتىنىشىڭ اندايق تاعى الدىڭدا ولەر باقا، –

 كوپىر استىنداعى سىرىلداپ اعىپ جاتقان وزەنگە كوز قيىعىن تاستاعان
 باقا كەزقۇيرىققا:

 سەن باقامىن، قوراش ءبىر بولسام مەن سايىپقىرانسىز، ناعىز ءبىر ءسىز –
 –اڭىز، اسقا قايراپ، قىلپىلداتىپ السمەنى جەگەندە ىزبارلىالق بولىڭىز، الدىمەن تۇمسىعىڭىز بەن تىرناعىڭىزدى ت

 .دەيدى
 باقانىڭ ايتقان ءسوزىن ءجون كورگەن كەزقۇيرىق، ءبىر تاستى تاۋىپ

تۇمسىعىن قايراي باستايدى. وسى ورايدان پايداالنىپ وزەنگە سەكىرىپ تۇسكەن باقا سۋدان جارىم دەنەسىن شىعارىپ 
 تۇرىپ، كەزقۇيرىققا:

 بابام مەن-تاا مەنىڭ مەكەنىم، مەنىڭ – وزەن ءنادۇرىسىم، تۇرىڭىز ساۋ –
 .بوالدى عايىپ سۇڭگىپ سۋعا دەپ –تۋعاندارىمنىڭ ءبارى وسى جەردە، -تۋىس

 كەزقۇيرىق ىزادان جارىالرداي بولىپ مەڭىرەيىپ وتىرىپ قاالدى.
 . باتىل ەسەك147

 پ جۇرگەن تۇيەگە كەلىپ:ەسەك جۇك تاسۋدان قاشىپ، ابدەن جالىعادى. ءبىر كۇنى ول وزىمەن جولداس بولى
تۇيە، مەن جۇك تاسۋدان ابدەن جالىقتىم، جون تەرىمنىڭ تامتىعى قالمادى! ءجۇر، ەكەۋمىز بىرلەسىپ  ءاي، –

 كىرەمەي،ۇندەڭ تۇيە. دەپتى –قوجامىزدان قاشايىق تا، ويىمىزعا كەلگەنىن ىستەپ، ءوز ەركىمىزبەن ءومىر سۇرەيىك، 
 :قايىرىپتى جاۋاپ بارىپ ويالنىڭقىراپ

اق. مەن قاشۋعا قۋانار ەدىم، ال -ىڭ جامان ەكەنى راس، كوپ جۇمسايدى، كۇتىمىمىز جامانقوجامىزد دا، شىنىندا –
مەن ويالپ قويعانمىن، قام جەمە. ەرتەڭ قوجامىز بىزگە تۇز »قاالي قاشاسىڭ؟ ەسەكتىڭ جاۋابى دايىن ەدى. ول: 

رعان ۋعا شىققان سوڭ تيتىقتاپ بولدىارتىپ قاالعا بارادى. باستاپقىدا ءبىز ايداعانىنا كونىپ تىنىش جۇرەمىز، ال تا
سىلەپ، تاياقتىڭ استىنا االدى. ءبىز سوندا دا تۇرمايمىز. ول -بولىپ، جىعىالمىز دا تۇرمايمىز. قوجامىز ءبىزدى قارعاپ

ەركىن وڭاشا قاالمىز، تەك قانا اياعىڭ شىداسا -ابدەن شارشاپ، باسقا كولىك اكەلگەلى ۇيىنە قايتادى. بىزدەر ەمىن
 .دەيدى –، «نى، قايدا قاشساڭ دا، ەركىڭ وزىڭدەبولعا
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 تۇيە كوڭىلدەنىپ قويا بەرىپتى:
 رتەڭگىە والر. ول دەيدى – ىستەيمىز، سوالي تاپ! ايت وسىنى دەپ دانىشپاندىق اقىل، تابىلعان مۇنىڭ سەنىڭ –

 نەلەدى.جو قاالعا ارتىپ، تۇز قاپتاۋلى تۇيەگە پەن ەسەك تۇرىپ، ەرتە قوجايىنى. كۇتەدى تاڭدى
كولىكتەر جارىم جولعا دەيىن بۇرىنعىسىنشا ءجۇرىپ بارادى. تۇيە ەڭ الدى، ونىڭ ارتىندا ەسەك، ەڭ سوڭىندا قولىندا 
تاياعى بار قوجايىن كەلە جاتادى. تۇيە مەن ەسەك تاۋعا شىعىسىمەن ابدەن بولدىرعان بولىپ جىعىالدى دا، تۇرماستان 

 جاتىپ االدى.
 قوجايىن والردى:

 دەپ، –، وڭباعان جالقاۋالر، جاتىپ ىشەر، ارام تاماقتار! تاياق جەپ سىلەيمەستەن بۇرىن تەز تۇرىڭدار! ءوي –
 .باالعاتتايدى سوگىپ

والر قوجايىننىڭ ءسوزىن قۇالعىنا دا ىلمەي، تۇك ەستىمەگەن بولىپ جاتا بەرەدى. قوجايىنى ىزاعا بۋلىعىپ، 
ول وتىز توعىز رەت تاياقتايدى، ءبىراق ول بىلق ەتەر ەمەس، قىرقىنشى  كولىكتەردى تاياقتىڭ استىنا االدى. تۇيەنى

 تاياقتى سىلتەگەندە تۇيە ويبايىن سالىپ ۇشىپ تۇرا كەلەدى.
 ككەەسە ول. كىرىسەدى تاياقتاۋعا ەسەكتى قوجايىنى دە، دەيدى – ەدى، كەرەك وسى الدەقاشان ساعان! ما سوالي –

تەن جاتا بەرەدى، تاعى وعان ەلۋ تاياق سوقتى، ەسەك بىلق ەتەر ەمەس، ەتپەس قىڭق ول سوقتى، تاياق قىرىق
 الپىس تاياق سوقتى، ەسەك قوزعاالر ەمەس، جاتقان كۇيىنشە جاتا بەردى.

اق ولەتىن ءتۇرى بار. بۇل ءبىر تاپ بوال -قوجاسى جاعدايدىڭ ناشارعا اينالعانىن بايقادى. ەسەكتىڭ كوپ ۇزاماي
قانشا؟! ول ەسەكتىڭ جۇگىن تۇيەگە ارتادى دا، جولعا شىعادى. ءوز جۇگىنە ەسەكتىڭ جۇگى كەتكەن قازا عوي، امال 

المىن قارعىس اتقىر ەسەك، سەنىڭ ءتىلىڭدى ا»قوسىال ارتىلعان تۇيە، اياعىن ارەڭ باسىپ ەسەكتى قارعاپ كەلە جاتىر: 
. ەسەك سول جاتقانىنان، قوجايىنى «دەپ، قانشاما تاياق جەدىم، ونىڭ ۇستىنە ەكى ەسە جۇك كوتەرىپ كەلەمىن!

تۇيەنى جەتەكتەپ قىردان اسقانشا جاتتى دا، والردىڭ قاراسى ۇزىلگەن سوڭ، ول تۇرا سالىپ، بەت الدى قاشا 
جونەلدى. ەسەك سول قاشقاننان ءۇش كۇن قاشادى، ءۇش تاۋدان جانە ءۇش القاپتان اسادى، اقىرىندا تەنتەك وزەنىنىڭ 

قا جەتەدى. ەسەككە توعاي االڭى ۇنايدى دا، سول جەرگە مەكەندەپ قاالدى. ول توعاي كوپتەن جاعاسىنداعى كەڭ القاپ
بەرى ءبىر كۇشتى جولبارىستىڭ مەنشىگىندە ەكەن. ءبىر كۇنى جولبارىس ءوزىنىڭ مەنشىكتى جەرىن اراالپ كورۋگە 

، رىعىن شىپشاڭداتا ءتۇسىپشىعادى. ول ەرتەمەن شىعىپ، ءتۇس كەزىندە ەسەكتىڭ ۇستىنەن شىعادى. ەسەك قۇي
 وياليدى دەپ، –« بۇل مەن كورمەگەن، نەتكەن اڭ بولدى ەكەن؟»ەركىن جايىلىپ ءجۇر ەكەن. -توعايدا ەمىن

. ول وياليدى دەپ – «!ەكەن جەتكەن اجالىم مەنىڭ». قورقادى تانا ەسىنەن كورىپ، جولبارىستى ەسەك. جولبارىس
 –، «نىشتى جىرتقىشقا ءوزىمنىڭ ەرلىگىمدى كورسەتىپ، ولگەنىم ارتىققورقى بۇل ولگەنشە، بوسقا قارسىالسپاي

 .كەلەدى ۇيعارىندىعا دەگەن
 ول قۇيرىعىن شانشىلتا كوتەرىپ االدى دا، قۇالعىن قاعىپ قويىپ، بار داۋسىمەن اقىرىپ قويا بەرەدى.

 تىپ، ارتىنا بۇرىلىپ قاراۋعا داجولبارىس قورىققانىنان كوزىنىڭ وتى بۇلدىراپ، كەيىن قاراي بار دارمەنىمەن جور
 .دەپتى –« مۇنشا كىمنەن قورىقتىڭىز، ءامىرشىم؟»مۇرشاسى كەلمەيدى. جولدا وعان قاسقىر كەزدەسىپ: 

 ىتكەن،ب قانات ورنىنا قۇالق وعان شىعار، جوق دۇنيەدە اڭ قورقىنىشتى ونداي كەلەمىن، قورقىپ اڭنان ءبىر مەن –
 .دەيدى –ىرعان ۇنىنەن جەر سىلكىنىپ، كوك جارىلعانداي،اق باقىرقازانداي، دەگەنىڭ باس

 ءوزى سونىڭ ۇسقىنى بولماسىن؟ ەسەك كەزدەسكەنىڭىز سىزدىڭ»ء. قاسقىر دەيدى – ەتىڭىز، سابىر ەتىڭىز، سابىر –
 ونىڭ دا، االدى تاۋىپ ارقان كۇنى كەلەسى قاسقىر. «ۇستارمىز قۇرىپ ارقان ەكەۋلەپ ونى ەرتەڭ جارايدى،. عوي

بىر ۇشىن جولبارىستىڭ موينىنا، ەكىنشى ۇشىن ءوزىنىڭ موينىنا بايالپ، ەكەۋى االڭعا قاراي جونەلەدى. قاسقىر الدا ء
ءجۇرىپ كەلەدى، ال جولبارىس وعان تىعىال ءتۇسىپ، ارتتا كەلەدى. ەسەك بۇالردى الىستان كورىپ، اۋزىن كەرە 

 اشىپ، بۇرىنعىسىنان دا قاتتى اقىرا باستايدى.
 رىس قاسقىرعا ايقايالپ:جولبا

 قاراي اققاج ءبىر ول دەپ، –! بولدى بەلگىلى جاتقانىڭ اكەلە قىلعالى جەم سۇمىرايعا مىنا مەنى سەن جارقىنىم، ە، –
 ەتكەنشەج ۇيىنە قۇرىپ دەمى جولبارىس. كەتىپتى جۇلىنىپ باسى قاسقىردىڭ جونەلگەندە، جۇلقىنا پارمەنىمەن
ۋىسقان ۇشىپ كەلىپتى. ول شىقىلىقتاپ، سەكەلەكتەپ الىپتى دا، جولبارىستان بولعان سا وعان كەزدە سول. جۇگىرەدى

 كۇيىن تۇگەل سۇراپ ءبىلىپتى. سودان سوڭ:-ۋاقيعانى جاي
. االيىن ىپءبىل ەكەن، ءجۇر ىستەپ نە ەكەن، جىرتقىش قانداي بارايىن، االڭعا ۇشىپ مەن تۇرىڭىز، ەتە سابىر ءسال –

 .كەتەدى ۇشىپ االڭىنا توعاي ساۋىسقان. دەيدى –سىزگە باياندايىن،  ءبارىن الىپ، بارالپ
 ەسەك ۇشىپ كەلە جاتقان ساۋىسقاندى الىستان كورەدى دە، اياقتارىن سەرەيتىپ ولگەن بولىپ جاتا قاالدى.

 ساۋىسقان سول جەردە ءوز كوزىنە ءوزى سەنبەيدى. سۇالپ جاتقان قورقىنىشتى جىرتقىشتىڭ تاپ ءوزى.
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ارتىنا جورعاالپ ءجۇرىپ، جولبارىسقا كەرەمەت -تىكە ەسەكتىڭ ۇستىنە ءشۇيىلىپ تۇسەدى دە، الدى-ول تىپ
جىرتقىشتى ءوزىم ءولتىردىم دەپ، ايتۋدىڭ سىلتاۋىن ىزدەي باستايدى. وسى جەردە جاتقان بيدايدىڭ ءبىر ءتۇيىر 

ەگىنە اي، ءسۇرىنىپ كەتىپ باسى ەسەكتىڭ تىرسءدانىن كورىپ، ونى شۇقىعالى تۇمسىعىن سوزا بەرگەندە، ءوز سورىنا قار
ءىلىنىپ قاالدى. ءولىپ جاتقان ەسەك تىرىلە كەتىپ، ساۋىسقاندى تىرسەگىمەن قىسىپ تۇرىپ، قۇيرىعىمەن ساباالي 

تۇتەسىن شىعارادى، ءجۇنى بۇرقىراپ االڭدى باسىپ -ساباپ تۇتە-بەرەدى. ساباي بەرەدى كەپ، ساباي بەرەدى. ساباپ
ارمەنى كەتكەن ساۋىسقاندى تەۋىپ جىبەرگەندە اناداي جەرگە بارىپ، ۇشىپ تۇسەدى. ساۋىسقان جوعارىدان كەتەدى. د

. ۋھلەپ، ءبىر جانباستاي ۇشىپ، كەرى قايتىپتى-تومەن قاراپ، ءوز ىسىنە ءوزى وكىنە، شىقىلىقتاعان بويىمەن اھالپ
ا بۇل توعايدان جوعال! قارعىس اتقان اڭ، مەنى دبار جانىڭ –ول ۇشقان بويىمەن جولبارىسقا الىستان ايقايالپ: 

 .دەدى –ومىرلىك جارىمجان ەتىپ جىبەردى. ابايال، مەنىڭ كۇنىم ساعان دا تۋىپ جۇرمەسىن! 
ە ارتىنا قاراماستان الىس ءبىر ەلگ-جەرىن جيناپ، ارقاالپ، الدى-مۇنى ەستىپ جولبارىستىڭ زارەسى قالمادى. ول كور

 ال باتىل ەسەك كەڭ االڭدا ءالى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. قاراي تارتىپ وتىرىپتى.
 . ەسەك پەن وگىز سىرالرى148

ىلگەرى زاماندا ءبىر ادامنىڭ ءبىر وگىز، ءبىر ەسەگى بولىپتى. ەسەك ءامان راقاتتا، سارايدا ءشوپ جەپ، سۋىن ءىشىپ 
 ەگىن جىرتۋ، جەر –كەن. ياعني تۇرا بەرەدى. وگىز ءامان اۋىر جۇمىستاردا بولىپ ميحناتپەن كۇن كەشىرەدى ە

 راۋى بار شارشادىم، ارىدىم،» شاعادى ايتىپ مۇقتاجىن-مۇڭ ەسەككە وگىز كۇندەرى ءبىر. باسقاالر تاعى سۋارۋ،
 مىنا. دەيدى – «بار؟ جاردەمىڭ قانداي بەرەتىن ماعان سەنىڭ دوستىم، ال،». دەپ «موينىمدا مەنىڭ جۇمىس

والي سەن شارشاپ، جۇدەگەن بولساڭ، مەنىڭ ايتاتىن مىناداي ءبىر اقىلىم بار، سەن »: ەسەك راحاتتاناتىن اۋىرلىقتان
اۋىرعان بولىپ، ءشوپ جەپ، سۋ ىشپە، بۇگىننەن باستاپ، تاڭەرتەڭ قوجامىز سەنىڭ اۋىرعانىڭدى كورسە، مۇمكىن 

، وقىمىستى ادام ەكەن بىلەتىن ءتىلىن حايۋان قوجاسى بۇالردىڭ. ۇيرەتەدى دەپ –، «جۇمىسقا مىنبەي قالدىرار
ەسەكتىڭ وگىزگە ۇيرەتىپ جاتقان ايالسىن ەستىپ تۇرادى ەكەن. تاڭەرتەڭ وگىزدىڭ وتتاماي تۇرعانىن كورىپ 
ۇندەمەستەن، ەسەكتى جۇمىسقا جەگىپ الىپ كەتە بارادى. جۇمىس باسىنا بارعان سوڭ، ەسەكتى كۇندەگى وگىزدىڭ 

ابدەن شارشاپ قالجىرايدى. جۇمىستان قايتىپ ۇيگە كەلگەن سوڭ، ىستەيتىن جۇمىسىنىڭ بارىنە ساالدى، ەسەك 
 «جايىڭ، قاالي بولدى، شارشاعان جوقسىڭ با؟-حال»ەسەكتى اعىتىپ وگىزدىڭ جانىنا قويا بەرەدى. وگىز ەسەكتەن: 

 .سۇرايدى دەپ –
اق سەن جاعىنان ءبىر قورقىنىش ءسوز ەستىپ، -حالىم جاقسى، شارشاپ ونشا رەنجىگەم جوق، جالعىز»ەسەك: ء

 ،«انجاعىمن مەن قورقىنىش قانداي ول»: قالقيتىپ قۇالعىن ابدىراپ، وگىز. دەيدى –، «كۇيزەلىپ كەلدىم سوعان
 كوپ قالدى، اۋىرىپ وگىزىم كەلدى، ايتىپ اادامدارع بارعاندا جۇمىسقا قوجامىز مىناداي، ول»: ەسەك. دەيدى –

 تىپەس مۇنى. دەدى –، «ارىعان سوڭ قۇندى بۇل شىعارمايدى عوي الماسام، شىعارىپ اقشا ساتىپ سويىپ ۇزاتپاي
 سەن ،اقىلىم ايتار ساعان مەنىڭ»: ايتتى ەسەك. دەدى – ،«بولدى نە اقىل ەندىگى دوستىم،»: ساسقاالقتاپ وگىز

ىن، وتىرم پقورقى تۇبىنەن مەن كورسەتپەسەڭ، بويىنشا ادەت بولعانىڭدى ءتاۋىر ءىشىپ سۋ جەپ، ءشوپ بۇرىنعىداي
 سۋ جەپ، ءشوپ وراپ ءتىلىن جالماڭداپ، ساال تۇرا وگىز سوڭ، دەگەن –، «ۇنامسىز ءىس بوال ما دەپ ساعان

 جىبەرىپ، ۇلىپك كەلىپ سىرتىنان ەكەن، تۇرادى ەستىپ قوجايىنى كەڭەستەرىن بۇل بۇالردىڭ. باستايدى ساۋىعا ىشە،
 .بەرىپتى جۇرە قاراي ۇيىنە
 . ەسەك پەن سارشۇناق 149

شاشى تاپتەرىن شىعارىپ بۇلدىرەدى. باق-ءبىر كۇنى سارشۇناق باقشاعا كىرەدى دە، ءوسىپ تۇرعان كوكونىستىڭ اپتەر 
شاۋدىڭ شى ونى ولدىگە ساناپ، قورۇستاپ الىپتى دا، سىلەيتە ساباپتى. سارىشۇناق ەسىنەن تانىپ قالىپتى. باقشا

سىرتىنا القتىرىپ تاستاپتى. ەسەڭگىرەپ جاتقان سارىشۇناق ازدان كەيىن ەسىن جينايدى دا، سۇيرەتىلىپ بارىپ، 
شالعىننىڭ اراسىنا ەنىپ كەتىپتى. سول ارادا ءبىراز تىنىققاننان كەيىن ورنىنا تۇرىپ، ارعى جاقتاعى توعايعا بارىپتى. 

 ڭ قيىسپاس دوسى قاسقىر تۇرادى ەكەن.سول جەردە ونى
سۇيرەتىلىپ بارىپ، قاسقىردىڭ اپانىنا كىرگەن سوڭ، سارشۇناق ءوزىنىڭ كورگەن قورلىعىن ايتىپ، تاياق زاردابىنان 

 وڭالعانشا قاسقىردىڭ اپانىنا پاناالي تۇرۋدى ءوتىنىپتى.
ەم قويادى دا، ءوزى قوناعىن تاماقتاندىرۋ ءۇشىن جقاسقىر دوسىنىڭ بۇل تىلەگىن قابىلداپ، ءبىر بۇرىشقا جاتقىزىپ 

ىزدەپ كەتەدى. ايناالنى تۇگىل شولىپ شىعادى، ەشتەڭە تابا المايدى. اپانىنا بوس سوپيىپ، بوس قايتادى قامىعىپ. 
 دوسىنىڭ بۇل كەيپىن كورگەن سوڭ سارشۇناق

 ءبىر تانىس ماعان جۇرەتىن ساياق اۋىلدا ءبىر ماڭداعى وسى –. اۋالپ كوڭىلىن دەيدى – قارا، بەرى دوسىم، –
وسى اراعا ەرتىپ كەلەيىن. سەن وسىندا توسا تۇر. ەكەۋىمىزگە  دا، بارايىن سوعان دا بولسا جورعاالپ مەن. بار ەسەك

 سول ەسەكتىڭ ەتى ءبىر اپتاعا جەتەر.
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 اعىزن بوالر سۇيەنىش داقىسىلتاياڭ –. قۋانىپ قاسقىر دەيدى – اقىل، جاقسى قانداي مۇنىڭ اي،-دوسىم وي، –
 .كەلەرسىڭ بارىپ تەزىرەك. عوي ەكەنسىڭ دوسىم

سارشۇناق سۇيرەتىلىپ اپاننان شىعادى دا، الگى ءوزى كورىپ جۇرگەن ەسەكتى ىزدەپ كەتەدى. اۋىلعا تاياپ كەلسە، 
 ەسەك اۋىلدىڭ سىرت جاعىنداعى تاقىردىڭ ءشوبىن تۇرتىنەكتەپ، جايىلىپ ءجۇر ەكەن.

 ىپتول اۋزىڭ سەن ارادان بۇل بايقايمىن، نە؟ بۇنىڭ – بارىپ، جەتىپ قاسىنا سارشۇناق دەيدى – دوسىم، و، –
ءشوپ جەي المايتىن ءتۇرىڭ عوي. شوپشەك تەرىپ جۇرگەنىڭ قاالي؟ بىلمەۋشى مە ەڭ؟ اناۋ توعايدىڭ اراسىندا 

ىن. شالعىنعا مالتىعىپ جۇرەسىڭ. از باالۋسا شالعىن جايقالىپ تۇرعان جوق پا؟ ءجۇر، مەن سول اراعا ەرتىپ باراي
كۇننەن كەيىن قارنىڭ قامپيىپ، بالىقتاي بولىپ سەمىرىپ شىعا كەلەسىڭ. مىنا جەردەن نە جەپ ءجۇرسىڭ؟ ءتۇرىڭدى 

 ارىقسىڭ. -كورىپ، جانىم اشيدى، تارامىسىڭا ءىلىنىپ، تىرتيىپ تۇرسىڭ. سۇيەگىڭ سورايعان اپ
ۋزىنان سىلەكەيى اعىپ، سارشۇناقتىڭ ايتقانىنا كونەدى دە، شالعىندى جەرگە مولشىلىقتى ەستىگەن سوڭ، ەسەكتىڭ ا

 بارماق بوالدى. ءسويتىپ، سارشۇناققا ىلەسىپ جۇرە بەرەدى.
ءبىراز جەرگە بارعان سوڭ، تاياقتىڭ زاردابىنان ءالى كەتىپ، قالجىراعان سارشۇناق ءوزىنىڭ شارشاعانىن ايتىپ،  

لۋدى ءوتىندى. جۇدىرىقتاي تىشقانعا جانى اشىعان ەسەك سول ارادا سارشۇناقتى ارقاسىنا ەسەكتىڭ جوتاسىنا مىنگىزىپ ا
مىنگىزەدى دە، ءارى قاراي جورعاالپ جۇرە بەرەدى. توعايعا جاقىنداۋ ءبىر توبەنىڭ باسىنا شىققان كەزدە قارسى 

 ل جەردە ءجۇرىسىن توقتاتىپ:الدىنداعى شالعىننىڭ اراسىندا كوكجال قاسقىردىڭ جۇرگەنىن بايقاپ قاالدى. سو
 قايتپاسام، بولمادى. بارىپ اۋىلعا –. قامىعىپ ەسەك وكىنەدى دەپ –! اي-اتتەگەن قاپ، –
 .تاڭدانىپ سارشۇناق سۇرايدى دەپ – بىتىرەسىڭ؟ نە نەگە، –
 قاۋىپتەن داشىققان جولعا الىس –. ەسەك دەيدى – كەتىپپىن، تاستاپ ۇيگە مۇلكىن قالدىرعان مۇراعا شەشەمنىڭ-اكە –

 .كەرەك ءجۇرۋىم الىپ سونى. ەدى زات قاسيەتتى قورعايتىن
وسىنى ايتادى دا، جالت بۇرىلىپ، اۋىلعا قاراي شاپقىالي جونەلەدى. جولدا كەلە جاتىپ، اكەسى ولەرىنىڭ الدىندا قايدا 

كەتكەن مۇلىكتى الماي، شالعىنعا قاتەردەن ساقتايدى دەپ، بەرىپ -جۇرسەڭ دە ءارقاشان تاستاماي الىپ ءجۇر، قاۋىپ
 بارمايتىنىن ايتادى.

سول بەتىمەن اۋىلعا كەلگەن سوڭ ەسەك ىشقىنا اقىرىپ قويا بەرەدى. ونىڭ اششى داۋسىنان شوشىپ ويانعان اۋىل 
سۇرەڭنەن ەسى شىققان سارشۇناق ەسەكتىڭ جوتاسىنان سەكىرىپ -يتتەرى ورە تۇرىپ، شۋالي ۇرىسەدى. وسى ايقاي

-جان ساقتايتىن تەسىك ىزدەي باستايدى. ءبىراق جاسىرىنىپ ۇلگەرە المايدى، يتتەر تارپا باس سالىپ، تۇتە ءتۇسىپ،
 تۇتەسىن شىعارادى.

 دەگەن ءسوز سودان قالىپتى.« بىرەۋگە ور قازبا، ءوزىڭ تۇسەسىڭ»
 . تىشقان مەن جىالن150

ىر جىالن جاتىر ەكەن. تىشقان مۇنان جامان قورقىپ، ءبىر تىشقان تاماق اۋالي كەتىپ ىنىنە قايتىپ كەلسە، وندا ءب 
قۋىپ شىعارۋعا باتپاي، اقىل سۇراي، ءوزىنىڭ قايعىسىن ايتقالى كورشىلەرىنە بارادى. اقىلدى تىشقاندار جيىلىسىپ 

 وتىرىپ، كەڭەسىپ ايتىپتى:
 شە وعان. ەمەس لدىكادى العانى تارتىپ ءىنىڭدى سەنىڭ جىالن ال، قازىپ ءىن وزگە تاستاپ ءىندى ول سەن –
 .دەيدى –ەشتەمە قىال المايسىڭ،  وعان. قويادى جەپ سەنى بەرسەڭ، اال مازاسىن ءتيىپ وعان قىالسىڭ؟ نە. جوق ايال

 قايعىرا قويىپتى. ءبىراق قاالي كەگىن الۋدى وياليدى.-تىشقان بەيشارا قايعىرا
ءبىر كۇنى سەيىلدە كەلە جاتىپ ءىنىنىڭ اۋزىندا جىالننىڭ كۇنشۋاققا جىلىنىپ جاتقانىن كورىپتى. جانىندا ءبىر كىسى  

ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. تىشقان بارىپ ونىڭ مۇرنىن تىستەپ الىپ جىالنعا قاراي تۇرا قاشقان. كىسى ويانىپ تۇرا قۋعان. 
شقاننان مۇنىڭ زيانى كوبىرەك بولعان سوڭ، جىالندى ولتىرۋگە الدانىپ قاراسا الدىندا جاتقان جىالندى كورىپ، تى

قالىپتى دا، تىشقاندى قويا بەرىپتى. جىالندى ءولتىرىپ ول كىسى كەتىپ قالعان سوڭ، تىشقان قايتا كەلىپ ءوز ىنىنە 
 تۇرىپتى.

 ەش ۋاقىتتا ناشارعا زورلىق قىلماۋ كەرەك. وعان بولىسۋعا كۇشتى ادام تابىالدى.
 . تىشقاندار151

اق مىسىق باس سالىپ، اجالعا تاپ بوال بەرگەن سوڭ، تىشقاندار وڭاشا ءبىر قۋىسقا جينالىپتى -قامباعا باس سۇقسا
 دا، كەڭەس قۇرىپتى.

 امال يالسىپ،و ءۇنسىز ءبارى. تىشقان وتىرعان باسقارىپ ءماجىلىستى دەپتى –قتان قاالي قۇتىالمىز؟ مىسى جاۋىز –
 .تۇسپەپتى ويالرىنا شارا ەشقانداي ويالپ، بەرى ويالپ، ءارى. ىباستاپت ىزدەي

 ءسويتىپ دال بولىپ وتىرعاندا: 
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 جاتقانى كەلە ونىڭ سوندا –ن بىلگىشسىنىپ. تىشقا ءبىر دەپتى – قويالىق، تاعىپ قوڭىراۋ موينىنا مىسىقتىڭ –
 .ۇلگەرەمىز تىعىلىپ ساال ەستي دىبىسىن ءبىز. ەستىلەدى الىستان
 كەڭەسكە ءبىر كارى تىشقان مىسقىلداي كۇلىپ، بىالي دەپتى:بۇل 

 ...ىستەيىك اق-سوالي جارايدى، –
 دال بولعان تىشقاندار امال تابىلعانىنا قۋانىپ:

 دەپ داۋىستاپ جىبەرىپتى. بۇالردان كارى تىشقان: –! ىستەيىك سوالي –
 .سۇراپتى دەپ – تاعاسىڭ؟ قوڭىراۋ بارىپ قايسىڭ موينىنا مىسىقتىڭ سوندا –

 تىشقاندار نە ايتارىن بىلمەي، ءۇرپيىسىپ قالىپتى.
 ءسويتىپ، تىشقاندار كۇنى بۇگىنگە دەيىن مىسىقتان قۇتىلۋدىڭ امالىن تابا الماي كەلەدى ەكەن. 

 . تىشقان مەن مىسىق152
ىق ىپتى. مىسمىسىق پەن تىشقان دوس بولىپتى. ءبىر كۇنى ەكى دوس كەلە جاتىپ، ءبىر قۇمىرا ماي تاۋىپ ال

. بەرەدى ەوت كۇندەر. تاستاپتى كومىپ قازىپ، شۇڭقىر دەپ، –، «قۇمىراداعى مايدى قىستا جەيىك»بىلگىرسىنىپ: 
ن مىسىقتىڭ ەسىنە ءوزى كومىپ قويعان قۇمىراداعى ماي ءتۇسىپتى. جاتقا اشىپ قارنى قىسىپ، اياز. كەلەدى قىس

 ەندى مىسىق سىلتاۋراتىپ:
. االدىق كەتىپ دە، دەيدى – كەتتى، شاقىرىپ مەنى ەكەن، جاسايدى توي سوعان تاۋىپتى، ۇل اپام مەنىڭ تىشقان، –

ن كىم بوبەكتىڭ اتى»شقان شىعادى. تى الدىنان. قايتادى جەپ ويىپ عانا توبەسىن مايدىڭ قۇمىراداعى سوڭ سونان
 .مىسىق دەيدى – ،«قويدىق توبەلشە». سۇرايدى دەپ –« قويدىڭدار؟
 ۇنى مىسىقتىڭ تاعى دا قارنى اشادى. قۇمىراداعى ماي ەسىنە تۇسەدى. تىشقانعا كەلىپ:كەلەسى ك

 – بارايىق، شاقىرتىپتى، تويعا تاۋىپتى، ۇل اپام ءبىر تاعى مەنىڭ –
م ە، بوبەكتىڭ اتىن كى»دەپ، كەتىپ قالعان مىسىق مايدى ورتاالي جەپ االدى. تىشقان تاعى دا الدىنان شىعادى. 

 تىڭمىسىق كەيىن كۇننەن بىرنەشە. مىسىق ساالدى دەي – ،«قويدىق بەلدەمشە». سۇرايدى دەپ –« قويدىڭدار؟
 :كەلەدى اتىشقانع بولىپ، بارماق مايعا قۇمىراداعى اشىپ، قارنى دا تاعى

 اداعىقۇمىر مىسىق. قاالدى كەتىپ دەپ، –ەنىڭ تاعى ءبىر اپام بار ەدى، سول ۇل تاپقان ەكەن، شاقىرتىپتى، م –
 :شىعادى تىشقان الدىنان. جاتادى كەلە جەپ قالعانىن مايدىڭ

 .سۇرايدى دەپ – قويدىڭدار؟ كىم اتىن بوبەكتىڭ ە، –
 .مىسىق دەيدى – قويدىق، قالدىقشا –
ءبىر كۇنى قىسقى اياز قىسادى. داالعا شىعۋعا داتتەرى شىدامايدى. تىشقان مەن مىسىقتىڭ قارنى اشادى، اشىعا  

باستايدى. سول كەزدە تىشقاننىڭ ەسىنە وزدەرى تىعىپ قويعان قۇمىراداعى ماي ءتۇسىپ، مىسىققا ايتادى. مىسىق پەن 
 جۇعىنى دا قالماپتى. سوندا تىشقان:تىشقان كومگەن مايالرىنا كەلسە، قۇمىراداعى مايدىڭ 

 ەلگەندەك ءبىرىنشى. ەدىڭ كەتىپ شىعىپ ۇيدەن رەت ءۇش سەن – رەنجىپ، دەيدى – ءبىلدىم، ءبىلدىم،... م-ءىم –
 عوي، دەدىڭ شاقالدىق جەپ، قالعانىن ۇشىنشىسىندە بەلدەمشە، جەپ، ورتاسىن ەكىنشىسىندە توبەلشە، جەپ، توبەسىن

 .دەيدى – ءا؟
ءوز قۋلىعىن تىشقان ءبىلىپ قويعان سوڭ، دويىر مىسىق اشۋعا بۋلىعىپ، تىشقاندى باس سالىپ تااليدى. تىشقان  

 ءبىر تەسىككە كىرىپ كەتىپ ارەڭ قۇتىالدى. مىسىق پەن تىشقاننىڭ دوستىعى سونىمەن بىتكەن ەكەن.
 . كەپتەر مەن قارعا153

عى قالىڭ كوك جاپىراقتاردىڭ اراسىندا بەيقام وتىر ەكەن، ەنتىگە ءبىر كەپتەر ۇلكەن قايىڭنىڭ سااللى بۇتاعىندا 
جىلپىلداپ، جوعارى جاعىنداعى بۇتاققا مونتىق قارا قارعا كەلىپ قونىپتى. سودان كەيىن موينىن ءبىر جوعارى، ءبىر 

 تومەن سوزعىالپ، وڭەشىن قىرناي قارقىلداي باستايدى.
قۇالعى ءبىتىپ، باسى زەڭىپ، مازاسى كەتەدى. سوندا دا ءوزى بىلەر دەپ، قارعانىڭ بارقىلداق داۋسىنان كەپتەردىڭ 

 ۇندەمەي شىداپ باعادى. ءبىراق قارا قارعا قارقىلداۋىن توقتاتپايدى. دەنەسى تۇرشىگىپ، بەرەكەسى قاشقان كەپتەر:
تىر و ەپد دەمااليىن ازداپ ناساياسى قايىڭنىڭ مىنا شارشاپ، ابدەن تاسىپ، جەم باالپاندارىما اتقالى تاڭ قارعا، وۋ، –

 .وتىنەدى دەپ –ەدىم. مۇمكىن بولسا، ءبىراز قويا تۇرشى، مازانى الماي، 
 ءوزىنىڭ انىنە تۇسىنبەگەنىنە قارعانىڭ قاباعى ءتۇسىپ كەتەدى. تۇمسىعى سورايىپ، كىلميە قارايدى: 
 .ەيدىد –! با؟ جوقپىن وتىرعان سايراپ ادەيى دەپ، كوتەرەيىن كوڭىلىڭدى وتىرعاندا شارشاپ وسىالي ەي، –

 كەپتەر ءوز ءوتىنىشىن ۇقپاعان قارعاعا تاڭدانا قارايدى دا، ءارى ۇشىپ كەتەدى.
 . كوك كەپتەر باالپانى154
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ءبىر كوك كەپتەر ۇياعا ەكى باالپان سالىپتى، بۇل ەكى باالپان قانات، قۇيرىعى جەتىلىپ، ۇشار مەزگىلى كەلگەندە  
 بىرەۋىنە ايتىپتى:-بىرەۋى

 –ءبىزدىڭ قانات، قۇيرىعىمىز جەتىلدى، ۇشىپ دۇنيەنى كەزىپ، ساۋىق قىلىپ كەلەلىك،  ەندى شىراق، ءاي، –
 :(ىنىسى)ء بىرەۋى سوندا. دەيدى

. دەپتى – قويالىق، اق-كەتپەي ەشقايدا جاقسى، جەرى ۇيرەنگەن اركىمنىڭ قويالىق، ساۋىقتى تاماشانى، اعا، قوي –
 :اعاسى

. كەتەدى ساحاراعا ۇشىپ دەپ، –قسات قىل، مەن ءجۇرىپ قايتام، رۇ ماعان بولساڭ، بارمايتىن سەن جوق، –
 تالىپ-لىپءو بۇركىتتەن ول باالپان بولىپ، كەز جەردە سول بۇركىت ءبىر قونعاندا، جەرلەرگە ءبىر ۇشىپ ءسويتىپ،

ىپ قىل ءمىناجات قۇدايعا دەپ، – «!قۇتقار وسىدان قۇداي،»: سوڭ سودان. قاالدى امان كىرىپ، استىنا ءشوپ
 كەلە ۇشىپ قايتا دەپ، –، «مۇنىم جارامايدى ەكەن، ەسىم باردا ەلىم تابايىن»سۇرايدى. بۇدان شىعىپ، ەندى 

 كەن،ە شىققان قۇتىلىپ ەسەن-امان ودان. االدى ۇستاپ قۇرىپ، تۇزاق يەسى قىرمان قونسا، قىرمانعا ءبىر جاتىپ
. سا، قىرمان يەسى تاسپەن جىبەرىپ قاپ، ءبىر اياعىن ءۇزىپتىقون قىرمانعا ءبىر جاتىپ، كەلە ۇشىپ قاراي ۇياسىنا ەندى

كىرىپتى. ىنىسىنە جىالپ كەلىپ، مۇنان سوڭ ءىنىسىنىڭ اقىلىنا سونان سوڭ ارەڭ اياقتان اقساپ، ۇياسىنا كەلىپ 
 ەرەتىن بولىپتى.

 . قاز بەن تۇلكى155
ءبىر تۇلكى جايىلىپ جۇرگەن قازداردىڭ قاسىنا جەرمەن جەر بولىپ ۇرالنىپ كەلىپ، شەتكى بىرەۋىن باس سالىپ  

ى تۇلكى الىپ سوعىپ، الدىڭعى ەكى اياعىمەن ۇستاپ االدى. باسقا قازدار قاڭقىلداپ ۇشا جونەلەدى. ۇستالعان قازد
 ەكى قاناتىنان باسىپ تۇرىپ، ىرجىڭداپ كۇلەدى. كۇلەدى دە بىالي دەيدى:

 سام، قايتەر ەدىڭ؟قال ءتۇسىپ مەن قولىڭا سەنىڭ ەگەر قازەكە، ءاي، –
 ۋا،» :جۇمىپ كوزىمدى قويىپ، كەۋدەمە اياعىمدى ەكى تۇرىپ، تىستەپ جۇنىڭنەن قاز، دەيدى – ەدىم، قايتۋشى –

 .ەدىم قىالر ءتاۋبا دەپ، – ،«شۇكىر بەرگەنىڭە قۇداي،
ا، »ن جۇمادى. كوزى قۋسىرىپ، كەۋدەسىنە اياعىن ەكى دا، وتىرادى شوقيىپ دەپ، – ەتەيىن، سوالي مەن ەندەشە –

. لەدىجونە ۇشا قاڭقىلداپ قالىپ، قاعىپ قاناتىن قاز بەرگەندە، اشا اۋزىن دەپ، –، «ءتاڭىرىم، بەرگەنىڭە شۇكىر
 .بەرىپتى قاال كۇيىندە اشقان اۋزىن تۇلكى

 . قاز156
جەرگە جۇرەمىن، سۋعا جۇزەمىن، »وزى ايتتى. قاالي مەن عاجاپ قۇسپىن. -ءبىر قاز ۇيىندە ءجۇزىپ ءجۇرىپ، وزىنە 

 مەندەي قۇس بارما ەكەن؟« اۋامەن ۇشامىن
 بۇل كۇڭكىلدى اتەش ەستىپ، وعان ايتتى:

 جۇزە بالىقتاي المايسىڭ، جۇگىرە اتتاي سەن ماقتاناسىڭ، سەن بەكەر –
المايسىڭ، بۇركىتتەي ۇشا المايسىڭ، ءار ءىستىڭ باسىن شالىپ بىلگەنشە، ءبىر ءىستى تەرەڭ بىلگەن جاقسى ەمەس 

 پە؟
 . ۇيرەك157

ى. سونان ن بىلمەي قالىپتقىستاق سىرتىنداعى سۋعا جۇزۋگە بارعان ۇيرەك سونىڭ قىزىعىندا كۇننىڭ كەشكىرگەنى
جان جاعاعا شىعىپتى. ەندى قايتايىن دەپ قىستاققا بەتتەپتى، سونىڭ اراسىنشا ىمىرتتا جابىلىپ، قاس -سوڭ ول جالما

قارايىپ كەتىپتى. ۇيرەك جول ورتاعا كەلە ءبىر تۇلكىگە تاپ بولىپتى. توسىننان تاپ بەرگەن تۇلكى ۇيرەكتى تاباندا 
زىن ارانداي اشىپ جەمەكشى بولىپتى. ۇيرەك، مىنە، تۇلكىگە جەم بولماق! وسىنداي شۇعىل ساعاتتا، باسىپ الىپتى دا، اۋ

ۇيرەك نە ساسپاپتى، نە قورىقپاپتى. ول قىستاق جاققا شوال كوز تاستاعان ەكەن، ەسىنە ءبىر وي ساپ ەتە ءتۇسىپتى. 
 سونان تۇلكىگە شۇعىل ءتىل قاتىپ:

 .دەپتى – بە؟ جەيسىڭ شىنىڭمەن مەنى –
 .تۇلكى دەپتى – ارينە، –
 شىعار؟ ايان وزىڭە ەمەستىگىم جۇيرىك سياقتى سەن –
 ءيا؟ –
 عوي؟ جەتپەيدى ساعان ءالىم مەنىڭ –
 !دۇرىس-دۇرىس –
 س سالىپ تاپجىلتپادىڭ عوي!با تارپا جەردەن كورگەن مەنى –
 !ءيا –
 مەنى بولماسىن، قاشان المايمىن، قۇتىال قاشىپ ءبارىبىر ەندى مەن –
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 ءبارىبىر جەيسىڭ، سونداي بوال تۇرا مەنەن نەسىن االڭدايسىڭ؟ 
 !كامىل سەنىمىم تيمەسىنە تاسقا تاڭدايىمنىڭ –
 ى بىتىرەيىن،شارۋامد قالعان بىتپەي بوسات، مەنى بولسا، كامىل سەنىمىڭ –

 ونان كەيىن جەسەڭ دە كەش بولماس.
 !قانە ايت، شارۋا نەندەي –
 كەنەپ تاماعىمدى بار، ونەرىم شاۋىلدەيتىن سياقتى تۇلكى مەنىڭ –

 شىنداپ ۇرەتىن بولسام، سەندەر جول قاالسىڭدار!
 شاۋىلدەيدى تۇلكىشە قايتىپ ۇيرەك ارى، قوي، –
 ۇرىشىڭدى قاندىرا شاۋىلدەپق قۇالق بوسات، سەنبەسەڭ ايتقانىما –

 بەرەيىن.
 رەكتىۇي تۇلكى دەپ –، «بارىبىر قاشىپ كەتە المايتىن بولعان سوڭ، مۇنىڭ بۇل كەرەمەتىن ءبىر كورەيىن»ء 

 .بوساتىپتى
 بارق ەتىپ-تۇلكىنىڭ شەڭگەلىنەن ازات بولعان ۇيرەك قاناتىن قاعىپ، بارق

 بارقىلداپتى، ۇيرەك قايتىپ تۇلكىشە شاۋىلدەي السىن.
 اپ:مۇنى ەستىگەن تۇلكى باسىن شايق

 بىالي داۋىسىمىز ءبىزدىڭ بوالدى، قايتىپ دەۋگە شاۋىلدەۋ بۇنىڭدى –
 دەپ شاۋىلدەي باستاپتى.

 مۇنى ەستىگەن ۇيرەك باسىن شايقاپ:
 .دەپتى –! ۇقسامايدى دە تيتتەي ۇقسامايدى، شاۋىلدەۋىنە تۇلكىنىڭ –

 بۇنى ەستىپ اشۋالنعان تۇلكى:
 مۇنىڭ قاي جەرى ۇقسامايدى، كى اسىلىندە وسىنداي شاۋىلدەيدى عوي!تۇل –

 .ءۇرىپتى تاعى دەپ –سەنبەسەڭ، مەن تاعى ۇرەيىن، جاقسىالپ تىڭدا، 
 تۇلكى ۇرگەن كەزدە، قىستاقتان ءبىر يت وسى جاققا قاراي تۇرا ۇمتىلىپتى.

ىلىن ۋۇيرەك اسىلىندە قىستاق شەتىندەگى ۇيلەردىڭ ءيتى بار ەكەنىن، ءيتتىڭ دىبىسشىل بوالتىنىن، تۇلكىنىڭ ءشا
ەستىگەن ءيتتىڭ دەرەۋ جەتىپ كەلەتىندىگىن بىلەدى ەكەن. وزىنە ءتونىپ كەلە جاتقان ءيتتى كورگەندە، تۇلكىنىڭ 

 ءۇنى ءوشىپتى، ساسقاالقتاعاندا ول ۇيرەككە دە قاراي الماي، زىتىپ بەرىپتى.
 . باقا مەن كىرپى158

گى ۇرىن كورىپ، قايران قالىسىپتى. كوزى بادىرايىپ، جۇرەبىرىنىڭ ءت-كولشىك ماڭىنداعى كوگالدا باقا مەن كىرپى ءبىر
 لۇپىلدەگەن باقا:

 :كىرپى عانتۇر بۇيىعىپ باتپاي باقاعا. كىرپىگە دەپتى –! تۇرپايىسىڭ دەگەن نە تىكەنەك، تۇگەل بويىڭ تۇال –
ۇرگەن سەنىڭ ءتۇرىڭ دە كەلىسىپ تۇر ەكەن! ءتۇرىڭدى ج جاالڭاش تىرتيىپ بويىڭ تۇال كوزىنشە وزگەلەردىڭ –

 .جىبەرىپتى ۇلىپك تىجىرايتىپ، تۇمسىعىن تىكىرەيتىپ، تىكەنەكتەرىن دەپ، –كورگەندە دەنەمنىڭ تۇرشىككەنىنشى! 
 ەكى اياعىمەن جەر تىرەپ، ەڭسەسىن كوتەرىپ، كولباقا ىشتەي سەسكەنسە دە، ەسەسىن جىبەرگىسى كەلمەي:

 .ۇلكىلدەپب كومەيى دەپتى –ايساعا ءبىر اۋناماي ءومىر بويى تىكەنەك ارقاالعان تىرشىلىگىڭ قۇرسىن! م كوك وسى –
 تىكەنەك كىرپى دەپتى، –! قۇرسىن تىرشىلىگىڭ سەنىڭ جۇرگەن جاالڭاش جىرعىزىپ، شوپكە بوربايىڭدى-بۇت –

 .قويىپ ۇيكەپ-ۇيكەپ شوگىرگە ارقاسىن
 قادالعانداي قايمىعىپ، بىالي دەپ باقىلداي جونەلىپتى:باقا سول تىكەنەك وزىنە 
 جان سايا دەپ بىلگەنىم،
 جالعىز عانا كول مەنىڭ.

 جاالڭاش جۇرگەنىم،-جاپ
 مانىسى سول مەنىڭ!-ءجاي 

 جالىنايىن مەن كىمگە،
 جان قىسىلسا ءاردايىم.
 سۋعا دەرەۋ سۇڭگۋگە

 دايىن...-جاالڭاشپىن داپ
 دە قىرتىسى جازىلىپ، ءتىل قاتىپتى:باقا جايىن تۇسىنگەن كىرپى 

 بار شىنىڭدى بۇكپەگەن،
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 مەن دە سەنىڭ وزىڭدەي.
 بىرەۋ كورسە، بۇكتەلەم،

 تىرى سەزىلمەي.-ءولى 
 دوماالنعان تىكەنگە،
 كىنا بارالر جوالر ما!
 كونە قويماس يكەمگە

 مەن ءبىر جاتقان شوعاينا!
 جىالندى دا جابىسىپ،

 جىلجىتپاۋدىڭ ەبى وسى.
 سا الىسىپ،قامشىال

 قان بوالدى دەنەسى!
 كىرپى سونى ايتىپ، جىالن ۇستاعانداي جيىرىال قويىپتى، باقا شوپ ەتىپ سۋعا سۇڭگي جونەلىپتى.

 . باقانىڭ كوشۋى159
ەكى قاز جانە ءبىر باقا ءبىر كول جاعاسىن مەكەندەپ، ۇزاق ۋاقىت كورشى وتىرىپتى. والر ءبىر سەميا ادامدارىنداي 

تتى وتكەن ەكەن. كەيىنگى كەزدەردە، قاتتى قۋاڭشىلىق بولىپ كول تارتىلىپ، سۋى قۇرىپ قالىپتى. تا-وتە ءتاتۋ
 قازدار سۋى بار جەرگە ۇشىپ كەتەيىك دەسە، باقانى تاستاپ كەتۋگە قيمايدى ەكەن.

 .قۇرىپتى كەڭەس قوسىپ، باس باقا مەن قازدار دەپ – قايتەمىز؟ ەندى –
 كى ۇشىنان تىستەڭدەر، مەن ورتاسىنانە ونىڭ ەكەۋىڭ تابايىق، تاياق ءبىر –

 .باقا اينالعان بەرى-ارى دەپتى –تىستەيىن، ءسويتىپ سۋى بار جەرگە كەتەيىك، 
 قازدار بۇعان ماقۇل بوالدى ءارى دەرەۋ ىسكە كىرىسەدى. ءسويتىپ، بۇالر اسپان كەڭىستىگىنە شارىقتاي كوتەرىلەدى.

 توبەسىنەن وتكەندە، بۇالردى كەيبىرەۋلەردىڭ كوزى شاالدى.العاش بىرنەشە كيىز ءۇيدىڭ 
 والر:

-ىلمەدىب ەكەنىن تاپقىرلىعىم مەنىڭ». دابىرالسادى دەپ– اي،-ءادىسقويالرىن بارادى، ۇشىپ الىپ باقانى قازدار –
 .باقا وياليدى دەپ – ،«اۋ

ادامدار سىرتقا شىعىپ بۇالردى تاماشااليدى. ۇشا بۇالر تاعى دا كوپ كيىز ءۇيدىڭ توبەسىنەن وتەدى، قالىڭ -ۇشا
 والر دا:

 :باقا. دۋىلداسادى دەپ – ەكەن، اق – تاپقان ءادىسىن بارادى، ۇشىپ الىپ باقانى قازدار –
 سونان وتىرادى، ۇشىپ قاراي العا بۇالر. جازدايدى جىبەرە ايعايالپ دەپ – ،«ءادىسىم تاپقان مەنىڭ – بۇل» –

 ەلەدى، باعاناعىدان دا قالىڭ ادام بۇالردى تاماشااليدى.ك ۇستىنە ۇيلەردىڭ كيىز كوپ دا باعاناعىدان
 :كەتىپ الماي شىداي باقا. والر شۋاليدى دەپ – ءادىسقوي، نەتكەن بارادى، ۇشىپ الىپ باقانى قازدار –
 باقا كەتىپ، شىعىپ اۋزىنان تاياق تۇستا وسى. جىبەرەدى ايعايالپ دەپ –! ءادىسىم تاپقان ويالپ مەنىڭ بۇل –

 مىلجاسى شىعادى.-ەتە ءتۇسىپ مىلجا« بىلش» جەرگە
 . تاسباقانىڭ ايالسى160

 قۋ تۇلكى تاسباقانىڭ بەرىك قابىرشاعى بولعاندىقتان، ونى ەشبىر مۇقاتا
جاراندارىن: كەزقۇيرىقتى، قاسقىردى، تاۋتەسەردى، -الماي، وعان ءتىسىن باسىپ جۇرەدى ەكەن. سونان ول ءوز دوس
 ساسىق كۇزەندى شاقىرىپ، تاسباقانى مىقتاپ جازاالماق بولىپتى.

 ءبىر كۇنى اسپان كەڭىستىگىن شارالي ۇشىپ جۇرگەن كەزقۇيرىق اسقار تاۋدان 
اسىپ بارا جاتقان تاسباقانى كورىپ، ەكى قاناتىن قومداي قۇديىپ كەلىپ، ونى شوقىپتى. بۇل حاباردى ەستىپ، 

ساسىق كۇزەن سول اراعا جەتىپتى. بارلىعى تاسباقاعا جابىلىپتى. ءوزىنىڭ والرعا تەڭ  تۇلكى، قاسقىر، تاۋتەسەر جانە
 كەلە المايتىندىعىن بىلگەن تاسباقا قاساقانا كۇيىنىپ:

 كىم تۇرعاندا قابىرشاعىم قۇرىش قالعان ميراسقا بابامنان-اتا –
 .كۇلىپتى دەپ –ماعان ءجابىر جاساي الماق، 

 تەپ بەرۋدىڭ امالىتو بۇعان كەڭەسسەك، بولىپ كوپ داعدارمايىق، تىم –
 :قاراپ تاسباقاعا تۇلكى ايتقان جۇباتۋ قاۋىمىنا ءوز دەپ –تابىلىپ قاالر؟ 

 .ءاجۋاالي دەپتى – كەتپەيسىڭ؟ قاشىپ نەگە بولساڭ، مىقتى –
 تاسباقا:

 – قاشپاقپىن، دەپ نە تۇرعاندا، ساۋىتىم قۇرىش قورعايتىن دەنەمدى –
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 تۇلكى:دەپتى. سوندا 
 ز جارتاستاردى ۇڭعىپ تەسۋشى ەدىڭ عوي! جەدەلقۇ سەن تاۋتەسەر، –

 .دەپتى –قيمىلداپ، تاسباقانىڭ قابىرشىعىن تەس، العاشقى جۇلدە سەنىكى بولسىن، 
 ول»تاۋتەسەردىڭ كەرەمەتىن بىلەتىن تاسباقا بۇنى ەستىپ قاتتى ساسىپتى. 

ا دا مۇلدە تاسباقا سوند«. مۇنىڭ ومىرىنە قاۋىپ توندىرەدى شىنداپ ىسكە كىرىسەتىن بولسا، قابىرشىعىن تەسىپ
 ساسپاعانسىپ:

 بۇراپ موينىڭدى بولساڭ، ۇرىنار ماعان ەگەر شىركىنىم، تاۋتەسەر، –
 .كۇلىپتى قارقىلداي دەپ –جۇلىپ االمىن، قۇرىش ساۋىتىمنىڭ كەرەمەتىن سوندا بىلەرسىڭ، 

 قاسىنا جاقىن كەلەمۇنى ەستىگەن تاۋتەسەر قاتتى يمەنىپ، مۇنىڭ 
 الماپتى. اككى تۇلكى:

 اڭدىپ ءبارىمىز ەندى الدى، كىرىپ جيىرىلىپ ساۋىتىنا سۇمپايى بۇل –
قاراپ تۇرايىق، بۇل قاشان بولماسىن تىنىستاۋعا باسىن ءبىر شىعارادى، سول كەزدە باتىر قاسقىر باس سالىپ، 

 .كورسەتىپتى ءادىستى دەگەن –جەلكەسىن ءۇزسىن، 
 والر وسىالي تابان اۋدارماي اڭديتىن بولسا، تۇنشىعىپ ولمەگەنەگەر »

 دەپ ويالپ، زارەسى« قولىم دا ۇيىپ قاالر-كۇندە دە، اشتىق پەن شولدەن ولەرمىن، ۇزاق جيىرىلىپ جاتسام، اياق
 ءزار تۇبىنە كەتكەن تاسباقا ءوزىنىڭ بۇل قورقىنىشىن سەزدىرمەي:

 كۇتەم سارىال. شىدايمىن تپايتا ءنار جىل ءۇش ىشپەي، سۋ اي ءۇش –
دەسەڭدەر ءوز ەرىكتەرىڭ! ساۋىتىمنىڭ ۇستىڭگى جاعىندا ءبىر تىنىس ساڭالۋى، استىندا اۋا الماساتىن ءتورت تەسىگى 

-بولعاندىقتان، مىڭ جىلدا باسىمدى ءبىر رەت شىعارۋعا ءزارۋ ەمەسپىن، ءارى تۇنشىقپايمىن! قاسقىر سەن نەمەرە
 .كۇلىپتى ساق-ساق دەپ –اققان قازىقشا قادالىپ قارا دا تۇر! شوبەرەلەرىڭە شەيىن ق

 تۇلكى ءبىر اۋىق اڭىرىپ قالسا دا، تاعى ءبىر امال تاۋىپتى. ول:
 سوعىپ، بالعامەن تەمىر قويىپ، ۇستىنە تاستىڭ شوقپار سۇمىرايدى بۇل –

 .دەپتى –پارشاسىن شىعارايىق، -كۇل
 تەمىر بالعامەن شىنداپ سوقسا،بۇالر تۇلكىنىڭ وسى ايتقانى بويىنشا »

 دەپ ويالعان تاسباقا:« مىلجام شىعاتىن بوالدى-قابىرشىعىم سىنىپ، مىلجا
 مەرت وزدەرىڭ بەرىك، بالعادان پەن تاس ساۋىتىم سىيالعان بابام-اتا ەكەنسىڭدەر، ەسۋاس تۇرعان بارىپ سەندەر –

 .كەڭكىلدەپتى دەپ – ەكەن، بولماساڭدار
 تاۋسىلعان قاسقىر بىجاالق قاعىپ:بۇنى ەستىپ تاقاتى 

 قۇزار تاۋدىڭ مۇنى ەندى. جوق قاجەتى تۇرۋدىڭ مىلجىڭداسىپ –
 باسىنان دوماالتايىق، سوندا بۇل ساۋىتى شاعىلماي قالعان كۇندە دە، ميى شايقالىپ بولسا دا قۇريدى دەپتى.

 تاسباقا قاتتى ساسسا دا قارقىلداي كۇلىپ:
 ىم، مەنىەد ەتپەگەن مىڭق قارعىعاندا باسىنان ۇشار تاۋىنىڭ ءتاڭىر –

 .مىسقىلداپتى دەپ –ەندى جاتاعان توبەشىكتەردەن قۇالتىپ، جاماننان قاتتى مۇقاتارسىڭ، 
 اشۋعا بۋلىققان تۇلكى:

 جولى بۇل دا بولساڭ نەمە جۇتقان جۇرەك! سۇمىراي اتقىر العىنەت –
ماي شاشىپ، وتتى مازداتا جاعىپ، مىنانى وتقا كۇيدىرىپ  اينىرسىڭ، كەلىڭدەر، توبە قىلىپ وتىن ءۇيىپ، وعان

 .ايقۇالقتانىپتى دەپ –ولتىرەيىك. ءسويتىپ، تايتاالسقان تاسباقا ەتىنە سىلقيا ءبىر تويايىق، 
 -مارە قۇپتاپ اۋىزدان ءبىر بۇنى تۇرعانداردىڭ قورشاپ قاۋماجاالي –

 ەتە ءتۇسىپتى. ءبىراق ول سوندا دا سىر بىلدىرمەي:سارە بولعانىن كورگەندە، تاسباقادان سۋىق تەر بۇرق 
 سۋمەن جۋىنعاندا تاسباقا ەدىڭدەر، جان ساۋاتسىز نەتكەن بارەكەلدى، –

جۋىنباي، وتپەن جۋىنادى دەگەندى ەستىمەپ پە ەدىڭدەر؟ مازداپ تۇرعان وتقا ءتۇسىپ جۋىنۋ قانداي راحات، 
 .دەپتى –شىركىن! 

 وت الىپ قوپاعا تۇسكەن تۇلكى:
 ۋدان قورقارسىڭ؟ كەزقۇيرىق مۇنىس قورىقپاساڭ، وتتان قاپقىر، ولەم –
ءىلىپ ال دا، شارىقتاي كوتەرىلىپ، تولقىن اتىپ تۋالپ جاتقان وزەنگە اپارىپ تاستا، مۇنىڭ مىقتىلىعىن سونان سوڭ  

 .اقىرىپتى دەپ –كورەيىك، 
 ما وسى جەرى جەتكەن اقىلىڭنىڭ تۇلكى، اككى اسقان ەلدەن سۇمدىعى –
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-شقال جانشا ۇشقان ۇرەيى شوشىپ، مۇلدە تاسباقا شاتتانعان ىشتەي دەپ –ەدى، ماعان كەرەگى وسى ەمەس پە، 
 :توگىپ جاسىن كوز ەتىپ قالش

 ەدىم جازىپ نەدەن مەن قياتىنداي ولىمگە عۇرلى وسى اي،-اعاتايالر –
ە، ر قابىرشىعىم سۋ تۇبىنە شىم باتىرىپ اكەتەدى دسىزدەرگە، ەگەر مەنى شىنداپ سۋعا تاستاساڭىزدار، وندا مەنىڭ اۋى

مۇرنىمنان سۋ كىرىپ، ولمەگەن كۇننىڭ وزىندە دە تۇنشىعىپ بولسا دا ولەمىن عوي، ءبىر قاسىق قانىمدى قيا -اۋزى
 .بەرىپتى قويا ەڭىرەپ دەپ –كورىڭدەر، 

 نەگە بەرمەي قارقىلداي! عوي ەكەن بوالدى كەزىڭ قورقاتىن دە سەنىڭ –
سۇمىراي! ءبىلىپ قوي، بۇگىن ساعان كەشىرىم جاساساق، ەرتەڭ بىزگە الەك تاۋىپ « ىم»مولتەڭدەي قالدىڭ، ء

 .تۇلكى ماسايراعان قوقيالنىپتى دەپ –بەرەسىڭ! 
 كەزقۇيرىق تۇلكىنىڭ بۇيرىعىمەن تاپ بەرگەندە، تاسباقا جىالۋىن ءتىپتى

 ۇلىپ، جەردە دوماالنىپ قالىپتى.سىلەسى قاتقانشا ك-دە ۇدەتىپتى. تۇلكى بۇعان ىشەك
 تاسباقانى شەڭگەلىنە العان كەزقۇيرىق شارىقتاي كوتەرىلىپ، ۇشقان

 بويى وزەنگە كەلىپتى. سونان وزەننىڭ اعىسى ەڭ قاتتى جەرىنە اكەپ ونى تاستاپتى.
 سۋدان باسىن ول سوندىقتان. جەتكەنى ۇيىنە –تاسباقانىڭ وزەنگە جەتكەنى 

 شىعارىپ:
 ارتەم مىڭ تاستاعانىڭىزعا اكەلىپ ۇيىمە! اعاي قكەزقۇيرى –

 .ەپتىد –راقىمەت!اياللى تۇلكى مىرزا، ەندىگارى سۇڭعىاللىعىڭىزدى بازارعا سالماۋ جونىندە ءناسيحات ايتامىن، 
 . كىرپىشەشەن161
 ءبىر ۋاقىتتا كىرپىشەشەن قارا جىالنعا كەلىپ ايتىپتى: 
وڭ قارا رپىشەشەن ۇيگە كىرگەن سكى. كىرگىزىپتى جىالن قارا. دەپتى –كىرگىز، ۇيىڭە ۋاقىتقا از جىالن، قارا مەنى، –

 جىالننىڭ باالالرىنا قيىن بوال باستاپتى. سوندا جىالن ايتىپتى:
 اۋىرتىپ لىپ،قادا ۇستىنە باالالرىمنىڭ ينەلەرىڭ سەنىڭ كەت، ەندى جىبەرگەنمىن، عانا ءبىرازعا انشەيىن مەن سەنى –

 :بەرىپتى جاۋاپ كىرپىشەشەن سوندا. دەپتى – كەتىردى، تىنىشىن
 قيىن ماعان كەتەر، سول بولسا قيىن كەتىپ، تىنىشى كىمنىڭ ۇيدەن –

 .دەيدى –ەمەس، وسىندا تۇرۋعا بوالدى، 
 . كىرپى مەن قويان162

 ىپ:كىرپى باالاليتىن ۋاقىتى جاقىنداپ، قواليلى ورىن تابا الماي جۇرگەندە ۇياسىندا جاتقان قويانعا كەل
 قواليلى ورىن تابا الماي سىزگە ەدى، قالىپ جاقىنداپ كۇنىم دە مەنىڭ –

كەلدىم. مۇمكىن بولسا مىنا ورىن قواليلى ەكەن، جەڭىلدەپ، باالالرىمدى اياقتاندىرىپ العانشا ۇياڭىزدىڭ ءبىر شەتىن 
 :قويان اقكوڭىل. دەپتى –قارىزعا بەرىپ تۇرساڭىز، 

 ورناالسىپ، كەلىپ! بەرەيىن دەگەنىڭىز، نە ول بار، باستا جاققان باقان –
 ۇياسىنىڭ ە،د دەپتى –بەلىڭدى بەكىتىپ، باالالرىڭدى قارا قۇالقتاندىرىپ ال دا، ورىن تاپقان سوڭ ءبىراق كوشىڭىز، 

 .بەرىپتى بوساتىپ جاعىن ءبىر
 دا السا ەرجەتكىزىپ تۋىپ، باالسىن ورناالسىپ، كەپ كوشىپ كىرپى –

ورىن دا تاۋىپ الماپتى. قوياننىڭ باالالرى مەن كىرپىك شەشەننىڭ باالالرى دا اياقتانىپ، مارقايىپ،  كوشپەپتى. تۇراتىن
ءبىر ۇياعا سيىسا الماي، اسىرەسە كىرپى باالالرىنىڭ ينەدەي تىكەن جۇندەرى، قوياننىڭ باالالرىنا جۇعىسىپ كەتسە 

 نا قويان شىداي الماي، كىرپىگە:قاقساتىپ، زارالتا بەرگەن سوڭ، ا-قادالىپ، كوجەكتەردى قان
 سىزدىڭ شارۋاالرىڭىز دا ءبىتتى، كەتەتىن دە ۋاقىتىڭىز بولدى.ء كورشى، –

ەندى وسى جاقسى كەزىڭىزدە ءىنىڭىزدى تاۋىپ الساڭىز، كوپ وتىرا بەرسەڭىز، باالالر اراسىنان جاڭجال شىعىپ قالسا، 
رپى ندا كىسو. ايتىپتى ءجونىن ءسوزدىڭ دەپ –ما ەكەن، ۇلكەندەر رەنجىسىپ، بەرەكەمىزگە ىقپال جەتىپ قاالر 

 راقىمەت ايتىپ، ۇياسىن بوساتىپ بەرۋدىڭ ورنىنا:
 الماسا، سيىسا باالالر! وتىرسىڭ دەپ بارادى قايدا ەندى مەن ە، –

ال،  پقايتۋشى ەدىم، مەن بۇل ورىننان ەشقايدا كەتە المايمىن. جەرىڭ تار كەلىپ، شىداماساڭ، كەڭ جەرىڭدى تاۋى
 .دەپتى –

 كىرپى شەشەننىڭ زورلىعىنا توتەپ بەرە الماعان، ءارى شىداماعان قويان
بايىرعى مەكەنىن دە قۇرىلىسىن دا كىرپىگە بوساتىپ بەرىپ، اقىرى ءوزى كوشۋگە ءماجبۇر بولىپتى دا، سودان سوڭ 

 سوڭعىالرعا:
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 .قالىپتى اڭىز دەگەن –! جۇرمەيىك قويانشىالپ –
 پەن ماسا. كوبەلەك 163

ءبىر كۇنى ەلپەلەكتەي ۇشىپ جۇرگەن كوبەلەك قورانىڭ توبەسىنە كەلىپ قونادى. مۇنى جاقتاۋدىڭ قۋىسىندا جاتقان  
 ماسانىڭ كوزى شالىپ قالىپتى. ماسانىڭ بۇعان ىزاسى كەلەدى.

 سونان سوڭ شىداي الماي، كوبەلەكتىڭ قاسىنا جەتىپ بارادى دا، سەس كورسەتەدى:
 اكىرەڭدەيدى. بۇعان كوبەلەك ساسپايدى. دەپ –! مەكەنىم مەنىڭ جەر بۇل كەلدىڭ؟ نەگە ااراع بۇل سەن –
 !ەمەس قوعا عوي، ءۇستى قورانىڭ بۇل –
 :كۇلەدى كەپ ساقىلداي كوبەلەك بۇعان. ىزىڭداپ ماسا دەيدى –! االمىن ءۇزىپ موينىڭدى تاقىلداما، –
 ...مە جەتە كۇشىڭ –
تۇمسىقتى قالىڭ تەرىڭە سۇعىپ  ۇزىن مىنا –. تىزاالقتاپ ماسا دەيدى – كورسەتەمىن، كورەسىڭدى ساعان مەن –

 جىبەرىپ، قانىڭدى سورىپ االمىن!
 :قوقاڭدايدى بوپ، ىزا ماسا. قارسىالسىپ ادەيى كوبەلەك دەيدى –! سەنبەيمىن مۇنىڭا –
 !كور كوزىڭمەن سەنبەسەڭ، –
 ...كورسەتشى قانە، –
 !تۇر دا قارا –

ايتادى دا، ماسا ۇشىپ بارىپ بايالۋلى تۇرعان وگىزدىڭ قۇالعىنا قونادى. سونان سوڭ تۇمسىعىن سۇعا وسىنى 
 باستايدى.

سول كەزدە وگىز ارتقى اياعىمەن قۇالعىن قاسيدى. ماسا تەرىگە سۇققان تۇمسىعىن قايتا شىعارىپ ۇلگەرگەنشە، تۇياق 
 ءتيىپ، مىلجاالنىپ قاالدى.

 . ساۋىسقان164
پپاي سۇيرەڭدەپ، كوپ سويلەي بەرگەندىكتەن ساۋىسقاننىڭ ءتىلى اۋزىنا سىيماي، ءىسىپ كەتىپتى. اقىرى، تىنىم تا

 سۋ ىشۋدەن قالىپتى. ەندى قايتۋ كەرەك؟ ساۋىسقان ەشبىر امال تابا الماپتى. سونان سوڭ تىرناعا جالىنىپتى.-اس
 جاسايدى ءدارى شوپتەن عوي، دەيدى ەمدەيدى دا بولسا دەرت قانداي سەنى! گور بەرە ەمدەپ ءتىلىمدى تىرنا–

 .ەكەنسىڭ
 .تىرنا دەيدى – المايمىن، كومەكتەسە! جوق ءشوبىم بوالرلىقتاي شيپا ساعان –
 .مىنەدى اشۋعا ساۋىسقان دەپ – بە؟ مىندەتسىنەسىڭ! ما سوالي ءا، –
 !بالەم گۋلەتەيىن، جايىپ ورمانعا بۇكىل اتىڭدى جامان وكپەلەمە، ماعان ەندەشە، –

 وسىنى ايتۋعا ءتىلى زورعا كەلەدى دە، ەم سۇراپ قابانعا بارادى. وعان ارىز ايتادى.
 ءتىلىڭدى سۇيرەڭدەگەن بەرى، اكەل عوي، كەلە ەندەشە ءا؟ ساعان، عوي ەكەن بولعان كەرەك كومەگىم مەنىڭ –

 .شابىنىپ قابان. دەيدى – تىنىشتاالدى، قۇالعىمىز دە ءبىزدىڭ جاقسى، دە وزىڭە. االيىن سۋىرىپ
-ساۋىسقاننىڭ ءۇنى ءوشىپتى، ساۋىسقاننىڭ تىلىنە تۇينەمە شىعىپتى دەگەن ءسوز بۇكىل ورمانعا تاراپ كەتىپتى. اقىر

 اياعىندا ساۋىسقان ءتىپتى سويلەي الماي قاالدى.
 . تاۋ مەن قاڭباق جانە بۇركىت165
 تاپ كەتتى. مۇنى بيىكتەن كورىپ تۇرعان تاۋ:ءبىر قاڭباقتى جەل ايداپ، ۇلكەن تاۋدىڭ ەتەگىنە اكەپ تاس 
 :تۇرىپ قاڭباق. دەدى –اعىم، قايدان ءجۇرسىڭ، نەعىپ كەلدىڭ مۇندا؟ قاڭب ە، –
 الىسۋ پ،ەستى اتاعىڭدى دەگەن الىپ شىعىپ، استىنان جەر قابات جەتى. ەدىم الىپ كوتەرگەن اۋىردى باتپان التى –

 .دەيدى — كەلدىم، ىزدەپ سەنى ادەيى ءۇشىن
تاۋ بۇعان جىميىپ كۇلدى. سول كەزدە قۇيىن سوعىپ، قاڭباقتى دەدەكتەتكەن بويى اسپانعا الىپ شىقتى. اسپاننان 

تالدىم دەگەندە، تاۋدىڭ بەتىنە -قىرعا دوماالتتى. اقىر اياعى ءولدىم-بەرى اۋناتتى. ويعا-قايتا جەرگە اكەلىپ، ارى
 تاستاپ، جايىنا ءجۇرىپ كەتتى. قانى قاشىپ، قاباعى تۇسكەن قاڭباقتىڭوسكەن ءبىر شوق توبىلعىنىڭ باسىنا ءىلىپ 

 قاسىنا ءبىر بۇركىت كەلدى. ول:
 :قاڭباق. دەدى – جاتىرسىڭ؟ نەعىپ قاڭباعىم، ە، –
 جاتقان دااستىم ەستىپ، اتاعىن دەگەن الىپ شىعىپ، استىنان جەر كابات جەتى. ەدىم ارقاالعان اۋىردى باتپان التى –

 ەگەندە ارەڭ دەپ جىعىپ، جەلكەسىنەن باسىپد كۇن جەتى الىسىپ، كۇن التى ەدىم، الىسىپ كەلىپ ادەيىلەپ تاۋمەن
 .دەيدى –جاتىرمىن، 

 !ەكەنسىڭ قالعان ءىلىنىپ زورعا توبىلعىعا –. وعان بۇركىت دەدى –! بوالر بولسا –
 .يعو جاتقانىم ۇستاپ توبىلعىسىنان سوڭ بولماعان جەر قواليلى باسقا ودان – قاڭباق، دەدى – البەتتە، –

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1515 bet 

 سول كەزدە قۇيىن سوعىپ، قاڭباقتى تاعى دا دەدەكتەتە جونەلدى. بۇركىت تۇرىپ:
 .دەدى – ورنىنان؟ ەندى ول مە كەتپەي تۇرىپ تاستاپ؟ تاۋدى باراسىڭ، قايدا باتىر، ە، –
 دەۋگە –! بارامىن اسىعىپ جەتۋگە سوالرعا. ەدى بار الىپتار كوپ دە ءالى الىساتىن الدىمدا. بۇركىتىم ەمەس، ۋاقا –

ى قاڭباقتىڭ. قۇيىنمەن بىرگە قۇلدىراپ، ۇشىپ كەتە باردى. اقىرىندا كۇلىپ، بۇركىت پەن تاۋ كەلد شاماسى عانا
 قالدى.

 . ەكى اتەش166
ن مدەرىشالدىڭ قۇس دەگەندە اسىراپ وتىرعان ەكى اتەشى بار ەكەن. قولدارىنا تۇسكەن جە-ەرتەدە ءبىر كەمپىر

 قاعىپتى.-سوالرعا بەرىپ باعىپ
كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە كەمپىر قۇسىنا جەم شاشادى. قارىندارى اشقان اتەشتەر دۇرسە قويا بەرەدى. ءارقاشان بىرگە 

 جۇرگەن دوسىنان شۇبار اتەش جەمدى قىزعانىپ، شەكەسىنەن ودىرايا قارايدى.
 .دەيدى – اۋ،-تويسام ءبىر تىڭقيا جەپ، ءوزىم جالعىز ءبارىن مىنانىڭ شىركىن، –

قايتا شوقىپ، جەم جەگىزبەيدى، مازاسىن االدى. سۇر اتەش -سويتەدى دە، شۇبار اتەش قاسىنداعى سۇر اتەشتى قايتا
ءبىر رەت ەلەمەگەنسيدى، ەكىنشى رەت ابايالماعان بوالدى. ءتىپتى قويماعان سوڭ، اقىرىندا ىزاالنىپ، ول دا شۇبار 

 دى.اتەشتى شوقىپ اال
اسى ب-وسىدان سوڭ ەكى اتەش جۇندەرى ءۇرپيىسىپ، ءبىرى مەن ءبىرى توبەلەسە كەتەدى. ەكەۋىنىڭ دە ءۇستى

 جۇلىم بوالدى.-جۇلىم
 بۇالر ءوستىپ قىزىل شەكە بولىپ جاتقاندا، كورشىنىڭ شىبيلەرى كەلىپ، جەمدى تۇگىن قالدىرماي جەپ كەتەدى.

 . نە ءدامدى؟167
ءبىر كۇنى قورادا تۇرعان جانۋارالر قانداي تاعام ءدامدى دەگەنگە تاالسىپ قالىپتى. ءارقايسىسى وزدەرى جاقسى  

ەمگە نە شىركىن، پىشەن مەن تازا ج»كورەتىن تاعامدارىن دارىپتەسىپتى. بايالۋداعى اال سيىر وكىرەشتەي جونەلىپتى: 
بۇعان كەلىسپەيتىنىن تانىتقان « تاماق بولۋى مۇمكىن ەمەس! بىر-جەتسىن! سوالردان ءدامدى بۇل دۇنيەدە بىردە

اق. ءبىراق جەلىندەگەن كوك مايسا بولسا، ودان دا جاقسى -يا، جەم مەن پىشەن جاقسى»قوي مەكىرەنە ماڭىرايدى: ء
 «.عوي!

 بالداي ءدامىكۇتىر شايناساڭ، ونىڭ -ارپا مەن سۇلى ءدامدى ەمەس پە؟ كۇتىر»بۇالرعا جىلقى ءوز داۋىن ايتادى: 
 «.تاڭدايىڭنان كەتپەيدى

. مىسىق دەيدى –ەن ءدامدى ەشتەڭە جوق. بوسقا تاالسپاڭدار، ەتت پەن ءسۇت. المادىڭدار تابا سەندەر جوق، –
. ەكىرىپج مىسىققا دەيدى – كوكىمە، بوسقا سەن». تۇرادى اتىپ ورنىنان قوزىپ، ىزاسى ءيتتىڭ ەستىگەندە مۇنى

 شتەڭەە ءدامدى سۇيەكتەن كوپ كەمىگى ەدىڭدەر؟ پە ەستىپ دەگەندى سۇيەك: ايتايىن مەن ەكەنىن ءدامدى نەنىڭ –
 سوندا اڭگىمەگە تۇيە قوسىلدى:«. جوق!

 ءتۇپ ءبىر داالدا ءشول. جوقسىڭ ەشقايسىڭ شاراليتىن كوپ مەنەن داالنى. تۇرسىڭدار داۋالسىپ بوسقا سەندەر –
-ءبىر والر ءبىراق! جوق ەشتەڭە ءدامدى سودان شايناساڭ، كۇتىرلەتە سونى عوي، بار كەتسە ۇشىراسا تىكەن تەمىر

 ا يالنباي، ءالى كۇنگە دەيىن قاالعان ءشوبىن دارىپتەپ كەلە جاتقان كورىنەدى.ايتقانىن بىرىنىڭ
 . اتتىڭ باسى168

ۇل اقبوز ءۇي، بداالدا اتتىڭ باس سۇيەگى جاتىر. كەلدى جۇگىرىپ ءىن قازعىش سۇر تىشقان. و، و! مىنە! قانداي 
زعىش سۇر تىشقان تۇرادى دەپ جۇگىرىپ قا ءىن مۇندا ەندى. بەرمەدى دىبىس ەشكىم. دەيدى –ۇيدە كىم تۇرادى؟ 

 ۇيگە كىردى. تارباقتاپ سەكىرىپ باقىلداۋىق باقا كەلدى.
 .دەيدى –مىنە!...قانداي اقبوز ءۇي، بۇل ۇيدە كىم تۇرادى؟ 

 .تىشقان سۇر – يەسى مەن، –
 كىم؟ سەن –

 مەن باقىلداۋىق باقامىن.
 تۇرادى. بىرگە ەكەۋى. دەيدى تۇرۋعا بىرگە مەنىمەن مۇندا كەل –

 شوڭقاڭداپ كەلەدى قىلي قويان.
 .دەيدى – تۇرادى؟ كىم ۇيدە بۇل ءۇي، اقبوز نەتكەن مىناۋ –
 .دەيدى كىمسىڭ سەن. تۇرادى باقا تارباق باقىلداۋىق تىشقان، سۇر – يەسى ءىن مەن، مۇندا –
 .قويان سۇر شوڭقاڭداعىش تاۋالردا مەن –
يدى. كەلدى كىردى قويان. ۇشەۋى بىرگە تۇرادى. ءبىر ۋاقىتتا جۇگىرىپ دە – تۇرايىق بىرگە ءبارىمىز مۇندا كەل –

 قىزىل تۇلكى.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1516 bet 

 .دەيدى – تۇرادى؟ كىم ۇيدە بۇل ءۇي؟ اقبوز نەتكەن مىناۋ –
 .تۇرادى قويان سۇر شوڭقاڭداعىش باقا، تارباق باقىلداۋىق تىشقان، سۇر يەسى ءىن مەن –
 كىمسىڭ؟ ءوزى سەن –
 دى كەزگىش.جەر ءاربىر ءوزىم مەن –
. يۋا اياڭداپ كەلدى ۋاقىتتا ءبىر. تۇرادى بىرگە تورتەۋى. كىردى كەلدى،. تۇرايىق بىرگە ءبارىمىز مۇندا كەل، –
 تۇرادى؟ كىم ۇيدە بۇل ءۇي، اقبوز نەتكەن بۇل. اقىردى داۋىسىمەن بار
 جانە ءار جەردە كەزگىش تۇرادى. شوڭقاڭداعىش تاۋالردا باقا، تارباق باقىلداۋىق تىشقان، سۇر – يەسى ءىن مۇندا –
 كىمسىڭ؟ سەن –
 ويباي بارىء. وتىردى قويىپ قۇيرىعىن شىعىپ باسقا ايۋ. ەزگىش قابىرعاڭدى شىعىپ، توبەسىنە ءۇيىڭنىڭ مەن –

 .باقىردى سالىپ
 مەن كوكقۇتان. تىرنا 169
 ءبىر شالشىقتا ءبىر كوكقۇتان مەن تىرنا مەكەندەپ تۇرىپتى. تىرنا جالعىز تۇرۋعا قاپاالنىپ، كوكقۇتانعا بارىپ ايتىپتى: 
 .دەپ تۇرالىق بىرگە ەكەۋىمىز تي، ماعان كەلدىم، ايتتىرا وزىمە سەنى مەن –
 مەنى سەن دە جانە ۇشاسىڭ جامان قىسقا، ءجۇنىڭ سەنىڭ تيمەيمىن، ساعان جوق، –

ى. . تىرنا كەتكەسىن كوكقۇتان ويعا قاالدقايتتى ۇيىنە تىرنا. قايتارادى جاۋاپ كوكقۇتان دەپ، –نەمەن اسىرايسىڭ؟ 
 :بارىپ تىرناعا دە، دەيدى –جالعىز تۇرۋ قاپا عوي، تىرناعا تيەيىن ەكەۋ بولساق ۋاقىت تا تەز وتەر، 

 :اشۋالنىپ تىرنا. ىدەيد – كەلدىم، دەپ تيەيىن ساعان مەن –
 تاردى.قاي دەپ – ەدى، تيسەڭ بارعاندا ايتتىرا المايمىن، سەنى مەن ەندى جوق، –

 ۇيالىپ ءھام ىزار بولىپ كوكقۇتان ۇيىنە قايتىپ كەلدى. بۇدان كەيىن تىرنا ويعا قالدى:
 مەن» :دا بارادى كوكقۇتانعا قايتادان دەپ، ەدى بوالر قىزىعىراق بولساق، ەكەۋ قايتاردىم، كوكقۇتاندى مەن نەگە –

 نىپ:اشۋال كوكقۇتان. دەيدى – ،«ۇيگە ءبىزدىڭ ەندى ءجۇر االمىن، سەنى
 .دەيدى – ەدى؟ پا بولماس الساڭ بارعاندا ءوزىم شۇباتىلماي، يتشە ەندى كەت، –

ەكەۋى  كوكقۇتان تيمەي،بۇدان سوڭ كوكقۇتان ويعا قالىپ تىرناعا بارعاندا، تىرنا الماي، ونىڭ ارتىنان تىرنا بارعاندا 
 وسى ۋاقىتقا دەيىن اۋرە بولىپ ءجۇر.

 . بۇالننىڭ وكىنىشى170
اق، -كۇندە كەلىپ سۋ ىشەتىن كولشىگىنەن ءبىر كۇنى ءوزىنىڭ سۋداعى ساعىمىن كورگەن بۇالن، ءمۇيىزىم كەلىستى

دەپ ءوز اياعىن ءوزى  «مۇيىزىممەن ساي اياعىم دا ءالدى، ادەمى بولساشى!»ءبىراق اياعىم نەتكەن جامان. 
 قوراشسىنىپتى.

بۇالن سۋعا تەلمىرىپ وسىنى ويالپ تۇرعاندا اياق استىنان پايدا بوال كەتكەن قاسقىر تاقىمىنان اال كەپ ءتۇسىپتى. 
جۇال قاشقان بۇالن شالدىرماي كەتكەن ەكەن، تىرسەگىنەن جاراالنعاندىقتان قۇتىال المايتىنعا اينالىپتى. سونسوڭ: 

دەپ ويالپ، الدىنداعى توعايعا كىرە بەرگەندە ءبىر اعاشقا « قاشايىن تاتىرىڭ دا قۇتقارمايتىن كورىنەدى توعايعا»
جامانداعان اياعىممەن قۇتىلعان دا، ماقتاعان ءمۇيىزىمنىڭ ۇستاپ »مۇيىزىنەن ءىلىنىپتى دە قالىپتى. سوندا بۇالن: 

 دەپ وكىنىپتى.« اي!-بەرگەنى
 . ءپىل مەن تۇلكى171
 عى زاماندا، ءبىر تاۋدىڭ بوكتەرىندە تۇڭعيىق گۇلمەن كومكەرىلگەن ءبىربايا

 كول بولىپتى. كولدىڭ ءبىر جاعىندا ءپىل، ەندى ءبىر جاعىندا تۇلكى جاساپتى.
 ءبىر جولى ءپىل تۇڭعيىق كولىنەن سۋ ءىشىپ قايتىپ بارا جاتقان جولىندا تۇلكىگە جولىعىپ قالىپتى. سوندا تۇلكى: 
 .دەپتى – بەر، جول دودەڭە شىداماساڭ، سايىسۋعا با؟ شىدايسىڭ ايىسۋعاس مەنىمەن –
 بۇل ارام پاسىق نەمەنى تىسىممەن، تۇمسىعىممەن، نە اياعىممەن»ءپىل  

 دەپ تۇلكىگە جول بەرىپ وتكىزىپ جىبەرىپتى.« اق قويايىن-ولتىرسەم پاك دەنەم بىلعانار، ونان دا تيىسپەي
 بەرى-سوزىمنەن شوشىپ كەتتى، ەندى مۇنى ارىدەرەندەي اقىماق ءبىر اۋىز »

 دەپ ويالعان تۇلكى ءپىلدىڭ ارتىنان كىجىڭدەپ ايداپتى. تاياپ كەلگەن تۇلكىنى سەزگەن ءپىل:« تىرقىراتايىن
 الس كوزىڭدى سەنىڭ مەن كەرەك، بەرۋ توتەپ نارسەمەن ارام نارسەگە ارام –

 .ءولىپتى قالىپ استىندا تەزەگىنىڭ جاس ءپىلدىڭ تۇلكى سونىمەن. قالىپتى كۇشەنىپ قاتتى دەپ –نارسەمەن جويايىن، 
 . اسقاق اققۋ172

 ەرتەدە ءبىر وزەننىڭ جاعاسىن ءبىر قۇندىز بەن ءبىر اققۋ مەكەندەپتى. والر

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1517 bet 

كورشى وتىرسا دا، اسقاق اققۋ اسپەنسىپ، ءوزىنىڭ كورىكتىلىگىن، كورگىشتىگىن ماقتان ەتىپ، كوزىم ەلبەڭ ەتكەن 
قۇندىز سياقتى قىسىق كوز، الىسقا كوز اياسى جەتپەيتىن نەمە »ى الىستان شاالدى دەپ كۇپىنەدى ەكەن. ول ەلەست

 دەپ قارايدى ەكەن.« مەنىڭ تەڭىم ەمەس
 كۇندەردىڭ بىرىندە ەڭبەكشىل قۇندىز وزەن جاعاسىندا ەڭبەك ىستەپ، جاڭا ءۇي

بەرلى ءجۇزىپ جۇرگەن اققۋ قۇندىزدىڭ قاسىنا -دە ارلىسالۋ ءۇشىن اعاش ماتەريالدارىن ازىرلەپ جاتقاندا، وزەن
جان كوتەرگەن اعاشىن جەرگە قويىپ، ىستەپ جاتقان ارەكەتىن -كەلىپتى. اققۋدىڭ كەلگەنىن كورگەن قۇندىزجالما

 توقتاتىپ، وعان تايانا بارىپ:
 .سۇراپتى اماندىق دەپ –! اعا اققۋ بە سالەمەتسىز –
 ىنباس اققۋ تاكاپپار دەپتى –! عوي ەكەنسىڭ سوقىر راسىندا بە؟ كوردىڭ عانا ەندى مەنى! ەدىڭ بە ەسەن ە، –

 سەنى اق-كەلىپ قۇرعىر اڭشى عوي، جەتەدى تۇبىڭە بىرىندە كۇندەردىڭ كوزىڭ سەنىڭ –لعىپ، شۇ عانا بولىمسىز
 .ءالى ساالر دورباسىنا تىرىدەي

 الىستان جاقسى، الدەقايدا كورى مەنىكىنەن قۋاتىڭىز كورۋ ءسىزدىڭ –
رسى جاعاسىنان سۋدىڭ قا وزەننىڭ ءتۇرىڭىز، قۇالعىڭىزدى ءبىراق. قۇندىز دەيدى –كورەسىز، بۇعان داۋ جوق، 

 شالپىلى ەستىلەر مە ەكەن؟
 تۇگىل، ەستىمەك شالپىلىن سۋدىڭ جوق، بايقالعان قىبىر ەشقانداي جوق، –

 .تۇرە قۇالعىن اققۋ قاراعان بادىرايا دەپتى –كورىنىپ تۇرعان اعاشتاردىڭ اراسىنان ەشتەڭە بايقالمايدى، 
 ە، جوق پا؟ەستىلەم شالپىلى سۋدىڭ جاقتان انا تىڭداڭىزشى –
 جاقتان؟ قاي –
 .جاقتان ءيىنى الدىڭعى وزەننىڭ –
 كورىنىپ تۇرماق شالپىلى،ول سۋدىڭ قايداعى جوق، سىبىس دە تيتتەي جوق، –

 قىلت ەتكەن نارسە بايقالمايدى.تۇرعان ار جاقتاعى اعاشتاردىڭ اراسىنان دا 
 ىققانش ارادان تاياۋ – دا تاعى قۇندىز دەپتى – تىڭداڭىز، جاقسىراق –

 وسى شالپىلدى دا ەستىمەدىڭىز بە؟
 تۇرسىڭ؟ ايتىپ جاقتى قاي –
 .عوي ءوتتى بەرى يىنىنەن الدىڭعى وزەننىڭ –
 كەلىپ ەتكىڭ قىلجاق اتەيگە مەنى ايتىپ وتىرىك سەن. جوق ەشتەڭە ارى، قوي –

 تۇر عوي.
 – ماڭىزدى، توتەنشە وزىمە دا قۇالعىم مەنىڭ بولسا، قانداي سىزگە كوزىڭىز –

 !اعا اققۋ تۇرىڭىز ساۋ –دەپتى قۇندىز سۋ تۇبىنە سۇڭگىپ بارا جاتىپ، 
 قويماي بوال مويىنسال سوزىنە ونىڭ اققۋ دەپتى –! سوقىر مە سەنى...سەن –

 جىبەرمەي التق ءىستى بوالتىن الدا مەنىڭ قۇالعىڭ جامان سەنىڭ بالسىنەسىڭ، وتىرىك شىلعي –ىشتەي كۇپىنىپ، 
 اق ەكەنسىڭ!-اداعا كەتسىن! اسقانس كوزىمنەن كورەتىن

اققۋ وسىالردى ويالپ كوڭىلى لەكىپتى. سونان قورازدانا ول وسىالي ماسايراپ، توڭىرەگىنە شوال قاراپ، ماردامسىپ 
ىپ شىعا كەلگە اڭشى، وقتاۋلى مىلتىعىن اققۋعا كەزەپ ۇلگىرگەن ەدى. قاناتىن قاعىپ تۇرعان تۇستا سالعا ءمىن

 ەتكەن مىلتىق داۋسى شىعىپ، پاڭ اققۋ سول جەردىڭ وزىندە جالپ ەتە ءتۇسىپتى.« تارس»كوتەرىلىپ بولعانشا 
 . شولپ173

قويان مەكەندەيدى ەكەن. ءبىر كۇنى باياعى زاماندا جيدەك ورمانمەن كومكەرىلگەن ءبىر كول بولىپتى. وندا التى 
ندار ەتىپ ءتۇسىپتى. ونىڭ نە ەكەنىن بىلمەگەن قويا« شولپ»ابدەن پىسقان ءبىر جيدەك بيىك اعاش باسىنان كولگە 

 شىركەي قاشا جونەلىپتى.-شىبىن
 ىتقىپ كەلە جاتقان قويانداردى كورگەن تۇلكى والردان:

 .سۇراپتى دەپ – كەلەسىڭدەر؟ قاشىپ نەگە –
 بۇنى. قوياندار ەكەن بەرگەن جاۋاپ جامىراي دەپ – قالدى، كەلىپ شولپ –

 ەستىگەن تۇلكى دە والرعا ىلەسىپ قاشىپتى. زىتىپ كەلە جاتقان تۇلكىنى كورگەن مايمىلدار ۇدىرەيىپ:
 .سۇراپتى دەپ – كەلەسىڭدەر؟ ۇركىپ نەمەنەدەن –
 .تۇلكى دەپتى –! قالدى كەلىپ شولپ –

 جان والردىڭ سوڭىنان ىلەسە قاشىپتى.-مايمىلدار دا جالمامۇنى ەستىگەن 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1518 bet 

ءسويتىپ بۇعى، شوشقا، سۋ سيىر، ءمۇيىز تۇمسىق، ءپىل، يت، ايۋ، سارى ايۋ، قابىالن، جولبارىس، ءارىستان،...بىر  
 .قاشىپتى ۇركىپ بىرى-بىرىنەن ەستىپ، بىرىنەن–

 رعا جەرقالىڭ اڭ تۇگەل جوسىلىپتى. قاشقان سايىن جاندارىن قويا
 تاپپاپتى. تاۋ ەتەگىندە ءبىر اتا ارىستان قۇيىنپەرەن بولىپ كەلە جاتقان ارىستانداردى كورىپ، والردان:

 بوال كۇشتەرىڭ ادۋىن تىستەرىڭ، پىشاقتاي تۇياقتارىڭ، قانجارداي وتكىر –
 .سۇراپتى دەپ –تۇرىپ، نەدەن قاشىپ كەلەسىڭدەر؟ 

 .القىنىپ ارىستاندار بەرىپتى جاۋاپ دەپ–! قالدى كەلىپ شولپ –
 .ارىستان اتا سۇراپتى دەپ – جەردە؟ قاي ول نارسە؟ نە دەگەن شولپ –
 .ارىستاندار جاتقان كەلە قاشىپ دەسىپتى –! بىلمەيمىز –
 دەپتى – ەستىدىڭدەر؟ كىمنەن بۇنى! كەرەك ءبىلۋ سۇراستىرىپ اۋەلى ەكەنىن نارسە نە! دۇرلىكپەڭدەر بوسقا –

 .ارىستان
 جولبارىستان ارىستان اتا. والر بەرىپتى جاۋاپ دەپ – ايتتى، جولبارىس –

سۇراپتى. جولبارىس قابىالننان ەستىدىم دەپتى. قابىالننان سۇراسا، ول سارى ايۋدان ەستىدىم دەپتى. سارى ايۋدان 
بۇعىدان  سيىردان، شوشقادان،سۇراسا يت ايۋدان ەستىدىم دەپتى. ءسويتىپ يت ايۋدان، پىلدەن، ءمۇيىز تۇمسىقتان، سۋ 

 جاعاالتا سۇراپ ەڭ سوڭىندا تۇلكىدەن سۇراپتى. تۇلكى:
 ى.دەپت – ايتتى، قوياندار ماعان –

 اتا ارىستان قويانداردان سۇراپتى. سوندا قوياننىڭ ءبىرى:
 ەت دا التاۋىمىز تۇرعان مىنا شولپتى قورقىنىشتى سول –

 .دەپتى –رىڭىز، ءبىز سىزگە سول جەردى كورسەتەيىك، قۇالعىمىزبەن ەستىدىك، بىزبەن بىرگە ءجۇ
 ءسويتىپ، قوياندار ارىستاندى جيدەك ورماننىڭ قاسىنا ەرتىپ كەلىپ: 
 .كورسەتىپتى نۇسقاپ دەپ – جەردە، اناۋ شولپ –
 ەتىپ ءتۇسىپ« شولپ»ءدال وسى كەزدە ءپىسىپ تۇرعان جيدەكتىڭ ءبىرى كولگە تاعى  

 ارىستان: كەتىپتى. مۇنى كورگەن اتا
 كورىپ پە، ەمەس دىبىسى جيدەكتىڭ تۇسكەن كولگە ول! نەمەلەر مالقامسوق –

 .دەپتى –تۇرسىڭدار ما، سونان دا قورىققان بار ما؟ كوپ جۇلىم بولىپ سونشا جىنىگىپ ەدىڭدەر! 
 اڭدار اۋىر كۇرسىنىپ، وزدەرىنىڭ قاراداي الەك بولعانىن سوندا بارىپ

 ءبىلىپتى. 
 جانۋارالردىڭ ارمانى. 174

 ءبىر كۇنى ات، تۇيە، يت، مىسىق تورتەۋى كەزدەسىپ، ارماندارىن ايتىسادى، سوندا مىسىق: 
 سا، تويىپ الىپ، مەشتىڭ تۇبىندە تىرايىپ ۇيىقتار ما ەدى،بول كوپ ءسۇت –
 :ات. دەپتى –ءا، 
 ەدى ما تۇرار شايناپ كۇرس-كۇرس بولىپ، سۇلى پەن ءشوپ كوك قۇرسىن، ءسۇتى –

 :يت. دەپتى –دەسەڭشى! 
 جۋىندىنى پەن سۇيەك مايلى شىركىن، پا؟ تاماق سۇلى پەن ءشوپ –

 دە كيمەلەي كەلىپ: تۇيە سوندا. دەپتى –ايتساڭدارشى! 
 الىپ، تويىپ جاپىراققا اشتى مەن االبوتا قۇرىسىن، دە ءسۇتى دە، سۇيەگى –

 .دەپتى –كۇلگە اۋناپ جاتارما ەدى دەسەڭىزشى! 
 كوك وگىزدىڭ تاريحى جايىندا. 175

ەرتە زاماندا ءبىر سيىردان تۋعان كوك بۇزاۋ ەرجەتىپ، ەشكىم مىنبەي، ەشكىم ۇستاماي، ەشكىم ساۋماي، بۇعى 
مارالداي بولىپ تەل ءوستى. ءوزى سەمىز بولدى. سول دەنە، داۋلەتىنە ماستانىپ، سيىر جىنىسىن ءوزى شابان، ءوزى 

ز، تۇياعى سىرتىلداق دەپ مەنسىنبەي توڭىرەككە قاراپ تۇيەنى، ەسەكتى كورىپ كورىكسىز، دەنەسى كەلىسىمسى
والردى دا مەنسىنبەي جۇرگەندە، ءبىر ءۇيىر جايىلىپ جاتقان ارعىماق قۇالعى تىك، جالقۇيرىقتارى توگىلگەن، تۇياعى 

ۇلۋ، ىڭ تەڭىم ەكەن، ءوزى سوسى مال مەن»قۇيما باقاي، تىك دەنەلى سۇلۋ، اسىر سالسا قۇيىنداي ويناعانىن كورىپ 
 دەپ، سيىردى تاستاپ جىلقىعا ەرىپ جايىلىپ كەتە بەرەدى.« ءوزى جۇيرىك ەكەن

ءبىر كۇندەردە جىلقىعا قاسقىر شاپتى. كوك وگىز جىلقىنى قورعاپ قاسقىردى جوالتپادى. بىرنەشە رەت جىلقىنى  
جىلقىدان  وسى مالدىڭ»ىاليشا دەپ اقىلداستى: ۇلىپ جينالىسىپ، كەڭەس قىلىپ ب-قورعاعان سوڭ، قاسقىرالر ۇلىپ

ءتۇرى بولەك، جىلقىمەن تۋىس ەمەس سياقتانادى، قوي، وسىنىڭ وزىنە جابىلىپ، ءوزىن جەسەك، جىلقى وسىعان 
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 بويىنشا ىادەت وگىز كوك ەدى، شاۋىپ جىلقىعا تاعى داعى بولدى اقىلداسىپ ويالسىپ، دەپ –، «قاالي بولىسار ەكەن
-تۇس ىنشابوي ۋاعدا قاسقىرالر. شىقتى الدىنان قاسقىرالردىڭ قىلىپ، ايبات وكىرىپ شاشىپ، وپىراقت قوقىرايىپ،

عادان، بۇيىردەن، شابىنان، تاماعىنان، سانىنان تىستەپ شايناي بەردى. كوك وگىزەكەڭ قابىر. جابىلدى وگىزگە تۇستان
شايناپ جابىال -سۇزگەنىنە قاسقىرالر بولماي تاالپ جىلقىنى قورعاۋ ەسىنەن شىعىپ ءوزى جانىمەن قايعى بولدى. تۋالپ

باستاعان سوڭ، وگىز بار داۋسىمەن وكىرىپ بارىپ قۇالعاندا، جىلقىالر وگىزدىڭ وكىرگەن داۋسىنان ۇركىپ ويىن 
سالىپ جوسىپ، توپتانىپ كەتىپ قالدى. كوك وگىزدىڭ جان داۋسىمەن وكىرگەنىن توعايدا جاتقان ءبىر توپ سيىرالر 

اران قىلىپ شۋىلداپ بار داۋسىمەن كۇجىلدەپ كوك وگىزدىڭ -، قۇيرىقتارىن قوقىرايتىپ، مۇيىزدەرىن ارانەستىپ
ۇستىنە بارلىعى شۋىلداپ ات قويىسىپ جەتىپ كەلگەندە قاسقىرالر بۇعىپ شىعا بەردى. وگىزدى قاسقىردان اجىراتىپ 

تالىپ السىرەپ، تۇال بويى جارا، قان بولىپ  الدى دا، قورشاالپ موڭىرەپ، شۋىلداسىپ قاراپ تۇردى. كوك وگىز
جاتىر ەكەن، ءبىرازدان سوڭ ەسىن جيىپ، كوزىن اشىپ قاراسا جىلقى جوق، اجىراتىپ تۇرعان ءوزىنىڭ مەنسىنبەي 
شىعىپ كەتكەن سيىرالرى ەكەنىن تانىپ، ۇيالعانىنان كوزىن قايتا جۇمىپ الدى. ءبىرازدان سوڭ ەسىن جيىپ ورنىنان 

 دەپ، ءۇزىر تىلەدى. كوپ سيىرالر« بىزدەن وتكەن قاتەنى كەشىرىڭىز»سيىرعا قاراپ باسىن ءيىپ،  تۇرىپ، كوپ
انا، ءوز جىنىسىڭدى كوزگە ىلمەي تاكاپپارلىق ەتىپ ەدىڭ، سيىردى -بىزدى مەنسىنبەي تۋدىرعان اتا»شۋىلداپ: ء

 يىپتارىنا بىرنەشە دەپ، –« اجىراتتى؟تاستاپ جىلقىعا كەتىپ ەدىڭ، جىلقىڭ قايدا؟ بۇگىن جانىڭدى جاۋدان كىم 
 .باستى بەتىنە وگىزدىڭ

تاالي قاسقىر جاۋالردان اجىراتقان قايراتىن ايتا كەلىپ، باسىنا كۇن تۋعاندا جىلقىنىڭ تاستاپ -وگىز جىلقىنى تاالي
ىزدان ەندى قاستارىڭ»كەتكەنىن ايتىپ، ءوزىنىڭ باسىنان اسقان تاكاپپارلىعىن ايتىپتى، ويالپ ءتاۋبا قىلدى. 

 .بەردى جۇرە بىرگە بايالپ، ۋاعدا سيىرالرمەن كوپ دەپ، –، «شىقپايمىن
 دەگەن ءسوز تاريحتا سوندايالردان قالعان ەكەن.« اركىمنىڭ ءوز جىنىسى وزىنە»

 . سيىر مەن تەكە176
ءبىر كەمپىردىڭ ءبىر سيىرى مەن ءبىر تەكەسى بولىپتى. سول سيىر مەنەن تەكە مالدا بىرگە جايىالدى ەكەن. سيىر  

تىنىش »سوندا كەمپىر سيىرىنا نان، تۇز الىپ كەلىپ، بەرىپ ايتادى:  ساۋعان مەزگىلدە دە اينالىپ تۇرمايدى ەكەن.
 .دەپتى –، «تۇر شىراعىم، ءما،ما، تاعى الىپ كەلىپ بەرەمىن، ءبىراق ءتۇزۋ تۇر

ەكىنشى كۇنى كەشكە تەكە سيىردان بۇرىن ورىستەن كەلىپ، كەمپىردىڭ الدىنا كەرىلىپ تۇرا قالىپتى. كەمپىر 
اس جۋ»ەرمەگەن ەكەن، تەكە قوزعالماي تۇرىپ الىپتى، جۋاس بولىپ، كەمپىردىڭ سيىرعا ورامالمەنەن تەكەگە س
دەگەنى ەسىنە ءتۇسىپ. كەمپىر تەكەنىڭ جۇرمەگەنىن كورىپ تاياقپەنەن ۇرىپ جىبەرىپتى. « تۇرساڭ، نان بەرەمىن

 .سوندا تەكە كەتكەن سوڭ كەمپىر سيىرىنا تاعى دا نان بەرە باستاپتى، تىنىش تۇر دەپ
 –، «ادامدا ادىلدىك جوق، مەن سيىردان دا جۋاس تۇرىپ ەدىم، سوندا دا ۇرىپ جىبەردى»سوندا تەكە وياليدى: 

 .قىلىپتى جارالى ءوزىن توگىپ، ءسۇتىن ءسۇزىپ، كەمپىردى بارىپ، قاشىپ جاققا ءبىر دەپ،
 . وگىز، ەسەك ەرتەگىسى177

ءبىر كۇندەردە وگىز بەن ەسەك جولداس بولعان ەكەن. ەكەۋى ءبىر ساحارا جەردە ءجۇرىپ، ءبىر قالىڭ باققا كىرگەن  
ە ءبىز بۇل جەرگ»ەكەن. باقتىڭ ولەڭدەرىنە تويعان سوڭ، ەسەك قاتتى باقىرماقشى بولعاندا، سوندا وگىز ايتادى: 

 ،«مايدىبول نارسە ابزال اقىرماقتان سوڭ تويعان قارىن»: تادىاي ەسەك. دەيدى –، «ۇرلىققا كەلگەنبىز، سەن اقىرما
باندار ەستىپ كەلىپ، وگىز، ەسەكتى ۇستاپ الىپ، كوپ باع داۋسىن ەسەكەڭنىڭ. جىبەرەدى اقىرىپ داعى دەيدى –

ڭ ىماشاقاتقا سالىپ، ديىرمەنگە ەسەكتى سالىپ، جولداسى وگىزدىڭ ەتىن قاۋاپ قىلىپ جەپ االدى. ءسويتىپ، ەسەكت
 داۋسىنان وسىنداي كوپ ماشاقاتتار شىعادى.

 . جاقسىلىققا جاماندىق178
كەز كەلگەندەردى سۇزە بەرەتۇعىن، سۇزەگەن بۇقا بايقاۋسىزدا قۇدىققا ءتۇسىپ كەتىپتى. قۇدىقتىڭ ىشىنەن بار 

وڭ، ى كەتكەن سپارمەنىمەن سۇزگىلەپ توپىراعىن تۇسىرسە دە، باسقا تۇسكەن پالەدەن قۇتىال المايدى. بار ءحال
بەكەر ولەتىنىن بۇقا ءبىلىپتى. بىرەۋ بولماسا، بىرەۋ مەنى قۇدىقتان -ءىستىڭ جامانعا اينالعانىن، ءوزىنىڭ بەكەردەن

شىعارىپ االر دەپ، بۇقا بار پارمەنىنشە وكىردى. مۇنىڭ باقىتىنا قاراي جاقىن ارادا قويشى ءبىر توپ قوي جايىپ 
 ، قويالرىمەن قويشى جۇگىرىپ كەلدى.ءجۇر ەكەن. مۇنىڭ داۋسىن ەستىپ

ي ىقپەنەن كۇلىمسىرەپ بۇقا سويلەيبال ادەپپەنەن، بۇالرعا دەپ – الساڭدارشى، سۋىرىپ قاراقتارىم، شىراقتارىم، –
 باستادى:

 ىندىعىم،موم مەنىڭ. ەدىم قىلماۋشى قاس ويالپ، جاماندىق جانعا عۇمىرىمدا. ولتىرمەڭدەرشى كۇناسىز جازاسىز، مەنى –
 ءبىر اعانس قويشى،! الساڭدارشى شىعارىپ مەنى قاراقتارىم، دوستارىم،. ماعلۇم باباعا زەڭگى جاقسىلىعى مىنەزىمنىڭ

 ابا ءسۇت، قويالر، سىزدەرگە ءبىر شوق جاقسى ءشوپ بەرەم.س
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 .ايتتى قويشى دەپ – االيىق، سىيالرىن دەگەن بەرەم الىپ، شىعارىپ قۇدىقتان بۇقانى قويالر، –
 .الدى ىپشىعار مىرزانى ءمۇيىزدى. قايتاردى جاۋاپ قويالر دەپ – االيىق، شىعارىپ شىعارساق، بەيشارانى جازىقسىز –
 بۇقا ەدىد –دى الىپ، حالقىمدى جيىپ العان سوڭ، سىزگە ءتاڭىر جارىلقاسىن ايتۋشىمىن، سىي كورسەتەم، دەمىم –

 – ،«رەيىنولتى سەنى»: قويشىعا كەلگەن دەپ ايدايىن سوڭ، العان جيىپ ەسىن قۇتىلىپ، اجالدان ءبىراق. ەنتىگىپ
 .بەرىپتى تاپ وكىرىپ دەپ
 . وگىز، ايعىر، جولبارىس179

ەرتەدە ءبىر اڭشىنىڭ اقتوقال وگىزى، ءبىر اقبوز ايعىرى بولىپتى. ونىڭ بۇل ەكى كولىگى ورمان جىرتقىشتارىنىڭ 
باستىرا وتىن ارتىپ، جولىنا ءتۇسىرىپ ايداپ جىبەرەدى دە،  ءتىلىن بىلەدى ەكەن. ءبىر كۇنى اڭشى اقتوقال وگىزگە

ءوزى ايعىرىن ىزدەپ ارتتا قاالدى. اقتوقال وگىز ۇيرەنشىكتى جولمەن ءجۇرىپ، ءبىر قايقاڭعا كەلگەندە ومىراۋ ءجىبى 
اتىپ ج كەڭىردەگىن قىسقاندىقتان كەڭىردەگى قىرىلداپ، مۇرىنى شۋىلداپ زورعا جۇرە بەرەدى. تاستىڭ باسىندا

سورلى نەمە، ادامدار ءۇشىن تەر توگەمىن دەپ جۇرگەن ءجۇرىسىن قاراشى، ءتىپتى، »وگىزدى كورگەن جولبارىس: 
تىنىس االرعا دارمەنى كەلمەي قىرىلداپ قالسا دا، ورگە قاراي وتىنىن كوتەرىپ كەتىپ بارادى. بۇل نەتكەن 

 ءتۇسىپ، وگىزدىڭ جولىن توسادى. ول وگىزگە:دەپ ويالنادى دا، تاستىڭ باسىنان سەكىرىپ « بەيشارالىق
سەن نەتكەن سورلى حايۋانسىڭ، ادامداردىڭ سوزىنە سونشا باعىنامىن دەپ كورگەن كۇنىڭ وسى ما؟ بۇيتكەنشە، »

ول يەڭدى تابانىڭا سالىپ مىجىپ تاستاساڭ نەمەسە توقال باسىڭمەن اعاشقا جانشىپ ءسۇزىپ ولتىرە سالساڭ، مۇنداي 
 ىناناۋز سولقىلداتىپ، ءبۇيىرىن ەكى وگىز اقتوقال. مۇسىركەگەنسىپ دەيدى –، «ر ەدىڭ عوي؟كۇيدەن قۇتىال

 لبارىسقا:جو تۇرىپ شۇبىرتىپ سىلەكەيىن
 ەنم ەگەر. بوالدى قيىن وتە دەگەن ادام تۇسىنبەيسىڭ، ادامداردى سەن تۇرسىڭ؟ دەپ بىلەم نەمەنە ءوزىڭ سەن –

 -جەم نجەيتى ماعان كۇندەردە قيىن بىرىنشىدەن، ول وندا بولسام، باعىنبايتىن وعان تىڭدامايتىن، ءسوزىن ونىڭ
تەسىپ ارقان وتكىزىپ، تۇمسىعىمنان سۇيرەپ قينايتىن بوالدى;  مۇرىنىمدى ەكىنشىدەن،; بوالدى بەرمەيتىن ءشوپ

لىقتاردى ن بوالدى. بۇل قورۇشىنشىدەن، اقبوز ايعىرعا ءمىنىپ الىپ قۋىپ ءجۇرىپ ساباپ، ارقامنان ءتىلىپ ارقان االتى
كورگەنشە، ول ءۇشىن ىستەپ، ءسوزىن تىڭداپ، ونى دا قۋانتىپ، ءوزىمدى دە اسىراتىپ جۇرگەننىڭ نە جاماندىعى 
بار ەكەن؟ ەگەر سەن دە ايتقانىنا كونسەڭ، ساعان دا جامانشىلىق ىستەمەيدى. سەنبەسەڭ، ءوزىڭ كەلىپ، مەنىڭ 

 .دەيدى –يەمدى سىناپ كور، 
ادامنىڭ »ارىس وگىزدىڭ ءسوزىن تىڭداپ بولىپ، شىنىندا دا ادامداردىڭ قيىن ەكەندىگىن سەزىنەدى. ءبىراق ول: جولب

دەگەنىنىڭ بارىنە كونۋگە بولمايدى. وگىز قورقاق بولعان سوڭ بارىنە كونىپ ءجۇر عوي. بۇل اڭشىنى مەن ءبىر 
پ وياليدى دا، ارتتا قالعان اڭشىنى كۇتەدى. اڭشى دە« سىناپ كورەيىن. ول مەنىڭ قيمىلىما قايتىپ كونبەس ەكەن

جەتىپ كەلگەن سوڭ جولبارىس، ءوزىنىڭ وگىز سياقتى جۋاستىقپەن ىستەپ تەر توگىپ بەرۋگە بەل بايالعاندىعىن 
 دەيدى. «ايتسە ءار كۇنى وسى كەزەڭنەن تابىسىپ تۇر، ىستەيتىن ءىسىڭدى مەن كورسەتىپ تۇرايىن»ايتادى. اڭشى: 

وتىپ، ءبىر كۇنى اڭشى اقبوز ايعىرىن ءمىنىپ، الگى كەزەڭگە كەلەدى. ول ايعىرىنىڭ ەرتوقىمىن الىپ قويا كۇندەر ء
بەرەدى. سول ساتتە جولبارىس جەتىپ كەلەدى. اڭشى ءبىر قۋ قاراعايدى جىعىپ مۇرىندىق جاسايدى، وعان ارقان 

 پ باياليدى دا:وتكىزىپ، جولبارىستىڭ موينىنا سالعان قامىتتىڭ قۇالعىنان مىقتا
 ەنس تىلەنىپ ەندى. بارادى الىپ اۋىلعا سۇيرەپ ەتپەي قىڭق اعاشتى مىنا بولسا وگىزىم اقتوقال جوكە، ال، –

 بىراقء. جونەلەدى سۇيرەي قاراعايدى جولبارىس. دەيدى –اق سۇيرەي جونەلشى!، -كەلدىڭ. ارقاڭا قامشى تيگىزبەي
 .تۇسەدى تەرگە قارا ابدەن. تارتادى قاراي ەڭىسكە دەسە، تارت ورگە. تارتادى جاعىنا ارت دەسە، تارت جاققا اۋىل

 تارتادى. اڭشى دا مۇنىڭ ادەيى ىستەپ جاتقانىن سەزىنىپ: قاراي جاققا بىلگەن ءوزى تىڭداماي، ءسوزىن اڭشىنىڭ
 اتىنتۇر سالقىنداتىپ ءۇستىڭدى ول بەرەيىن، تاڭىپ قامىس باۋ ءبىر جوتاڭا مەن ال، دەم ازىراق تۇر، توقتاي –

 ىقامىست باۋ ءبىر ارقاسىنا ونىڭ سوڭ العان دەم توقتاپ جولبارىس. دەيدى – قورعايدى، قامشىدان جانە بوالدى
مىقتاپ تاڭادى دا، اڭشى شاقپاعىن شاعىپ قامىستىڭ ۇلپىلدەك باسىنا وت تۇتاتىپ جىبەرەدى. جولبارىس جان تابا 
الماي قاراعايدى اال جونەلەدى. جۇگىرگەن سايىن وت الپىلداي تۇسەدى. سونان قايتەرى بىلمەي ارقاندى اال جونەلەدى. 

ەرىن بىلمەي ارقاندى تىستەپ قيادى دا سايدى قۇلداپ بەزىپ جۇگىرگەن سايىن وت الپىلداي تۇسەدى. سونان قايت
 بەرەدى، ارقاسىندا ءالى الپىلداپ وت جانادى. ءسويتىپ ءجۇرىپ ول اقتوقال وگىزگە جولىعا قاالدى.

 :سقاراالپما ونى وگىز كورگەن بەينەسىن بەيشارا ونىڭ. باجىلدايدى دەپ كومەكتەس قۇتقارۋعا مەنى بولدىم، ولەر –
ادىم با، ادامدار قيىن بوالدى دەپ. سەن ونىڭ ءتىلىن الماساڭ، ساعان كورگىلىكتى ابدەن كورسەتەدى. ءقازىر پايت –

 الماي اتۇر شىداپ جولبارىس بۋلىققان بۇعان. دەيدى –ادام تۋرالى قانداي سەزىمدەسىڭ؟ قانە، شىنىڭدى ايتشى؟ 
لدايدى. ول ايالنا كەزىپ، تاعى اقتوقال وگىزدىڭ قاسىنا الپى وت ارقاسىنداعى سايىن بەزگەن. بەرەدى بەزىپ دا تاعى

 كەلىپ:
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 ندىە وگىز اقتوقال. دەيدى – كور، ەتە شاپاعات ءبىر ماعان بواليىن، تيمەس باالسىنا سيىر بىالي بۇدان مەن –
 :اشىپ جانى

-ءوشىپ قالماي ما، وت تۇسسەڭ، ىرشىپ سۋىنا وزەن جاتقان كۇركىرەپ اناۋ. ەكەن جوق دانەڭە اقىلدان وزىڭدە –
دەيدى. ونىڭ بۇل ءسوزىن تىڭداپ قالعان اقبوز ايعىر جايىلىپ جۇرگەن جەرىنەن شاپقىالپ كەلىپ جولبارىستىڭ الدىن 

ر دەيدى. اقبوز ايعى« جانتاالستا جانىمدى كۇيدىرمەي جولىمنان اۋالق تۇر»توسادى. جولبارىس ونى كوزگە ىلمەي 
ە، تارپىپ، ارتىنا كەلسە، تەۋىپ جۇرگىزبەي قويادى. جولبارىستىڭ ارقاسىنان شىجىعان قۇالعىن جىميتىپ، الدىنا كەلس

ماي اعادى. ول جان تاپپاي ايعىرمەن ابدەن تاالسادى. اقىرى ايعىردىڭ جول بەرمەيتىنىنە كوزى جەتكەن سوڭ، ول 
تىرىپ جىبەرەدى. پ وزەنگە القتاستىڭ ۇستىنە سەكىرىپ شىعىپ، تۇيىقسىز اتىلىپ ءتۇسىپ، ايعىردىڭ جالىنان تىستە

ونىڭ سالماعىمەن جولبارىس تا قۇالپ سۋعا تۇسەدى. جولبارىستىڭ ارقاسىنداعى وت ءوشىپ، جوتاسى ءجيدىپ، 
سىپىرىلىپ قاالدى. اقبوز ايعىر اياعى مەرتىگىپ، سۋدان ءوتىپ امان قاالدى. وسىدان كەيىن جولبارىس جىلقىنىڭ 

رنىنان مىناۋ اقتوقال جاۋىڭا ءجون كورسەتتى مۇنىڭ مۇ»ىر يەسىنە كىسىنەپ تۇرىپ: ايعىرىنا وشىگەتىن بولىپتى. ايع
 ءجون تقانىناي ايعىردىڭ اقبوز اڭشى دا شىنىندا. دەيدى –، «بۇيدا كەتپەيتىن، ارقاسىنان جۇك تۇسپەيتىن بولسىن

 .بولىپتى ساالتىن ىسكە ءجۇرىپ مۇرىندىقتاپ وگىزدى اقتوقال كورىپ،
 ز. ءبىر وگى180

ءبىر شال مەن كەمپىردىڭ جالعىز سيىرى بولىپتى. سول سيىردىڭ ءسۇتى والردىڭ قورەگى ەكەن. سوندىقتان سيىردىڭ  
 بۇزاۋى سۇتكە جارىماي، ءولىپ كاال بەرىپتى.

 كەمپىر كارتايا تۇسەدى ال بۇزاۋالردىڭ بۇرىنعىشا ءولۋى توقتالمايدى.-جىلدار وتەدى، شال
-اۋمايس سيىردى. شىدارمىز ەتىپ نارسە ءبىر جىلعا ءبىر –ۇنى شال كەمپىرىنە، ك ىرءب دەيدى – بولماس، قوي، –
 .ءوسسىن بۇزاۋى كويشى، اق
 روال قۋانعان بۇعان. تۋادى بۇزاۋ ەركەك سيىر سوڭ كۇننەن ءۇش. كەتەدى كەلىسە دە كەمپىر دەپ – جارايدى، –

بەرەدى. ەنەسىنىڭ ءسۇتىن ءبىر ءوزى ەمىپ وسكەن  بۇزاۋعا ءسۇتتى بارلىق ساۋماي، سيىردى دا، تۇرسا تارىعا قانشا
نداي وسى»كەلە ول ءوزىنىڭ سەمىزدىگىنە ماستانادى. وعان مىنانداي وي كەلەدى: -بۇزاۋ ۇلكەن وگىز بوالدى. كەلە

ۇيەلەرگە ءسويتىپ، ول ت«. زور دەنەمەن سيىرالردىڭ اراسىندا جايىالمىن. جوق، بۇل اليىقسىز، تۇيەلەرگە قوسىاليىن
اق تۇيە بولۋعا تىرىسىپ باعادى. سوالردىڭ جەگەن -وسىالدى. ءوزىن ەرەكشە زور سەزىنىپ جۇرگەن ول بارىنشاق

ءشوبىن جەيدى، والرمەن شولگە كەتىپ، سورتاڭ جااليدى. اقىرىندا شولدەن قاتىپ، ءىشى اۋىرىپ، شىداي الماي: 
 قىعاجىل ءسويتىپ،. ۇيعارادى دەپ –، «ەك بوالرجىلقىالرعا بارايىن، تۇيەدەن كىشىرەك قوي، ازابى دا جەڭىلىر»

 ءبىر. ىقۇريد تيتىعى دەپ جۇرەمىن شاۋىپ قالماي ساناتىنان سوالردىڭ. تيمەيدى جايلى دا بۇل ءبىراق. قوسىالدى
رالر سيى تىندااس قىر قاراي باقىتىنا. قاالدى ايداالدا الماي، ىلەسە بۇل. قاشادى دۇركىرەي جىلقىالر ءتيىپ، قاسقىر كۇنى

جايىلىپ ءجۇر ەكەن. وگىزدىڭ وكىرگەن داۋسىن ەسىتىپ، جولداسىن مۇيىزدەرىمەن قورعاي ءجۇرىپ، قاسقىردان 
 قۇتقارىپ االدى. وگىز قۋانعاننان جىالپ جىبەرىپتى.

 سوزىء بۇل وگىزدىڭ. تۇرىپ ءسۇرتىپ جاسىن ول دەپتى – ەكەن، وسى كۇنىڭ كورەر بولىنسەڭ، توبىڭنان ءوز –
 عا ءتالىم بولىپتى.بۇزاۋالر

 . بوزىنگەن181
بۇرىنعى زاماندا باعالنباي دەگەن باي بار ەكەن. ونىڭ دۇنيە مالى كوپ ەكەن. كوپ مالىنىڭ ىشىندە بوزىنگەن دەگەن 
ءبىر جاقسى تۇيەسى بار ەكەن. بوزىنگەندى بارلىق مالىنان جاقسى كورەدى ەكەن. ءبىراق بوزىنگەن ەشبىر بوتا 

 جۇرتىن جيناپ نەشە بيەلەر سويىپ توي قىلىپ جۇرتىنان كەڭەس سۇراپتى:-ىر كۇنى باي ەلتاپپاعان ەكەن. ءب
 .دەيدى – بەرەسىڭدەر؟ اقىل نە تۋرالى سول. تاپپادى بوتا بوزىنگەن تۇيەم كورەتىن جاقسى مەنىڭ –

م ءبىر جەتى جاسار جەتىوندا جينالعان جۇرتتىڭ ەشبىرەۋى جاۋاپ بەرە المايدى. سوندا بوساعادان سىعاالپ تۇرعان 
 باال بىالي دەپتى ءسوز باستاپتى.

 اينااليىن، اعاالر،
 وتكەن ەكەن دۇنيەدەن

 ەكى ساباالر.-مىڭ بىر
 اجال جەتىپ كۇن بىتسە،
 بۇل دۇنيەدە كىم قاالر؟!

 مەندەي جەتىم باالالر
 بوساعادان سىعاالر!

 اقساقالدار، قاقپاساڭ،
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 مەن ءبىر ءسوزدى ايتايىن،
 سالىپ تىڭداساڭ،قۇالق 

 اشۋ، جانجال قىلماساڭ،
 تويىڭدى جەپ قايتامىن،
 بوزىنگەندى الدىرساڭ،

 ۇستىنە كىلەم جاپتىرساڭ،
 جىبەكتەن بۇيدا تاقتىرساڭ،
 جىتىرمە قازىق قاقتىرساڭ،

 بوزىنگەن بوتا تابادى،
 –ءبىر كەدەيگە ىرىم قىلىپ باقتىرساڭ،  

 ىنگەنگە:دەيدى. باي باالنىڭ ءسوزىن ماقۇل الىپ بوز
 قالى كىلەم جاپتىرىپ،

 جىبەك بۇيدا تاقتىردى،
 جىتىرمە قازىق قاقتىردى،

 ىرىم قىلىپ بوتا تابار دەپ،
 ءبىر كەدەيگە باقتىردى. 

وندا اي توبەدەن تولىپ، جىل مۇشەلى بولىپ، بوزىنگەن قايىپ، تۋاتىن ۋاقىتى جەتىپ، ءبىر كۇنى باسى التىن، 
 دەپ، –« بايدان ءسۇيىنشى االيىق!»شال قۋانىپ: -ىپ جۇرگەن كەدەي كەمپىربوكسەسى كۇمىس بوتا تۋادى. باع

 :شالدان-كەمپىر. ەكەن كەدەي دا بارلىعى اۋىلىنداعىالردىڭ جاتسا، بارا
 .سۇرايدى دەپ – باراسىڭدار؟ قايدا –

 شال:-سوندا كەمپىر
 .دەيدى –تۋىپتى،  بوتا كۇمىس بوكسەسى التىن، باسى تۇيەسى! االمىز ءسۇيىنشى بارىپ باعالنبايعا –

 وندا اۋىلداعىالر ايتادى:
 تەڭ ارلىعىمىزب بولسا نەدە. شىقپايدى ءمۇيىز باستارىڭا بولىپ، باي ، الىپ ءسۇيىنشى بايدان بارىپ جالعىز سەن» –

 دا ونى وڭ،س وسكەن باعىپ، كىرگىزىپ، ۇيگە تەمىر قابات جەتى بوتاسىن. االمىز پۇلىن ساتىپ، ىنگەندى. كورەمىز
 .دەيدى –امىز، سات

كەمپىر مەن شال كونبەيدى. اياعىندا كەمپىر مەن شالدى ولتىرمەكشى بوالدى. ونان سوڭ كەمپىر مەن شال قورىققانىنان 
الجىسى جوق كونەدى. بوزىنگەندى بوتاسىنان ايىرىپ بازارعا اپارىپ الپىس ءدىلالعا ساتادى. كەرۋەنشىلەر تۇيەلەرىنە 

ىپ كەتەدى. سوندا بوزىنگەن كەرۋەنشىلەردىڭ قولىندا بوتاسىن ساعىنىپ، بوزداپ، جىالپ، زارالپ قوسىپ تىركەپ، ال
 ايتقانى:

 جاراتقان جالعىز قۇدايا ،
 ]كۇيىپ جانىم، سابىلدىم.[
 ۇستىمە كىلەم جامىلدىم.
 ]ىرىم قىلىپ باال ءۇشىن،

 كەكىلىمدى ۇكىلەپ،
 جىبەكتەن بۇيدا تاعىندىم.

 ءبىر بوتا ءۇشىن تولعانىپ، 
 ءبىر وزىڭە جالىندىم. 

 اقىرىندا اڭىراپ،[
 اقىرىندا قۇدايا،

 بازار ءتۇسىپ سابىلدىم.
 جاس بوتامنان ايرىلىپ،
 مەن قۇدايعا نە قىلدىم؟!

 مىنا جالعان دۇنيەدە
 كورەر كۇنىم بوالر ما؟
 مەن بوتامدى ساعىندىم!

 نەشە كۇندەي جول باستىم،
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 اعىزىپ،كوزىمنەن جاسىم 
 ەمشەكتىڭ ءسۇتىن تامىزىپ،
 ولگەندە كورگەن بوتامدى

 ەمىزبەدىم جاعىزىپ!
 ]بوتاشىمنان ايىرىلىپ،

 ءىشىم وتتاي كۇيەدى. 
 جۇيكەم بوساپ ساعىنىپ،

 تۇال بويىم يەدى.[
 باعىالنبايدىڭ الدىندا،
 تۇرا المادىم قۇدايا،

 كەلىندەرگە ساۋعىزىپ.
ءبىر جەرگە قونادى. بوزىنگەن ارمان، دەرتى ىشىنە تولىپ، اۋاداعى ۇشقان كەش بولعان سوڭ كىرەكەشتەر كەلىپ 

 قۇستارعا قاراپ، بوتاسىن سۇراپ زارالنعانى:
 ]قالىقتاعان اسپاندا[

 يتەلگى مەنەن سۇڭقارسىڭ.
 ەرتەمەنەن جەم السىن،

 ساسكەدە بارىپ ۇشارسىڭ!
 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟

 ەل ىشىندە قايعىرعان،
 رىلعان،ەنەسىنەن اي

 قۋ كەدەيلەر ءجاي قىلعان
 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟

 بە، دەدىڭ –« قانداي بوتا؟»
 مەن قۇدايعا نە جازدىم.
 اسپاندا ۇشىپ اينالعان،

 تۇلكى كورسە، سايالنعان،
 يەسى الىپ بايالنعان،

 قارا اال بارشىن بۇركىتىم،
 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟

 ەل ىشىندە بوزداعان،
 قوزعاعان،ىشكى دەرتىن 

 كەدەيلەر ساتىپ تويماعان، 
 
 
 ( 29ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 396
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 قاپتىڭ بايال» ەگىنشىگە تۇلكى كىرگەندە، قاپقا بوپ سەندىرمەكشى قاسقىر. دەيدى – سەنبەيمىن، كىرمەي قاپقا –

 – «ەگىندى قاالي سوعىپ ءجۇرسىڭ؟ كۇزدىگۇنى كورەيىن، مەن قانە، ى،كەلد كەزىڭ قيمىلدايتىن ەندى اۋزىن،
 :تۇلكى. باستايدى ۇرا قاسقىردى الىپ قۇرالىن ەگىنشى. دەيدى

 پتەنكو»: تۇلكى ارتىنان. جونەلەدى شىعا قاراماستان، ارتىنا-الدى قاسەكەڭ. دەيدى – اش، اۋزىن قاپتىڭ ەندى –
ىمەن پ، ەگىنشى بايعۇس تۇلكىنىڭ قايالسءسويتى. كۇلىپتى ساق-ساق دەپ – ،«ەدى تورەم ءادىل ءبىر ىستەگەن بەرى

 اجالدان قۇتىلىپتى.
 . اق ءتيىن مەن قاسقىر80
ءتيىن بۇتاقتان بۇتاققا قارعىپ ءجۇرىپ، ۇيىقتاپ جاتقان قاسقىردىڭ ۇستىنە قۇالدى. قاسقىر قارعىپ تۇرەگەلدى دە،  

، سەنى جاقسى»دەپ. قاسقىر ايتتى: « مەنى جىبەر»ونى كورىپ جەگىسى كەلدى. ءتيىن ءوتىنىپ سۇراي باستادى 
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ىتتا مۇنداي شاتسىڭدار؟ مەن ءار ۋاقىتتا قاپادامىن، سەندەرگە جىبەرەيىن، ءبىراق ماعان ايت، نەلىكتەن سەندەر ءار ۋاق
 ءتيىن ايتتى:«. قاراسام، جوعارىدا وينايسىڭدار دا قارعيسىڭدار

 تايىن، بولماسا سەنەن مەن قورقامىن.اي مەن ساعان سوڭ سونان جىبەر، باسىنا اعاشتىڭ مەنى اۋەلى –
اداسىڭ. سەن زالىمسىڭ، سونىڭ ءۇشىن قاپ»شىعىپ الىپ ايتتى:  قاسقىر ءتيىندى جىبەرەدى. ءتيىن اعاشتىڭ باسىنا

 .«سەنىڭ زالىمدىق جۇرەگىڭدى جاندىرادى. ءبىز اقكوڭىلمىز. ەشكىمگە جاۋىزدىق قىلمايمىز، سونىڭ ءۇشىن شاتپىز
 . قاسقىردىڭ قاستىعى81

ىعىمىزعا . يتتەر ءۇرىپ ءبىزدىڭ قىتقاسقىرالر قويالرعا ەلشى جىبەرەدى. سىزدەر مەن بىزدەردى جاۋ ەتىپ جۇرگەن يتتەر
 .دەيدى –تيەدى. سوالر قۇرىسا، بىزدەر سىزدەرگە شابىلۋىل جاساۋدى قويامىز، دوس بوالمىز 

 قاسقىرالر .دەيدى –، «اق قويىڭدار-سەندەر ءبىزدى كۇزەتبەي»قويالر اڭقاۋ بەيشاراالر قاسقىرالرعا سەنەدى. يتتەرگە: 
 .ەتەدىك قىرىپ قويالردى كەلىپ تۇندە

 . بۇقا مىنگەن كوكجال82
 ءبىر كۇنى، تاڭ الدىندا، اپاننان بۇقپانتايالنا شىققان كوكجال كىسى بويى 

وسكەن قامىس پەن قالىڭ توعايدى جامىال، قارا ويدى بويالي جورتىپ، ءبىر اۋىلدىڭ ماڭىنا كەلىپتى. ول قويدان 
 ۇشىپ قاتتى شوشىعان قوزى قالتىراپ:ءبولىنىپ قالعان قوزىعا كەز بولىپ، تاپ بەرىپتى. ۇرەيى 

 مەنى جوق، ەتىم اسام ءبىر با؟ بوالم سىزدىق تىسىڭىزگە مەن قاسەكە، –
قايتەسىز، ونان دا شىعىس جاقتاعى وزەنگە بارىڭىز، ونداعى قۇال بيە سۋاتىندا ءبىر قۇال تاي قۇيعا باتىپ شىعا الماي 

 .دەپتى –جاتىر، سىزگە تابىلمايتىن اس سول، ونىڭ ەتى مايلى دا ءدامدى عوي شىركىن! 
 قوزىنىڭ سوزىنە ەلىتكەن كوكجال قوزىنى تاستاي بەرىپ سول باعىتقا قاراي

جورتا جونەلىپتى. ول وزەن جاعاسىنا كەلسە، شىنىندا، ءبىر قۇال تاي قۇيالپ شىعا الماي جاتىر ەكەن. قۋانىشى قوينىنا 
 سيماعان كوكجال ونى تاماقتاماقشى بولىپ تۇرا ۇمتىلىپتى. سوندا قۇال تاي كوكجالعا:

 .دەپتى –! ەدىڭ اقىلسىز نەتكەن كوكجال! ءبالى –
 .بۋلىعىپ ىزاعا قاسقىر سۇراپتى دەپ – دەيسىڭ؟ ىزاقىلس قااليشا مەنى –

 ساسپاي جاۋاپ بەرىپتى:-سوندا قۇال تاي اسپاي
 ءدام نە ەتتەن اراالسقان بالشىققا سارى جەسەڭ، بويىندا وسى مەنى –

بولماق؟ ەگەردە مەنى قۇيدان شىعارىپ تازا كوگالعا اپارىپ جەسەڭ، سوندا ەتتىڭ ءدامى ءتىلىڭدى ۇيىرمەس پە ەدى! 
 .دەپتى –

 قاسقىر ميىعىنان كۇلىپ:
 تايدى قۇال دەپ–ەكەن!  بار جىلتىڭ بولعانىڭمەن اقىماق! جارايدى –

دەپ  «جۇمساق ەتىنە ءبىر توياتىن بولدىم عوي-لىجى»جالىنان تارتىپ قۇيدان شىعارادى، سونان ول قۇال تايدىڭ 
 كوڭىلدەنىپ، جەۋگە ىڭعايالنا بەرگەندە:

 .تاي قۇال سۇرايدى دەپ –كىم؟ اتىڭ ەي، –
 كۇجىلدەپ. قاسقىر دەپتى –! بوالمىن حانى ايگىلى قويناۋىنىڭ جوڭعار –

 قۇرمەت تۇتقان بەينەدە:-قۇال تاي ونى توتەنشە قادىر
 تاڭبانى باسىلعان سانىما جاق سول مەنىڭ وندا حانەكە، الديار،! وھو –

 .دەپتى –كورىڭىزشى؟ 
 ۇلكەن بەينە قاسقىر دەپتى – بار؟ نەسى كورمەيتىن جارايدى، –

وقىمىستىداي اياعىن كەردەڭدەي باسا قۇال تايدىڭ مىنەر جاعىنا شىعىپ، ول تاڭباعا قاراي بەرگەندە، قۇيرىعىن 
 ەتكىزىپ كوكجالدى جالمانىنان ءتۇسىرىپ، قۇيىن دا، قۇيىن زىتىپ بەرىپتى.« تارس»شانشىعان قۇال تاي 
 مۇرنى قان جوسا بولعان قاسقىر ورنىنان ارەڭ سۇيرەتىلىپ-تاي تەپكەن اۋزى

 اق، كۇلىم قاققان كۇن ۇياسىنان شىعىپ-تۇرىپ، قۇمعا قاراي بەزىپتى. ول سولتۇستىك جاقتاعى بەلەگىرگە شىعا
اشىپتى. تۇنگى جورتۋىلدا اۋزى قىزىلعا تيمەگەن كوكجال اپانىنا قاراي سالىپ ۇرىپ كەلە جاتسا، شارتاراپقا نۇرىن ش

 ءبىر يەنتىكتە جالعىز قىزىل بۇقا جايىلىپ ءجۇر ەكەن.
 قاسقىر تەكپىدەن دال بولعان اۋزىن ارانداي اشىپ:

 بۇقاعا قىزىل دەپ – اسايمىن، ەتىڭدى مايلى سىدىرىپ، تىرىدەي تەرىڭدى –
 ىرىلدايدى.

 قول كەلىپ جاسقا وسىنشالىق – بۇقا قىزىل دەيدى – كوكجالى، ءتۇزدىڭ ەي، –
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باققان سيىر ەتىنىڭ قاتتى شاندىر بوالتىنىن بىلمەۋشى مە ەدىڭ؟ ونىڭ ۇستىنە ءتىسىڭ جوق ەكەن، مەنى قايتىپ 
ي ەتىن تاباق سەمىز قو-. تاباقءسۇيسىنىپ جەيسىڭ! ونان دا ەكەۋىمىز باتىس اۋىلىنىڭ قىز ۇزاتۋ تويىنا بارايىق

 ەركىن جەپ سىيلىققا ءبىر تويايىق، بۇل اقىلىم قاالي؟-ەمىن
ۇزاق جول جۇرۋگە شىدامىم جەتپەس! سارى تاڭدى سارپالداڭمەن وتكىزدىم، ەندى اياعىمدى ءبىر باسۋىمنىڭ ءوزى 

 .تىجىرىنىپ قاسقىر دەيدى –مۇڭ بولىپ تۇر، 
 .الىڭىز ءمىنىپ ماعان بولساڭىز، شالدىققان شارشاپ قاتتى ەگەر –

 بۇقانىڭ بۇل ءسوزىن ەستىگەن قاسقىر:
 .سۇرايدى دەپ – ما؟ قىلماي قاس ماعان ادامدار بارسام، مەن –
 ق ىستەيتىنقاستى بىرەۋگە كۇنى تىلەۋ-توي باالسى ادام ءسىز! اۋ-تاقسىر –

 .ءتۇسىندىرىپ ساسپاي-اسپاي بۇقا دەيدى –جامان ىرىمعا بارادى دەپ قاشان ەستىپ ەدىڭىز؟ 
 بۇقانىڭ ءسوزىنىڭ قيسىنىنا سەنگەن كوكجال:

 ەتىن قوي سەمىز دەيدى –! بارايىق بارساق بولماس، قاتىق كوجەگە ءسوز كوپ –
 جەگىسى كەلىپ.

 سونان ول بۇقاعا مىنەدى دە، تويعا قاتىناسۋ ءۇشىن اۋىلعا بەت االدى.
ۇرت بۇقاعا ج-توي بولىپ جاتقان اۋىلعا كەلەدى. تويعا جينالعان ەلقىزىل بۇقا كوكجالدى ارقاسىنا مىنگىزىپ الىپ، 

سۇرەن سالىپ، مىلتىعى بارالر مىلتىعىن الىپ، ءيتى بارالر ءيتىن قوسىپ الپ -ءمىنىپ العان قاسقىردى كورە ساال ايقاي
رىعىن ن كوكجال قۇيقويادى. بۇقا وسى كەزدە موڭكىپ كوكجالدى جەرگە جىعادى. جاعدايدىڭ ناسىرعا شاپقانىن بىلگە

بۇتىنا قىسىپ، ىرىمباي قۇمىنا قاراي زىتىپ بەرەدى. سونان ءوز اپانىنىڭ قاسىنداعى بيىككە جەتىپ، شوقايىپ وتىرادى 
 دا:

 جول جونەكەي جولىققان قوزاقاندى،
 ۇۋ. -بەرگەن ەدى ءبىر الال ءوزى سىيالپ، اا

 الىپ شىقتىم قۇالنى الەكتەنىپ،
 ۇۋ؟!-ن قۇالپ، ااجەمەدىم نەگە ونى جاتقا

 تاڭباسىن كورىپ نەم بار ەدى سونىڭ،
 ۇۋ.-قولقانات بولماعان سوڭ حانعا مياات، اا

 بۇقاعا وبيدىم عوي يەسىنشە،
 ۇۋ!-اداسقان اقىلىنان مەن شىن بەيباق ،اا
 سيىر ەتىن جەمەستەن توي تويالدىم،

 –ۇۋ، -جاقىنىنداي سول قىزدىڭ جاندى قيناپ، اا
 ساپارىنىڭ زارىن ايتىپ ۇليدى.دەپ ءساتسىز 

 كوكجال قاسقىر قاسىرەتپەن ۇلىپ وتىرعاندا تۋ سىرتىنان اڭدىپ كەلگەن اڭشى، ونى ءبىر وقپەن اتىپ االدى.
 . ارىستان83

 ارىستاندى ءولتىرۋدىڭ قازانىن اسقان قۋ تۇلكى جولبارىس پەن قاسقىردىڭ
 الى بارىپتى.ۋادەسىن العان سوڭ، سوالردى ەرتىپ ارىستانعا جولعاسق

 :استاپتىب ءسوز ەتىپ تاعزىم قويىپ، باس الدىنا ارىستاننىڭ تۇلكى كىرگەن جىلمىڭداي دەپ – تاقسىر، الديار، –
 باس قۋسىرىپ قول كىمنىڭ سىزگە ءوزىڭىز، الىبى الىپتاردىڭ دۇنيەدەگى –

 اق...سىزىعىڭىزبەن ءجۇرىپ قىزمەتىڭىزدە بولسقويماسقا ءداتى بارسىن؟ ءبىز ءسىزدى پاتشا ەتكەلى كەلدىك، سىزعان 
 اكەتىپتى، ءىلىپ ءسوزىن تۇلكىنىڭ دەپ – ەدىك، بەرەر سالىپ دا ساراي ساۋلەتتى –

ق جۇمسا-جولبارىس ونى جەلپىندىرە ءتۇسىپ، ءسىزدىڭ الدىڭىزعا ءار كۇنى جەر بەتىندەگى ەڭ قۇندى جىلى
قايعىسىز -قۇرمەتىمىزگە بولەنىپ قام-سالتاناتتى سارايىڭىزدا ءبىزدىڭ ىقىالستاعامداردى اكەلىپ تارتامىز، ءسىز سول 

 جاتارسىز.
 دەپتى – ەدىم، ويالماعان دەپ كورسەتەدى پيعىل-ىقىالس مۇنداي سەندەردى –

 دە ارىستان والرعا العىستى رايمەن باسىن يزەپ، ماقۇلدىعىن ءبىلدىرىپتى.
 اۋرەلەنبەيتىن بولىپتى. ءوزسودان باستاپ ارىستان جەم ءۇشىن ءوزى 

 سارايىندا ءار كۇنى تۇلكى مەن جولبارىستىڭ اكەلگەن ازىعىن جەپ جاتا بەرىپتى.
 بارا ارىستان ورنىنان تۇرۋعا دا-كۇندەر ارتىنان كۇندەر ءوتىپ، بارا

 پتى.ىقۋات كەتىپ، تىستەرى ەتكە جاقسى وتپەيتىن بولىپ قال-ەرىنەتىن كۇيگە ءتۇسىپتى، اياقتارىنان ءال
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سونان، ءبىر كۇنى تۇلكى، جولبارىس، قاسقىر ۇشەۋى ارىستاننىڭ سارايىنا تاعى بارىپتى. بۇل رەت والر ارىستانعا 
 سويىل كوتەرىپ بارعان ەكەن.-ءتاتتى، ءدامدى تاعامدار ەمەس، شوقپار

 ىرگەن تۇلكى شوقپارىن ءۇيىرىپ، وعانك اقىرا دەپ – ارىستان، اقىماق –
 بىزء! ەسۋاس! حا حا، با؟ ويالدىڭ دەپ قاعادى-باعىپ باقي ءومىر ءوزىڭدى شىنىمەن سەن ىزدىءب –كىجىڭدەيدى، 

 ەندى ،ەدىك يمەنۋشى ايبىنىڭنان ادۋىن سەنىڭ بۇرىن. بولعانبىز جويماقشى كوزىڭدى بارىپ، قوجىراتىپ ابدەن
 بىردەمەگە اينالدىڭ، تاپجىلما تاپ! ورازامدى وزىڭمەن اشامىز، ءالى! قاۋقارسىز قالتىلداعان

 ءسويتىپ، ارىستان جىلى ءسوز، ءتاتتى لەبىزگە سەنەمىن دەپ تۇلكى، جولبارىس، 
 قاسقىرالردان جان ءۇزىپتى.

 . ارىستان پاتشا84
ىن ەپ. سول ارىستاننىڭ وزىنە جاقبۇرىنعى زاماندا ءبىر ارىستان پاتشا بولىپ تۇرىپتى، نەشە ءتۇرلى اڭداردى بيل

مايمۇن دەگەن ءبىر ءۋازىرى بولىپتى. ارىستان ءبىر كۇنى ءبىر جەرگە بارىپ، ەكى اي ءجۇرىپ كەلمەكشى بولىپ، 
ءوزىم كەلگەنشە پاتشا بوال تۇر دەپ، ورنىنا مايمۇندى تاستاپ كەتىپتى. ارىستاننىڭ كەتكەنىن بىلگەن سوڭ، ءار 

 رىن الىپ تۇرىپتى.جەردەن اڭدار كەلىپ، و
ۇرىپ باالسىمەنەن كەلىپ، ت-جانە ارىستاننىڭ ءجاي ۋاقىتتا ءوزى تۇراتۇعىن ءبىر جاقسى جەرىنە ءبىر تۇلكى قاتىن

 الدى. ءبىر كۇنى مۇنى كورىپ مايمۇن ايتىپتى:
 –ەت! اپشاڭ كش قويادى، جانىڭدى نە قالسا، كەلىپ ەگەر با، قورىقپايسىڭ ارىستاننان پاتشا تۇلكى، نادان ءاي، –

 .دەپتى
 تۇلكى ايتىپتى:

 اتاالرىمنىڭ مەنىڭ جەر بۇل. قورىقپايمىن دا جولبارىستان تۇگىل ارىستان مەن با، وياليسىڭ دەپ تۇلكى مەنى سەن –
 ابارح ماعان سەن كەلگەندە قاشىپ ارىستان ەدىم، كەلىپ ەستىپ دەپ الدى ارىستان كەرەك، تيسە ماعان جەرلەرى،

 .قالدى كەتىپ ويالپ قورقىنىش مايمۇن بۇل سوندا. دەپتى –ڭ كىم ەكەنىن بىلدىرەيىن، ارىستاننى بەر،
 اتىنىق تۇلكىنىڭ كەتىسىمەن مايمۇن. دەپ – ما؟ بوالر اڭ مىقتى باسقا جۇرگەن بولىپ سۋرەتىندە تۇلكى بۇل –

 :ايتىپتى
 –رىپ ايتسا، بىزگە اجال تاپقىزار، با مايمۇن قالسا، كەلىپ ارىستان ەگەردە كەتەيىك، اق-تۇرماي جەرگە بۇل –

 .دەيدى
 وندا تۇلكى ايتىپتى:

 .دەيدى – قىالرمىن، ايال ءبىر كەلگەندە ارىستان –
 ەكى كۇن وتكەن سوڭ الىستان ءبىر داۋىس ەستىلەدى. تۇلكىنىڭ قاتىنى ايتىپتى:-بىر
 سوندا تۇلكى ايتىپتى; .دەيدى – قىل، بولسا ايالڭ ەدىڭ، دەپ قىالمىن نە قالىپتى، كەلىپ ارىستان –
 دەپ، «جىاليدى؟ نەگە باالالر» ايتامىن سالىپ ايعاي مەن بەر، جىالتا باالالردى سەن كەلگەندە، جاقىن ارىستان –

 رىستانا ۋاقىتتا ءبىر. دەيدى ايت دەپ – «دەيدى بەر قىلىپ قاباپ ەتىن ارىستان جاڭا باالالرىڭ»: ايت سەن سوندا
 تۇلكىنىڭ قاتىنى باالالرىن جىالتا بەرىپتى. تۇلكى ايعاي سالىپ ايتىپتى: سوندا قالىپتى، جاقىنداي

 :بويىنشا ۇيرەتۋى تۇلكىنىڭ ماناعى قاتىنى. دەپتى – جىاليدى؟ نەگە باالالر –
 .دەپتى – دەيدى، بەر قىلىپ قاباپ ەتىنەن ارىستان جاڭا باالالر –

 قاراي ايتىپتى: سوندا ارىستان ەستىپ، تۇرا قالىپ، قاسىنداعى مايمۇنعا
 ،تاستاپ جەردى بۇل ايتادى، نەگە دەپ تىلەيدى ەتىن ارىستان باالالرعا مۇندا ما، بوالر اڭ قۋاتتى ءبىر بۇل –

 :ايتىپتى مايمۇن قاسىنداعى سوندا. دەپ – كەرەك، كەتپەك ساحاراعا ەكىنشى
 اسى، كورىڭىز، ەگەر كورسەڭىز، ءبىرپاتش اڭنىڭ بولعان جۇزىندە جەر اقىر ءسىز ارىستان، تاقسىر تاقسىر، اي، –

 جامان كىشكەنتاي اڭنىڭ ايالالرى شىعار.
 ارىستان جانە جاقىنىراق ءجۇرىپتى. تۇلكىنىڭ قاتىنى جانە باالالرىن جىالتا بەرىپتى. تۇلكى جانە ايعاي سالىپتى:

 .ىدەيد – پە؟ ەمەس كوپ ەتى قابىالن جولبارىس، ۇيدە باالالردى، جىالتاسىڭ نەگە –
 سوندا قاتىنى ايتادى:

 :ىايتىپت تۇلكى سوندا. دەيدى – تىلەيدى، ەتىن ارىستاننىڭ جاڭا جاتىر، تولىپ ەتتەرى اڭداردىڭ باسقا –
 لىپا الداپ دوستىم مايمۇن ارىستاندى ءبىر جۇرگەن اينالىپ جەردى وسى ەتسىن، سابىر ءبىراز ايت، باالالرعا –

 ونداس. دەيدى –تاندى ۇستاپ الىپ باالالرعا ەتىن قاباپ قىالرمىن، ارىس كەلسە، كەشىكپەي كوپ كەرەك، كەلسە
 :مايمۇنعا قاسىنداعى ارىستان
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 ىرەيىن،ولت سەنى اۋەلى بۇرىن، ولمەستەن ءوزىم كەلەسىڭ، ولتىرمەككە الداپ مەنى مايمۇن، قياناتشى زالىم، ءاي، –
ن شىپ كەتىپتى. تۇلكى ايالسىمەنەن ارىستاننىڭ جەرىقا تەز ءوزى تاستاپ، قىلىپ پارە-پارە بەيشارانى مايمۇن دەپ، –

 وزىنە قاراتىپ االدى.
 . ارىستان، قاسقىر، تۇلكى85

ارىستان، قاسقىر، تۇلكى، بۇل ۇشەۋى ۇيىم جاساسىپ، تاماقتىق اڭ اۋالۋعا شىعادى. بۇالردىڭ قولدارىنا ءبىر ەسەك، 
سەن »ءبولىسىپ الۋعا قام ىستەگەندەرىندە ارىستان قاسقىرعا: ءبىر كيىك، ءبىر قويان تۇسەدى. ورتاالرىنا جيناپ، 

 :قاسقىر. دەيدى –، «ءبولىپ بەر، بىزگە
 رىستانا دەگەندە، – مەنىكى، كيىك تۇلكىنىكى، قويان ارىستاندىكى، ەسەك عوي، نارسە بەلگىلى بۇل جارايدى، –

ول، مىنا سەن ءب»گە قاراپ، ارىستان: تۇلكى ەندى جىبەرىپ، القتىرىپ الىپ، جۇلىپ موينىن قاسقىردىڭ اشۋالنىپ،
 ۇمىسج اشىق بۇل اكەسى، قارىستىڭ-ويىن جارايدى،»: تۇلكى. دەيدى –، «جولداسىڭ بولىستەن شاتاستى عوي

 ارالىعىندا ىڭاست كەشكى مەن تاڭەرتەڭ قوياندى تاماعىڭىز، كەشكى كيىك تاماعىڭىز، تاڭەرتەڭگى ءسىزدىڭ ەسەك. قوي
 پتى.دە – ،«قىالرسىز اۋقات

، «وي، سەن نە دەگەن عاجاپ بولىسكە شەبەر ەدىڭ، بۇل ءبىلىمدى سەن كىمنەن ۇيرەندىڭ»سوندا ارىستان تۇلكىگە: 
 :تۇلكى. دەيدى –
 – پە؟ ەمەس باسى قاسقىردىڭ تۇسكەن ۇشىپ دەنەسىنەن ۇيرەتكەن ماعان ءبىلىمىن ءبولىس بۇل اقساقال، ءجا، –

 .دەپتى
 . قارتايعان ارىستان86
زومبىلىقتى حالدەن اسىرا ىستەگەن. -ءبىر زاماندا ۇلكەن تاۋدى ءبىر ارىستان جايالپتى. ول باسقا اڭدارعا زورلىق 

ءبىراق قانداي قيانات كورسە دە وعان ەشقانداي جانۋار تەرىس كەلمەيدى. ويتكەنى قارسىالسارلىق شاماسى جوق. 
ەرى جوق، ىشتەن تىنىپ، تىستەرىن قايراپ، ءالسىز جانۋارالر سوندىقتان بىرنەشە جىل جابىرلىك كورىپ، قولدان كەل

 شىداپ جۇرە بەرەدى.
 بۇيرىعى ءوزىنىڭ وعان. ىزدەمەيدى ءجۇرىپ اياعىمەن ءوز جەمدى ول –ارىستاننىڭ مەيماناسى اسقانى سونداي 

شا كەلىپ تۇرادى. نبويى «تارتىپ»ء بەلگىلى جانۋارالر سەكىلدى مارال-بۇعى قوي، جىلقى، سەمىز سيىر، سەمىز بويىنشا
 تۇلكى – ىداياش ەپتى جۇرەتىن بەرىپ تاسىپ پاتشاعا دامدىلەرىن-تاتتى ايۋ، جاراتىن-بۇزىپ جولبارىس، –سوياتىن 

 .ەكەن
ارىستان ابدەن ۇيقىسى قانىپ، جايالنىپ تاماققا تويعاننان كەيىن، ونىڭ كوڭىلى قاالۋىنشا اركىم ءارتۇرلى ساۋىق 

ىردىڭ كوڭىلىن جۇباتادى. بۇلبۇل سايرايدى، كوكەك زىكىر ساالدى، شىمشىق بيلەيدى. مايمىل ءتۇرلى جاساپ بات
ويىندار كورسەتەدى. تۇلكى كۇلدىرگى قۋلىق ايتادى. توپاس ايۋ، اڭقاۋ قارعا، مەڭىرەۋ ەسەك والرعا كەلەمەج كۇلكى 

ىق تاباندارىن جاالپ ماۋجىراتىپ ۇيىقتاتادى. بوالدى. ال باتىردىڭ تىنىشتىق تاۋىپ جاتقان كەزىندە ءتورت مىس
 الدەقاالي ونىڭ ۇيقىسىن ءبولىپ، دىبىسىن شىعارعان قالجاقباس اڭدار بوال قالسا، اۋىر جازاعا كىرىپتار بوالدى.

سول سياقتى مەيماناسى اسقان ارىستان كۇندەردىڭ ءبىر كۇنى ابدەن قارتايىپ، الجۋعا ايناالدى. اقىرىندا ورنىنان 
ۋعا شاماسى كەلمەي ءالى بىتەدى. تىستەرى تۇگەلدەي تۇسكەن، تىرناقتارى تۇقىل بولعان، بۋىنداردا ءالى جوق. تۇر

وسى جايدى كورگەن اڭدار ەندى باتىردان قورىقپادى. ونى سىيالۋدى قويدى. تاماق بولۋ ءۇشىن دە ەشكىم كەلمەدى. 
ءجابىر كورگەن اڭدار كەزەكپەن كەلىپ بۇرىنعى وشتەرىن اشتان ولەر بولىپ دىڭكەسى قۇرىپ جاتقاندا، ودان بۇرىن 

 العان ەكەن.
ىشىنە قاندى كەك قاتقان جانۋارالر جانى ەرەكشە قيناالتىن جەرىن تاڭداپ تۇرىپ، ءوز شاماالرىنشا باتىرعا جازا 

 بەرىپتى.
ەك ە سالپاق قۇالق ەسيت قابادى، قاسقىر تااليدى، ات تەبەدى، سيىر سۇزەدى، تىشقان تىستەيدى. ءبىر مەزگىلد

 كەلىپ:
 وسى .تاڭدايدى جەرىن جاندى دەنەسىندەگى باتىردىڭ دەپ –، «قاي جەرىن تەپسەم ونىڭ جانىنا ارتىق باتار ەدى»

 وتە ورىپك ەسەكتى تۇرعان تەپكەلى قاسىندا ول. اشادى كوزىن كىرىپ، ەسى ارىستاننىڭ جاتقان تالىقسىپ كەزدە
 .نازاالنادى

ەزدە بۇل شىرىكتى جان دەپ تە ەسەپتەگەن جوق ەدىم، بۇل كۇندە بۇ دا ماعان ك تۇرعان باستا داۋرەن كەشەگى –
 قورلىق كورسەتپەك بولىپ اياق كوتەرىپ تۇر.

 .ەكەن ەتكەن ءتاسىلىم جان دەپ –! ال كورسەتپەي قورلىعىنا جاماننىڭ بۇل جانىمدى مەنىڭ ءتاڭىرىم، ءا، –
 ماتەل وسىعان كەلەدى.دەگەن « نە ەكسەڭ، سونى وراسىڭ»
 . ارىستان مەن تىشقان87
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ەرتەدە ءبىر تەڭىز جاعاسىندا قالىڭ جاسىل ورماندا ءبىر ارىستان ءومىر ءسۇرىپتى. بۇل توعايدا ءتۇرلى اڭدار، مالدار 
سقىر، ادا كوپ بولىپتى. سول ارىستان ءوزىن كۇللى اڭداردىڭ، مالداردىڭ پاتشاسىمىن دەپ جارياالپتى. ارىستان وزىنە ق

تۇلكى، بورسىق، جىالنداردى كومەكشى اقىلگوي ەتىپ دايىنداپ الىپتى. بۇالر اڭداردى قىرىپ جەپ، حان سارايىن 
 قان ساسىتىپ جاتا بەرىپتى. اڭدار پاتشاسىنىڭ زالىمدىعىن، قانىشەرلىگىنەن زار يلەپتى.

ىلقى، تىنە پىسقىرىپ تا قاراماي، ىلعي جبۇرىن تىشقان ەتىنە زار بولىپ جۇرگەن تۇلكى مەن بورسىق ەندى تىشقان ە
سيىر، تۇيە، اقبوكەن، ارقار، كيىكتەردىڭ ەتىنەن قارنىنا سيعانىنشا جەپ جاتا بەردى. ءبىراق تۇلكى، بورسىق تەك 
ەتپەن جاتا بەرمەيدى، ول جەگىسى كەلگەن اڭداردى نەشە ءتۇرلى وسەك، وتىرىك، جاالمەن ارىستانعا جاماندايدى. 

اي سەنە ساالتىن ەسسىز ارىستان دەرەۋ قاسقىرعا تۇلكى مەن بورسىق جامانداعان اڭدى ءولتىرىپ الىپ وعان ويالنب
كەلۋگە بۇيرىق بەرەدى. ول قاسقىر بۇلجىتپاي ورىنداپ، اڭدى ءولتىرىپ، حانعا اكەپ بەرە بەرەدى. ەندى تۇلكى 

پ دىل، اقىلدى دانىشپان پاتشا دۇنيەگە كەلىمەن بورسىق ارىستاندى نەشە ءتۇرلى سىرلى سوزبەن ماقتاپ، سىزدەي ءا
 كورمەگەن دەپ جاعىمپازدانىپ جانە اڭداردى قاالي قىرۋدىڭ جولدارىن ويالپ تاۋىپ ايتۋدان باسقا جۇمىسى بولماپتى.

اننىڭ مەن تىشقان ەتىن ارىست»ءبىر كۇنى تۇلكى تىشقاننىڭ ەتىن اڭساپ جەگىسى كەلەدى. تۇلكى وزىنە ءوزى:  
دەيدى. ءبىر ۋاقىتتا تۇلكى ارىستاننىڭ الدىنا تاعزىم ەتىپ ادەپپەن كىرىپ كەلىپ،  –،«اق جەيمىن-تىپوزىنە ۇستا

 سويلەۋگە رۇقسات الىپ، سيقىرلى ءسوزىن باستايدى:
 شۋالپ نيەتپەن شىن وزدەرىنىڭ اڭداردىڭ بولماعانىن پاتشا اقىلدى، ءادىل، اسقان سىزدەي پاتشام، باقىتتى ەي، –

قارا قۇالعىمىزبەن ەستىپ ءجۇرمىز. سوالي بوال تۇرسا دا كەيبىر جاقسىلىق جاقپاعان  قازديعان وسى نىنجۇرگە ايتىپ
 اڭدار ءسىزدى ۇمىتسىزدىكپەن اۋزى بارىپ جامانداۋىن قويمايدى.

ءبىر تىشقان دەگەن اڭ بار، ۇلكەندىگى اتتىڭ تەزەگىندەي بولىپ تۇرىپ، وپاسىز وڭباعاننىڭ ءسىزدى جامانداپ  
باالعاتتاعانىن ءوز كوزىممەن كورىپ، مىنا ساق قۇالعىممەن ەسىتتىم. ءتىپتى اۋىز بارىپ ايتۋعا بولمايتىن ءسوزدى 

 يشارات گەندە «بەر ايتا» ارىستاننان. جاۋتەكتەدى دەپ –ىن، ءتىپتى باتىل ايتتى. قاھارىڭىزعا سابىر بەرسە ايتاي
 :دەيدى بىالي ءمۇساپىرسىپ جاتقىزىپ تۇگىن تۇلكى بولعاسىن

اننىڭ پاتشا ەمەس، اڭداردى قىناداي قىرىپ، ءوزى جانە دوستارىنا جەگىزىپ حان سارايىن قان ساسىتىپ ارىست –
 ەىنىم مەنىڭ تۇرام، ىندە مەن بەر، ايتا» دەسەم، ايتام ستانعاارى مەن. ەتەدى شاق-شاق دەپ –جاتقان قانىشەر، 

 .دەيدى –« مەنى ۇستاي المايدى قوجباالعىڭ-قوجال ول سيمايدى، دا اياعى تۇگىل ءوزى ارىستاننىڭ
 مەن وڭاي،-وپ تىپتەن ۇستاۋ ونى»: كۇلىمدەپ تۇلكى. دەيدى –، «ونى قاالي ۇستاۋعا بوالدى»ارىستان تۇرىپ: 

 ىپساقىلدات دەنەمدى مەنىڭ دەگەنى، المايدى ۇستاي مەنى ءوزى ارىستاننىڭ ءبىراق االم، ۇستاپ وڭاي-وپ دە ءوزىم
 –، «ەرىپ ءجۇرىڭىز، ول اسقىنعان اقىماقتى ۇستاپ االسىز، ءادىسىن بارعان سوڭ ايتام مەنىمەن. بارادى قايناتىپ
 .دەيدى

ياعىڭىزبەن ودان مىنا ءىندى الىپ كۇشتى ا»تۇلكى ارىستاندى ەرتىپ كەلىپ، تىشقاننىڭ ءىنىنىڭ ەكى اۋزىن كورسەتتى. 
تاپتاپ كومىڭىز دە، ەكىنشى ءىننىڭ اۋزىنا قۇالعىڭىزدى توسىپ جاتا بەرىڭىز. تىشقان شىعاردا ءىننىڭ ءىشى دۇبىرلەپ 

ڭىزدى ءىننىڭ اۋزىنا توسىپ، اشىپ تۇرا قالىڭىز. تىشقان ىننەن شىعا كەتەدى. سول كەزدە باسىڭىزدى كوتەرىپ، اۋزى
 باقىالپ انسىرتت تۇلكى جاتقىزىپ، كەپتەپ ىنىنە تىشقان قۇالعىن ارىستاننىڭ دەپ –، «بەرگەندە قاعىپ االسىز

 دى.جۇرە
ءوز ءىنىم دەپ،  شقانارىستان قۇالعىن ىنگە توسىپ جاتىپ، جازعى ىستىق كۇنگە دەنەسى بالقىپ ۇيىقتاپ كەتتى. تى

جەر استىنان جۇگىرىپ شىققان بويىمەن ارىستاننىڭ اپانداي كەڭ قۇالعىنا كىرىپ كەتتى. ارىستان قۇالعىنىڭ ءىشىن 
شاباقتاپ -تىرناالعان ارەكەتتەن شوشىپ وياندى. ارىستان قۇالعىنىڭ ءىشى دۇبىرلەپ وتكىر ينەدەي تىرناقتىڭ تىرناپ

ارىستان باسىن جانۇشىرا، ىشقىنا شايقايدى. ارىلداپ اسپانعا قارعيدى. ءوز قۇالعىن ءوز  جارىپ بارا جاتقانىن سەزدى.
اياعىنىڭ وتكىر تىرناعىمەن تىرناالدى. ءبىراق قۇالق اۋرۋ قالپىندا تۇر. ول كەزدە تىشقان ارىستاننىڭ ساسىق قۇالعىنىڭ 

 نشالىقتى باسىن سىلكىسە دە، بار كۇشىمەنەڭ تۇپكى تار قۋىسىنا بارىپ ۇلگەرگەن ەدى. سوندىقتان ارىستان قا
 ىشقىنا ىرعىسا دا، بار داۋىسىمەن ارىلداسا دا، قارىلداسا دا، تىشقاندى تۇسىرە المادى.

، «اي، پاتشام، قامقورىم دانىشپانىم، نە بولدى-ويپىرىم»مۇنداي سويقاندى كورىنىستى كورگەن تۇلكى زار ەڭىرەپ: 
 ەكەنىن الاج اڭدىعان تۇسسە جەرگە. سەزدى كىرگەنىن ىنگە قانداي دا تىشقان تاۋاقىت بۇل. كەلدى جۇگىرىپ دەپ –
سىپ قاتىپ ابىج بۇگىپ باتىرا تىرناعىن ءبىر قاراتىپ اۋزىنا قۇالعىنىڭ ارىستاننىڭ باسىن تىشقان ەندى. ءبىلدى دە

قالعان ەدى. تۇسكە دەيىن ارىستان وگىزدەن بەتەر وكىرىپ، ايۋدان بەتەر اقىرىپ، اسپانعا قارعىپ ءوز باسىن ءوزى 
جەرگە ۇرىپ، االس ۇردى. ارىستاننىڭ اسا قورقىنىشتى زور داۋسىنان بۇكىل توعايداعى اڭدار، مالداردىڭ زارەسى 

تىلەپ قاسىندا تۇرىپ الدى. ءبىر كەزدە ابدەن االس ۇرۋدان ءالى قۇرىعان  ۇشىپ قالتىرادى. تۇلكى زار ەڭىرەپ، تىلەۋ
: كىتۇل ۇشقان زارەسى. دەدى –، «ىستەيىن دەگەنىڭ وسى ما سۇم»ارىستان تۇلكىگە اال كوزىمەن اجىرايا قاراپ: 
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ەۋگە ىردى دەپ ەمداۋ پاتشا جيناپ اڭدى توعايداعى بۇكىل ەتشى، سابىر ساسپاي پاديشام، قامقورىم، دانىشپانىم،»
 .دەدى –، «اقىل سۇرايىق. كوپشىلىكتىڭ ىشىندە نەندەي اقىلدىالر جوق دەيسىز، سوالر ءبىر ەمىن تابار

. ىدەد –، «قاسقىر، بورسىق، جىالن تورتەۋىن تەزدەپ بارلىق اڭدى وسىندا جيناپ كەل»سول كەزدە ارىستان: 
ى بارلىق اڭدى ىلەزدە جيناپ كەلدى. تۇلكى ءبىر اعاشتىڭ تورتەۋ جىالن بورسىق، قاسقىر،. جونەدى زىتىپ تۇلكى

ارىستان پاتشانىڭ قۇالعىنا تىشقان زالىم كىرىپ كەتىپ، قۇالق ىشىنەن ءىن قازىپ، ارىستاننىڭ »بۇتاعىنا شىعىپ اڭدارعا 
ۇرقيالىقپەن س باسىپ بەتىن تۇلكى دەپ، –، «ميىن تەسىپ بارادى. بۇعان قانداي امال بار، سونىڭ اقىلىن تابىڭىزدار

 جىالپ تۇردى.
ونىڭ امالى تۇلكىنىڭ سۇيرىكتەي سۇم ءتىلىن »سول كەزدە ارقاردىڭ كوپ جاستاعى اقباس قۇلجاسى تۇرىپ: 

ارىستاننىڭ قۇالعىنىڭ ىشىنە تىعىپ، تىشقاندى تىلىمەن وراپ الۋ كەرەك. ەگەر تۇلكى اال الماسا، قاسقىر، بورسىقتىڭ 
 .دەيدى –، «تىلىمەن الۋ كەرەك
 تىشقان ىقتى،ت ءتىلىن قۇالعىنا ارىستاننىڭ تۇلكى. بۇيىرادى دەپ –، «تىلىڭدى قۇالعىما سال»ارىستان تۇلكىگە: ء

 دەپ، ىنقاشپاس ارىستان كەزدە سول. الدى تارتىپ تەز ءتىلىن تۇلكى. الدى قىرشىپ ۇشىن ءتىلىنىڭ تۇلكىنىڭ
اڭ، قايتا ساال بەر، سول تىشقاندى الماس-باي قايتاايان تىلىڭدى»ء: سىعىڭقىراپ تىستەپ بوكسەسىن تۇلكىنىڭ
 ءبىر. ەردىب تاستاي قىرشىپ ءتىلىن تۇلكى دا تىشقان. بەردى ساال قايتا-قايتا ءتىلىن تۇلكى. دەدى –، «ولەسىڭ
 كىنىڭتۇل تىشقان. دەدى – «سال اياعىڭدى ەندى»: ارىستان. كورسەتتى ارىستانعا بولعانىن ادا ءتىلىنىڭ كەزدە

 ول. دەدى –، «ەكىنشى اياعىڭدى سال»ىن دا قىرشىپ تاستاۋمەن تىزەسىنە دەيىن كەمىتتى، شولتيتتى. ارىستان: اياع
: عانا ىرىناق قويان ءبىر سۇيسىنگەن بۇعان كەزدە سول. بولدى ادا ءمۇجىلىپ تا اياق ول. سالدى قايتا-قايتا دا اياعىن

لمايتىن، قويانعا جەتە المايتىن، وسەك تە ايتا المايتىن قويان ا قازا ءىن تۇلكى سۇم كىلتيىپ، اياعى ەكى مىنە،»
 تىشقان تى،ءتۇس ساۋساقتارى مەن ءتىلى تۋرالعان تۇلكىنىڭ سىلكىسە، باسىن ارىستان. ەتتى مىرس دەپ –، «بولدى

 .تۇسپەدى
 شايناپ القتىرىپ جىبەردى.-اشۋى اسقىنعان ارىستان تۇلكىنى شايناپ

قۇالعىنا ءتىلىن سالىپ تىشقاندى الۋدى بۇيىردى. قاسقىر ءتىلىن قۇالققا تىقتى. ارىستان قاشىپ ارىستان قاسقىرعا 
كەتپەسىن دەپ قاسقىردىڭ ارتقى سانىنان تىستەپ تۇردى. تىشقان قاسقىر ءتىلىن دە قىرشي بەردى، قاسقىر دا ارىستاننىڭ 

  بەردى. ءبىر كەزدە قاسقىردىڭ دا ءتىلى ادا بولدى.قايتا ءتىلىن ساال-اپانداي اۋزىندا تۇرىپ ايانا المادى، قايتا
 ىڭىشكەج تا بورسىق امالسىز. جەكىردى دەپ –، «سال ءتىلىڭدى»ودان كەيىن ارىستان بورسىقتى شاقىرىپ الىپ: 

 كەزدە ولس. دەدى – ،«جەتپەيدى تىلىم»ء اپارماي ارى ونشا ءبىراق تىقتى، ءتىلىن سۇيرىك قانسورعىش وسەكشىل،
 قۇالق تىلىنء بورسىق. دەدى –، «تىلىڭدى تۇبىنە جەتكىز»ىپ بورسىقتىڭ بوكسەسىنەن تىستەپ: ءاقىر ارىستان
 ادا دە تىلىء بورسىقتىڭ كەزدە ءبىر. سالدى قايتا-قايتا. الدى قىرشىپ تىشقان ۇشىن ءتىلدىڭ. جەتكىزدى تۇبىنە
 ۇسپەدى.ن تىلدەرى ءتۇستى. تىشقىن تتۋرالعا قتىڭبورسى قاسقىردىڭ، قۇالقتان. سىلىكتى باسىن ارىستان. بولدى

 كىرىپ، جىالن قۇالعىڭىزعا ەندى»: قۇلجا. دەدى –، «ەندى نە ىستەۋ كەرەك»ارىستان اقباس قۇلجاعا قاراپ: 
. دەدى – ،«ۇسەدىت تىشقان ولگەسىن شىقسىن، ءولتىرىپ شاعىپ الماسا اال تارتىپ شىقسىن، الىپ تىستەپ تىشقاندى

، «لىپ كەلجىالندى ا»ڭ ءشوپتىڭ استىمەن سۋسىپ قاشقان ەكەن. ارىستان ەندى قاسقىرعا: قالى جىالن ەستىپ، مۇنى
 تىستەپ نبەلىنە جىالندى قايدا، ءتىل تۇسىندىرەتىن ايتىپ. بارادى جىالنعا قاسقىر اعىپ، قانى تىلىنەن. دەدى –

ىق، لىم تىشقاندى تىستەپ الىپ شزا بولسا الجى كىر، قۇالعىما»: جىالنعا ارىستان. كەلەدى الىپ شۇباتىپ جىپشە
 جىالن عى،قاراڭ ءىشى قۇالق. كىردى سۋسىپ قۇالعىنا ارىستاننىڭ جىالن. دەدى –، «بولماسا شاعىپ ءولتىرىپ شىق

 اسقىرق كەزدە ءبىر. تاستادى ءۇزىپ قىرشىپ باسىن جىالن تىشقان تۇرعان ازىرلەنىپ اڭدىپ بەرگەندە بارا باسى
لسا، جىالندا باس جوق. ەسەكتىڭ تۇساۋىنداي ءجىپ بولىپ قالىپتى. اڭدار زالىمداردىڭ ا سۋىرىپ تىستەپ دىجىالن

 سازايىن تارتتىرعانىنا قۋانىسىپ، تاراپ كەتىپتى.
ەندى ارىستان ەشبىر ارەكەتپەن تىشقاندى تۇسىرە المايتىنىن ءبىلىپ جاتا بەرەدى. قاسقىر، بورسىق تىلىنەن قانسىراپ 
ولەدى. تىشقان ارىستاننىڭ قۇالعىنان كەۋلەپ كۇندەلىكتى جەپ جاتا بەرەدى. ارىستاننىڭ ميىنا زاقىم كەلىپ، قورلىقپەن 

 ۇزاق اۋىرىپ ولەدى.
ارىستاننىڭ ولگەنىن بىلگەن تىشقان ءبىر كۇنى قۇالقتان شىعىپ، جايقالعان جاسىل ءشوپتىڭ اراسىمەن ءجۇرىپ كەتتى. 

ىڭ قاجىرلى، باتىرلىق ىسىنەن ورمانداعى جاۋىزدار توبى قىرىلىپ، اڭدار قاناۋسىز، تاالۋسىز ءسويتىپ، ءبىر تىشقانن
 ەركىن ءومىر ءسۇرىپ كەتىپتى.

 . ارىستان، قاسقىر، ءھام تۇلكى88
ەرتەدە ءبىر ارىستان، قاسقىر، ءھام تۇلكى جولداس بولىپتى. بۇل ۇشەۋى ءبىر جەردە وتىرىپ ۋادەلەسىپتى: ۇشەۋمىز 

ىر جانۋارعا قيانات قىلمايىق، ەگەر مال جولىقسا، زورلىق قىلماي ساتىپ الىپ جەلىك، بولماسا، اشتان ولسەك دە ءب
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تە جۇرە بەرەيىك دەپ، شارت قىلىپ بىرنەشە كۇن ءجۇرىپتى. ونان كەيىن قارىندارى اشىپ اشتان ولەرگە جاقىنداپتى. 
تۇيەگە  انا ءبىر كورىنگەن»ول ۋاقىتتا تۇلكى تۇرىپ ايتتى: مال جەيىن دەسە قيانات. جەمەيىن دەسە ءولىپ بارادى. س

 جاقسى»: تۇرىپ ارىستان وندا دەيدى، –، «مەن بارىپ سويلەسىپ كەلەيىن، ول ءوزىن ماعان ساتپاس پا ەكەن
 .دەدى – ،«كەل ساۋداالسىپ بارىپ بارساڭ

– «مۇندا ناعىلىپ جالعىز ءجۇرسىڭ؟اي... تۇيە »تۇلكى كەلسە ءبىر كوزى سوقىر تۇيە ەكەن، تۇلكى ايتىپتى: 
. «ءجۇرمىن باعىپ ءوزىم ءوزىمدى مەن سوڭ، بولعان جوق دە يەم باعاتىن دا، جولداسىم»: ايتتى تۇيە. دەيدى
 سات، انماع ءوزىڭدى سەن جۇرگەنشە بولىپ قاپا جالعىز داالدا بايعۇس،»: ايتتى اقىل تۇيەگە تۇرىپ تۇلكى سوندا

 قۋ. دەدى–، «قىاليىن، سودان سوڭ سەن ەكەۋ بولىپ جۇرەسىڭ ىنگەن بوتالى مەن شىققاندا جانتاق جىلى ەندىگى
 ساتىپ ۇيەت مەن»: كەلىپ قاسقىرعا مەن ارىستان تۇلكى سوڭ سودان. كورىندى ماقۇل تۇيەگە ءسوزى بۇل تۇلكىنىڭ

 كە،ارە... ەي»: ايتتى تۇلكى ارىستانعا سوڭ كەلگەن. كەلىپتى تۇيەگە ۇشەۋى بۇل دەدى، – ،«جۇرىڭدەر الدىم
 سىنىپ وينىم تۇيەنىڭ سوقتى، كوتەرىپ جەرگە تۇيەنى ارىستان سوندا دەدى، –، «گە قاراپ تۇرسىز، قيمىلداساڭىزنە

 سوڭ نبولعا سويىپ تەرىسىن مۇنىڭ ءبىز تۇر، جاتا الىپ دەمىڭىزدى ءسىز ارەكە،»: ايتتى تۇرىپ تۇلكى ءولدى،
 ىزسىزءس تاقسىر، ويباي،» تۇلكى دەدى، –« يارسىڭدارقو جەپ سەندەر»: ايتتى ارىستان. دەدى – ،«بەرەرمىز حابار

 ،جوق دا پىشاقتارى سويۋعا ەكەۋى بۇل. جاتتى دەپ – ،«جاقسى بولسا، بۇالي»: ارىستان. دەدى– ،«جەمەيمىز
 بوكسە ەنم قاسەكە،... اي»: ايتتى قاسقىرعا تۇرىپ تۇلكى سوندا. الدى جىرتىپ-جىرتىپ تەرىسىن تىستەرىمەنەن

 تەرىلەرىن ،شىعارىپ پاراسىن-پارا باسىنىڭ تۇيەنىڭ قاسقىر. دەدى –، «يىن، ءسىز باس جاعىن سويىڭىزسويا جاعىن
 اعىنج بوكسە ءسىز قاسەكە،... ەي»: ايتتى قاسقىرعا كورىپ مۇنى تۇلكى. قويدى شىعارىپ مايىن كوز جىرتىپ،
 يدى.سو بوكسەسىن بارىپ قاسقىر دەدى، – ،«سويايىن جاعىن باس مەن سويىڭىز،

ويىڭىز، سىز الدىڭعى اياعىن س»تۇلكى قاسقىرعا بىلدىرمەي تۇيەنىڭ كوز مايىن ويىپ جەدى. جانە قاسقىرعا ايتتى: ء
. ويدىق جەپ سۋىرىپ مايىن قۇيرىق تۇلكى جاتقاندا الدانىپ الدىنا قاسقىر دەپ، –، «مەن ارتقى جاعىنا بارايىن

 دەپ – ،«جۇگىرىپ ارەكەڭە بارىپ كەلەيىن، ناعىپ جاتىر ەكەن مەن تۇرىڭىز سويا سىز»ء: ايتتى اقاسقىرع تاعى
: ايتتى كىتۇل. «ما؟ بولدىڭدار سويىپ»: ايتتى تۇرەگەلىپ ورنىنان جاتقان كورىپ مۇنى ارىستان. كەتتى جۇگىرىپ

 .سۇرادى دەپ – «نەدەن؟»: ارىستان. دەدى – ،«تۇرمىن قورقىپ نارسەدەن ءبىر مەن ءبىراق. بولدىق سويىپ»
 ىنىوس مەن قويدى، جەپ مايىن قۇيرىق مەن مايى كوز تۇيەنىڭ تۇرماي، شارتتا ايتقان قاسقىر –لكى ايتتى: تۇ

 ورىققانىنانق قاسقىر كەلدى، قاسقىرعا اقىرىپ اشۋالنىپ، قاسقىرعا ارىستان. دەدى – ەدىم، كەلىپ دەپ ايتايىن سىزگە
ر ر مەن ارىستان اسىپ، كورىنبەي كەتكەندە تۇلكى تۇيەنى ءبىقاسقى قىردان ءبىر. كەتتى قۋىپ ارىستان. باستادى قاشا

شۇڭقىرعا سۇيرەلەپ اپارىپ كومىپ قويدى. ءوزى ارىستاننىڭ ارتىنان جۇگىرىپ كەتە بەردى. ارىستان قاسقىردى 
. دەپ –« قايدا باراسىڭ؟»ىگە ايتتى: قۋاالپ شارشاپ كەلە جاتسا، تۇلكى وعان قارسى جولىقتى. ارىستان تۇلك

 سەندەر»: ايتتى تۇلكى «نەگە؟»: ايتتى ارىستان. دەدى –، «قاسقىردىڭ كەسىرى بارىمىزگە ءتيدى»لكى ايتتى: تۇ
 – ،«كەتتى شۇبالتىپ ىشەگىن جالبىراتىپ، تەرىسىن دەپ، ساتىلمايمىن سەندەرگە مەن تۇرەگەلىپ، تۇيە كەتكەسىن

. ەدىد–، «وسى قىردان اسىپ كەتتى»لكى ايتتى: تۇ. دەپ – «كەتتى؟ قاراي جاققا قاي»: سۇرادى ارىستان. دەدى
 قاسقىر ا،جاتس كەلە ىزدەپ دەپ «بارايىن قاسقىرعا» تۇلكى. بەردى كەتە قۋىپ ءتۇسىپ، جولىنا تۇيەنىڭ ارىستان

 شاعىستىرىپ اارىستانع مەنى»: ۇرىستى تۇلكىگە قاسقىر. كەلدى جەتىپ قاسىنا تۇلكى ەكەن، جاتىر شارشاپ جەردە ءبىر
 ۇعانب قاسقىر. دەپ – ،«شاعىستىردى كىم مەنى جىبەردى، قۋىپ دە مەنى»: ايتتى تۇلكى. دەپ –، «ن سەنجۇرگە
 ءسويتىپ. دەدى – ،«تابارمىز نارسە ءبىر بەر، جۇرە»: تۇلكى. دەدى – ،«تۇرامىز بارىپ قايدا ەندى»: نانىپ
 ەيىنج دەپ –، «ڭ ءبىر بالەسى بار شىعارمۇنى»: قاسقىر. جاتىر قۇيرىق جارتى ءبىر الدىندا جاتسا، كەلە ەكەۋى
 بازارعا قۇل دەيسىڭ، بار پالەسى نە مۇنىڭ بازار بۇگىن جەيىن، ءوزىم قورىقساڭ سەن»: ايتتى تۇلكى. قورىقتى دەسە

 اسىناقانجىع جاتقاندا، بارا شاۋىپ ۇيىنە ول. دى-العان كوبىرەك قۇيرىقتى ارزان دى،-بولعان ارزان قۇيرىق بارعاندا
 موزى»ء قاسقىر ۇمتىلعاندا، قۋلىقپەنەن دەپ، جەيىن ءوزى تۇلكى دەپ، –، «دى-بايالپ ءتۇسىپ قالعان بوس

 :تۇلكى داسون. قالدى ءتۇسىپ قاسقىر قاقپانعا ول ەكەن، بەر قاقپان استىندا قالسا، اساپ قۇيرىقتى دەپ، «جەيمىن
 .دەدى –، «اي... قاسەكە، شاماسى ءسىزدىڭ ەتىڭىزدى جەيتىن بولدىم عوي»

 الىپ، ويىپس تەرىڭدى كورىپ، سەنى كەلسە، ەگەسى ەرتەڭ»: ايتتى تۇلكى. دەدى –، «نەعىلىپ جەيسىڭ»قاسقىر: 
 دى،ە جاتىپ تىعىلىپ شۇڭقىرعا ءبىر تۇلكى. دەدى – ،«جەيدى كىم جەمەي مەن سوسىن كەتەر، تاستاپ ەتىڭدى

تىن تاستاپ كەتتى. ول كەتكەنسىن تۇلكى قاسقىردىڭ ە ەتىن الىپ، سويىپ تەرىسىن كورىپ، قاسقىردى كەلىپ، اڭشى
 – «ارەكە، قايدان كەلەسىز؟»جەپ تويىپ الىپ، قايتىپ كەلە جاتسا، ارىستان كەلىپ قالدى. تۇلكى مۇنى كورىپ: 

 وسى ەدىم، كورىپ اتاڭىزدى ءسىزدىڭ تاقسىر،»: تۇلكى. دەدى – ،«المادىم تابا تۇيەنى مەن»: ارىستان. دەدى
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اۋالپ ءجۇر ەدى، الدە وسى تاۋدىڭ استىندا شىعار، اڭداردى ۇستىنەن باسىپ الىپ جەيتۇعىن ەدى، مەن  اڭ تاۋدا
 :ايتتى ارىستان سوندا. دەدى –، «سونى كورىپ تۇرۋشى ەدىم

 عاڭىزتۇل سىزدىڭ»ء: ايتتى قۋ تۇلكى. كورەيىن قارعىپ مەن كورسەت، سەن ماعان ەدى؟ االتىن قارعىپ قااليشا –
 .تۇردى كەلىپ باسىنا جاردىڭ بارىپ، جۇگىرىپ بارىپ، شەگىنىپ كەيىن ارىستان سوندا. دەدى –، «ەم ەمەسك اتادان

 ىنااست جاردىڭ ۋاقىتتا سول. دەدى – تۇر، ۇقساپ اتاڭىزعا نۇسقاڭىز جۇگىرگەن الساڭىز، قارعي ەگەردە ارەكە، –
ارىپ ءتۇسىپ ەدى، سۇيەكتەرى كۇلپارا تالقان ب جەرگە كەتتى، قارعىپ سوعان ارىستان قالدى، كەلىپ كيىك ءبىر

 ۇيەكتەس»: ايتتى ارىستان. سۇرادى دەپ –« ارەكە، ءبىر جەرىڭىز اۋىرىپ قالدى ما؟»بولدى. سوندا تۇلكى كەلىپ: 
 ەدى، جاتىر ەپج ويىپ قۇيرىعىن ءبىلىپ، كەلمەيتىنىن ڭشاماسىنى قيمىلداۋعا مۇنىڭ تۇلكى. «جوق سۇيەك سىنباعان

 ىعاسىڭ،اس نەسىنە ارەكە،»: ايتتى تۇلكى. دەدى – جەشى، مايىمدى كوز اۋەلى تۇلكى،... اي –ىستان ايتتى: ار سوندا
 ولىپ،ب ۇيىقتاعان تۇلكى سوڭ مۇنان. الدى جەپ ارىستاندى. دەدى – ،«بولدىم جەيتۇعىن ەتىڭدى بۇيىرتسا، قۇداي
نا قوندى. سويتە اۋزى-ونان سوڭ باسىنا قوندى. سويتە قوندى، كەلىپ ساۋىسقان ءبىر ۇستىنە ەدى، جاتىر داالدا ءبىر

سول ۋاقىتتا ساۋىسقاننىڭ اياعىنان تىستەپ الىپ جەۋگە اينالدى. ساۋىسقان وتىرىك جاتا قالىپ، جىالپ قويا بەردى. 
ى وڭبايد انالع قارعىسىن انانىڭ-اتا»: ايتتى ساۋىسقان. دەدى –، «سىڭساۋىسقان سەن نەگە جىالي»تۇلكى ايتتى: 

 جۇگىرمەك، اي،»: ەدى ايتۋشى بىالي قارعاعاندا. دەدى –، «انام كوپ قارعاپ ۇرىسۋشى ەدى-ەكەن، ماعان اتا
 دەپ، السىنق تۇگىڭ ءبىر تاستا ءار جىبەرسىن، دوماالتىپ شىعارىپ باسىنا تاۋدىڭ بيىك السىن، ۇستاپ تۇلكى داالدا

يىن اناسىنىڭ ايتقانىن قىال-ندا تۇلكى ساۋىسقاننىڭ اتاسو. دەدى – ،«كەلدى تۋرا بۇگىن وسى قارعىسى قارعاعان
دەپ، تاۋدىڭ باسىنا شىعىپ، دوماالتىپ تاستاپ جىبەرىپ ەدى، ساۋىسقان پىرىلداپ ۇشىپ كەتتى. ءسويتىپ، قۋ تۇلكى 

 ساۋىسقاننان ءبىر سوعىلىپ قالىپتى.
 ارىستان مەن تۇلكى .89

ارىستان قارتايدى. اڭداردى بۇرىنعىسىنداي اۋالي المايتىن بولدى. ەندى اڭداردى ايالمەن اۋالعىسى كەلدى. ءوزى 
 ۇڭگىردە جاتتى دا:

 .تاراتتى حابار اڭدارعا بارلىق دەپ، – جوق، ءالىم جۇرۋگە اۋرۋمىن، –
ارىستان اڭداردىڭ بىرەۋىن دە قايتارمادى. ءبارى دە ارىستانعا  بىرلەپ ارىستاننىڭ ءحالىن بىلۋگە كەلەدى.-اڭدار بىر

 جەم بولدى.
 ءبىر كۇنى تۇلكى كەلدى. ول ۇڭگىردەن الىسىراق تۇردى دا: 
 .سۇرادى كوڭىلىن دەپ، – تاقسىر؟ قاالي، ءحالىڭىز –
 .رىستانا دەدى – سويلەسەيىك؟ ازىراق ءبىر تۇلكىجان، كەل، بەرىرەك كەلمەيسىڭ؟ جاقىنىراق نەگە. ناشار ءحالىم –

 تۇلكى:
 .كەتىپتى ءجۇرىپ دەپ، –ساعان كىرگەن ءىز بار دا، شىققان ءىز جوق!  اۋ،-ەدىم بارار جاقىن ساعان مەن –
 . ارىستان مەن كىسى90
ءبىر ادام جاسىنان اڭ اۋالپ كۇن كورەدى ەكەن. ءبىر كەزدە اۋىن ءبىر اعاشتىڭ تۇبىنە قۇرىپ جۇرسە، قاپىدا  
 ىستانعا كەزدەسەدى. ارىستان:ار
ەل، قۇالق سال سوزىمە، سەنىڭ ىستەگەنىڭنىڭ ءبارى قيانات كورىنەدى، ك بەرى ەدىڭ، ءجۇر كەزدەسپەي! ادام ەي، –

 اق سااليىن با؟-ماعان سىرتتان قايرات ەتەتىن كورىنەسىڭ، كۇشىڭ ارتىق بولسا، قۇتىل مەنەن، اۋزىما ءبىر
 ادام ايتادى:

ءبىر  ەنىڭ قۇرىپ قويعانم جەردە اناۋ بولساڭ، كۇشتى ەگەر ايتىسامىن، سەنىمەن دا بولماسا ارتىق كۇشىم سەنەن –
 .دەيدى –اق قوي، ارىستانىم، -نارسەم بار، سودان ءوت، ەگەر دە ءوتىپ كەتسەڭ، مەنى جەپ

 ارىستان:
 اۋدىڭ ادام. دەيدى – ءوتشى، ءوزىڭ اۋەلى تۇرمىن، كورىپ قايالڭدى –

شىعادى. ارىستان وتەمىن دەپ، بار پارمەنىمەن سەكىرگەندە تورعا بارىپ وراالدى. ءسويتىپ، ادام ايالسىمەن  استىنان وتە
 ارىستاندى تورعا تۇسىرەدى.

 . ارىستان دەرتىنىڭ ەمى91
اعان راڭدار پاتشاسى ارىستان قارتايىپ، ناۋقاسقا شالدىعادى دا، ۇڭگىرىنەن شىعا الماي جاتادى. پاتشاسىنىڭ كوڭىلىن سۇ

 شىعىپ جۇرەدى. تۇلكى عانا مەزگىلىندە كەلە الماپتى.-كەتىپ، كىرىپ-بارشا اڭ كەلىپ
مۇنى ەستىگەن سوڭ، قاسقىر ءبىر قۋلىعىن اسىرىپ، ءوزىن الداپ جۇرگەن تۇلكىدەن كەك العىسى كەلىپ، ناۋقاس 

 ارىستانعا ونى جامانداي باستاپتى:
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 رىستاننىڭا دەپ، –! وڭباعاندىق سۇراماعانى كوڭىلىن پاتشاسىنىڭ. ەنەك قۇرمەتتەمەيدى دەپ پاتشام سەنى تۇلكى –
 سىن قوزدىرىپ، اشۋىنا ماي قۇيىپتى.ىزا

 تۇرا تۇر، بالەم، ءوشىمدى»سول كەزدە ۇڭگىردىڭ اۋزىنا كەلىپ قالعان تۇلكى قاسقىردىڭ بۇل ءسوزىن ەستىپ: 
. ىكەلەد كىرىپ جىلماڭداي بىلمەگەندەي، ەشتەڭە سوڭ سونان. قايرايدى ءتىسىن كىجىنىپ، دەپ –« االرمىن!
 قاھار توگىپ، ايقاي سالىپتى. ارىستان شالعان كوزى تۇلكىنى

 :تۇلكى سوندا ءجۇرسىڭ؟ قايدا سۇراماي، كوڭىلىمدى مەنىڭ سەن –
 .ەدى بار ەبەبىس كەشىگۋىمنىڭ وسىنشاما مەنىڭ! تىڭداڭىز ءسوزىمدى –. جالبارىنىپ دەپتى –سابىر، تاقسىر، سابىر، 

 سەبەپ؟ قىلعان نە ول –
نە شارۋا دەسەڭىز، جەر دۇنيەنى كەزدىم، دەرتىڭىزگە داۋا بوالتىن  ول. ءجۇردىم كەزىپ داال شارۋامەن شۇعىل –

 ءدارى ىزدەدىم. بارلىق دارىگەرلەردەن سۇراستىردىم. اقىرى تاۋىپ كەلىپ وتىرمىن.
 مۇنى ەستىگەن ارىستان:

 .قۋانىپ سۇراپتى دەپ – ءدارى؟ قانداي ول –
ڭ تەرىسىن تىرىدەي سىپىرىپ الىپ، جىلى كۇيىندە قاسقىردى – تۇلكى، دەپتى – ەكەن، مىناۋ ەمى دەرتىڭىزدىڭ –

 ۇستىڭىزگە جابىستىرىپ كيىپ الساڭىز، جازىالدى ەكەنسىز.
 تى.الىپمۇنى ەستي ساال ارىستان اتىپ تۇرىپ، قاسقىردى باس سالىپ، تەرىسىن سىدىرىپ، ۇستىنە كيىپ 

 . قاراقۇالق پەن ارىستان92
 تورت باالسى، قاتىنىمەن ءبىر ۇيشىكتە مەكەن ەتەدى ەكەن.-ءبىر قاراقۇالق ءۇش 

كۇندەردىڭ كۇنىندە بۇل جەرىنىڭ ماڭىندا ءالى كەلىپ، اۋالپ جەرلىك، ازىق بوالرلىق حايۋانات ازايىپ كەتكەنىن 
جاڭا قونىس ىزدەپتى. ءار جەردى كورىپ، ۇناتپاي اراالپ ءجۇرىپ، باالسىن ۇيشىگىنە قالدىرىپ، ءوزى -بايقاپ قاتىن

ءبىر جاقسى جەرگە كەز كەلىپ، ماڭايىن بايقاپ كورىپ ۇناتادى دا قايتا بارىپ قاتىن، باالسىن الىپ كەلىپ، جوعارىداعى 
 ايتىلعان جەرگە ورناالسىپتى.

 بىرەر كۇن وتكەن سوڭ، قاراقۇالققا مايمىل كەلىپ جولىعىپتى.
ەتەر الدىندا مەنى كۇزەتشى ك. ەدى كەتىپ ساپارعا ءبىر ءوزى. بايعۇس پە، ەمەس مەكەنى ارىستاننىڭ جەر بۇل –

قىلىپ كەتكەن بوالتىن. بۇل جەرگە ەشبىر حايۋاننىڭ اياعىن باستىرما دەپ ەدى. شىنىندا، ارىستاننىڭ مەكەنىنە ەشبىر 
 ن ايتاتىنىم مىناۋ:حايۋان قونباق تۇگىل، جۋىق كەلمەيدى دە. ەندى ساعا

 ڭقاراقۇالقتى دە ەگەر. باجاالقتايدى دەپ –، «كەت ءقازىر بىلعاماي، عىپ توزاڭ-شاڭ سالىپ، ءىز جەرگە بۇل» –
 ءۋازىرى ڭارىستاننى سول ءوزى مايمىل بوالتىندىعىن، ايىپتى الدىندا ارىستان بىلسە، كەتكەنىن تۇنەپ جەرگە بۇل

 تۇنەپ سەن». بەرەدى اقىل كەتۋىنە جەرگە ۇزاعىراق اۋالق، تۇرماي، جەرگە جۋىق دە جانە. ايتادى ەكەندىگىن
 .دەيدى –، «دەپ ايتا قويماسپىن. سەن دە ءبىر ءبىز سياقتى ءالسىز سورلىنىڭ ءبىرىسىڭ عوي كەتتى

مايمىل، سەن نە سويلەپ تۇرسىڭ. مەنى ارىستاننان قورقادى دەپ بىلەسىڭ بە؟ بۇل جەر »سوندا قاراقۇالق تۇرىپ: 
مەنىكى بوالتىن. ۇلكەن اتامنان ماعان ميراس قالعان جەر ەدى. داۋالسام، شاتاقتاسام دەسە، ارىستان كەلىپ كورسىن. 

 .دەدى –، «اق قوي-قورسىمايسازايىن بەرەم. ەكى قاۋىپ، ءبىر جۇتام. ماعان قام
 انجام دا ماعان قالسا، كەلىپ ارىستان ساعاتتا وسى ەگەر. عوي ەمەسپىن جاۋىڭ سەنىڭ مەن اي،-قاراقۇالق ءاي، –

ى. قاتىن، باالڭمەن ءوزىڭ ءبىر اساعاندا ارىستاننىڭ اۋزىنا كولدەنەڭ ويالساڭش بوالتىنىڭدى قانداي سەن ال،. بوالدى
. دىتىڭداماي قاراقۇالق ءسوزىن مايمىلدىڭ. مايمىل دەيدى –پە؟ بارلىعىڭدى ءبىراق جۇتادى، دە تۇرمايسىڭ ەمەس 

ارىستانمەن  بىلمەيسىڭ بە، ءالىڭدى اۋ،-باتىر»: قاراقۇالققا مايمىل. االدى ورنىعىپ ابدەن كەتپەي، جەرىنەن ارىستاننىڭ
قاالي تاالسپاقسىڭ. ودان دا مەنى ۇياتتى قىلماي، ءوزىڭ دە ولمەي، وسىندايدا كەتسەڭشى. نە دەگەن اقىلسىزسىڭ، 
تىرشىلىگىڭدى كوپ كورىپ، ءولىم ىزدەپ ءجۇرسىڭ بە؟ ارىستانمەن سەن تۇگىل جولبارىس، قابىالندار دا الىسا 

 –، «ا جونەلەدى. بولماسا، ءيىلىپ سالەم بەرىپ، تاعزىم قىلىپ، كىشىلىك بىلدىرەدىالمايدى. كورىنىپ كەتسە، قاش
 .ءجۇردى قيپاقتاپ سايىن كۇن دەپ،

جەككە الىسىپ كورسىن. -ەي، مايمىل، مەن جولبارىس، قابىالندارىڭ ەمەس. ارىستان مەنىمەنەن جەكپە»قاراقۇالق: 
اق -ايىرىپ، توبىعىن شاينايمىن. سەن ەلبەڭدەپ جانىڭ اشىمايجىنىمدى ءتۇسىرىپ، تومىرىعىمدى ۇستاتسا، جاعىن 

 ىندەجەر ارىستاننىڭ قاراقۇالق سونىمەن. ايتتى كەسىپ دەپ –، «قوي ماعان. ىزامدى كەلتىرمەي، ەندى اۋالق ءجۇر
 .بەردى تۇرا

ق دا قاراقۇالقتى مازا ارىستاننىڭ ورنىنا وتىرىپ العان قاراقۇالقتى كورىپ، سول ورمان ماڭىنداعى باسقا حايۋاندار
 جەر ىكتەس قاراكەڭە كەلگەندە ارىستان ەرتەڭ بولماسا بۇگىن. وسى دەگەن «الەك –الىن بىلمەگەن »قىلىپتى: ء
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-جالىنىپ دەپ، – تاقسىر، كەلدىم پاناالعالى ساياڭىزعا ايتىپ، السىزدىگىن دەپ كورىڭىز اياي الدە ەكەن؟ ما تابىالر
 .دەستى ەكەن ما جالپايار

 رىستانا جوق،»: ءبىرى قايسى. دەيدى –، «ايىرىپ تاستايدى-اشۋى كەلسە ارىستان مۇنى ايىرىپ»قايسى ءبىرى: 
 جەتتىكو مۇندايلىق ما، جىندى بولماسا، شىعارادى، ۋازىرلىكتەن مايمىلدى. االدى قىلىپ ءۋازىر وسىنى. عوي راقىمدى
 .دەستى –، «ەن جاقىندىقتارى بولۋى كەرەكۋادەلەسك بۇرىننان ارىستانمەن تەگى. كەلدى قايدان بۇعان

وسى جەردەن كەتەلىك. سەنىڭ ارىستان تۇگىل قاسقىرعا دا ءالىڭ كەلمەيتىنى انىق »ال قاراقۇالقتىڭ قاتىنى بايىنا: 
ەدى عوي. وتكەن جىلى مۇيىزىنەن باسقا قارۋى جوق سيىر ءسۇزىپ، قارنىڭدى جارىپ، قابىرعاڭدى قيراتىپ كەتە 

 ەبىزگ جەر مۇنداي. جوق اقىلىڭ سەنىڭ قاتىن،»: قاتىنىنا قاراقۇالق ەدى، ويبايالپ دەپ –، «اماپ پا ەدىجازد
 شىراپ،ۇ اپاتقا ءبىر ارىستان ساپارىندا بارعان. ەمەسپىن االتىن اسىراي باالالردى بارساق، جەرگە باسقا. تابىلمايدى

، ءدال كەلە جاتقانىندا مەن ساعان وسىالي دەيىن، سەن قالسا كەلە ەگەر. الماس كەلە مەرتىگىپ بولماسا ءولىپ، ارىسى
ماعان وسىالي دەپ جاۋاپ بەر. مەنىڭ بىلۋىمشە بۇل ارىستان كۇشتىلىككە كەلگەندە اڭنىڭ ەڭ مىقتىسى. وعان داۋ 

ەتەر. ك جوق. ال ءوزى ۇرگەدەك، قورقاق، اقىلسىز بولۋى كەرەك. قورقاقتىعىن تاالي ەستىپ ەدىم. مۇمكىن قاشىپ
 .دەدى –، «ەگەر قاشپاعاندا دا ءبىر قايال قىالرمىن

 شۋ بوال باستادى.-بۇالر وسىالي ارىستاننىڭ ۇيىندە سويلەسىپ وتىرعانداي ورمان ماڭى شۋ
ارىستاننىڭ ايقايى دا شىقتى. ورمان ماڭىنداعى اڭدار تۇگەلىمەن ارىستاننىڭ الدىنان شىعىپ، سالەم بەرىستى. بارلىعىنان 

انىشتى ەسەن كەلگەنىنە قۋ-كۇزەتشى ءۋازىرى مايمىل ارىستاننىڭ الدىنان شىعىپ، سالەم بەرىپ ءيىلىپ، امان بۇرىن
ەكەنىن، پاتشانىڭ كەشىككەندىگىنە وتە ساعىنعاندارىن ايتىپ، االقانىنان العان سوڭ، قاراقۇالقتىڭ جايىن ايتا باستادى. 

ەك تۇگىل، وسى جەردىڭ يەسى مەنمىن دەگەنىن ايتتى. ەگەردە كەت دەگەنىنە كەتپەي، قيقانداعانىن ايتتى. كەتپ
جەك الىسىپ كورسىن. الىپ ۇرىپ جاعىن ايىرىپ، توبىعىن شايناپ، كۇلىن كوككە -داۋالسىپ، شاتاقتاسام دەسە، جەكپە

زى وۇشىرام دەگەن ادەپسىز سوزدەرىن، ءبىرىن قالدىرماي تۇگەل ايتتى. بۇل ءسوزدى ەستىگەن سوڭ، ارىستاننىڭ ك
 شاراسىنان شىعىپ، قورقىپ كەتتى.

 ابولماس. كەرەك بولۋى حايۋان ارتىق مەنەن قايراتى كۇشتى، ءبىر بۇل. شىعارسىڭ بايقاماعان سەن مايمىل، –
 دەدى – ما، اال ايتا ءسوز ارتىق ءتارىزدى سول ساعان ءۋازىرىم، ما؟ اال باسا اياق پايتاحتىما مەنىڭ قاراقۇالق
 .ارىستان

اۋ، مەن قاراقۇالقتى تانىمايمىن با، انىق قاراقۇالق. تىربيعان بوربايىن، شولتيعان -تاقسىر»مايمىل تۇرىپ، جىلماڭداپ: 
تۇسىن كوزىڭىزبەن كورسەڭىزشى. ءسىز تۇگىل مەن دە ادەپسىز سوزىنە ىزاالنىپ، -قۇيرىعىن، قالقايعان قۇالعىن، ءتۇر

ءبىراق ءسىزدىڭ جارلىعىڭىزدى كۇتىپ، اقىلسىز اقىماقتىڭ جازاسىن ءوزى جىنىم ءتۇسىپ الىسىپ كەتكىم كەلىپ ەدى، 
 .دەدى –، «بەرسىن دەپ، ادەپ ساقتادىم. ايدا، تاقسىر، جىلدامىراق جازاسىن بەرىڭىز

 دەدۇنيە. دەيمىن عوي حايۋان كۇشتى مەنەن ءوزى دا، بولسا بەينەلى قاراقۇالق ول اي،-مايمىلىم شىراعىم، ءاي، –
 .ارىستان دەدى –ز كەرەك. ايتپاقشى، وزىڭنەن باسقا كىم كوردى؟ بايقاۋىمى اۋەلى. جوق نەلەر

 سول ۋاقىتتا تۇلكى كەلىپ قالعان ەكەن.
 .مايمىل دەدى – كورگەن،تاقسىر، دە تۇلكى مىنا –
 ۇر،ت دەپ – قويدى، كەتپەي ايتىپ، كۇش دەسەم كەت الىپ، ورناالسىپ قاراقۇالق پايتاحىما مەنىڭ تۇلكى، ەي، –

ءۋازىرىم. سەن بۇل تۋرالى نە بىلەسىڭ. ءوزىڭ قاراقۇالقتى انىقتاپ تانۋشى ما ەدىڭ. پايتاحىما وتىرعان  مايمىل مىنا
 .ارىستان دەدى –قاراقۇالقتى كوزىڭمەن كوردىڭ بە؟ 

 سوندا تومەن قاراپ تۇلكى، جىالمسىراپ تۇرىپ:
الرى حىمدىسى بولماسا، باتىرسىنعان داڭعويرا وزىڭىزدەي. عوي مىزسورلىسى اراسىنداعى اڭداردىڭ ءبىر ءبىز تاقسىر، –

اق، اۋزىن سالىپ قاعىپ ساالدى. وتكەن جىلى قابىالن مەن جولبارىس اراسىنداعى جانجالعا كىرىسەم دەپ، -اشىقسا
ىپ، ىز باعءتورت بىردەي باالمدى جەگىزىپ الدىم، ءوزىم زورعا عانا قاشىپ قۇتىلعان بوالتىنمىن. سونان بەرى اۋ
 .دەدى –كۇشتىلەردىڭ سوزىنە كىرىسپەسكە انت ەتكەن ەدىم. مەن سورلىنى قايتەسىز. باسقاالرىنان سۇراي بەرىڭىز، 

 قتاسىپ،شاتا كەرەك، نە. قوي كوپ جەر. ءوزى مىقتىنىڭ كەلگەن الىسۋعا ادەيلەپ، مەنىمەن ءبىر وسى عوي، ايتتىم–
 .ىڭعايالنادى قاشۋعا بۇرىلىپ ارىستان دە دەيدى –

 مايمىل بولمايدى:
 سوڭ، جالىنعان دەپ – قاراقۇالق، انىق كورسەڭىزشى، كوزىڭىزبەن ءوزىڭىز بارىپ بولماسا تىم تاقسىر، اپىراي، –

 .لەسەدىى ارتىنان بۇالردىڭ انادايدان دە تۇلكى. كەتتى ءجۇرىپ تامان قاراقۇالققا ەكەۋى ىلەسىپ، مايمىلعا ارىستان
مايمىل ارىستاندى ەرتىپ كەلە جاتقانىن كورىپ، قاراقۇالقتىڭ قاتىنى باالالرىن تىستەلەپ جىالتا باستادى. تۇلكى مەن 

 سوندا قاراقۇالق قاتتى ايقايالپ:
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 .سۇرايدى دەپ – جىاليدى؟ نەگە باالالر قاتىن، ەي، –
 قاتىنى:

 –، دىقوي توقتاماي جىالپ باالالرىڭ دەپ، كەرەك ەتى ارىستان بىزگە جەمەيمىز، ەتىن قابىالن پەن جولبارىس –
 .دەدى

 مايمىل، سەن مەنى ءبىر پالەگە جولىقتىراسىڭ. ايتتىم»مىنا ءسوزدى ەستىگەن سوڭ، ارىستان ابدەن قورقىپ كەتتى. 
 دەپ، –، «عوي بۇل ءبىر كۇشتىنىڭ ءوزى. داۋسى قاراقۇالق سياقتى بولسا دا، مەنەن الدەقايدا مىقتى بولۋى كەرەك

 .ەدى ىڭعايالنىپ قاراي كەيىن قاشۋعا
ياپىراي، تاقسىر، سىزگە نە بولعان؟ كىشكەنە ءجۇرىپ ءوز كوزىڭىزبەن ءتۇسىن كورسەڭىزشى. ءسويتىڭىز »مايمىل: 

 قاراي اقاراقۇالقق االڭداپ، ارىستان سوڭ، جالىنعان دەپ، –، «دە ماعان ءامىر بەرىڭىز. ءتىپتى سازايىن ءوزىم بەرەيىن
 .استىب ۇش-ەكى اياعىن

باالالر نەگە »قاراقۇالقتىڭ باالالرى بۇرىنعىدان دا جامان جىالي باستادى. قاراقۇالق قاتىنىنا قاتتى اقىرىپ، اشۋالنىپ: 
 سۇرادى دەپ –« جىالي بەرەدى؟

الدىڭعى كۇنگى ارىستاننىڭ ەتى ەسكىرىپ كەتتى. جەمەيمىز. بىزگە ارىستاننىڭ جاڭا ەتى كەرەك دەپ »قاتىنى: 
 .دەدى –، «االالرجىاليدى ب

ي تۇر، قاتىن. وسى جەردىڭ يە ارىستانى كەلىپ قاالر. مەنى ارىستان ىزدەتىپ شارشاتپاي، ارىستاننىڭ توقتا ەندەشە –
ءۋازىرى بولىپ جۇرگەن، بىزگە كەشە كەلىپ دوس بولعان جاقىنىمىز مايمىل بار عوي. سول ارىستاندى الداپ ەرتىپ 

ورىنداپ، داۋالسقىش ارىستاندى ەرتىپ كەلىپ، باالالرعا ءبىر جاس سورپا ىشكىزسە، كەلمەكشى ەدى. ەگەر دە ۋادەسىن 
مايمىلدى وزىمە باس ءۋازىر قىالم. قاتىن، سەن ۇمىتپا. ءتىپتى وسى جەردەگى اڭداردىڭ ىشىندەگى ەڭ ەپتى، ءوڭدىسى 

 .قاراقۇالق دەدى –سول مايمىل كورىنەدى. باسقاالرىنىڭ كەرەگى جوق. ءۋازىر قىلمايمىن، 
 دە، دىدە –ءوز قۇالعىمەن مىنا ءسوزدى ەستىگەن سوڭ، ارىستاننىڭ اشۋى كەلىپ: ءاي، قياناتشى، اقىماق مايمىل،  

 قاراي ەيىنك ءوزى دە، ءسويتتى. تاستادى ايىرىپ-ايىرىپ قىلىپ، دال-دال الىپ، ۇستاي مايمىلدى جاتقان كەلە الدىندا
ن جوق. سول قاشقاننان مول قاشتى. ءۇش قاراعا دا ارتىنا سونداي، قورىققانى كەتىپ، ۇشىپ زارەسى. جونەلدى قاشا

كۇندىك جەرگە بارعان سوڭ، دەمىن ءبىراق الدى. ارىستاننىڭ قاشقانىن، مايمىلدىڭ ولگەنىن كورىپ تۇرعان تۇلكى، 
اقىن تىستەدى دە، ج شاشىلىپ جاتقان مايمىلدىڭ ەتىنەن ەڭ جاقسىالرىن تاڭداپ ءجۇرىپ، ءوزى كوتەرگەنشە اۋزىنا

 جەردە تەرەڭ ءىن ىشىندەگى باالالرىنا اپارىپ جەگىزدى.
 سىنكەۋدە دەپ، –، «ارىستاندى دا قاشىرىپ الىپ، ناق مىقتىنىڭ ءوزى مەن بوالمىن»ال قاراقۇالق، ءبىر اقىرىپ: 

 .ءسۇردى ءومىر مەكەنىندە ارىستاننىڭ قارتايعانشا. بولدى پاتشا ورمانداعى جەردە سول قاعىپ،
 . جولبارىس پەن تىشقاننىڭ دوستىعى جايىندا93

 ەرتە زاماندا ءبىر جولبارىس ءبىر توعايدىڭ قالىڭ بەدەرىندە
ۇيىقتاپ جاتىر ەدى. ۇستىمەنەن ءبىر تىشقان جورعاالپ ءجۇرىپ بارا جاتقانىن سەزىپ، ۇيقىسىنان ويانىپ قاراسا، 

 تىرەتىن بولىپ ەدى. تىشقان:تىشقان ەكەن، ۇستاپ الدى دا، تىشقاندى قىسىپ ول
ىر، ارىزىم بار، مەنى ولتىرمەڭىز، ءبىر كۇنامدى كەشىرىڭىز، بىلمەگەن ەكەنمىن، ءتىرى جۇرسەم، مەن دە تاقس يا، –

 .ايتتى ارىزىن دەپ، –ءبىر قىزمەتىڭىزگە جارارمىن، 
 جولبارىس كۇلىپ تۇرىپ:

ىپ ماشا ەتتا دەپ، – جارامايسىڭ، قىزمەتكە ماعان سەن مىناۋ، قالجىڭىڭ تىشقانسىڭ، سەن جولبارىس، – مەن –
 «ىمدوس جولبارىس» قۋانىپ، پاقىر تىشقان. بەردى قويا تىشقاندى دەپ، – كورەرمىز، ەندى، بار قاپ، –تۇرىپ، 

 ۇزاققات اسپا موينىنان ءجۇرىپ، ويناپ جورتىپ جولبارىس كۇنى ءبىر كۇندەردە. بەردى كەتە ويناپ جۇگىرىپ دەپ،
قاراسا، باياعى ءوزىنىڭ دوسى جولبارىس ەكەن. قاسىنا كەلىپ  كەلىپ تىشقان. بەردى جىالي ۇرىپ شارىق ءتۇسىپ،

 قاراپ تۇردى، جولبارىس تىشقانعا قاراپ:
 تۇزاقتى كەلىپ، جۇگىرىپ تۇرا تىشقان. سۇرادى كومەك تىشقاننان دەپ، – قىالر؟ بۇعان ما بار الجىڭ ءاي، –

راحمەت، »سكە جاراعان سوڭ، رازى بولىپ، ى كۇنىندە قيىن دوسىنا تىشقان جولبارىس. جىبەردى كەپ قيىپ قاجاپ،
 دەپ قۋانىپ، اجالدان ايىرعانىنا شات بولدى.« دوسىم

 بىرەۋدىڭ اراسىنان وتپەي قالعان ەمەس. تاريحتا حالىق اۋزىندا مىناداي ماقالدار بار:-وسىنداي سەبەپتەر بىرەۋ
 حاننىڭ ءىسى قاراعا تۇسەر،

 تىردىڭ ءىسى باالعا تۇسەر،با
 بايدىڭ ءىسى كەدەيگە تۇسەر،
 بايبىشەنىڭ ءىسى )...( تۇسەر،
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 جولبارىستىڭ ءىسى تىشقانعا تۇسەر،
 –بازىندا دۇشپانعا تۇسەر، -ەردىڭ ءىسى باز

 دەگەن.
 . قااليشا شيەبورى جولبارىستى الدادى94
ءبىر كۇنى جولبارىس تاماق ىزدەپ شىعىپ، ءبىر تورعا ءتۇسىپ قالسا كەرەك. سول توردان شىعا الماي جاتىپ، سو  

اي، سەن، ادام بولساڭ، مەنى وسى »ارادا ءبىر جاياۋ ادام ءوتىپ جۇرسە كەرەك، جولبارىس ونى كورىپ جالىنادى. ء
جاماندىقتى ويالماعان ادام، تورعا كەلىپ «. ن قىالمىنتوردان بوساتساڭ، مەن وتەپ بەرەمىن، كوپ قايىرىم ساعا

اماق مەن بولسام بىرنەشە كۇن ت»جولبارىستى بوساتىپ شىعاردى. جولبارىس بوسانىپ شىققان سوڭ، ادامعا ايتتى: 
 وۋ، سەنىڭ مەنى جارىلقايمىن دەگەنىڭ كانە؟»سوندا ادام ايتتى: «. كورمەي، ابدەن قارنىم اشتى. مەن سەنى جەيمىن

ەدى ادام. د –، «ەندى ءوستىپ، مەنى جەيمىن دەپ تۇرعانىڭ بوال ما؟ بۇل ءىستى بىرەۋگە بارىپ ايتىپ جۇگىنەيىك
اي، اعاش، سەن »دەپ، ۇلكەن اعاشقا كەلىپ، اعاشتان سۇرادى: ء« ماقۇل، بىرەۋگە سىناتساق»سوندا جولبارىس 

قاستىقپەنەن » سوندا اعاش ايتتى:«. استىقپەن وتەي مە؟بىلسەڭ بىزگە ايت، جاقسىلىقتى جاقسىلىقپەن وتەي مە، جوق ق
وتەيدى. سەندەر ءوزىڭ تەكسەر، سەندەرگە ايتايىن. وسى مەنىڭ قالقاما ادام دەگەن كەلىپ كولەڭكەلەپ تۇرىپ، ەندى 

ە نجاراققا قيراتادى، كەسىپ الىپ كەتەدى. سونىسى ماعان قىلعان قاستىق ەمەي -جۇرەردە، مەنىڭ بۇتاعىمدى كەرەك
دام ا«. يمىنجە سەنى مەن ال،»: ايتتى ادامعا جولبارىس سوندا. ايتتى اعاش ءسوزدى وسى دەپ، –« دەپ ايتاسىڭ؟

 كەلە كۇنى ءبىر جولبارىس دەپ، – ،«جارايدى قۇپ،». دەيدى –، «ۇش سۇراتىپ، ودان سوڭ مەنى جە!»ايتتى: ء
 اقسىلىقتىج بەر، ايتىپ بىزگە سيىر، اي،»ء: سۇرادى ادام سيىردان سول. كەرەك تۇرسا جايىلىپ سيىر كارى ءبىر جاتسا،

ۇرىن ءوزىم قاستىقپەنەن وتەيدى. سەبەبى، ب»سوندا سيىر ايتتى: « تەي مە؟و قاستىقپەنەن الدە مە، وتەي جاقسىلىقپەن
 ەندىجاس بولعاندا، ءسۇتىم مول بولعاندا مەنى جاقسى كورىپ ءجۇردى. ەندى مەن قارتايدىم، ءسۇتىم از بولدى، 

تتى: ادام اي«. ال مەن سەنى جەيمىن»سوندا جولبارىس ادامعا ايتتى: « يەم سويايىن دەپ تۇرسا، قاستىق ەمەي نە؟
ءسويتىپ كەلە جاتسا، ءبىر شيەبورى والردى كورىپ قاشتى. سوندا جولبارىس «. ەندى ءبىر جولى سۇرايىق»

ورى سوندا شيەب«. لمايمىز، سەنەن سۇرار ءسوزىمىز بار!اي، اعايىن، سەن قاشپا، ءبىز ساعان قاس قى»ايقاياليدى: ء
. «مەن دە بولسام تاڭ قالدىم: تەگى جولداس بولمايتۇعىن ەكى جان بىرىگىپ كەپ تۇرعانى»توقتاپ تۇرا ايتتى: 
اي، شيەبورى! وسى جولبارىس تورعا ءتۇسىپ، شىعا الماي ماعان جالىندى. مەن بولسام ونى »سوندا ادام ايتتى: ء

سىڭ. سەن بولساڭ وتىرىك ايتىپ تۇر»سوندا شيەبورى ادامعا ايتتى: «. تتىم. ەندى بولسا مەنى جەيمىن دەپ تۇربوسا
امنىڭ اد»سوندا جولبارىس ايتتى: «. جولبارىس اڭنىڭ پاتشاسى، ول بولسا قانداي تورعا تۇسسە دە، شىعا االدى

ءبارى وتىرىك، ءوز كوزىممەن كورمەي، مەن  سەندەردىڭ ايتقان ءسوزىڭنىڭ»سوندا شيەبورى: «. ايتقانى راس
جۇر، سەن ءبىزدىڭ ايتقانىمىزعا سەنبەي »ايتتى: ء جولبارىس سوندا. شيەبورى دەدى –، «سەندەرگە نانبايمىن

 ۇشەۋى دەپ، –، «تۇرسىڭ، ءوز كوزىڭمەن كور. مەن سول تورعا سەنىڭ كوزىڭشە ءتۇسىپ، ساعان كورسەتەيىن
 ءتۇسىپ، تورعا دەپ، – ،«ەدىم قالعان ءتۇسىپ تورعا وسى مەن مىناداي»: ولبارىسج. باردى تورعا سول قايتا

 وساتايىنب جولبارىستى قايتا ادام سوندا. ايتتى شيەبورىگە جولبارىس دەپ، –« ە، كوردىڭ بە؟مىن». قالدى ورالىپ
 تەگى جولبارىستى تۇسكەن تورعا كەيىن بۇدان بولساڭ سەن»: ايتتى اقىرىن ادامعا شيەبورى سوندا. ۇمتىلدى دەپ

اشىپ كەتتى. جولبارىس سول ق ەكەۋى دەپ، – ،«كەتەيىن دە مەن قايت، ۇيگە بولسا ەندى. بولما بوساتۋشى
ورالعان كۇيى قالدى. سوندا اڭشى جەتىپ كەلىپ، جولبارىستى اتىپ تاستاپ، تەرىسىن سويىپ الدى. تەگى، كۇش 

 المايدى، الداۋعا كونسە، تۇتىلىپ قاالدى. بۇ دا بولسا ءبىر جۇمباق.كەيدە ادال تابىس، قۋلىققا قارسىلىق قىال 
 . قايىرىمسىز بارىس95

قالىڭ ورماندى اراالپ، قاراعايدىڭ تۇبىنە كەلىپ، ونىڭ قالىڭ بورپىسىن كەۋلەپ ۇڭگىر قازباق بولعان قاباننىڭ 
پ قاراسا، عىپ، قاراعايدىڭ جەلكەسىنە شىعىقۇالعىنا كەنەتتەن قىڭسىالعان دىبىس ەستىلە بەرەدى. قابان ۇڭگىردەن شى

ۇلكەن جارتاستىڭ تۇبىندە بارىستىڭ ءبىر جۇپ قىزىلشاقا كۇشىگى جان تاپپاي قىڭسىالپ، جاتىپتى. قاسىنا جاقىن 
 كەلگەن قابان:

 كتىڭكۇشى. سۇرايدى دەپ-كەتتى؟ قايدا شەشەلەرىڭ-اكە جۇرگەن دەپ قۇدايىمىن ورماننىڭ بولدى؟ نە سەندەرگە –
 :قاعىپ زار ءبىرى

بىزدى ىمىز جىرتىالدى. ەندى ءجۇرەگ ويالساق،. كەتتى ءولتىرىپ قىلقىندىرىپ تۇزاقپەن بىرەۋلەر شەشەمىزدى-اكە –
 :كەتىپ ەلجىرەپ ءىشى قاباننىڭ. دەيدى –كىم باعىپ جەتىلدىرەر ەكەن! 

 ڭدەر؟دەيسى قاالي قارايالسايىن، بولىپ اكە مەن سەندەرگە بولسا، ولگەن شەشەلەرىڭ-اكە جىالماڭدار، ويتسە،» –
 :تىيىپ جاستارىن كۇشىكتەرى. سۇرايدى دەپ –
 ەرسە، سول اكەمىز بوالدى عوي، مەيىرىمىڭىزگە راحمەت دەسەدى.ب تاماق كىم بىزگە –

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1536 bet 

 سونىمەن قابان بارىستىڭ كۇشىكتەرىن ەرتىپ ءوزىنىڭ جۇمساق ۇڭگىرىنە اپارادى. ءار كۇنى جورتىپ، تۇيىقسىزدان
مارالداردى جامساتىپ، سونىڭ ەتىمەن الگى ەكى كۇشىكتى اسىرايدى. ءوستىپ ايالردى، -اڭدارعا اتىلىپ، ايۋ مەن بۇعى

ۇلكەن -جىلداردى وتكىزەدى. بارىستىڭ كۇشىكتەرى قاباننىڭ قامقورلىعىندا ەسەيە بەرەدى. ەكى جىل وتكەن سوڭ ۇپ
ەي االتىن بوالدى. ءبىراق وسى كەزدە قاباننىڭ جاسى ۇلعايىپ، بارىس بولىپ، ەندى ءوز تاماقتارىن وزدەرى تاۋىپ ج

 دارمەنى قالماي، جان باعۋى قيىنعا تۇسەدى. ول ەكى بارىسقا:-ال
 نالمايتى تويعىزا قارىنىمدى قارتايىپ مەن ال بولدىڭدار، باعاتىن وزدەرىڭ وزدەرىڭدى ۇلكەيدىڭدەر، سەندەر –

 اباننىڭق بارىس، ەكى قالعان ەسەيىپ كەزدە بۇل. دەيدى-اسىرايسىڭدار؟ قايتىپ مەنى ەندى ەكەۋىڭ. قالدىم بولىپ
 :وتىرىپ شوڭقيىپ جاعىنا الدىڭعى

 ىجاقس دە ءولىمىڭىز ولسەڭىز ءجۇرسىز، ارەڭ قينالىپ دە ءسىز. ءجۇرمىز ارەڭ قالماي شىدامىمىز دە ءبىزدىڭ –
 جاقسىلىق وتەر سودان سالساق، جەي سوعىپ الىپ ءوزىڭىزدى ەكەۋىمىز مىنا گورى ودان ەكەن، قاالرما بولماي

 .دەيدى-بولماس،
مۇنى ەستىگەن قابان تۇرشىگىپ كەتەدى. ول ءوزى وسىرگەن بارىستاردىڭ مۇنداي قايىرىمسىزدىق ەتەرىن و زاماندا 

 بۇ زامان ويالماعان ەدى. اشۋدان سەلكىلدەپ كەتكەن ول:
 اش ،قاراماي شاشىندارعا-بوران مەن! با؟ بولعاندارىڭ سىلەكەي يت ازۋ، قىرقاس ءوستىپ نەمەلەر، جىرتقىش ءاي، –

. ەندى سەندەر مەنى جەم قىلماق بولىپ، قۇلقىندارىڭدى ماعان سوزىپ ەدىم قاققان باعىپ سەندەردى ءجۇرىپ قالىپ
وتىرسىڭدار، ءوستىپ تە وپاعا جاپا قىالسىڭدار ما؟ تەكتەرىڭنىڭ مۇندايلىعىن بىلسەم، تيتتەي دە قاراماس ەدىم. وزىمە 

 :بەينەمەن جالىنىشتى بارىسقا ەكى ول سونان. دەيدى –دە وبال جوق ەكەن، 
لەرىڭدى جەۋلەرىڭە بوالر. ءبىراق ەڭ سوڭعى ءبىر تاالبىمدى ورىنداپ سونان جەڭدەر، ماعان اكە كارتەيگەن –

 .دەيدى –قارىنىمدى قامپيتاتىنداي سۋ اكەلىپ بەرىڭدەرشى، 
ەكى بارىس الجىعان قاباندى جەپ قارىق بوالتىن بولدىق دەپ سۋعا كەتەدى. قابان دەرەۋ والر كەلەتىن جولعا ەكى 

يىپ جول شەتىندە جاسىرىنىپ جاتادى. كوپ وتپەي ەكى بارىس سۋدى كوتەرىپ قايتادى. تۇزاققا تۇزاق قۇرىپ قو
تامان كەلگەندە قابان بار داۋسىمەن گۇر ەتە تۇسەدى. ۇرەيى ۇشقان ەكى بارىس قورىققاندارىنان شورشىپ بارىپ 

 تۇزاققا ءتۇسىپ قاالدى. قابان ول ەكەۋىن قىلقىندىرىپ تۇرىپ:
 ىستىرىپكەل تاياقپەن كەكتى دەپ، –قىلعاننىڭ كورەتىنى وسى، سەندەرگە ولىمنەن باسقا جول جوق،  جاپا وپاعا –

 .قاپتىرىپتى ولەم ۇرىپ،
 . جولبارىس، ايۋ، قاراقۇالق، تاۋەشكى96
ى جاعىنا كوز سالسا، ءبىر ايۋ انا تاست-شالدىعىپ وتىرىپ جان-ءبىر مەرگەن اڭ اۋالپ ءجۇرىپ، ءبىر ۋاقىتتا شارشاپ 

 .دەيدى –سالماقتاپ قويادى، -ءبىر، مىنا تاستى ءبىر ۇستاپ سالماقتاپ
 نداقاپتالى جوتانىڭ وتىرسا، بولىپ تاماشا-تاڭ ويالپ، دەپ عوي –اۋ، مىناۋ مەنى ۇرايىن دەپ ءجۇر ەكەن -ويپىر
ىپ ۇرىپ ءولتىر سونى ايۋ. ەكەن ءجۇر تاۋەشكى باۋرىندا سونىڭ. ەكەن بار جەر ءبىر جىنىس اليىق، جۇرۋگە اڭدار

جەمەك ەكەن. قازانداي تاسپەن پەرىپ جىبەردى. باقىرىپ بارىپ تاۋەشكى جىعىلدى. ايۋ جۇگىرىپ وتىرىپ بارىپ 
س كورىپ، ايۋدىڭ ۇستىنە مىنە ءتۇستى. ايۋ تاۋەشكىنى جەپ، جوكەڭ كەۋدەسىنە مىنگەندە، ونى ءبىر جولبارى

ەكەۋىنىڭ باسىن ۇستاپ جاتقاندا، ۇلكەندىگى مىسىقتاي عانا كىشكەنە نارسە كەلىپ جولبارىستى سوعىپ كەتىپ ەدى، 
جەپ قالدى.  قجولبارىستىڭ اۋىز ومىرتقاسى ءۇزىلىپ كەتىپتى. سول جەردە ءبارىن جيناپ، مىسىقتاي بولعان قاراقۇال

قىزىعىن كورىپ وتىرعاندا قاراقۇالق ەتكە تويىپ كەتىپ قالدى. سونىمەن، مەرگەن دە تاۋەشكىنىڭ ەتىن جەپ، وزگە 
 قالعاندارىنىڭ تەرىسىن الىپ، وزدەرىن كوتەرە الماي ۇيگە قايتتى.

 . جولبارىس پەن تۇلكى97
 ءوزىنەرتە زاماندا ءبىر جولبارىس ورمانداعى داال حايۋاندارىنا 

سالىق -دەپ جارياالپتى، ءبىر ۇڭگىردى ءوزى جالعىز يەلەپ، جەيتىن ازىعىن جىرتقىش اڭدارعا المان« پاتشامىن»
قىلىپ سالىپ، ءاربىر جىرتقىش اڭ شاماسى كەلگەن قوڭىر اڭنان بىردەن اكەلىپ تاپسىرۋدى بۇيىرادى ەكەن. ورناالستىرۋ 

 گە كەلەدى.بويىنشا جولبارىسقا جەم اكەلۋ كەزەگى تۇلكى
تۇلكى ورمانعا بارىپ شاماسى كەلەتىن قوياننان بىرەۋىن ۇستاپ اكەلە جاتىپ، جولدا ءبىر قۇدىقتىڭ باسىنا كەلىپ، 
قۇدىققا قاراسا، سۋداعى ءوز ساۋلەسىن كورىپ سەلك ەتە ءتۇسىپ، قايتا ءبىر قاراپ كوڭىلى ورنىققان سوڭ، ەسىنە 

 مىناداي ءبىر قۋلىق تۇسە كەتىپتى.
 كۇن تاسىتىپ جەم بىزگە الىپ، جاتىپ ءوزى بولىپ، پاتشا جولبارىس ىوس –
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كورسەتپەيتىن بولدى. بۇيتە بەرسە، بىزگە كۇن جوق. قۇدىقتاعى سۋدىڭ ساۋلەسى ارقىلى ءبىر الدامعا تۇسىرەيىن 
 يتىپدودىرا اۋزىنا قۇدىقتىڭ ءجۇنىن قوياننىڭ الىپ، تويىپ جەپ، ءوزى قوياندى كەلىپ، بايالمعا دەگەن –ونى، 

 :كەلىپ جولبارىسقا ەڭىرەپ-جىالپ تاستاپ، ءشاشىپ
 ام، جولدا ءبىر ءداۋجاتس كەلە ۇستاپ ارەڭ قوياندى ءبىر تاقسىر، پاتشا –

 كەزىگىپ قويانىمدى تارتىپ جەپ الدى دا، قۇدىقتاعى سۋعا ءتۇسىپ كەتتى.
 :دەسەم – ەدى، ازىعى پاتشا بۇل –
 .دەيدى –! كەلسىن ماعان بولسا، باتىر پاتشا –

 قارنى جاقتان ءبىر جولبارىس سوندا. دەيدى –سونىمەن سىزگە قۇر قول كەلدىم، 
 اشىپ، ءبىر جاقتان نامىسى قوزىپ، اشۋعا بۋلىعىپ:

 تۇلكىنى دەپ –ونى، كورسەت تەز ماعان ول، ەكەن ءداۋ قانداي اسقان مەنەن –
ءجۇنى جاتىر. مۇنى كورىپ ونان ارى اشۋالنعان جولبارىس، ەرتىپ قۇدىققا كەلسە، ايتقانداي قوياننىڭ دودىراعان 

 تۇلكىگە قاراپ:
 :تۇرىپ تۇلكى دەگەندە، – كەتتى؟ قايدا ول –
 ەگەر. كورىنەدى ءقاۋىپتى وتە بۇل! اي-اپىر ەكەن، مە كەلەر شاماڭىز –

 ويلەسە،س بىلدىرە جاناشىرلىق جولبارىسقا دەپ –شىعىپ قالسا، ودان بۇرىن قيمىلداماساڭىز، وقىس قىالرما ەكەن، 
 :نامىستانىپ ءارى اشۋالنىپ، ارى ونان جولبارىس

 رالسا كەلىپ، ءوز ساۋلەسىنقاتا تۇلكى. اقىرىپتى دەپ –! كورسەت تەز، –
تۇسىرمەي، جولبارىستى ءبىر ادىم الدىعا جۇرگىزىپ، جولبارىستىڭ سۋداعى ساۋلەسى كورىنگەندە قوياندى تارتىپ 

 ندەگە «قيمىلدا بۇرىن» اڭعارماي، ساۋلەسىن ءوز سۋداعى جولبارىس سوندا. دەپتى –وزى وسى، العان ءداۋدىڭ ء
ق سەكىرىپ ءتۇسىپ، سول بەتى قايتا شىعا الماي، اشۋمەن سۋعا تۇنشىعىپ ءولىپتى. ءبىرا سۋعا تۇرىپ، ەسىندە ءسوز

ى. بارلىق ورمانداعى، بىتكەن اڭعا جارياالپتءسويتىپ، تۇلكى ءوزىنىڭ جولبارىستى سۋعا ءتۇسىرىپ ولتىرگەنىن بۇكىل 
 اڭ بىتكەن ەركىندىك الىپتى.

 . جولبارىس پەن ءتيىن98
-توستەگەن ءبىر جولبارىس بولىپتى. ول استام ءارى وزبىر ەكەن. زورلىق-ەرتەدە ءبىر تاۋدا قالىڭ ورماندى بيلەپ

 ىتادى ەكەن.زومبىلىق ىستەۋدەن سىرت سول وڭىردەگى اڭ اتاۋلىنى مەيلىنشە قورق
كۇندەردىڭ بىرىندە وسى جىرتقىش جولبارىس قارت اڭشىنىڭ قۇرعان تورىنا ءتۇسىپ قاالدى. قانشا بۇلقىنسا دا شىعا 
الماي ابدەن تيتىقتاپتى، شىعۋدىڭ ەش ءتاسىلىن تابا الماپتى. ءدال وسى كەزدە دەس بەرىپ، اعاش باسىندا اسىر سالىپ 

 . ءتيىندى كورگەن جولبارىس:سەكىرىپ، ءبىر ءتيىن شىعا كەلىپتى
 اڭداردىڭ كۇللى. داۋىستاپتى دەپ –! كور قۇتقارا! كور قۇتقارا –

پاتشاسىنىڭ اڭشىنىڭ تورىنا ءتۇسىپ قالعانىن كورگەن اقكوڭىل ءتيىن اعاش باسىنان سەكىرىپ جەرگە ءتۇسىپ، 
 جۇگىرگەن بويى جولبارىستىڭ قاسىنا كەلىپ، توردى تىسىمەن قيىپتى.

 مەن سونشالىقتى قايراتتى بوال تۇرا،»جولبارىس ىشتەي: جىرتقىش 
م! ەگەر جالپايدىم، ابدەن ماسقارا بولدى-اڭشىنىڭ تورىنا ءتۇسىپ قالدىم. ونىڭ ۇستىنە كىشكەنتاي ءتيىنعا جالىنىپ

 دەپ –، «ءتيىن بۇل ءىستى وسى وڭىردەگى اڭدارعا ايتىپ قويسا، ابىرويىمنىڭ ايرانداي توگىلگەنى ەمەس پە؟
 :اتىلىپتى قاراي تيىنگە تۇرىپ ۇشىپ ورنىنان ول ءسويتىپ،. ويالپتى

 ن ونى مىتيشەڭگەلىمە اقىرا، دەپتى – قاشاسىڭ؟ قايدا ەندى ءتيىن، –
دەپ ويالعان جولبارىس شەڭگەلىن جازىپ قارايىن دەي بەرگەندە، اعاش « مىلجا بولعان شىعار-ەندى مىلجا»قارماپ، 

 العان ءتيىننىڭ قۇيرىعىن بۇلعاقتاتىپ:باسىنا الدەقاشان شىعىپ 
 دەگەن –! ويالعايسىز جاقسىلىعىمدى ىستەگەن مەنىڭ! مىرزا جولبارىس –
 ءسوزى ەستىلىپتى. 

 . جولبارىس پەن باقا99
كۇندەردىڭ بىرىندە ءبىر جولبارىس جەم ىزدەپ وزەن جاعاسىنا كەلە جاتىپتى. ءبىر باقا ونى كورىپ قاتتى ساسىپتى. 

ىس مەنى جەگەلى كەلە جاتىر عوي دەپ ويالعان ەكەن. سونىمەن قاشۋعا ۇلگىرە الماعاندىقتان، ءبىر ول جولبار
 جەرتوماردىڭ ۇستىنە سەكىرىپ شىعىپ الىپ، جولبارىستىڭ كەلۋىن كۇتىپتى. ول ابدەن تاياعاندا، ونان:

 .سۇراپتى دەپ – باراسىڭ؟ قايدا ەي، –
 بەرى كۇننەن ۇش-ەكى. ىرمىنجات بارا دەپ جەيىن ۇستاپ نارسە ءبىر –
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تۇمسىعىم قىزىلعا تيمەي، اشتىقتان ولۋگە جەتتىم، سەنى جەيىن دەگەن ويىمدا بار، سەن تىم قۇردىم ەكەنسىڭ، ءبىراق 
 .جولبارىس دەپتى –باسقا جەيتىن نارسەنىڭ قيسىنى جوق. ءوزىڭ كىم ەدىڭ؟ 

 ءار االتىن، وتە سەكىرىپ جەردەن ءارقانداي پاتشاسىمىن، باقاالردىڭ مەن –
جۇمىستىڭ قاندايىن بولسا دا ىستەي بىلەتىن ونەرپازبىن. كەل، قانە، الدىمىزداعى مىنا وزەننەن قايسىمىز بۇرىن 

 .سويلەپ كۇجىلدەي باقا، دەپتى –سەكىرىپ وتە االر ەكەنبىز، 
 توماردان جەر باقا. وڭتايالنىپ سەكىرۋگە جولبارىس دەپتى – جارايدى، –

ىپ، ونىڭ قۇيرىعىنىڭ ۇشىنا جابىسا كەتىپتى. وزەننىڭ ار جاعىنا سەكىرىپ وتە شىققان جولبارىس سەكىرىپ ءتۇس
 قايىرىلىپ باقانى ارت جاعىنان قاراپتى. جولبارىس ارتىنا بۇرىلىپ قاراي بەرگەندە اۋزىن بوساتقان باقا:

 .دەپتى – جاتىرسىڭ؟ قاراپ نەمەنە جاقتان ارت جولبارىس، –
 ءبىر ايالنىپ الدىندا تۇرعان باقانى كورىپ تاڭ قالىپتى، سوندا باقا:جولبارىس تاعى 

 سەدەننار باسقا ەندى ءبىز قالدىڭ، ۇتىلىپ جارىستان رەتكى بۇل –
 .دەپتى –جارىسىپ كورەيىك. قايسىمىز كوپ قۇسار ەكەنبىز؟ 

 اشىعىپ قارىنى قابىسقان جولبارىس ءبىر تامشىداي قارا سۋدان باسقا
 الماپتى. ال باقا جولبارىستىڭ ءجۇنى اراالس كوپىرشىك قۇسىپتى. بۇعان تاڭدانعان جولبارىس: ەشنارسە قۇسا

 دەپ سۇراپتى. – نە؟ قىبىرالرىڭ-قىل قۇسقان بۇل –
 ءجۇنى جولبارىستىڭ سول بۇل ەدىم، جەگەن ەتىن ءولتىرىپ جولبارىس ءبىر كەشە –

 .باقا بەرىپتى جاۋاپ دەپ –عوي، قورىتىلماي قالعان، 
 بۇل كەشە ءبىر جولبارىستى جالعىز جالماپتى. ال بۇگىن الىسقا سەكىرۋدەن

دەپ  «مەنەن اسىپ ءتۇستى. احۋالعا قاراعاندا بۇل ءبىر ديۋ بولدى، امان شاعىمدا تايىپ تۇرعانىم ءجون سىقىلدى
 ويالعان جولبارىس ارتىنا بۇرىلىپ تاۋعا قاراي زىتىپ بەرىپتى.

 جاتقان جولىندا ءبىر تۇلكىگە كەز بولىپتى. تۇلكىجولبارىس قاشىپ كەلە 
 ودان:

 .سۇراپتى دەپ – كەلەسىز؟ قاشىپ جىنىگىپ مۇنشا نەگە بولدى؟ ءىس نەندەي –
 انا جەردە، باقاالردىڭ پاتشاسىنا كەز بولدىم. ول تىم جويان ەكەن.-اان –

. رىسجولبا بەرىپتى جاۋاپ دەپ –تتى، جولبارىس جەيدى ەكەن. ەكەۋىمىز وزەننەن سەكىرىپ ەدىك، مەنەن وزىپ ءو
 :ەتىپ مىرس تۇلكى

 قورقىپ باقاسىنان كول قۇرتىمداي اق-شىنىمەن دەگەنىڭىز، نە ول –
جانىڭىزدى قويارعا جەر تاپپاي كەلەسىز بە؟ ول قولىنان تۇك كەلمەيتىن ءالجۋاز نەمە ەدى، تۇلكى باسىممەن مەن 

 .دەپتى –اق كورەيىن، -مىلجا ەتەمىن، ءجۇرىڭىز ونىڭ اۋسەلەسىن مەن-دە تابانىممەن تاپتاپ مىلجا
 ونى سەن. جەتتى ابدەن كوزىم ەكەنىنە ەمەس باقا جوپشەڭكى باقانىڭ بۇل –

 .جولبارىس دەپتى –كورگەندە مەنى تاستاي قاشپاساڭ بولدى، 
 الىڭىز، بايالپ قۇيرىعىڭىزعا ءوز مەنى قورىقساڭىز، دەپ كەتەدى قاشىپ –
 .تۇلكى دەپتى –

بىرىنە بايالپ الىپ، باقاعا قاراي بەت تۇزەپتى. جەر توماردىڭ ۇستىنە شىعىپ شوقايىپ -سونان والر قۇيرىقتارىن بىر
 وتىرعان باقا والر تاياپ كەلگەندە تۇلكىگە قۇجىرالنا داۋىستاپ:

 نە تاپسىرمادىڭ، سالىق-المان نە قۇزىرىما مەنىڭ سەن تۇلكى، ەي، –
 –قىزارعان ەت اكەلمەدىڭ، انداعى قۇيرىعىڭدى بايالپ اكەلە جاتقانىڭ يت پە؟ سونى ماعان اكەلە جاتىرسىڭ با؟ 

نان ىن اكەلە جاتقان ەكەن عوي دەپ ويالعان جولبارىس قورىققانىءۇش تىعۋ قۇلقىنىنا پاتشانىڭ مەنى سۇم تۇلكى. دەپتى
 جالت بۇرىلىپ سورلى تۇلكىنى دىرىلداتا سۇيرەپ بەزە جونەلىپتى.

 سىلەسى قاتىپ ولمەگەن بولسا، والر كۇنى بۇگىنگە دەيىن سول بەتى قاشقان بوالر ەدى.
 . قابىالن مەن ەسەك100

 .حايۋان اڭىرايتىن رەت تاالي كۇنىنە زور، داۋىسى –ۋان. ەسەك حاي جىرتقىش قۇنىققان قانعا –قابىالن 
 كۇندەردىڭ بىرىندە ءوزىن جەمەكشى بولىپ كەلە جاتقان قابىالندى كورگەن ەسەك:

 تاس جۇرەگىڭدى اق-ايعايالپ مەن بارار، قايتىپ باتىلىڭ جەۋگە مەنى –
 .دەپتى –توبەڭنەن شىعارامىن، 

 عان سەنىڭكىرەمەگەن سوڭ، ەسەك بار داۋسىمەن اڭىراپتى، ولقابىالن بۇ
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ڭ زاال بولىپتى. ەسەكتىڭ زور داۋىسىن ەستىگەن قابىالننى-دۇنيە ءزىل-تاس جاڭعىرىعىپ، جەر-توعىز رەت اڭىراعاندا تاۋ
 كوڭىلىنە ەداۋىر ۇرەي پايدا بولىپتى.

 سونان ەسەك قابىالنعا:
 ەكەۋىمىز بىرىكسەك، بار، قايراتىڭىز ءسىزدىڭ! سەلبەسەيىك ەكەۋىمىز قابەكە، –

وسى ءبىر تاۋلى ورمان جۇمساق، جۇدىرىعىمىزدا، اشساق، االقانىمىزدا بولماي ما؟ ءسىز قىساڭنىڭ اۋزىنان تورۋىلداڭىز، 
 .دەپتى –مەن ورماندا تۇرىپ اڭىراپ، اڭ بىتكەندى ۇركىتىپ، الدىڭىزعا ايداپ سالسام بولماي ما؟ 

ماقۇل بولىپتى، ءسويتىپ، والر ىسكە كىرىسىپتى. ەسەكتىڭ ايتقانى كەلىپ، ورمان ىشىنەن ۇركىپ  قابىالن بۇعان
 قاشقان اڭدار قابىالننىڭ الدىنا ءوزى كەلىپتى. ەتكە مەيىلىنشە تويعان قابىالن بۇعان بارىنشا ىرازى بولىپتى.

 ن:سونداي بولسا دا ەسەكتىڭ قابىلەتتىلىگىنە كۇمانمەن قارايتىن قابىال
 لىمىزدى وزگەرتەيىك، ءسىز قىساڭنىڭ اۋزىنا يە بولىڭىز،ءتاسى بۇگىن ەسەكە، –

 مەن ورمانعا بارىپ گۇرىلدەيىن دەپتى.
 مۇنى ەستىپ جۇرەگى زۋ ەتە تۇسكەن ەسەك ءوزىنىڭ السىزدىگىن سەزدىرىپ قويماۋ

 ءۇشىن بۇعان دا كونىپتى. 
 ۇرىككەن اڭدارەسەك قىساڭنىڭ اۋزىندا تورۋىل جاساپ تۇرعاندا، 

توبىمەن جوسىلىپ شىعىپتى. شىنىن قۋعاندا ەسەكتىڭ بار بولعان ونەرى اڭدۋ عانا ەدى. بۇل اڭداردى ول -توپ
ءقايتىپ ۇستاي السىن. ول ەسى شىعىپ ءبىر جارتاستىڭ قۋىسىنا تىعىلىپ الىپتى. سوندا دا بوكسە جاعى سيماي سىرتتا 

 قالىپتى.
 ركىرەپ ءوتىپ جاتىپتى. سول ارالىقتا ءبىرۇرىككەن اڭدار ونىڭ قاسىنان دۇ

اقىماق قارعا كەلىپ ونىڭ قۇيرىعىن شوقىپتى. سوندا ەسەك بار پارمەنىمەن قارعانىڭ تۇمسىعىن بوكسە جاعىمەن تاسقا 
 باسىپ الىپتى. ءبىرازدان كەيىن ەسەكتىڭ ارەكەتىن كورەيىن دەپ، قابىالن كەلىپتى. سوندا ەسەك:

 كەلىپ ەدى، قولىمدى عانا قارعا ءبىر تەك ەدى،كەلم ەشنارسە اتتەڭ، –
 .كوپىرىپتى دەپ –اق ۇستاپ الدىم، مىنەكي، -ىستەتپەي

 مۇنى ەستىپ، قابىالن ەسەكتى راس قابىلەتتى ەكەن دەپ ويالپ ونى جەۋگە باتا
 الماپتى.

 مىنە، وسىالي، باسقا جىرتقىش حايۋاندار ەسەكتى جەمەكشى بولىپ تاپ
داۋسىمەن اڭىرايدى ەكەن. قابىالن ونىڭ داۋسىن ەستىسىمەن دەرەۋ جەتىپ كەلىپ، ونى جەپ قويادى بەرسە، ول بار 

ەكەن. ويتكەنى ءبىر نارسە ءجابىر كورسەتپەكشى بولسا، ەسەك قاتتى اڭىرايتىن بولىپ ەكەۋى وسىالي كەلىسكەن 
 ەكەن.

 ەنااليدا ءبىر جولى ءبىر جولبارىس ەسەككە شاۋىپتى. ەسەك بار داۋسىم
 اڭىراپتى، ءبىراق كۇندە جەتىپ كەلەتىن قابىالننىڭ سول كۇنى ءوزى تۇگىل، كولەڭكەسى دە كورىنبەپتى.

 قابىالن كەيىن كەلىپ قاراسا، ونىڭ ورنىندا ۇيىعان قانى مەن جەمتىگى عانا
 قالعان ەكەن، سوندا قابىالن:

 مۇنى بولسام، بىلگەن بۇرىن ەكەندىگىڭدى نەمە كەلمەيتىن تۇك قولىنان –
 .وكىنىپتى قاتتى دەپ –اۋ، -الدەقاشان ءوزىم جەگەن بوالر ەدىم

 . ايۋ مەن تۇلكى101
ايۋدىڭ تۇلكىمەنەن جۇگىرىسىپ جارىسقىسى كەلدى. سوندا تۇلكى مۇنىسىنا كونىپ الىپ، وياليدى، قايتسەم بۇل 

ن اننان. سونىڭ ءۇشىن تۇلكى اعاش ىشىنەايۋدان مۇلدە قۇتىالمىن دەپ، ايۋدىڭ ءاردايىم قىلعان ازاپتارىنا شىداي الماع
ىزدەپ ءجۇرىپ ءبىر ۇلكەن ور تاۋىپ االدى، قاسقىر ۇستاۋ ءۇشىن قازىپ قويعان. سول وردىڭ اۋزىن بۇتاقتار، 
شوپپەنەن جاۋىپ قويىپ، ءدال وردىڭ قاسىنان وزىنە ءىن قازىپ قويادى. الدەن سوڭ تۇلكى ايۋمەنەن ورعا قاراي 

تۇلكى ايۋدان وزىپ بارىپ، باعاناعى قازىپ قويعان وردىڭ جانىنان ىنىنە جاسىرىنىپ قالدى. جۇگىرىسە باستايدى. 
ايۋ قالعانىنا رازى بولماي تۋرا جۇگىرىپ بارا جاتىپ ورعا ءتۇسىپ كەتىپ، ور ىشىندە جاتىپ جامان باقىرىپ، 

ىپ نشىگە كورىنە سالىپ جاسىرىنقىشقىرادى. سوندا تۇلكى وعان بولىستىق قىالمىن دەپ ۋادە بەرىپ، ادەيى مەرگە
 قاالدى. سوندا مەرگەنشى تۇلكىنى ىزدەپ ءجۇرىپ، ايۋعا كەز بولىپ، ايۋدى سوعىپ االدى.

 . ايۋ مەن ماسا102
الپامساداي ايۋ جۇدىرىقتاي قوياندى ۇستاپ الىپ، ەشبىر جازىقسىز قۇالعىنان تارتىپ قينادى. ءتىپتى ءبىر قۇالعىنان 

 جازدادى.بۇراپ، جۇلىپ تاستاي 
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اۋ، ءبىراق كەگىم تارقاماس! نە ءۇشىن قورلىق -قۇالق جازىالر، كوزدىڭ جاسى دا قۇرعار»قويان قاتتى قاپاالندى. 
كوردىم! قيسىق اياققا كەزدەسىپ قالسام قۇريمىن عوي! وعان جۇلعىزا بەرۋگە شىداي ما! ايۋ وسى ورمانداعى اڭداردىڭ 

رسىڭ؟ قاسقىر مەن تۇلكى اراالرىنان قىل وتپەيتىن ونىڭ سىبايالس ەڭ كۇشتىسى، مۇڭىڭدى كىمگە بارىپ شاعا
 :ىشىنەن قامىس قالىڭ ۋاقىتتى سول. ول جىالدى دەپ –« دوستارى! ەندى كىمنەن قورعانىش تابارمىن!

 .ءتۇستى ەتە شىڭك داۋىس جىڭىشكە دەگەن –! قورعاال ماعان –
 قويان سول كوزىنىڭ قيىعىن تاستاپ ەدى، ماسا ەكەن.

 قانشالىق سەندە! سەن الماقسىڭ ىستەي نە ايۋعا. شىركەيسىڭ سەن ايۋ، –ىڭ! ول االس بوال قورعانىش قانداي سەن –
 .قويان دەدى –! اۋ-بايعۇس بار، كۇش

 .ماسا دەدى – جارايمىن، بەرمەۋگە ۇيقى وعان مەن –
ىپ بۇلدىرگەن جاپىراعىنىڭ ۇستىنە جاتىستىق ورمان ىشىندە ايۋ جانىن قويارعا جەر تاپپايدى. ابدەن قالجىراعان ول 
 دەم الماقشى بولدى. كوزىن جۇمعانى عانا سول ەدى، ناق قۇالعىنىڭ ۇستىنەن:

 .ەستىلدى دىبىس دەگەن –! ڭ-ڭ-ىزىڭ! ڭ-ڭ-ىزىڭ –
 ايۋ ماسانىڭ داۋسى ەكەنىن تاني قالدى. ماسانىڭ مۇرنىنا كەلىپ قوناتىن مەزەتىن كۇتىپ، ازىرلەنىپ جاتتى ول. ماسا

ايناال ۇشىپ ءجۇردى دە، ايۋدىڭ تۇمسىعىنا كەلىپ قوندى. قيسىق اياق ويالنىپ جاتپادى، بار كۇشىن سالىپ سول 
 «ايۋدىڭ تۇمسىعىنا قونۋدىڭ نەمەن تىناتىنىن ماسا قايدان ءبىلسىن!»جاق تابانىمەن مۇرنىن ۇرىپ كەپ قالدى. 

 ەدى، تاعى دا قۇالعىنىڭ تۇسىنان:ايۋ وڭ جاعىنا اۋناپ ءتۇسىپ كوزىن جۇمىپ، ەسىنەي بەرىپ 
 .ەستىلدى داۋىس دەگەن –! ڭ-ڭ-ىزىڭ! ڭ-ڭ-ىزىڭ –

 ماسا، ءسىرا، ايۋدىڭ تابانىنان قۇتىلىپ كەتكەن بولۋ كەرەك!
 .ايۋ جاتتى تىڭداپ قوزعالماي بوپ، ۇيىقتاعان دەپ – ول، ەكەن قونار جەرىمە قاي ەندى –

 تىرىس بوال قالدى.-ءجۇرىپ، ماسا ءبىر مەزەتتە تىمىزىڭداپ -قيسىق اياقتىڭ ماڭىندا ىزىڭداپ
 قانا تەپەپ تۇبىنە قۇالعىنىڭ كەزدە بۇل ماسا. ايۋ كۇرسىندى دەپ –! اتقان قارعىس دەيمىن، عوي كەتتى ۇشىپ –

 الىپس قۇالعىن تابانىمەن وڭ اينالىپ شىرق. تۇردى سەكىرىپ ورنىنان ايۋ. الدى شاعىپ ەتكىزىپ شىم دە، كىردى
 «ماسا ەندى ايۋدى شاعۋدى مۇلدە ەسىنەن شىعارار!»ۇستى. ءت ەتە جارق وتى كوزىنىڭ قالعاندا، كەپ

-قيسىق اياق قۇالعىن ءبىر سيپاپ قويىپ جايالنىڭقىراپ جاتتى. ەندى ۇيىقتاۋعا بوالدى! كوزىن جۇما بەرگەنى سول
 اق ەدى، باس جاعىنان تاعى دا باياعى ىزىڭ ەستىلدى.

 !شىركەي بەرىك نەتكەن! ەدى مازابەي دەگەن نە بۇل –
-ايۋ جەرگە ءبىر تۇكىردى دە، ماسا مازا بەرمەگەن جەردەن كەتىپ قالدى. قيسىق اياق بۇكىل ورماندى كەزىپ، بۇتا

بۇتانىڭ اراسىمەن ءجۇرىپ كەلەدى، ۇيقىسى كەلگەندىكتەن، اۋزىن ارانداي اشىپ ەسىنەيدى، ال ماسا سوڭىنان قاالر 
 ەمەس.

 «ڭ!-ڭ-ىزىڭڭ! -ڭ-ىزىڭ»
جۇگىرە ءالى قۇرىپ، ءبىر بۇتانىڭ تۇبىنە كەلىپ قۇالدى. دەمالىپ جاتىپ، تىڭ -ايۋ جۇگىرە جونەلدى، جۇگىرە

جىرت. كوزگە تۇرتسە كورىنبەس قاراڭعى. توڭىرەكتەگى كۇللى اڭدار مەن -تىڭدايدى. ماسا قايدا! ورمان ءىشى جىم
 ز ايۋ عانا ۇيىقتاي الماي، ابىگەرلەنۋدە.اق شىرت ۇيقىعا كىرگەن. جالعى-قۇستار باياعىدا

 جوق با، ايۋمىن كادىمگى مەن وسى بە؟ كوردىڭ اۋرەلەگەنىن وسىنشالىق مەنى ماسانىڭ جامان ءبىر! پالە مىنە، –
 .ايۋ دەدى – شىعارمىن، ۇيىقتايتىن راقاتتانىپ ەندى. شۇكىرشىلىك قات مىڭ دا قۇتىلعانىما قاشىپ ودان ءتىپتى پا؟

ايۋ جاڭعاق اعاشىنىڭ استىنا بارىپ ورناالستى. كوزىن جۇمدى دا، قالعىپ كەتتى. ول ءتۇس كورە باستادى. تۇسىندە 
ورمان ىشىنەن ارانىڭ ۇياسىن تاۋىپ الىپتى، وندا بال ءتىپتى كوپ ەكەن. ول ۇياعا اياعىن ساال بەرگەندە، كەنەت: 

ىپ ويات جەتىپ، قۋىپ. جەتىپتى قۋىپ دا تاعى ۋدىاي ماسا. ەستىلدى تاعى داۋىس دەگەن –« ڭ!-ڭ-ىزىڭ»
 جىبەرەدى.

قيسىق اياق وتىرىپ الىپ، ىزاالنىپ ىڭقىلداي باستادى. ال ماسا تاس قاراڭعىدا ونى اينالىپ، بىرەسە قاتتى، بىرەسە 
ۇبىنە نىڭ تجىرت بوال قاالدى. ايۋ تىڭداپ تۇرىپ، جاڭعاق اعاشى-دىزىلداپ ماسا جىم-جاي ىزىڭداي بەردى. دىزىلداپ

ىزىڭ ەتە -جاسىرىنا ءتۇستى دە كوزىن جۇمىپ، قالعىپ كەتتى، بويى دا جىلىنا باستاعانى سول ەدى، ماسا تاعى ىزىڭ
 قالدى.

ۇرا تۇر، اۋ، قارعىس اتقان! ت-سوڭىمنان قالماي قويدىڭ»قيسىق اياق بۇتانىڭ تۇبىنە شىقتى دا، جىالپ قويا بەردى. 
 .دەدى –« پىك ىلمەي وتىرسام دا سەنىڭ كوزىڭدى جويارمىن!بالەم! تاڭ اتقانعا دەيىن كىر

ماسا كۇن شىققانشا ايۋعا ۇيقى بەرمەدى. ابدەن قالجىراتىپ، ەسىن كەتىردى. تاڭ اتقانشا ايۋ كوز شىرىمىن المادى. 
 وزى سوققىالپ، بار دەنەسىن كوگەرتتى، ءبىراق ماسانى جەڭە المادى.-ءوزىن
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مەن قۇستار ابدەن ۇيقىسى قانىپ وياندى. ءان شىرقاپ، شاتتاندى. جاڭا كۇندى تەك كۇن شىقتى. ورمانداعى اڭدار 
-قتۇيقى، ءجۇنى ۇيپاال-باسى ۇيقى-ايۋ عانا كوڭىلسىز قارسى الدى. ورمان ىشىندە وعان قويان كەزدەستى. ءۇستى

 ەيدى.ىنان ماسانىڭ ىزىڭى كەتپۇيپاالق بولعان ايۋ اياعىن زورعا باسىپ، سەندەلىپ كەلەدى. كوزىن اشا المايدى، قۇالع
 قيسىق اياقتى تالكەكتەپ،قويان ابدەن ءماز بولدى.

 .كۇلدى اققانشا جاس كوزىنەن دەپ، –! ماسا جارايسىڭ،! ماسا اي، –
 كىمدى ايتسا سول كەلەدى دەگەندەي، ماناعى تانىس ماسا تاپ بوال كەتتى.

 بە؟ كوردىڭ ايۋ –
 !كوردىم! كوردىم –

 ءىشىن باسىپ تۇر.قويان كۇلكىدەن 
 ونى؟ جەڭدىڭ قاالي سەن –
 .ىزەمەسپ تا قورقاق جانە جۇرمەيمىز جالعىز-جالعىز سەندەردەي ءبىز ماسا، دەدى –، ءبىز جالعىز ەمەسپىز عوي، ا–

 قويان ءبىر بۇتانىڭ تۇبىندە جالعىز شوقيىپ وتىرىپ قالدى، ال ماسا ايۋدىڭ ارتىنان ىزىڭداپ ۇشا جونەلدى.
 ۋ. ءۇش اي103

ەرتەدە قالىڭ توعاي ىشىندەگى ۇلكەن ءبىر ۇڭگىردە ءۇش ايۋ تۇرىپتى. والر تۇنىمەن توعايدى اراالپ، كۇن ىسىعان 
كەزدە ۇڭگىرگە كىرىپ جاتادى ەكەن. ەڭ ءىرىسى جانە مىقتىسى اق ءتوس ايۋ بولىپتى. قازانداي تاستى دوپشا 

 ە اڭدارعا مازا بەرمەپتى.دوماالتىپ وينايدى ەكەن. كۇشتىلىگىنە ماقتانىپ، كىشكەن
 ءبىر كۇنى تۇلكىنى قۇيرىعىنان ۇستاپ جۇلقىاليدى. ەكى ايۋ: 
 .دەپتى – بەر، قويا قوي، جوق تيىسكەن بىزگە تۇلكى –
 ۇلكىت اۋىرعان قۇيرىعى. ايۋ تۇسەدى بۇراي قۇيرىعىن دەپ، –! جىبەرەم دەسە، جۇرەم سىيالپ مەنى تۇلكى بۇل –

 :قىڭسىالپ
 . ايۋ ەسىرىپ:جالىنىپتى دەپ – جۇرەيىن، سىيالپ مەنى، بوساتشى اعا، ايۋ –
 .ماقتانىپتى دەپ –! جۇرەدى سىيالپ مەنى تۇلكى ەندى –

 تاعى بىردە قاسقىردى ۇستاپ الىپ، اياعىن مىتىپ، قۇالعىنان جۇلقىالپ، بوساتپاي، ەسىن شىعارادى. ەكى ايۋ تۇرىپ:
 .دەپتى – قوي، جوق تيىسكەن بىزگە قاسقىر –
 قىرقاس قينالعان جانى. ايۋ ءتوس اق ەتىپتى گۇر-گۇر دەپ، –! بوساتامىن دەسە، جۇرەمىن سىيالپ مەنى ەگەر –

 :قىرىلداپ
 .جالبارىنادى دەپ – جۇرەيىن، سىيالپ اعا، ايۋ –

 اق ءتوس ايۋ ەكى سەرىگىنە:
 .قوقيالنىپتى دەپ –! بولدى جۇرەتىن سىيالپ دا قاسقىر مەنى ەندى –

 ەكى ايۋ:
جانە ەشقاشان سىيالمايدى. ويتكەنى سەن والرعا كۇش  كورەدى جەك قاسقىر مەن تۇلكى بىالي بۇدان سەنى –

 .دەپتى –كورسەتىپ، جابىرلەدىڭ، 
 .ايۋ ءتوس اق ەكىلەنىپتى دەپ – سىياليدى، جوق، –

ن قاسقىر ءوزى جابىرلەگەاقىرى ەكى سەرىگىنەن ءبولىنىپ كەتىپتى. توعايدى اراالپ ۇزاق جۇرەدى. ءبىر ۋاقىتتا الگى 
 ءبىر توپ ۇياالستارىمەن اق ءتوس ايۋدىڭ الدىنان شىعىپتى.

 .ىرقاسق دەپتى – تااليمىز، سەنى جابىلىپ، ءبارىمىز ەندى عوي، ەدىڭ كورسەتىپ ازاپ جازىقسىز ماعان سەن –
ىرالر امان قالىپتى. قاسق كوپ قاسقىردان زارەسى ۇشقان اق ءتوس جۋان ءبىر اعاشتىڭ باسىنا ورمەلەپ شىعىپ الىپ،

 تۇرىپ كەتىپ قالىپتى.-ءبىراز تۇرىپ
جاعىنا قاراپ، سەسكەنىپ كەلە جاتسا، ءوزى جابىرلەگەن تۇلكى كەزدەسىپتى. -سونان سوڭ جەرگە ءتۇسىپ، جان

 تۇلكى سىزىلىپ:
 .سۇراپتى جايىن دەپ، – كەلەسىڭ؟ قورقىپ نەدەن اعا، ايۋ –
 .ەنتىگىپ ايۋ ءتوس اق دەپتى – كەلەمىن، قاشىپ قاسقىردان كوپ –
 .كورسەتىپ جول تۇلكى دەيدى –ەرى قاراي ءجۇر، جاڭا مىنا جاقتان قاسقىرالر كورىنىپ ەدى، ب جىلدام وندا –

تۇلكى نۇسقاعان جاققا تۇرا قاشقان ايۋ كۇمپ بەرىپ باتپاققا ءتۇسىپ كەتەدى. تۇلكى ايۋدىڭ قاسىنا كەلىپ، سىقىلىقتاپ 
 كۇلەدى دە:

 پدە –سول ءۇشىن سازايىڭدى تارتقىزعىم كەلدى،  ەدىڭ، كورسەتىپ ءجابىر جازىقسىز ماعان جولى انا سەن –
 .قاالدى كەتىپ
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گىرگە شالدىعىپ، سۇمىرەيىپ ۇڭ-تالىپ ارەڭ شىعادى. شارشاپ-مي باتپاققا باتقان اق ءتوس ايۋ اۋرەگە ءتۇسىپ، ءولىپ
 وراالدى.

 .سەرىگى ەكى دەيدى – بولدى؟ نە ساعان –
ازدادى. سودان اعاشتىڭ باسىنا شىعىپ قۇتىلىپ ەم، قايتىپ كەلە ج تاستاي تاالپ الىپ، قورشاپ قاسقىرالر مەنى –

 .مۇڭايىپ ايۋ ءتوس اق دەيدى –جاتقانىمدا تۇلكى كەزدەستى. ول مەنى الداپ، باتپاققا باتىرىپ كەتتى، 
 كەنجەت كوزىڭ ەندى ەكەندىگىنە ەمەس دۇرىس ويىڭ دەگەن سىيالتام كۇشپەن السىزدەردى سەنىپ، كۇشىڭە –

 دەپتى ەكى سەرىگى. – شىعار،
 . مايمىلدىڭ ءولىمى104

باياعىدا ءبىر تۇيە بولىپتى. ول بۇتا باسىن شالىپ جەپ، اعاش جاپىراعىن سىدىرىپ جەپ، بىردە ويدا، بىردە قىردا 
 كەزىپ ءجۇر ەكەن.

رمانعا كەلىپتى. ول ادەتى بويىنشا اعاش جاپىراعىن سىدىرىپ جەپ، كۇندەردىڭ بىرىندە مايمىلدار جاساپ جاتقان نۋ و
اعاش بىتكەندى سيداالي باستاپتى. اعاش باسىندا سەكىرىپ جۇرگەن مايمىلدار تۇيەگە تاڭىرقاي قاراسىپتى. 

 مايمىلداردىڭ اراسىنان بىرەۋى:
 يدايق جاپىراعىمىزدى بوالتىن توسەنىش وتىرساق جامىلعى، جاتساق ازىق، جەسەك ءبىزدىڭ سەن دوسىم، وي، –

 .دەپتى –ى جاالڭاشتاۋىڭ قاالي؟ ورمانىمىزد سىپىرىپ،
 قاشتى كۇن قىرىق قاندىرسام، ءشولىمدى جەپ، تويا رەت ءبىر مەن عوي، بىلمەيسىڭ سەن دوسىم، مايمىل ە، –

-اۋەلەيدىم جايىپ، جاپىراق كوكتەپ، قايتا جىلى كەلەر بولعانىمەن سوياۋ باسى اعاش بيىل شىدايمىن، شولگە پەن
 ماڭ باسىپ كەتە بەرىپتى.-ماڭ تۇيە تويعان جاپىراققا دەپ

جىل ايالنىپ جاپىراققا داندەگەن تۇيە جاز كۇندەرىنىڭ بىرىندە مايمىلداردىڭ ورمانىنا قايتا كەلسە اعاش جاپىراقتارى 
 تى. باياعىداعى مايمىل تۇيەگە:مايرام بولىپ ءجۇرىپ-اعاشقا سەكىرىپ، ءماز-توگىلىپ، مايمىلدار اعاشتان

ىڭ بە؟ سەن راسىندا كەرەمەت ەكەنسىڭ! جازىمىز جادىراپ، كوڭىلدى ءوتىپ جاتىرمىز، كەلد امان دوسىم ەي، –
دەپ مايمىل مەن تۇيە اراالرىنان قىل وتپەيتىندەي دوس بولىپتى. والر ءبىر -بۇدان بىالي ەكەۋىمىز دوس بواليىق

جىلى  كەلىستى نىعايتا ءتۇسىپتى. ءبىر-تۇرمىستارىن جاقسى وتكىزىپ، دوستىق بارىسكولدىڭ جاعاسىن مەكەندەپ، 
جانۋارالرعا اۋىر اپات اكەلىپتى. مايمىل ءوز قامىن ويالپ، تۇيەنى ءولتىرىپ ازىق ەتۋ -قۇرعاقشىلىق ءجۇرىپ، جان

 ارام ويىنا كەلىپ:
ىپ بار شاعاباق ءبىز. جاتىر قامدانىپ جيناپ، ازىق الىپ، الدىن اپاتتىڭ جانۋارالر باسقا بە؟ ولەمىز اشتان ەكەۋىمىز –

 كەلىپ بانباع تۇرعاندا كەرىلىپ الىپ، تويىپ الماعا تۇيە. بارىپتى ەرتىپ باقشاعا تۇيەنى دەپ –الما جيىپ االيىق 
 ولىمشىء الىپ ۇستاپ تۇيەنى باعبان. كەتەدى قۇتىلىپ سەكىرىپ اعاشقا-اعاشتان مايمىل زالىم كەزدە وسى. قاالدى
 .قىالدى قويداي كوگاال ساباپ، ەتىپ

 مايمىلدىڭ وزىنە قاس ويالعانىن سەزگەن تۇيە:
 مەكەن جاعانى جاق ارعى ءوتىپ، وزەننەن ولتىرەدى، دە ەكەۋىمىزدى باعبان ويتپەگەندە كەتەيىك ارادان بۇل –

 .دەپتى كورەيىك تىرشىلىك ەتىپ
الىپتى. تۇيە وزەننەن ءوتىپ كەلە جاتىپ شوگە قالعاندا، مايمىل سۋعا سوندا اقىماق مايمىل تۇيەگە سەكىرىپ ءمىنىپ 

-دەگەندەي تۇيەگە قاستىق ويالعان مايمىل ءوزىن« بىرەۋگە ور قازساڭ ءوزىڭ تۇسەسىڭ»اعىپ كەتىپتى. ءسويتىپ، 
 وزى جويۋمەن تىنادى ەكەن.

 . مايمىل مەن شەگىرتكەنىڭ سايىسى105
قۋاڭشىلىق بولىپ ورماندار، جەمىستەر سولىپ، مايمىلداردىڭ جەۋىنە ەش نارسە وتە ءبىر ەرتەدەگى كەزدە قاتتى 

بولماي قالعاندىقتان، والر شەگىرتكەنى ۇستاپ جەۋگە كىرىسەدى. بۇنىڭ سالدارىنان شەگىرتكە مايمىلدارمەن 
 ە:وپ شەگىرتكوشتەسەدى. ءبىر كۇنى شەگىرتكەلەر مايمىلدارعا قاالي توتەپ بەرۋدى اقىلداسادى. سوندا ءبىر ت

سانى وتە از، ال ءبىزدىڭ كۇشىمىز ءالسىز، ءبىراق ءبىز وتە كوپپىز. تەك  والردىڭ ءبىراق مىقتى، كۇشى مايمىلدىڭ –
 ەڭەسىنك بۇل شەگىرتكەلەردىڭ. دەسەدى –بىرلەسىپ قيمىل جاسايتىن بولساق، مايمىلدارعا توتەپ بەرە االمىز، 

 :سالىپ ايقاي عۇالقتانااي والر. قويادى ەستىپ مايمىل بىرنەشە
ءبىز جاپپاي قيمىلعا كەلەتىن بولساق، تۇقىمدارىڭدى تۇزداي قۇرتامىز. سەندەر ايال  ولىمتىكتەر، كىشكەنتاي ەي، –

جالعاستى  لوقىسىن تىڭداماي،-دەيدى. شەگىرتكەلەر مايمىلدىڭ قوقان-ىستەتسەڭدەر دە بىزگە توتەپ بەرە المايسىڭدار،
ول ءبىر ايال، بۇل ءبىر اقىل ورتاعا قويىسادى. سونىمەن شەگىرتكەلەر تاڭعى شىق ابدەن  تۇردە كەڭەسە بەرەدى.

قۇرعاپ، كۇن شىجىپ، مي قاينايتىن كەزدى سايىسقا ءتۇسۋدىڭ ەڭ جاقسى كەزى دەپ قاراسادى. سونان الگى ءبىر 
 توپ مايمىلعا:
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 يتىپا احۋالدى توبىنا ءوز مايمىلدار. بەرەدى جاۋاپ دەپ – دايىنبىز، سايىسۋالرىڭىزعا باستاپ تۇستەن ەرتەڭ –
الر اعاشتىڭ بۇتاعىنان، قۋرايدان شەگىرتكە سابااليتىن قارۋ دايىندايدى. سۋ ىشەتىن بۇالقتارىن ارشيدى. و. كەلەدى

 شەگىرتكەلەر جەرگە بىتكەن قىلتانداردى سورىپ، ءال دارمەندەرىن قۋاتتاندىرا تۇسەدى. تۇندە ورمەلەپ، بۇالقتاردىڭ
 كوزىن بىتەپ تاستايدى.

-ەرتەسى ساسكە كەزىندە سايىس باستاالدى. توپتالعان مايمىلدار قولدارىنداعى اشا، قۋرايالرمەن جەردى ساباالپ، ايعاي
 سۇرەن ساال شابۋىل قوزعايدى:

 دەسىپ«جەتپەك نەگە قاۋقارىڭ سەنىڭ كورەيىك، قۇتىلعاندارىڭدى قاشىپ قانەكي قۇرتتار، ۇساق ولىمتىك،» –
 .شۋىلدايدى

كۇننىڭ قىزۋىنا قۇشىرالنا قاناتتارىن كەرىپ، اياقتارىن سەرپىپ، اعاش بويى سەكىرۋدى، اسپاندا ۇشۋدى ماشىقتانىپ 
 جاتقان شەگىرتكەلەر ابىرجىمايدى دا ساسپايدى. والر:

 كورەسىڭدەر نىنەكە كەرەمەت دا قۇرتتىڭ كىشكەنتاي ارباڭبايالر، اقىلسىز كەتپەڭدەر اپتىعىپ ءتۇسسىن، شىجي كۇن –
ن قاتادى مايمىلدارعا، توپتى مايمىل شەگىرتكەنىڭ شىقتان قورقاتىن، سۋدان ءۇ شىرىلداپ جاقتان جان دەپ – ءالى،

 قورقاتىن السىزدىگىن بىلمەيدى. قۇر سەس كورسەتىپ شەگىرتكەنى قورقىتپاقشى بوالدى.
 ەزدە شەگىرتكەلەر:كۇن توبەگە جاقىنداي تۇسەدى، جەر الەم قاتتى شىجيدى. وسى ك

ەپ سوعىس جاريااليدى. قالىڭ مايمىل قولدارىنا اعاشتىڭ بۇتاعى مەن د «تۇسكەن تۇسكەنىمىز سايىسقا ال» –
قۋرايدى الىپ جەردى ساباالي بەتكە ۇمتىالدى. شەگىرتكەلەر ءوز كەڭەستەرى بويىنشا دۇركىرەپ اسپانعا شىعادى. ءبىر 

تاماقتانىپ العان سوڭ مايمىلدار جەتىپ كەلگەندە تاعى ۇشىپ كوككە شىعادى. ءسويتىپ، جەرگە قونىپ ءشوپ نىلىمەن 
كەشكە دەيىن مايمىلدار والي ءبىر، بۇالي ءبىر جۇگىرىپ ابدەن دىڭكەلەرى قۇرىپ، كوزدەرى قاراۋىتا باستايدى. 

بولمايتىن  ن بىتەلىپ، كورۋگە دەشولىركەپ سۋعا ۇمتىلسا، سۋ بىتكەننىڭ ءبارى شەگىرتكە قىرىققان ءشوپ قۋرايالرمە
بولىپ قالعاندىقتان، سۋ تابا المايدى. ءوستىپ مايمىلداردىڭ دارمەنى قۇرىعان كەزدە شەگىرتكەلەر ۇشىپ كەلىپ، 

 اۋزىن جىبىرالتىپ تىرناي باستايدى.-بويىن، باسىن، بەت-والردىڭ ونە
 رمايسىڭدارۇ تاياقتارىڭمەن قوندىق، ۇستىلەرىڭە ىنە،م ما؟ تاستامايسىڭدار قىرىپ ءبىزدى جەتسە، شاماالرىڭ قانە، –
جاقتان شۇرقىرايدى. مۇنى ەستىگەن مايمىلدىڭ كەيبىرەۋلەرى قاسىندا جۇرگەن مايمىلدىڭ توبەسىنە -انج دەپ – ما،

ۇيمەلەگەن شەگىرتكەنى ۇرىپ ولتىرمەك بولىپ، ول مايمىلدى ساباالي جونەلەدى. مۇنى كورگەن مايمىلدىڭ تاعى 
دەسىپ، وزدەرىنەن باسقا ءبىر توپ مايمىلعا قونعان « سوعىستىڭ جاقسى ءادىسى ەندى شىققان ەكەن»توبى  ءبىر

شەگىرتكەنى جوعالتپاق بولىپ، والردى تاياقپەن ۇرىپ قۋاالي جونەلەدى. ىستىق كۇندە كۇشەيىپ العان شەگىرتكەلەر 
ىرىنىڭ قونىپ كەلەمەج ەتەدى. ەسسىز مايمىلدار ءب بۇكىل مايمىل بىتكەننىڭ ءبارىنىڭ توبەسىنە قونىپ ۇشىپ، ۇشىپ

 قاسىنا ءبىرى كەلىپ:
 ىشىتىپق شىقشىتىمدى» ،«جىقشى ۇرىپ شەگىرتكەنى قونعان مۇرىنىما» ،«قوي ءبىر شەگىرتكەنى توبەمدەگى» –

 «تاشىتاس جانشىپ ۇرىپ تاياعىڭمەن قاراشى، جارماسقانىن ارقاما...يىعىما» ،«قالشى جانىپ تاياعىڭمەن جىبەردى،
رە بەرەدى، ولتىرە بەرەدى...شەگىرتكەلەر مازاقتاپ كوككە ولتى ۇرىپ بىرى-ءبىرىن مايمىل بارلىق سونىمەن. دەسەدى

-ۇشىپ، جەرگە ءتۇسىپ مايمىلدارعا ىرىق بەرمەيدى. كەش باتا مايمىلدىڭ بارلىعى قيراي جوق بولىپ، وزدەرىن
يدا ءۇش مايمىل قاالدى. سايداعى شەگىرتكەلەر بۇل مايمىلدىڭ وزدەرى جامساتىپ تاۋىسادى. ەڭ سوڭىندا ءۇش سا

اماي ارتىنا قار-دەپ الدى« مەنى سوق... مەنى سوق»قۇالقتارىنا دەيىن قونىپ جىبىرالتا تۇسەدى. بۇل مايمىلدار 
اشان قبەزىپ ءجۇرىپ ابدەن دىڭكەلەرى قۇرىعاندا جىعىلىپ تۇسەدى. والردى سوعاتىن مايمىل قايدان بولسىن، الدە

بىرى سوعىپ كۇيرەپ بولعان. سونان والر كوپتەن كەيىن ەستەرىن جيىپ توڭىرەگىنە قارايدى. سويتسە -ءبىرىن
 سەرىكتەرى قىرىلىپ قالىپتى. سودان والر:

 ەندى. كەنبىزە قالعان الدانىپ شەگىرتكەلەردەن اتتانباي، سوعىسقا كەزىندە مول شىقتىڭ تاڭعى ءبىز تەگىندە قاپ، –
بولىپ، باسىمىزدى امان ساقتاپ  ۇرپاقتارى ءبىر سوڭعى ەڭ سەرىكتەرىمىزدىڭ. جوق پايدا تۇسەر وكىنگەنمەن

 ۇالقق والردىڭ توبى ءبىر شەگىرتكەلەردىڭ. بەرىسەدى زىتىپ دە دەسەدى –اق ۇلكەن ولجا، -قالعانىمىزدىڭ ءوزى
 :شۇرقىراپ تۇبىندە

 ويدىڭدارت باتىرالرىم مىقتى تىرلىگى ال ەدىڭدەر، ىلمەپ دە كوزگە دەپ، قۇرتتاي ولىمتىك ءبىزدى ەكەن، قاالي –
 ايمىلدارم. بەرەدى دەي –ۇساقتى ءالسىز دەگەنىڭمەن ول بىرىگىپ قيمىل جاساسا، كەرەمەت ەكەنىن كورسەتەدى،  ما؟

 ...بەرەدى زىتا بەرەدى، زىتا قورقىپ ارمان ونان ۇنىنەن شەگىرتكەلەر شىققان قۇالعىنان
 . اينا مەن مايمىل106

ءبىر كۇنى مايمىل اينانىڭ الدىنا كەلىپ ءوز سۋرەتىن كورەدى. ول مايمىلدىڭ قاسىندا ايۋ دا بار ەكەن. اقىرىن  
 اياعىمەن ءتۇرتىپ قالىپ ايۋعا ايتادى:
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 ىرءب مۇشەسىنىڭ ەكى ون ما، بوالر كورىم مۇنداي شىركىن،. تۇرعان جەردە ۇرىمتال ءوزى، كىم پەرىڭ مىنا ءاي، –
 دەپ، –اق ولگەنىم جاقسى، -رمايتۇ دۇنيەدە بۇل بولسام، ۇقساعان وسىعان مەن ەگەردە. جوق جەرى سيىقتى
 كوك يوسىندا اراسىندا جولداستارىمنىڭ مەنىڭ دە ۇقساماعانمەن بۇعان مەن جولداس، ايۋ. ەدىم ولەر ۇرىنىپ پىشاققا

 .كۇلەدى ايتىپ مازاق دەپ – بوالدى، دە دەسە ۇقسايدى وسىعان دە ءبارى كوپ، سوققاندار
مايمىل جولداس، سەن بۇالي دەپ ايتپا، ەگەردە ونداي ايتاتۇعىن بولساڭ اۋەلى »ايۋ اسىقپاي ءبىراز ويالنىپ: 

 .بەرەدى اقىل دەپ –، «اڭ سيادىcءوزىڭنىڭ سيقىڭا ابايالپ قاراپ، سونان كەيىن مۇنداي ءسوزدى ايت
لداس بولىپ ءجۇرىپ وسىنداي كوڭىلگە كەلەتىن ءسوزدى ايتاسىڭ، مەن سەنەن جو»مايمىل بۇل سوزگە اشۋالنىپ: 

 .جونەلەدى ەتىپ تۇرس-تارس سالىپ، ءبىر اياعىمەن اينانى دەپ، –، «جامان بولعانىم
 . مايمىل مەن باقا107

 ءبىر مايمىل كولگە بارىپ سۋ ءىشىپ ءجۇرىپ ءبىر باقامەن تانىسىپتى. والر 
 كۇلىپ جۇرەدى ەكەن.-تا كەتىپتى. ول ەكەۋى ۇنەمى بىرگە ويناپ بىرتە دوستاسىپ-بىرتە

كۇلىپ وتىرعاندا، باقا مايمىلدى كولدەگى مەكەنىنە بارىپ -ءبىر كۇنى ەكەۋى كول جاعاسىنداعى كوك جاساڭدا ويناپ 
 تاماشاالۋعا ۇسىنىس ەتىپتى. سۋدان ولەردەي قورقاتىن مايمىل بارۋدان جۇرەكسىنىپتى.

ەمىن، الىپ تۇس اق-ءوزىم تۇبىنە كول سەنى. بولدى وتىرساڭ جۇمىپ، تارس كوزىڭدى ءمىنىپ، رقاماا مەنىڭ سەن –
 .باقا دەپتى –

 مايمىل تاڭسىق كورىپ، ونىڭ ارقاسىنا جابىسىپ كولگە ءتۇسىپتى. مايمىل
ەستىگەن  دى دەپكۇلىپ ءجۇرىپتى. مايمىلدىڭ جۇرەگى كۇللى ناۋقاسقا ەم بوال-بىرنەشە كۇن باقانىڭ ۇيىندە ويناپ
 باقا، ونى ءولتىرۋدىڭ قازانىن اسىپ:

 سى سالماقتى بولىپ تۇر، دارىگەردىڭ ايتۋىنشا،ناۋقا انامنىڭ دوستىم، –
 .دەپتى –مايمىلدىڭ جۇرەگىن جەسە عانا ساۋىعادى ەكەن، مەنىڭشە ەندى مەن نە ىستەۋىم كەرەك، 

 مايمىل ادەيى تاڭدانعانسىپ:
اش اع امسە جۇرەگى مايمىلداردىڭ ءسىز تۇرا، بوال ۋاقىت ۇزاق بولعانىمىزعا دوس ەكەۋىمىزدىڭ! اي-باقا اتتەڭ، –

باسىندا ءىلۋلى تۇراتىنىن بىلمەۋشى مە ەدىڭ؟ مەنى جاعاعا الىپ شىعىپ، جۇرەگىمدى الىپ قايت، ءسويتىپ اناڭدى 
 .دەپتى –ەمدەتسەڭ بوالدى، 

 پتى. تاۋعا كەلگەننەن كەيىن مايمىل اعاش باسىنا ورمەلەپ شىعىپ باقاعا:سونان باقا مايمىلدى ارقاالپ جاعاعا شىعارى
 .دەپتى –ىڭدى اش، جۇرەگىمدى ءۇزىپ تاستايىن، اۋز دوسىم، –

 باقا اۋزىن اشىپ تۇرىپتى، مايمىل جابىسقاق قۇماالقتارىن
 ۋىستاپ الىپ باقانىڭ اۋزىنا تاستاپ:

 دەپ –! جەدىڭ قۇماالعىن ەمەس، جۇرەگىن مايمىلدىڭ باقا باقا، –
 سىقىلىقتاي كۇلىپتى.

 . قوياننىڭ زارى108
دۇنيەدە مەندەي سورلى جوق. ءبارى دە مەنىڭ سوڭىمدا: اڭشى دا، يت »ءبىر قويان جىالپ وتىرىپ سويلەيدى:  

تە، قاسقىر دا، تۇلكى دە، قارشىعا دا، بادىراق كوز جاپاالق تا، اقىماق قارعا دا مەنىڭ باالالرىمدى تاسيدى. قورعانارعا 
قانشا ءىن دە قازا المايمىن. ءتىسىم وتكىر، ءبىراق تىستەۋگە باتىلىم قارۋىم جوق. تيىنشە اعاشقا شىعا المايمىن. تىش

جەتپەيدى. قورقاقتىق بولماسا، دۇنيەدە جۇگىرۋگە دە بوالر ەدى. ءبىر دىبىس ەستىسەم، قۇالعىم تىكىرەيىپ، جۇرەگىم 
، يتكە ۇستاۋعا ى دا جاقسىلۇپىلدەپ، شاپشاڭ جۇگىرە باستايمىن، مەنى تەز قۋىپ جەتە المايدى، قۇيرىعىمنىڭ قىسقالىع

بولمايدى. بۇالردان دا پايدا جوق. ءبىر جىل بولماي مەنى ۇستاپ ولتىرەدى. تەرىمدى سويىپ االدى، ەتىمدى 
 «.جەيدى، سۇيەگىمدى يتكە تاستايدى

 . ايالكەر قويان109
پ دە ايالمەن قۇتىلىپ كەتىءبىر قويان وتە ايالكەر ەكەن. بايقاۋسىزدا ءوزىن ۇستاپ العان قاسقىرعا دا، تۇلكىگە  

 جۇرەدى.
ءبىر كۇنى قالىڭ بۇتالى سايدى اراالپ كەلە جاتادى دا، اپانىنىڭ اۋزىندا القىنىپ، شارشاپ وتىرعان ايۋدى كورەدى.  

 قالقيىپ قارسى الدىنا تۇرا قاالدى دا، ونى مازاقتاپ، اندەتە باستايدى
 قورباڭباي، قورباڭباي، ءاي، –

 اي؟-باكۇنىڭ قاراڭ بولعان 
 كەزىپ قالىڭ اعاشتى،

 ءجۇرۋشى ەدىڭ ورداڭداي. 
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 ءالىڭ ءبىتىپ قالىپتى، 
 ەندى ولەسىڭ، سورماڭداي!..

ستاتپاي تۇبىرتىكتەردەن ورعىپ، ۇ-ونىڭ بۇل قىلىعىنا ىزا بولعان ايۋ تاپ بەرگەن كەزدە، قويان زىتا جونەلەدى. تۇبىر
 دەن جۇرگەن قويانداردى جيناپ االدى.بۇتانى اراالپ، ءار جەر-كەتەدى. سول بەتىمەن بۇتا

 دا سوندا .تاڭدانىسادى قوياندار لەپىرگەنىنە ونىڭ. دەيدى – كورسەتەيىن، قىزىق ءبىر سەندەرگە مەن جۇرىڭدەر، –
 :اۋەستەنىپ

 .سۇراسادى دەپ –..قىزىق؟ قانداي ول –
 .بىلەسىڭدەر سوڭ بارعان سوڭىمنان، ەرىڭدەر –
 دى.ىلەسە سوڭىنان قوياندار باسقا دەپ، – ەندەشە، ءجۇر –

سىتىرالعان سىبىردى ەستىگەن ايۋ قالىڭ بۇتانىڭ اراسىنا تىعىال قاالدى. الگى قويان ايۋدى اپانىندا جاتقان شىعار دەپ 
 ويالپ، تاقاپ بارادى دا:

 يۋا تۇرعان تاسادا كەزدە سول. كەنەيدى تاماعىن ءۇشىن ايتۋ ولەڭ اندەتە دە، دەيدى – تىڭدا، قورباڭباي، ءاي، –
 وياننىڭ ەدىرەيگەن قۇالعىنان ۇستاي االدى.ق بەرىپ، شاپ

 .ۇشادى زارەسى قوياننىڭ كۇتپەگەن وقيعانى مۇنداي. كىجىنەدى دەپ – قولعا؟ بە ءتۇستىڭ بالەم، ءا، –
 باسقا قويانداردىڭ كۇلىپ تۇرعانىن بايقاعان سوڭ بارىپ، تەز ەسىن جينايدى دا:

 –. اسىپب ايالعا جالبارىنا دەيدى –ەشىرىم سۇراعالى كەلىپ ەم، ك وزىڭنەن مەن ءۇشىن اعاتتىعىم جاڭاعى اعا، ايۋ –
 .ەم كەلىپ ەرتىپ ادەيى دەپ، بولسىن كۋا قويانداردى مىنا

 مۇنى ەستىگەن سوڭ:
 ىرعاناس امالىن دا تاعى قويان ايالكەر ءسويتىپ،. بەرەدى قويا بوساتىپ قوياندى ايۋ اڭقاۋ دەپ، –..ما؟ سوالي ا، –

 .ەكەن
 . تاپقىر قويان110

 اڭداردىڭ پاتشاسى ارىستان بايگە جارياالپتى. ءبىر قازان سۋدى قايناتتىرىپ قويىپ:
 .قويىپتى شارت دەگەن – بەرەمىن، سىيلىق كوپ قويسا، ءىشىپ كىم سۋدى وسى –

 ىشۋگە باتىلدارى بارماپتى. اڭدار بىرىنەن سوڭ ءبىرى كەلىپ، قانشا وجەتتەنسە دە، قايناپ تۇرعان سۋدى
 قىزىل شوقتا تۇرعان قازاندى كوتەرىپ االدى دا:-ەڭ سوڭىندا قويان كەلىپ، قىپ

 .قارايدى جاعىنا-جان دەپ – كورەمىن، جاقسى وتە ءىشۋدى ىستىقتاي –
 .اڭتارىلىپ اڭدار دەيدى – عوي، ىشە ەندەشە –

 اڭداردى جاعاالي ءجۇرىپ:قاتار ءتىزىلىپ تۇرعان -ۇزاق قاز-قويان ۇزىننان
 .شىعادى كورسەتىپ باسىنا-باس دەپ، –ستارىم، مىناۋ، ىستىق سۋ. كوزدەرىڭمەن كورىڭدەر، دو مىنەكي، –
ءسويتىپ، قويان اڭداردى باسىنان اياعىنا دەيىن اراالپ شىققانشا، قازانداعى سۋ سۋىپ قاالدى. سول كەزدە قويان  

 ىرىپ ساالدى. شوشىنعان اڭدار اۋىزدارىن اشىپ، كوزدەرىن جۇمىسادى.اق كوتەرىپ، ءسىم-سۋدى باسىنا ءبىر
 كوپ سىيلىقتار بەرگىزىپ:-ال الدانعان ارىستان پاتشا قويانعا كوپ

 .ماقتاپتى دەپ –! ەر ناعىز مىنە، –
 . كوجەك111
ان كەزدە شىقق ءبىر قوياننىڭ جالعىز كوجەگى بار ەكەن. سۋجۇرەك، قورقاق بولىپتى. سوندىقتان ەنەسى سىرتقا 

ەسىكتى جاۋىپ، بەكىتىپ جۇرەدى ەكەن. جاتاعىندا جالعىز قالعان كوجەك ءبىر بۇرىشقا تىعىلىپ، قورىققاننان قالشىلداپ 
 وتىراتىن ادەتى بولىپتى.

 ءبىر كۇنى ەنەسى ۇزاق كەشىككەن سوڭ، كوجەك قارنى اشىپ، سىرتقا شىعادى دا، توعايعا قاراي بەت االدى. 
 دىنان ءبىر تىشقان شىعا كەلەدى دە:سول كەزدە ال

 .جىبەرىپتى جىالپ تۇرىپ، قالشىلداپ بىلمەي، ايتارىن نە قويان. سۇراپتى دەپ –قايدا باراسىڭ؟  –
 .كەلىپتى زورعا ءتىلى دەۋگە –...جوق اپام –
 .سالىپتى شىعارىپ تامان ءارى كوجەكتى قورقاق تىشقان دەپ، – شىعار، جۇرگەن ىشىندە توعايدىڭ مىنا –

 كوجەك بۇگەجەڭدەي باسىپ، ءارى قاراي كەتىپ بارا جاتسا، قارسى الدىنان تۇلكى ۇشىراسىپتى.
 سىلتەر نءجو دا بۇل سوڭ تيىسپەگەن وزىنە تىشقان. اينالدىرىپ سوزگە تۇلكى سۇراپتى دەپ – باراسىڭ؟ قايدا –

 :كوجەك ويالعان دەپ
 .باستاپتى الدارقاتا جىلماڭداپ، تۇلكى. ايتىپتى شىنىن دەپ، – بارامىن، اپاما –
 .الداپ دەپتى –ۇيىنە كەتتى عوي،  اپاڭ –
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 ارتىنا جالتاقتاي قاراي، ءۇيىنىڭ قاي جاقتا قالعانىن ايىرا الماي، جىالپ تۇرىپ، تۇلكىدەن:-كوجەك الدى
 .ءوتىنىپتى دەپ – جىبەرشى، كورسەتىپ ءۇيىمدى ماعان –
 .ادىمداپ ىلگەرى سۋماڭداي تۇلكى دەپتى –! ەر سوڭىمنان وندا –

كوجەك بۇگەجەڭدەپ، تۇلكىنىڭ سوڭىنان ىلەسىپتى. سودان اڭقاۋ كوجەكتى ءوزىنىڭ ۇيىنە ەرتىپ اكەپ، ىشكە 
 كىرگىزەدى دە، ەسىكتى بەكىتىپ قويادى.

 ننانقاقورىق. ساقىلداتادى ءتىسىن دە، دەيدى – جەيمىن، سەنى مەن. المايسىڭ قۇتىال قاشىپ ەشقايدا ەندى –
 .قالمايدى قۇتى-زارە كوجەكتىڭ

 .ەڭىرەپ زار كوجەك جالىنادى دەپ –اعاتاي!.. بوساتشى، –
كوجەكتىڭ جالىنىشتى ءۇنىن، تۇلكىنىڭ زىركىلدەگەن داۋسىن ەستىپ، تۇلكىنىڭ ۇيىنە قاسقىر كىرىپ كەلىپتى. 

 ءبۇرىسىپ، قالشىلداپ تۇرعان كوجەكتى كورىپ:
 دى تۇلكىگە.اقىرا دەپ – سىيالمادىڭ؟ ماعان نەگە كوجەكتى تۇرىپ بىلە ەكەنىمدى اش مەنىڭ –

بىرى ايبات شەگىسىپ، الىسا كەتەدى، توبەلەس باستاالدى. وسى ارپالىس -سوندا تۇلكى مەن قاسقىر تاالسىپ، بىرىنە
ڭ قانىن ءبىرىنىكەزىندە كوجەك زىپ بەرىپ سىرتقا شىعادى دا، قاشا جونەلەدى. اسقا تاالسقان تۇلكى مەن قاسقىر 

 ءبىرى جاالپ، قاال بەرىپتى.
 . كوجەك112

 باياعى زاماندا كوپ اڭ ءبىر قالىڭ ورماندى مەكەن ەتكەن ەكەن. تەرىستىكتەگى
اششى كولدىڭ سۋىن ىشۋگە اڭسارى اۋعان ءبىر الق تەكە مەن ءبىر توقتى قوشقار سول جاققا بارا جاتىپ ءبىر كارى 

 بەرى اۋزى قىزىلعا تيمەگەن قاسقىر الق تەكەمەن توقتى قوشقاردى كورگەندە: قاسقىرعا كەز بولىپتى. كوپتەن
 ما، بوالر كورىم جاقسى مۇنداي قالعاندارىڭ كەلە شاعىمدا اشىققان –

 .دەپتى –ەندى مەن سەندەردى جەيمىن! 
 قاسقىردىڭ سول ءسوزىن ەستىگەن الق تەكە مەن توقتى قوشقار قورىققانىنان

 قىالرىن بىلمەپتى. تەك داتكە قۋات دەگەندەي:قالشىلداپ نە 
سۋ ىشپەگەنىمىزگە ۇزاق كۇندەر بولدى، دەنەمىزدە ساۋدىراعان سۇيەكتەن باسقا ەشتەمەنىڭ جوق  اششى ءبىزدىڭ –

ەكەنىن كورىپ تۇرسىز، ونان دا قازىرشە سابىر ەتىڭىز، ءبىز كولگە بارىپ اششى سۋعا قانىپ، سەمىرىپ قايتايىق، 
 .جالىنىپتى دەپ –جەڭىز،  سونان سوڭ

 بۇل دا تابىلعان اقىل ەكەن، اششى سۋ ءىشىپ سەمىرگەننەن كەيىن جەسەم، ەتى
 ءتىپتى دە ءدامدى بوالر دەپ ويالعان قاسقىر وزەن جاعاسىنداعى ءبىر قارا اعاشتىڭ تۇبىندە والردى كۇتپەك بولىپتى. 

 ەن توقتى قوشقاراششى سۋ ءىشىپ ابدەن سارىقتارىن باسقان سوڭ الق تەكە م
قايتا قايتىپتى. والر جول بويىندا بىرەسە جىالپ، بىرەسە كۇلىپ كەلە جاتىپتى. جاساڭ جازىقتا اسىر سالىپ جۇرگەن 

 ءبىر قويان والردىڭ بۇل ارەكەتىن كورىپ تاڭىرقاپ:
 كەلەسىڭدەر قۋانىپ الدە مە؟ كەلەسىڭدەر شەگىپ قاسىرەت-قايعى ەكەۋىڭ –

ىر دەيىن دەسەم جىاليسىڭدار، قايعىلى دەيىن دەسەم كۇلەسىڭدەر، ەكەۋىڭ قااليشا سويتەسىڭدەر؟ مە؟ قۋانىپ كەلە جات
 :قوشقار توقتى مەن تەكە الق. سۇراپتى دەپ –
 جاتقان كەلە دەپ ىشەيىك سۋ اششى بارىپ جاعاالۋىنا كول ءبىز –

جولىمىزدا جىرتقىش قاسقىرعا تاپ بولدىق. ول ءبىزدى جەمەكشى بولدى. سونان ءبىز وعان اششى سۋ ءىشىپ سەمىرىپ 
جالبارىندىق، اقىرى ونى كوندىردىك. ءقازىر ول وزەن جاعاسىنداعى ءبىر قارا -قايتا ورالعانىمىزدا جەڭىز دەپ جالىنىپ

سوعان تاماق بولعالى بارا جاتىرمىز، ەندەشە ءبىز جىالماي كىم اعاشتىڭ تۇبىندە ءبىزدى توسىپ وتىر. ءبىز ەندى 
 تى.دەسىپ –جىاليدى؟ ال كۇلۋىمىزدىڭ سەبەبى اششى سۋ ىشكەن سوڭ كۇلەمىز، 

 مۇنى ەستىپ مۇرتىن سيپاعان كوجەك:
 مەن بۇزباڭىزدار، كوڭىلدەرىڭىزدى قايعىرىپ بوال بۇعان سەندەر –

 شىنجىر ول سونان. دەپتى –. سەندەر وسى ارادا ءبىراز توسا تۇرىڭدار، سەندەردى قۇتقارۋدىڭ امالىن تابامىن
 لىپتى.جونە جۇگىرە وباعا ءبىر جازىلعان دۇعالىق جانىنداعى كوپىردىڭ

 كوپ كەشىكپەي دۇعالىق جازىلعان وبادان قولتىعىنا جارتى تاباق
 سالىپتى. سونان والردىڭ قۇالعىنا الدە نەنىقىزىل قاعاز قىسىپ، كوجەك قايتا ورالىپ، ونى الق تەكەنىڭ ۇستىنە 

 ايتىپ سىبىرالپتى. والر بۇعان ماقۇل بولىپ باستارىن شۇلعىسىپتى.
 والر ءوزارا كەلىسىپ بولعان سوڭ كوجەك الق تەكەنى ءمىنىپ، توقتى قوشقاردى
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ىنا دا وتىرعان قارا اعاشجۇرە ءبىر قىدىرۋ ۋاقىتتان كەيىن، قاسقىردىڭ كۇتىپ -ەرتىپ ءجۇرىپ كەتىپتى. والر جۇرە
تاياپتى. كوجەك باجىرايا قاراسا قاسقىردىڭ كوزدەرى قانتاالپ كەتكەن ەكەن، وسى كەلگەن ۇشەۋىن بىردەي جۇتىپ 

 جىبەرەتىندەي بولىپ وتىرسا كەرەك. سونان تاپ بەرىپ ۇلگىرگەنشە كوجەك:
 قوشقار توقتى. ەتىپتى ساڭق دەپ –! اكەل بۇيرىعىن حاننىڭ توقتىم، –

 كوجەككە سۋرەتتى قاعازدى قوس قولداي ۇسىنىپتى. كوجەك ونىڭ شيىرشىعىن جازىپ وقىعان بولىپ:
 ننىڭ تەرىسى دە جۇزگەقابىال تولىپتى، جۇزگە تەرىسى جولبارىستىڭ –

 دەپ –تولىپتى، قاسقىردىڭ تەرىسى توقسان توعىز ەكەن، توقتىم ۇمتىل، اناۋ قاسقىردى دەرەۋ ۇستاپ اكەل، 
 .داۋىستاپتى

قاشا -كوجەكتىڭ بۇيرىعىن ەستىگەن قاسقىر قورىققانىنان جالت بەرىپ قاشا جونەلىپتى. قاسقىر قۇنىپەرەن بولىپ قاشا
سپىرىن كورگەن كە-ءبىر تاۋ باسىنا كەلگەندە، قارسى الدىنان ءبىر تۇلكى كەز بوال كەتىپتى. قاسقىردىڭ مۇنداي كەيىپ

 تۇلكى:
 ەكى ونى كەلەسىز، قۋىپ نەنى بولىپ قۇنىپەرەن وسىنشاما قاسەكە، –

 .دەيدى –جاقتاپ ۇستاپ الساق بولماي ما؟ 
 ءارى قورقىپ، ءارى شارشاپ تيتىقتاعان قاسقىر القىنعانىن ارەڭ باسىپ: 
 ەرتكەنى قاسىنا تەكە، – مىنگەنى استىندا كەلىپتى، ۇلىق ءبىر جاقتان تاۋ –
 ابىالننىڭق تولىپتى، جۇزگە تەرىسى جولبارىستىڭ ول. وقىدى بۇيرىعىن ىڭحانن ول جەردەن كورگەن مەنى قوشقار، –

ى. ردى مەنى ۇستاۋعا جۇمسادقوشقا دە، دەدى ەكەن توعىز توقسان تەرىسى قاسقىردىڭ. تولىپتى جۇزگە دە تەرىسى
ەگەر وسى جۇيرىكتىگىم ەس قاتپاسا، الدەقاشان تەرىم سىلىنىپ، سول ۇلىقتىڭ قانجىعاسىنا بوكتەرىلگەن بوالر ەدىم، 

 .دەيدى –
 تۇلكى قۇيرىعىن بۇلعاقتاتىپ، قاسقىرعا جۇباتۋ ايتادى:

 حايۋان اساتىن كۇشى اقىلدى، ەكەۋمىزدەن ورماندا جىنىس وسى –
 .دەيدى –ن بولسىن! والردى ماعان كورسەتىڭىز، امالىن تاۋىپ ۇستاپ جەيمىز، قايدا

 قاسقىردىڭ جۇرەگى ورنىنا تۇسە قويماعان ەدى، ونىڭ ۇستىنە تۇلكىدەن
بۇرىن بىرنەشە الدانىپ قالعانى بار، سوندىقتان ول بىردەن ريزالىق بىلدىرمەيدى. قاسقىردىڭ جاۋاپ بەرمەي كۇرمەلىپ 

 ن سەزگەن قۋ تۇلكى:تۇرعان سەبەبى
 سەنبەسەڭىز سوزىمە بۇل ەگەر الدامايمىن، استە ءسىزدى جولى بۇل –

 .ۇسىنادى قاسقىرعا قۇيرىعىن دەپ –بىرىمىزدىكىنە بايالپ، بىرگە جۇرەيىك، -قۇيرىعىمىزدى بىرىمىز
 بىرىنىكىنە بايالپ العان قاسقىر مەن تۇلكى-ءسويتىپ، قۇيرىقتارىن بىرى 

باسىپ، ەتەككە تۇسەدى. ماناعى قاراعايدىڭ تۇبىنە كەلگەندە قاسقىر ءوزىن قوشقارعا ۇستاتپاقشى اياقتارىن اڭدي 
 بولعان كوجەكتى اناداي جەردەن جازباي تانىپ، تۇلكىگە:

 .دەيدى –قوشقاردى ەرتىپ، تەكەگە مىنگەن تورەنى كوردىڭ بە؟ بىزگە قاراي ۇمتىلدى، بىلەم! 
ەمەس، كوجەك ەكەنىن تانىعان تۇلكى ميىعىنان كۇلەدى. ءبىراق بۇل سىردى  تەكەگە ءمىنىپ كەلە جاتقان تورە

قاسقىرعا ايتپايدى. ول قاسقىردى الداپ جولعا سالىپ، بۇالردى ءوزىم وڭاشا جەپ ءبىر تويايىن دەپ ويالعان ەدى. 
 ءسويتىپ، ول قاسقىردى الداۋدىڭ امالىن قاراستىرىپ تۇرعاندا، اقىلدى قويان:

 ، قاسقىردى ۇستاپ اكەلىپ ۇلكەن قۇرمەت ءبىلدىردىڭىز، بۇگىنامىرز تۇلكى –
 دەپ داۋىستايدى. -كەشتە قاسقىر ەتىن تويا جەپ، ارپا اراعىن ءىشىپ بوجيمىز ءالى، 

 –تۇلكىگە ونسىز دا سەنبەي كەلە جاتقان قاسقىر كوجەكتىڭ ءسوزىن ەستىسىمەن 
قاشىپ، كوپ جەرگە بارادى، تۇلكى سۇيرەتىلىپ ولەدى.  اق جالت بەرىپ زىتا جونەلەدى. ول سول قاشقاننان مول

ولگەن تۇلكىنىڭ تىستەرى اقسيىپ كەتەدى. قاتتى شارشاعان قاسقىر انتەك دەم االيىن دەپ ارتىنا بۇرىالدى، ول 
 تۇلكىنىڭ ىرسيىپ تۇرعان تىستەرىن كورىپ:

 جازدادىڭ، سىلىتا تەرىمدى الدادىڭ، دوسىڭدى بوال قۇلقىنىڭا ءوز سەن –
 ككەكۇدى دەگەن الدانارمىن تاعى تۇلكىگە. اشۋالنادى دەپ –ەندى ول از بولعانداي، نەمەنەگە ىرسيىپ كۇلەسىڭ؟ 

 كوزى قىنىپ،ال ابدەن ول سونان. جونەلەدى زىتا دا تاعى قاسقىر جيعان بويىنا قايراتىن بار قوسىلىپ، اشۋ وسى تاعى
 جىعىلىپ ءجانتاسىلىم بەرەدى. مۇزە-سۇزە اعاشتى ءبىر ەكپىنىمەن ءوز قاراۋىتىپ،

 . سىلدىرماقتى كوجەك113
بار ەكەن دە جوق ەكەن، اش ەكەن دە توق ەكەن، الىس ءبىر تەڭىزدىڭ جاعاسىندا، ءبىز جاق بەتىندە ەمەس، ارعى 
جاعىندا ءبىر قوياننىڭ كوجەگى ءومىر سۇرەدى ەكەن. سول كوجەكتىڭ ءبىر سىلدىرماعى بار ەكەن. سىلدىرماعىن 
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سىلدىرالتىپ ويناۋدى اسا ۇناتادى ەكەن. كۇندەردىڭ بىرىندە سول كوجەك تاماقتانۋ ءۇشىن كەڭ داالعا، مايسالى 
جايىلىمعا شىعىپتى. كوڭىلى تازا كوجەك سىلدىرماعىمدى جوعالتىپ المايىن دەپ، ءتىپتى االسا، بويى ءبىر قارىس، 

ارنىن ءشوپتىڭ اراسىنا زىتىپ كىرىپ كەتىپتى. ءبىراز ءجۇرىپ، ق تاربيعان ءبىر اعاشتىڭ باسىنا ىلە سالىپتى دا، قالىڭ
تويعىزىپ، اينالىپ كەلسە، باعاناعى االسا، تاربيعان كىشىگىرىم اعاشى سەرەيىپ، بيىكتەپ ءوسىپ كەتىپتى. جاس كوجەك 

اماسى رىپ الۋعا شسىلدىرماعىن الماق بولىپ، قانشا ارەكەت جاساعانمەن، بوي جەتپەي، ابدەن ىزاالنىپتى. اشۋ شاقى
 كەلمەيتىنىن بىلگەن كوجەك اعاشتىڭ وزىنە قاراي ءيىلۋىن سۇراپتى.

 سوندا اعاش:
 وشەمەتق ءيىلىپ، ءۇشىن الۋ سىلدىرماعىڭدى سەنىڭ جەتەر، دە يىلگەنىم امالسىز الماي، بەرە توتەپ جەلگە دولى –

 .ماڭعازدانىپ دەپتى – جوق، جايىم ەتەر
 بالتاعا ايتادى:سوندا وتىن كەسەتىن 

 !جاتىر ەرمەيب كوتەرىپ جوعارى سىلدىرماعىمدى مەنىڭ! تاستاشى كەسىپ اعاشتى ءبىر انە! بالتاجان بالتاباي، بالتا، –
 دا، عىنشىبى جاس. قالدىم وبالىنا كەسىپ، اعاشتى تاالي سياقتى ول سەبەبى المايمىن، كەسە اعاشتى ول جوق، –

 .ول دەيدى –ن دە قىرقىپ، ءجۇزىم قايىرىلىپ قالدى، ميۋاسىمە تۇرعان ءپىسىپ ءتىپتى دا، جۋانىن
 مۇنى ەستىگەن كوجەك قاتتى وكپەلەپ، جولمەن كەتىپ بارا جاتىپ، ۇلكەن ءبىر قارا تاسقا جولىقتى دا:

 اعاش. تىرجا كەسپەي اعاشتى قويشى، ەتىپ وتپەس قايىرىپ، ءجۇزىن بالتانىڭ ءبىر انە! تاس قاتتى تاس، تاس، –
 .دەپتى –ىلدىرماعىمدى بەرمەي جاتىر، س مەنىڭ بولسا

 تاس تا بالتانىڭ بەرگەن جاۋابىن قايتاالپتى.
ودان سوڭ تاستى اعىزىپ كەتشى، تىلەگىمدى ورىندامادى دەپ، ايداالدا اعىپ جاتقان سۋعا دا جالىنىپتى. سۋ دا بالتا 

 مەن تاستىڭ جاۋابىن قايىرىپتى.
راسى تاۋسىلىپ، نە ىستەرىن بىلمەي تۇرعان شاقتا، اسپان الەمىنىڭ بۋىرقانعان سويقاندى ابدەن شاماسى قۇرىپ، شا

 تۇيقى بولىپ، ىزىلداپ كەلىپ قاپتى.-جەلى ۇيقى
 .سۇراپتى دەپ – قاالي؟ ءمانى وتىرۋىڭنىڭ مۇڭايىپ جىالپ، ساعان؟ بولدى نە كوجەگىم، ال، –

 كوجەك:
ىرماعىمدى بەرمەي جاتىر. بالتاعا ايتسام، اعاشتى سىلد كەتىپ، ءوسىپ سورايىپ بىردەن اعاش كىشكەنە ءبىر انە –

 .ەپتىد –كەسپەدى، تاس بالتانى وتپەس ەتپەدى، سۋ تاستى اعىزىپ اكەتپەدى، سوعان زىعىردانىم قايناپ تۇر، 
 بۇرقاسىن دەپ – تيگىزەيىن، پايدامدى ءبىر ەكەن، كوجەك ءوسپىرىم جاس –

ش باسىن ءيىپتى. قۇيعىتىپ شاۋىپ بارعان كوجەك، سىلدىرماعىن الىپ، جەلگە راحمەت جەل قاتتى ءبىر كۇشپەن اعا
 ايتىپتى. كوجەك قۋانعانىنان سىلدىرماعىنىڭ سىلدىرىن جەلگە قوسىپ، ۇيىنە قاراي جوسىتا جونەلىپتى.

 . قوياننىڭ تورەلىگى114
رىپ نا بايقاماي ءتۇسىپ كەتىپتى. ول قانشا اءبىر اش قاسقىر نۋ ورماندى تىمىسكىلەپ ءجۇرىپ، اڭشىنىڭ قازعان ورى 

 تالسا دا، وردان شىعا الماي بار داۋسىمەن:
 دەس كەزدە، وسى. ساالدى ايقاي دەپ –! قۇتقارىڭدار! قۇتقارىڭدار –

 بەرگەندە، بۇل اراعا ءبىر ەشكى كەلە قالىپتى. ونى كورگەن قاسقىر:
 امشاع-باال ءسارى، ءبىر ولسەم مەن ەشكى، قايىرىمدى كور قۇتقارا مەنى –

 :ەشكى سوندا. بەرىپتى قويا ەڭىرەپ دەپ –اشتان قىرىالدى عوي، 
 .دەپتى –! جوق جايىم ارانداتار ءوزىمدى دەپ، قۇتىلدىرام سەنى اتاما، –

 قاسقىر:
 .دەپتى –! ىشەيىن سۋ-انت تيىسپەۋگە ەندىگارى قۇتىلدىرساڭ، مەنى –

 قابىرعاسى قايىسقان ەشكى ءبىرجالبارىنعانىنا  -قاسقىردىڭ جالىنىپ
 ارقان تاۋىپ اكەلىپ، ءبىر ۇشىن ءوز مۇيىزىنە بايالپ، تاعى ءبىر ۇشىن ورعا تاستاپ قاسقىردى شىعارىپ الىپتى.

ەركىندىككە قولى جەتكەن سوڭ، قاسقىردىڭ نيەتى بۇزىلىپ، ەشكىنى جەگىسى كەلىپتى. ءبىراق ول ەشكىگە بىرەر 
 ىپ:اۋىز ءتىل قاتۋدى ءجون كور

سەن مەنى وردان الىپ شىقتىڭ، ونىڭا راقىمەت، ءبىراق ەندى اشتىقتان ولەتىن سياقتىمىن،  ەشكى، قايىرىمدى –
 .دەپتى –جاقسىلىقتى تۇبىنە جەتە قىل، 

 .ەشكى دەپتى –! ەدىڭ پە ىشپەپ سۋ-انت دەپ تيىسپەيمىن ەندىگارى –
 شىعارايىن، قولدان قايتىپ سەنى تۇرسام، جان جارالعان جەۋگە ەت مەن –
 قاسقىر. دەپتى –
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 ءبىر تۇرعاندا قىسىلىپ بىلمەي قۇتىالرىن قاالي قاسقىردان ەشكى –
 قويان كەلە قالىپتى، ەشكى وعان:

 .دەپتى –! ايتىڭىزشى تورەلىگىڭىزدى ىسكە ءبىر مىنا قويان، اقىلدى –
 قويان قاسقىر مەن ەشكىنىڭ ايتقاندارىن ەستىگەن سوڭ:

 بىراق مەن سەندەردىڭء ەكەن، قيسىندى سوزدەرىڭ ەكەۋىڭنىڭ ءار –
ايتقاندارىڭا سەنىڭكىرەمەي تۇرمىن، ەكەۋىڭ ءىستىڭ بارىسىن ماعان قايتادان ىستەپ كورسەتىڭدەر، مەن ءوز كوزىممەن 

 ەشكىگە، ءارى ءتۇسىپتى، سەكىرىپ قايتا ورعا قاسقىر سونان. دەپتى –كورىپ، ودان كەيىن تورەلىگىمدى ايتايىن، 
 ىسىنشا ايقايالپتى. قويان وردىڭ اۋزىنا تامان كەلىپ، قاسقىرعا:باياع دەپ كور قۇتقارا مەنى

 سويىلىن اڭشىنىڭ ەندى. سۇمپايى سىيالعان جاماندىق جاقسىلىققا –
 .دەپتى –كۇتىپ، وسى ارادا جات، 

 كەتىپتى. ءسويتىپ، بالەدەن قۇتىلعانىنا قۋانعان ەشكى قويانعا ىلەسىپ، ءوز جونىنە 
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ەرتەدە ءبىر قويان مەن ءبىر ارىستان ىرگەلەس جاقىن تۇرىپتى. والر كورشى وتىرسا دا، ءبىر ارىستان استامشىلىق 
ىستەپ، قوياندى ءوز بويىنا توعىتپاي، امسە الىمجەتتىك جاساپ، ونى شىرقىراتىپ جۇرەدى ەكەن. قويان ونىڭ 

 ان ءوشىن الۋدىڭ قازانىن اسىپتى. ول ءبىر كۇنى ارىستانعا:قورلىعىنا شىداماي، ود
 مەنىمەن» ول بولدىم، كەز حايۋانعا ءبىر سياقتى ءوزىڭىز قۇددى! اعا ەي، –

الىسا االتىن جان تابىال ما؟ ەگەر تابىلسا، ماعان ەرتىپ كەل، مەنىمەن الىسۋعا شىداماسا، مەنىڭ اياعىما جىعىلىپ 
م قاينادى. ول سۇمپايى ەشكىمدى كوزىنە ىلەتىن زىعىردانى سوزىنە كوپىرمە ونىڭ دەدى، –، «قىزمەتىمدە بولسىن

 .دەيدى –ەمەس! 
 :قويان. ارىستان دەيدى – با؟ ايتپادىڭ مەنى وعان –
 .شۇيىرەدى تاناۋىن اق-ايتۋىممەن ءسىزدى مەن ەكەن، بولعانداي دا ايتسام –
ءتىپتى قۇالققا تۇرپىدەي تيەتىن كەساپات سوزدەر ايتتى. ول ماعان اتقوسشى بولۋعا جارامايدى دەگەنىن قايتەرسىڭ!  
 .دەدى –
 :ىزاالنىپ ارىستان شيرىققان دەيدى – جەردە؟ قاي جەردە؟ قاي ول –

 ۇسقاپ:جەردەن سول قۇدىقتى نسونان ول ارىستاندى تاۋدىڭ ارت جاعىنداعى شىڭىراۋ قۇدىققا ەرتىپ كەلىپ، انادايتىن 
 .دەيدى - كەتتى، ءتۇسىپ ىشىنە انانىڭ –

ارىستان قۇدىقتىڭ اۋزىنا كەلىپ، ۇڭىلە قارايدى دا، قۇدىق ىشىنەن ءبىر ارىستاننىڭ وزىنە تەسىلە قاراپ تۇرعانىن 
ىپ ەدى، ول دا تۇكسيكورەدى. ارىستان وعان اقىرىپ قاالدى. ول دا بۇعان اقىرادى. ارىستان تۇكسيىپ ءجۇنىن ۇرپيت

ءجۇنىن ۇرپيتەدى. ارىستان ءتىسىن اقسيتىپ ايبار شەكسە، ول دا ءتىسىن اقسيتىپ ايبار شەگەدى. مۇنى كورىپ 
اشۋالنعان ارىستان بويىنداعى بار قايراتىن بويىنا جيىپ قۇدىققا قارعيدى. ءسويتىپ، استام ارىستان قۇدىققا ءتۇسىپ 

 تۇنشىعىپ ولەدى.
 قاسقىر . قويان مەن116

 وزەن جاعاسىنداعى تاستاقتا ءبىر قويان كوپ شومشەك تەرىپ اكەلىپ وتتى
مازداتا جاعىپ، وعان ەندى جىلىنايىن دەي بەرگەندە، وزەننىڭ جوعارعى جاعىنان اياعىن سۇيرەتە باسىپ كەلە جاتقان 

ونان دە جازباي تانىپتى. س كوكجال قاسقىردى كورىپتى. ونىڭ وتكەن جولى سۇر كوجەكتى جەگەن قاندى اۋىز ەكەنىن
ول وزىنشە ساقتىق ەتىپ، ونان قۇتىلۋدىڭ امالىن دا تاۋىپ ۇلگىرىپتى. كوكجال وزىنە جاقىنداپ كەلگەنشە، ول 
اتەيگە قۇيرىعىن وتقا قىزدىرىپ، ونان سوڭ وزەندەگى مۇزعا جۇگىرىپ بارىپ وتىرىپ، بۇل ارەكەتىن ءبىرقانشا رەت 

 قايتاالپتى.
 ىن كورىپ تاڭدانعان كوكجال:قوياننىڭ قىلىع

 :قويان. سۇراپتى دەپ – قايتكەنىڭ؟ بۇل! قويان ەي، –
 .دەپتى –مەن ماڭگى ولمەۋ ءۇشىن جاتتىعىپ جاتىرمىن،  –

 بۇل ءسوزدى ەستىگەن سوڭ قاسقىر قوياندى جەۋ نيەتىنەن قايتىپ، ونان وسى
 كەتىپتى.جاتتىعۋ جولىن ۇيرەتىپ قويۋدى تاالپ ەتىپتى. قويان وعان كونە 

 مۇزعا سوڭ ونان قىزدىرۋ، وتقا قۇيرىقتى الدىمەن – جولىم مەنىڭ –
بارىپ وتىرۋ، مۇنى ون نەشە رەت قايتاالسا بولدى ءبىراق بۇل بارىستا قۇيرىقتى ءجىتى قىزدىرۋعا، مۇزعا كوبىرەك 

 .قاپتالدايدى اققاج تاۋ شىعىپ، سىتىلىپ دەپ –وتىرۋعا تۋرا كەلەدى، ايتەۋ وسىعان باسا ءمان بەرەرسىڭ، 
 قاسقىر قوياننىڭ ايتقانى بويىنشا قۇيرىعىن وتقا قىزدىرىپ، ونان سوڭ،
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مۇزعا كەلىپ شوقايىپ وتىرادى، ىستىق قۇيرىق تيگەن مۇز ەرىپ شۇڭقىرالنادى، ونان كەيىن قايتا قاتىپ، قاسقىردىڭ 
ول  اپ قالعان قۇيرىق شىقپايدى، سونانقۇيرىعىن مىقتاپ ۇستايدى. كەيىن قاسقىر ورنىنان تۇرايىن دەسە، مۇز ۇست

جۇلقىنىپ ءجۇرىپ، ءجۇنىن، تەرىسىن جۇلدىرىپ زورعا دەگەندە قۇيرىعىن شىعارىپ االدى. بۇل كەزدە تاۋدىڭ جۋان 
 ورتاسىنا بارىپ ۇلگەرگەن قويان قاسقىردىڭ ماسقارا ءحالىن كورىپ، ءماز بوالدى. ءتىپتى كۇلىپ تە جىبەرەدى.

ارىپ العان قاسقىر قويانعا قاتتى ىزاالنىپ، ونى جەيىن دەپ توڭىرەگىنەن ىزدەيدى. سونان قۇيرىعىن ارەڭ شىع
قوياننىڭ تاۋدىڭ بوكتەرىندە ءبىر نارسەنى بەتى مەن كوزىنە جاعىپ وتىرعانىن كەنەت كوزى شالىپ قاالدى. ءسويتىپ، 

 اق دۇرسە قويا بەرىپ:-ا كەلەجاراقاتىنىڭ اۋىرعانىنا دا قاراماي، قويانعا ۇمتىالدى. قوياننىڭ قاسىن
 –اۋ! -مەي قويماسپىنجە سەنى! ەكەنسىڭ اق-اسقان الىڭنەن نەمە، سىلىمتىك –

 دەيدى زىلدەنە.
 قويان بايسالدى كەسكىن كورسەتىپ:

 سوڭ وتپەگەن ابدەن قىزۋ قۇيرىعىڭا كور، ۇشقاالقتىعىڭنان ءوزىڭنىڭ ونى –
 .دەيدى –قاتىپ قالعان عوي، 

 قۇيرىعىن ۇزاق قىزدىرماعانىن ەسىنە الىپ، رايىنانقاسقىر ءوزىنىڭ 
 قايتىپ جۋاسىپ، مونتانسي قاالدى:

 بەتىڭە ءبىر نارسە جاعىپ جاتقانىڭدى كوردىم عوي ونىڭ نە؟
 .جەلىم سۇرمە جاققانىم بەتىمە –
 .قاسقىر دەيدى – بار؟ پايداسى نە ونىڭ –
 كوز قويان دەيدى – كۇشەيەدى، جانارى كوزدىڭ سۇرتسەڭ كوزگە جەلىمدى سۇرمە –

! اناۋ تاۋدىڭ باسىندا اسىر ساپ جۇرگەن قويانداردىڭ شىركىن پا –ۇشىندا بۇلدىراپ كورىنگەن بيىك تاۋدى مەڭزەپ، 
 .ايقايالپتى داۋرىعا دەپ –كىشىلى قوياندار جوسىپ ءجۇر. سانىنا سان جەتەتىن ەمەس، -اي! ۇلكەندى-كوبىن

تەسىلە قاراعان قاسقىر مۇنارالپ تۇرعان تاۋ شوقىسىنان باسقا نارسەنى كورە الماي دال  قوياننىڭ نۇسقاعان باعىتىنا
 بوالدى.

 .سۇرايدى دەپ – تۇرمىن؟ كورمەي نەگە ونى مەن جەردە؟ قاي جەردە؟ قاي –
 .قويان دەيدى – كورەسىڭ، قايتىپ تۇرساڭ، سۇرتپەگەن جەلىم كوزىڭە –

 كوزىمە جەلىم ءسۇرتىپ، الىستاعىنى»قاسقىردىڭ دەلەبەسى قوزىپ كەتەدى 
كورەتىن بولسام، قيانداعى قويان دا مەنەن قۇتىلمايتىن بوالدى عوي، مىنا قوياننان جەلىم جاعۋدى ۇيرەنىپ الىپ، 

 دەپ وياليدى. سونان ول قويانعا جاعاتسىپ:« كوزىم شىراداي جانعاننان كەيىن جەسەم دە كەش بولماس
 .جالىنادى دەپ – ۇيرەتىڭىز، ماعان ءادىسىڭىزدى وسى قويەكە، –
 پ ۇيرەنەجوندە ۇيرەتپەيمىن، سىزگە ەندى مەن! كورمەڭىز اتاي جوق، –

 .قويان شايقايدى باسىن دەپ –الماساڭىز، تاعى مەنى جازعىرىپ، ءوزىمدى جەپ قويارسىز! 
 شىن بولعانى، ۇيرەتسەڭىز ءادىسىڭىزدى وسى سەنىڭىز، ماعان ويتپەيمىن –

 ىنىرازىلىع قويان سوڭ جالبارىنعان-جالىنىپ كوپ ول قاسقىر، دەيدى –ىقىالسىممەن العىسىمدى جاۋدىرامىن، 
 ىلدىرەدى. قويان قاسقىرعا:ب

 سوڭ ونان جۇماسىڭ، تارس كوزىڭىزدى الدىمەن وڭاي، وتە ۇيرەنۋ ءادىستى بۇل –
جەلىمدى باتتاستىرىپ جاعاسىڭ، قانشا كوپ جاقساڭ سونشا جاقسى، سونان كوزىڭدى ەرتەڭىندە ءبىراق اشاسىڭ. 

 .دەيدى –سوندا قيانداعى الىستى كورەتىن بوالسىڭ، 
بۇنى ەستىگەن قاسقىر ءماز بولىپ، قويانعا بار العىسىن جاۋدىرتادى. سونان ول، ءبىر كوگال جەرگە بارىپ، كوزىن 

ۇمىپ الىپ، جەلىمدى الدىڭعى اياعىمەن كوزىنە بەتالدى جاعا بەرەدى، وسى تۇستا قويان سىتىلىپ شىعىپ، تارس ج
 بيىك تاۋدىڭ باسىنا شىعىپ االدى.

كەلەسى كۇنى تاڭەرتەڭ، كۇن ۇياسىنان شىعىپ جەر قىزارا باستايدى. ءبىراق كوزىن مىقتاپ جۇمىپ العان قاسقىر 
دىڭ سايراعان داۋسىنان عانا تاڭ اتىپ، كۇن شىققانىن ءبىلىپ، قۋانىپ كەتەدى دە ەشتەمەنى كورمەيدى، ول قۇستار

اۋ، قيانداعى كوكشە قوياندى قۇتقارماسپىن، ءالى، كوجەك سەن دە تۇرا -ەندى شالعايداعىنى كورەتىن قىراعى بولدىم»
 لو قالعاندىقتان، ابىسىپج كىرپىگى مەن تەرىسى كوز ءبىراق بوالدى، اشپاق كوزىن ويالپ دەپ –« تۇر بالەم!

 نااۋىرعانى كوزىنىڭ ول دا سوندا. وكىنەدى جەپ وپىق ىشتەي دەپ ەكەن مىقتاعان مەنى سوڭ، الماعان اشا كوزىن
ۇرىپ كوزىن زورعا دەگەندە اشادى. سونان ول تاۋدىڭ باسىندا جايباراقات كۇنگە ءج اعىزىپ قانىن تىرماالپ قاراماي،

 وتىرعان قوياندى كورىپ، وعان تۇرا ۇمتىالدى.قاقتالىپ شارباق توقىپ 
 قان كوزىن االيتىپ:-ابدەن اشۋالنعان قاسقىر، جالبىراپ ايعىزدانعان قان
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 بدەن ءوتتى، بۇگىنا قورلىعىڭ الدادىڭ، تاعى مەنى سەن. كوجەك سۇمپايى –
 .كىجىندى دەپ –سەنى جەمەي قويماسپىن، 

 ىڭ ىشىنە جايمەن ءتۇسىپ، قاننەنقويان توقىلىپ بىتەيىن دەپ قالعان شارباقت
 قاپەرسىز دوماالپ:-
 ءبىراق ەدىم، پا ايتپاپ الدەقاشان دەپ كورەسىڭ مەنەن الماساڭ، ۇيرەنە –

ايتقانعا كونبەي ۇيرەت دەپ ءوزىڭ جابىسىپ ەدىڭ، ەندى كەلىپ ماعان اكىرەڭدەيسىڭ، قانە، جەمەكشى بولساڭ 
 .دەيدى –كەلىپ جە! 

بىالي تۇرسىن، ءتىپتى شارباققا ءتۇسىپ الىپ دوماالپ جۇرگەنىن كورىپ تاڭدانعان قاسقىر بۇل  قوياننىڭ قورىقپاعانى
 ەندى نەمەنەگە جەتىلىپ ءجۇر ەكەن دەپ ويالپ:

 دەپ –انىڭنىڭ نە پايداسى بار؟ دوماالع الىپ، ءتۇسىپ شارباققا –
 سۇرايدى.

 رمايتىناۋى ەتىڭ كەيىن، جاتتىققاننان مۇنداي كوپ، پايداسى مۇنىڭ –
بوالدى، دەنساۋلىعىڭ كۇشەيەدى، تۇالبويعا قايرات توالدى، ءسويتىپ جولبارىس پەن ارىستان دا تەڭ كەلمەيتىن 

 قايتا نءسوزى كىدىرىپ انتەك قويان. دەيدى –بوالدى، دەنە شىمىرالنىپ، اتقان وق تا وتپەيتىن دارەجەگە جەتەدى، 
 جەمەكشى ىمەن جولبارىس ءبىر ءتۇنى كەشە ءبىتتى، كۇش كەرەمەت بويىما جاتتىققانىمنان ۇزدىكسىز» – ساباقتاپ

يجەدە نات ىپتى،ءتۇس ەتە «توپ» بارىپ الدىنا اڭشىالردىڭ ول جىبەردىم، القتىرىپ الىپ اياعىنان ەدى، تەبىتىپ بولىپ
 شىعا ىرىپسەك ىشىنە شارباقتىڭ ول سونان. قۇجىرالنىپ دەيدى –، «اڭشىالر مەرتىگىپ جاتقان جەرىنەن اتىپ الدى

 :تەبىتىپ قاسقىرعا دە كەلەدى
 ۇيرەتسەم ونەر قىلىپ، راقىم نەمە، جەكسۇرىن جاراسپاعان جاقسىلىق –
ەنىڭ س»ءوزىڭنىڭ ماجىندىگىڭنەن كورمەي، قايتا ايالنىپ ءوزىمدى جازعىراسىڭ عوي، شىركىننىڭ پىسىعىن!  

 مىقتى»: تونىڭكىرەي قاسقىرعا دەپ –، «ونەرگە جاتىلىپ، توسىپ وتىر ەدىم-كەلەتىنىڭدى ءبىلىپ، وسى ارادا كۇش
 .دەيدى – ،«ەتكىزەيىن توپ الدىنا اڭشىنىڭ كەل، بولساڭ،

 جان ارتىنا قاراي-نىڭ وكتەم سوزىنەن اينىعان قاسقىر جالماقويان
 ىعىستاپ:

 قويانعا كىدىرىپ از سونان. دەيدى – ەت، عاپۋ دولىلىعىمدى ساتتىك ءبىر تۋىس، –
 زىڭءو ۇيرەنەيىن، قويىپ كوڭىل جولى بۇل ەكەن، اق-جاقسى ءادىسىڭ بۇل سەنىڭ –ۇرداال ءبىر كوز تاستاپ، 

 .تاپجىلمايدى ورنىنان تۇرعان ۇندەمەي، قويان. دەيدى – ما؟ بوال ۇيرەت، تاعى
 تۋىس، اشۋالنباڭىز، تەزىرەك ۇيرەتىڭىز، مۇنان بىالي ءسوزسىز ادال دوس –

 :تۇرىپ ءبىراز قويان. قاسقىر جالىنادى دەپ –بوالمىن، 
 .سۇرايدى دەپ – جەيمىسىڭ؟ مەنى ەندى ما، قالدى كەلە ۇيرەنگىڭ تاعى –

 جان:-جالماقاسقىر 
 بۇل جولى ءسوزسىز جاقسى ۇيرەنەمىن، ەندىگارى جەۋگە ءداتىم بارمايدى، تەك

 .قاعىپ كولكەك قاسقىر دەيدى، –تەزىرەك ۇيرەتىڭىز! 
 مەن دەنەلىرەكسىڭ، سەن ەت، سابىر انتەك سەنەيىن، ساعان مەن جارايدى، –

 .ءبىلدىرىپ ريزالىعىن قويان دەيدى –ساعان ۇلكەن ءبىر شارباق توقىپ بەرەيىن، 
 قاسقىر شارباقتىڭ توقىلۋىن كۇتىپ سالپيىپ وتىرا بەرىپتى.

شارباقتى توقىپ بولعان سوڭ قويان قاسقىردى ونىڭ ىشىنە ءتۇسىرىپ، اۋزىن تارس بەكىتىپ تاستايدى. سونان سوڭ 
ىن، ونى دەمالدىرادى، ءارى قاسقىردى الدىمەن تەگىستەۋ جەرگە دوماالتادى. قاسقىر ونداعان رەت دوماالعاننان كەي

 وعان:
 ، سونان سوڭ انتەك تىنىستاپ الىپ،دومااليسىڭ رەت 32 دا تاعى جەردە سەن –

قۋاتىڭ ءتىپتى مواليادى، ءبىراق قۇالما قۇزدان دوماالپ -جاالما جارتاستىڭ ۇستىنە بارىپ دومااليسىڭ، سوندا كۇش
وماالعاننان كەيىن عانا، ونىڭ ورنىن ارەڭ تولتىرا االسىڭ، كەتىپ ءتۇسىپ جۇرمە، ءتۇسىپ كەتسەڭ، ءۇش ءجۇز رەت د

 .دەيدى –وسىنى ۇمىتپا، 
 –قاسقىر قوياننىڭ ۇيرەتۋى بويىنشا تەگىس جەردە دوماالپ بولعان سوڭ، قۇز 

 جارتاسقا قاراي دومااليدى. وسى كەزدە قويان قاسقىردىڭ قاسىنا كەلىپ:
 جاتتىعا ارادا تەز ڭبۇيتسە جاتىر، بولىپ باياۋ تىم دوماالۋىڭ –

 .دەيدى –المايسىڭ، مەن دەمەپ جىبەرەيىن، 
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ءسويتىپ، قويان دا ونى بار كۇشىمەن يتەرىپ دوماالتىپ جىبەرەدى، شارباق ىشىندەگى قاسقىر سول دوماالعان بويى  
 مىلجاسى شىعادى.-قۇزدىڭ باسىنان ۇشىپ كەتىپ، مىلجا

 . شۋدالى تورعايدىڭ ەرتەگىسى117
ىڭ ەشكى، ەشكى، مىنا توبىلعىن»شۋدالى تورعاي بار ەكەن. ول تورعاي كەلەدى دە ءبىر ەشكىگە ايتادى: ەرتەدە ءبىر 

 تويىپ جەپ ءشوپ كوك ءوزىم قويشى، ءتايىرى، وي،»: ايتادى ەشكى. دەيدى –، «بۇرشىگىن نەگە جەمەيسىڭ
: يتتىا كەلدى، قاسقىرعا ءبىر. تورعاي دەدى – ،«قايناتايىن سورىڭدى ايتىپ قاسقىرعا سەنى تۇر تۇرا». «تۇرسام

 :ايتتى قاسقىر. دەدى –، «جەمەيسىڭ نەگە ونى تۇر، ەشكى ءبىر جەردە مىنا»
 .دەدى – تۇرسام، تويىپ جەپ اساۋىن بايدىڭ ءوزىم ءجۇرشى، ارمەن –
: ىپكەل جىلقىشىعا. دەدى – ايتايىن، جىلقىشىعا سەنى تۇرساڭ، الماي كوتەرە ءىشىڭدى سەن تۇر، تۇرا ھا، –
 :تتىاي جىلقىشى. دەدى –، «مايسىڭال ۇرىپ نەگە ونى تۇر، قاسقىر ءبىر جەردە مىنا جىلقىشى، جىلقىشى،»
 .دەدى – جۇرسەم، بولىپ اۋرە الماي جيا جىلقىمدى ءوزىم ءجۇرشى، ارمەن –
 :ايتادى كەلدى، بايىنا. دەدى – ايتايىن، بايىڭا سەنى تۇر تۇرا بايعۇس، ءھام، –
ە ىپ ءجۇر، ونى نەگبول اۋرە جەگىزىپ قاسقىرعا توزدىرىپ، جىلقىسىن جىلقىشىالرىڭ جەردە مىنا باي، باي، –

 .دەدى – ،«وتىرمىن الماي كوتەرە ءىشىمدى تويىپ، اسقا وزىم»ء: ايتتى باي. دەدى –ۇرمايسىڭ، 
 جەردە مىنا ن،تىشقا تىشقان،»: ايتادى كەلىپ تىشقانعا. دەدى – جەسىن، ويىپ قارنىڭدى ايتايىن، تىشقانعا سەنى –

 ۇرشى،ءج ارمەن»: ايتتى تىشقان. دەدى –، «نەگە جەمەيسىڭ قازىسىن ونىڭ وتىر، الماي كوتەرە ءىشىن باي ءبىر
. دەدى – «ايتايىن باالدارعا سەنى تۇر، تۇرا». دەدى – ،«جۇرسەم الماي قازا ءىنىمدى ءوزىم ءجۇرشى، ارمەن

پ ۇرى نەگە ونى جاتىر، الماي قازا ءىنىن تىشقان ءبىر جەردە مىنا باالدار، باالدار،»: ايتادى كەلدى، باالدارعا
 .دەدى – ،«جۇرسەك ۇتىلىپ اسىعىمىزدان ءوزىمىز تۇر، ارمەن ارمەن،»: ايتتى باالالر. دەدى –، «المايسىڭدار

 :ايتادى كەلدى، شەشەلەرىنە. دەدى – ايتايىن، شەشەلەرىڭە سەندەردى –
 .ەدىد –سىڭ، ساباماي نەگە ونى ءجۇر، ويناپ اسىق وزدەرى جامىراتىپ، بۇزاۋدى باالالرىڭ بايبىشە، بايبىشە، –
 .دەدى – وتىرسام، الماي ساباي ءجۇنىمدى ءوزىم قويشى ءتايىرى، –
 :ايتادى جەلگە كەلدى،. دەدى – ايتايىن، جەلگە ءجۇنىڭدى سەنىڭ تۇر، تۇرا –
 بارىپ، جەل. دەدى – ۇشىرمايسىڭ، نەگە ونى وتىر، الماي ساباي ءجۇنىن قاتىن ءبىر جەردە مىنا جەل جەل، –

ىن ۇشىرادى. قاتىن باالسىن سابايدى، باال تىشقاندى ۇرادى، تىشقان بايدىڭ قازىسىن جەيدى. باي ءجۇن قاتىننىڭ
ۇرشىگىن جەيدى. نىڭ ءبىر بجىلقىشىنى سابايدى. جىلقىشى قاسقىردى ۇرادى، قاسقىر ەشكىنى تااليدى. ەشكى توبىلعى

 ءسويتىپ، بارشا باسىنا جەتەدى.
 . تورعايدىڭ وسيەتى118

وتكەن زاماندا ءبىر ساياتشى تور قۇرىپ قويسا، تورىنا ءبىر كىشكەنە تورعاي ءتۇسىپ قالىپتى. تورعايدى ادام قولىنا 
 ۇستاپ ۇيىنە اپارا جاتسا، تورعاي تىلگە كەلىپ:

 مەەركى مەنى دا ونان. ولەمىن قۇسامەن سالساڭ قاپاسقا جارامايمىن، سويۋعا پارعانداا تورعايمىن، كىشكەنە مەن –
 دەپتى –مەنى ەركىن كەڭ دۇنيەگە جىبەر. مەن سىزگە ەكى اۋىز وسيەت ايتايىن،  بەر، قويا

 .دەپتى –، «كانە، اڭگىمەڭدى ايت»سوندا ادام: 
 .تورعاي دەيدى – ايتايىن، سوڭ تۇسكەن جەرگە اۋىزىن ءبىر قولىڭدا، اۋىزىن ءبىر وندا جارايدى، –
 –، «كوزبەن كورمەي، قولمەن ۇستاماي ەشكىمگە سەنبە»، ەكىنشىسى، «وتكەن ىسكە وكىنبە»بىرىنشىسى، »ء 

 .تورعاي دەپتى
ەي، ادام، سەن ەشتەڭەنى بىلمەدىڭ! مەنىڭ بوتەگەمدە جۇدىرىقتاي گاۋھار بار ەدى، »تورعاي جەرگە تۇسكەن سوڭ: 

 .دەيدى –، «مەنى ۇستاپ تۇرىپ بىلمەدىڭ سونى
ءوز ىسىنە ءوزى وكىنگەن ادام قونىپ تۇرعان تورعايدى ۇستاۋعا ۇمتىلىپتى. تورعاي ءار جەرگە ۇشىپ قونىپ، ادام  

 جەتە الماي قالدى.
 سوندا تورعاي تۇرىپ:

 ۇدىرىقتايج ءوزىم مەن جەتپەدى، اقىلىڭ قاالي! تۇسىنبەپسىڭ وسيەتىمە ايتقان تۇرىپ قولىڭدا جاڭا مەن ادام، ەي، –
 بىر، ەكىنشى، مەن ساعان ۇستاتپايمىن، قاناتىمء بۇل ەمەس، مۇمكىن سىيۋى زاتتىڭ ونداي بوتەگەمە مەنىڭ. جوقپىن

 .كەتىپتى ۇشىپ دەپ –، «وتكەن ىسكە وكىنبە»بار، 
 . تورعاي مەن تىشقان119

ىپتى. تىشقان جەردى اياعىمەن قازىپ، تورعاي تورعاي مەن تىشقان دوس بولىپتى. ەكەۋى بىرىگىپ ەگىن ەگ
 تۇمسىعىمەن شوقىپ، ءدان سەۋىپتى.
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ەگىن وتە جاقسى شىعادى. تورعاي مەن تىشقان بىتىك وسكەن بيدايدى جيناپ الىپ، تەڭ بولىسە باستايدى. ءبىر 
پ، تىشقان مسىعىمەن شوقىبيداي ارتىلىپ قاالدى. سونى قايسىسى االرىن بىلمەي، اقىرى جانجال باستاالدى. تورعاي تۇ

 بىرىمەن ۇزاق توبەلەسەدى.-تىرناعىمەن تىرناالي وسقىالپ، بىر
ماڭايدا اراشااليتىن ەشكىم بولماعان سوڭ، ءبىر كەزدە شارشاپ بارىپ توقتايدى. اقىرى وزدەرىنىڭ بيلەرىنە بارىپ 

 جۇگىنبەك بوالدى.
 الدىمەن تىشقاندار بيىنە كەلەدى. تىشقاندار ءبيى:

بيداي  رتىمەنۇ جىرتىپ، جەر تىرناعىمەن ول. كوپ كۇشى تىشقاننىڭ ويتكەنى. ءتيىس الۋعا تىشقان بيدايدى بۇل –
 .دەيدى –سەپتى، 

 بۇعان تورعاي كەلىسپەگەن سوڭ، تىشقان ەكەۋى تورعايالر بيىنە كەلەدى. تورعايالر ءبيى:
 ءجۇرىپ، ىپۇش ۇستىندە كۇندە. قۇرتقان رتتىقۇ بارلىق تۇسكەن ەگىنگە تورعاي سەبەبى. تورعايدىكى بيداي بۇل –

 .دەيدى – كۇزەتكەن، ەگىندى
بۇعان دا كەلىسە الماعان سوڭ، تورعاي مەن تىشقان داالدا قوي باعىپ جۇرگەن ءبىر شالعا بارادى. شال ءداندى الىپ، 

 ەكەۋىنە تەڭ ءبولىپ بەرەدى.
 كەتەدى.بۇعان تورعاي دا، تىشقان دا رازى بولىپ، ءوز جوندەرىنە 

 . ەسىرىك تورعاي120
قۇستاردىڭ پاتشاسى قىراننىڭ جىل سايىن كوكتەم كەزىندە ءوز بۇقاراسىنا ارناپ سالتاناتتى توي وتكىزەتىن ادەتى 

 ەكەن. بارلىق قۇستاردى تاعى دا كوكتەمدە وتەتىن توي سالتاناتىنا شاقىرتادى.
شانىڭ ورداسىنا قاراي شۇبىرىپتى. وردا قىزمەتكەرلەرى توبىمەن پات-قۇس اتاۋلى تۇگەل بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا توپ

ەتىلگەن مەيرام بوپ، كورس-قاتار وتىرعىزىپتى. قۇستار دا ماز-رەتىمەن قاز-پاتشانىڭ نۇسقاۋى بويىنشا قۇستاردى رەت
 ورىنعا جايعاسادى. ءار توپتىڭ باسشىالرىنا توردەن سىيلى ورىن ۇسىنىالدى.

وبى دا جەتەدى. پاتشا قىران بۇالرعا دا ءوز ورنىن ۇسىنادى. سودان كەيىن سالتاناتتى ەلدىڭ سوڭىنا اال تورعايالر ت
 مەرەكە باستاالدى.

ساۋىق دۋمانى قىزعان كەزدە تورعايالر ءوز تەگىنە جاتاتىن بىرەۋدىڭ بوساعا تۇبىندە ءبۇرىسىپ وتىرعانىن -ويىن
ان جاعىنا جاۋتاڭداي قارايدى. وع-زى جىپىلىقتاپ، جانقىزىل شاقا. كو-كورەدى. ۇستىندە ءىلىپ االر لىپا جوق، قىپ

 جاردەم بەرىپ، كوڭىلىن اۋالۋ ءۇشىن:
 ىڭتوبىن تورعايالر دەيدى –رعاي ءبىر تالدان مامىق جۇلىپ بەرىڭدەر، اناۋ باۋىرىمىزدى كيىندىرەيىك، تو ءار –

 .باسشىسى
 ى.بىر تالدان جۇلىپ بەرەد-مامىقتان ءبىر تورعايالر شۇعىل ىسكە كىرىسەدى. ءارقايسىسى ءوزىنىڭ ۇستىندەگى

ەلەدى. ونىڭ ساتتە قۇلپىرىپ شىعا ك-ۇستىندەگى قىلپىعى جوق قىزىل شاقا تورعاي تۋىستارىنىڭ كومەگى ارقاسىندا اپ
ادەمى بوپ كەتكەنى سونشا، ءتىپتى قىران پاتشانىڭ ءوزى مىناداي ساۋلەتتى، كوركەم قۇستى كورمەي قالعانىنا وكىنىپ، 

 ى تورعايدى ءوزىنىڭ قاسىنا شاقىرىپ االدى دا، قۇرمەتتى ورىن بەرەدى.الگ
ىن. مەن ەڭ ساۋلەتتى قۇس ەكەنم»قىران پاتشانىڭ قاسىنا ورىن العان تورعاي ايناالسىنا بارالي كوز جۇگىرتەدى دە: 

 .شومادى ويعا دەگەن –« تۇسىمە قىزىعىپ، قۇرمەتتەدى عوي!-قىران پاتشانىڭ ءوزى تۇر
وزى قوقىرايىپ، پاڭدانا باستايدى. ءتىپتى الگىندە وزىنە كومەكتەسكەن تۋىستارىنا -لگى تورعاي ەسىرىپ، وزىنەنەندى ا

 دا تۇمسىعىن ءشۇيىرىپ، توبەسىنەن قارايدى.
 مۇنى كورگەن تۋىستارى قاتتى ىزاالنادى.

 .ورعايالرت كارى بايسالدى ايتادى باسۋ دەپ – كۇتىڭدەر، ارتىن بوالر، ۇيات العانىمىز سىپىرىپ تونىن توعايدا –
جاس تورعايالردىڭ زىعىرى قايناعانى سونشا، توي تارقايتىن مەزگىلدىڭ سوڭىنا دەيىن زورعا شىدايدى. ەل تاراپ، 
الگى تورعاي وڭاشا قالعان كەزدە توپتانىپ تۇرعان تورعايالر تارپا باس ساالدى دا، الگىندە وزدەرى بەرگەن 

ساۋلەتىنەن ايرىلعان ەسىرىك تورعاي سۇمىرەيىپ، -ىرىن قالدىرماي قايتارىپ االدى. سانمامىقتاردىڭ ءبارىن ءب
 بۇرىنعىسىنشا قىزىل شاقا كەيپىنە قايتا ءتۇسىپتى.

 تورعايالر:
 .كەتىپتى تاراپ دەپ –! شاشپا توپىراق كوپكە –

 مۇنى كورەن قىران پاتشا:
 .اينالىپتى تەرىس دەپ، –! بولمايدى ەس ەسىرگەندە –
 ءسويتىپ، اياق استىنان لەپىرىپ، داندايسىعان ەسىرىك تورعاي ءتىلىن تىستەپ، ايداالدا جالعىز قالىپتى. 

 . تورعاي مەن تىشقاننىڭ قازىعا جۇگىنۋى121
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 ءبىر تاۋدىڭ باسىندا ءبىر توپ اعاش بار ەكەن. سول اعاشتىڭ باسىنا ءبىر 
 ءىن قازىپتى.تورعاي ۇيا سالىپتى دا، ءبىر تىشقان ونىڭ تۇبىنەن 

 ءبىر كۇنى تىشقان مەن تورعاي شارماياقتاسىپ قاالدى. 
 منىڭ اۋزىنا ساڭعيسىڭ دا، ىنىمدەگىءىنى مەنىڭ ىلعي سەن، تورعاي، –

 .تىشقان دەيدى –تەرگەن ءدانىمدى بۇلعاپ بولدىڭ! -جيعان
 شىقسا بوران ءقازىر باراسىڭ، كەۋلەپ ءتۇبىن اعاشىمنىڭ سەن تىشقان، –

 ارىپب الدىنا مىسىقتىڭ تاالسا-تاالسا ەكەۋى تورعاي. دەيدى –اعاش تەڭسەلىپ، ۇيام بۇزىلىپ كەتە جازدايدى، 
 گىنەدى.جۇ

 تورعاي مەن تىشقاننىڭ شاعىمىن ەستىگەن مىسىق:
 ايتا تورەلىك جانجالدارىڭا سەندەردىڭ وتىرىپ، اش-اپ مەن –

 ءسوزىن دەپ –داماي شىعارماۋالرىڭ ءۇشىن، الدىمەن ەكەۋىڭدى جەيمىن، -المايمىن، ەكەۋىڭ مۇنان بىالي داۋ
. ارتىنا بۇرىلىپ قاشا بەرگەن تىشقاندى دا ۇستاپ الىپ، االدى جەپ سالىپ باس تورعايدى بىتىرمەستەن-بىتىرەر
 قارش شايناپ جۇتىپ جىبەرەدى.-قارش
 امۇرىق. سايتان تورعاي مەن س122

 ءساندىسى دا سالتاناتتى تورعاي، سايتان –قۇستىڭ تىم قۇردىم سيىقسىزى 
 سامۇرىق.

 سايتان تورعاي ءبىر جولى ءشوپتىڭ تۇبىنە جۇمىرتقااليدى. سول ماڭدا ءبىر
تاستىشقاننىڭ ءىنى بار ەكەن. ول ءوزى جوقتا سايتان تورعايدىڭ جۇمىرتقاسىن جەپ كەتەدى. ونىڭ ءۇش جۇمىرتقاسى 

تۋعا ارمانىن اي-بار ەكەن، ءسويتىپ ونىڭ ەكەۋىن تاستىشقان جەيدى. سايتان تورعاي وسى جايلى سامۇرىققا ارىز
 بارادى. ول قاتتى قايعىلى پىشىنمەن:

 ىڭ مارتەبەلى پاتشاسى سامۇرىق! مەن سورى اشىلماعانقۇستارد ۋا، –
كەتتى. ەكى بىردەي باالپانىمنان ايىرىلعان سوڭ بەيشارا ەكەنمىن. ءۇش جۇمىرتقامنىڭ ەكەۋىن جاۋىز تىشقان جەپ 

 .دەيدى –كەگىمدى الىپ بەرەمە دەپ سىزگە ءوتىنىش ايتا كەلىپ ەدىم، 
 سامۇرىق بارماقتىڭ باسىنداي سايتان تورعايدىڭ ءوزىن اۋرەلەپ ارىز

 ايتۋعا كەلگەنىن جاقتىرماي:
 با؟ تۇرسىڭ كورمەي ەكەنىمدى باستى جۇمىس مەنىڭ تورعاي، سايتان –

وسىنداي بولىمسىز ىسكە بوال مەنى ىزدەسەڭ، شاش شىعاراسىڭ با؟ باالنى انا بولعان كىسى ءوزى جاقسى قاراۋى 
 .دەيدى –ءتيىس، بىرەۋدىڭ باالسىن كىم قاراپ بەرەدى؟ باالڭا ءوزىڭ كۇيىنۋىڭ كەرەك قوي، 

 ەسكەرمەي تۇرعانىن بىلگەن سايتان تورعاي-سامۇرىقتىڭ قوراشسىنىپ ەلەپ
 پىسىپ:-شتەي، كۇيىپى

 .تۇرمىن كەلىپ الدىڭىزعا سوندىقتان پاتشامىزسىز، ءبىزدىڭ ءسىز! سامۇرىق –
 ەگەر ءسىز مەنى مەنسىنبەي بۇل ىسكە نەمقۇرايدى قاراپ، كىشكەنە ءىس

 .دەيدى –دەگەنىڭىز، ۇلكەن ىسكە اينالسا، ونى مەنەن كورمەڭىز مەنى كىنالى دەمەڭىز، 
 :سامۇرىق قويماعان اسا ققۇال ونشا سوزىنە ونىڭ –
 .جىبىرالتادى اۋزىن سەلقوس دەپ –! يە...ە ە، –

 سايتان تورعاي ءسوزىمدى ەستي الماي قالدىما دەپ:
 ىشكەنە ءىس دەپ وتىرعانىڭىز ناسىرعاك! دەيسىز «يە ە، ە، » نەمەنەگە –

 .قايتااليدى ءسوزدى الگى دەپ –شاۋىپ كەتسە، ونى مەنەن كورمەيسىز عوي؟ 
 سوزىنە جاقسى قۇالق قويماعان سامۇرىق تاعى دا: ونىڭ

 .ساالدى دەي– يە، ە، –
 سايتان تورعاي ۇياسىنا قايتىپ كەلىپ، شيدەن ساداق، جەبە جاساپ، اعاش

 بۇتاعىنا قونىپ تاستىشقاندى اڭدىپ جاتادى.
اداعىمەن سايتان تورعاي سكوپ وتپەي ونىڭ قالعان جۇمىرتقاسىن جەۋ ءۇشىن تاستىشقان دا جەتەدى. وسى كەزدە ىزالى 

 تىشقاننىڭ كوزىنەن دالدەپ اتىپ قاالدى.
 وسى كەزدە ءبىر ارىستان تەڭىز جاعاسىندا ۇيىقتاپ جاتادى. تاستىشقان

كىرەتىن تەسىك تابا الماي ونىڭ تاناۋىنا كىرىپ كەتەدى. شوشىپ ويانعان ارىستان مۇرنىنا كىرگەن نارسەنىڭ نە 
 رۋعا دا مۇرساسى كەلمەي تەڭىزگە قاراي سەكىرەدى.ەكەنىن بىلمەي، باعدارىن ايى
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 تەڭىزدە ءجۇزىپ جۇرگەن ايداھار وزىنە قاراي اتىلعان ارىستاندى كورىپ مەنى
جەۋگە كەلە جاتىر دەپ ۇعىپ، اسپانعا ۇشادى. ول وسى ۇشقان جولىندا سامۇرىقتىڭ ۇياسىنا سوعىلىپ، جۇمىرتقاسىن 

 شاعىپ كەتەدى.
 سامۇرىق ايداھارعا:اشۋعا بۋلىققان 

 ءوز مەن تەڭىزىڭدە، ءوز سەن سامۇرىقپىن، مەن بولساڭ، ايداھار سەن –
ىرتقااليتىنىن، اق رەت جۇم-بىرىمىز سوقتىقپادىق. سەن سامۇرىقتىڭ جىلىنا ءبىر-قۇرلىعىمدا جاساپ كەلدىك، بىرىمىزگە

تقامدى پ شىعىپ، مەنىڭ ۇيامدى قۇالتىپ، جۇمىرءبىر باالپان شايقايتىنىن بىلە تۇرا، نەلىكتەن تەڭىز ايدىنىنان ۇشى
 .دەيدى –شاعاسىڭ، 

 جۇرگەندە ءجۇزىپ تەڭىزدە بۇگىن. ەمەسپىن كىنالى مەن بۇعان سامۇرىق، –
ارىستان ماعان تاپ بەردى، سونىمەن ۇشۋعا ءماجبۇر بولدىم، سەنىڭ ۇياڭدى قۇالتىپ، جۇمىرتقاڭدى شاعىپ 

كەلسە، وسى ىسكە سەبەپشى بولعان ارىستاننان سۇرا. ول نەلىكتەن تەڭىزدە  كەتەرىمدى قايدان بىلەيىن، سۇراعىڭ
 :ارىستان سوندا. ايداھار دەيدى –جايبىراقات جاتقان مەنى جەمەكشى بوالدى ەكەن؟ 

 جوسىعىنا جۇيرىك ەدىڭىز، سامۇرىق! بۇعان مەن كىنالى ەمەسپىن،-جونء ءىستىڭ –
مەن تەڭىز جاعاسىندا ۇيىقتاپ جاتقانىمدا تاستىشقان كەلىپ مۇرنىما كىرىپ كەتتى، سونىڭ كەسىرىنەن تەڭىزگە 

 .دەيدى –سەكىرىپ ەدىم. بۇعان سول تاستىشقان جازىقتى. تەكتەسەڭىز، سونى بارىپ تەكتەڭىز، 
 سامۇرىق الجسىزدان تاستىشقانعا كەلەدى. تاستىشقان وعان:

 جولىممەن ءوز مەن. تورعايدا سايتان ەمەس، مەندە كىنا !تاقسىر الديار، –
كەلە جاتقاندا، ول ساداقپەن كوزىمدى دالدەپ اتتى، اۋرۋ جانىما قاتتى باتتى. جانىمدى قويارعا جەر تاپپاي، بايقاۋسىزدا 

 –ى تەكتەڭىز، نارىستاننىڭ تاناۋىنا كىرىپ كەتىپپىن. مەنىڭشە، سويقاندى باستاعان سايتان تورعاي، تەكتەسەڭىز سو
 . دەيدى
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 ءسويتىپ امالى تاۋسىلعان سامۇرىق، سايتان تورعايعا كەلەدى.
 سايتان تورعاي:

 ەن الدەقاشان ايتىپ قارىزىمنان قۇتىلعانمىن، ءسىزم! سامۇرىق ۋا، –
يىقسىز قاۋقارسىزدا، س»ز، مەنى مەنسىنبەدىڭىز، دەنەم كىشكەنە، قاۋىرسىنىم قىسقا بولعاندىقتان ەلەڭ قىلمادىڭى

دەپ سوزىمە قۇالق اسپادىڭىز. ءتىپتى ماردىمسىز ىسكە بوال مەنى اۋرەلەدىڭ، ءوز « بىردەڭەنىڭ قولىنان نە كەلەدى
ەپ ءوزىمدى جازعىردىڭىز. ال بۇگىن ءسىزدىڭ باالڭدى ءوزىڭ جاقسى قاراساڭ بولماي ما، مەنى نەسىنە ىزدەيسىڭ د

بۇل ءىسىڭىز ماردىمسىز ءىس بولماي اركىمدى ءبىر قىجىرتىپ جۇرگەنىڭىز نە؟ ايداھاردىڭ ۇياڭىزدى قۇالتىپ، 
جۇمىرتقاڭىزدى شاعىپ كەتكەنى كەلەلى ءىس بولىپ، تاستىشقاننىڭ مەنىڭ ەكى بىردەي جۇمىرتقامدى جەپ كەتكەنى 

انى ما؟ ءبىز سايتان تورعايالر ءشوپ اراسىنا ۇيا سالىپ، سول جەردە جۇمىرتقااليمىز. مەن ءۇش كەلەسىز ءىس بولع
جۇمىرتقا تاۋىپپىن، ونىڭ ۇستىنە جەر دۇنيەنى كەزىپ، داالدان جەم ىزدەيمىن. ءسىزدىڭ جۇمىرتقاڭىز بايتەرەكتىڭ 

 ڭىز ءبىز سىقىلدى ناشارالردان كورى سىزگەباسىندا تۇرسا، ونىڭ ۇستىنە بىرەۋ عانا تۇرسا، جاقسى قارايمىن دەسە
كوپ وڭايعا تۇسپەي مە؟ ءوزىڭىز نەگە جاقسى قاراماعانسىز؟ مەن ءوز كەزىندە كىشكەنە ءىس دەپ وتىرعانىڭىز 

 .دەيدى –ناسىرعا شاۋىپ كەتسە، ونى مەنەن كورمەيسىز عوي دەپ الدەقاشان كەسەتىپ ايتىپ ەدىم عوي، 
 رگە كىرىپ كەتە جازداعان سامۇرىق سۇمىرەيىپ، ءوز جونىنە كەتىپتى.مۇنى ەستىپ ۇيالعانىنان جە

 . ەكى ءيتتىڭ دوستىعى123
 بۇرىنعى ۋاقىتتا داۋلەتى اسقان، سۋداي تاسقان، كوڭىلى جاي، ءتورت تۇلىگى ساي ءبىر باي بولىپتى.

 –ول بايدىڭ ءوز يتتەرىن تورتكوز، مويناق قويعاندىقتارىن ءتۇسىندىرىپ وتپەكشىمىن. تورتكوز قويعانىنىڭ سەبەبى 
. ولعانب سارعىشى ەكى كولەمىندەي كوزىنىڭ ۇستىندە كوزىنىڭ ەكى اق-جالعىز بولىپ، قارا-قاپ دەنەسى باسقا

داعى ەكى لگەندە، كوزىنىڭ ۇستىڭگى جاعىنكە ەركەلەپ لىپ،سا تومەن باسىن بۇلعاڭداتىپ، قۇيرىعىن ۋاقىتتا شاقىرعان
 قالى قاباتتالىپ، قوسارالنىپ كورىنەتىن دە جايتى بولسا كەرەك.

 ويناقم بولعانسىن اق ايناالسى موينىنىڭ قارا، دەنەسى باسقا دا ونىڭ –ءبىر ءيتىن مويناق قويۋىنىڭ سەبەبى  
 .قويىپتى

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1556 bet 

تەكتىلىگى، كۇندىز كىسىگە جارباقتاپ، ارسىلداپ استە ۇرمەسە كەرەك. تۇندە بولسا قورانى ال ەندە بۇل ەكى ءيتتىڭ 
شىر اينالىپ، قاسقىر، ۇرى دەگەنگە مال بەرمەگەن. بۇالردىڭ مۇنداي تەكتى، مۇنداي ساق بولعاندىعىنا يەسى رازى 

 بولىپ، تاماقتارىن توياۋ قىلىپ، قاتىندارىنا ايقايشى بولىپ:
 اد جاعى كورگەندىكتەن جاقسى دەپ، –ما؟ تورتكوزگە تاماق قۇيدىڭدار ما؟  قۇيدىڭدار تاماق ويناققام انا وي، –

 .ەدى سەنبەۋشى
 اپ،قاقت كۇنگە كۇپىسىن دا قويشىالر جۋساپ، كەلىپ، قوراعا دە ءبارى مالداردىڭ –ءبىر كۇنى ءتۇس مەزگىلى  

ن كەلىپ، جيىننان اتپە-االق، ويىنتوم-توي دا بايالر شىعىپ، ءبىر داۋىسى ساندا-اندا دەپ، «شايت» شەتىندە قويدىڭ
ن، ۇيدىڭ اراسىندا وزدەرىنىڭ ادەمى جۇرىسىمە-كەلىنشەك، بوزباالالر دا ءۇي-والر دا ءتۇسىپ اتتارىن بايالتتىرىپ، قىز

تى، ءبىر ىقكوز قاعىسىپ قىلمىڭداسىپ، ءارقايسىنا وزدەرىنىڭ تۇرمىستارى، جۇرگەن جۇرىستەرى ءبىر ءتۇرلى قىز
 ءتۇرلى كوڭىلدى بولىپ جۇرمەكتە ەدى.

سول ۋاقىتتا ەكى توبەتتىڭ دە ءوز قىزىعى وزىنە، ءوز تۇرمىسى وزىنە، والر دا كوڭىلدى، تاماعى توق، كۇنشۋاقتا، 
 بىرىنە قاراما قارسى جاتىپ، ءوزارا اڭگىمەگە كىرەدى.-اس ءۇيدىڭ ەسىگىنىڭ الدىندا بىر

جاعىنان سويلەسىپ، وزدەرىنشە والردىڭ قانداي بوالتىندىقتارىن تەكسەرىپ، ونى بىتىرمەستەن جاقسىلىق پەن جاماندىق 
جومارتتىق جاعىنان سويلەسىپ، ونى بىتىرمەستەن ساراڭدىق جاعىنان وزدەرىنىڭ تاۋسىلمايتىن قۇرعاق سوزدەرىمەن 

ۋاقىتتا  رازدىق پەن تاتۋلىققا تۇسەدى. سولبىردەڭەنىڭ باسىن، ءبىردىڭ اياعىن شاتىپ، اقىرىندا ساندىراقتاپ كەلىپ، ا
 ءدىلمارسىپ مويناق ايتادى:

 يتوبەلەسپە ەكەۋمىز وسى جانە ما؟ بار نارسە جاقسى تاتۋلىقتان دۇنيەدە تۇرسام، ويالپ مەن وسى تورتكوز، –
 ايىمىزدىشىر جىلى بىرىمىزگە-بىر ۇرىسامىز، نارسەگە جوق تارتىسامىز، نارسەگە جوق ما؟ بوالر كۇنىمىز جۇرەتىن

كۇلىپ جۇرمەيمىز. كۇندە ۇرىس، كۇندە توبەلەس، وسىمەنەن شاشىمىز اعاراتىن -پەيمىز. ءبىر ويناپكورسەت ءبىر
بولدى. بولىمسىزعا تاالسا كەتەمىز دە، ەكى ورتادا ەكەۋمىزگە دە جوق، ونى قۇتپان كەلىپ، الىپ قاشىپ اكەتەدى. 

ىاياق، ءبورىباسار ءبارى دە ىنتىماقشىل، ءبىرىنىڭ اۋزىنان ءبىرى جىرىپ قاراپ تۇرسام، وسى بىزدەن باسقا جولد
جەيدى. ەكەۋمىز دە سوالر سياقتى ىنتىماقشىل بولىپ، از نارسەگە تاالسپاي، ءبولىپ جەپ جانە التى كۇن اشارشىلىق 

ڭ قابىرعامىزعا بىرىمىزدىكورسەك تە ءبىرىمىز جوقتا ءبىرىمىز تاماق ىشپەي، شىن دوسشىلىققا كوڭىلىمىزدى بەرسەك، ء
 دەپ –ءبىرىمىز قاراپ، كۇننىڭ قاالي وتكەندىگىن بىلمەي قالمايمىز با؟ وسى سوزىمە نە ايتاسىڭ؟ جولداسىم! 

 .توقتاتادى ءسوزىن
سول ۋاقىتتا تورتكوز اياقتى كوسىلتىپ، قۇيرىقتى بۇلعاڭداتىپ، قاباقتى اشىپ، مويناقتىڭ ءسوزى شىن ىشىنە كىرىپ 

 بولىپ، مىنا ءسوزدى باستايدى. كەتكەندەي
 لىپبو ۇرىسقاق ءوزىمىزدىڭ وسى دە مەن ماسەلە، قاراالتىن ءبىرىنشى. ءسوز ايتارلىق ابدەن مۇنىڭ موينەكە، –

 اماعىمىزت جەتپەيدى، نە ەكەۋىمىزگە وسى. ەدىم ويالۋشى دا ءارقاشان وزىم-وزىمنەن دەپ قااليشا بۇل كەتكەنىمىزگە
اپ، سوكپەي، سوقپاي، قۇرمەتتەيدى! راسىن راس دەمەي، تانۋعا قار قاباعىمىزعا ءتىپتى يەمىز وسكىر وركەنىڭ توق،

جۇرگەنىمىز.  اق-قىزىل شەكە بولىپ-بوال ما؟ كىنانىڭ ءبارى وزىمىزدەن، رەنىشكە تۇرمايتىن از نارسەگە تاالسىپ، قىپ
جانجال ءتىپتى بولعان ەمەس. اتانىڭ جولىن -رىسبابامىزدا دا مۇنداي اراسىندا ۇ-ويالپ قاراسام، بۇرىنعى وتكەن اتا

 –قۋماي، االعايمىز با؟ ءتۇبى قاراستىرىپ كەلگەندە، سول كەشە بابامىزدىڭ جولىنان تۋرا جول تابا االمىز با، ەي؟ 
 .ءبىتىردى ءسوزىن دەپ

دەگەن  «س بواليىقال ەندى دو»ال، ەندى مۇنىڭ سوزىنە مويناق تا ماڭىزدانىپ، كوزىن تىگىپ، قۇيرىقتى قىسىپ، 
ءسوزدى ايتۋ كومەيىنە ءبىر كەلىپ، ءبىر قايتىپ، كەتەيىن دەسە، ونىڭ ەبىن تابا الماي، تورتكوزدەن قورقىپ تۇرعاندا، 

ن قۇشاقتاپ، بىرى-دەپ، تورتكوز مويناقتىڭ موينىنان قۇشاقتاپ االدى. ەكەۋى ءبىر« دوس بولعاننىڭ بەلگىسى، مىنە»
ەكەۋمىزدىڭ دوستىعىمىزدى ەندى ەشكىم ايىرا الماس، تاۋ كۇيىپ، تاس »رىن تيگىزىپ: ايماالپ، بەتتەرىنە بەتتە

 تىقتىڭدوس ۋادەلەسىپ، سەرتتەسىپ، دەپ، –، «جانسا دا ايرىلماسپىز. اشتان ولسەك تە تاماق جاعىنا تاالسپاسپىز
ەتە  توپ ىپ،كەل قاسىنا ەكەۋىنىڭ ومىرتقا مايلى ءبىر القتىرىلعان ۇيدەن اس تۇرعاندا، الماي ايىرىال كۇشتىلىگىنەن

اق ۇمتىالدى. تۋرا قاتار سۇيەكتى -قاالدى. مايلى سۇيەك كورگەنسىن تۇرۋعا بولماي، ەكەۋى دە قۇشاقتى جازىپ اال
-ءبىرىن –بىرىنە قيماي ارىلداسا بارىپ، جۇلقىالسا باستايدى. دوستىقتىڭ كۇشتىلىگى سونشا -كەلىپ تىستەسىپ، بىر

 دودا بولىپ، اسپانعا ۇشادى.-دودا جۇندەرى زاردابىنان قانتارت تىستەپ بىرى
داۋىستارىن ەستىپ، جولدىاياق، قۇتپان، سىرتتان جۇگىرىپ كەلە اربىرەۋىن ءبىر جۇلقىپ، بۇرقىراعان ءجۇنىن ودان 

كىپ، رءارى بۇرقىراتىپ، تاالسقان ومىرتقاسىن قۇتپان الىپ قاشىپ، جەپ، تامام ەتتى. شۋىلداعان داۋىستان قوي ۇ
 قويدىڭ شەتىندە جاتقان قويشىالر جۇگىرىپ يتتەردى سويىلداپ، ۇستەرىنە سۋ قۇيىپ ءجۇرىپ، زورعا ايىرىسادى.
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وسى زاماندا شىن كوڭىلىمەن بوالتىن دوستىق تۇرمىستا از ۇشىرايدى. بۇگىن دوس بولىپ، ەرتەڭىنە توبەلەسەتىندەر 
 اراسىندا ۇشىرامايدى دەپ ايتا المايمىن.جوق ەمەس، سوندىقتان وسىنداي تۇرمىس )قالىڭ ەل( 

 . ءيتتىڭ سىنشىسى124
ءبىر شايقوجا دەگەن ادامنىڭ مايتابان اتتى ءبىر ۇلكەن قارا توبەتى ءوزى ساق بولسا كەرەك. سول شايقوجانىڭ  

ولدىڭ جۇيىنە بىرەۋ جاقىنداسا، ونى كەلىپ ابااليدى. جاقىن كەلگەن ەشكىم جوق بولسا، قارا جولعا بارىپ، تاپ 
قاسىنا جاتادى. ءبىر كۇنى سول مايتابان سول جولدا جاتسا، ەرقوجا دەگەن ادامنىڭ مايلىاياق اتتى ءبىر كوك توبەت 

يا، مەن ودان بارىپ سۇراپ كەلەيىن. نە تۋرادا جولعا »ءيتى سول مايتاباننىڭ كۇندە جولعا بارىپ جاتقانىن كورىپ: ء
تقاندا، وعان مايلىاياق باردى. قاسىنا كەپ جا جولدا مايتابان سوندا. ەدىكەل ويعا دەگەن –« بارىپ جاتادى ەكەن؟

 قامايلىاياق مايتابان سوندا. دەپ –« سەن بولساڭ، مايتابان، وسى نە تۋرادان جولعا كەلىپ جاتاسىڭ؟»سۇرادى: 
 ادام االيشاق بولساڭ سەن»: سۇرادى مايتاباننان مايلىاياق سوندا. «تۇرامىن سىناپ باالسىن ادام بولسام مەن»: ايتتى
جاقسى ادام ماعان جاقىن كەلگەندە، اۋالق تارتىپ »سوندا مايتابان مايلىاياققا ايتتى: «. سىن سىناپ تۇراسىڭ؟باال

اينالىپ، ۇندەمەي ءوتىپ كەتە بەرەدى. جامان ادام ماعان جاقىن كەلمەي، اناداي جەردەن ايقايالپ، قولدا تاياعى بار 
ى اال ماعان قاراي جۇگىرەدى. سول ۋاقىتتا مەن تۇرىپ، جولدان كەيىن بارىپ اناۋمەن دە ۇرىسىپ بولسا، سول تاياقت

 تەدى،و ادام جاقسى نەشە جولمەنەن وسى كۇندە ءبىر ءسويتىپ،. دەپ –قويامىن، مەن بولسام سەنىڭ نەڭدى الدىم؟ 
سويتىپ، . ءايتتى ءسوزدى وسى مايلىاياققا مايتابان ءسويتىپ،. «تۇرامىن ءبىلىپ مەن سونى وتەدى، ادام جامان نەشە

 ءيتتىڭ دە سىنشىسى بوالدى ەكەن.
 . تازى مەن ەلىك125

 .دەيدى –، «اۋرە بولما، سەن ماعان ەشقاشان جەتە المايسىڭ»تازى ەلىكتى قۋىپ كەلەدى. ەلىك تازىعا: 
 نەگە؟ –

ەيدى د –مەن ءوز ءومىرىمدى ساقتاۋ ءۇشىن قاشىپ كەلەم. سەن مەنى ءوز يەڭە جاعىنۋ ءۇشىن قۋىپ كەلەسىڭ، − 
 ەلىك.
 . ارىستان كۇشىگىن اسىراعان مىسىق126
ءبىر مىسىق قاڭعىرىپ ءجۇرىپ، اناسى ءولىپ قالعان ارىستاننىڭ كۇشىگىنە كەز بوالدى. مىسىق كۇشىكتى باۋىرىنا  

پ اسىرايدى. ارىستان ءوسىپ، ازۋلى جىرتقىش اڭ بولىپ، ءوز ازىعىن ءوزى تاباتىن حالگە جەتەدى. ءبىر باسىپ، ەمىزى
كۇنى اشىققان ارىستان ءوزىن اسىراعان مىسىقتى جەمەك بوالدى. مىسىق ونىڭ بۇل ويىن سەزىپ، ورمەلەپ اعاش 

 باسىنا شىعىپ كەتەدى.
 اعاشقا دە،ۇيرەتكەن قىلىقتاردى بار. ىستىقسىڭ انامداي تۋعان سەن نماعا! اسىراۋشىم ەمىزىپ ءسۇتىن اق مەنىڭ و، –

 .دەيدى – ۇيرەتپەگەنسىڭ؟ نەگە ورمەلەۋدى
 .مىسىق سوندا دەپتى – ەدى، دەگەنىم بوالر كەرەك قىسىلعاندا –

 . مىسىق پەن قويان127
ەكەۋمىز اجىراسپايتىن دوس »جاز كۇنىندە مىسىق پەن قويان كەز كەلىپ ەكەۋى سويلەسەدى. قويان ايتادى: 

ڭ االالرىمدى سەنىڭ باالالرىڭنىب مەنىڭ. بولدى جاقسى بولسا والي»: ايتادى مىسىق سوندا. دەپتى –، «بواللىق
 ۇندەك باالالرىنا مىسىق. جۇرەدى جاتىپ ەبىرگ جونەلتىپ باالالرىن ەكەۋى. دەيدى –، «ۇستىنە الىپ بارايىق

 ءبىر ىسىقم كۇنى ءبىر. ءجۇرىپتى كورىپ كۇن بەرىپ شار-ءشوپ قويان. بەرەدى اكەلىپ تىستەپ قىرعاۋىل كەكىلىك،
الىپ تىرىدەي ۇياسىنا الىپ كەلەدى. قۇستى ۇشىپ كەتپەسى ءۇشىن قانات، قۇيرىعىن  قارماپ اڭداۋسىزدان قۇستى

ىقجان، مىس»بەرى جورعاالتىپ ويناپ، جەمەيدى. ونى قويان كورىپ ايتادى: -قىرقىپ باالالرىنا بەرەدى. باالالرى ارى
ىپ ىڭ كوزى اشىلعاندا وسىنداي قىلمىناۋ جۋاس ايۋان ەكەن، باالالردىڭ ىشىنە قوسىپ قويا تۇرىپ، مەنىڭ باالالرىمن

 داالعا ەكەۋى ەرتەسىنە. قويىپتى قوسىپ دەپ «ماقۇل» قيماي ءتىلىن دوسىنىڭ مىسىق. دەپتى –، «ويناتايىق
 باالسى بورى»ء: ماقال. بەرىپتى كەتە ءولتىرىپ، قالعانىن جەپ، تويعانشا ءبارىن باالالرىن ەكەۋىنىڭ قۇس. كەتىپتى

 .«بولماس يت –
 كۇشىك پەن مىسىق. 128

 قارنى اشقان كۇشىك تاۋدا قاڭعىپ جۇرگەندە، قاسقىر جۇگىرىپ كەلىپ:
 .دەيدى –! جەيمىن سەنى مەن كۇشىك، –
 .دەيدى – جەرسىڭ، سوڭ سونان تويعىز، مەنى اۋەلى! قوي كوكەشىم، قوي، –
جاتىپ، ءبىر توپ سيىردى  كەلە بىرگە ەكەۋى. دەپتى – بەر، ەرە قالماي سوڭىمنان مەنىڭ جارايدى، جارايدى، –

 كورىپتى. قاسقىر ءوزىنىڭ جولداسىنا قاراپ ايتتى:
 :ىايتت كۇشىك سوندا. دەيدى – ەكەن؟ قانداي قۇيرىعىم ءھام اۋزىم قۇالقتارىم، كوزدەرىم، مەنىڭ قاراشى، ماعان –
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قى لعان، قۇيرىعىڭ ارتاشى ياراندا اۋزىڭ جىميعان، قۇالعىڭ ەكى جايناعان، قىزارىپ شوقتاي كوزىڭ ەكى سەنىڭ –
 .دەيدى –اياقتارىڭنىڭ اراسىندا قىستىرىلىپ، جاس شىبىقتاي بولىپ مايىسقان 

 .قاسقىر دەيدى – قارا، سونى ەكەنمىن، قىالر نە مەن ەندى –
شاپشىپ بارىپ ءبىر بۇزاۋدىڭ تاماعىنا بارىپ جابىسىپ، تۇنشىقتىرىپ ءولتىرىپ، كۇشىكتى دە تويعىزىپ ءھام ءوزى 

 دە تويدى.
 ىككۇش. قالىپتى كەتىپ جورتىپ، جەلە قاسقىر دەپ، –! بول قوش جەمەيمىن، ەتىڭدى سەنىڭ تويدىم، مەن –

 قاڭعىپ سوڭ، انپىسق ءىشى اقىرىندا. جاتىپتى تويىپ ەتكە تەگىن كۇندەي ءۇش قالىپ، قاسىندا جەمتىگىنىڭ بۇزاۋدىڭ
 مىسىققا ايتتى: ول. بولىپتى كەز مىسىققا اش ءبىر ەدى، شىققان جۇرمەككە

 .دەيدى –! جەيمىن سەنى مەن مىسىق، –
 .دەيدى – جەرسىڭ، سوڭ سونان تويعىز، اۋەلى قوي، كۇشىگىم، قوي، –
 :ايتتى كۇشىك. كەلىپتى تۇيەگە توپ ءبىر بۇالر سوڭ ءبىرازدان. دەپتى – ءجۇر، بىرگە مەنىمەن جارايدى، –
 .دەيدى –ارىم، اۋزىم ءھام قۇيرىعىم قانداي ەكەن؟ قۇالقت كوزدەرىم، مەنىڭ قاراشى، ماعان مىسىق، –
 ءھام قتاپساال ءتىلىڭ اڭقيىپ، اۋزىڭ تۇر، سالپايىپ قۇالقتارىڭ تۇر، بوزارىپ كوزىڭ سەنىڭ ايتاسىڭ، نەسىن –

 :ايتتى كۇشىك بۇعان سوندا. دەيدى – تۇر، سالبىراپ قۇيرىعىڭ
جۇگىرىپ بارىپ، ءبىر تۇيەنىڭ اياعىنان تىستەيىن دەگەندە،  كۇشىك. دەپتى –! كور ەكەنمىن، قىالر نە مەن ەندى –

 تۇيە مۇنى دالدەپ تۇرىپ باسقا تەپكەندە، كۇشىك سول ارادا سەسپەي قاتىپتى. سوندا مىسىق ايتىپتى:
 بوال ىرقاسق ەشقاشان سەن! سوزاسىڭ قولىڭدى ىسكە قيىن قاراماي الىڭە نەگە سەن! ماقتانشاق ماقتانشاق، ءاي، –

 .دەپتى –ىڭ. ەندى سەنىڭ ەتىڭدى مەن جەيمىن، المايس
 . مىسىقتىڭ تۇلكىگە قوناق بولۋى129

بۇرىنعى زاماندا ايۋانداردىڭ ءوزىنىڭ اراسىندا پاتشاسى بولعان. پاتشا كەلگەن ۋاقىتتا ايۋانداردىڭ ءبارى وعان قۇرمەت 
ىمىن، مەن جەر جۇزىندەگى ايۋاننىڭ پاتشاس»اققا بارادى داعى: قىلىپ تۇراتىن بولعان. ءبىر كۇنى مىسىق تۇلكىگە قون

. ادىبار قاسقىرعا مەن ايۋ ىزدەپ سويىس بۇعان تۇلكى. قىالدى جارلىق تۇلكىگە دەپ –، «ماعان سويىس اپكەل
 ەپ،د «تاپ سويىس ماعان» كەلىپ، پاتشاسى ايۋانداردىڭ جۇزىندەگى جەر ءبۇتىن ۇيىمە مەنىڭ»: ايتادى والرعا
 لىپا ۇستاپ قويدى ءبىر قاسقىر مەن ايۋ. ايتادى قاسقىرعا مەن ايۋ دەپ –، «بەرىڭدەر سويىس قىلدى، جارلىق
 :ايتادى تۇلكى ەندى. بەرگەن قوي ءبىر دەپ – ،«بەر سويىسقا قويدى وسى ما،»ء: كەلىپ

 .قىزىل-قىپ كوزى جامان، تەگى ءتۇسى. قورقام بارۋعا مەن بەرىڭدەر، سويىپ بارىپ بىرەۋىڭ سەندەر –
 كىنىڭتۇل دەپ –، «سەن ءوزىڭ بارىپ سويىپ بەر، بىزدەن گورى از دا بولسا تانىسىپ قالدىڭ»ايۋ مەن قاسقىر: 

 پاتشانىڭ ەن،ەك جەيدى قاالي پاتشا» ۋاقىتتا بولعان دايىن. پىسىرەدى سويىپ، قويدى بارىپ تۇلكى. جىبەرەدى ءوزىن
سقىر اعاشتىڭ جانىنداعى شوپكە جاسىرىنادى. تۇلكى قا. وتىرادى شىعىپ باسىنا اعاش ايۋ دەپ، «كورەمىز جەگەنىن

جۇلىپ جەپ جاتسا، جانىنداعى ءشوپ استىندا ءبىر نارسە -ەتتى ءپىسىرىپ، پاتشانى شاقىرادى. مىسىق ەتتى جۇلىپ
اسقىر تۇرا نگەندە، ققيمىلداي باستايدى. مىسىق تىشقان الۋعا ۇيرەنىپ قالعان ەمەس پە، ءشوپ ۇستىنە سەكىرىپ مى

 اشاع مىسىق سوڭ سونان. جوعاالدى قاراماستان ارتىنا-الدى دەپ –، «پاتشا ءبىزدى كورگەن ەكەن»كەپ قاشادى. 
 دەپ، ەكەن رجاتى كەلە ولتىرگەلى مەنى ايۋ شىققاندا، جۇگىرىپ باسىنا اعاش كورىپ، نارسەنى قيمىلداعان باسىنداعى

 لداپ سويىسىن جەپ، ۇيىنە قايتادى.ا مىسىق قىلىپ، سوالي. دىقاشا ءتۇسىپ باسىنان اعاش دا ول
 . ەرتەگى: ماقتا قىز بەن مىسىق130

ەكەۋى دوس بولىپ جۇرەدى. ءبىر كۇنى ماقتا قىز ءۇيىن جيناپ جۇرسە، ءبىر مەيىز تاۋىپ االدى. مىسىقتى شاقىرادى. 
ى جەپ قويادى. ءوز مەيىزدى دەپ، – ،«كەلمە كەلمەسەڭ،» سوسىن كەلمەيدى، – شاقىرادى كەلمەيدى، –شاقىرادى 

: ايتادى مىسىق سوسىن. ايتپايدى قىز ماقتا. سۇرايدى دەپ – شاقىردىڭ؟ نەگە –جەپ بولعان سوڭ مىسىق كەلىپ: 
 اتىقتىق مىسىق. دەيدى – ،«االمىن كەسىپ قۇيرىعىڭدى مەن»: قىز ماقتا. دەيدى – ،«توگەم قاتىعىڭدى ەندەشە»

: قىز اقتام سوسىن. دەيدى –، «اپا، اپا، قۇيرىعىمدى بەرشى»االدى.  كەسىپ قۇيرىعىن مىسىقتىڭ قىز ماقتا. توگەدى
 دەيدى، – ،«بەرشى قاتىق ماعان سيىر،-سيىر». بارادى سيىرعا مىسىق. دەيدى – ،«بەر تولەپ قاتىعىمدى مەنىڭ»

، اعاش: »بارىپ اعاشقا مىسىق. دەيدى – ،«بەر اكەلىپ جاپىراق ماعان تۇر، اشىپ قارنىم مەنىڭ»: ايتادى سيىر
 ،«بەرەمىن جاپىراق اكەلسەڭ، سۋ تۇرمىن، شولدەپ مەن»: ايتادى اعاش. دەيدى –« اعاش، جاپىراعىڭدى بەرشى!

. دەيدى – ،«بەرشى سۋ ماعان قىزدار، قىزدار،»: كورىپ قىزداردى جاتقان اكەلە سۋ جاتسا، بارا سۋعا. دەيدى –
 ۇكەنشى،د اي،». بارادى دۇكەنگە مىسىق. دەيدى –، «بەرەمىز سۋ ساعان ءبىز بەرسەڭ، اكەلىپ ساعىز بىزگە»: قىزدار
 تاۋىق،»: بارادى تاۋىققا مىسىق. دەيدى – ،«بەر تۇقىم ماعان»: دۇكەنشى. دەيدى – ،«بەرشى ساعىز ماعان

، «ەرەمىزب تۇقىم ساعان ءبىز بەرسەڭ، اكەلىپ ءدان بىزگە»: ايتادى تاۋىقتار. دەيدى – ،«بەرشى تۇقىم ماعان تاۋىق،
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 قمىسى. كورەدى تىشقاندى جاتقان قازىپ ءىن ءبىر جاتسا، بارا دەپ – ،«قىالمىن نە ەندى»: مىسىق. دەيدى –
 باتپان بىرء ۇيىمدە»: قورىققانىنان تىشقان. دەيدى – ،«بار؟ نە ۇيىڭدە ايت، بارىندا جانىڭ»: قورقىتىپ تىشقاندى

 ىسۋ ءبىر بارىپ، ۇيىنە تىشقان. دەيدى –، «تارى بەر ۋىس ءبىر ماعان»: ايتادى مىسىق. دەيدى – ،«بار تارىم
 كەنشىدۇ بەرەدى، دۇكەنشىگە اپارىپ تۇقىمدى بەرەدى، تۇقىم تاۋىق بەرەدى، تاۋىققا اپارىپ تارىنى. بەرەدى تارى
ىن عجاپىرا اعاش بەرەدى، اعاشقا اپارىپ سۋدى بەرەدى، سۋ قىزدار بەرەدى، قىزدارعا اپارىپ ساعىزدى بەرەدى، ساعىز

بەرەدى. جاپىراقتى اپارىپ سيىرعا بەرەدى، سيىر قاتىق بەرەدى، قاتىقتى اپارىپ ماقتا قىزعا بەرەدى. ماقتا قىز مىسىقتىڭ 
 قۇيرىعىن بەرەدى.

 . قىزىل مىسىق131
ىستان اڭ اتاۋلىنى ارالداعى االڭعا جيادى. اراالرىنداعى ايتىستاردى ءبىتىرىپ، ارازدىقتارىنا اعالىق ەتۋ ءۇشىن ار

 تاعىالردىڭ تارتىپ العانى مەن ازۋلىالردىڭ ايداپ العانىن ايتا كەلگەن اڭدار ادام ايتقىسىز كوپ ەدى.
 لۇپ ەتكەن قوياندار توبى دا تاالي ارىزدارىن اال كەلىسەدى.-ۇلكەن قۇالعى ۇدىرەيگەن، قورقاق جۇرەگى ءلۇپ

ن قايقى قۇيرىق تيىندەر توبىنىڭ جانىندا وتىرعان قوساياق پەن اقكىس تە، قۇندىز دا قۇر االقان قويانقۇالقتاۋ كەلگە
كەلىپ وتىرماسا كەرەك. جازىقسىز جازا كورەتىن بوكەن، جيرەن جورعا جۇپار، قۇالن توبى ارقاالپ كەلگەنىن ايالسىز 

 ايتۋعا اسىعىپ وتىرادى.
سا عانا ساركىستەر توبى والردان انتەك ارىرەك ورىنعا وتىرادى. سارىلىگى ايتىلىپ جۇرەتىن اال-يتپەن ارى

ايناالسىنداعىالردى الىمسىنباعانداي ادەيى ايبارالنا كەلگەن ايۋالردىڭ ويىندا دا كۇدىك جاتادى. والر يكەمسىز 
 دەنەلەرىمەن توپاس قوزعالىپ، باسقاالردىڭ ءور جاعىنان ورىن االدى.

نى تاققا تاعدىر مە»دەيتىن ارىستان « ايعا شاپقان اجارلىڭمىن»ازۋلىالردىڭ اراسىندا ايناالنىڭ اپشىسىن قۋىرىپ، 
دەپ تاكاپپارالنا قاراپ، جيىن مىنبەسىنە ارنالعان جارتاستان تۇسپەي وتىرادى. « جاراتقان، تاعىمنان تايارىم جوق

ى كى، توبە توردەگىنىكى، توبە باستور تورەنى»اڭدارعا اقىرىن ايتاتىن ءسوزدى اقىرىپ ايتاتىن ونىڭ تۇسىنەن ء
 دەگەن ۇرەي شىعىپ، اڭداردىڭ اراسىن اراالپ جۇرگەن سەكىلدەنەدى.« توبەلەرىڭدى شاينايدى

توپتى  دەپ« اتانىڭ باالسى الدىعا، باسقانىڭ باالسى بارىنا»ارىستاننىڭ قاسىندا جامباستاي جاتقان جولبارىس 
 ەتىپ قويادى. ساندا گۇر-وتىرعىزىپ جۇرگەن تۇلكىگە اندا

سيرەك مۇرتى ەدىرەيىپ، ساق قۇالعى قۇيقىلجي ەستىگەن تۇلكى جولبارىستىڭ جارلىعىن بۇلجىتپاي اتقارادى. الدىنداعى 
ارقارالر مەن تاۋتەكەدەن، ەلىكتەن ايرىلعىسى كەلمەي، توپتان شىعا بەرۋىن جىعىپ، تەبىنگىدەي كوكاال توستىگىن 

وپتىڭ كوكجالدىڭ تۇقىمى ك»قاسقىردى شۇقشيعان كوزىنەن اڭعارعان تۇلكى: قىلعىماي جۇتقىسى كەلىپ وتىرعان 
 .قويادى اۋىستىرىپ جاعىنا اياق ايۋالردىڭ دەپ، –، «كوركى ەمەس پە؟ اتانىڭ باالسى الدىعا

 يرىقتىڭقۇ شۇباالڭ ەدىرەيگەن قۇالعى تىك دەپ –، «قاسقىر ەلدى تانىماعانىمەن قاسقىردى ەلدىڭ ءبارى تانيدى»
 اراسادى.ق بۇرىال ءبارى قالعانداردىڭ وڭىنە كشىلكو
 .ىرمايدىشاق اشۋ ارقارالر كەلگەنىنە قۇيرىقتىڭ قارا ورنىنا قاسقىردىڭ دەپ، –، «ومىرى ءبىردىڭ ءورىسى ءبىر»ء 

 ارتى ابدەن جيىلىپ بولعاننان كەيىن ءماجىلىس باستالدى.-اڭداردىڭ الدى
ان باسىپ، قۇس اسپاعان قارلى ج نەمەسە قيىردان ايداالداعى ءبىرىڭدى ورماننان، ءبىرىڭدى قوپادان، ءبىرىڭدى –

قايداعى قاپتالىنان، تۇلكى سەكىلدى سىلىمتىكتەرىڭدى ەلدىڭ ەسكى جۇرتىنان ادەيى شاقىرتىپ وتىرمىن، -تاۋدىڭ قاي
 حانىڭ». شىعىپ لىپشو ءبىر كوزىمەن اڭداردى ارىستان قوزعالعان ەرىنە ورنىنان باستايدى ءسوزىن دەپ –

مەن قايىرىمسىز حان بولعىم كەلمەيدى. اراالرىڭدا ايتىلماي »دەپ، « قايعى باسادى قاۋىمىڭدى بولسا، قايىرىمسىز
جۇرگەن ارمان بولسا اقتارىڭدار! ەلىمدە وزبىردىڭ، جەرىمدە جەكسۇرىننىڭ بولۋى مەنىڭ ابىرويىما كىر كەلتىرەدى... 

قاسقىر  نان كەيىن ايۋ ارقار المايتىن،جۋاندىق قىلعاننىڭ جۇلىنىن ۇزەم، وزبىرلىق قىلعاننىڭ ومىرتقاسىن وپىرام، مۇ
قاراقۇيرىققا قارامايتىن، قويان قورالنبايتىن ءومىر ورناتام... بۇل وزگەلەرگە ونەگە بولىپ، باسقا حانداردىڭ قاۋىمدارى 
ماعان كەلەتىن بوالدى. كوڭىلدەر كوتەرىلىپ، كۇدىكتەر كۇل بوالدى. مەن تەكەنىڭ العىن تەنتەك جەپ، تەنتەكتىڭ 

جەگەنگە كونە المايمىن، بەرسە قولىنان، بەرمەسە جولىنان جەيتىندەردىڭ، اڭقاۋالردان الداپ السا، « تەكتى»عىن ال
 «.اساۋالردان الىسىپ االتىنداردىڭ، الداعىنى ارباپ السا، ايناالنى جايپاپ االتىنداردىڭ تۇقىمىن قۇرتام

 !اقتارىڭدار ارماندارىڭدى –
 !..ءۇشىن ادىلەت –
 .توقتاتادى ۇرانمەن اياعىن ءسوزىنىڭ دەپ –ڭا مەن ءتىرى بواليىن! ىباقتار –

جۋان مويىنى ازەر بۇرىلىپ، اششى داۋسى القىمىنا شىققان ارىستاننىڭ سوزىنە قوشامەت بىلدىرگىسى كەلگەن قايسى 
 ءبىر اڭدار:

 .ەتپەيدى سەلك دە سەلەۋ ءسىزسىز –
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 ...اليىق دا ايتقانىڭىزعا اتىڭىز ايگىلى الەمگە –
 .مايموڭكەلەدى دەسىپ – كەتتىك، تا ۇمىتىپ دەگەندى «ادىلەتسىز» بەرى بولعاننان پاتشا ءسىز –
 اتاۋدان ىڭدىاڭدار سۇيگەن باسىلىققا توبە. مەڭگەرسىن سول ءىستى سايالڭدار، باسى توبە جيىنعا بۇگىنگى وندا –

 وشكىسىك تارتىبىنە كۇن جيىنىنىڭ دەيدى –ىن، وتىراي عانا جوتادا باقىالپ، بۇرىستى-قيسىق مەن... تارتىنباڭدار
 .ادالسىپ ارىستان كەلگەن

 تىرتەەس وزىنە ارىستاننىڭ تۇلكى، دەيدى – بولسىن، ءوزى ارىستاننىڭ جوق، سايالرىمىز قارانى تۇرعاندا حان –
 .داۋىستاپ

 –نىڭشە بۇعى بولسىن، مە سەرىسى، ءارى سەركە جارالعان ساتىنە اڭداردىڭ ءوزى ريزا، دە كوركىنە كورگەن –
 ىنبىرەۋ قابالننىڭ مەن سىلەۋسىن قاسقىر، وتىرعان ويدا دەگەن كەلەدى وزىمە اتاسام تومەندە وزىمنەن دەيدى،
 اتاۋ زىنءو دەرتى-ەسى. ايتپايدى ايۋدى كوپ وكتەمى بيىك، ورەسى والردان ويالپ، دەپ بەرەدى سىلكىلەسە ايتسام،
 الردىڭ اۋزىنان ءوز اتىم شىعا ما ەكەن دەپ تە دامەلەنەدى...باسقا. يدىبارما اۋزى دا، بولسا

ارىستانمەن تەرەزەسى تەڭ، قاقپايىنا كونبەيدى، ءوز الدىنا جۇرگەن، باسقاالرداي ءزابىرلى دە »ءبىرسىپىرا اڭدار  
رىنبەي السىن ە-دەپ ۇلكەن تۇمسىعىن ءالسىن« ەمەس، جاس اعاشتىڭ جاپىراعى مەن ءتاتتى جەمىستەردى عانا جەيدى

 بارىس قارسى شىعادى.كوتەرىپ تۇرعان ءپىلدى ۇسىنادى... ءبىراق وعان جول
قيىرى جوق داۋدىڭ تورەلىگىن مەڭگەرەتىن تۇيە ءوزىنىڭ ءادىل -اڭعا كەلە جاتقان ۇشى-جىلعا جيىلىپ، اڭنان-جىلدان

 تورەسىن كۇتەدى. بوالشاق ۇلىق ءالى ۇيعارىال قويمايدى.
س تۇسەدى. ەرتەڭگى كۇنى يتجىعىقابىالن قاسقىردى ايتسا، قاراقۇيرىق قارسى بوالدى. ايۋ جولبارىستى ايتايىن دەسە، 

ءبارى جيىلىپ قوياندى ايتايىن دەسە، ول ءبارىنىڭ ايتقانىنا كونەدى. قوياننىڭ ءوزىن كورسەتەتىن ەشكىم جوق. 
 قالعاندارى بىرىگىپ سۋىردى ۇسىنايىق دەسە، ايۋ ونى التى قابات الىستان االدى دەگەن ءپاتۋا تابادى.

ەشكىمدى اتاي الماي تۇرعاندا، كۇتپەگەن جەردەن عاجايىپ ءبىر اڭ اراالرىنا كەلە سونىمەن، توبە باسىلىققا اڭدار 
 قالدى.

قىزىل، االسا بويىنا انتەك ارتىعىراق بىتكەن تىك مۇرتتارىن دامىلسىز قوزعاعان الگى اڭ وتىرعانداردىڭ -ءوڭى قىپ 
شەكشيتە قاراعان قوناق سۇلۋ مۇرتىن شيراتىپ بارىنە دە ماڭعازدانا قارايدى. ونى ەشكىم تاني المايدى. شەگىر كوزىن 

اق ارىستان وتىرعان جارتاستىڭ باسىنداعى ۇشقاتقا شىعىپ االدى دا، استىندا وتىرعان -تا قويادى. ول كەلە ساال
 ساندا ەڭكەيە قاراپ قويادى... باۋىر جۇنىنەن تامشىالعان قىزىلعا جابىال-ارىستان مەن جولبارىسقا الىمسىنباعانداي اندا

دەپ « ىم؟بۇنىسى ك»بىرلەرىنە -قاراپ وتىرعان اڭدار ونىڭ ارىستاننان جوعارى شىعىپ العانىنا قايران قالىسادى. بىر
 ىمداسىپ تا قويادى.

ىندەگى دەسەدى كەيبىرى، ۇست« بويى بيتتەي بولعاندا قورىقپايتىن ۇلكەن جۇرەگى قاي جەرىنە سيىپ تۇر ەكەن؟»
 گەن كىشكەنە قوناق وتىرعان ۇشقاتىنان تۇسپەيدى.قىزىلى سىلكىنگەن سايىن توگىل

توبە باسىلىقتى بىرەۋلەرى قىزعانىپ، بىرەۋلەرى قولعا تۇسەرە الماي وتىرعان اڭدار اياعىندا الگى اراالرىنا كەلگەن 
 اڭعا ماقۇل بولىسادى.

اقتان ەلگەن، ءتۇسى جىلى قوناۋزى التى قارىس ارىستان مەن جارلىعى جاندى االتىن جولبارىستان الدە قايدا ءالسىز ك
قانى سورعاالپ جۇرسە، قالپى قۋرامايتىن نەتكەن كەرەمەت، »ەشكىمى ءزابىر شەكپەسپىز دەپ وياليدى. بىرەۋلەرى: 

 .دەسەدى –، «الدە باعىمىزعا كەلگەن اۋليە مە...
ان ارىستان دا ونى تارپا ومىرىندە كورمەگەن اڭنىڭ وزىنەن جوعارى وتىرۋعا قاالي باتىلى بارعانىنا قايران قالع

 شارعا تۇتاس تورەلىك ەتىپ-باسسالۋدان جاسقانادى. سونىمەن توبە باسى بولىپ سايالنعان كىشكەنە قوناق داۋ
 شىعادى. ءبىراق كۇڭكىل از بولمايدى.

كىمدەردى ۇ كۇندەر ءوتىپ تاعى ءبىر جيىن بولعاندا، اڭدار ونىڭ الدىنا جانە جيىالدى. ول جارتاسقا شىعىپ ۇيعارىلعان
كىشكەنە ءبىر سىمپىس قۇيرىق سۋىر تۇرا جونەلەدى. توبە باسى ءوزىن توبەسىنە -وقىپ تۇرعاندا الدىنان كىپ

كوتەرىپ وتىرعان اڭدار مەن الدىنداعى جۇمىستى، تورەلىكتى ۇمىتىپ، مىنبەدەن ىتىپ ءتۇسىپ سونى قۋا جونەلەدى. 
ان ن سوندا عانا بىلىسەدى. سىرشىنىڭ شەلەگىنە ءتۇسىپ، يتتەن قورىققانىنالعاشىندا اڭعارماعان ازۋلىالر ونىڭ كىم ەكەنى

 ۇشقاتتىڭ باسىنا قاشىپ شىققان مىسىق ەكەن.
وتارالپ قۋىپ، كەيدە قاندى سورپا بولىپ ءجۇرىپ االتىن ازىقتارى الدىنا كەلگەندە ءتىسى قىشىپ، ءىشى شۋىلداپ 

اق تاپ بەرىسەدى. مۇنىڭ دا العاشقى حابارى -ەدى. ءبارى تابانداوتىرعان ازۋلىالرعا بۇل اسپاننان تۇسكەن ءسات 
اق قاسقىرعا ارقاردى كورسەتىپ، ىم قاعىپ قالدى. توڭىرەك لەزدە -تۇلكىدەن بوالدى. ول توبە باسى ىتقي بەرگەندە

وپاش ارپالىس ق-ششىڭعىرعان داۋىسقا، اقىرعان ايعايعا، كۇرىلدەگەن ۇنگە توالدى. قويۋ شاڭ شىعىپ، قاتتى ءدۇبىر اپا
 باستالدى.
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 دا نونا پە، ەمەس قابىالن تەگى. ەدىم شوشىپ باستاعاننان وڭا ءوڭى قۇرعىردىڭ. تارتادى تەگىنە ازۋ تەرىس –
تىعىن ر تاعىلىعىن قويسا، قويان قورقاقتاعىال. ەكەنبىز سايالماعان قوياندى دەپ «بوالدى باتىر بەرسە قۋا قورقاقتى»

 .ەستىلەدى داۋىستار جاتقان بارا وكىنىپ دەپ –قويار ەدى، 
 وندىرە دەپ – وڭسىن، قايدان باسىمىز توبە بولعاندا، ارىستان پاتشامىز –بارىنەن باسىمىراق شىققانى:

 اق ءوز قولىمەن ءبىتىرىپ الۋعا انت ەتكەن سوڭعى سوزدەرى بوالدى.-الماعان ارىزدارىن ارىستان مەن توبە باسسىز
 . جالقاۋ مىسىق132

ءبىر ءۇيدىڭ مىسىعى بەيقام ءومىر ءسۇرىپتى. قارنى توق بولعان سوڭ، قيمىلداۋعا ەرىنىپتى. جالقاۋالنعانى سونشا،  
 ءتىپتى تۇمسىعىنىڭ استىنان جورعاالپ ءوتىپ بارا جاتقان تىشقاندى ۇستاۋعا دا قۇلقى سوقپاپتى.

 اقىر تىشقان:
 .بولىپتى مازاقتايتىن دەپ، – ماۋباس، ءبىزدىڭ –
ۇش قاپ بيدايدى ۇيىنە كىرگىزىپ قويىپ، ءوزى سىرتقا شىعىپ كەتەدى. سول كەزدە قاپ -ءبىر كۇنى قوجاسى ەكى 

 جۇمعانشا قاپتىڭ تاستالقانىن شىعارىپتى.-تۇستان الپ قويىپتى. كوزدى اشىپ-تولى استىققا تىشقاندار تۇس
اپتىڭ مازاسىز تىقىردان ويانىپ كەتەدى. سوندا ق جىلى جەردە پىرىلداپ ۇيىقتاپ جاتقان مىسىق تىنىمسىز سىتىرالعان

ءجىبىن بىتىرالتا قىرقىپ، ءداندى كۇتىرلەتە كۇيسەپ جۇرگەن تىشقانداردى كورەدى دە، وجىرايا قاراپ قويىپ، جاتا 
 بەرەدى.

زعالمايدى. ورنىنان تۇرىپ، تىشقانداردى قۋىپ جىبەرۋگە قو دە، دەيدى – مە؟ جۇرسىڭدەر جەپ تاماق ءا، –
 !..بەرسىن جەي قويشى، ءاي، –رىنەدى. ە
ءبىر كەزدە ۇيگە كىرىپ كەلگەن قوجاسى تەسىلگەن قاپتى، شاشىلىپ جاتقان ءداندى كورەدى دە، ماناۋراپ جاتقان  

 مىسىققا جەتىپ بارادى.
سىڭ نىپتى ۇيگە كىرگەن ۇرى تىشقانداردى دا ۇستاي المايدى ەكەءت جۇرسەم، سەنىپ دەپ عوي بار سەن ۇيدە مەن –

 ايعاتوع ايازدا سارى ساقىلداعان دەپ، –عوي. سەنى نەسىنە باعامىن. ودان دا توعايعا اپارىپ تاستاپ قۇتىاليىن، 
 .تاستاپتى اپارىپ

 اق قارعا ورانعان توعاي ىشىندە ءبۇرىسىپ تۇرعان مىسىقتى كورگەن ساۋىسقان:
ى ۇيدە جاتىپ، دايىن اسقا سەمىردىڭ. تىشقان اۋالۋعا دا ەرىندىڭ. ەندى قايتەر ەكەنسىڭ؟ قانە، مىناۋ قار جىل –

 .كۇلىپتى سىقىلىقتاي دەپ، –باسقان توعايدان تاماق تاۋىپ جەي قويشى! 
 . مىسىق پەن تىشقاندار133

 وڭ:ندار حابارالندىرۋدى تاپسىرىپ العان سمىسىق ءبىر كۇنى تىشقانداردى قوناققا شاقىرىپ حابارالندىرىپتى. تىشقا
 قوناققا نەعىپ بۇگىن. ەدى جاۋ قىلىشتاسقان بىزبەن مىسىق –

 باسىنا ىقمىس. بارىسادى قوناققا اقىرى قاۋىپتەنىپ، دەپ –شاقىراتىن دوس بوال قالدى، ءبىر سۇمدىق بار ما، قاالي؟ 
 ، ۇلكەن قوشامەت كورسەتىپ:شىعىپ الدارىنان الىپ، قارسى «قوناقتى» وراپ، سالدەسىن

 .ءبىلدىرىپتى قۇرمەت دەپ – شىعىڭدار، تورگە كىرىڭدەر، ۇيگە قوناقتار –
 داستارقان جايىپ، تاماقتارىن الدارىنا قويعان سوڭ، مىسىق تاماعىن قىرىنىپ:

 .بولدىق دا جاۋ بولدىق، دە ەل وتكەندە الىڭدار، تاماق قوناقتار، –
 ىلدىرىپ،ءب رازدىقتارىن يزەسىپ، باستارىن قۋسىرىپ، قول تىشقاندار. دەيدى –ايىق، وتكەن ءوتتى، ەندى قايتاالم

 ەنتەسك كەمىرگەن، جەگەن، تىشقان: مىسىق سوڭ، جيىلعان داستارقان جەپ-ىشىپ تاماقتارىن. ايتادى راقىمەت
ۇراعاندا، پكەر ەكەندىگىن سجاۋا كىم ىستەگەندىگىن، كىم مۇنى قويىپ، الدىنا تىشقانداردىڭ اكەلىپ، جيناپ زاتتاردى

رى دەگەندەي، تۇمسىقتا« بىز»بۇلىنگەن زاتقا ءبىر، مىسىققا ءبىر قاراپ، داۋىسىن شىعارا الماي، ء»تىشقاندار: 
 جىبىرالسىپتى. سوندا مىسىق ورنىنان اتىپ تۇرىپ، ەسىكتى تارس جاۋىپ الىپ، سالدەسىن جۇلىپ تاستاپ:

اۋىر، كەشىرۋگە بولمايدى. مەن اق سالدەمدى تاستادىم، باياعىمدى باستادىم،  قىلمىستارىڭ سەندەردىڭ تىشقاندار، –
 بولىپ «ىندايشاقىرعان قوناققا تىشقاندى مىسىقتىڭ» اۋزىندا ەل بەرى سودان. قىرىپتى شەتىنەن تىشقانداردى دەپ –

 .تاراپتى اڭىز دەيتىن جۇرمەسىن
 . مىسىق پەن تىشقاندار134

 ءبىر كۇنى، مىسىق تىشقاندارعا: 
 ەتۋ قۇلشىلىق قۇدايعا باستاپ بۇگىننەن. بولدىم سوپى ۇلكەن مەن –

 .ايتىپتى ۋاعىز دەپ –جونىندە شاريعات سويلەيمىن، بارلىعىڭ كەلىپ تىڭداڭدار! 
 تىشقاندار كەڭەسىپ:

 ەتەدى قورەك نەنى ەندى جەمەسە، ەت دەپتى، بولدىم سوپى جىرتقىش بۇل –
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 .كەلىسىپتى بايالمعا دەگەن –ەكەن، سۇراپ ۇعايىق، الدانىپ قالمايىق، 
 والر مىسىققا كەلىپ وسى جايلى سۇراپتى. مىسىق:

 ءشوپ جەپ، باالۋسا بوكتەرىنەن تاۋ قويعامىن، جەۋدى ەت الدەقاشان مەن –
 .بەرەدى جاۋاپ دەپ –باسىنداعى شىق سۋىن ءىشىپ، كۇنەلتەتىن بولعام، 

 ءتاڭىر جولىن ۇستاپ، جاقسى سوپى بولىپتى دەپ ۇققانمىسىقتى 
 تىشقاندار تۇگەل ونان شاريعات ەستۋگە كەلەدى.

 مىسىق سوپىلىق كيىمىن كيىپ، ۇلكەن ساالۋاتپەن مىنبەگە شىعادى دا، قان
 جوسىق سويلەيدى.-توكپەۋ، ەت جەمەۋ جايلى ءبىرتاالي دالەل ايتىپ، ءجون

 تارماعاي ەسىككە-وڭ، تىشقاندار جاپامىسىق شاريعات سويلەپ بولعان س
 ۇمتىالدى. وسى ورايدا مىسىق مىنبەدەن قارعىپ ءتۇسىپ، ەڭ ارتتاعى تىشقاندى تارپا باس سالىپ جەپ قويادى.

مىسىق ءار كۇنى شاريعات ايتىپ، ءار كۇنى ءبىر تىشقان جەپ جايبىراقات جاتا بەرەدى. ال، تىشقاندار ءوزىنىڭ 
 ارا جاتقانىن كورىپ سەزىكتەنە باستايدى. سونان والر ءبىر جەرگە جيىلىپ كەڭەس قۇرىپ:كۇنگە ازايىپ ب-كۇننەن

 -كۇننەن نەگە قاتارىمىز ايتپەسە سول، جۇرگەن جەتىپ تۇبىمىزگە ءبىزدىڭ –
 .كەلەدى بايالمعا دەگەن–كۇنگە سەلدىرەپ بارادى، ەڭ جاقسىسى ونىڭ دارەتىن تەكسەرىپ كورەيىك، 

 اڭديدى. ول امسە دارەتىن كورسەتپەي كۇلمەن جاۋىپتىشقاندار كەلىپ 
تاستاپ وتىرادى ەكەن. ول كەتكەننەن كەيىن تىشقاندار كۇلدى اشىپ ونىڭ دارەتىن قارايدى دا، ىشىنەن ءبىرسىپىرا 

 بوعىنا اراالسقان تىشقان جۇندەرىن بايقايدى. تىشقاندار بۇل ءىستىڭ سىرىن بىلەدى.
 باياعىسىنشا مىسىقتىڭ شاريعاتىن ەستۋگە-كەلەسى كۇنى تىشقاندار ءباز

اريعات سوپى، تاقسىر، ش»كەلەدى. ءبىراق شاريعات ايتۋدان بۇرىن ءبىر تىشقاندى ۋاكىل ەتىپ مىسىققا ساالدى. ول: 
ايتىپ كوپ اۋرەلەندىڭىز، ءبىز سىزگە مويىنعا اساتىن ءبىر قوڭىراۋ تارتۋ ەتەيىك، ويتكەنى ءسىز اۋليە، ۇلى سوپىسىز، 

يبا -ز بۇل قوڭىراۋدى اسىپ الساڭىز، قايدا بارساڭىز دا ءبىز حابارالنىپ، ءوز قۇرمەتىمىزدى ءبىلدىرىپ، ادەپءسى
 .دەيدى –، «ساقتاپ جۇرەتىن بوالمىز

 مۇنى ەستىپ قۋانعان مىسىق قوڭىراۋدى موينىنا اسىپ االدى.
ىلعان قانعا تاپ بەرەدى. ءبىراق ول مىنبەدەن اتشاريعاتتى ايتىپ بولعاننان كەيىن ول وقشاۋالنىپ ەڭ ارتتا قالعان تىش

كەزدە ونىڭ موينىنداعى قوڭىراۋ داڭىلداپ كەتەدى. مۇنى ەستىگەن تىشقاندار ارت جاعىنا جالت قارايدى. ءسويتىپ، 
 مىسىقتىڭ شىن كەسپىرى ءپاش بوالدى. تىشقاندار وعان:

سودان  .دەيدى –! تىڭداسىن؟ كىم اريعاتىڭدىش سەنىڭ ونىڭدى، ەندى دوعار! ەكەن وتىرىك شاريعاتىڭ سەنىڭ –
 باستاپ تىشقاندار ونىڭ شاريعاتىن تىڭدامايتىن بوالدى.

 . قۇمىرسقا135
 ءبىر قۇمىرسقا ءوز يلەۋىندە توبىنان ءبولىنىپ، سول ماڭداعى ارا، قوڭىز سەكىلدى جاندىكتەرمەن دوس بولىپتى. 

بەرى اۋرەلەنىپ، ءداندى -ءدان تاۋىپ الىپتى. جالعىز ءوزى ارىجەم ىزدەپ شىققان قۇمىرسقا جول ۇستىنەن ءبىر 
 ورنىنان قوزعالتا الماپتى. سونان سوڭ كومەك سۇراۋ ءۇشىن الگى قاناتتى دوستارىن ىزدەيدى.

 گۇلگە قونىپ، شىرىن جيناپ جۇرگەن اراعا جولىعادى-ءبىر ۋاقىتتا گۇلدەن 
 .تىنەدىو دەپ –ىپ جىبەرشى، كومەكتەس ماعان. الماعانىم كوتەرە زىمءو جالعىز ەدىم، الىپ تاۋىپ ءدان ءبىر دوسىم، –
 وي،ع سوالي سواليى. قويىپتى كونبەي ارا دەپ – عوي، جاتىرمىن ىستەپ جۇمىس دە مەن با، تۇرسىڭ كورمەي –

 .االدى تاۋىپ قوڭىزدى ەندى ول. كەتىپتى ءجۇرىپ ءارى قۇمىرسقا دەپ، مەيلى
 سۇراپتى. ول ءمان جايدى ايتىپ، كومەك

 .بارادى كەتە ۇشىپ ىزىڭداپ قوڭىز دەپ، –ەش قىال المايمىن،  ەڭبەگىمدى ءوز ءۇشىن سەن –
دوستارىنان كۇدەر ۇزگەن قۇمىرسقا مۇڭايىپ قايتىپ كەلە جاتادى. جولدا ءوزىنىڭ يلەۋلەستەرىمەن ۇشىراسىپ قاالدى. 

 والر مۇنىڭ ءتۇرىن كورىپ:
 .سۇرايدى ءجونىن دەپ، – ءجۇرسىڭ؟ ىستەپ نە –

 جالعىز قۇمىرسقا ءوزىنىڭ باسىنان كەشكەنىن ايتىپ بەرەدى:
. ەتەدىك الىپ ءارى كوتەرىسىپ، ءدانىن قۇمىرسقانىڭ دا، جۇباتادى يلەۋلەستەرى دەپ، – سول، دەگەن جالعىزدىق –

 .قوسىالدى قايتا ۇيىرىنە قۇمىرسقا
 ەكەن سوندا ءبىر كارى قۇمىرسقا.دەگەن « جاڭا دوستىڭ ءقادىرى ەسكى دوسقا جەتپەيدى»

 . قۇمىرسقانىڭ قاناعاتى136
 قۇمىرسقانىڭ ءتىلىن بىلەدى ەكەن.-جانۋارالردىڭ، قۇرت-ەرتەدە ءبىر دانىشپان كىسى بولىپتى. ول كىسى جان
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ءبىر كۇنى الگى دانىشپان جوالۋشىالپ كەلە جاتىپتى. جارتى جولعا كەلگەندە ات شالدىرىپ، دەم الىپ وتىرسا،  
 كىشكەنتاي ءبىر قۇمىرسقانىڭ ءدان تاسىپ جۇرگەنىن كورەدى. ونى جەردەن كوتەرىپ االدى دا، االقانىنا سالىپ تۇرىپ:

 .سۇرايدى دەپ – باراسىڭ؟ الىپ قايدا ءداندى ايتشى، قۇمىرسقا، قانە، –
 :سۇرايدى ادام. قۇمىرسقا دەيدى – اپارامىن، يلەۋىمە –
 قايتەسىڭ؟ ونى –
 :ادام. قۇمىرسقا دەيدى – ساقتايمىن، كەيىنگە –
 .سۇرايدى دەپ –سىڭ با؟ جيناي كوپ –

 قۇمىرسقا ءوز شارۋاسىنىڭ جايىن بىاليشا باياندايدى:
 .نجاتامى تىنىعىپ قاپەرسىز قاننەن قىستىگۇنى دا، جينايمىن ازىعىمدى جەيتىن ىستەپ، جۇمىس جازداي –

 باستادى:دانىشپان قۇمىرسقانى شىر اينالدىرا قاراي 
 ۇلكەن؟ نەگە باسىڭ –
 يمىن.ويال كوپ سويلەپ، از –
 قىلدىرىقتاي؟ نەگە بەلىڭ –
 .ەمەسپىن قوماعاي –
 جەيسىڭ؟ ءدان قانشا جىلىنا –
 ...جەيمىن ءدان ءبىر –
 بە؟ ەتەسىڭ قاناعات سوعان –
 !قوي كەرەك قاناعات ما؟ قالماي اش قۇمىرسقاالر باسقا بەتىندەگى جەر بەرسەم، جەي كوپ ودان –

قۇمىرسقانىڭ اقىلىنا، قاناعاتىنا، كورەگەندىگىنە سۇيسىنگەن دانىشپان ونى سىناپ كورمەك بوالدى. قوراپقا ءبىر ءدان 
 ساالدى دا، قۇمىرسقانى سوعان قوسا قامايدى. سونان سوڭ سۋ تيمەيتىن ءبىر جايلى جەرگە ورناالستىرادى.

تىپ. عا ەسكەرقۇمىرسقا دانىشپان دەيدى – بەر، جاتا قامسىز جەيتىن، بار ءدانىڭ. كەلەمىن كەيىن جىلدان ءبىر –
 وسىاليشا قۇمىرسقانىڭ ازىقتى قاالي ۇنەمدەيتىنىن بىلگىسى كەلەدى.

ءبىر جىل وتكەن سوڭ دانىشپان الگى قۇمىرسقاعا قايتا وراالدى. ءوزى قويىپ كەتكەن جەردەن قوراپتى تاۋىپ االدى.  
تىرىسىن بىلمەك بولىپ، قوراپتى اشادى. قاراسا، قۇمىرسقا ءتىرى ەكەن. قاسىنا قالدىرعان جالعىز -قۇمىرسقانىڭ ءولى

 ن دانىشپان:ءداننىڭ جارتىسىن عانا جەپتى. بۇعان تاڭدانعا
 مىنا. ويع ەدىڭ دەپ جەيمىن ءدان ءبىر جىلىنا سەن –. نيەتپەن بىلمەك سەبەبىن مۇنىڭ دەپتى – قۇمىرسقا، ەي، –

 ۇنەمدەدىڭ؟ سونشا سەبەپتەن نە قالدىرعانسىڭ؟ جارتىسىن جەمەي، تۇگەل نەگە ءداندى
 سوندا قۇمىرسقا بىالي دەپتى:

. تىڭكەت قاماپ سالىپ، قوراپقا مەنى بولساڭ سەن ال. راس ول جەيمىن، ءدان ءبىر جىلىنا مەن دۇرىس، ايتقانىڭ –
 اتاتىنج قاماۋدا جىل ءبىر دا تاعى كەتسەڭ، ۇمىتىپ بوساتۋدى قاماۋدان بۇل مەنى سەن ەگەر. المايمىن شىعا سىرتقا
 بىر ءداندى تۇگەل جەپ قويسام، اشتان ولەتىن ەدىم. سونى ويالپ، قاناعات ەتتىم.ء. ەدىم

دانىشپان قۇمىرسقانىڭ شىدامدىلىعى مەن تاستاي بەرىك قاناعاتىنا قايران قالىپتى. ونى قاماپ كەتكەنىنىڭ قيانات 
 بولعانىن، ازاپقا سالعانىن ەندى ءتۇسىنىپ:

 .ەنەك جىبەرگەن بوساتىپ قاماۋدان قۇمىرسقانى دە، دەپتى –ەشىر! ك بولماپتى، دۇرىس ىستەگەنىم مەنىڭ –
 دانىشپان قاناعاتتىڭ قاسيەتىن ادام باالسىنا ۇيرەتىپتى.سودان كەيىن 

 . حان مەن قۇمىرسقاالر137
 پاراساتتى، ءدىلمار ادام سانايدى ەكەن.-وزى الەمدەگى اسقان اقىل-باياعى زاماندا ءبىر حان ءوتىپتى. ءوزىن

تىرىپتى. جارشى، حابارشىالر شاپ جاققا-ءبىر كۇنى حان قالىڭ نوكەرىن شۇبىرتىپ، ساياتقا شىعۋعا ازىرلەنىپتى. جان 
قۇمىرسقاعا، كىشكەنە جاندىكتەرگە ايتىڭدار، ون كۇنگە دەيىن ىندەرىنەن شىقپاسىن. ايتپەسە ءبىزدىڭ اتتارىمىز -قۇرت»

 .تاراتىپتى حابار دەگەن –« تاپتاپ ولتىرەدى!
لدارىنا بولسا، الگى حاندى ءوز اۋى بۇل حاباردى ەستىگەن سوڭ ۇساق جاندىكتەر ىندەرىنە تىعىلىپتى. ال قۇمىرسقاالر

 سىياپات كورسەتپەك بوالدى.-ءبىر قوندىرىپ، سىي
 حان قالىڭ قولمەن اڭعا شىعادى. كەلە جاتىپ، قۇمىرسقاالردىڭ جول توسىپ، توپتاسىپ تۇرعانىن كورەدى.

. انح دەيدى –ر؟ الردىڭ ءبارى ىنىنە تىعىلسىن دەپ حابار بەرىلمەپ پە ەدى؟ بۇل نە قىلعان شوعىقۇمىرسقا –
 :سۇرايدى ءجون الىپ، شاقىرتىپ پاتشاسىن قۇمىرسقا سوڭ كەلگەن تاياپ. قاالدى تاڭدانىپ دە نوكەرلەرى

 قاالي؟ تۇرعاندارىڭ جولدا توپتالىپ –
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-يسى تۇنەپ، كۇن ءبىر اۋىلعا ءبىزدىڭ جوالي ءسىزدى –اتشاسى. پ قۇمىرسقاالر سوندا دەپتى – تاقسىر، –
 .ەدىك تۇر توسىپ شىعىپ، الدىڭىزدان دەپ، ەكەن مە كورەر سىياپاتىمىزدى

 حان بۇعان تاڭىرقاي تۇرىپ، مىسقىلداي كۇلەدى:
-شىپكولىكتەردىڭ ى-ات مەن ادام وسىنشاما سوندا. شىعايىق اق-تۇنەپ ءبىز ەتتى، ويالساڭدار اي،-اقىماقتارىم ءاي، –

 جەمىن قايدان تاۋىپ بەرەسىڭدەر؟ سونى ويالدىڭدار ما؟..
 زبەنەڭبەگىمى! پە ەمەس كول بىرىكسە، كوپ. پاتشاسى قۇمىرسقاالر دەپتى –ول جاعىنان قام جەمەڭىز، تاقسىر، 

 !سىياليمىز ەردى
 مۇنى ەستىگەن حان:

 ادام اماوسىنش. تاپپادىڭ ءسوز ءبىراق –دەپتى شالقاقتاپ.  – ەدىم، توقتار سوزىڭە دەسەڭ، قۇدايدان ىرىزدىعىڭ –
 ەكەنسىڭ؟ تويدىرار قاالي ەڭبەگىڭمەن كولىكتى-ات مەن

 ەنم الماساق، قامداي تاعام-اس سىزدەرگە ەگەر – پاتشاسى، قۇمىرسقاالر دەپتى – تۇسىڭىزدەر، اتتان تاقسىر، –
 .بواليىن ايىپتى

 مۇنى قىزىق كورگەن حان كۇلە تۇرىپ:
 .كونىپتى اتتانۋعا قونىپ ءبىر دەپ، – كورەلىك، قىلعانىڭدى قارىق وندا، مەيلى –
ءسويتىپ، قۇمىرسقاالر پاتشاسى حان مەن ونىڭ نوكەرلەرىن ارنايى ازىرلەپ قويعان شاتىرالرعا باستاپ الىپ كەلىپتى.  

 قوراعا ورناالستىرىپتى.-كولىكتەرىن قورا-ات
-ىن، ءبىربىر تۇيىردەن نان ۇگىندىس-سودان كەيىن قۇمىرسقاالر پاتشاسى بارلىق قۇمىرسقا اتاۋلىعى ءارقايسىسى ءبىر

 بىر ساباقتان جابايى جوڭىشقا الىپ كەلۋگە ءامىر بەرىپتى.-بىر باس سۇلى، ءبىر
جاققا تاراپ كەتەدى دە، ءبىرىنىڭ سوڭىنان ءبىرى كەرى -قۇمىرسقاالر ءوز پاتشاسىنىڭ جارلىعىن ورىنداۋ ءۇشىن جان

-ۇيىلىپ قاالدى. وعان قوناقتاردىڭ اتتوبە بولىپ ء-وراال باستايدى. ءبىرازدان كەيىن نان، سۇلى، جوڭىشقا توبە
 كولىگى سىلقيا تويادى.

مۇنى كورگەن حان قايران قاالدى. ءوزىنىڭ اقىلى جەتپەي، ۇتىلعانىن ىشتەي سەزەدى دە، قۇمىرسقاالر پاتشاسىن 
 قاالي دا ءبىر ءسۇرىندىرۋدىڭ امالىن وياليدى.

 .سۇرايدى دەپ – ن؟ۇلكە سونشا نەگە باسىڭ سەنىڭ پاتشاسى، قۇمىرسقاالر ەي، –
 .پاتشاسى قۇمىرسقاالر بەرىپتى جاۋاپ دەپ –تاقسىر، شىعار، مولدىعى اقىلىمىزدىڭ –
 اپ قايىرادى:اۋج بايسالدى پاتشاسى قۇمىرسقاالر دا بۇعان. كەكەسىنمەن حان دەيدى – قىلدىرىقتاي؟ نەگە بەلىڭ ال –
 ياپاتسى-سىي زور اسا سىزگە بۇگىن. االمىز بۋىپ قىلىپ تاس بەلىمىزدى كەزدە اتقارار جۇمىستاردى اۋىر اسا –

 سودان ىنۋىكور قىلدىرىقتاي تىم بەلىمىزدىڭ. العانبىز بۋىپ مىقتاپ بەلىمىزدى سوندىقتان. كەرەك كورسەتۋىمىز
 .شىعار

 رى:ءۋازىتاماشا قاالدى. ودان ءارى نە سۇرارىن بىلمەي، ويعا شومادى. سوندا -حان قۇمىرسقانىڭ تاپقىرلىعىنا تاڭ
 اسقاب پاتشاسىنا قۇمىرسقاالر. ەدىڭىز بوراتۋشى قارداي ءسوزدى قيسىندى ەدى، دارياداي اقىلىڭىز تاقسىر، –

 .اۋالپ كوڭىلىن حاننىڭ دەپتى –ما؟ بولماعانى ايتارىڭىزدىڭ
 .توقتادىم مەن –. ءيىپ باسىن حان دەپتى –سادى، تاال جەتەسىز سوزگە جۇيەلى –

 تۇرەگەلىپ، اڭعا دا شىقپاستان ۇيىنە قايتىپ كەتىپتى.تۇنسىز -حان ءۇن
 . قۇمىرسقا مەن ەلىك138

 قۇمىرسقا مەن ەلىك دوس بولىپتى. مۇنى بىلگەن باسقا حايۋاندار:
 ەيدىد – جىرعاتادى، نەسىمەن بولىپ دوس قۇمىرسقا قوي، اقىماق ەلىك –

ى اۋزىنا جان ءشوپت-جاتقانىن كورەدى. ەلىك جالما ەكەن. ءبىر كۇنى سۋ ءىشىپ تۇرسا، قۇمىرسقانى سۋ اعىزىپ كەلە
 تىستەپ قۇمىرسقانى قۇتقارىپ الىپتى. قۇمىرسقا ەلىك دوسىنىڭ بۇل جاقسىلىعىن قايتىپ اقتاسام بوالر دەپ ءجۇرىپتى.

ى. دءبىر كۇنى قۇمىرسقا، ءبىر اڭشىنىڭ قولىنا مىلتىق الىپ، جۋساپ جاتقان ەلىككە باسپاالپ تاياپ قالعانىن كورە 
سودان قۇمىرسقا جۇگىرىپ وتىرىپ بارىپ الگى اڭشى ەلىكتى نىساناعا اال بەرگەندە، اڭشىنىڭ بالتىرىن شاعىپ االدى. 
بالتىرى شىم ەتىپ اۋىرعان اڭشى ەڭكەيىپ بالتىرىن سيپاپ قالعاندا، قولىنان مىلتىعى ءتۇسىپ، اعاش سىلدىر ەتە 

 ويتىپ، قۇمىرسقا دوسىنىڭ جاقسىلىعىن اقتاعان ەكەن.تۇسكەندە، ەلىك ءبىلىپ زىتىپ بەرگەن ەكەن. ءس
 دەر، كىرپى« اپپاعىم». قارعا باالسىن 139

 دەر« جۇمساعىم»باالسىن 
 دۇنيەنىڭ پاتشاسى سۇلەيمەن پايعامبار كىرپى مەن قارعاعا بىالي دەپ بۇيرىق قىلدى.-جەر
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 اسب ءۇيدىڭ قۇستى بۇل. تاپ قۇس سايرايتىن جاقسى ءبىر اراالپ، دۇنيەنى-جەر تۇندە ءبىر! بار قارعا سەن، –
 !وياتسىن داۋسىمەن سايراعان مەنى قۇس بۇل اتقاندا تاڭ. وتىرعىز قاپاسقا تۇرعان جاعىنداعى

، بۇل نارسەنى اكەلىپ، ءدال مەنىڭ تاپ نارسە جۇمساق ءبىر ماعان ءتىنتىپ، ءجۇزىن جەردىڭ بارىپ كىرپى، سەن، –
جاستىعىمنىڭ ۇستىنە، بەتىمە تاياۋ قوي! قۇس سايراعانىمەن ويانىپ، قاپاسقا قاراي بەرگەندە، بەتىم بۇل نارسەگە 

 .دەدى –ءتيسىن، 
ايدى. پقارعا دامىل تاپپاي، كوپ جەرلەر اراالپ، قۇستاردىڭ سايراعانىن ەستيدى. بۇعان ءبىر دە قۇستىڭ سايراعانى جاق

مۇنىڭ ويالۋىنشا، بۇلبۇل، ساندۋعاش ءھام باسقا قۇستار جامان سايرايتىن كورىنەدى. داۋسى جاقسى قۇستى تابا 
 قارعا شارشاپ تالىپ، مەزگىلدە تاڭ. دەپ –، «ەندى ماعان ءولىم كەلەدى عوي»الماي، قارعا سورلى قايعىردى: 

دەپ. پاقىر اناسىن كورىپ اش باالپاندار شيقىلداپ، « كەتەيىن امانداسىپ كورىپ، ءبىر باالالرىن» قايتتى، ۇياسىنا
قارقىلداي باستادى. بۇالردىڭ قارقىلداعانى قارعاعا سونداي جاقسى، نازىك كورىندى. بۇالردىڭ قاسىندا بۇلبۇل، 

اپاسىنا ۇنىڭ قساندۋعاش الدەقايدا جامان سايرايتىن كورىنەدى. قارعا سورلى قۋانىپ، باالالرىن سۇلەيمەنگە اكەلىپ، م
 وتىرعىزادى.

كىرپى ءتۇنى بويى دامىل تاپپاي، جەردىڭ ءجۇزىن كەزىپ، جۇمساق نارسە ىزدەيدى، ىزدەسە دە تابا المايدى. بۇل 
دا شالدىعىپ، شارشاپ، ۇڭگىرىنە قايتىپ كەلەدى. پاقىر اناسىن كورىپ، مۇنىڭ باالالرى الدىنان شىعىپ قۇشاقتايدى، 

تىندە جەردىڭ ۇس»ىرپىگە باالالرىنىڭ دەنەسى سونداي جۇمساق كورىنەدى. بۇل وياليدى: كىرپى دە قۇشاقتايدى. ك
 عىنىڭجاستى سۇلەيمەننىڭ باالالرىن كىرپى ويالماي، كوپ. دەپ –، «ءوزىمنىڭ باالالرىمنان جۇمساق نارسە بولماس

 .قويادى اكەلىپ ۇستىنە
دە دەپ، قاپاسقا قاراي بەرگەن« بۇل نە؟»باستايدى. سۇلەيمەن تاڭ اتتى. قارعانىڭ باالالرى قارقىلداپ، شيقىلداي 

مۇنىڭ بەتىنە تىكەنەكتەر كىرىپ كەتتى. قاراسا، قاپاستا قارعانىڭ باالالرى وتىر، جاستىعىنىڭ ۇستىندە كىرپىنىڭ 
 باالالرى جاتىر.

لعان ق قىالدى. جازالى بوسۇلەيمەن اشۋالنىپ، قارعا مەن كىرپىنى شاقىرىپ الىپ، بۇالردىڭ باسىن كەسۋگە بۇيرى
اياق قىلعاندارىن بايان ەتىپ -بەردى. ەكەۋى باستان« دات»دەدى. سۇلەيمەن « دات، تاقسىر»كىرپى مەن قارعا 

وزىنە بالدان ءتاتتى، وتتان ىستىق، كۇننەن جارىق ءھام -اركىمدىكى وزىنىكى»ەدى، ويعا ءتۇستى. بۇل وياليدى: 
 كىرپىنى بوساتىپ جىبەرەدى. مەن قارعا دەپ، –، «مامىقتان جۇمساق

 . قۇزعىن قارعا140
بۇرىنعى وتكەن زاماندا ءبىر قارعا كوشكەن جۇرتقا ۇشىپ كەلەدى. سول جۇرتتا كولەڭكەدە جاتىپ قالعان توقتىنى 

 كورەدى. توقتىعا ايتادى:
 .دەيدى – جەيمىن، كوزىڭدى سەنىڭ –

 توقتى:
ىڭدى سۋعا جۋىپ كەل. ويتكەنى سەنىڭ ادالدىعىڭ شامالى، اۋز الدىمەن ءۇشىن جەۋ كوزىمدى مەنىڭ جارايدى، –

 .دەپتى –بىلعانىش ەدىڭ. سونان سوڭ مەن ساعان كوزىمدى بەرەمىن، 
 قارعا ۇشىپ سۋعا بارادى، سۋعا بارىپ مىنانى ايتادى:

 .دەيدى – قاڭق،-قاڭق جەيمىن توقتى جۋىپ، اۋزىمدى مەن ءىلىن، اۋزىما مەنىڭ سەن سۋ، –
 سۋ:
 .دەدى –نىڭ اۋزىڭا قاالي ىلىنەيىن، ونان دا ىدىس تاۋىپ اكەلىپ، سۋ الىپ، اۋزىڭدى جۋ، سە مەن –

 قارعا سىنىق اياق تاۋىپ الىپ، ونى ۇستاعا اپارادى.
 ۇستاعا شەگەلە دەپ ايتقانى:

 ...قاڭق-قاڭق توقتى جەيمىن اۋىز، جۋامىن سۋ، ىلەيىن سۋ، اپارامىن اياق، شەگەلەشى ۇستا، ۇستا، –
 ۇستا:

 .دەيدى – قاالدى، بولىپ جاراقسىز ىسكە جارىلىپ ونسىز كەرەك، ءمۇيىزى بۇعىنىڭ ءۇشىن شەگەلەۋ اياقتى بۇل –
 قارعا ۇشىپ بۇعىعا بارىپ:

-قاڭق توقتى جەيمىن اۋىز، جۋايىن سۋ، ىلەيىن اياق، شەگەلەسىن ۇستا، اپارايىن ءمۇيىز، بەرشى بۇعى، بۇعى، –
 .دەيدى – قاڭق،
 بۇعى:

قىماق، ءوز ءمۇيىزىمدى قاالي ءتۇسىرىپ بەرمەكپىن، ونان دا مىناۋ جەردە يت بار، سوعان قۋعىزىپ ءتۇسىرىپ ا وي، –
 .دەپتى –ال، 

 قارعا يتكە بارىپ:

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1566 bet 

 –... اڭقق-قاڭق توقتى جەيمىن اۋىز، شايام سۋ، ىلەيىن ۇستا، اپارامىن ءمۇيىز، ءتۇسسىن بۇعى، قۋشى يت، يت، –
 .دەدى
 يت:
شپىن، ونى قۋىپ ءتۇسىرىپ بەرۋگە شامام جوق، سەن بۇعىنى قۋسىن دەسەڭ، مىنا جەردە سيىر ءجۇر ا وزىمء مەن –

 .دەيدى –سونىڭ ءسۇتىن اكەل، 
 قارعا ۇشىپ سيىرعا بارىپ:

 اياق، ەسىنشەگەل ۇستا، اپارايىن ءمۇيىز، ءتۇسسىن بۇعى، قۋسىن يت، ءىشسىن ءسۇتىڭدى، بەرشى سيىر، سيىر، –
 .دەدى –قاڭق... -ن اۋىز، جەيمىن توقتى قاڭقجۋايى سۋ، ىلەيىن
 سيىر:

 ،تويسىن دا بۇزاۋ اكەل، ورىپ سونى بار، قۇراق جەردە مىنا دەسەڭ االم ءسۇت تۇرمىن، جارىتپاي بۇزاۋىمدى مەن –
 .دەپتى – ءىشسىن، تە يت

 قارعا ۇشىپ وتىرىپ قۇراققا بارىپ ايتقانى:
، شىقسىن ءسۇت، ءىشسىن يت، قۋسىن بۇعى، ءتۇسسىن ءمۇيىز، اپارامىن سيىر جەسىن قۇراق، ورىلشى! قۇراق! قۇراق –

 .دەيدى –قاڭق...-ۇستا، شەگەلەسىن اياق، ىلەيىن سۋ، جۋايىن اۋىز، جەيمىن توقتى قاڭق
 قۇراق:

 .دەيدى – ال، ورىپ الىپ، تاۋىپ وراق سەن با، جۇلىنايىن وزىم-وزىمنەن بولماسا با، ورىالم بوسقا قۇر مەن –
 قارعا ءبىر سىنىق وراقتى تاۋىپ الىپ، تاعى ۇستاعا اپارادى. ۇستاعا بارىپ مىنانى ايتادى:

 ءتۇسسىن بۇعى، قۋسىن يت، ءىشسىن ءسۇت، شىقسىن سيىر، جەسىن قۇراق، ورىلسىن وراق، سوقشى ۇستا ۇستا، –
 .دەدى –قاڭق...-قاڭق توقتى نجەيمى اۋىز، جۋامىن سۋ، ىلەمىن اياق، شەگەلەسىن ۇستا، اپارامىن ءمۇيىز،

 تىستەپ اۋزىمەن سۇعىپ، باسىن كومىرگە قارعا. جۇمساپتى دەپ – اكەل، كومىردى انا بولسا، والي جارايدى، –
 .ەكەن العان كەسىپ باسىن ۇستا جاتقاندا، الىپ
 . قارعا مەن باالسى141

 ونداس. دەگەن –، «ادام باالسى ءبىزدىڭ دۇشپانىمىز، ساق بولىڭدار، ەكى شوقىپ ءبىر قاراڭدار»قارعا باالسىنا: 
 .دەگەن – ،«بە ولەمىز اشتان قاراعاندا ەكى شوقىپ ءبىر قاراماي، ءبىر شوقىپ ەكى»: باالسى
 :ايتقان باالسى سوندا دەگەن، –، «ادام باالسى ۇراتىن تاسىن قوينىنا تىعىپ جۇرەدى»قارعا: 

 .دەگەن –بولماي ما؟  جۇرسە ۇستاپ قولىنا سالعانشا، قونىشىنا مەن قوينى تاستى –
 . قارعانىڭ بوسپەلىگى142

ان اق جەمىن تاۋىپ جەۋگە شىعىپتى. جولشىباي ءبىر قارعا وع-الشىننىڭ باالپانى توپشىسى قاتىپ، ۇيادان ۇشقان سوڭ
 ش باۋىن ۇيرەكتىڭ باالپانىمەن اشقان الشىن ولجاسىن قارعاعا بايالپتى.قىزىلشى بولىپ ەرسە كەرەك. العا

كوكتەن تىلەگەنىن جەردەن تاپقان قارعا بارلىعىن جاپىرىپ تاستاعانداي ەكى يىنىنەن دەم الىپ، الگى ۇيرەكتىڭ 
 باالپانىن ۇياسىنا الىپ كەلىپتى.

 تارماسا-تاالسا باالپاندارى دەپ، – ەدى، جۇمساق نەتكەن ەتى ءتوس الدىڭ، قايتىپ مۇنى ءتاتتى، دەگەن نە –
 :قارعا سوندا. باستاپتى جەي

 بۇل شەشەڭ ايۋدى العان بەلەڭدەگى،
 سۋداعى بالىقتى دا تەرەڭدەگى.

 كول شەتىندە كوك اال ۇيرەك تۇر عوي،
 –وگىز ساسىق نەمەنى دە االد ولەڭدەگى، 

 دەپ ءبوسىپتى.
 . قارعا مەن الشىن143

بيدايىق -وپ جەمتىك ولەكسەنى جيىپ تاۋسىلعىسىز ەتىپ، تاۋداي قىلىپ ءۇيىپتى. ءبىر قىران الشىنءبىر قارعا ك 
 ەي،تيم قارعاعا سول دەپ، –، «مىناۋمەنەن جاقىن بولسام، ومىرىمدە قارنىم اشىپ، وزەگىم تاال ما»سونى كورىپ: 

. ەكەن بەرەدى تاستاي قيىپ ەلكەسىنج كورىنگەننىڭ بيدايىق ماناعى. ءجۇرىپتى جاقىنداسىپ قونىپ ۇي-ءۇيدى
ەگەن وسى ج»پ تاستاپ جۇرگەنىن ۇمىتىپ كەتىپ ويالپتى: قيى بيدايىقتىڭ ماناعى قارعا جۇرە-جۇرە ءسۇيتىپ

 ىعىمبوقت ۇيىلگەن وسىنشا»: وياليدى ەكىنشى. دەپ –، «نارسەلەرىمنىڭ ءبارىن ءوزىم الىپ جەپ ءجۇرمىن عوي
 قاڭشال-شالقاڭ دەپ، – ،«بە ەمەسپىن ارتىق الشىننان ءوزىم كەرەك، نە الشىنعا بولىپ جولداس ماعان تۇرعاندا
دەپ تاۋدى جاڭعىرىقتىرىپتى. مۇنداي شالقاڭ باسىپ تاۋ جاڭعىرىقتىرعانىن كورگەن سوڭ « قارق-قارق» باسىپ

 ءارتۇرلى قۇستار ماڭايىنا جيىال بەرىپتى.
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 ەتىنەنش جەمتىكتىڭ جاتقان ءۇيىلىپ ماناعى دەپ، – جوق، قۇس ارتىق سەنەن ءبىر داۋسىڭا، ءپالى قارعام، ءپالى، –
 ى.ءجۇرىسىپت جەپ شەتتەپ

سونان سوڭ باياعى بيدايىق مۇنىڭ بۇل ىزاسىنا شىداي الماي قاناتىن قومداپ الىپ، اسپاننان ءبىر كەلىپ قارعاعا 
ەتىپتى. شىت بولىپ ك-ى قالماي بىتتوگىلىپ جۇرگەن قۇستان جالعىز-تۇيىلگەن ەكەن. ماناعى قاسىنداعى ۇيىلىپ

سوندا قارعا جانىمەنەن قايعى بولىپ، كىرەرگە جەر تاپپاي جيعان بوقتىعى باسىنا پالە بولىپ تيگەنىن بىلگەن سوڭ 
اكەم جەگەن بوق ەدى، شەشەم جەگەن بوق ەدى، قۇستىڭ ەتىن جەگەنىم جوق ەدى. ەندى وسى »ايتتى دەيدى: 

 ،«عوي دىبول پالە باسىنا بوقتىعى جيعان قارعانىڭ بيشارا بۇل»: ويالدىم مەن. ەيدىد –، «قىلىق وزىمە ايىپ ەدى
نەگە دەسەڭ، ونىڭ جيىلعان بوقتىعى بولماعاندا الشىن دا وعان اينالماس ەدى جانە باسقا قۇستار دا قاسىنا »پ. دە –

جۇرگەن الشىن قارعاعا نە  وز كوزىنە كورىنگەندى قيىپ تاستاپ»جانە ويالدىم ء« جيىلىپ جەلىكتىرمەس ەدى
 ناپسىگە ەرگەن دۇنيەگە كەلەدى ەكەن. ءبارى تۇرسام، ويالپ اقىرى. دەپ –« سەبەپتەن جولداس بولدى؟

 . قارعانىڭ دوستىعى144
بۇرىنعى زاماندا ءبىر كەدەي ادام بولىپتى. بۇل ادام تۇزاق قۇرىپ، قۇس ۇستاپ سايات قىلىپ جان باعادى ەكەن. 

جىپكە جەم شاشىپ، تۇزاق قۇرىپ قويعان ەكەن. مۇنى كەپتەر كورىپ پاتشاسىنا ايتادى. سونى بارىپ ءبىر كۇنى ءبىر 
 جەپ كەلسەك قايتەدى دەپ.

قايالسى بار قۋ بوالدى. تۇزاق دەگەن نارسە قۇرىپ قويىپ، الداپ ۇستاپ الىپ -ادام باالسى امال»سوندا پاتشاسى: 
 ونداس. قاالدى ءتۇسىپ تۇزاققا بارىپ ءبارى وعان دەپ بارامىز جيىلىپ ەل ءبۇتىن دا سوندا. دەيدى –، «جۇرمەسىن
مەلىك دەپ ەدىم، ءتىلدى المادىڭدار. مىنە، ۇستالدىق. ال، ءبارىمىز بىردەي قۇبىال جاققا كوتەرىلە كەل تۇرىپ پاتشاسى

ن جوق تىشقاننىڭ ۇشالىق دەپ، ءبىر كۇن ۇشىپ ادامى جوق يەن قاالعا كەلىپ قونادى. بۇل شاھاردا ەشبىر جا
مەنى »استاناسى ەكەن. سوندا كەپتەر پاتشاسى تىشقان پاتشاسىنا كەلىپ، باسىنا كيىلگەن پالەسىن ايتىپ جىاليدى. 

، «وسى پالەدەن قۇتقارساڭ، جاقسىلىعىڭدى ءومىر بويى ۇمتپاسپىن. ءوزىم وزىڭىزبەن ءومىر بويى دوس بوالر ەدىم
 – ،«وساتىڭدارب قيىپ، تۇزاقتى موينىنداعى مىناالردىڭ» قىلىپ، بۇيرىق لىنەە پاتشاسى تىشقاننىڭ سوندا. دەيدى –

ا تىشقاننىڭ ءبۇتىن قولى جيىلىپ كەلىپ، كەپتەرلەردىڭ موينىنداعى تۇزاقتى قيىپ بوساتادى. سول ارادا سوند. دەيدى
ن سەن كەپتەرلەردى بوساتتىڭ، مەن سەنىمە»ءبىر قارعا مەكەن ەتىپ جۇرەدى ەكەن. سول تىشقان پاتشاسىنا كەلىپ، 

ىڭ قۇداي سەنى كورسەتپەسىن، سىرتىڭنان ءىش» پاتشاسى، تىشقاننىڭ سوندا. دەيدى –، «دوس بواليىن دەپ كەلدىم
 سەنىمەن ەنم ايتتى، تىشقانعا اياعىندا ءجۇرىپ كەتىپ-كەلىپ پاتشاسىنا تىشقان كۇندە قارعا سوندا. دەپتى –، «قارا

 .بواليىن دوس
 شاسى.تپا تىشقان دەپتى – ،«جەتكىز امانداسايىن، سوعان بار، باقا دوسىم كورمەگەن بەرى جىلدان ءۇش مەنىڭ» –
دەپتى. تىشقان مەن باقانىڭ اراسىندا ءبىر داريا بار ەكەن، قارعا تىشقاندى قاناتىنا مىنگىزىپ الىپ « قارعا ماقۇل»

ءبىر كۇن، ءبىر ءتۇن ۇشىپ، داريانىڭ ار جاعىنداعى ءبىر ارالعا ءتۇستى. سوندا تىشقاننىڭ دوسى باقا دا امانداسىپ 
 ىپ قالدى.سىقتاسىپ قۇشاقتاس-كورىسىپ، جىالسىپ

 .دەيدى –، «ءقايتىپ بۇل جاققا ۇشىپ شىقتىڭ» سوندا باقا: 
 .دەيدى –، «مىنا قارعا مەنىمەن دوس بولىپ، سول قاناتىنا مىنگىزىپ، اكەلدى»تىشقان: 

سەنىڭ بۇل دوسىڭ قارعا ەكەن، ءبىر كۇنى وزىڭە قاس قىلىپ قويار مەن ساعان بۇرىنعى زاماندا ءتورت »سوندا باقا: 
بىرى ولىمنەن قۇتقارعان ەكەن. مەن سونىڭ اڭگىمەسىن -بىرىنە جانىن قيىپ، ءبىرىن-دىڭ دوس بولىپ بىرجانۋار

 .دەيدى ماقۇل تىشقان. دەيدى –، «ايتىپ بەرەيىن. سەن تىڭال
 سوندا باقا:

ەلە ك قايتىپ اۋدان باالسى پاتشانىڭ كۇنى ءبىر. ەدى كيىك پەن ۇيرەك باقا، مەن تىشقان –ول ءتورت نارسە »
جاتىر ەدى. بۇعان تورتەۋىنىڭ ءبىرى باقا جولىعىپ ەدى. جول بولۋعا جاقسى دەپ قورجىنعا سالىپ االدى. مۇنى 

مەن اۋشىنىڭ الدىنان اقساعان بولىپ قاشايىن، ۇيرەك »كيىك دوسى كورىپ، ۇيرەك پەن تىشقانعا حابار بەردى دە، 
ىپ، قۋىپ كەتىپ، قورجىنىن تاستار. تىشقان قورجىندى تەس سەن تىشقاندى قاناتىڭا سالىپ مىنگىزىپ ۇش. اۋشى مەنى

 ۋىپق كيىكتى تاستاپ، قورجىندى اۋشىالر. قاشادى اقساڭداپ الدىنان اۋشىنىڭ ءوزى دەپ، –، «باقانى شىعارسىن
 ۇتىالدى،ق قاشىپ ەسەن-امان تورتەۋى ءسويتىپ،. قۇتقارادى تەسىپ قورجىندى تىشقان كەلىپ، ۇشىپ ۇيرەك. كەتەدى

 باتىر قارعا تۇرعاندا دەپ –، «سەنىڭ دوسىڭ وسىالرداي بولسا جارار ەدى»ىنە، شىن دوس دەپ وسىنى ايت. م
 .قۇتىلدى ارەڭ سەكىرىپ، سۋعا بايقۇس باقا. قالدى باسىپ تىشقاندى دوسى كەلىپ، قارقىلداپ

 . قارعا مەن بۇركىت145
ءبىر كۇنى اقىماق قارعا جار باسىندا قونىپ وتىرسا، ءبىر بۇركىت كەلىپ، سايدا جايىلىپ جاتقان قويدىڭ ىشىنەن  

ءىلىپ  مەن دە بۇركىت سياقتى بىرەۋىن»ءبىر قوزىنى ءىلىپ الىپ تاسقا شىعىپ جەپ وتىرىپتى. مۇنى كورگەن قارعا 
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ر با ەپد «با، المايمىن قوشقاردى ۇلكەن قىالم، نە الىپ ىنىقوز السام مەن دا ويالپتى دەپ –الىپ، جەمەيمىن بە؟ 
كۇشىن جيناپ، قاناتىن قومداپ، جارتاستان ەڭكەيىپ ءتۇيىلىپ بارىپ ءبىر قوشقارعا ءتۇسىپتى. قارعانىڭ شىلبيگەن 

عىن شىعارا اجىڭىشكە ساۋساق تىرناقتارى قوشقاردىڭ قالىڭ جۇنىنە ءىلىنىپ قالىپ، قوشقاردى العاندى قويىپ، ءوز تىرن
الماي، قوشقاردىڭ ۇستىندە دالپىلداپ جاتقاندا، انادايدان قاراپ وتىرعان قويشى كەلىپ،قارعانى ۇستاپ الىپ، باالسىنا 

 .تاراپتى ۋزىناا ەل ءتامسىل دەگەن –، «قارعانىڭ قوشقارعا ءتۇسۋى سياقتى»ويىنشىق قىپ بەرىپتى. وسىدان باستاپ 
 . كەزقۇيرىق پەن باقا146

قۇيىپ، وزەن تاسيدى. ءبىر باقا وزەننەن مالتاپ جاعاعا شىعىپ، ءشوپ باسىنداعى سۋ مونشاقتارىن شاشىراتا  نوسەر
 شورشىپ، ءان سالىپ جىرعاپ جۇرەدى.

اۋە كەڭىستىگىندە جەر بەتىن شارالي ۇشىپ ءبىر اش كەزقۇيرىق شۇيىلگەن بويى ونى ءىلىپ الىپ، اۋە كەڭىستىگىنە 
 شارىقتاي جونەلەدى.

قا تومەن جاققا كوز ساالدى، جەر بەتىندەگى ۇيلەر مەن اعاشتار كوز ۇشىندا قارا نوقاتتاي بولىپ بۇلدىراپ ارت با
جاقتا قالىپ جاتادى. ەسەڭگىرەگەن باقانىڭ كوزى شۇبارتىپ كەتەدى. ول قايتا قاراۋعا باتىلى بارماي، كوزىن تارس 

ەپ د« قتىڭ تەگەۋىرىنەن ەندى ماعان قۇتىلۋ جوق قوياجالىمنىڭ جەتكەنى وسى، كەزقۇيرى»جۇمىپ االدى. ول 
 وياليدى. سويتسە ول، تاۋەكەلگە بەل بايالپ، جۇرەگىن توقتاتىپ، وجەتتەنە:

 .سۇرايدى دەپ – اپاراسىڭ؟ قايدا مەنى كەزقۇيرىق، –
 .تويامىن ءبىر كەلىسىپ اپارىپ، باسىنا ۇشار تاۋدىڭ –

 ەندى قۇرىدىم، مەكەننەن بۇنى ەستىپ جۇرەگى زىرق ەتە تۇسكەن باقا
شالعاي تاۋ باسىنا بارعاندا مەنى كىم اراشاالپ االدى دەپ شوشىپ كەتەدى. سوندا دا باقا قاپيادا اقىل تاۋىپ، بەينە 

 قۋانعان جانشا:
 -اتا ەدىم، باقاسى تاۋ ءوزىم مەنىڭ راقىمەت، ءبىر مىڭ ساعان كەزقۇيرىق، –

، جاقىن الدىندا ولەر. بولدىم كورىسەتىن بەت سوالرمەن ەندى ەدى، جەردە سول تۋعاندارىم–انا، ۇرىق 
 .دەيدى –جۇراعاتتارىممەن بەت كورىسۋدىڭ ءوزى ءبىر عانيبەت قوي، 

دەپ  «تاۋدا مۇنىڭ كوپ تۋىسقاندارى بار بولسا، اپارعانىم كەلىسپەس»سارى بولعان كەزقۇيرىق -مۇنى ەستىپ ءارى
 قاراي ۇشادى. ويالپ ارتىنا بۇرىالدى دا، وزەن جاققا

 ىشتەي قۋانىشقا باتقان باقا:
 .دەيدى –قايدا اپاراسىز،  تاعى مەنى –
 .اپارامىن كوپىرگە وزەندەگى –

 وتىرىك زار قاقتى:-مۇنى ەستىپ باقا وپ
 بولماعانى تۋعاندارىم-تۋىس مەنىڭ كوپىردە ەكەش،-اعا اينااليىن –

 .دەيدى –بىالي تۇرسىن، تانىسىم دا جوق. ولەر كەزىمدە تۋىستارىممەن ديدارالسا الماۋ ۇلكەن قورلىق قوي! 
ول جالىنعان سايىن ءماز بولىپ ماسايراعان كەزقۇيرىق سول اراعا كەلىپ باقانى كوپىرگە تاستاپ، ءوزى كوپىردىڭ 

 باسىنا قوندى دا قارقىلداپ:
 .سۇرايدى دەپ – بار؟ ءوتىنىشىڭ اندايق تاعى الدىڭدا ولەر باقا، –

 كوپىر استىنداعى سىرىلداپ اعىپ جاتقان وزەنگە كوز قيىعىن تاستاعان
 باقا كەزقۇيرىققا:

 سەن باقامىن، قوراش ءبىر بولسام مەن سايىپقىرانسىز، ناعىز ءبىر ءسىز –
 –اڭىز، اسقا قايراپ، قىلپىلداتىپ السمەنى جەگەندە ىزبارلىالق بولىڭىز، الدىمەن تۇمسىعىڭىز بەن تىرناعىڭىزدى ت

 .دەيدى
 باقانىڭ ايتقان ءسوزىن ءجون كورگەن كەزقۇيرىق، ءبىر تاستى تاۋىپ

تۇمسىعىن قايراي باستايدى. وسى ورايدان پايداالنىپ وزەنگە سەكىرىپ تۇسكەن باقا سۋدان جارىم دەنەسىن شىعارىپ 
 تۇرىپ، كەزقۇيرىققا:

 مەن بابام-اتا مەنىڭ مەكەنىم، مەنىڭ – وزەن ءنادۇرىسىم، تۇرىڭىز ساۋ –
 الدى.بو عايىپ سۇڭگىپ سۋعا دەپ –تۋعاندارىمنىڭ ءبارى وسى جەردە، -تۋىس

 كەزقۇيرىق ىزادان جارىالرداي بولىپ مەڭىرەيىپ وتىرىپ قاالدى.
 . باتىل ەسەك147

 بولىپ جۇرگەن تۇيەگە كەلىپ:ەسەك جۇك تاسۋدان قاشىپ، ابدەن جالىعادى. ءبىر كۇنى ول وزىمەن جولداس 
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ەكەۋمىز بىرلەسىپ  ءجۇر،! قالمادى تامتىعى تەرىمنىڭ جون جالىقتىم، ابدەن تاسۋدان جۇك مەن تۇيە، ءاي، –
 كىرەمەي،ۇندەڭ تۇيە. دەپتى –قوجامىزدان قاشايىق تا، ويىمىزعا كەلگەنىن ىستەپ، ءوز ەركىمىزبەن ءومىر سۇرەيىك، 

 :قايىرىپتى جاۋاپ بارىپ ويالنىڭقىراپ
م، ال ەدى قۋانار قاشۋعا مەن. اق-جامان كۇتىمىمىز جۇمسايدى، كوپ راس، ەكەنى جامان قوجامىزدىڭ دا، شىنىندا –

مەن ويالپ قويعانمىن، قام جەمە. ەرتەڭ قوجامىز بىزگە تۇز »قاالي قاشاسىڭ؟ ەسەكتىڭ جاۋابى دايىن ەدى. ول: 
عانىنا كونىپ تىنىش جۇرەمىز، ال تاۋعا شىققان سوڭ تيتىقتاپ بولدىرعان ارتىپ قاالعا بارادى. باستاپقىدا ءبىز ايدا

سىلەپ، تاياقتىڭ استىنا االدى. ءبىز سوندا دا تۇرمايمىز. ول -بولىپ، جىعىالمىز دا تۇرمايمىز. قوجامىز ءبىزدى قارعاپ
ا مىز، تەك قانا اياعىڭ شىداسەركىن وڭاشا قاال-ابدەن شارشاپ، باسقا كولىك اكەلگەلى ۇيىنە قايتادى. بىزدەر ەمىن

 .دەيدى –، «بولعانى، قايدا قاشساڭ دا، ەركىڭ وزىڭدە
 تۇيە كوڭىلدەنىپ قويا بەرىپتى:

 رتەڭگىە والر. ول دەيدى – ىستەيمىز، سوالي تاپ! ايت وسىنى دەپ دانىشپاندىق اقىل، تابىلعان مۇنىڭ سەنىڭ –
 .جونەلەدى قاالعا ارتىپ، تۇز قاپتاۋلى تۇيەگە پەن ەسەك تۇرىپ، ەرتە قوجايىنى. كۇتەدى تاڭدى

كولىكتەر جارىم جولعا دەيىن بۇرىنعىسىنشا ءجۇرىپ بارادى. تۇيە ەڭ الدى، ونىڭ ارتىندا ەسەك، ەڭ سوڭىندا قولىندا 
 نتاياعى بار قوجايىن كەلە جاتادى. تۇيە مەن ەسەك تاۋعا شىعىسىمەن ابدەن بولدىرعان بولىپ جىعىالدى دا، تۇرماستا

 جاتىپ االدى.
 قوجايىن والردى:

 دەپ، –تەز تۇرىڭدار!  بۇرىن سىلەيمەستەن جەپ تاياق! تاماقتار ارام ىشەر، جاتىپ جالقاۋالر، وڭباعان ءوي، –
 .باالعاتتايدى سوگىپ

والر قوجايىننىڭ ءسوزىن قۇالعىنا دا ىلمەي، تۇك ەستىمەگەن بولىپ جاتا بەرەدى. قوجايىنى ىزاعا بۋلىعىپ، 
كولىكتەردى تاياقتىڭ استىنا االدى. تۇيەنى ول وتىز توعىز رەت تاياقتايدى، ءبىراق ول بىلق ەتەر ەمەس، قىرقىنشى 

 تاياقتى سىلتەگەندە تۇيە ويبايىن سالىپ ۇشىپ تۇرا كەلەدى.
 ككەەسە ول. كىرىسەدى تاياقتاۋعا ەسەكتى قوجايىنى دە، دەيدى – ەدى، كەرەك وسى الدەقاشان ساعان! ما سوالي –

 مەس،ە ەتەر بىلق ەسەك سوقتى، تاياق ەلۋ وعان تاعى بەرەدى، جاتا ەتپەستەن قىڭق ول سوقتى، تاياق قىرىق
 ق سوقتى، ەسەك قوزعاالر ەمەس، جاتقان كۇيىنشە جاتا بەردى.تايا الپىس

اق ولەتىن ءتۇرى بار. بۇل ءبىر تاپ بوال -قوجاسى جاعدايدىڭ ناشارعا اينالعانىن بايقادى. ەسەكتىڭ كوپ ۇزاماي
كەتكەن قازا عوي، امال قانشا؟! ول ەسەكتىڭ جۇگىن تۇيەگە ارتادى دا، جولعا شىعادى. ءوز جۇگىنە ەسەكتىڭ جۇگى 

المىن قارعىس اتقىر ەسەك، سەنىڭ ءتىلىڭدى ا»عاپ كەلە جاتىر: قوسىال ارتىلعان تۇيە، اياعىن ارەڭ باسىپ ەسەكتى قار
ەسەك سول جاتقانىنان، قوجايىنى «. دەپ، قانشاما تاياق جەدىم، ونىڭ ۇستىنە ەكى ەسە جۇك كوتەرىپ كەلەمىن!

تۇيەنى جەتەكتەپ قىردان اسقانشا جاتتى دا، والردىڭ قاراسى ۇزىلگەن سوڭ، ول تۇرا سالىپ، بەت الدى قاشا 
ونەلدى. ەسەك سول قاشقاننان ءۇش كۇن قاشادى، ءۇش تاۋدان جانە ءۇش القاپتان اسادى، اقىرىندا تەنتەك وزەنىنىڭ ج

جاعاسىنداعى كەڭ القاپقا جەتەدى. ەسەككە توعاي االڭى ۇنايدى دا، سول جەرگە مەكەندەپ قاالدى. ول توعاي كوپتەن 
ىر كۇنى جولبارىس ءوزىنىڭ مەنشىكتى جەرىن اراالپ كورۋگە بەرى ءبىر كۇشتى جولبارىستىڭ مەنشىگىندە ەكەن. ءب

شىعادى. ول ەرتەمەن شىعىپ، ءتۇس كەزىندە ەسەكتىڭ ۇستىنەن شىعادى. ەسەك قۇيرىعىن شىپشاڭداتا ءتۇسىپ، 
 وياليدى دەپ، –« بۇل مەن كورمەگەن، نەتكەن اڭ بولدى ەكەن؟»ەركىن جايىلىپ ءجۇر ەكەن. -توعايدا ەمىن

. ول وياليدى دەپ – «!ەكەن جەتكەن اجالىم مەنىڭ». قورقادى تانا ەسىنەن كورىپ، جولبارىستى سەكە. جولبارىس
 – ،«ارتىق ولگەنىم كورسەتىپ، ەرلىگىمدى ءوزىمنىڭ جىرتقىشقا قورقىنىشتى بۇل ولگەنشە، بوسقا قارسىالسپاي

 ندىعا كەلەدى.ۇيعارى دەگەن
 قۇالعىن قاعىپ قويىپ، بار داۋسىمەن اقىرىپ قويا بەرەدى.ول قۇيرىعىن شانشىلتا كوتەرىپ االدى دا، 

جولبارىس قورىققانىنان كوزىنىڭ وتى بۇلدىراپ، كەيىن قاراي بار دارمەنىمەن جورتىپ، ارتىنا بۇرىلىپ قاراۋعا دا 
 .دەپتى –« مۇنشا كىمنەن قورىقتىڭىز، ءامىرشىم؟»مۇرشاسى كەلمەيدى. جولدا وعان قاسقىر كەزدەسىپ: 

 ىتكەن،ب قانات ورنىنا قۇالق وعان شىعار، جوق دۇنيەدە اڭ قورقىنىشتى ونداي كەلەمىن، قورقىپ اڭنان ءبىر مەن –
 .دەيدى –جارىلعانداي، كوك سىلكىنىپ، جەر ۇنىنەن اقىرعان باقىرقازانداي، دەگەنىڭ باس

 ءوزى سونىڭ ۇسقىنى بولماسىن؟ ەسەك كەزدەسكەنىڭىز سىزدىڭ»ء. قاسقىر دەيدى –تىڭىز، ە سابىر ەتىڭىز، سابىر –
 ونىڭ دا، االدى تاۋىپ ارقان كۇنى كەلەسى قاسقىر. «ۇستارمىز قۇرىپ ارقان ەكەۋلەپ ونى ەرتەڭ جارايدى،. عوي
قىر الدا ڭعا قاراي جونەلەدى. قاساال ەكەۋى بايالپ، موينىنا ءوزىنىڭ ۇشىن ەكىنشى موينىنا، جولبارىستىڭ ۇشىن ءبىر

جولبارىس وعان تىعىال ءتۇسىپ، ارتتا كەلەدى. ەسەك بۇالردى الىستان كورىپ، اۋزىن كەرە ءجۇرىپ كەلەدى، ال 
 اشىپ، بۇرىنعىسىنان دا قاتتى اقىرا باستايدى.
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 جولبارىس قاسقىرعا ايقايالپ:
 قاراي اققاج ءبىر ول دەپ، –كەلە جاتقانىڭ بەلگىلى بولدى! ا قىلعالى جەم سۇمىرايعا مىنا مەنى سەن جارقىنىم، ە، –

 ەتكەنشەج ۇيىنە قۇرىپ دەمى جولبارىس. كەتىپتى جۇلىنىپ باسى قاسقىردىڭ جونەلگەندە، جۇلقىنا پارمەنىمەن
ن بولعا ىستانجولبار دا، الىپتى سەكەلەكتەپ شىقىلىقتاپ، ول. كەلىپتى ۇشىپ ساۋىسقان وعان كەزدە سول. جۇگىرەدى

 سوڭ:كۇيىن تۇگەل سۇراپ ءبىلىپتى. سودان -ۋاقيعانى جاي
. االيىن ىپءبىل ەكەن، ءجۇر ىستەپ نە ەكەن، جىرتقىش قانداي بارايىن، االڭعا ۇشىپ مەن تۇرىڭىز، ەتە سابىر ءسال –

 .كەتەدى ۇشىپ االڭىنا توعاي ساۋىسقان. دەيدى – باياندايىن، سىزگە ءبارىن الىپ، بارالپ
 سەرەيتىپ ولگەن بولىپ جاتا قاالدى. ەسەك ۇشىپ كەلە جاتقان ساۋىسقاندى الىستان كورەدى دە، اياقتارىن

 ساۋىسقان سول جەردە ءوز كوزىنە ءوزى سەنبەيدى. سۇالپ جاتقان قورقىنىشتى جىرتقىشتىڭ تاپ ءوزى.
ارتىنا جورعاالپ ءجۇرىپ، جولبارىسقا كەرەمەت -تىكە ەسەكتىڭ ۇستىنە ءشۇيىلىپ تۇسەدى دە، الدى-ول تىپ

ىڭ سىلتاۋىن ىزدەي باستايدى. وسى جەردە جاتقان بيدايدىڭ ءبىر ءتۇيىر جىرتقىشتى ءوزىم ءولتىردىم دەپ، ايتۋد
ءدانىن كورىپ، ونى شۇقىعالى تۇمسىعىن سوزا بەرگەندە، ءوز سورىنا قاراي، ءسۇرىنىپ كەتىپ باسى ەسەكتىڭ تىرسەگىنە 

مەن ساباالي قۇيرىعىءىلىنىپ قاالدى. ءولىپ جاتقان ەسەك تىرىلە كەتىپ، ساۋىسقاندى تىرسەگىمەن قىسىپ تۇرىپ، 
تۇتەسىن شىعارادى، ءجۇنى بۇرقىراپ االڭدى باسىپ -ساباپ تۇتە-بەرەدى. ساباي بەرەدى كەپ، ساباي بەرەدى. ساباپ

كەتەدى. دارمەنى كەتكەن ساۋىسقاندى تەۋىپ جىبەرگەندە اناداي جەرگە بارىپ، ۇشىپ تۇسەدى. ساۋىسقان جوعارىدان 
. ۋھلەپ، ءبىر جانباستاي ۇشىپ، كەرى قايتىپتى-نە، شىقىلىقتاعان بويىمەن اھالپتومەن قاراپ، ءوز ىسىنە ءوزى وكى

 ەنىم اڭ، اتقان قارعىس! جوعال توعايدان بۇل باردا جانىڭ –ول ۇشقان بويىمەن جولبارىسقا الىستان ايقايالپ: 
 .ىدەد –. ابايال، مەنىڭ كۇنىم ساعان دا تۋىپ جۇرمەسىن! جىبەردى ەتىپ جارىمجان ومىرلىك

ە ارتىنا قاراماستان الىس ءبىر ەلگ-جەرىن جيناپ، ارقاالپ، الدى-مۇنى ەستىپ جولبارىستىڭ زارەسى قالمادى. ول كور
 قاراي تارتىپ وتىرىپتى. ال باتىل ەسەك كەڭ االڭدا ءالى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر.

 . ەسەك پەن وگىز سىرالرى148
گى بولىپتى. ەسەك ءامان راقاتتا، سارايدا ءشوپ جەپ، سۋىن ءىشىپ ىلگەرى زاماندا ءبىر ادامنىڭ ءبىر وگىز، ءبىر ەسە

 ەگىن جىرتۋ، جەر –تۇرا بەرەدى. وگىز ءامان اۋىر جۇمىستاردا بولىپ ميحناتپەن كۇن كەشىرەدى ەكەن. ياعني 
ارىدىم، شارشادىم، بار اۋىر »مۇقتاجىن ايتىپ شاعادى -مۇڭ ەسەككە وگىز كۇندەرى ءبىر. باسقاالر تاعى سۋارۋ،

 مىنا. دەيدى –« ال، دوستىم، سەنىڭ ماعان بەرەتىن قانداي جاردەمىڭ بار؟»دەپ. « جۇمىس مەنىڭ موينىمدا
 نسە بار، اقىلىم ءبىر مىناداي ايتاتىن مەنىڭ بولساڭ، جۇدەگەن شارشاپ، سەن والي»: ەسەك راحاتتاناتىن اۋىرلىقتان

اۋىرعان بولىپ، ءشوپ جەپ، سۋ ىشپە، بۇگىننەن باستاپ، تاڭەرتەڭ قوجامىز سەنىڭ اۋىرعانىڭدى كورسە، مۇمكىن 
 كەن،ە ادام وقىمىستى بىلەتىن ءتىلىن حايۋان قوجاسى بۇالردىڭ. ۇيرەتەدى دەپ –، «جۇمىسقا مىنبەي قالدىرار

. تاڭەرتەڭ وگىزدىڭ وتتاماي تۇرعانىن كورىپ ەكەن تۇرادى ەستىپ ايالسىن جاتقان ۇيرەتىپ وگىزگە ەسەكتىڭ
ۇندەمەستەن، ەسەكتى جۇمىسقا جەگىپ الىپ كەتە بارادى. جۇمىس باسىنا بارعان سوڭ، ەسەكتى كۇندەگى وگىزدىڭ 
ىستەيتىن جۇمىسىنىڭ بارىنە ساالدى، ەسەك ابدەن شارشاپ قالجىرايدى. جۇمىستان قايتىپ ۇيگە كەلگەن سوڭ، 

 «جايىڭ، قاالي بولدى، شارشاعان جوقسىڭ با؟-حال»وگىزدىڭ جانىنا قويا بەرەدى. وگىز ەسەكتەن: ەسەكتى اعىتىپ 
 .سۇرايدى دەپ –

اق سەن جاعىنان ءبىر قورقىنىش ءسوز ەستىپ، -حالىم جاقسى، شارشاپ ونشا رەنجىگەم جوق، جالعىز»ەسەك: ء
، «ول قانداي قورقىنىش مەن جاعىمنان»پ: قيتىقال قۇالعىن ابدىراپ، وگىز. دەيدى –، «كۇيزەلىپ كەلدىم سوعان

 كوپ قالدى، اۋىرىپ وگىزىم كەلدى، ايتىپ ادامدارعا بارعاندا جۇمىسقا قوجامىز مىناداي، ول»: ەسەك. دەيدى –
 تىپەس مۇنى. دەدى – ،«عوي شىعارمايدى بۇل قۇندى سوڭ ارىعان الماسام، شىعارىپ اقشا ساتىپ سويىپ ۇزاتپاي

 سەن ،اقىلىم ايتار ساعان مەنىڭ»: ايتتى ەسەك. دەدى –، «دوستىم، ەندىگى اقىل نە بولدى: »ساسقاالقتاپ وگىز
 وتىرمىن، پقورقى تۇبىنەن مەن كورسەتپەسەڭ، بويىنشا ادەت بولعانىڭدى ءتاۋىر ءىشىپ سۋ جەپ، ءشوپ بۇرىنعىداي

ءتىلىن وراپ ءشوپ جەپ، سۋ  جالماڭداپ، ساال تۇرا وگىز سوڭ، دەگەن – ،«ساعان دەپ ما بوال ءىس ۇنامسىز
ىشە، ساۋىعا باستايدى. بۇالردىڭ بۇل كەڭەستەرىن قوجايىنى ەستىپ تۇرادى ەكەن، سىرتىنان كەلىپ كۇلىپ جىبەرىپ، 

 ۇيىنە قاراي جۇرە بەرىپتى.
 . ەسەك پەن سارشۇناق 149

شاشى تاپتەرىن شىعارىپ بۇلدىرەدى. باق-ءبىر كۇنى سارشۇناق باقشاعا كىرەدى دە، ءوسىپ تۇرعان كوكونىستىڭ اپتەر 
ۇستاپ الىپتى دا، سىلەيتە ساباپتى. سارىشۇناق ەسىنەن تانىپ قالىپتى. باقشاشى ونى ولدىگە ساناپ، قورشاۋدىڭ 

ۇناق ازدان كەيىن ەسىن جينايدى دا، سۇيرەتىلىپ بارىپ، سىرتىنا القتىرىپ تاستاپتى. ەسەڭگىرەپ جاتقان سارىش
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شالعىننىڭ اراسىنا ەنىپ كەتىپتى. سول ارادا ءبىراز تىنىققاننان كەيىن ورنىنا تۇرىپ، ارعى جاقتاعى توعايعا بارىپتى. 
 سول جەردە ونىڭ قيىسپاس دوسى قاسقىر تۇرادى ەكەن.

ڭ، سارشۇناق ءوزىنىڭ كورگەن قورلىعىن ايتىپ، تاياق زاردابىنان سۇيرەتىلىپ بارىپ، قاسقىردىڭ اپانىنا كىرگەن سو
 وڭالعانشا قاسقىردىڭ اپانىنا پاناالي تۇرۋدى ءوتىنىپتى.

قاسقىر دوسىنىڭ بۇل تىلەگىن قابىلداپ، ءبىر بۇرىشقا جاتقىزىپ قويادى دا، ءوزى قوناعىن تاماقتاندىرۋ ءۇشىن جەم 
ىعادى، ەشتەڭە تابا المايدى. اپانىنا بوس سوپيىپ، بوس قايتادى قامىعىپ. ىزدەپ كەتەدى. ايناالنى تۇگىل شولىپ ش

 دوسىنىڭ بۇل كەيپىن كورگەن سوڭ سارشۇناق
 ءبىر تانىس ماعان جۇرەتىن ساياق اۋىلدا ءبىر ماڭداعى وسى –. اۋالپ كوڭىلىن دەيدى – قارا، بەرى دوسىم، –

 مىزگەەكەۋى. تۇر توسا وسىندا سەن. كەلەيىن ەرتىپ اراعا وسى دا، بارايىن سوعان دا بولسا جورعاالپ مەن. بار ەسەك
 ىر اپتاعا جەتەر.ءب ەتى ەسەكتىڭ سول

 اعىزن بوالر سۇيەنىش قىسىلتاياڭدا –. قۋانىپ قاسقىر دەيدى – اقىل، جاقسى قانداي مۇنىڭ اي،-دوسىم وي، –
 .كەلەرسىڭ بارىپ تەزىرەك. عوي ەكەنسىڭ دوسىم

سۇيرەتىلىپ اپاننان شىعادى دا، الگى ءوزى كورىپ جۇرگەن ەسەكتى ىزدەپ كەتەدى. اۋىلعا تاياپ كەلسە، سارشۇناق 
 ەسەك اۋىلدىڭ سىرت جاعىنداعى تاقىردىڭ ءشوبىن تۇرتىنەكتەپ، جايىلىپ ءجۇر ەكەن.

 ىپتول اۋزىڭ سەن ارادان بۇل بايقايمىن، نە؟ بۇنىڭ – بارىپ، جەتىپ قاسىنا سارشۇناق دەيدى – دوسىم، و، –
اناۋ توعايدىڭ اراسىندا  ەڭ؟ مە بىلمەۋشى قاالي؟ جۇرگەنىڭ تەرىپ شوپشەك. عوي ءتۇرىڭ المايتىن جەي ءشوپ

باالۋسا شالعىن جايقالىپ تۇرعان جوق پا؟ ءجۇر، مەن سول اراعا ەرتىپ بارايىن. شالعىنعا مالتىعىپ جۇرەسىڭ. از 
كۇننەن كەيىن قارنىڭ قامپيىپ، بالىقتاي بولىپ سەمىرىپ شىعا كەلەسىڭ. مىنا جەردەن نە جەپ ءجۇرسىڭ؟ ءتۇرىڭدى 

 ارىقسىڭ. -ىسىڭا ءىلىنىپ، تىرتيىپ تۇرسىڭ. سۇيەگىڭ سورايعان اپكورىپ، جانىم اشيدى، تارام
مولشىلىقتى ەستىگەن سوڭ، ەسەكتىڭ اۋزىنان سىلەكەيى اعىپ، سارشۇناقتىڭ ايتقانىنا كونەدى دە، شالعىندى جەرگە 

 بارماق بوالدى. ءسويتىپ، سارشۇناققا ىلەسىپ جۇرە بەرەدى.
ردابىنان ءالى كەتىپ، قالجىراعان سارشۇناق ءوزىنىڭ شارشاعانىن ايتىپ، ءبىراز جەرگە بارعان سوڭ، تاياقتىڭ زا 

ەسەكتىڭ جوتاسىنا مىنگىزىپ الۋدى ءوتىندى. جۇدىرىقتاي تىشقانعا جانى اشىعان ەسەك سول ارادا سارشۇناقتى ارقاسىنا 
نا شىققان كەزدە قارسى مىنگىزەدى دە، ءارى قاراي جورعاالپ جۇرە بەرەدى. توعايعا جاقىنداۋ ءبىر توبەنىڭ باسى

 الدىنداعى شالعىننىڭ اراسىندا كوكجال قاسقىردىڭ جۇرگەنىن بايقاپ قاالدى. سول جەردە ءجۇرىسىن توقتاتىپ:
 .بولمادى قايتپاسام، بارىپ اۋىلعا –. قامىعىپ ەسەك وكىنەدى دەپ –! اي-اتتەگەن قاپ، –
 .تاڭدانىپ سارشۇناق سۇرايدى دەپ – بىتىرەسىڭ؟ نە نەگە، –
 قاۋىپتەن داشىققان جولعا الىس –. ەسەك دەيدى – كەتىپپىن، تاستاپ ۇيگە مۇلكىن قالدىرعان مۇراعا شەشەمنىڭ-اكە –

 .كەرەك ءجۇرۋىم الىپ سونى. ەدى زات قاسيەتتى قورعايتىن
لدىندا قايدا ا وسىنى ايتادى دا، جالت بۇرىلىپ، اۋىلعا قاراي شاپقىالي جونەلەدى. جولدا كەلە جاتىپ، اكەسى ولەرىنىڭ

قاتەردەن ساقتايدى دەپ، بەرىپ كەتكەن مۇلىكتى الماي، شالعىنعا -جۇرسەڭ دە ءارقاشان تاستاماي الىپ ءجۇر، قاۋىپ
 بارمايتىنىن ايتادى.

سول بەتىمەن اۋىلعا كەلگەن سوڭ ەسەك ىشقىنا اقىرىپ قويا بەرەدى. ونىڭ اششى داۋسىنان شوشىپ ويانعان اۋىل 
سۇرەڭنەن ەسى شىققان سارشۇناق ەسەكتىڭ جوتاسىنان سەكىرىپ -، شۋالي ۇرىسەدى. وسى ايقاييتتەرى ورە تۇرىپ

-ءتۇسىپ، جان ساقتايتىن تەسىك ىزدەي باستايدى. ءبىراق جاسىرىنىپ ۇلگەرە المايدى، يتتەر تارپا باس سالىپ، تۇتە
 تۇتەسىن شىعارادى.

 قالىپتى.دەگەن ءسوز سودان « بىرەۋگە ور قازبا، ءوزىڭ تۇسەسىڭ»
 . تىشقان مەن جىالن150

ءبىر تىشقان تاماق اۋالي كەتىپ ىنىنە قايتىپ كەلسە، وندا ءبىر جىالن جاتىر ەكەن. تىشقان مۇنان جامان قورقىپ،  
قۋىپ شىعارۋعا باتپاي، اقىل سۇراي، ءوزىنىڭ قايعىسىن ايتقالى كورشىلەرىنە بارادى. اقىلدى تىشقاندار جيىلىسىپ 

 پ ايتىپتى:وتىرىپ، كەڭەسى
 شە وعان. ەمەس ادىلدىك العانى تارتىپ ءىنىڭدى سەنىڭ جىالن ال، قازىپ ءىن وزگە تاستاپ ءىندى ول سەن –
 .دەيدى – المايسىڭ، قىال ەشتەمە وعان. قويادى جەپ سەنى بەرسەڭ، اال مازاسىن ءتيىپ وعان قىالسىڭ؟ نە. جوق ايال

 ءبىراق قاالي كەگىن الۋدى وياليدى.قايعىرا قويىپتى. -تىشقان بەيشارا قايعىرا
ءبىر كۇنى سەيىلدە كەلە جاتىپ ءىنىنىڭ اۋزىندا جىالننىڭ كۇنشۋاققا جىلىنىپ جاتقانىن كورىپتى. جانىندا ءبىر كىسى  

ۇيىقتاپ جاتىر ەكەن. تىشقان بارىپ ونىڭ مۇرنىن تىستەپ الىپ جىالنعا قاراي تۇرا قاشقان. كىسى ويانىپ تۇرا قۋعان. 
ا الدىندا جاتقان جىالندى كورىپ، تىشقاننان مۇنىڭ زيانى كوبىرەك بولعان سوڭ، جىالندى ولتىرۋگە الدانىپ قاراس
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قالىپتى دا، تىشقاندى قويا بەرىپتى. جىالندى ءولتىرىپ ول كىسى كەتىپ قالعان سوڭ، تىشقان قايتا كەلىپ ءوز ىنىنە 
 تۇرىپتى.

 عان بولىسۋعا كۇشتى ادام تابىالدى.ەش ۋاقىتتا ناشارعا زورلىق قىلماۋ كەرەك. و
 . تىشقاندار151

اق مىسىق باس سالىپ، اجالعا تاپ بوال بەرگەن سوڭ، تىشقاندار وڭاشا ءبىر قۋىسقا جينالىپتى -قامباعا باس سۇقسا
 دا، كەڭەس قۇرىپتى.

السىپ، امال سىز ويءۇن ءبارى. تىشقان وتىرعان باسقارىپ ءماجىلىستى دەپتى – قۇتىالمىز؟ قاالي مىسىقتان جاۋىز –
 ىزدەي باستاپتى. ءارى ويالپ، بەرى ويالپ، ەشقانداي شارا ويالرىنا تۇسپەپتى.

 ءسويتىپ دال بولىپ وتىرعاندا: 
 جاتقانى كەلە ونىڭ سوندا –. بىلگىشسىنىپ تىشقان ءبىر دەپتى – قويالىق، تاعىپ قوڭىراۋ موينىنا مىسىقتىڭ –

 ي ساال تىعىلىپ ۇلگەرەمىز.ەست دىبىسىن ءبىز. ەستىلەدى الىستان
 بۇل كەڭەسكە ءبىر كارى تىشقان مىسقىلداي كۇلىپ، بىالي دەپتى:

 ...ىستەيىك اق-سوالي جارايدى، –
 دال بولعان تىشقاندار امال تابىلعانىنا قۋانىپ:

 :تىشقان كارى بۇالردان. جىبەرىپتى داۋىستاپ دەپ –! ىستەيىك سوالي –
 .سۇراپتى دەپ –ىڭ بارىپ قوڭىراۋ تاعاسىڭ؟ قايس موينىنا مىسىقتىڭ سوندا –

 تىشقاندار نە ايتارىن بىلمەي، ءۇرپيىسىپ قالىپتى.
 ءسويتىپ، تىشقاندار كۇنى بۇگىنگە دەيىن مىسىقتان قۇتىلۋدىڭ امالىن تابا الماي كەلەدى ەكەن. 

 . تىشقان مەن مىسىق152
جاتىپ، ءبىر قۇمىرا ماي تاۋىپ الىپتى. مىسىق  مىسىق پەن تىشقان دوس بولىپتى. ءبىر كۇنى ەكى دوس كەلە

. بەرەدى ەوت كۇندەر. تاستاپتى كومىپ قازىپ، شۇڭقىر دەپ، –، «قۇمىراداعى مايدى قىستا جەيىك»بىلگىرسىنىپ: 
. ىپتىءتۇس ماي قۇمىراداعى قويعان كومىپ ءوزى ەسىنە مىسىقتىڭ جاتقان اشىپ قارنى قىسىپ، اياز. كەلەدى قىس
 اۋراتىپ:سىلت مىسىق ەندى

. االدىق كەتىپ دە، دەيدى – كەتتى، شاقىرىپ مەنى ەكەن، جاسايدى توي سوعان تاۋىپتى، ۇل اپام مەنىڭ تىشقان، –
 كىم تىنا بوبەكتىڭ». شىعادى تىشقان الدىنان. قايتادى جەپ ويىپ عانا توبەسىن مايدىڭ قۇمىراداعى سوڭ سونان

 .مىسىق دەيدى –، «قويدىق توبەلشە». سۇرايدى دەپ – «قويدىڭدار؟
 كەلەسى كۇنى مىسىقتىڭ تاعى دا قارنى اشادى. قۇمىراداعى ماي ەسىنە تۇسەدى. تىشقانعا كەلىپ:

 – بارايىق، شاقىرتىپتى، تويعا تاۋىپتى، ۇل اپام ءبىر تاعى مەنىڭ –
م ە، بوبەكتىڭ اتىن كى»دەپ، كەتىپ قالعان مىسىق مايدى ورتاالي جەپ االدى. تىشقان تاعى دا الدىنان شىعادى. 

 تىڭمىسىق كەيىن كۇننەن بىرنەشە. مىسىق ساالدى دەي – ،«قويدىق بەلدەمشە». سۇرايدى دەپ –« قويدىڭدار؟
 :كەلەدى اتىشقانع بولىپ، بارماق مايعا قۇمىراداعى اشىپ، قارنى دا تاعى

 االدى. مىسىق قۇمىراداعىق كەتىپ دەپ، – شاقىرتىپتى، ەكەن، تاپقان ۇل سول ەدى، بار اپام ءبىر تاعى مەنىڭ –
 مايدىڭ قالعانىن جەپ كەلە جاتادى. الدىنان تىشقان شىعادى:

 .سۇرايدى دەپ – قويدىڭدار؟ كىم اتىن بوبەكتىڭ ە، –
 .مىسىق دەيدى – قويدىق، قالدىقشا –
ءبىر كۇنى قىسقى اياز قىسادى. داالعا شىعۋعا داتتەرى شىدامايدى. تىشقان مەن مىسىقتىڭ قارنى اشادى، اشىعا  

باستايدى. سول كەزدە تىشقاننىڭ ەسىنە وزدەرى تىعىپ قويعان قۇمىراداعى ماي ءتۇسىپ، مىسىققا ايتادى. مىسىق پەن 
 جۇعىنى دا قالماپتى. سوندا تىشقان:تىشقان كومگەن مايالرىنا كەلسە، قۇمىراداعى مايدىڭ 

ۇيدەن شىعىپ كەتىپ ەدىڭ. ءبىرىنشى كەلگەندە  رەت ءۇش سەن – رەنجىپ، دەيدى – ءبىلدىم، ءبىلدىم،... م-ءىم –
توبەسىن جەپ، توبەلشە، ەكىنشىسىندە ورتاسىن جەپ، بەلدەمشە، ۇشىنشىسىندە قالعانىن جەپ، قالدىقشا دەدىڭ عوي، 

 .دەيدى –ءا؟ 
ءوز قۋلىعىن تىشقان ءبىلىپ قويعان سوڭ، دويىر مىسىق اشۋعا بۋلىعىپ، تىشقاندى باس سالىپ تااليدى. تىشقان  

 ءبىر تەسىككە كىرىپ كەتىپ ارەڭ قۇتىالدى. مىسىق پەن تىشقاننىڭ دوستىعى سونىمەن بىتكەن ەكەن.
 . كەپتەر مەن قارعا153

عى قالىڭ كوك جاپىراقتاردىڭ اراسىندا بەيقام وتىر ەكەن، ەنتىگە ءبىر كەپتەر ۇلكەن قايىڭنىڭ سااللى بۇتاعىندا 
جىلپىلداپ، جوعارى جاعىنداعى بۇتاققا مونتىق قارا قارعا كەلىپ قونىپتى. سودان كەيىن موينىن ءبىر جوعارى، ءبىر 

 تومەن سوزعىالپ، وڭەشىن قىرناي قارقىلداي باستايدى.
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ۇالعى ءبىتىپ، باسى زەڭىپ، مازاسى كەتەدى. سوندا دا ءوزى بىلەر دەپ، قارعانىڭ بارقىلداق داۋسىنان كەپتەردىڭ ق
 ۇندەمەي شىداپ باعادى. ءبىراق قارا قارعا قارقىلداۋىن توقتاتپايدى. دەنەسى تۇرشىگىپ، بەرەكەسى قاشقان كەپتەر:

 وتىر ەپد دەمااليىن ازداپ اساياسىن قايىڭنىڭ مىنا شارشاپ، ابدەن تاسىپ، جەم باالپاندارىما اتقالى تاڭ قارعا، وۋ، –
 .وتىنەدى دەپ – الماي، مازانى تۇرشى، قويا ءبىراز بولسا، مۇمكىن. ەدىم

 ءوزىنىڭ انىنە تۇسىنبەگەنىنە قارعانىڭ قاباعى ءتۇسىپ كەتەدى. تۇمسىعى سورايىپ، كىلميە قارايدى: 
 .دەيدى –! با؟ جوقپىن وتىرعان سايراپ ادەيى دەپ، كوتەرەيىن كوڭىلىڭدى وتىرعاندا شارشاپ وسىالي ەي، –

 كەپتەر ءوز ءوتىنىشىن ۇقپاعان قارعاعا تاڭدانا قارايدى دا، ءارى ۇشىپ كەتەدى.
 . كوك كەپتەر باالپانى154

ءبىر كوك كەپتەر ۇياعا ەكى باالپان سالىپتى، بۇل ەكى باالپان قانات، قۇيرىعى جەتىلىپ، ۇشار مەزگىلى كەلگەندە  
 بىرەۋىنە ايتىپتى:-بىرەۋى

 – كەلەلىك، قىلىپ ساۋىق كەزىپ، دۇنيەنى ۇشىپ جەتىلدى، قۇيرىعىمىز قانات، ءبىزدىڭ ەندى شىراق، ءاي، –
 (:ىنىسى)ء بىرەۋى سوندا. دەيدى

. دەپتى – قويالىق، اق-كەتپەي ەشقايدا جاقسى، جەرى ۇيرەنگەن اركىمنىڭ قويالىق، ساۋىقتى تاماشانى، اعا، قوي –
 :اعاسى

. كەتەدى ساحاراعا ۇشىپ دەپ، – قايتام، ءجۇرىپ مەن قىل، رۇقسات ماعان بولساڭ، بارمايتىن سەن جوق، –
تالىپ -ر جەرلەرگە قونعاندا، ءبىر بۇركىت سول جەردە كەز بولىپ، باالپان ول بۇركىتتەن ءولىپءبى ۇشىپ ءسويتىپ،

 قىلىپ ءمىناجات قۇدايعا دەپ، –« قۇداي، وسىدان قۇتقار!»ءشوپ استىنا كىرىپ، امان قاالدى. سودان سوڭ: 
 كەلە ۇشىپ قايتا دەپ، –، «نتابايى ەلىم باردا ەسىم ەكەن، جارامايدى مۇنىم» ەندى شىعىپ، بۇدان. سۇرايدى

 كەن،ە شىققان قۇتىلىپ ەسەن-امان ودان. االدى ۇستاپ قۇرىپ، تۇزاق يەسى قىرمان قونسا، قىرمانعا ءبىر جاتىپ
. ءۇزىپتى ياعىنا ءبىر قاپ، جىبەرىپ تاسپەن يەسى قىرمان قونسا، قىرمانعا ءبىر جاتىپ، كەلە ۇشىپ قاراي ۇياسىنا ەندى
قتان اقساپ، ۇياسىنا كەلىپ كىرىپتى. ىنىسىنە جىالپ كەلىپ، مۇنان سوڭ ءىنىسىنىڭ اقىلىنا ايا ارەڭ سوڭ سونان

 ەرەتىن بولىپتى.
 . قاز بەن تۇلكى155

ءبىر تۇلكى جايىلىپ جۇرگەن قازداردىڭ قاسىنا جەرمەن جەر بولىپ ۇرالنىپ كەلىپ، شەتكى بىرەۋىن باس سالىپ  
شا جونەلەدى. ۇستالعان قازدى تۇلكى الىپ سوعىپ، الدىڭعى ەكى اياعىمەن ۇستاپ االدى. باسقا قازدار قاڭقىلداپ ۇ

 ەكى قاناتىنان باسىپ تۇرىپ، ىرجىڭداپ كۇلەدى. كۇلەدى دە بىالي دەيدى:
 ەدىڭ؟ قايتەر قالسام، ءتۇسىپ مەن قولىڭا سەنىڭ ەگەر قازەكە، ءاي، –
ۋا، »ياعىمدى كەۋدەمە قويىپ، كوزىمدى جۇمىپ: ا ەكى تۇرىپ، تىستەپ جۇنىڭنەن قاز، دەيدى – ەدىم، قايتۋشى –

 .ەدىم قىالر ءتاۋبا دەپ، –، «قۇداي، بەرگەنىڭە شۇكىر
 ا،» .جۇمادى كوزىن قۋسىرىپ، كەۋدەسىنە اياعىن ەكى دا، وتىرادى شوقيىپ دەپ، – ەتەيىن، سوالي مەن ەندەشە –

ناتىن قاعىپ قالىپ، قاڭقىلداپ ۇشا جونەلەدى. قا قاز بەرگەندە، اشا اۋزىن دەپ، – ،«شۇكىر بەرگەنىڭە ءتاڭىرىم،
 تۇلكى اۋزىن اشقان كۇيىندە قاال بەرىپتى.

 . قاز156
جەرگە جۇرەمىن، سۋعا جۇزەمىن، »وزى ايتتى. قاالي مەن عاجاپ قۇسپىن. -ءبىر قاز ۇيىندە ءجۇزىپ ءجۇرىپ، وزىنە 

 مەندەي قۇس بارما ەكەن؟« اۋامەن ۇشامىن
 ، وعان ايتتى:بۇل كۇڭكىلدى اتەش ەستىپ

 جۇزە بالىقتاي المايسىڭ، جۇگىرە اتتاي سەن ماقتاناسىڭ، سەن بەكەر –
المايسىڭ، بۇركىتتەي ۇشا المايسىڭ، ءار ءىستىڭ باسىن شالىپ بىلگەنشە، ءبىر ءىستى تەرەڭ بىلگەن جاقسى ەمەس 

 پە؟
 . ۇيرەك157

ان ۇننىڭ كەشكىرگەنىن بىلمەي قالىپتى. سونقىستاق سىرتىنداعى سۋعا جۇزۋگە بارعان ۇيرەك سونىڭ قىزىعىندا ك
جان جاعاعا شىعىپتى. ەندى قايتايىن دەپ قىستاققا بەتتەپتى، سونىڭ اراسىنشا ىمىرتتا جابىلىپ، قاس -سوڭ ول جالما

قارايىپ كەتىپتى. ۇيرەك جول ورتاعا كەلە ءبىر تۇلكىگە تاپ بولىپتى. توسىننان تاپ بەرگەن تۇلكى ۇيرەكتى تاباندا 
ىپ الىپتى دا، اۋزىن ارانداي اشىپ جەمەكشى بولىپتى. ۇيرەك، مىنە، تۇلكىگە جەم بولماق! وسىنداي شۇعىل ساعاتتا، باس

ۇيرەك نە ساسپاپتى، نە قورىقپاپتى. ول قىستاق جاققا شوال كوز تاستاعان ەكەن، ەسىنە ءبىر وي ساپ ەتە ءتۇسىپتى. 
 سونان تۇلكىگە شۇعىل ءتىل قاتىپ:

 .دەپتى –مەن جەيسىڭ بە؟ شىنىڭ مەنى –
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 .تۇلكى دەپتى – ارينە، –
 شىعار؟ ايان وزىڭە ەمەستىگىم جۇيرىك سياقتى سەن –
 ءيا؟ –
 عوي؟ جەتپەيدى ساعان ءالىم مەنىڭ –
 !دۇرىس-دۇرىس –
 !عوي تاپجىلتپادىڭ سالىپ باس تارپا جەردەن كورگەن مەنى –
 !ءيا –
 قاشان بولماسىن، مەنى المايمىن، قۇتىال قاشىپ ءبارىبىر ەندى مەن –
 ءبارىبىر جەيسىڭ، سونداي بوال تۇرا مەنەن نەسىن االڭدايسىڭ؟ 
 !كامىل سەنىمىم تيمەسىنە تاسقا تاڭدايىمنىڭ –
 بىتىرەيىن، شارۋامدى قالعان بىتپەي بوسات، مەنى بولسا، كامىل سەنىمىڭ –

 ونان كەيىن جەسەڭ دە كەش بولماس.
 !قانە ايت، شارۋا نەندەي –
 نىڭ تۇلكى سياقتى شاۋىلدەيتىن ونەرىم بار، تاماعىمدى كەنەپمە –

 شىنداپ ۇرەتىن بولسام، سەندەر جول قاالسىڭدار!
 شاۋىلدەيدى تۇلكىشە قايتىپ ۇيرەك ارى، قوي، –
 شاۋىلدەپ قاندىرا قۇرىشىڭدى قۇالق بوسات، سەنبەسەڭ ايتقانىما –

 بەرەيىن.
 رەكتىۇي تۇلكى دەپ –، «بارىبىر قاشىپ كەتە المايتىن بولعان سوڭ، مۇنىڭ بۇل كەرەمەتىن ءبىر كورەيىن»ء 

 .بوساتىپتى
 بارق ەتىپ-تۇلكىنىڭ شەڭگەلىنەن ازات بولعان ۇيرەك قاناتىن قاعىپ، بارق

 بارقىلداپتى، ۇيرەك قايتىپ تۇلكىشە شاۋىلدەي السىن.
 اپ:مۇنى ەستىگەن تۇلكى باسىن شايق

 دى، ءبىزدىڭ داۋىسىمىز بىاليبوال قايتىپ دەۋگە شاۋىلدەۋ بۇنىڭدى –
 دەپ شاۋىلدەي باستاپتى.

 مۇنى ەستىگەن ۇيرەك باسىن شايقاپ:
 .دەپتى –! ۇقسامايدى دە تيتتەي ۇقسامايدى، شاۋىلدەۋىنە تۇلكىنىڭ –

 بۇنى ەستىپ اشۋالنعان تۇلكى:
 ۇقسامايدى، جەرى قاي مۇنىڭ! عوي شاۋىلدەيدى وسىنداي اسىلىندە تۇلكى –

 .ءۇرىپتى تاعى دەپ –سەنبەسەڭ، مەن تاعى ۇرەيىن، جاقسىالپ تىڭدا، 
 تۇلكى ۇرگەن كەزدە، قىستاقتان ءبىر يت وسى جاققا قاراي تۇرا ۇمتىلىپتى.

ۋىلىن اۇيرەك اسىلىندە قىستاق شەتىندەگى ۇيلەردىڭ ءيتى بار ەكەنىن، ءيتتىڭ دىبىسشىل بوالتىنىن، تۇلكىنىڭ ءش
ەستىگەن ءيتتىڭ دەرەۋ جەتىپ كەلەتىندىگىن بىلەدى ەكەن. وزىنە ءتونىپ كەلە جاتقان ءيتتى كورگەندە، تۇلكىنىڭ 

 ءۇنى ءوشىپتى، ساسقاالقتاعاندا ول ۇيرەككە دە قاراي الماي، زىتىپ بەرىپتى.
 . باقا مەن كىرپى158

ى تۇرىن كورىپ، قايران قالىسىپتى. كوزى بادىرايىپ، جۇرەگبىرىنىڭ ء-كولشىك ماڭىنداعى كوگالدا باقا مەن كىرپى ءبىر
 لۇپىلدەگەن باقا:

 :كىرپى عانتۇر بۇيىعىپ باتپاي باقاعا. كىرپىگە دەپتى –! تۇرپايىسىڭ دەگەن نە تىكەنەك، تۇگەل بويىڭ تۇال –
 ۇرىڭدىءت! ەكەن تۇر كەلىسىپ دە ءتۇرىڭ سەنىڭ جۇرگەن جاالڭاش تىرتيىپ بويىڭ تۇال كوزىنشە وزگەلەردىڭ –

 .جىبەرىپتى ۇلىپك تىجىرايتىپ، تۇمسىعىن تىكىرەيتىپ، تىكەنەكتەرىن دەپ، –نىنشى! تۇرشىككە دەنەمنىڭ كورگەندە
 ەكى اياعىمەن جەر تىرەپ، ەڭسەسىن كوتەرىپ، كولباقا ىشتەي سەسكەنسە دە، ەسەسىن جىبەرگىسى كەلمەي:

 ۇلكىلدەپ.كومەيى ب دەپتى –! قۇرسىن تىرشىلىگىڭ ارقاالعان تىكەنەك بويى ءومىر اۋناماي ءبىر مايساعا كوك وسى –
 تىكەنەك كىرپى دەپتى، –! قۇرسىن تىرشىلىگىڭ سەنىڭ جۇرگەن جاالڭاش جىرعىزىپ، شوپكە بوربايىڭدى-بۇت –

 .قويىپ ۇيكەپ-ۇيكەپ شوگىرگە ارقاسىن
 باقىلداي جونەلىپتى:باقا سول تىكەنەك وزىنە قادالعانداي قايمىعىپ، بىالي دەپ 

 جان سايا دەپ بىلگەنىم،
 جالعىز عانا كول مەنىڭ.
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 جاالڭاش جۇرگەنىم،-جاپ
 مانىسى سول مەنىڭ!-ءجاي 

 جالىنايىن مەن كىمگە،
 جان قىسىلسا ءاردايىم.
 سۋعا دەرەۋ سۇڭگۋگە

 دايىن...-جاالڭاشپىن داپ
 قاتىپتى:باقا جايىن تۇسىنگەن كىرپى دە قىرتىسى جازىلىپ، ءتىل 

 بار شىنىڭدى بۇكپەگەن،
 مەن دە سەنىڭ وزىڭدەي.
 بىرەۋ كورسە، بۇكتەلەم،

 تىرى سەزىلمەي.-ءولى 
 دوماالنعان تىكەنگە،
 كىنا بارالر جوالر ما!
 كونە قويماس يكەمگە

 مەن ءبىر جاتقان شوعاينا!
 جىالندى دا جابىسىپ،

 جىلجىتپاۋدىڭ ەبى وسى.
 قامشىالسا الىسىپ،

 نەسى!قان بوالدى دە
 كىرپى سونى ايتىپ، جىالن ۇستاعانداي جيىرىال قويىپتى، باقا شوپ ەتىپ سۋعا سۇڭگي جونەلىپتى.

 . باقانىڭ كوشۋى159
ەكى قاز جانە ءبىر باقا ءبىر كول جاعاسىن مەكەندەپ، ۇزاق ۋاقىت كورشى وتىرىپتى. والر ءبىر سەميا ادامدارىنداي 

ەزدەردە، قاتتى قۋاڭشىلىق بولىپ كول تارتىلىپ، سۋى قۇرىپ قالىپتى. تاتتى وتكەن ەكەن. كەيىنگى ك-وتە ءتاتۋ
 قازدار سۋى بار جەرگە ۇشىپ كەتەيىك دەسە، باقانى تاستاپ كەتۋگە قيمايدى ەكەن.

 .قۇرىپتى كەڭەس قوسىپ، باس باقا مەن قازدار دەپ – قايتەمىز؟ ەندى –
 ورتاسىنان مەن تىستەڭدەر، ۇشىنان ەكى ونىڭ ەكەۋىڭ تابايىق، تاياق ءبىر –

 .باقا اينالعان بەرى-ارى دەپتى –تىستەيىن، ءسويتىپ سۋى بار جەرگە كەتەيىك، 
 قازدار بۇعان ماقۇل بوالدى ءارى دەرەۋ ىسكە كىرىسەدى. ءسويتىپ، بۇالر اسپان كەڭىستىگىنە شارىقتاي كوتەرىلەدى.

 كەيبىرەۋلەردىڭ كوزى شاالدى. العاش بىرنەشە كيىز ءۇيدىڭ توبەسىنەن وتكەندە، بۇالردى
 والر:

-ىلمەدىب ەكەنىن تاپقىرلىعىم مەنىڭ». دابىرالسادى دەپ–اي، -دى، ءادىسقويالرىنبارا ۇشىپ الىپ باقانى قازدار –
 .باقا وياليدى دەپ – ،«اۋ

يدى. تاماشاالۇشا بۇالر تاعى دا كوپ كيىز ءۇيدىڭ توبەسىنەن وتەدى، قالىڭ ادامدار سىرتقا شىعىپ بۇالردى -ۇشا
 والر دا:

 :باقا. دۋىلداسادى دەپ – ەكەن، اق –قان تاپ ءادىسىن بارادى، ۇشىپ الىپ باقانى قازدار –
 سونان وتىرادى، ۇشىپ قاراي العا بۇالر. جازدايدى جىبەرە ايعايالپ دەپ – ،«ءادىسىم تاپقان مەنىڭ – بۇل» –

 .تاماشااليدى بۇالردى ادام قالىڭ دا باعاناعىدان كەلەدى، ۇستىنە ۇيلەردىڭ كيىز كوپ دا باعاناعىدان
 :كەتىپ الماي شىداي باقا. والر شۋاليدى دەپ –ۇشىپ بارادى، نەتكەن ءادىسقوي،  الىپ باقانى قازدار –
 باقا كەتىپ، شىعىپ اۋزىنان تاياق تۇستا وسى. جىبەرەدى ايعايالپ دەپ –! ءادىسىم تاپقان ويالپ مەنىڭ بۇل –

 .شىعادى مىلجاسى-مىلجا ءتۇسىپ ەتە «بىلش» جەرگە
 . تاسباقانىڭ ايالسى160

 قۋ تۇلكى تاسباقانىڭ بەرىك قابىرشاعى بولعاندىقتان، ونى ەشبىر مۇقاتا
جاراندارىن: كەزقۇيرىقتى، قاسقىردى، تاۋتەسەردى، -الماي، وعان ءتىسىن باسىپ جۇرەدى ەكەن. سونان ول ءوز دوس

 ى مىقتاپ جازاالماق بولىپتى.ساسىق كۇزەندى شاقىرىپ، تاسباقان
 ءبىر كۇنى اسپان كەڭىستىگىن شارالي ۇشىپ جۇرگەن كەزقۇيرىق اسقار تاۋدان 
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اسىپ بارا جاتقان تاسباقانى كورىپ، ەكى قاناتىن قومداي قۇديىپ كەلىپ، ونى شوقىپتى. بۇل حاباردى ەستىپ، 
ەڭ بارلىعى تاسباقاعا جابىلىپتى. ءوزىنىڭ والرعا ت تۇلكى، قاسقىر، تاۋتەسەر جانە ساسىق كۇزەن سول اراعا جەتىپتى.

 كەلە المايتىندىعىن بىلگەن تاسباقا قاساقانا كۇيىنىپ:
 كىم تۇرعاندا قابىرشاعىم قۇرىش قالعان ميراسقا بابامنان-اتا –

 .كۇلىپتى دەپ –ماعان ءجابىر جاساي الماق، 
 امالى بەرۋدىڭ توتەپ بۇعان كەڭەسسەك، بولىپ كوپ داعدارمايىق، تىم –

 باقاعا قاراپ:تاس تۇلكى ايتقان جۇباتۋ قاۋىمىنا ءوز دەپ –تابىلىپ قاالر؟ 
 .ءاجۋاالي دەپتى – كەتپەيسىڭ؟ قاشىپ نەگە بولساڭ، مىقتى –

 تاسباقا:
 – قاشپاقپىن، دەپ نە تۇرعاندا، ساۋىتىم قۇرىش قورعايتىن دەنەمدى –

 دەپتى. سوندا تۇلكى:
 جەدەل! عوي ەدىڭ تەسۋشى ۇڭعىپ جارتاستاردى قۇز سەن تاۋتەسەر، –

 .دەپتى –قيمىلداپ، تاسباقانىڭ قابىرشىعىن تەس، العاشقى جۇلدە سەنىكى بولسىن، 
 ول»تاۋتەسەردىڭ كەرەمەتىن بىلەتىن تاسباقا بۇنى ەستىپ قاتتى ساسىپتى. 

ا دا مۇلدە تاسباقا سوند«. توندىرەدىشىنداپ ىسكە كىرىسەتىن بولسا، قابىرشىعىن تەسىپ مۇنىڭ ومىرىنە قاۋىپ 
 ساسپاعانسىپ:

 ن ۇرىنار بولساڭ، موينىڭدى بۇراپماعا ەگەر شىركىنىم، تاۋتەسەر، –
 .كۇلىپتى قارقىلداي دەپ –جۇلىپ االمىن، قۇرىش ساۋىتىمنىڭ كەرەمەتىن سوندا بىلەرسىڭ، 
 مۇنى ەستىگەن تاۋتەسەر قاتتى يمەنىپ، مۇنىڭ قاسىنا جاقىن كەلە

 اپتى. اككى تۇلكى:الم
 ىپاڭد ءبارىمىز ەندى الدى، كىرىپ جيىرىلىپ ساۋىتىنا سۇمپايى بۇل –

قاراپ تۇرايىق، بۇل قاشان بولماسىن تىنىستاۋعا باسىن ءبىر شىعارادى، سول كەزدە باتىر قاسقىر باس سالىپ، 
 .كورسەتىپتى ءادىستى دەگەن –جەلكەسىن ءۇزسىن، 

 اۋدارماي اڭديتىن بولسا، تۇنشىعىپ ولمەگەنەگەر والر وسىالي تابان »
 دەپ ويالپ، زارەسى« قولىم دا ۇيىپ قاالر-كۇندە دە، اشتىق پەن شولدەن ولەرمىن، ۇزاق جيىرىلىپ جاتسام، اياق

 ءزار تۇبىنە كەتكەن تاسباقا ءوزىنىڭ بۇل قورقىنىشىن سەزدىرمەي:
 كۇتەم ىالسار. شىدايمىن تاتپاي ءنار جىل ءۇش ىشپەي، سۋ اي ءۇش –

دەسەڭدەر ءوز ەرىكتەرىڭ! ساۋىتىمنىڭ ۇستىڭگى جاعىندا ءبىر تىنىس ساڭالۋى، استىندا اۋا الماساتىن ءتورت تەسىگى 
-بولعاندىقتان، مىڭ جىلدا باسىمدى ءبىر رەت شىعارۋعا ءزارۋ ەمەسپىن، ءارى تۇنشىقپايمىن! قاسقىر سەن نەمەرە

 .كۇلىپتى ساق-ساق دەپ –لىپ قارا دا تۇر! شوبەرەلەرىڭە شەيىن قاققان قازىقشا قادا
 تۇلكى ءبىر اۋىق اڭىرىپ قالسا دا، تاعى ءبىر امال تاۋىپتى. ول:

 سوعىپ، بالعامەن تەمىر قويىپ، ۇستىنە تاستىڭ شوقپار سۇمىرايدى بۇل –
 .دەپتى –پارشاسىن شىعارايىق، -كۇل
 شىنداپ سوقسا،بۇالر تۇلكىنىڭ وسى ايتقانى بويىنشا تەمىر بالعامەن »

 دەپ ويالعان تاسباقا:« مىلجام شىعاتىن بوالدى-قابىرشىعىم سىنىپ، مىلجا
بابام سىيالعان ساۋىتىم تاس پەن بالعادان بەرىك، وزدەرىڭ مەرت -ر بارىپ تۇرعان ەسۋاس ەكەنسىڭدەر، اتاسەندە –

 .كەڭكىلدەپتى دەپ –بولماساڭدار ەكەن، 
 ر بىجاالق قاعىپ:بۇنى ەستىپ تاقاتى تاۋسىلعان قاسقى

 قۇزار تاۋدىڭ مۇنى ەندى. جوق قاجەتى تۇرۋدىڭ مىلجىڭداسىپ –
 باسىنان دوماالتايىق، سوندا بۇل ساۋىتى شاعىلماي قالعان كۇندە دە، ميى شايقالىپ بولسا دا قۇريدى دەپتى.

 تاسباقا قاتتى ساسسا دا قارقىلداي كۇلىپ:
 مەنى ەدىم، ەتپەگەن ىڭقم قارعىعاندا باسىنان ۇشار تاۋىنىڭ ءتاڭىر –

 ەپ مىسقىلداپتى.د –ەندى جاتاعان توبەشىكتەردەن قۇالتىپ، جاماننان قاتتى مۇقاتارسىڭ، 
 اشۋعا بۋلىققان تۇلكى:

 جولى بۇل دا بولساڭ نەمە جۇتقان جۇرەك! سۇمىراي اتقىر العىنەت –
اينىرسىڭ، كەلىڭدەر، توبە قىلىپ وتىن ءۇيىپ، وعان ماي شاشىپ، وتتى مازداتا جاعىپ، مىنانى وتقا كۇيدىرىپ 

 .ايقۇالقتانىپتى دەپ –ولتىرەيىك. ءسويتىپ، تايتاالسقان تاسباقا ەتىنە سىلقيا ءبىر تويايىق، 
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 -مارە قۇپتاپ اۋىزدان ءبىر بۇنى تۇرعانداردىڭ قورشاپ قاۋماجاالي –
 سارە بولعانىن كورگەندە، تاسباقادان سۋىق تەر بۇرق ەتە ءتۇسىپتى. ءبىراق ول سوندا دا سىر بىلدىرمەي:

 مەنسۋ جۋىنعاندا تاسباقا ەدىڭدەر، جان ساۋاتسىز نەتكەن بارەكەلدى، –
جۋىنباي، وتپەن جۋىنادى دەگەندى ەستىمەپ پە ەدىڭدەر؟ مازداپ تۇرعان وتقا ءتۇسىپ جۋىنۋ قانداي راحات، 

 .دەپتى –شىركىن! 
 وت الىپ قوپاعا تۇسكەن تۇلكى:

 مۇنى كەزقۇيرىق قورقارسىڭ؟ سۋدان قورىقپاساڭ، وتتان قاپقىر، ولەم –
 الپ جاتقان وزەنگە اپارىپ تاستا، مۇنىڭ مىقتىلىعىن سونان سوڭءىلىپ ال دا، شارىقتاي كوتەرىلىپ، تولقىن اتىپ تۋ 

 .اقىرىپتى دەپ –كورەيىك، 
 ما وسى جەرى جەتكەن اقىلىڭنىڭ تۇلكى، اككى اسقان ەلدەن سۇمدىعى –

-شقال جانشا ۇشقان ۇرەيى شوشىپ، مۇلدە تاسباقا شاتتانعان ىشتەي دەپ –ەدى، ماعان كەرەگى وسى ەمەس پە، 
 كوز جاسىن توگىپ:پ ەتى قالش

 ەدىم جازىپ نەدەن مەن قياتىنداي ولىمگە عۇرلى وسى اي،-اعاتايالر –
سىزدەرگە، ەگەر مەنى شىنداپ سۋعا تاستاساڭىزدار، وندا مەنىڭ اۋىر قابىرشىعىم سۋ تۇبىنە شىم باتىرىپ اكەتەدى دە، 

ا ولەمىن عوي، ءبىر قاسىق قانىمدى قي مۇرنىمنان سۋ كىرىپ، ولمەگەن كۇننىڭ وزىندە دە تۇنشىعىپ بولسا دا-اۋزى
 .بەرىپتى قويا ەڭىرەپ دەپ –كورىڭدەر، 

 نەگە بەرمەي قارقىلداي! عوي ەكەن بوالدى كەزىڭ قورقاتىن دە سەنىڭ –
سۇمىراي! ءبىلىپ قوي، بۇگىن ساعان كەشىرىم جاساساق، ەرتەڭ بىزگە الەك تاۋىپ « ىم»مولتەڭدەي قالدىڭ، ء

 النىپتى ماسايراعان تۇلكى.قوقي دەپ –بەرەسىڭ! 
 كەزقۇيرىق تۇلكىنىڭ بۇيرىعىمەن تاپ بەرگەندە، تاسباقا جىالۋىن ءتىپتى

 سىلەسى قاتقانشا كۇلىپ، جەردە دوماالنىپ قالىپتى.-دە ۇدەتىپتى. تۇلكى بۇعان ىشەك
 تاسباقانى شەڭگەلىنە العان كەزقۇيرىق شارىقتاي كوتەرىلىپ، ۇشقان

 نان وزەننىڭ اعىسى ەڭ قاتتى جەرىنە اكەپ ونى تاستاپتى.بويى وزەنگە كەلىپتى. سو
 سۋدان باسىن ول سوندىقتان. جەتكەنى ۇيىنە –تاسباقانىڭ وزەنگە جەتكەنى 

 شىعارىپ:
 مارتە مىڭ تاستاعانىڭىزعا اكەلىپ ۇيىمە! اعاي كەزقۇيرىق –

 .ەپتىد –ونىندە ءناسيحات ايتامىن، راقىمەت!اياللى تۇلكى مىرزا، ەندىگارى سۇڭعىاللىعىڭىزدى بازارعا سالماۋ ج
 . كىرپىشەشەن161
 ءبىر ۋاقىتتا كىرپىشەشەن قارا جىالنعا كەلىپ ايتىپتى: 
 قارا سوڭ رگەنكى ۇيگە كىرپىشەشەن. كىرگىزىپتى جىالن قارا. دەپتى –كىرگىز، ۇيىڭە ۋاقىتقا از جىالن، قارا مەنى، –

 جىالن ايتىپتى: سوندا. باستاپتى بوال قيىن باالالرىنا جىالننىڭ
 اۋىرتىپ لىپ،قادا ۇستىنە باالالرىمنىڭ ينەلەرىڭ سەنىڭ كەت، ەندى جىبەرگەنمىن، عانا ءبىرازعا انشەيىن مەن سەنى –

 :بەرىپتى جاۋاپ كىرپىشەشەن سوندا. دەپتى – كەتىردى، تىنىشىن
 قيىن ماعان كەتەر، سول بولسا قيىن كەتىپ، تىنىشى كىمنىڭ ۇيدەن –

 .دەيدى –ەمەس، وسىندا تۇرۋعا بوالدى، 
 . كىرپى مەن قويان162

 كىرپى باالاليتىن ۋاقىتى جاقىنداپ، قواليلى ورىن تابا الماي جۇرگەندە ۇياسىندا جاتقان قويانعا كەلىپ:
 سىزگە الماي تابا ورىن قواليلى ەدى، قالىپ جاقىنداپ كۇنىم دە مەنىڭ –

كەلدىم. مۇمكىن بولسا مىنا ورىن قواليلى ەكەن، جەڭىلدەپ، باالالرىمدى اياقتاندىرىپ العانشا ۇياڭىزدىڭ ءبىر شەتىن 
 :قويان اقكوڭىل. دەپتى –قارىزعا بەرىپ تۇرساڭىز، 

 ورناالسىپ، كەلىپ! بەرەيىن دەگەنىڭىز، نە ول بار، باستا جاققان باقان –
 ۇياسىنىڭ ە،د دەپتى –ارا قۇالقتاندىرىپ ال دا، ورىن تاپقان سوڭ ءبىراق كوشىڭىز، بەلىڭدى بەكىتىپ، باالالرىڭدى ق

 .بەرىپتى بوساتىپ جاعىن ءبىر
 دا السا ەرجەتكىزىپ تۋىپ، باالسىن ورناالسىپ، كەپ كوشىپ كىرپى –

نىپ، مارقايىپ، دا اياقتاكوشپەپتى. تۇراتىن ورىن دا تاۋىپ الماپتى. قوياننىڭ باالالرى مەن كىرپىك شەشەننىڭ باالالرى 
ءبىر ۇياعا سيىسا الماي، اسىرەسە كىرپى باالالرىنىڭ ينەدەي تىكەن جۇندەرى، قوياننىڭ باالالرىنا جۇعىسىپ كەتسە 

 قاقساتىپ، زارالتا بەرگەن سوڭ، انا قويان شىداي الماي، كىرپىگە:-قادالىپ، كوجەكتەردى قان
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 .بولدى ۋاقىتىڭىز دە كەتەتىن ءبىتتى، دا شارۋاالرىڭىز ءسىزدىڭ كورشى، –
ەندى وسى جاقسى كەزىڭىزدە ءىنىڭىزدى تاۋىپ الساڭىز، كوپ وتىرا بەرسەڭىز، باالالر اراسىنان جاڭجال شىعىپ قالسا، 

 ىرپىك سوندا. ايتىپتى ءجونىن ءسوزدىڭ دەپ –ۇلكەندەر رەنجىسىپ، بەرەكەمىزگە ىقپال جەتىپ قاالر ما ەكەن، 
 :ورنىنا بەرۋدىڭ بوساتىپ نۇياسى ايتىپ، راقىمەت

 بارادى دەپ وتىرسىڭ! باالالر سيىسا الماسا، قايدا ەندى مەن ە، –
قايتۋشى ەدىم، مەن بۇل ورىننان ەشقايدا كەتە المايمىن. جەرىڭ تار كەلىپ، شىداماساڭ، كەڭ جەرىڭدى تاۋىپ ال، 

 .دەپتى –
 شىداماعان قويانكىرپى شەشەننىڭ زورلىعىنا توتەپ بەرە الماعان، ءارى 

بايىرعى مەكەنىن دە قۇرىلىسىن دا كىرپىگە بوساتىپ بەرىپ، اقىرى ءوزى كوشۋگە ءماجبۇر بولىپتى دا، سودان سوڭ 
 سوڭعىالرعا:

 .قالىپتى اڭىز دەگەن –! جۇرمەيىك قويانشىالپ –
 . كوبەلەك پەن ماسا163

قان كەلىپ قونادى. مۇنى جاقتاۋدىڭ قۋىسىندا جات ءبىر كۇنى ەلپەلەكتەي ۇشىپ جۇرگەن كوبەلەك قورانىڭ توبەسىنە 
 ماسانىڭ كوزى شالىپ قالىپتى. ماسانىڭ بۇعان ىزاسى كەلەدى.

 سونان سوڭ شىداي الماي، كوبەلەكتىڭ قاسىنا جەتىپ بارادى دا، سەس كورسەتەدى:
 .ساسپايدى لەككوبە بۇعان. اكىرەڭدەيدى دەپ –! مەكەنىم مەنىڭ جەر بۇل كەلدىڭ؟ نەگە اراعا بۇل سەن –
 !ەمەس قوعا عوي، ءۇستى قورانىڭ بۇل –
 :كۇلەدى كەپ ساقىلداي كوبەلەك بۇعان. ىزىڭداپ ماسا دەيدى –تاقىلداما، موينىڭدى ءۇزىپ االمىن!  –
 ...مە جەتە كۇشىڭ –
 ۇعىپس تەرىڭە قالىڭ تۇمسىقتى ۇزىن مىنا –. تىزاالقتاپ ماسا دەيدى – كورسەتەمىن، كورەسىڭدى ساعان مەن –

 !االمىن سورىپ قانىڭدى جىبەرىپ،
 :قوقاڭدايدى بوپ، ىزا ماسا. قارسىالسىپ ادەيى كوبەلەك دەيدى –مىن! سەنبەي مۇنىڭا –
 !كور كوزىڭمەن سەنبەسەڭ، –
 ...كورسەتشى قانە، –
 !تۇر دا قارا –

سونان سوڭ تۇمسىعىن سۇعا وسىنى ايتادى دا، ماسا ۇشىپ بارىپ بايالۋلى تۇرعان وگىزدىڭ قۇالعىنا قونادى. 
 باستايدى.

سول كەزدە وگىز ارتقى اياعىمەن قۇالعىن قاسيدى. ماسا تەرىگە سۇققان تۇمسىعىن قايتا شىعارىپ ۇلگەرگەنشە، تۇياق 
 ءتيىپ، مىلجاالنىپ قاالدى.

 . ساۋىسقان164
ى. اقىرى، سىيماي، ءىسىپ كەتىپتتىنىم تاپپاي سۇيرەڭدەپ، كوپ سويلەي بەرگەندىكتەن ساۋىسقاننىڭ ءتىلى اۋزىنا 

 سۋ ىشۋدەن قالىپتى. ەندى قايتۋ كەرەك؟ ساۋىسقان ەشبىر امال تابا الماپتى. سونان سوڭ تىرناعا جالىنىپتى.-اس
 جاسايدى ءدارى شوپتەن عوي، دەيدى ەمدەيدى دا بولسا دەرت قانداي سەنى! گور بەرە ەمدەپ ءتىلىمدى تىرنا–

 .ەكەنسىڭ
 .تىرنا دەيدى – المايمىن، كومەكتەسە! جوق ءشوبىم بوالرلىقتاي شيپا ساعان –
 .مىنەدى اشۋعا ساۋىسقان دەپ –ا، سوالي ما! مىندەتسىنەسىڭ بە؟ ء –
 !بالەم گۋلەتەيىن، جايىپ ورمانعا بۇكىل اتىڭدى جامان وكپەلەمە، ماعان ەندەشە، –

 بارادى. وعان ارىز ايتادى.وسىنى ايتۋعا ءتىلى زورعا كەلەدى دە، ەم سۇراپ قابانعا 
عان، ءا؟ ەندەشە كەلە عوي، اكەل بەرى، سۇيرەڭدەگەن ءتىلىڭدى سا عوي ەكەن بولعان كەرەك كومەگىم مەنىڭ –

 .شابىنىپ قابان. دەيدى –سۋىرىپ االيىن. وزىڭە دە جاقسى، ءبىزدىڭ دە قۇالعىمىز تىنىشتاالدى، 
-ىرە تۇينەمە شىعىپتى دەگەن ءسوز بۇكىل ورمانعا تاراپ كەتىپتى. اقساۋىسقاننىڭ ءۇنى ءوشىپتى، ساۋىسقاننىڭ تىلىن
 اياعىندا ساۋىسقان ءتىپتى سويلەي الماي قاالدى.

 . تاۋ مەن قاڭباق جانە بۇركىت165
 ءبىر قاڭباقتى جەل ايداپ، ۇلكەن تاۋدىڭ ەتەگىنە اكەپ تاستاپ كەتتى. مۇنى بيىكتەن كورىپ تۇرعان تاۋ: 
 :تۇرىپ قاڭباق. دەدى – مۇندا؟ كەلدىڭ نەعىپ ءجۇرسىڭ، دانقاي قاڭباعىم، ە، –
ان اۋىردى كوتەرگەن الىپ ەدىم. جەتى قابات جەر استىنان شىعىپ، الىپ دەگەن اتاعىڭدى ەستىپ، الىسۋ باتپ التى –

 .دەيدى —ءۇشىن ادەيى سەنى ىزدەپ كەلدىم، 
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دەدەكتەتكەن بويى اسپانعا الىپ شىقتى. اسپاننان تاۋ بۇعان جىميىپ كۇلدى. سول كەزدە قۇيىن سوعىپ، قاڭباقتى 
تالدىم دەگەندە، تاۋدىڭ بەتىنە -قىرعا دوماالتتى. اقىر اياعى ءولدىم-بەرى اۋناتتى. ويعا-قايتا جەرگە اكەلىپ، ارى

 ڭوسكەن ءبىر شوق توبىلعىنىڭ باسىنا ءىلىپ تاستاپ، جايىنا ءجۇرىپ كەتتى. قانى قاشىپ، قاباعى تۇسكەن قاڭباقتى
 قاسىنا ءبىر بۇركىت كەلدى. ول:

 دى. قاڭباق:دە – جاتىرسىڭ؟ نەعىپ قاڭباعىم، ە، –
 جاتقان دااستىم ەستىپ، اتاعىن دەگەن الىپ شىعىپ، استىنان جەر كابات جەتى. ەدىم ارقاالعان اۋىردى باتپان التى –

 باسىپ جەلكەسىنەن جىعىپ، دەپ ارەڭ دەگەندە كۇن جەتى الىسىپ، كۇن التى ەدىم، الىسىپ كەلىپ ادەيىلەپ تاۋمەن
 .دەيدى – جاتىرمىن،

 !ەكەنسىڭ قالعان ءىلىنىپ زورعا توبىلعىعا –دەدى بۇركىت وعان.  –! بوالر بولسا –
 .يعو جاتقانىم ۇستاپ توبىلعىسىنان سوڭ بولماعان جەر قواليلى باسقا ودان – قاڭباق، دەدى – البەتتە، –

 قاڭباقتى تاعى دا دەدەكتەتە جونەلدى. بۇركىت تۇرىپ:سول كەزدە قۇيىن سوعىپ، 
 .دەدى –، تاۋدى تاستاپ؟ تۇرىپ كەتپەي مە ول ەندى ورنىنان؟ باراسىڭ قايدا باتىر، ە، –
 دەۋگە –! بارامىن اسىعىپ جەتۋگە سوالرعا. ەدى بار الىپتار كوپ دە ءالى الىساتىن الدىمدا. بۇركىتىم ەمەس، ۋاقا –

ەن تاۋ ىت پبۇرك كۇلىپ، اقىرىندا. باردى كەتە ۇشىپ قۇلدىراپ، بىرگە قۇيىنمەن. قاڭباقتىڭ كەلدى شاماسى عانا
 قالدى.

 . ەكى اتەش166
شالدىڭ قۇس دەگەندە اسىراپ وتىرعان ەكى اتەشى بار ەكەن. قولدارىنا تۇسكەن جەمدەرىن -ەرتەدە ءبىر كەمپىر

 قاعىپتى.-سوالرعا بەرىپ باعىپ
نىندە كەمپىر قۇسىنا جەم شاشادى. قارىندارى اشقان اتەشتەر دۇرسە قويا بەرەدى. ءارقاشان بىرگە كۇندەردىڭ ءبىر كۇ

 جۇرگەن دوسىنان شۇبار اتەش جەمدى قىزعانىپ، شەكەسىنەن ودىرايا قارايدى.
 .دەيدى – اۋ،-تويسام ءبىر تىڭقيا جەپ، ءوزىم جالعىز ءبارىن مىنانىڭ شىركىن، –

قايتا شوقىپ، جەم جەگىزبەيدى، مازاسىن االدى. سۇر اتەش -قاسىنداعى سۇر اتەشتى قايتا سويتەدى دە، شۇبار اتەش
ءبىر رەت ەلەمەگەنسيدى، ەكىنشى رەت ابايالماعان بوالدى. ءتىپتى قويماعان سوڭ، اقىرىندا ىزاالنىپ، ول دا شۇبار 

 اتەشتى شوقىپ االدى.
اسى ب-ءبىرى توبەلەسە كەتەدى. ەكەۋىنىڭ دە ءۇستىوسىدان سوڭ ەكى اتەش جۇندەرى ءۇرپيىسىپ، ءبىرى مەن 

 جۇلىم بوالدى.-جۇلىم
 بۇالر ءوستىپ قىزىل شەكە بولىپ جاتقاندا، كورشىنىڭ شىبيلەرى كەلىپ، جەمدى تۇگىن قالدىرماي جەپ كەتەدى.

 . نە ءدامدى؟167
پتى. ءارقايسىسى وزدەرى جاقسى ءبىر كۇنى قورادا تۇرعان جانۋارالر قانداي تاعام ءدامدى دەگەنگە تاالسىپ قالى 

ەمگە نە شىركىن، پىشەن مەن تازا ج»كورەتىن تاعامدارىن دارىپتەسىپتى. بايالۋداعى اال سيىر وكىرەشتەي جونەلىپتى: 
بۇعان كەلىسپەيتىنىن تانىتقان « بىر تاماق بولۋى مۇمكىن ەمەس!-جەتسىن! سوالردان ءدامدى بۇل دۇنيەدە بىردە

اق. ءبىراق جەلىندەگەن كوك مايسا بولسا، ودان دا جاقسى -يا، جەم مەن پىشەن جاقسى»يدى: ءقوي مەكىرەنە ماڭىرا
 «.عوي!

كۇتىر شايناساڭ، ونىڭ بالداي ءدامى -ارپا مەن سۇلى ءدامدى ەمەس پە؟ كۇتىر»بۇالرعا جىلقى ءوز داۋىن ايتادى: 
 «.تاڭدايىڭنان كەتپەيدى

. مىسىق دەيدى – تاالسپاڭدار، بوسقا. جوق ەشتەڭە ءدامدى ەتتەن پەن ءسۇت. المادىڭدار تابا سەندەر جوق، –
. ەكىرىپج مىسىققا دەيدى –سەن بوسقا كوكىمە، »ىڭ ىزاسى قوزىپ، ورنىنان اتىپ تۇرادى. ءيتت ەستىگەندە مۇنى

 شتەڭەە ءدامدى سۇيەكتەن كوپ كەمىگى ەدىڭدەر؟ پە ەستىپ دەگەندى سۇيەك: ايتايىن مەن ەكەنىن ءدامدى نەنىڭ –
 :قوسىلدى تۇيە اڭگىمەگە سوندا. «!جوق

نى مەنەن كوپ شاراليتىن ەشقايسىڭ جوقسىڭ. ءشول داالدا ءبىر ءتۇپ داال. تۇرسىڭدار داۋالسىپ بوسقا سەندەر –
-تەمىر تىكەن ۇشىراسا كەتسە بار عوي، سونى كۇتىرلەتە شايناساڭ، سودان ءدامدى ەشتەڭە جوق! ءبىراق والر ءبىر

 تقانىنا يالنباي، ءالى كۇنگە دەيىن قاالعان ءشوبىن دارىپتەپ كەلە جاتقان كورىنەدى.بىرىنىڭ اي
 . اتتىڭ باسى168

داالدا اتتىڭ باس سۇيەگى جاتىر. كەلدى جۇگىرىپ ءىن قازعىش سۇر تىشقان. و، و! مىنە! قانداي اقبوز ءۇي، بۇل 
 ىپجۇگىر دەپ تۇرادى تىشقان سۇر قازعىش ءىن مۇندا ەندى. بەرمەدى دىبىس ەشكىم. دەيدى –ۇيدە كىم تۇرادى؟ 

 باقا كەلدى. باقىلداۋىق سەكىرىپ تارباقتاپ. كىردى ۇيگە
 .دەيدى –مىنە!...قانداي اقبوز ءۇي، بۇل ۇيدە كىم تۇرادى؟ 
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 .تىشقان سۇر – يەسى مەن، –
 كىم؟ سەن –

 مەن باقىلداۋىق باقامىن.
 .تۇرادى بىرگە ەكەۋى. دەيدى تۇرۋعا بىرگە مەنىمەن مۇندا كەل –

 شوڭقاڭداپ كەلەدى قىلي قويان.
 .دەيدى –م تۇرادى؟ كى ۇيدە بۇل ءۇي، اقبوز نەتكەن مىناۋ –
 .دەيدى كىمسىڭ سەن. تۇرادى باقا تارباق باقىلداۋىق تىشقان، سۇر – يەسى ءىن مەن، مۇندا –
 .قويان سۇر شوڭقاڭداعىش تاۋالردا مەن –
 ۇگىرىپج ۋاقىتتا ءبىر. تۇرادى بىرگە ۇشەۋى. قويان كىردى كەلدى. دەيدى – تۇرايىق بىرگە ءبارىمىز مۇندا كەل –

 ى.تۇلك قىزىل
 .دەيدى – تۇرادى؟ كىم ۇيدە بۇل ءۇي؟ اقبوز نەتكەن مىناۋ –
 .تۇرادى قويان سۇر شوڭقاڭداعىش باقا، تارباق باقىلداۋىق تىشقان، سۇر يەسى ءىن مەن –
 كىمسىڭ؟ ءوزى سەن –
 .كەزگىش جەردى ءاربىر ءوزىم مەن –
تۇرادى. ءبىر ۋاقىتتا كەلدى اياڭداپ ايۋ.  بىرگە تورتەۋى. كىردى كەلدى،. تۇرايىق بىرگە ءبارىمىز مۇندا كەل، –

 بار داۋىسىمەن اقىردى. بۇل نەتكەن اقبوز ءۇي، بۇل ۇيدە كىم تۇرادى؟
 .ۇرادىت كەزگىش جەردە ءار جانە شوڭقاڭداعىش رداتاۋال باقا، تارباق باقىلداۋىق تىشقان، سۇر – يەسى ءىن مۇندا –
 كىمسىڭ؟ سەن –
قابىرعاڭدى ەزگىش. ايۋ باسقا شىعىپ قۇيرىعىن قويىپ وتىردى. ءبارى ويباي  شىعىپ، توبەسىنە ءۇيىڭنىڭ مەن –

 سالىپ باقىردى.
 . تىرنا مەن كوكقۇتان169
 ءبىر شالشىقتا ءبىر كوكقۇتان مەن تىرنا مەكەندەپ تۇرىپتى. تىرنا جالعىز تۇرۋعا قاپاالنىپ، كوكقۇتانعا بارىپ ايتىپتى: 
 ماعان تي، ەكەۋىمىز بىرگە تۇرالىق دەپ. كەلدىم، ايتتىرا وزىمە سەنى مەن –
 ىمەن سەن دە جانە ۇشاسىڭ جامان قىسقا، ءجۇنىڭ سەنىڭ تيمەيمىن، ساعان جوق، –

. قاالدى يعاو كوكقۇتان كەتكەسىن تىرنا. قايتتى ۇيىنە تىرنا. قايتارادى جاۋاپ كوكقۇتان دەپ، –نەمەن اسىرايسىڭ؟ 
 :بارىپ تىرناعا دە، دەيدى –كەۋ بولساق ۋاقىت تا تەز وتەر، ە تيەيىن تىرناعا عوي، قاپا تۇرۋ جالعىز

 :اشۋالنىپ تىرنا. دەيدى – كەلدىم، دەپ تيەيىن ساعان مەن –
 .قايتاردى دەپ – ەدى، تيسەڭ بارعاندا ايتتىرا المايمىن، سەنى مەن ەندى جوق، –

 ۇيالىپ ءھام ىزار بولىپ كوكقۇتان ۇيىنە قايتىپ كەلدى. بۇدان كەيىن تىرنا ويعا قالدى:
 مەن» :دا بارادى كوكقۇتانعا قايتادان دەپ، ەدى بوالر قىزىعىراق بولساق، ەكەۋ قايتاردىم، كوكقۇتاندى مەن نەگە –

 :اشۋالنىپ كوكقۇتان. دەيدى – ،«ۇيگە ءبىزدىڭ ەندى ءجۇر االمىن، سەنى
 يدى.دە – ەدى؟ پا بولماس الساڭ بارعاندا ءوزىم شۇباتىلماي، يتشە ەندى كەت، –

ەكەۋى  كوكقۇتان تيمەي،بۇدان سوڭ كوكقۇتان ويعا قالىپ تىرناعا بارعاندا، تىرنا الماي، ونىڭ ارتىنان تىرنا بارعاندا 
 وسى ۋاقىتقا دەيىن اۋرە بولىپ ءجۇر.

 . بۇالننىڭ وكىنىشى170
اق، -كۇندە كەلىپ سۋ ىشەتىن كولشىگىنەن ءبىر كۇنى ءوزىنىڭ سۋداعى ساعىمىن كورگەن بۇالن، ءمۇيىزىم كەلىستى

دەپ ءوز اياعىن ءوزى  «مۇيىزىممەن ساي اياعىم دا ءالدى، ادەمى بولساشى!»ءبىراق اياعىم نەتكەن جامان. 
 قوراشسىنىپتى.

بۇالن سۋعا تەلمىرىپ وسىنى ويالپ تۇرعاندا اياق استىنان پايدا بوال كەتكەن قاسقىر تاقىمىنان اال كەپ ءتۇسىپتى. 
جۇال قاشقان بۇالن شالدىرماي كەتكەن ەكەن، تىرسەگىنەن جاراالنعاندىقتان قۇتىال المايتىنعا اينالىپتى. سونسوڭ: 

دەپ ويالپ، الدىنداعى توعايعا كىرە بەرگەندە ءبىر اعاشقا « قاشايىن تاتىرىڭ دا قۇتقارمايتىن كورىنەدى توعايعا»
جامانداعان اياعىممەن قۇتىلعان دا، ماقتاعان ءمۇيىزىمنىڭ ۇستاپ »مۇيىزىنەن ءىلىنىپتى دە قالىپتى. سوندا بۇالن: 

 دەپ وكىنىپتى.« اي!-بەرگەنى
 . ءپىل مەن تۇلكى171
 عى زاماندا، ءبىر تاۋدىڭ بوكتەرىندە تۇڭعيىق گۇلمەن كومكەرىلگەن ءبىربايا

 كول بولىپتى. كولدىڭ ءبىر جاعىندا ءپىل، ەندى ءبىر جاعىندا تۇلكى جاساپتى.
 ءبىر جولى ءپىل تۇڭعيىق كولىنەن سۋ ءىشىپ قايتىپ بارا جاتقان جولىندا تۇلكىگە جولىعىپ قالىپتى. سوندا تۇلكى: 
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 .دەپتى – بەر، جول دودەڭە شىداماساڭ، سايىسۋعا با؟ شىدايسىڭ ايىسۋعاس مەنىمەن –
 بۇل ارام پاسىق نەمەنى تىسىممەن، تۇمسىعىممەن، نە اياعىممەن»ءپىل  

 دەپ تۇلكىگە جول بەرىپ وتكىزىپ جىبەرىپتى.« اق قويايىن-ولتىرسەم پاك دەنەم بىلعانار، ونان دا تيىسپەي
 بەرى-سوزىمنەن شوشىپ كەتتى، ەندى مۇنى ارىدەرەندەي اقىماق ءبىر اۋىز »

 دەپ ويالعان تۇلكى ءپىلدىڭ ارتىنان كىجىڭدەپ ايداپتى. تاياپ كەلگەن تۇلكىنى سەزگەن ءپىل:« تىرقىراتايىن
 ارسەمەن توتەپ بەرۋ كەرەك، مەن سەنىڭ كوزىڭدى السن ارام نارسەگە ارام –

 .ءولىپتى قالىپ استىندا تەزەگىنىڭ جاس ءپىلدىڭ تۇلكى سونىمەن .قالىپتى كۇشەنىپ قاتتى دەپ –نارسەمەن جويايىن، 
 . اسقاق اققۋ172

 ەرتەدە ءبىر وزەننىڭ جاعاسىن ءبىر قۇندىز بەن ءبىر اققۋ مەكەندەپتى. والر
كورشى وتىرسا دا، اسقاق اققۋ اسپەنسىپ، ءوزىنىڭ كورىكتىلىگىن، كورگىشتىگىن ماقتان ەتىپ، كوزىم ەلبەڭ ەتكەن 

قۇندىز سياقتى قىسىق كوز، الىسقا كوز اياسى جەتپەيتىن نەمە »الىستان شاالدى دەپ كۇپىنەدى ەكەن. ول  ەلەستى
 دەپ قارايدى ەكەن.« مەنىڭ تەڭىم ەمەس

 كۇندەردىڭ بىرىندە ەڭبەكشىل قۇندىز وزەن جاعاسىندا ەڭبەك ىستەپ، جاڭا ءۇي
بەرلى ءجۇزىپ جۇرگەن اققۋ قۇندىزدىڭ قاسىنا -ە ارلىسالۋ ءۇشىن اعاش ماتەريالدارىن ازىرلەپ جاتقاندا، وزەند

جان كوتەرگەن اعاشىن جەرگە قويىپ، ىستەپ جاتقان ارەكەتىن -كەلىپتى. اققۋدىڭ كەلگەنىن كورگەن قۇندىزجالما
 توقتاتىپ، وعان تايانا بارىپ:

 .سۇراپتى اماندىق دەپ –! اعا اققۋ بە سالەمەتسىز –
 ىنباس اققۋ تاكاپپار دەپتى –! عوي ەكەنسىڭ سوقىر راسىندا بە؟ كوردىڭ عانا ەندى مەنى! ەدىڭ بە ەسەن ە، –

اق سەنى -كەلىپ قۇرعىر اڭشى عوي، جەتەدى تۇبىڭە بىرىندە كۇندەردىڭ كوزىڭ سەنىڭ – شۇلعىپ، عانا بولىمسىز
 تىرىدەي دورباسىنا ساالر ءالى.

 الىستان جاقسى، الدەقايدا كورى مەنىكىنەن قۋاتىڭىز كورۋ ءسىزدىڭ –
 ڭسۋدى جاعاسىنان قارسى وزەننىڭ ءتۇرىڭىز، قۇالعىڭىزدى ءبىراق. قۇندىز دەيدى –كورەسىز، بۇعان داۋ جوق، 

 ەكەن؟ مە ەستىلەر شالپىلى
 ن جوق، سۋدىڭ شالپىلىن ەستىمەك تۇگىل،بايقالعا قىبىر ەشقانداي جوق، –

 .تۇرە قۇالعىن اققۋ قاراعان بادىرايا دەپتى –كورىنىپ تۇرعان اعاشتاردىڭ اراسىنان ەشتەڭە بايقالمايدى، 
 پا؟ جوق ەستىلەمە، شالپىلى سۋدىڭ جاقتان انا تىڭداڭىزشى –
 جاقتان؟ قاي –
 .جاقتان ءيىنى الدىڭعى وزەننىڭ –
 ىبىس جوق، قايداعى سۋدىڭ شالپىلى،ول تۇرماق كورىنىپس دە تيتتەي جوق، –

 قىلت ەتكەن نارسە بايقالمايدى.تۇرعان ار جاقتاعى اعاشتاردىڭ اراسىنان دا 
 شىققان ارادان تاياۋ – دا تاعى قۇندىز دەپتى – تىڭداڭىز، جاقسىراق –

 وسى شالپىلدى دا ەستىمەدىڭىز بە؟
 تۇرسىڭ؟ ايتىپ جاقتى قاي –
 لدىڭعى يىنىنەن بەرى ءوتتى عوي.ا وزەننىڭ –
 كەلىپ ەتكىڭ قىلجاق اتەيگە مەنى ايتىپ وتىرىك سەن. جوق ەشتەڭە ارى، قوي –

 تۇر عوي.
 – ماڭىزدى، توتەنشە وزىمە دا قۇالعىم مەنىڭ بولسا، قانداي سىزگە كوزىڭىز –

 !اعا اققۋ تۇرىڭىز ساۋ –دەپتى قۇندىز سۋ تۇبىنە سۇڭگىپ بارا جاتىپ، 
 قويماي بوال مويىنسال سوزىنە ونىڭ اققۋ دەپتى –...سەنى مە سوقىر! سەن –

 جىبەرمەي التق ءىستى بوالتىن الدا مەنىڭ قۇالعىڭ جامان سەنىڭ بالسىنەسىڭ، وتىرىك شىلعي –ىشتەي كۇپىنىپ، 
 !ەكەنسىڭ اق-اسقان! كەتسىن ساداعا كوزىمنەن كورەتىن

اققۋ وسىالردى ويالپ كوڭىلى لەكىپتى. سونان قورازدانا ول وسىالي ماسايراپ، توڭىرەگىنە شوال قاراپ، ماردامسىپ 
ءمىنىپ شىعا كەلگە اڭشى، وقتاۋلى مىلتىعىن اققۋعا كەزەپ ۇلگىرگەن ەدى. قاناتىن قاعىپ تۇرعان تۇستا سالعا 
 ەتكەن مىلتىق داۋسى شىعىپ، پاڭ اققۋ سول جەردىڭ وزىندە جالپ ەتە ءتۇسىپتى.« تارس»كوتەرىلىپ بولعانشا 

 . شولپ173
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لتى قويان مەكەندەيدى ەكەن. ءبىر كۇنى باياعى زاماندا جيدەك ورمانمەن كومكەرىلگەن ءبىر كول بولىپتى. وندا ا
ندار ەتىپ ءتۇسىپتى. ونىڭ نە ەكەنىن بىلمەگەن قويا« شولپ»ابدەن پىسقان ءبىر جيدەك بيىك اعاش باسىنان كولگە 

 شىركەي قاشا جونەلىپتى.-شىبىن
 ىتقىپ كەلە جاتقان قويانداردى كورگەن تۇلكى والردان:

 .سۇراپتى دەپ – كەلەسىڭدەر؟ قاشىپ نەگە –
 بۇنى. قوياندار ەكەن بەرگەن جاۋاپ جامىراي دەپ – قالدى، كەلىپ شولپ –

 ەستىگەن تۇلكى دە والرعا ىلەسىپ قاشىپتى. زىتىپ كەلە جاتقان تۇلكىنى كورگەن مايمىلدار ۇدىرەيىپ:
 .سۇراپتى دەپ –ۇركىپ كەلەسىڭدەر؟  نەمەنەدەن –
 .تۇلكى دەپتى –! قالدى كەلىپ شولپ –

 جان والردىڭ سوڭىنان ىلەسە قاشىپتى.-ەستىگەن مايمىلدار دا جالمامۇنى 
ءسويتىپ بۇعى، شوشقا، سۋ سيىر، ءمۇيىز تۇمسىق، ءپىل، يت، ايۋ، سارى ايۋ، قابىالن، جولبارىس، ءارىستان،...بىر  
 بىرى ۇركىپ قاشىپتى.-، بىرىنەنەستىپ بىرىنەن–

 رىن قويارعا جەرقالىڭ اڭ تۇگەل جوسىلىپتى. قاشقان سايىن جاندا
 تاپپاپتى. تاۋ ەتەگىندە ءبىر اتا ارىستان قۇيىنپەرەن بولىپ كەلە جاتقان ارىستانداردى كورىپ، والردان:

 بوال كۇشتەرىڭ ادۋىن تىستەرىڭ، پىشاقتاي تۇياقتارىڭ، قانجارداي وتكىر –
 .سۇراپتى دەپ –تۇرىپ، نەدەن قاشىپ كەلەسىڭدەر؟ 

 .القىنىپ ارىستاندار بەرىپتى ۋاپجا دەپ–! قالدى كەلىپ شولپ –
 .ارىستان اتا سۇراپتى دەپ – جەردە؟ قاي ول نارسە؟ نە دەگەن شولپ –
 .ارىستاندار جاتقان كەلە قاشىپ دەسىپتى –! بىلمەيمىز –
 دەپتى –ەنىن اۋەلى سۇراستىرىپ ءبىلۋ كەرەك! بۇنى كىمنەن ەستىدىڭدەر؟ ەك نارسە نە! دۇرلىكپەڭدەر بوسقا –

 .ارىستان
 جولبارىستان ارىستان اتا. والر بەرىپتى جاۋاپ دەپ – ايتتى، جولبارىس –

سۇراپتى. جولبارىس قابىالننان ەستىدىم دەپتى. قابىالننان سۇراسا، ول سارى ايۋدان ەستىدىم دەپتى. سارى ايۋدان 
بۇعىدان  سيىردان، شوشقادان،سۇراسا يت ايۋدان ەستىدىم دەپتى. ءسويتىپ يت ايۋدان، پىلدەن، ءمۇيىز تۇمسىقتان، سۋ 

 جاعاالتا سۇراپ ەڭ سوڭىندا تۇلكىدەن سۇراپتى. تۇلكى:
 .دەپتى – ايتتى، قوياندار ماعان –

 اتا ارىستان قويانداردان سۇراپتى. سوندا قوياننىڭ ءبىرى:
 شولپتى مىنا تۇرعان التاۋىمىز دا ەت قورقىنىشتى سول –

 .دەپتى –رىڭىز، ءبىز سىزگە سول جەردى كورسەتەيىك، قۇالعىمىزبەن ەستىدىك، بىزبەن بىرگە ءجۇ
 ءسويتىپ، قوياندار ارىستاندى جيدەك ورماننىڭ قاسىنا ەرتىپ كەلىپ: 
 .كورسەتىپتى نۇسقاپ دەپ – جەردە، اناۋ شولپ –
 ەتىپ ءتۇسىپ« شولپ»ءدال وسى كەزدە ءپىسىپ تۇرعان جيدەكتىڭ ءبىرى كولگە تاعى  

 ارىستان: كەتىپتى. مۇنى كورگەن اتا
 كورىپ پە، ەمەس دىبىسى جيدەكتىڭ تۇسكەن كولگە ول! نەمەلەر مالقامسوق –

 .دەپتى –تۇرسىڭدار ما، سونان دا قورىققان بار ما؟ كوپ جۇلىم بولىپ سونشا جىنىگىپ ەدىڭدەر! 
 اڭدار اۋىر كۇرسىنىپ، وزدەرىنىڭ قاراداي الەك بولعانىن سوندا بارىپ

 ءبىلىپتى. 
 جانۋارالردىڭ ارمانى. 174

 ءبىر كۇنى ات، تۇيە، يت، مىسىق تورتەۋى كەزدەسىپ، ارماندارىن ايتىسادى، سوندا مىسىق: 
 ەدى، ما ۇيىقتار تىرايىپ تۇبىندە مەشتىڭ الىپ، تويىپ بولسا، كوپ ءسۇت –
 :ات. دەپتى –ءا، 
 ەدىكۇرس شايناپ تۇرار ما -سۇتى قۇرسىن، كوك ءشوپ پەن سۇلى بولىپ، كۇرسء –

 :يت. دەپتى –دەسەڭشى! 
 جۋىندىنى پەن سۇيەك مايلى شىركىن، پا؟ تاماق سۇلى پەن ءشوپ –

 :كەلىپ كيمەلەي دە تۇيە سوندا. دەپتى –ايتساڭدارشى! 
 ا تويىپ الىپ،جاپىراقق اشتى مەن االبوتا قۇرىسىن، دە ءسۇتى دە، سۇيەگى –

 .دەپتى –كۇلگە اۋناپ جاتارما ەدى دەسەڭىزشى! 
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 كوك وگىزدىڭ تاريحى جايىندا. 175
ەرتە زاماندا ءبىر سيىردان تۋعان كوك بۇزاۋ ەرجەتىپ، ەشكىم مىنبەي، ەشكىم ۇستاماي، ەشكىم ساۋماي، بۇعى 
مارالداي بولىپ تەل ءوستى. ءوزى سەمىز بولدى. سول دەنە، داۋلەتىنە ماستانىپ، سيىر جىنىسىن ءوزى شابان، ءوزى 

ز، تۇياعى سىرتىلداق دەپ مەنسىنبەي توڭىرەككە قاراپ تۇيەنى، ەسەكتى كورىپ كورىكسىز، دەنەسى كەلىسىمسى
والردى دا مەنسىنبەي جۇرگەندە، ءبىر ءۇيىر جايىلىپ جاتقان ارعىماق قۇالعى تىك، جالقۇيرىقتارى توگىلگەن، تۇياعى 

ۇلۋ، ىڭ تەڭىم ەكەن، ءوزى سوسى مال مەن»قۇيما باقاي، تىك دەنەلى سۇلۋ، اسىر سالسا قۇيىنداي ويناعانىن كورىپ 
 دەپ، سيىردى تاستاپ جىلقىعا ەرىپ جايىلىپ كەتە بەرەدى.« ءوزى جۇيرىك ەكەن

ءبىر كۇندەردە جىلقىعا قاسقىر شاپتى. كوك وگىز جىلقىنى قورعاپ قاسقىردى جوالتپادى. بىرنەشە رەت جىلقىنى  
جىلقىدان  وسى مالدىڭ»ىاليشا دەپ اقىلداستى: ۇلىپ جينالىسىپ، كەڭەس قىلىپ ب-قورعاعان سوڭ، قاسقىرالر ۇلىپ

ءتۇرى بولەك، جىلقىمەن تۋىس ەمەس سياقتانادى، قوي، وسىنىڭ وزىنە جابىلىپ، ءوزىن جەسەك، جىلقى وسىعان 
اعى تاعى جىلقىعا شاۋىپ ەدى، كوك وگىز ادەتى بويىنشا د بولدى اقىلداسىپ ويالسىپ، دەپ –، «قاالي بولىسار ەكەن

-وپىراق شاشىپ، وكىرىپ ايبات قىلىپ، قاسقىرالردىڭ الدىنان شىقتى. قاسقىرالر ۋاعدا بويىنشا تۇسقوقىرايىپ، ت
تۇستان وگىزگە جابىلدى. قابىرعادان، بۇيىردەن، شابىنان، تاماعىنان، سانىنان تىستەپ شايناي بەردى. كوك وگىزەكەڭ 

شايناپ جابىال -سۇزگەنىنە قاسقىرالر بولماي تاالپ جىلقىنى قورعاۋ ەسىنەن شىعىپ ءوزى جانىمەن قايعى بولدى. تۋالپ
باستاعان سوڭ، وگىز بار داۋسىمەن وكىرىپ بارىپ قۇالعاندا، جىلقىالر وگىزدىڭ وكىرگەن داۋسىنان ۇركىپ ويىن 
سالىپ جوسىپ، توپتانىپ كەتىپ قالدى. كوك وگىزدىڭ جان داۋسىمەن وكىرگەنىن توعايدا جاتقان ءبىر توپ سيىرالر 

اران قىلىپ شۋىلداپ بار داۋسىمەن كۇجىلدەپ كوك وگىزدىڭ -، قۇيرىقتارىن قوقىرايتىپ، مۇيىزدەرىن ارانەستىپ
ۇستىنە بارلىعى شۋىلداپ ات قويىسىپ جەتىپ كەلگەندە قاسقىرالر بۇعىپ شىعا بەردى. وگىزدى قاسقىردان اجىراتىپ 

تالىپ السىرەپ، تۇال بويى جارا، قان بولىپ  الدى دا، قورشاالپ موڭىرەپ، شۋىلداسىپ قاراپ تۇردى. كوك وگىز
جاتىر ەكەن، ءبىرازدان سوڭ ەسىن جيىپ، كوزىن اشىپ قاراسا جىلقى جوق، اجىراتىپ تۇرعان ءوزىنىڭ مەنسىنبەي 
شىعىپ كەتكەن سيىرالرى ەكەنىن تانىپ، ۇيالعانىنان كوزىن قايتا جۇمىپ الدى. ءبىرازدان سوڭ ەسىن جيىپ ورنىنان 

 دەپ، ءۇزىر تىلەدى. كوپ سيىرالر« بىزدەن وتكەن قاتەنى كەشىرىڭىز»سيىرعا قاراپ باسىن ءيىپ،  تۇرىپ، كوپ
انا، ءوز جىنىسىڭدى كوزگە ىلمەي تاكاپپارلىق ەتىپ ەدىڭ، سيىردى -بىزدى مەنسىنبەي تۋدىرعان اتا»شۋىلداپ: ء

 يىپتارىنا بىرنەشە دەپ، –« اجىراتتى؟تاستاپ جىلقىعا كەتىپ ەدىڭ، جىلقىڭ قايدا؟ بۇگىن جانىڭدى جاۋدان كىم 
 .باستى بەتىنە وگىزدىڭ

تاالي قاسقىر جاۋالردان اجىراتقان قايراتىن ايتا كەلىپ، باسىنا كۇن تۋعاندا جىلقىنىڭ تاستاپ -وگىز جىلقىنى تاالي
ىڭىزدان تارەندى قاس»كەتكەنىن ايتىپ، ءوزىنىڭ باسىنان اسقان تاكاپپارلىعىن ايتىپتى، ويالپ ءتاۋبا قىلدى. 

 .بەردى جۇرە بىرگە بايالپ، ۋاعدا سيىرالرمەن كوپ دەپ، –، «شىقپايمىن
 دەگەن ءسوز تاريحتا سوندايالردان قالعان ەكەن.« اركىمنىڭ ءوز جىنىسى وزىنە»

 . سيىر مەن تەكە176
كەن. سيىر ىالدى ەءبىر كەمپىردىڭ ءبىر سيىرى مەن ءبىر تەكەسى بولىپتى. سول سيىر مەنەن تەكە مالدا بىرگە جاي 

تىنىش »ساۋعان مەزگىلدە دە اينالىپ تۇرمايدى ەكەن. سوندا كەمپىر سيىرىنا نان، تۇز الىپ كەلىپ، بەرىپ ايتادى: 
 ى.دەپت –، «تۇر شىراعىم، ءما،ما، تاعى الىپ كەلىپ بەرەمىن، ءبىراق ءتۇزۋ تۇر

ڭ الدىنا كەرىلىپ تۇرا قالىپتى. كەمپىر ەكىنشى كۇنى كەشكە تەكە سيىردان بۇرىن ورىستەن كەلىپ، كەمپىردى
اس جۋ»ورامالمەنەن تەكەگە سەرمەگەن ەكەن، تەكە قوزعالماي تۇرىپ الىپتى، جۋاس بولىپ، كەمپىردىڭ سيىرعا 

دەگەنى ەسىنە ءتۇسىپ. كەمپىر تەكەنىڭ جۇرمەگەنىن كورىپ تاياقپەنەن ۇرىپ جىبەرىپتى. « تۇرساڭ، نان بەرەمىن
 وڭ كەمپىر سيىرىنا تاعى دا نان بەرە باستاپتى، تىنىش تۇر دەپ.سوندا تەكە كەتكەن س
 –، «ادامدا ادىلدىك جوق، مەن سيىردان دا جۋاس تۇرىپ ەدىم، سوندا دا ۇرىپ جىبەردى»سوندا تەكە وياليدى: 

 ردى ءسۇزىپ، ءسۇتىن توگىپ، ءوزىن جارالى قىلىپتى.كەمپى بارىپ، قاشىپ جاققا ءبىر دەپ،
 ەرتەگىسى . وگىز، ەسەك177

ءبىر كۇندەردە وگىز بەن ەسەك جولداس بولعان ەكەن. ەكەۋى ءبىر ساحارا جەردە ءجۇرىپ، ءبىر قالىڭ باققا كىرگەن  
ە ءبىز بۇل جەرگ»ەكەن. باقتىڭ ولەڭدەرىنە تويعان سوڭ، ەسەك قاتتى باقىرماقشى بولعاندا، سوندا وگىز ايتادى: 

 ،«مايدىبول نارسە ابزال اقىرماقتان سوڭ تويعان قارىن»: ايتادى ەسەك. ىدەيد –، «ۇرلىققا كەلگەنبىز، سەن اقىرما
 كوپ ،الىپ ۇستاپ ەسەكتى وگىز، كەلىپ، ەستىپ باعباندار داۋسىن ەسەكەڭنىڭ. جىبەرەدى اقىرىپ داعى دەيدى –

ەسەكتى سالىپ، جولداسى وگىزدىڭ ەتىن قاۋاپ قىلىپ جەپ االدى. ءسويتىپ، ەسەكتىڭ  ديىرمەنگە سالىپ، ماشاقاتقا
 داۋسىنان وسىنداي كوپ ماشاقاتتار شىعادى.

 . جاقسىلىققا جاماندىق178
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كەز كەلگەندەردى سۇزە بەرەتۇعىن، سۇزەگەن بۇقا بايقاۋسىزدا قۇدىققا ءتۇسىپ كەتىپتى. قۇدىقتىڭ ىشىنەن بار 
گىلەپ توپىراعىن تۇسىرسە دە، باسقا تۇسكەن پالەدەن قۇتىال المايدى. بار ءحالى كەتكەن سوڭ، پارمەنىمەن سۇز

بەكەر ولەتىنىن بۇقا ءبىلىپتى. بىرەۋ بولماسا، بىرەۋ مەنى قۇدىقتان -ءىستىڭ جامانعا اينالعانىن، ءوزىنىڭ بەكەردەن
قاراي جاقىن ارادا قويشى ءبىر توپ قوي جايىپ  شىعارىپ االر دەپ، بۇقا بار پارمەنىنشە وكىردى. مۇنىڭ باقىتىنا

 ءجۇر ەكەن. مۇنىڭ داۋسىن ەستىپ، قويالرىمەن قويشى جۇگىرىپ كەلدى.
 سويلەي ابۇق كۇلىمسىرەپ يبالىقپەنەن ادەپپەنەن، بۇالرعا دەپ – الساڭدارشى، سۋىرىپ قاراقتارىم، شىراقتارىم، –

 :باستادى
شى. عۇمىرىمدا جانعا جاماندىق ويالپ، قاس قىلماۋشى ەدىم. مەنىڭ مومىندىعىم، ولتىرمەڭدەر كۇناسىز جازاسىز، مەنى –

مىنەزىمنىڭ جاقسىلىعى زەڭگى باباعا ماعلۇم. دوستارىم، قاراقتارىم، مەنى شىعارىپ الساڭدارشى! قويشى، ساعان ءبىر 
 سابا ءسۇت، قويالر، سىزدەرگە ءبىر شوق جاقسى ءشوپ بەرەم.

 .ايتتى قويشى دەپ –قتان شىعارىپ الىپ، بەرەم دەگەن سىيالرىن االيىق، قۇدى بۇقانى قويالر، –
 .الدى ىپشىعار مىرزانى ءمۇيىزدى. قايتاردى جاۋاپ قويالر دەپ – االيىق، شىعارىپ شىعارساق، بەيشارانى جازىقسىز –
 بۇقا ەدىد –رسەتەم، كو سىي ايتۋشىمىن، جارىلقاسىن ءتاڭىر سىزگە سوڭ، العان جيىپ حالقىمدى الىپ، دەمىمدى –

 – ،«رەيىنولتى سەنى»: قويشىعا كەلگەن دەپ ايدايىن سوڭ، العان جيىپ ەسىن قۇتىلىپ، اجالدان ءبىراق. ەنتىگىپ
 .بەرىپتى تاپ وكىرىپ دەپ
 . وگىز، ايعىر، جولبارىس179

شتارىنىڭ ورمان جىرتقىەرتەدە ءبىر اڭشىنىڭ اقتوقال وگىزى، ءبىر اقبوز ايعىرى بولىپتى. ونىڭ بۇل ەكى كولىگى 
ءتىلىن بىلەدى ەكەن. ءبىر كۇنى اڭشى اقتوقال وگىزگە باستىرا وتىن ارتىپ، جولىنا ءتۇسىرىپ ايداپ جىبەرەدى دە، 
ءوزى ايعىرىن ىزدەپ ارتتا قاالدى. اقتوقال وگىز ۇيرەنشىكتى جولمەن ءجۇرىپ، ءبىر قايقاڭعا كەلگەندە ومىراۋ ءجىبى 

ن كەڭىردەگى قىرىلداپ، مۇرىنى شۋىلداپ زورعا جۇرە بەرەدى. تاستىڭ باسىندا جاتىپ كەڭىردەگىن قىسقاندىقتا
سورلى نەمە، ادامدار ءۇشىن تەر توگەمىن دەپ جۇرگەن ءجۇرىسىن قاراشى، ءتىپتى، »وگىزدى كورگەن جولبارىس: 

ارادى. بۇل نەتكەن تىنىس االرعا دارمەنى كەلمەي قىرىلداپ قالسا دا، ورگە قاراي وتىنىن كوتەرىپ كەتىپ ب
 دەپ ويالنادى دا، تاستىڭ باسىنان سەكىرىپ ءتۇسىپ، وگىزدىڭ جولىن توسادى. ول وگىزگە:« بەيشارالىق

سەن نەتكەن سورلى حايۋانسىڭ، ادامداردىڭ سوزىنە سونشا باعىنامىن دەپ كورگەن كۇنىڭ وسى ما؟ بۇيتكەنشە، »
توقال باسىڭمەن اعاشقا جانشىپ ءسۇزىپ ولتىرە سالساڭ، مۇنداي ول يەڭدى تابانىڭا سالىپ مىجىپ تاستاساڭ نەمەسە 

 ىناناۋز سولقىلداتىپ، ءبۇيىرىن ەكى وگىز اقتوقال. مۇسىركەگەنسىپ دەيدى –، «كۇيدەن قۇتىالر ەدىڭ عوي؟
 :جولبارىسقا تۇرىپ شۇبىرتىپ سىلەكەيىن

دام دەگەن وتە قيىن بوالدى. ەگەر مەن ا تۇسىنبەيسىڭ، ادامداردى سەن تۇرسىڭ؟ دەپ بىلەم نەمەنە ءوزىڭ سەن –
 -ونىڭ ءسوزىن تىڭدامايتىن، وعان باعىنبايتىن بولسام، وندا ول بىرىنشىدەن، قيىن كۇندەردە ماعان جەيتىن جەم

ءشوپ بەرمەيتىن بوالدى; ەكىنشىدەن، مۇرىنىمدى تەسىپ ارقان وتكىزىپ، تۇمسىعىمنان سۇيرەپ قينايتىن بوالدى; 
ايعىرعا ءمىنىپ الىپ قۋىپ ءجۇرىپ ساباپ، ارقامنان ءتىلىپ ارقان االتىن بوالدى. بۇل قورلىقتاردى  ۇشىنشىدەن، اقبوز

كورگەنشە، ول ءۇشىن ىستەپ، ءسوزىن تىڭداپ، ونى دا قۋانتىپ، ءوزىمدى دە اسىراتىپ جۇرگەننىڭ نە جاماندىعى 
ەمەيدى. سەنبەسەڭ، ءوزىڭ كەلىپ، مەنىڭ بار ەكەن؟ ەگەر سەن دە ايتقانىنا كونسەڭ، ساعان دا جامانشىلىق ىست

 .دەيدى –يەمدى سىناپ كور، 
ادامنىڭ »جولبارىس وگىزدىڭ ءسوزىن تىڭداپ بولىپ، شىنىندا دا ادامداردىڭ قيىن ەكەندىگىن سەزىنەدى. ءبىراق ول: 

بىر نى مەن ءدەگەنىنىڭ بارىنە كونۋگە بولمايدى. وگىز قورقاق بولعان سوڭ بارىنە كونىپ ءجۇر عوي. بۇل اڭشى
دەپ وياليدى دا، ارتتا قالعان اڭشىنى كۇتەدى. اڭشى « سىناپ كورەيىن. ول مەنىڭ قيمىلىما قايتىپ كونبەس ەكەن

جەتىپ كەلگەن سوڭ جولبارىس، ءوزىنىڭ وگىز سياقتى جۋاستىقپەن ىستەپ تەر توگىپ بەرۋگە بەل بايالعاندىعىن 
 دەيدى. «تابىسىپ تۇر، ىستەيتىن ءىسىڭدى مەن كورسەتىپ تۇرايىنايتسە ءار كۇنى وسى كەزەڭنەن »ايتادى. اڭشى: 

كۇندەر ءوتىپ، ءبىر كۇنى اڭشى اقبوز ايعىرىن ءمىنىپ، الگى كەزەڭگە كەلەدى. ول ايعىرىنىڭ ەرتوقىمىن الىپ قويا 
رقان ا بەرەدى. سول ساتتە جولبارىس جەتىپ كەلەدى. اڭشى ءبىر قۋ قاراعايدى جىعىپ مۇرىندىق جاسايدى، وعان

 وتكىزىپ، جولبارىستىڭ موينىنا سالعان قامىتتىڭ قۇالعىنان مىقتاپ باياليدى دا:
 ەنس تىلەنىپ ەندى. بارادى الىپ اۋىلعا سۇيرەپ ەتپەي قىڭق اعاشتى مىنا بولسا وگىزىم اقتوقال جوكە، ال، –

 دى سۇيرەي جونەلەدى. ءبىراققاراعاي جولبارىس. دەيدى – ،!جونەلشى سۇيرەي اق-تيگىزبەي قامشى ارقاڭا. كەلدىڭ
اۋىل جاققا تارت دەسە، ارت جاعىنا تارتادى. ورگە تارت دەسە، ەڭىسكە قاراي تارتادى. ابدەن قارا تەرگە تۇسەدى. 

 اڭشىنىڭ ءسوزىن تىڭداماي، ءوزى بىلگەن جاققا قاراي تارتادى. اڭشى دا مۇنىڭ ادەيى ىستەپ جاتقانىن سەزىنىپ:

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1585 bet 

ەم ال، مەن جوتاڭا ءبىر باۋ قامىس تاڭىپ بەرەيىن، ول ءۇستىڭدى سالقىنداتىپ تۇراتىن د زىراقا تۇر، توقتاي –
 ىقامىست باۋ ءبىر ارقاسىنا ونىڭ سوڭ العان دەم توقتاپ جولبارىس. دەيدى –بوالدى جانە قامشىدان قورعايدى، 

ن تابا ىبەرەدى. جولبارىس جاج تاتىپتۇ وت باسىنا ۇلپىلدەك قامىستىڭ شاعىپ شاقپاعىن اڭشى دا، تاڭادى مىقتاپ
الماي قاراعايدى اال جونەلەدى. جۇگىرگەن سايىن وت الپىلداي تۇسەدى. سونان قايتەرى بىلمەي ارقاندى اال جونەلەدى. 
جۇگىرگەن سايىن وت الپىلداي تۇسەدى. سونان قايتەرىن بىلمەي ارقاندى تىستەپ قيادى دا سايدى قۇلداپ بەزىپ 

 ندا ءالى الپىلداپ وت جانادى. ءسويتىپ ءجۇرىپ ول اقتوقال وگىزگە جولىعا قاالدى.بەرەدى، ارقاسى
 :سقاراالپما ونى وگىز كورگەن بەينەسىن بەيشارا ونىڭ. باجىلدايدى دەپ كومەكتەس قۇتقارۋعا مەنى بولدىم، ولەر –
ىر ابدەن كورسەتەدى. ءقاز كورگىلىكتى ساعان الماساڭ، ءتىلىن ونىڭ سەن. دەپ بوالدى قيىن ادامدار با، ايتپادىم –

 الماي اتۇر شىداپ جولبارىس بۋلىققان بۇعان. دەيدى –ادام تۋرالى قانداي سەزىمدەسىڭ؟ قانە، شىنىڭدى ايتشى؟ 
 قاسىنا وگىزدىڭ اقتوقال تاعى كەزىپ، ايالنا ول. الپىلدايدى وت ارقاسىنداعى سايىن بەزگەن. بەرەدى بەزىپ دا تاعى

 :كەلىپ
 ندىە وگىز اقتوقال. دەيدى –ي سيىر باالسىنا تيمەس بواليىن، ماعان ءبىر شاپاعات ەتە كور، بىال بۇدان مەن –

 :اشىپ جانى
-ا،م قالماي ءوشىپ وت تۇسسەڭ، ىرشىپ سۋىنا وزەن جاتقان كۇركىرەپ اناۋ. ەكەن جوق دانەڭە اقىلدان وزىڭدە –

ىن ۇرگەن جەرىنەن شاپقىالپ كەلىپ جولبارىستىڭ الدج جايىلىپ ايعىر اقبوز قالعان تىڭداپ ءسوزىن بۇل ونىڭ. دەيدى
ر دەيدى. اقبوز ايعى« جانتاالستا جانىمدى كۇيدىرمەي جولىمنان اۋالق تۇر»توسادى. جولبارىس ونى كوزگە ىلمەي 

شىجىعان  نقۇالعىن جىميتىپ، الدىنا كەلسە، تارپىپ، ارتىنا كەلسە، تەۋىپ جۇرگىزبەي قويادى. جولبارىستىڭ ارقاسىنا
ماي اعادى. ول جان تاپپاي ايعىرمەن ابدەن تاالسادى. اقىرى ايعىردىڭ جول بەرمەيتىنىنە كوزى جەتكەن سوڭ، ول 
تاستىڭ ۇستىنە سەكىرىپ شىعىپ، تۇيىقسىز اتىلىپ ءتۇسىپ، ايعىردىڭ جالىنان تىستەپ وزەنگە القتىرىپ جىبەرەدى. 

سەدى. جولبارىستىڭ ارقاسىنداعى وت ءوشىپ، جوتاسى ءجيدىپ، ونىڭ سالماعىمەن جولبارىس تا قۇالپ سۋعا تۇ
سىپىرىلىپ قاالدى. اقبوز ايعىر اياعى مەرتىگىپ، سۋدان ءوتىپ امان قاالدى. وسىدان كەيىن جولبارىس جىلقىنىڭ 

رنىنان مىناۋ اقتوقال جاۋىڭا ءجون كورسەتتى مۇنىڭ مۇ»ايعىرىنا وشىگەتىن بولىپتى. ايعىر يەسىنە كىسىنەپ تۇرىپ: 
 ءجون تقانىناي ايعىردىڭ اقبوز اڭشى دا شىنىندا. دەيدى –، «بۇيدا كەتپەيتىن، ارقاسىنان جۇك تۇسپەيتىن بولسىن

 .بولىپتى ساالتىن ىسكە ءجۇرىپ مۇرىندىقتاپ وگىزدى اقتوقال كورىپ،
 . ءبىر وگىز180

ءبىر شال مەن كەمپىردىڭ جالعىز سيىرى بولىپتى. سول سيىردىڭ ءسۇتى والردىڭ قورەگى ەكەن. سوندىقتان سيىردىڭ  
 بۇزاۋى سۇتكە جارىماي، ءولىپ كاال بەرىپتى.

 كەمپىر كارتايا تۇسەدى ال بۇزاۋالردىڭ بۇرىنعىشا ءولۋى توقتالمايدى.-جىلدار وتەدى، شال
-اۋمايس سيىردى. شىدارمىز ەتىپ نارسە ءبىر جىلعا ءبىر – كەمپىرىنە، شال كۇنى ءبىر دەيدى – بولماس، قوي، –
 كويشى، بۇزاۋى ءوسسىن. اق
 روال قۋانعان بۇعان. تۋادى بۇزاۋ ەركەك سيىر سوڭ كۇننەن ءۇش. كەتەدى كەلىسە دە كەمپىر دەپ – جارايدى، –

 وسكەن پەمى ءوزى ءبىر ءسۇتىن ەنەسىنىڭ. بەرەدى بۇزاۋعا ءسۇتتى بارلىق ساۋماي، سيىردى دا، تۇرسا تارىعا قانشا
نداي وسى»كەلە ول ءوزىنىڭ سەمىزدىگىنە ماستانادى. وعان مىنانداي وي كەلەدى: -كەلە. بوالدى وگىز ۇلكەن بۇزاۋ

لەرگە ۇيەءسويتىپ، ول ت«. زور دەنەمەن سيىرالردىڭ اراسىندا جايىالمىن. جوق، بۇل اليىقسىز، تۇيەلەرگە قوسىاليىن
اق تۇيە بولۋعا تىرىسىپ باعادى. سوالردىڭ جەگەن -قوسىالدى. ءوزىن ەرەكشە زور سەزىنىپ جۇرگەن ول بارىنشا

ءشوبىن جەيدى، والرمەن شولگە كەتىپ، سورتاڭ جااليدى. اقىرىندا شولدەن قاتىپ، ءىشى اۋىرىپ، شىداي الماي: 
 قىعاجىل ءسويتىپ،. ۇيعارادى دەپ –، «جەڭىلىرەك بوالرجىلقىالرعا بارايىن، تۇيەدەن كىشىرەك قوي، ازابى دا »

يمەيدى. سوالردىڭ ساناتىنان قالماي شاۋىپ جۇرەمىن دەپ تيتىعى قۇريدى. ءبىر ت جايلى دا بۇل ءبىراق. قوسىالدى
دا سيىرالر نكۇنى قاسقىر ءتيىپ، جىلقىالر دۇركىرەي قاشادى. بۇل ىلەسە الماي، ايداالدا قاالدى. باقىتىنا قاراي قىر استى

جايىلىپ ءجۇر ەكەن. وگىزدىڭ وكىرگەن داۋسىن ەسىتىپ، جولداسىن مۇيىزدەرىمەن قورعاي ءجۇرىپ، قاسقىردان 
 قۇتقارىپ االدى. وگىز قۋانعاننان جىالپ جىبەرىپتى.

 سوزىء بۇل وگىزدىڭ. تۇرىپ ءسۇرتىپ جاسىن ول دەپتى – ەكەن، وسى كۇنىڭ كورەر بولىنسەڭ، توبىڭنان ءوز –
 .بولىپتى ءتالىم بۇزاۋالرعا

 . بوزىنگەن181
بۇرىنعى زاماندا باعالنباي دەگەن باي بار ەكەن. ونىڭ دۇنيە مالى كوپ ەكەن. كوپ مالىنىڭ ىشىندە بوزىنگەن دەگەن 
ءبىر جاقسى تۇيەسى بار ەكەن. بوزىنگەندى بارلىق مالىنان جاقسى كورەدى ەكەن. ءبىراق بوزىنگەن ەشبىر بوتا 

 جۇرتىن جيناپ نەشە بيەلەر سويىپ توي قىلىپ جۇرتىنان كەڭەس سۇراپتى:-ەكەن. ءبىر كۇنى باي ەلتاپپاعان 
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 .دەيدى – بەرەسىڭدەر؟ اقىل نە تۋرالى سول. تاپپادى بوتا بوزىنگەن تۇيەم كورەتىن جاقسى مەنىڭ –
تۇرعان ءبىر جەتى جاسار جەتىم وندا جينالعان جۇرتتىڭ ەشبىرەۋى جاۋاپ بەرە المايدى. سوندا بوساعادان سىعاالپ 

 باال بىالي دەپتى ءسوز باستاپتى.
 اينااليىن، اعاالر،

 وتكەن ەكەن دۇنيەدەن
 ەكى ساباالر.-مىڭ بىر

 اجال جەتىپ كۇن بىتسە،
 بۇل دۇنيەدە كىم قاالر؟!

 مەندەي جەتىم باالالر
 بوساعادان سىعاالر!

 اقساقالدار، قاقپاساڭ،
 مەن ءبىر ءسوزدى ايتايىن،
 قۇالق سالىپ تىڭداساڭ،
 اشۋ، جانجال قىلماساڭ،
 تويىڭدى جەپ قايتامىن،
 بوزىنگەندى الدىرساڭ،

 ۇستىنە كىلەم جاپتىرساڭ،
 جىبەكتەن بۇيدا تاقتىرساڭ،
 جىتىرمە قازىق قاقتىرساڭ،

 بوزىنگەن بوتا تابادى،
 –ءبىر كەدەيگە ىرىم قىلىپ باقتىرساڭ،  

 ىپ بوزىنگەنگە:دەيدى. باي باالنىڭ ءسوزىن ماقۇل ال
 قالى كىلەم جاپتىرىپ،

 جىبەك بۇيدا تاقتىردى،
 جىتىرمە قازىق قاقتىردى،

 ىرىم قىلىپ بوتا تابار دەپ،
 ءبىر كەدەيگە باقتىردى. 

وندا اي توبەدەن تولىپ، جىل مۇشەلى بولىپ، بوزىنگەن قايىپ، تۋاتىن ۋاقىتى جەتىپ، ءبىر كۇنى باسى التىن، 
 دەپ، –« بايدان ءسۇيىنشى االيىق!»شال قۋانىپ: -ى. باعىپ جۇرگەن كەدەي كەمپىربوكسەسى كۇمىس بوتا تۋاد

 شالدان:-ۋىلىنداعىالردىڭ بارلىعى دا كەدەي ەكەن. كەمپىرا جاتسا، بارا
 .سۇرايدى دەپ – باراسىڭدار؟ قايدا –

 شال:-سوندا كەمپىر
 .دەيدى – تۋىپتى، بوتا كۇمىس بوكسەسى التىن، باسى تۇيەسى! االمىز ءسۇيىنشى بارىپ باعالنبايعا –

 وندا اۋىلداعىالر ايتادى:
نشى الىپ ، باي بولىپ، باستارىڭا ءمۇيىز شىقپايدى. نەدە بولسا بارلىعىمىز تەڭ ءسۇيى بايدان بارىپ جالعىز سەن» –

كورەمىز. ىنگەندى ساتىپ، پۇلىن االمىز. بوتاسىن جەتى قابات تەمىر ۇيگە كىرگىزىپ، باعىپ، وسكەن سوڭ، ونى دا 
 .دەيدى –ساتامىز، 

 ى بوالدى. ونان سوڭ كەمپىر مەن شال قورىققانىنانكەمپىر مەن شال كونبەيدى. اياعىندا كەمپىر مەن شالدى ولتىرمەكش
الجىسى جوق كونەدى. بوزىنگەندى بوتاسىنان ايىرىپ بازارعا اپارىپ الپىس ءدىلالعا ساتادى. كەرۋەنشىلەر تۇيەلەرىنە 

پ قوسىپ تىركەپ، الىپ كەتەدى. سوندا بوزىنگەن كەرۋەنشىلەردىڭ قولىندا بوتاسىن ساعىنىپ، بوزداپ، جىالپ، زارال
 ايتقانى:

 جاراتقان جالعىز قۇدايا ،
 ]كۇيىپ جانىم، سابىلدىم.[
 ۇستىمە كىلەم جامىلدىم.
 ]ىرىم قىلىپ باال ءۇشىن،

 كەكىلىمدى ۇكىلەپ،
 جىبەكتەن بۇيدا تاعىندىم.
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 ءبىر بوتا ءۇشىن تولعانىپ، 
 ءبىر وزىڭە جالىندىم. 

 اقىرىندا اڭىراپ،[
 اقىرىندا قۇدايا،
 سابىلدىم.بازار ءتۇسىپ 

 جاس بوتامنان ايرىلىپ،
 مەن قۇدايعا نە قىلدىم؟!

 مىنا جالعان دۇنيەدە
 كورەر كۇنىم بوالر ما؟
 مەن بوتامدى ساعىندىم!

 نەشە كۇندەي جول باستىم،
 كوزىمنەن جاسىم اعىزىپ،

 ەمشەكتىڭ ءسۇتىن تامىزىپ،
 ولگەندە كورگەن بوتامدى

 ەمىزبەدىم جاعىزىپ!
 ]بوتاشىمنان ايىرىلىپ،

 ءىشىم وتتاي كۇيەدى. 
 جۇيكەم بوساپ ساعىنىپ،

 تۇال بويىم يەدى.[
 باعىالنبايدىڭ الدىندا،
 تۇرا المادىم قۇدايا،

 كەلىندەرگە ساۋعىزىپ.
كەش بولعان سوڭ كىرەكەشتەر كەلىپ ءبىر جەرگە قونادى. بوزىنگەن ارمان، دەرتى ىشىنە تولىپ، اۋاداعى ۇشقان 

 زارالنعانى:قۇستارعا قاراپ، بوتاسىن سۇراپ 
 ]قالىقتاعان اسپاندا[

 يتەلگى مەنەن سۇڭقارسىڭ.
 ەرتەمەنەن جەم السىن،

 ساسكەدە بارىپ ۇشارسىڭ!
 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟

 ەل ىشىندە قايعىرعان،
 ەنەسىنەن ايرىلعان،

 قۋ كەدەيلەر ءجاي قىلعان
 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟

 بە، دەدىڭ –« قانداي بوتا؟»
 جازدىم.مەن قۇدايعا نە 

 اسپاندا ۇشىپ اينالعان،
 تۇلكى كورسە، سايالنعان،

 يەسى الىپ بايالنعان،
 قارا اال بارشىن بۇركىتىم،

 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟
 ەل ىشىندە بوزداعان،

 ىشكى دەرتىن قوزعاعان،
 كەدەيلەر ساتىپ تويماعان، 

 
 
 ( 31ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 398
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 ەركىمەنەن قويماعان

 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 .بە دەدىڭ –« قانداي بوتا؟»

 ]شارىقتاعان كۇشەگەن،[
 اسپاندى كەزگەن جورىسىن،

 تامام قۇستىڭ زورىسىڭ.
 بەس تىرناقتىڭ زارپىنان،
 تامام قۇستىڭ قورىسىڭ.

 جوندەپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟
 ەل ىشىندە بوزداعان،

 ى دەرتىن قوزعاعانىشك
 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 قانداي بوتا دەدىڭ بە؟

 اسپانداپ ۇشقان اقسارسىڭ،
 ءبىر كۇندەردە مىڭدى ءىلىپ، 

 االقان قىسىپ تاستارسىڭ.
 سەن دە سورلى قۇس تورەم،

 باالڭ ءۇشىن قاقسارسىڭ،
 اسپانداپ ۇشىپ كەلدىڭ بە؟

 ەل ىشىندە قايعىرعان،
 ەنەسىنەن ايرىلعان

 بوتا كوردىڭ بە؟جەتىم 
 كۇندىز ۇشپاي، تۇندە ۇشقان،

 كوبەلەكپەنەن بىرگە ۇشقان
 كوزى قىزىل ۇكىسىڭ.

 تۇندەردە ۇشىپ كەلدىڭ بە؟
 ەنەسىنەن ايىرىلعان،

 ]اققۋداي موينى قايىرىلعان.
 تۇنى زارالپ بوزداعان،-كۇندىز

 كوزىنەن جاسى پارالعان[
 جەتىم بوتا كوردىڭ بە؟
 قانداي بوتا دەدىڭ بە؟
 ]ومىراۋى جاسقا مالىنىپ،
 كورىنگەن قۇسقا جالىنىپ.

 بوتاسىنا زار كۇيىن،
 قايناعان كۇشتە بار كۇيىن

 جەتكىز دەپ جىالپ تاپسىردى
 كەمپىر مەن شالدىڭ ۇيىنە.

 ۇشقان قۇس تايادى،
 مويىندارى يىلە.

 تاۋ مەن تاس تا كۇڭىرەندى
 بوزىنگەننىڭ كۇيىنە.[

سۇراي بەرىپتى. ەشبىرەۋىنەن جاۋاپ اال الماپتى. سودان كەيىن بوزىنگەن ءسويتىپ زارالپ كورىنگەن قۇستان  
 قايعىالنىپ، بوتام ولگەن ەكەن، الالدان حۇكىم كەلگەن ەكەن، امانات باسىن بەرگەن ەكەن دەپ ايتقانى:

 ايرىلعان، بوتامنان – مەن –
 ]قارايالپ مويىنى قايىرىلعان.
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 ساعىنىپ، زارالپ ەگىلگەن،
 توگىلگەن،[كوزىنەن جاسى 

 كۇنا قىلماس ايۋان،
 نە جازىعىم بار ەدى،

 جاراتقان جاپپار قۇدايىم؟!
 ]ەكى كوزدى سەل الىپ،

 جىالي شەل الىپ،-جىالي
 تاڭىردەن تىلەپ زارالسام،

 تىلەگىمدى بەرەر مە،
 بوتاقانىم كەلەر مە؟!

 زارالنعانىم ءتاڭىردىڭ،
 قۇالعىنا جەتەر مە؟

 نە جازىعىم بار ەدى،
 ءتاڭىر يەمە.[جاراتقان 

 كەرۋەننىڭ قولىنان
 بوزىنگەن قايتىپ كەلە مە؟

 تىلەگىمدى بەرە مە؟
 نە جازىعىم بار ەدى؟

 جاراتقان جاپپار يەمە؟!
 .بەرەدى كەتە بوزداپ دەپ، –بوتاقانىم كەلەر مە؟ 

 ى.اتادالتى كۇن ەرۋ بولىپ ج-كەرۋەنشىلەر ءبىر جەرگە مالدارىن تىنىقتىرىپ، تويىندىرماققا توقتاپ، بەس
سول كەزدە باعالنبايدىڭ ەكى ۇلى بار ەدى. ويسىن، ويسىل دەگەن. قاالعا مال ايداپ اپارىپ ساتىپ، جولدا قايتىپ 

بۇل قايدان ءجۇر؟ الدە كەرۋەنگە »كەلە جاتىپ، بوزداعان بوزىنگەننىڭ داۋىسىن ەستىپ، تانيدى. سوندا بۇالر: 
ەپ، ەكەۋى جورعاالرىنا ءمىنىپ الىپ ىزدەپ د –« زدەپ تابايىقەرىپ كەتتى مە؟ الدە بوتاالپ، بوشاالپ جۇرمە ى

كەتتى. قورجىن نارسەلەرىن جولداستارىنا تاپسىرىپ، جولمەن جۇرە بەرىڭدەر دەيدى. بۇالر ىزدەپ ءجۇرىپ وتىرىپ، 
ۇرە الىپ، جتۇيەنى ۇستاپ »جولدا نەشە قالىڭ مالداردى اراالپ تابا الماي، ەرتەڭىندە كەلىپ كەرۋەندەردەن تابادى. 

 كەلىپ كەرۋەندەرگە دەپ – ،«سۇرايىق جايىن! بوالر ۇيات مۇنىمىز قوي،»: دا وياليدى دەپ –، «بەرەيىك
 .سۇرايدى

 اسساالۋماعااليكۇم، –
 قونىپ جاتقان كەرۋەندەر!

 التىن، كۇمىس ارتىنىپ،
 جالعانشى ادام قۇنەكەر،

 اي تۇبىنە باردىڭىز،
 ايعا سۇراۋ سالدىڭىز.

 باعالنبايدىڭ بوزىنگەنىن
 قايدان ساتىپ الدىڭىز؟

 التىن، كۇمىس ارتتى ەكەن،
 اي قىزارىپ باتتى ەكەن،

 باعالنبايدىڭ ىنگەنىن
 قانداي ادام ساتتى ەكەن؟
 اي، جارىقتىق، بوزىنگەن،
 قانداي بوتا تاپتى ەكەن؟

 شەشەسىنەن ايرىلىپ،
 ]اداسقان قۋداي قايىرىلىپ،

 بوتاقانى ىڭىرسىپ،[
 قايتىپ ءتىرى جاتتى ەكەن؟
 باعالنباي دەگەن باي ەدى،
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 ءتورت تۇلىككە ساي ەدى. 
 بايدىڭ جاقسى كورەتىن

 بوزىنگەنى بار ەدى،
 ءبىر بوتاعا زار ەدى. 

 ويمالى، شايى كىلەمدى،
 وڭداپ، سولداپ جاپسىرعان،
 جىبەكتەن بۇيدا تاقتىرعان،
 جىتىرمە قازىق قاقتىرعان،
 پ،بوزىنگەن بوتا تابار دە
 ىرىم قىلىپ باقتىرعان.
 باعالنبايدىڭ ىنگەنىن

 قانداي ادام ساتتىرعان؟
 اتتىڭ باسىن بۇرام با،

 كەشكە دەيىن تۇرام با؟
 مىنگەن اتىم قاراگەر،

 ەرتەرەك بىزگە جاۋاپ بەر!
 ءسوزىمدى قابىل الىڭىز، 

 بۇل سوزىمە نانىڭىز.
 ارتىنان حابار االيىن،

 جەتى كۇن توقتاپ بەرىڭىز!
 ءمىنىپ شابايىن،اتقا 

 ساتقىندى ىزدەپ تابايىن،
 پۇلىڭدى الىپ بەرەيىك،
 .دەيدى –ىنگەندى الىپ قااليىق، 

. ساتتى پاكە بىرەۋ قاالدا ءبىر جاقىنداعاندا قايتۋعا. باردىق قاالالرعا ۇلكەن تاالي بىز»ء ايتادى باسى كەرۋەن وندا –
ىز. پۇلىن توقتاپ تۇرام كۇن ون قالمايىق، وبالىنا بولسا، بوالتىن بوتاسى ونداي. الدىق ساتىپ بەرىپ ءدىلدا الپىس

 .دەيدى –اكەپ بەرىپ، الىپ قالىڭىز. ون كۇننەن كەشىكسەڭىز، كەتىپ قاالمىز. وندا قالعانىڭىز، 
-شالدىڭ ۇيىنە كەلەدى. مىرزاالردىڭ كەلە جاتقانىن كورىپ، كەمپىر-ەكى مىرزا ءجۇرىپ وتىرىپ، بەس كۇندە كەمپىر

 ل جاسىرىنىپ قاالدى.شا
 مىرزاالردىڭ اۋىلعا كەلىپ ايتقانى:

 قاراگەر، اتىم مىنگەن –
 كەلگەن جەرىم تاالي جەر.

 بوزىنگەندى سۇرايمىز،
 شال، شىعىپ جاۋاپ بەر!-كەمپىر

 اۋەدەن ۇشقان سارى ەكەن،
 اناعا باال زار ما ەكەن.

 شال، شىعىپ جاۋاپ بەر!-كەمپىر
 باعىالنبايدىڭ بوز ىنگەن،

 ەسەن بار ما ەكەن!-ناما
 شال شىقپايدى. ەكى كىشكەنە قىز باال شىعىپ، مىرزاالرعا بەرگەن جاۋابى:-كەمپىر

 ما؟ بادال شىققان ادىرا –
 جانىڭىز امان با؟-مال

 سىزدەر سۇراپ تۇرعاندا،
 ايتىپ تۇرعان زامان با؟

 اينااليىن مىرزاالر،
 ءتاڭىرى قىلسا حال قانشا. 

 بايعا قىدىر دارىپ تۇر،

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1591 bet 

 بوزىنگەنى قايىپ تۇر.
 اي توبەدەن تولىپتى،
 جىل مۇشەلى بولىپتى،
 بوتاالر ۋاعى جەتىپتى،
 بوزىنگەنى قۇرىسىن،

 بوتاالپ قاشىپ كەتىپتى!
 ەكى قىز قالدى امالدى،

 شالدان حابار جوق،-كەمپىر
 ءالى كۇنگە تابا الماي، 

 شالدى بارما ەكەن،-كەمپىر
 ءتىرى كورەر زامان اي؟! 

ەشكىم ساتقان ەمەس ەكەن، ءوزى بوتاالپ قاشىپ كەتكەن ەكەن، كەرۋەندەر ءبىزدى الداعان »ەكى مىرزا وياليدى: 
 سول .تۇرادى قاپاالنىپ دەپ –« ەكەن. ەندى ءبىز بارعانشا كەرۋەندەر كوشىپ كەتەدى. ءبىز بارا المايتىن بولدىق!

 قىزعا كىە ەسىتىپ، داۋىسىن بوتانىڭ. بوزدايدى لىپ،بو ۋاقىتى ەمەتىن ەمىزىك بوتاسى بوزىنگەننىڭ ۋاقىتتا
 ىرزاالردىڭ ايتقانى:م
 قار، سارى جالماڭداعان –

 جالىنعا كۇيگەن قارا قار.
 ەنەسىنەن ايىرىپ،

 جاس بوتانى قىلدىڭ زار!
 ەكى جەردە زارالتىپ،

 كەمپىر مەن شالدىڭ پەيىلى تار.
 ىڭىرسىعان ۇيىندە

 جاس بوتانىڭ ءۇنى بار.
 مەنەن تاس كۇڭىرەندى،تاۋ 

 بوز ىنگەننىڭ كۇيىنە،
 جاراتقان جاپپار قۇدايا،

 ەنەسىنەن ايرىلعان،
 جەتىم بوتا ءتىرى مە؟!

-ىركەمپ مىرزاالر. دەيدى –« كۇنامدى كەشكىن!»شال وزدەرى شىعىپ، مىرزاالرعا جالىنىپ: -مۇنى ەستىپ، كەمپىر
 .كەشەدى كۇناسىن شالدىڭ

ۇن قاتىپ، سىدىرتىپ بارسا، كەرۋەندەر تۇستەن كەيىن كوشۋگە قامدانىپ جاتىر ەكەن. ت-الپىس ءدىلدانى الىپ، كۇن
 :ىزارالعان بوزىنگەننىڭ دەپ، –« بوتام ءولى مە؟ ءتىرى مە؟»ءدىلداسىن بەرىپ، تۇيەنى الىپ، كەلە جاتقاندا: 

 تىلەگىم، بەردى قۇدايىم –
 قۋانىپ كەلەدى جۇرەگىم!

 مەن بوتامنان ايرىلىپ،
 بوزداپ كەلەمىن. ەڭىرەپ،

 ەسەن بار ما ەكەن؟!-امان
 بوتامدى كورىپ، قۇدايا،

 جارىالر ما ەكەن جۇرەگىم؟
 جولعا ءتۇسىپ جەلەمىن.

 كەرۋەننىڭ قولىنان
 امان قايتىپ كەلەمىن.

 ولەردە كورگەن بوتامدى
 قايتكەندە ءتىرى كورەمىن؟!

 كەرۋەنى قۇرىسىن،
 اۋىر جۇكتى كوپ ارتىپ،

 اي،-ارقامدىجاۋىر قىلدى 
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 اي،-قۋانعاننان قۇداي
 كەلەمىن زارالپ شىداماي.

 ءتىرى كورەر كۇن بار ما، 
 اي؟!-بوتاشىمدى، قالقامدى

 تۇزەلدى قۇداي ءجۇرىسىم،
 ويىمنان كەتتى كەرىسىم،
 شىنداپ قۇداي جاراتساڭ،
 كورسەتپە بوتام تەرىسىن!

 دى،-قوقتىعا بىتكەن شايىر
 قويشىالر قويىن قايىردى.

 كورگەن بوتامنان، ولەردە
 ]اياماس قۋالر ايىردى.
 بوتاشىمنان ايىرىلىپ،

 ارتىما جىالپ قايىرىلىپ،
 جات قولىندا قاڭعىردىم،
 ەڭىرەگەن زار كۇيىمە

 جەر مەنەن كوك جاڭعىردى.
 سۇيمەگەن ءتاڭىر زالىمدى،
 ەسىتتى مۇڭلى زارىمدى.[

 قۋ كەدەيلەر ايىردى!
 كەدەيلەر بىلگەن بايىردى،

 بوتامنان ايرىلىپ،مەن 
 ءبىر قۇداي ءبىلدى زارىمدى. 

بوزداپ كۇندىك جەرگە كەلەدى. بوتانىڭ قاراسىن كورگەندە، تۇال بويى ەرىپ، تۇيەنىڭ باقىلداپ -دەپ تۇيە بۇرقىراپ
 بوزداپ ارمان قىلىپ ايتقانى:

 ]امان كورىپ بوتامدى،
 ەمىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟[

 جار جاعاالي جۇگىرىپ،
 ىگىن سىدىرىپ،تال بۇرش

 جەگىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
 امان كورىپ بوتامدى،

 ەمىزەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
 اينااليىن جان بوتام،

 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن!
 كەكىرە بىتكەن كوك ويعا،
 كولبەتەر كۇنىم بوالر ما؟
 سارىمساقتى سارى ويعا،
 ويناتار كۇنىم بوالر ما؟

 اينااليىن جان بوتام،
 بولىپ قالدى ەكەن.نەمەنە 

 سايعا شىققان سارىمساق
 جەگىزەر كۇنىم بارما ەكەن؟!

 باۋىرىمداعى قارا ەمشەك
 ەمىزەر كۇنىم بوالر ما؟

 اينااليىن جان بوتام،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن.
 كونگە بىتكەن كوك شالعىن
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 جەگىزەر كۇنىم بارما ەكەن؟!
 كونەكتەي تولعان قارا ەمشەك

 ەكەن؟ ەمىزەر كۇنىم بار ما
 اينااليىن جان بوتام

 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن؟!
 جىبەكتەن بۇيدا مۇرنىمدا
 شۇبىلتار كۇنىم بوالر ما؟
 باعالنبايدىڭ بوزىنگەنى
 التىن بوتا تاپتى دەپ،

 قۋانتار كۇنىم بار ما ەكەن؟
 جىبەكتەن بۇيدا مۇرنىمدا

 تۇيىلتەر كۇنىم بار ما ەكەن؟
 باعالنبايدىڭ ىنگەنى

 تاپتى دەپ، كۇمىس بوتا
 سۇيىنتەر كۇنىم بار ما ەكەن؟

 ]سەركە بەرىپ كوكپارعا[
 كوكبارىعا نار بەرىپ،

 جۇرتىن اۋلىنا،-ەلى
 جىلىتار كۇنىڭ بار ما ەكەن؟!

 ەي قۇدايا جان بوتام،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن؟!

 مەن بوتامدى ەرىتىپ،
 تەل قوزىداي تەلشىتىپ،

 باعالنبايدىڭ اۋلىنا
 ما ەكەن!بارار كۇنىم بار 

 اينااليىن بوتاشىم،
 نەمەنە بولىپ قالدى ەكەن،

 تۇيە اۋناعان شاڭداققا
 اۋناتار كۇنىم بار ما ەكەن!

 تۇيە ىشىندە سەكىرىپ،
 ويناتار كۇنىم بار ما ەكەن!
 ۇيىقتاپ جاتقان جەرىندە،

 قابىرعادان تىستەلەپ،
 قاق توسىنەن يىسكەلەپ،

 –وياتار كۇنىم بار ما ەكەن!؟ 
-بوزداعان بوزىنگەن بوتاسىنا كەلىپ قوسىلىپ، ماۋقىن باسادى. باي تۇيەسى مەنەن بوتاسىن الىپ قۋانادى. ەلىدەپ 

 جۇرتىن جيناپ توي قىلىپ مۇراتىنا جەتەدى.
 . بوتانىڭ كەشىرمەسى182

 ءبىر بايدىڭ قىزى ءبىر تورەنىڭ ۇلىنا ۇزاتىلىپ، ونىڭ جاساۋىنا باي ءجۇز اق 
. ەنەسىن ەمىپ جۇرگەن ءبىر جاس بوتانى دا ەنەسىنەن مەزگىلسىز ايىرىپ سان تولتىرۋ ءۇشىن، تۇيە بەرەتىن بولىپتى

 سول تۇيەلەردىڭ قاتارىندا بەرىپتى.
 بوتاسىنان ايىرىلعان ىنگەن بوتاقانىن ساعىنىپ زارىقسا، بوتا ەنەسىن

 ونان بەتەر ساعىنىپ زارىعىپتى.
 ن ءبولىنىپ، قاشىپ شىعىپتى.جونەكەي، الگى جاس بوتا تۇيەلەردە-سونان جول
 دەرتى يەسىن ءبىر كورۋ بولىپتى.-ونىڭ ەسى

 ول قالىڭ شيلەۋىتتى اراالپ، قۇالعىن تىگە جورتىپ كەلە جاتادى.
 ول قوعالى قامىسقا جەتەدى. ونىڭ ءىشىن اراالپ ءبىر مەزەت ەكپىندەي جەلەدى دە، قۇالعىن تىگىپ تۇرا قاالدى.
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 انام،وركەشىڭە باس قويىپ، اياۋلى 
 ۇيىقتار كۇنىم بار ما ەكەن؟

 قاراقات كوزىڭە قادالىپ، انام،
 ۇيىقتار كۇنىم بار ما ەكەن؟

 كونەكتەي بولعان ەمشەگىڭدى، انام،
 ەمەر كۇنىم بار ما ەكەن؟

 قاق ءتوسىڭدى يسكەلەپ، انام،
 .زاراليدى ىشتەي دەپ –ەركەلەر كۇنىم بار ما ەكەن؟! 

 كوز جەتپەيتىن، شالقار كولگە كەلىپ بوگەلەدى.سونان ول شەتى مەن بۇل شەتىنە 
بوتا ونان ءوتۋدىڭ امالىن تابا الماي داعدارىپ تۇرعاندا، كول ىشىنەن ۇلكەن ءبىر بالىق شورشىپ شىعا كەلەدى. ول 
بالىق بوتاعا جانى اشىپ، ونى كولدەن وتكىزىپ قويادى. ءبىراق بوتانىڭ قۋانىشى ۇزاققا بارمايدى. ول تاعى ءبىر 

لەگە تاپ بوالدى، ءبىر تۇيەشى ونى ۇستاپ الىپ، ءوزىنىڭ بۋراسىنا قوساقتايدى. ەنەسىن قاتتى ساعىنعان بوتا پا
 زارالۋمەن بوالدى.

 جايىن سۇرايدى، بوتا وعان باسىنان كەشكەنىن تۇگەل ايتادى.-بۋرا ونىڭ ءمان
ويا ۇيەشىگە بىلدىرمەي، بوتانى بوساتىپ قبۋرا دا بوتانى قاتتى اياپ كەتەدى. سونان ول بۇيدانى تىسىمەن قيىپ، ت

 بەرەدى. ءجۇرىسىن جەدەلدەتكەن بوتا، كوپ وتپەي ءوزىنىڭ بايىرعى مەكەنىنە كەلىپ، ەنەسىن تابادى.
ويالي وتتاۋدان قالىپ، ولۋگە جەتكەن ەدى، ول ورنىنان تۇرا الماي، بوتاسىنا تەلمىرە قاراپ، -ىنگەن بوتاقانىن ويالي

 ەدى:كوز جاسىن كولدەت
 – اعاڭ الىپ بەتكە سولتۇستىكتى سەن كەيىن ولگەننەن مەن ولەمىن، ەندى مەن –

دى ىزدە، اعاڭنىڭ بويى تاپالداۋ، شۋدالى، ءوزىڭ سىقىلدى اق. ونىمەن بىرگە بولساڭ، االڭسىز ءومىر وتكىزەسىڭ. 
ەسىڭدە بولسىن: اعاڭدى ىزدەپ شىققان جولىڭدا جال باسىنا تۇنەمە، ەسكى جۇرتقا استە تۇنەۋشى بولما، توبەشىك 

ل اعاڭ بار كەرۋەندى تاپساڭ، اعاڭنىڭ ارتىندا، تۇيەلەردىڭ كەزىكسە، ونىڭ وڭتۇستىك جاعىنا ءتۇسىپ تۇنەگەيسىڭ، ا
 .ايتادى اقىل دەپ –ورتاسىن اال ءجۇر، 

 ءسوزىن بىتىرگەن ىنگەن جاستى كوزبەن دۇنيە ساالدى. 
سىنە جونەكەي ەنەسىنىڭ ءسوزىن ە-سونان بوتا سولتۇستىكتى بەتكە الىپ، اعاسىن ىزدەپ جول ءجۇرىپ كەتەدى. جول

دەپ جال باسىنا تۇنەيدى. جال باسى « نە بوالر ەكەن، جال باسىنا تۇنەپ، ءبىر بايقاپ كورەيىن»العان بوتا 
 جەلدى، سۋىق ەدى. ەنەسىنىڭ وسيەتىن ويالعان بوتا:

 توڭاسىڭ سۋىق، جالتاڭ، باسى جال دەگەنى قونبا باسىنا جال انامنىڭ –
 دەپ مۇنى دا بىلگىسى كەلەدى.« ۇنەپ بايقايىنت جۇرتقا ەسكى» ەندى بوتا. وياليدى دەپ –دەگەنى ەكەن عوي، 

ءسويتىپ، ول ەرتەڭىندە ءبىر ەسكى جۇرتقا تۇنەيدى، جىرتقىش حايۋاندار ەسكى جۇرتتان تىمىسكىلەپ، جەم ىزدەپ  
 كوپ كەلىپ، ول سول ءتۇنى كوز ىلمەي شىعادى. ەنەسىنىڭ وسيەتىن ەسىنە العان بوتا:

 .وياليدى دەپ –ىڭ سەبەبى وسى ەكەن عوي، دەۋىن قونبا جۇرتقا ەسكى انامنىڭ –
 بوتا ءۇشىنشى كۇنى ءبىر توبەشىكتى تاۋىپ سونىڭ وڭتۇستىك جاعىنا ءتۇسىپ

تۇنەيدى. ول سول كۇنى توڭبايدى، ءتۇن بويى جەم ىزدەپ، مازاالپ، تىمىسكىلەپ جۇرەتىن جابايى حايۋانداردان 
ندى تابادى، اعاسىمەن كەزدەسەدى. سونان ول شەشەم مەنى دا امان بوالدى. ءتورتىنشى كۇنى ول اعاسى بار كەرۋە

دەپ نەگە ايتتى ەكەن، وسى ءسوزدىڭ سىرىن بىلەيىنشى دەگەن « اعاڭنىڭ ارتىندا، تۇيەلەردىڭ ورتاسىندا ءجۇر»
 ويعا كەلەدى.

 سونان ول اتەيگە تۇيەلەردىڭ الدىنا شىعىپ االدى، ونى باسقا تۇيەلەر
يدى. بۇل بولماعان سوڭ، بوتا اتەيگە ىعىسىپ، تۇيەلەردىڭ ەڭ ارتىندا قاالدى. بۇل سانىنان تىستەپ، مازا بەرمە

جولى ءبىر باقتاشى قىز قامشىنىڭ استىنان االدى. سونان بوتا تۇيەلەردىڭ قاتارىنان شىعىپ جاناساالي جۇرەدى، بۇل 
 دا بولمايدى. قۇم، توپىراق كىرىپ كوزىن اشتىرمايدى.

قاتارىنداعى اعاسىنىڭ ارتىنا كەلىپ، تۇيەلەردىڭ ورتاسىن اال جۇرەدى، بۇل جولى بارىنەن ءسويتىپ، بوتا تۇيەلەر  
 تىنىش بوالدى.

اعاسى قارايالس ءشوپتىڭ جاقسىسىن جەپ، سۋدىڭ تۇنىعىن ءىشىپ، جامانشىلىقتان قۇتىالدى. اعاسى وعان ۇنەمى 
 تۇرمىس كەشىرەدى. شادىمان-كۇلدىرگى اڭگىمەلەر ايتىپ بەرىپ، كوڭىلىن اۋاليدى. شات

 دەگەن ويعا كەلەدى.« اۋ!-انامنىڭ ايتقان سوزدەرىندە تيتتەي دە اعاتتىق جوق ەكەن»سونىمەن، بوتا 
 . ەشكى مەن قاسقىر183
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تاستى تاۋدىڭ باسىندا ەشكى وتتاپ ءجۇر ەدى، تاۋدىڭ تومەنگى جاعىندا تاماق ىزدەپ، اش قاسقىر ءجۇر ەكەن. تاۋ 
تاۋ باسىندا سەن وتتاعانداي ءشوپ جوق قوي، ونان دا تومەن ءتۇسىپ، »، قاسقىر ايتتى: باسىنداعى ەشكىنى كورىپ

 «.جەردەگى ءتاتتى، شىرىندى ءشوپتى جەسەيشى
اي، شىراعىم، تاۋ ەتەگىندەگى ءتاتتى ءشوپتى ءوزىڭ ءۇشىن ساقتارسىڭ، ال ماعان تاۋ »ەشكى قاسقىرعا ايتتى: ء

 .دەدى –، «باسىندا دا جاقسى
 كى مەن قاسقىر. ەش184

ەرتەدە ءبىر اقىلدى ەشكى بولىپتى. ول ءار كۇنى تاۋعا شىعىپ، سونى ءشوپ جەپ، ەتەككە ءتۇسىپ وزەن سۋىن 
ىشەدى ەكەن، كۇندەردىڭ بىرىندە ول ءبىر اش قاسقىرعا كەز بولىپتى. قاسقىر ەشكىنى جەمەكشى بولىپ، ونىڭ قاسىنا 

 جەتىپ كەلەدى. ەشكى جالتارا الماي قاالدى.
 سۇرايدى، دەپ – بار؟ كەرەگى نە نارسەنىڭ اربيعان باسىڭداعى ەشكى، –

 قاسقىر ءمۇاليىمسىپ.
 جارىپ اڭدى كەزىككەن مۇنىمەن ءمۇيىزى، قوس بەرگەن ءتاڭىردىڭ بۇل –

 .سىزدانا ەشكى بەرىپتى جاۋاپ دەپ –تاستايمىن، 
 .كورشى ءسۇزىپ مەنى بار؟ كۇشى قانشالىق ءمۇيىزىڭنىڭ قوس –
 يدى، سەن انا جەردە قوزعالماي تۇر، ساعان ءمۇيزىمنىڭ قۇدىرەتىن ءبىرجارا –

 تىناناس قاسقىردىڭ تۇرعان كولدەنەڭدەپ جەردە اناداي كەلىپ ەكپىندەپ ول سونان. ەشكى دەپتى –كورسەتەيىن، 
 :ول سونان. شىعىپتى وتە
 .دەپتى – سۇزەيىن، رەت ءبىر تاعى كەتىپتى، تومەنىرەك! اي-اتتەگەن –

 قاسقىر تاعى دا تۇرىپتى. بۇل جولى ەشكى ەكپىندەپ كەلىپ قاسقىردىڭ
 ۇستىنەن قارعىپ وتە شىعىپتى. سونان ول تاعى دا:

 سەنى جولى وسى. تۇر رەت ءبىر تاعى. كەتتى جوعارى وتە جولى بۇل! قاپ –
 .دەپتى –جارىپ ولتىرمەسەم اكەمنەن تۋماي كەتەيىن! 

 قىالتىن ۇقسايدى دەپ ويالعان قاسقىرمىنا ەشكى شىنىندا مەنى مەرت 
زىتا جونەلىپتى. ول كوك جالتىر مۇزدان ىزعىپ وتە شىعىپ، ارتىنا بۇرىلىپ، قاراپتى. وسى كەزدە الگى ەشكى مۇزدان 
تايىپ جىعىلىپ، ورنىنان تۇرا الماي جاتىر ەكەن. مۇنى كورگەن قاسقىر مۇزدان قايتا ءوتىپ، ەشكىنى جەمەكشى 

 قىلدى ەشكى:بوالدى. سوندا ا
 قۇتقارماي ءبارىبىر سەنى كەيىن، بولعاننان شەشىپ ەتىگىمدى قاشپا، قاسقىر، –
 عايىپ نكوزدە ارالىعىندا قاعىم قاس قاشقاننان سول قاسقىر ۇشقان زارەسى. ايقاياليدى دەپ –ءسۇزىپ ولتىرەمىن،  

 .قاالدى امان تاۋىپ امالىن ەشكى ءسويتىپ، بوالدى،
 . ەكى الق185

 ،شىلىك قالىڭ –جۇالق قارادى. مىنا جاعى -جاعىنا االق-اق الق پەن قارا الق ءارى جۇگىردى، بەرى جۇگىردى. جان
 .كورىنبەيدى ەشكى-قوي ەشبىر ماڭايىندا. باۋ قالىڭ – جاعى انا
 بارىندا ىڭانج. اداستىردىڭ اقىرى ءجۇرىپ، سۇيرەپ بەرلى-ارلى مەنى. اقىماقسىڭ بىلمەيتىن تۇك القسىڭ، اق سەن –

 .قالدى كەپ ءتۇيىپ ءبىر بۇيىردەن القتى اق الق قارا دەپ، –قويدى تاۋىپ بەر! 
 جۇمىر، ماڭدايىندا ەكى-قارا الق ءبىر كۇن بۇرىن تۋعان ەدى. ول اق القتىڭ اعاسى بوالتىن. دەنەسى شىمىر، جۇپ

ن. دەپ ايامايتى« باۋىرىم ەكەن»تۇعىن. ءوزى بارىپ تۇرعان سوتقار، جەلباس بوالتۇعىن. اق القتى -ءمۇيىزى بار
. االتىنق ءتۇيىپ بۇيىردەن مۇيىزىمەن بولدى، شۋالنساا. مازاقتايتىن دەپ «اقىماقسىڭ –اق القسىڭ »قيت ەتسە 

 ىنەىش شىلىكتىڭ قالىڭ دەپ، – «!ا-قار ءشوبىن جەردىڭ مىنا! ا-ءبا ا،-با»ء: باعانا. بوالتىن جاالقور جانە ءوزى
 تىن. ەندى اداسقان سوڭ، اق القتى جازعىرىپ تۇر.بوال ءوزى دە كەلگەن باستاپ

 !دا تاعى الق قارا زەكىردى دەپ، –! العا دەيمىن ءتۇس باردا جانىڭ! اقىماق – الق اق –
 تۇرعان جەرلەرىن ەسكە الدى.-اق الق ءارى ويالندى، بەرى ويالندى. جۇرگەن

سىپ، جايالۋعا جەتىپ تە قالعان شىعار. ال جايالۋعا ا تاۋ ەندىگى بىلەدى، كىم. تابامىز قاالي قويدى كەتكەن ۇزاپ –
بارار جولدى تابۋ دا وڭاي ەمەس. سوندا دا جول كەسىپ كورەيىن. ءبىراق ساعان ايتاتىن ءسوزىم بار: ەشكىممەن 

 .الق اق دەيدى –ەگەسپەيسىڭ، ايتقانىمدى ىستەيسىڭ. وسىنى ورىنداماساڭ، اداسىپ ولەمىز، 
ستىگەندە، قارا الق ۇرەيى ۇشىپ قورقىپ كەتتى. قانشا تەنتەك بولعانمەن، اق القتىڭ دەگەن ءسوزدى ە« ولەمىز»

 ءتىلىن الۋعا ۋادە بەردى.
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بۇالي جاپىرىپ ءجۇرىپ وتىردى. الدىنان جىرا كەزدەسسە -اق الق جول باستاپ، العا ءتۇستى. قالىڭ ءشوپتى والي
پ ەكەۋى ءبىر كەزدە تاۋدىڭ ەتەگىنە كەلىپ ءىلىندى. ءسويتى. ءوتتى قارعىپ – كەزدەسسە تاس ءوتتى، سەكىرىپ –

 جىرت. ويدا جوقتا الدارىنان ءبىر تۇلكى شىعا كەلدى.-ماڭايدا ءبىر قارا كورىنبەيدى. ايناال جىم
 گەۇي ءبىزدىڭ. شىعارسىڭدار قالعان شارشاپ. ادەمى دا اعاڭ. ەكەنسىڭ الق ادەمى قارداي، اپپاق ءبىر ءوزىڭ تۋ، –

 وزىء ال. تۇلكى دەدى –تاتىپ كەتىڭدەر. مەنىڭ دە وزدەرىڭدەي ەكى باالم بار، بىرگە وينارسىڭدار،  ءدام سوعىپ،
 رقىپقو اعاسى كورگەن مۇنى ءبىراق. جاۋكەمدەيىن وسىنى تاۋىپ قاپىسىن. ەكەن كىشكەنتاي الق اق»: ىشىنەن
 .وياليدى دەپ – «!اۋ-كەتەدى قاشىپ

 قويعان اق الق بىالي دەپ، ءتىل قاتتى:نە ايتاتىنىن كۇنى بۇرىن ويالپ 
 ۋمىزدىەكە الق قارا ول. وتىر كۇتىپ قاسقىر ءبىزدى قاسىندا، تاستىڭ قارا باسىندا، توبەنىڭ انا انەكي، تۇكە، –

 ن،مۇمكى. قاتتى كارى قاسەكەڭنىڭ. عوي اشۋالنادى كورسە، كەتكەنىمىزدى ەرىپ سىزگە. ەدى شاقىرىپ قوناققا
 ىرگە جۇرەرسىز.ب بىزبەن دە ءوزىڭىز

 .ويالدى قۋلىق ءبىر تۇلكى دە، دەدى – بارارمىن، ارتتارىڭنان مەن بەرىڭدەر، جۇرە. ەندەشە جارايدى، –
ءبىر كەزدە الدارىنان تايىنشاداي كوكجال قاسقىر كەز بوال كەتتى. ول اۋزىن ارانداي اشىپ، بىردەن ەكى الققا تاپ  

 بەردى. قاسقىردى كورگەن تۇلكى سايعا قاراي زىتتى.
 .قاسقىر دەدى –! جەيمىن سەندەردى ءقازىر مەن! ما بوالر جاقسى مۇنداي ەدى، جاتىر كەلە اشىپ قارنىم –
 اڭ، ورتقانج تاۋداعى ول. وتىر كۇتىپ ارىستان ءبىزدى قاسىندا، تاستىڭ قارا باسىندا، توبەنىڭ انا انەكي، ەكە،قاس –

وسىندا كەلىپتى. ەرتەڭگى اسىنا ەكى بۇزاۋ، تۇسكى اسىنا ەكى الق،  كەشە ءۇشىن بولۋ پاتشا اتاۋلىعا قۇس ۇشقان
ۇرەر. تالقان بوپ اشۋالنىپ ج-كەشكى اسىنا ەكى قوزى جەيدى ەكەن. ءسىزدىڭ مىنا قىلىعىڭىزدى كورسە، ول بۇلقان

 .الق اق دەدى –ءتىپتى، ءوزىڭىزدى جازىم ەتەر، 
 .رمايتۇ تىنىش الق قارا بەردى قويا باقىرىپ دەپ –قىرىپ تۇر، اش! ا-قارا ارىستاندى مىنا! قاسقىر ءاي،! ا-ءبا –

 بەرى االقتاپ تۇردى دا:-قاسقىر قاتتى ساستى، ارى
 .بەردى جۇرە جونىنە دەپ –! تۇگە كەتىڭدەر، بارىندا جاندارىڭ بار،. اۋالق بالەسىنەن –

قاراسا، تاۋدى بوكتەرلەي ءبىر قورا قوي جۇگىرگەن بويىمەن ەكى الق ءبىر تاۋدىڭ باسىنا شىقتى، تاۋعا شىعىپ 
قاپتاپ جايىلىپ كەلەدى، قويدىڭ ارتىندا استىندا اتى بار، قاسىندا ءيتى بار قويشى كەلەدى. قويدى كورگەندە ەسى 

 دەپ ماڭىراپ قويا بەرەدى.« با...با..»شىعىپ قۋانعاننان ەكى الق ء
 ،ىزدەپ قىردان-ويدان سەندەردى مەن –كوتەرىپ الدى.  شوپان اتا جول باستاپ، بۇرىن كەلگەن اق القتى جەردەن

 – الق اق» سەنى! جارايسىڭ العىم، اق جارايسىڭ،. قاراشى كەلگەنىن تاۋىپ وزدەرىنىڭ. ەدىم قويىپ الماي تابا
 .قىستى باۋىرىنا قۇشاقتاپ القتى اق دەپ، –! اقىماق وزدەرى مازاقتايتىنداردىڭ دەپ «اقىماق

 . اقىلدى الق186
ءبىر بۇزاۋ، ءبىر توقتى، الق ەل كوشكەندە جۇرتتا قالىپتى. ۇشەۋى ادام بولىپ قوس تۇرعىزىپ الىپتى. قوسى ءبىر  

بۇالقتىڭ بويىندا ەكەن، قاسىندا بايتەرەگى بار ەكەن. بۇالردىڭ حابارىن ەستىپ ءبىر ايۋ جەيمىن دەپ قوستىڭ قاسىنا 
پ شىعىپ، قوسىنا اكەلىپ، ەسىك اشىپ ەنگىزەدى. ۇيگە كىرگەن كەلگەن ەكەن. الق ايۋدى كورىپ الدىنان جۇگىرى

 :ايتادى الق سوندا. توقتى دەيدى –« ايۋعا نە بەرەمىز؟»سوڭ: 
 بۇالر .دەيدى –! اس سويىپ ءوزىن ايۋدىڭ وسى بولماسا اس، ءتوسىن ايۋدىڭ سوڭعى اس، باسىن ايۋدىڭ باسقى –
« تىڭ؟قايدان قاش»كەلە جاتسا وعان قاسقىر جولىعا كەتىپ:  قاشىپ. قاشادى تۇرا ورنىنان ايۋ دەپ، ەكەن جەيدى ايۋ
 ارەڭ قاشىپ سوڭ، دەگەن جەيمىن ءوزىمدى ەدىم، بارىپ بۇزاۋعا الق، توقتى، جەردە مىنە»: ايۋ. سۇرايدى دەپ –

 ،«نبارمايمى مەن»: ايۋ. قاسقىر دەيدى – ،«جەلىك بىرىگىپ بارالىق، دە ەكەۋمىز ەندەشە». دەيدى – ،«قۇتىلدىم
 الىپ ايالپب موينىنا ءوزىنىڭ جاعىن ءبىر بايالپ، موينىنان ايۋدىڭ جاعىن ءبىر تاۋىپ ءجىپ ءبىر قاسقىر. دەيدى –

 جامان بۇرىنعىدان سوزدەن بۇل. دەيدى – ،«تويمايمىز ايۋعا ول»: شىعىپ الق جاقىنداعاندا قوسقا. جۇرەدى
ەلىپ: االدى. بۇل جىعىلىپ جاتقان قاسقىرعا ەكىنشى قاسقىر كق جىعىلىپ بۋىنىپ، قاسقىر. جونەلەدى قاشا قايتا قورقىپ

 ىنءجون اياق باستان دەپ – ،«كەتتى سۇيرەپ ايۋ جاتايىن، نەعىپ مەن». دەيدى –« سەن نەعىپ جاتىرسىڭ؟»
 رتاسىنا،و توقتى باسىنا، الق. شىعىپتى بايتەرەككە ۇشەۋى كورىپ، مۇنى. بارادى قايتادان ۇشەۋى سونىمەن. ايتادى

 ىنىپ،س بۇتاق تۇرعاندا دەپ –« جەيمىز بە، جوق پا؟»بۇزاۋ ارتىنا تۇرىپتى. تۇبىنە كەلىپ قاسقىر بال اشىپ: 
 يەسى ڭالقتى بۇزاۋ،. كەتەدى قاشىپ بەتىنە-بەت قاسقىرالر قورقىپ بۇزاۋدان قۇالعان. تۇسەدى قۇالپ جەرگە بۇزاۋ
 سى.دەپ قازاقتىڭ ايتاتىنى و« اقىلى سونداي بولىپتى القتىڭ بىر»ء. االدى تاۋىپ قوستى كەلىپ، اينالىپ كۇز
 . بەس ەشكى187
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ەرتەدە ءبىر كەدەي بولىپتى. ونىڭ بەس ەشكى، ءبىر قارا توقتىسى جانە ءبىر قۇال اتى بولىپتى. كەدەي ەشكىلەرى 
 مەن توقتىسىن بايدىڭ قويىنا، اتىن بايدىڭ جىلقىسىنا قوسادى ەكەن.

كۇنسىز -ۇنى ازىناپ تۇرعان بوراندا باي بەس ەشكى مەن قارا توقتىنى، قۇال اتتى ءوز مالىنان ءبولىپ، ەلسىزءبىر ك 
 ايداالعا ايداپ جىبەرەدى.

ۇلىپ سوققان بوران، ۇسكىرىك ايازدان بۇرسەڭ قاققان بەس ەشكى ءبىر تاسقا كەلىپ ىقتايدى دا، تاسجارعاننىڭ 
 بەرەدى. كىرت شايناپ، تۇرا-بۇرتىگىن كىرت

دەپ، ماڭىراپ تۇرعاندا، تاپ قاسىندا ءبىر ءتۇپ كوكپەك « اۋ-ەندى ءولدىم»قارا توقتى بيشارا والرعا ەرە المايدى، 
بىرت شايناپ، -تەۋىپ كەڭەيتىپ، بۇرلەرىن جالماپ، جەم ەتىپ، بىرت-كورىنىپتى. كوكپەكتىڭ تۇبىنە كەلىپ، تەۋىپ

 ول جاتا بەرىپتى.
 قاتقان،قۇيرىعىنا قار -جال

 قاباعىن قالىڭ مۇز جاپقان،
 –بەرلى كوپ شاپقان -ارلى

قۇال ات قامىستىڭ اراسىنداعى، بەتىن كوبىك قار جاۋىپ قالعان ءبىر قۇدىققا كۇمپ ەتىپ، ءتۇسىپ كەتىپتى. وقىرانىپ، 
 تى.ىپكۇرت شايناپ و دا تۇرا بەر-وسقىرىنىپ، قايشىالپ تىگىپ قۇالعىن، جۇلىپ كەپ ەرنەۋ قۇراعىن، قۇرت

 ءسويتىپ كەدەيدىڭ بار مالى اق بوراننىڭ استىندا، قاراڭعى تۇندە ايداالدا قالىپتى. 
 بورانمەن بىرگە قۇتىرىپ، ارانى اشىلعان اش قاسقىر جەم ىزدەپ كەلە جاتىپ، قارا توقتىنىڭ ءدال ۇستىنەن ءتۇسىپتى.

 .قاسقىر دەپتى –! جەيمىن سەنى توقتى، قارا توقتى، قارا –
 .توقتى دەپتى –ا جەردە بەس ەشكى تۇر، سونى جە، ان جەمە، مەنى اعاتاي، ،اعاتاي –
 .كەلىپتى جەتىپ ەشكىگە بەس ءتۇسىپ، اقسيتا اۋزىن قاسقىر دە دەپتى – جارايدى، –
 !جەيمىن سەندەردى ەشكى، بەس ەشكى، بەس –
تى بەس دەپ – جە، سونى جاتىر، ءتۇسىپ قۇدىققا ات قۇال اسقان قۇالعىنان جالى جەردە انا جەمە، قاسەكە، قاسەكە، –

 ەشكى.
 .كەلىپتى اتقا قۇال تەۋىپ، سىرتقا ءجۇنىن ارقا تىكىرەيتىپ، قۇالعىن قاسقىر دە، دەپتى – جارايدى، –
 .قاسقىر دەپتى –! جەيمىن سەنى مەن ات، قۇال ات، قۇال –
ىعىپ ت، ارتىما شتازار باتپاعىمدى ال، شىعارىپ قۇدىقتان مىنا مەنى بولماسا، ەڭ. ەدىم ات مەن ەدىڭ، قاسقىر سەن –

 .ات قۇال دەپتى –وتىر دا، ءبىر ايات وقى، سونان سوڭ جە. ونسىز دا ولگەلى جاتىرمىن عوي، 
 ىرناالپ،ت اياعىمەن. االدى شىعارىپ قۇدىقتان دە، تىستەتەدى مىقتاپ قۇيرىعىن اتقا قۇال قاسقىر دەپ، – جارايدى، –

 .تازااليدى باتپاعىن
مانىڭدى ايتا بەر. مەن قۇراندى كەلىستىرىپ وقيمىن دا، كەلىستىرىپ تۇرىپ سەنى ي دا، تۇر قاراپ ءارى ەندى –

 .قاسقىر دەپتى –جەيمىن، 
 قۇال ات قۇالعىن جىمىرىپ، ارتقى اياعىن باۋىرىنا الىڭقىراپ، تۇرا بەرىپتى.

جوق دەپ، داندايسىعان ءبورى قۇال اتتىڭ ارتىنا شىعىپ،  يەن داال. ايسىز ءتۇن، ازىناعان بوراندا وزىمنەن باسقا باتىر
 شوڭقايىپ وتىرادى دا، مولداالرعا ۇقساپ، ەكى كوزىن شارت جۇمىپ، وزىنشە اندەتە، ۇلي باستايدى.

اڭدىپ تۇرعان قۇال ات قىرىنداي ءتۇسىپ، كوز تاستاپ، ارتقى اياعىمەن دالدەپ تۇرىپ قاسقىردىڭ شىقشىتىنان پەرىپ 
 دى. شىقشىتى سىنىپ، ەكى كوزى الدىنا اعىپ تۇسكەن قاسقىر قىلجيىپ جاتىپ ۇليدى:كەپ قاال

 جەمەگەن، توقتىنى قارا –
 اۋ، ۋ...ۋ...-قابىالن باسىم

 بەس ەشكىنى جەمەگەن،
 اۋ، ۋ...ۋ...-بەگپەن باسىم

 قۇال اتتى قۇدىقتان سۋىرىپ العان،
 اۋ، ۋ...ۋ...-بالۋان باسىم

 ارتىنا شىعىپ، قۇران وقىپ،
 كوز جۇمار مولدا ما ەدىم؟

 .ءولىپتى جاتىپ قىلجيىپ دە، دەپتى –اۋ...ۋ!...
 ەرتەڭىنە تاڭ اتىپ، بوران باسىلعان سوڭ كەدەي ءبىر توبەنىڭ باسىنا كەلىپ، بىالي دەپ مالدارىن شاقىرىپتى:

 قوڭىرىم، – باالسى قوي –
 ۇيا بۇزباس مومىنىم،
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 –شوپان اتا تۇلىگى 
 –قوشقانىم قايداسىڭ؟ 

 پۇشايت، پۇشايت!
 ءجۇنىن جۇلسا، باقىرعان، 

 ەشكى اتاسىن شاقىرعان،
 –ورىستە وسكەن جانۋار 
 –شوكەتايىم قايداسىڭ؟ 

 شورە! شورە!
 كولىگىم، –جولعا شىقسام 

 سەرىگىم، –جاپاندا جۇرسەم 
 قامبار اتا وسىرگەن،

 قۇال اتىم مەنىڭ، قايداسىڭ،
 قۇراۋ! قۇراۋ!

قۇال ات قار بۇزىپ، بەس ەشكى شۇباپ جول سالىپ، قارا توقتىنى سوڭدارىنان ەرتىپ، بۇل داۋىستى ەستىگەن سوڭ، 
ەسەن يەلەرىن تاۋىپتى. كەدەي مالدارىن اكەلىپ جىلى قوراعا كىرگىزىپ، استارىنا جايالپ كوڭ توسەپ، پىشەن -امان

 نىپ العان سوڭ:بىلگەندەرىن سۇراپتى دا، اڭگىمەگە ادبەن قا-مەن جەمگە تويعىزىپ، والردىڭ كورگەن
 .قويىپتى كىنا توقتىعا قارا دەپ، –ىڭدى ساۋعاالپ، بەس ەشكىنى ساۋداعا سالدىڭ؟ باس نەگە سەن –
 وڭ،س بولعان كەلمەيتىن ءالىم ءارى جالعىز، ءوزىم جوق، قاتقان بولسا بۋىنىم جوق، وسكەن بولسا ءمۇيىزىم –

 توقتى. قارا بەرىپتى جاۋاپ دەپ – ەدىم، جىبەرىپ ەشكىگە بەس دەپ، بوالر زاۋال ءبىر سوالردان
 .ەشكىگە بەس دەپتى – ساۋداالدىڭدار؟ باسىن اتتىڭ قۇال ساۋعاالپ، باستارىڭدى ءوز نەگە سەندەر –
 زاۋال رءبى عوي، ەدى ات قاناتى ەر سوندىقتان. بىلەمىز سوققانىڭىزدى قاسقىر رەت تاالي اتپەن قۇال ءسىزدىڭ –

 ىدەپت –قاسقىر ءبارىمىزدى دە جەپ قوياتىن ەدى،  اش ايتپەگەندە كەلدى، ءداپ ونىمىز. ەدىك دەپ بوالر سودان
 .ەشكىلەر

 . دومبىراشى تەكە188
كۇندەر دە ءبىر كۇن قوشقار، تەكە، بۇزاۋ ۇشەۋى جولداس بولىپ، الىس ساپارعا شىعىپتى. ۇشەۋى جولدا كەلە جاتىپ، 

ۇشەۋىمىز قاالي تەڭ ءبولىسىپ جەسەك ەكەن دەگەن كەڭەسكە  ەكى قوس ۋىستاي سۇلى تاۋىپ الىپتى. ەندى مۇنى
 كىرىسەدى. سوندا تەكە تۇرىپ:

 .كەرەك بولسا تەكە الق ءوزى ونىڭ. دەيدى – تاپتىم، مەن –
 .بۇزاۋ مەن قوشقار دەپتى– كەرەك، ىستەۋ نە عوي، ايتا بولسا، والي ەكەنسىڭ، سەن كىشىمىز ەڭ ۇشەۋىمىزدىڭ –
بىر اساسىن، ودان اۋزى كىشىرەك قوشقار اعاي ەكى اساسىن، ء الدىمەن عوي، ۇلكەن اۋزى اعايدىڭ بۇزاۋ مەنىڭشە، –

 ناا ونى. تەكە دەپتى –سونان سوڭ ەڭ اۋزى كىشى مەن ءۇش اسايىن، سوندا ۇشەۋمىز دە بىردەي اساعان بوالمىز، 
 .كورمەپتى تەرىس دە ەكەۋى

ءسويتىپ، ۇشەۋى سۇلىنى ءبولىپ جەپ الىپ، تاعى جۇرەدى. ءبىر جەرگە كەلگەندە ۇشەۋىنىڭ الدىالرىنان ءبىر  
 ولگەن تۇلكى كەز بولىپتى.

 .قوشقار دەيدى – قايتەمىز؟ مۇنى –
 .بۇزاۋ دەيدى-جۇرەلىك، اال بوالر، كەرەك عوي، ولجا تابىلعان جولىمىزدان دا بۇل –
 :تۇرىپ تەكە سوندا. قوشقار دەيدى -ى؟جۇرەد الىپ كىم بۇنى –
 دەسىپ، ماقۇل دە ءبارى مۇنى. دەپتى –ول ارقاالپ ءجۇرسىن، س مۇنى عوي، ۇلكەندەۋ بىزدەن اعاي بۇزاۋ –

 .بوالدى كەز تامعا ەسكى يەسىز ءبىر جاتىپ، كەلە بەتىمەن سول ۇشەۋى. جۇرەدى الىپ بۇزاۋ تۇلكىنى ولگەن
پ ەرتىش دومبىرا بارسا، كىرىپ بىردەي ۇشەۋى سالىپ، قويا داالعا تۇلكىنى ولگەن دەپ -ەكەن، بار نە ىشىندە ءۇي –

 وتىرعان تۇلكىنى، ونى تىڭداپ وتىرعان ايۋ مەن قاسقىردى كورىپتى.
 .ىنادىۇس تەكەگە دومبىراسىن تۇلكى دەپ – شەرتىسەيىك، دومبىرا قالىڭدار، وتىرا عوي، كەلدىڭدەر جاقسى ە، –
بەزەپ  رانىدومبى تۇلكى سوندا. الماپتى دومبىرانى تەكە دەپ –! كورسەتىڭىز ونەر شەرتىپ ءسىز الدىمەن جوق، –

 جىبەرىپ:
 مىڭگىرلىك، مىڭگىر،-مىڭگىر –

 الق ءبىزدىڭ ءبىر تۇستىك.
 مىڭگىر، مىڭگىرلىك،-مىڭگىر
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 قوشقار ءبىزدىڭ ءبىر كۇندىك.
 مىڭگىر، مىڭگىرلىك،-مىڭگىر

 دە، دەيدى –بۇزاۋ ءبىزدىڭ ءبىر تۇندىك، 
 دومبىرانى تەكەگە ۇسىنادى. تەكە دومبىرانى اال سالىپ:

 گىر مىڭگىرلەك،مىڭ-مىڭگىر –
 تۇلكى بىزگە تۇماقتىق.

 مىڭگىر مىڭگىرلەك،-مىڭگىر
 ايۋ بىزگە توسەكتىك.

 مىڭگىر مىڭگىرلەك،-مىڭگىر
 قاسقىر بىزگە ىشىكتىك.

 مىڭگىر مىڭگىرلەك،-مىڭگىر
 -ال تامدى قيرات دۇڭگىرلەت،
 شەرتىپ جىبەرىپتى. سوندا تۇلكى:-دەپتى دە دومبىرانى شەرتىپ

 دەپ داالعا جۇگىرىپ شىقسا، ءولىپ جاتقان تۇلكىگە كوزى تۇسەدى.-اسكەرلەرى بار شىعار، سوڭىندا بۇالردىڭ –
ى تۇلكتاپتىم، بۇالر اڭ اۋالپ جۇرگەن اڭشىالر ەكەن، ەندى بۇل جەردەن تەز قاشپاساق، بۇالر ءبىزدى دە مىنا »

دەپ وياليدى دا، دەرەۋ ايۋ مەن قاسقىرعا حابار بەرىپ، ءوزى قاشا جونەلەدى. ونىڭ ارتىنان « سياقتى سوعىپ االدى!
 ەكەۋى دە قاشادى. ءبىراق قارىنى اشقان قاسقىر االقتاپ قاال بەرەدى.

ىتىپ گىلەردىڭ ءوزىن قورقال»دەپ تامنىڭ سىرتىنان تىڭداپ تۇرادى. ءبىر كەزدە تەكەنىڭ « بۇالر نە ىستەر ەكەن»
 دەپ كۇلگەنىن ەستىگەن قاسقىر:« اۋ!-قاشىردىق

يتىپ تۇرسىڭدار؟ تەكە، الدىمەن سەنى جايراتپاسام با! دەپ تۇرا ۇمتىالدى، انا ۇشەۋى قاشا جونەلەدى. ا نە ءاي، –
گى ن ءبىر ءىن كەزدەسىپ، الىزاالنعان قاسقىر بۇالردىڭ سوڭىنان قۋا بەرەدى. ءبىر جەرگە بارعاندا، الدىالرىنان ۇلكە

ۇشەۋى سوعان كىرىپ كەتەدى. ءىننىڭ ەكىنشى جاعى تەسىك ەكەن. ءبىر كەزدە قاسقىر دا جەتىپ، ىنگە باسىن سۇعا 
 بەرگەندە تەكە اڭدىپ تۇرىپ، قاسقىردىڭ باسىن مۇيىزىمەن قىسا قويىپتى دا:

 ارىپ،ب جەتىپ ساال شىعا جاعىنان انا ءىننىڭ قارقوش كەزدە سول. دەپتى –! ۇمتىل بولسا، شاماڭ اعا، قوشقار ال –
ىر ويباي سالىپ، زورعا قۇتىلىپتى دا، تۇمسىعىنىڭ قانىن سورعاالتىپ قاشا قاسق...كەلىپ اۋ-سوعىپتى قاسقىردى

 جونەلىپتى...
 :نسول قاشقانىمەن بيىك ءبىر تاۋدىڭ باسىنا شىعىپ ۇلىپ، قاسقىرالردى شاقىرىپتى. جينالعان قاسقىرالر ودا

 .سۇراپتى دەپ – بولدى، نە –
ەكەن، سوالر كەزدەسىپ قالىپ، جالعىز ءوزىمدى ۇستاپ الدى دا،  بار ۇستا ءۇش سونداي،... ءبىر جاقتا انا ويباي، –

 قاسقىرالر اسقاب سوندا –ۇرىپ قويا بەردى، -بىرەۋى قىشقاشىمەن موينىمنان قىسىپ تۇرىپ، ەكىنشىسى بالعامەن ۇرىپ
 :تۇرىپ

 –يىق! مسىعىنا سوعاتۇ وزدەرىنىڭ بالعاسىن بارىپ، جابىال ءبارىمىز كورسەت، بىزگە ۇستاالردى ول ەندەشە، ءجۇر –
 :كورىپ قوشقار جاتقانىن كەلە قاپتاپ الىستا بۇالردىڭ. جۇرەدى ىزدەۋگە ۇستاالردى دە دەسەدى

 بايتەرەك ءبىر الدىالرىنان كەلگەندە جەرگە ءبىر. قاشادى ۇشەۋى. دەيدى – قاشايىق، جاتىر كەلە قاسقىرالر ويباي، –
دى تەرەكتىڭ باسىنا شىعارىپ، ونان سوڭ ءوزى شىعىپ بيىگىرەك قوشقار مەن بۇزاۋ الدىمەن تەكە. بولىپتى كەز

 جەرىنە ورنىعىپ وتىرىپ االدى. ءبىر زاماندا قالىڭ قاسقىر كەلىپ، تەرەكتىڭ باسىنان ۇشەۋىن كورەدى.
 سول. ىندايدىجاق باسىنا تەرەكتىڭ شىعىپ، ءبىرى ۇستىنە ءبىرىنىڭ قاسقىرالر دەپ –! المايدى قۇتىال بۇالر ەندى –

 كەزدە تەكە تۇرىپ:
 ءسىز يىن،بەرە قىسا تۇمسىقتارىن قىشقاشىممەن مەن اعا، قوشقار ال. ەكەن كەلگەن قاسقىرالر مىنا. بولدى جاقسى –

. ەكەن رتۇ استىندا ەڭ قاسقىر جەگەن تاياق العاشقى ەكەن اق-سول. دەپتى-بەرىڭىز، قۇالتا سوعىپ بالعاڭىزبەن
وزىن ەستىگەندە تۇرا قاشادى. ونىڭ ۇستىندەگى قاسقىرالردىڭ ءبارى قۇالپ، ءس تەكەنىڭ سورلى، قالعان قورقىپ

 ولگەنى ءولىپ، مەرتىككەنى مەرتىگىپ، قالعان ساۋالرى الگى قاسقىرالرمەن ەرىپ زىتا جونەلىپتى. ءسويتىپ، تەكە
 القتىڭ ايالسىمەن ۇشەۋى امان قۇتىلىپتى.

 . اقىماق تەكە189
ءبىر تەكە شولدەپ، تەرەڭ بۇالققا ءتۇسىپ، سۋ ءىشتى داعى قايتادان شىعا الماي باقىرا باستادى. ونىڭ داۋىسىن  

 ەستىپ، تۇلكى كەلىپ ايتتى:
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 بۇرىن، ەردەنتۇس ۇراعا بۇل سەنىڭ ا،بولس عاقىل باسىڭدا سايىن، حيسابى ساقالىڭنىڭ يەگىڭدەگى سەنىڭ اگاردا، –
 .ەدىڭ ويالر شىعۋدى قاالي
 . جەتىم قوزىنى قاسقىر جەگەنى190

ەرتەدە كوكتەم كۇنىندە كوشەرشىلىك زامانىندا ءبىر قوزى قويدان اداسىپ جاتىپ قاالدى. ەل جوڭكىلىپ ۇزاپ كەتىپتى. 
كولشىككە كەز كەلىپ، سۋ ءىشىپ جاتقاندا ءبىر قاسقىر قوزى جالعىز ءوزى جايىلىپ جۇرەدى دە، ءبىر كۇنى ءبىر 

كەلىپ سۋ ءىشتى دە، قوزىنىڭ ءىزىن كورىپ، قوزىنىڭ ارتىنان ىزدەپ ءجۇرىپ تاۋىپ االدى. قوزى قاسقىردى كورىپ 
 قورقىپ تۇردى.
 :قوزى. دەيدى –، «مەن سەنى جەيمىن»قاسقىر قوزىعا: 

 :قاسقىر. دەيدى – تاقسىر؟ بار، جازىعىم نە –
 زى:قو. دەيدى – قويمايسىڭ، دەسەم قويادى ءجۇرسىڭ، اليالپ سۋىمدى جۇرگەن ءىشىپ بەرى جىلدان ءۇش –
 :قاسقىر سوندا. دەدى – الياليمىن، قاالي سۋىڭدى بەرى جىلدان ءۇش جوق، بولعان اي ءۇش تۋعانىما مەنىڭ –
 ىرءب جەرگە الىپ، كەڭىردەگىنەن قوزىنى دە دەدى – اتاالرىڭ، سەنىڭ بولماسا ەنەڭ، سەنىڭ بولماساڭ سەن –

 .قويدى جەپ سوعىپ
 . قوشقار مەن تەكە191

 بەس مەن قوي بەس –ەرتەدە ءبىر شال مەن كەمپىر بولىپتى. وزدەرى كەدەي ەكەن. كۇن كورەرلىك بار مالى 
 ەرىسىن،ت. جەيدى سويىپ ءتولىن ءوسىمدى سايىنعى جىل جانە مايىن-قۇرت ءىشىپ، ءسۇتىن والردىڭ. ەكەن ەشكى
 يمايدى.ازا نە كوبەيمەيدى، نە ەشكى بەس مەن قوي بەس. كيەدى قىپ كيىم ۇستەرىنە جۇرقاسىن-ءجۇن

قۇسقا، -بەس قوي مەن بەس ەشكى ورىسكە وزدەرى جايىلىپ، بۇالققا وزدەرى بارىپ سۋ ءىشىپ قايتادى. والر نە يت
والردى كەشكە ورىستەن قايتقاندا تۇگەندەپ قوراعا كىرگىزىپ قارىعا جەم بولعان ەمەس. شال مەن كەمپىر -نە ۇرى

قاعىپ -ەسەن ساقتاپ، باعىپ-االدى دا، ەرتەمەن تۇگەندەپ شىعارىپ ساالدى. بەس قوي مەن بەس ەشكىنى امان
 وسىرەتىن باقتاشى دا، كۇزەتشى دە قوشقار مەن تەكە ەدى.

اۋ، وزدەرىنىڭ تۋعان -كورەتىن مالى ەدى. مال ەمەس قوشقار مەن تەكە شال مەن كەمپىردىڭ جانىنداي ەڭ جاقسى
باالسى سياقتى ەدى. قوشقار مەن تەكە شال مەن كەمپىردىڭ نە ايتقانىن تۇگەل ۇعاتىن، تۇگەل ورىندايتىن. شال مەن 
كەمپىر دە تەكەنىڭ ەستىلىگىنە سەنەتىن. تەكە قوي مەن ەشكىنى ورىستەن ەرتىپ مەزگىلىنەن ەرتە قايتاتىن بولسا 

 شاشىن، بوران بوالرىن سەزىپ، الدىن اال ساقتىق جاسايدى.-كۇن ىرايى بۇزىلىپ جاۋىن
 جەردە اقىنج –ۇرپيىسەتىن بولسا -قوشقار مەن تەكەنىڭ باستاۋىمەن ەشكى مەن قويالر شۋ كوتەرىپ ماڭىراپ، ۇركىپ

 .دى-ىنجاسايت ساقتىق اال الدىن سەزىپ، جۇرگەنىن ۇرى مەن قاسقىر اڭدىپ ءىزىن بۇالردىڭ
بىرى قامقور اقىلشى سەرىك بوالتىن. سونىمەن بىرگە والردىڭ -قوشقار مەن تەكە ەكەۋى جانداي دوس ەدى، بىرىنە

بىرىندە جوق مىنەز قاسيەت ەكىنشىسىندە بار ەدى. قوشقار اڭقاۋ، اڭعال مىنەزدى قورقاقتاۋ ەدى. ءبىراق قايراتقا 
دى، كوپ جايدى كۇنى بۇرىن بولجاپ بىلگىش كورەگەن ەدى. وسىنداي مىقتى، تەكەگە سەنەتىن، ال تەكە اياللى، اقىل

 كۇن ،يەسى –مىنەز قاسيەتتەرىن جاقسى بىلەتىن شال مەن كەمپىر قوشقار مەن تەكەنى از عانا مالىمنىڭ قۇتى 
 .ەدى ءبىلۋشى دەپ سۇيەنىشى-تايانىشى اۋقاتىمنىڭ كورەرلىك

-تارتىپ، جاتىپ الدى. كەمپىر شالىنىڭ اۋزىنا سۋ تامىزىپ كۇنى كۇندەردە ءبىر كۇنى شال قاتتى اۋىرىپ، توسەك
تۇنى قاسىنان شىقپادى. قوشقار مەن تەكە بۇل جايدى ابدەن ءتۇسىنىپ، شال مەن كەمپىردى جوقتاعان جوق، وزدەرى 

ن بولدى. ىقورادان شىعىپ جايىلىپ، وزدەرى قايتىپ كەلىپ ءجۇردى. ءۇي قاسىنان الىستاپ كەتپەي، ساقتانىپ جايىالت
كۇنگە اۋىرالي بەردى. كەمپىر كولدەي جاسىن توگىپ، جىالۋدان باسقا -شال ناۋقاسىنان جازىلمادى، حالى كۇننەن

تۇك بىتىرمەدى. شال وسىنداي ءال ۇستىندە جاتقان كەزدە ەل اراالعان قارا باقسى كەلدى. قوبىزىن ويناپ، تامىرىن 
جىنىڭمەن -اقسى كورەتىن، قاسيەت تۇتاتىن ءبىر مالىڭدى سويىپ، قانەڭ ج»ۇستاپ شالدى قارادى دا، ەمىن ايتتى: 

 .دەدى –، «ۇشىقتاپ، ەمدەۋ كەرەك
 مىنا سوزدەن شال مەن كەمپىر شوشىپ كەتتى، ەڭ جاقسى كورەتىن مالى قوشقار مەن تەكەنى قاالي ولىمگە قيماق!

 مەن الش دەدى، –ا ءبىر قويمەن ەمدەڭىز، قاسيەت تۇتاتىن قوشقار مەن تەكەنى بۇل قۇرباندىققا قيمايمىز، باسق
 .قايتپادى قارىسىپ ايتقانىنان باقسى. جالىنىپ باقسىعا قارا كەمپىر

 – ەمدەمەيمىن، مەن مالمەن باسقا. قونادى ەم ەمدەگەن شالىپ قۇرباندىققا قيماسىڭدى باتاتىن، جانىڭا ناعىز –
 .دەدى

بىردەي ەگىلىپ جىالدى. قوشقار مەن تەكەنىڭ ءبىرىن سويىپ ايالسى قۇرىدى. ەكەۋى -شال مەن كەمپىردىڭ امال
 ەمدەسە، شال جازىلمايتىن سياقتى بولىپ كورىندى.

 ال سوياتىن بولسا بار كۇن كورىپ، قورەك قىلىپ وتىرعان از عانا مالى بىرگە قۇريتىنداي كورىندى.

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1601 bet 

ىلىپ، ايالسى تاۋس-رى جىالپ، باسقا قىالر اقىلبارىنەن دە جان ءتاتتى، ادام ءومىرى ارداقتى عوي. شال مەن كەمپىر ءا
 اقىرى قوشقار مەن تەكەنىڭ ءبىرىن سويماقشى بولدى.

تەكە بۇل جايدىڭ ءبارىن سەزىپ ءبىلدى. ءتۇن ىشىندە قوشقاردى وياتىپ الىپ، وعان سۇمدىق حاباردى ەستىرتتى. 
 وسكەن مەكەنىن-ەشكىمگە سەزدىرمەي تۋىپ ءارى جىالپ، ءارى ىزا بولعان ەكەۋى ۋادە بايالستى دا، ءتۇن ىشىندە

 تاستاپ ءجۇرىپ كەتتى. ويالسقاندارى شال مەن كەمپىردى ەمدەيتىن ءدارى ءشوپ ىزدەپ تاپپاق.
قوشقار مەن تەكەنى ىزدەپ ارتىنان قۋعان ەشكىم بولعان جوق. كىم قۋادى؟ شال اۋرۋ، كەمپىر ءوز بەتىمەن مال 

ان ساالنى، تاۋلى ورم-تەكە سول كەتكەننەن كەتە باردى. ەسسىز داالنى، ساي ىزدەي المايدى. سونىمەن قوشقار مەن
بۇالق بويالرىن اراالپ، مەكەندەپ وت وتتاپ، سۋىن ءىشىپ بىرنەشە كۇن جول ءجۇردى. اياق اتتاعان -اراالرىن، وزەن
ۋشار رتقان ىزدەرىنە دجو-قاتەر كەزدەستى بۇالرعا. بىردە قاسقىر سياقتى جىرتقىش اڭداردىڭ كەزىپ-سايىن قاۋىپ

بوالدى، كەيدە ءتۇن ىشىندە ايناالدا ۇلىعان قاسقىردىڭ ءۇنىن، اقىرعان ايۋدىڭ، قورسىلداعان قاباننىڭ داۋىستارىن 
ەستىپ، جانى القىمىنا تىعىلعانداي ۇرەيلەندى. بارىنەن دە جاسىرىنىپ، ەپتەپ سىبدىرىن سەزدىرمەي ءجۇرىپ قاشا 

 وتەدى...
ايدا مەكەندەپ ءومىر سۇرەرىن قوشقار مەن تەكە ءالى انىقتاعان جوق. ەلسىز داال، تاۋ، ورمان اراسىندا قايدا بارارىن، ق

ءدارى ءشوپتىڭ قايدا ەكەنىن دە بىلمەيدى. ەلسىز داال، تاۋ، ورمان اراسىندا جىرتقىش اڭدارعا كەزدەسسە، باس سالىپ 
وزىنە تۇسسە باس سالىپ ەكەۋىنىڭ ءبىرىن جانە سويىپ تاالپ جەپ قويادى. ال ەل قاراسىنا جاقىنداپ، ادامنىڭ ك

جەپ قويۋى مۇمكىن. ءبىراق، ەلسىز، ادامسىز جەردە تىرشىلىك ەتىپ ءومىر ءسۇرۋ تاعى مۇمكىن ەمەستىگىن ەكەۋى 
 ايتىپق ۇيگە قورىقپاي تابىلسا، ول. ءشوپ ءدارى جازاتىن شالدى –دە جاقسى تۇسىنەدى. قۇتىالتىن جالعىز جول 

 .بارماق
وسىاليشا، قوشقار مەن تەكە جازىق ءبىر داالدا كەلە جاتىر ەدى. تەكە جەل جاقتان كوتەرىلگەن بۇلتقا قاراپ تۇردى 

 دا:
 .دەدى – االيىق، جاساپ كۇركە قوشەكە، كەل، ەكەن، بوالدى جاۋىن سۇراپىل بۇگىن –
 ەيمىنەتپ تۇك دا جاتسام استىندا جاۋىن مايلى، ەتىم قالىڭ، ءجۇنىم مەنىڭ جاسا، كۇركە شاعىن سياتىن ءوزىڭ –

شوق توبىلعىنىڭ تۇبىنە ءشوپتى  ءبىر جينايدى، ءشوپ جۇلىپ ءجۇرىپ، دەپ «!ماھم-ماھم» تەكە. دەدى – عوي،
ءۇيىپ، ءوزى سىيعانداي ەتىپ جىلى كۇركە جاساپ شىقتى. كەشكە قاراي كۇن رايى بۇزىلدى، كىلەگەي قارا بۇلتتار 

جۇرق ەتىپ ناجاعاي وينادى. شەلەكتەپ قۇيعانداي -كۇتىر، جارق-اسپاندى تۇگەل جاۋىپ ساپىرىلىپ اعىلىپ، ساتىر
 ەردى.نوسەر جاۋىن ۇدەپ جاۋا ب

جاعى شوپپەن جابىلىپ قىمتالعان جىلى كۇركەنىڭ ىشىندە تەكە مىناداي سۇراپىل جاۋىنعا -ۇستى، جان-ءاستى 
باسى قۇرعاق، جايباراقات تىنىعىپ جاتتى. ال توڭكەرگەن قازانداي سەمىز قۇيرىعىن جەل ۇرعان -ۇرىنباستان ءۇستى

ۇستىنەن -ر جاتتى. ءبىراق قوشقار كوپكە شىداي المادى، استىجاۋىننىڭ بەتىنە توسىپ، كۇركەنىڭ قاسىنا ىقتاي قوشقا
بىردەي سورعاالعان مۇزداي سۋىق سۋ، ازىناپ ۇيتقىپ سوققان جەل قوشقاردىڭ قالىڭ جاباعى جاپقان سەمىز تەرىسىنەن 

 ءوتىپ ەتىنە، ەتىنەن ءوتىپ سۇيەگىنە جەتتى. قوشقار دىرىلدەپ، قالشىلداپ توڭا باستادى.
تەكە، ءا، تەكە! مەن جاۋرادىم، مەندە ءبىر بىلمەستىك بولدى. مەنى جىلىتپاساڭ، حالىم »تاۋسىلىپ:  اقىرى شىدامى

 :تەكە. قوشقار جالىندى دەپ –، «ناشارالپ بارادى
 .الدى كىرگىزىپ قوشقاردى كۇركەسىنە دا بولسا تار دەپ، – ىستەمە، اقىلسىزدىق ونداي ەندىگارى –

اشىلدى. قوشقار مەن تەكە جولعا شىعىپ ءجۇرىپ كەلە جاتتى. تۇسكە تامان اسپاندا  ەرتەڭىنە جاۋىن باسىلدى. كۇن
 ىدىراپ بىتپەگەن بۇلتتاردىڭ قوزعالىسىنا قاداال قاراپ تۇرىپ تەكە:

 .ويمادىق ابىرجي قوشقار بۇعان. دەدى –! قوشەكە االيىق، جاساپ كۇركە. ىقتيمال بولۋى بوران جاۋىپ، قار بۇگىن –
، جۇننەن ءوتىپ كەتەتىن جاڭبىردىڭ سۋىق سۋى ەمەس قوي. قۇيرىعىمدى جەلگە توسەپ جاتا بەرەم. قالىڭ قار –

 .قوشقار دەدى –قىلشىعىڭ سەلدىر، تەرىڭ جۇقا ساعان كۇركە جاساپ الۋ ابدەن دۇرىس، 
دىڭ ق ءشيدەپ ءجۇرىپ، جۇلىپ ءشوپ جينادى. ءبىر شوق ا« ماھم!-ماھم»تەكە جولداسىنا قايىرىپ ءتىل قاتپادى. 

 ۇيىپ، ءوزى سىيعانداي ەتىپ جىلى كۇركە جاساپ شىقتى.-ىعىنا قالقاالي ءشوپتى ءۇيىپ
كەشكە قاراي، كۇن رايى بۇزىلدى. بۋرىل اال بۇلتتار اسپاندا جوڭكىلىپ اعىلىپ، جاپاالقتاپ قار جاۋا باستادى. 

 بوران جاۋىپ كەتتى. مىناداي سۇراپىلقۇيىنداتقان سۋىق جەل سوعىپ، اسپان مەن جەر بەتىن ۇيتقىعان اق تۇتەك 
بوراندا تەكە جىلى كۇركە ىشىندە جايالنىپ، تىنىعىپ جاتاتىن بولسا، توڭكەرگەن قازانداي سەمىز قۇيرىعىن بورانعا 
توسىپ، كۇركەنىڭ قاسىندا جاتقان قوشقاردىڭ ءحالى مۇشكىل ەدى. ۇيىتقىعان بوران، ازىناعان سۋىق اياز قوشقاردى 

تەكە! ا، تەكە! مەنىڭ ءحالىم بىتۋگە اينالدى، كۇركەڭە »تە جاۋراتتى. قوشقار اقىرى شىدامى تاۋسىلىپ: تيتىعىنا جە
 :تەكە .جالىندى دەپ –، «كىرگىزبەسەڭ، ەندى قۇرىپ كەتەتىن ءتۇرىم بار. ەندىگارى ايتقانىڭدى ەكى ەتپەيمىن
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 اعان دوسىن كۇركەگە كىرگىزىپ الدى.جاۋر دا بولسا تار دەپ، – ىستەمە، اقىلسىزدىق ونداي ەندىگارى –
ەرتەڭىنە بوران باسىلدى، كۇن اشىلىپ جىلىندى. قوشقار مەن تەكە جولعا شىعىپ ءجۇرىپ كەلە جاتتى. كەلە جاتىپ 
تەكە جەر شولىپ وتىردى، قۇس ويناعان، قاسقىر، قويان جۇرگەن جىمداردى، ايۋ قابان جورتقان سوقپاقتاردى 

 ىپ، ساقتىق جاساپ وتىردى. كۇن كەشكىرىپ، ىمىرت جابىالر كەزدە تەكە كەلىپ توقتاي قالدى.قاداعاالپ، بارالپ، ءبىل
 .دەدى –! ىنەم عوي، جاتىر سايراپ ىزدەر كەتكەن تاراپ جاعىنا-جان شىعىپپىز، ۇستىنەن اپانىنىڭ قاسقىر! قوشەكە –
ىلدەي باستادى. ءبىراق تەكە ساسپادى، دىر قورقىپ قوشقار دەپ، – قوي، قۇرىدىق ءبىرجوال ەندى! تەكە! ويباي –

 ابىرجىمادى، قورىقپادى دا.
 جالعىز قۇتىالتىن. قۇرتادى جەتىپ قۋىپ تە كەتسەك قايدا دە، سەزەدى ءىزىمىزدى المايمىز، قۇتىال قاشىپ بۇدان –

نە  مىناۋ! دەيدى نە»: قوشقار شوشىنعان ءتىپتى بۇدان. دەدى – تىعىلۋ، وزىنە اپانىنىڭ قاسقىر – سول امال
دەي بەردى قالشىلداپ. االيدا تەكە دوسىنىڭ اقىلىنا ەندى قارسى بولۋعا شاماسى دا قالمادى. تەكەنىڭ « دەيدى!..

 ارتىنان ەرە بەردى.
تەكە باستاپ ءجۇرىپ وتىرىپ، كوپ ۇزاماي قاسقىر اپانىنا كەلدى. كەڭ اپاننىڭ ءبىر جاعى قۋاالپ قازىلعان ۇڭگىر 

ىشىنە كىرىپ، ءدال كىرە بەرىس تار اۋىزدا تەكە ءوزى تۇردى دا، ءبىر جاق ءبۇيىرىن اال  ءىن ەكەن. ەكەۋى دە
 دەپ – ،«مەن سوق دەگەندە ايتەۋىر قاسقىردى اياماي مۇيىزدەپ سوعا بەر، قورىقپا»قالتارىسقا قوشقاردى قويىپ: 

 .كۇتتى ۇزاق قايتۋىن جورىقتان تۇنگى قاسقىردىڭ بويى ءتۇنى ايتتى، اقىلىن
تاڭعا جاقىن ەشنارسەدەن حابارسىز تۇنگى جورىقتان قالجىراعان قاسقىر جالقاۋ باسىپ كەلىپ اپانعا سەكىرىپ ءتۇستى 
دە، ىنگە كىرە بەردى. تەكە نايزاعايداي شانشىلعان ەكى تىك ءمۇيىزىن قاسقىردىڭ قىل تاماعىنان وراپ قىلعىندىرىپ، 

 دوعاداي. وقج بوگەلگەن قوشقار. سالدى ايعاي دەپ –توقتىم، سوق،  توقتىم، –ءىننىڭ توبەسىنە تىرەپ تۇرا قالىپ: 
 قابىرعاسى اقج ءبىر. جىبەردى قويىپ-قويىپ بۇيىرلەپ قاسقىردى پارمەنىمەن قاداي ءمۇيىزىن اۋىر تاستاي زور، يىلگەن

، جان بەرىپ دە ءتۇستى قۇالپ ءبىر وكىرىپ قىڭسىالپ، بولعانداي جازىم جىلىنشىگى ءبىر اياعىننىڭ الدىڭعى مەن
ءولۋ وڭاي ما، بۇرىلىپ الىپ شويناڭداي كەيىن قاشا جونەلدى. ارتىنان قوشقار مەن تەكە نەداۋىر جەرگە قۋىپ 

 ودان قىرقاس ەستىگەن داۋىستى وسى تەكە، قويادى دەپ –، «توقتىم، توقتىم، سوق»تاستادى. قۋىپ بارا جاتىپ: 
 .بەردى زىتا ۇرەيلەنىپ سايىن

پ، كۇن شىقتى. قوشقار مەن تەكە وتىن وتتاپ، سۋىن ءىشىپ ءجۇرىپ كەلە جاتتى. جولشىباي ءدارى ءشوپتى تاڭ اتى
 ىزدەيدى. ساسكە مەزگىلىندە تەكە جەر، ءىز، شىمداردا شولىپ كەلە جاتىپ:

 بايتەرەككە كورىنگەن اناۋ ءجۇرىپ، تەزىرەك ەندى ەكەن، جاتقان كەلە ىزدەپ قاسقىر ەكى ون ءبىزدى اپىراي، –
 ارعاج بيىك جاعاسىندا داريانىڭ جايقىن تەرەڭ تەكە مەن قوشقار. باستى جۇگىرتە اياعىن دەپ –جەتىپ االيىق، 

. كورىندى دا رالرقاسقى توپ ءبىر جاتقان كەلە شاپقىالسىپ شاڭداتىپ، الىستان كەلگەندە، جاقىنداپ بايتەرەككە بىتكەن
ن ىپ باسىنا ورمەلەپ شىقتى، ال قوشقار اۋىر دەنەسىن، مايلى قۇيرىعىسەكىر وڭاي بۇتاعىنا تەكە جەتىسىمەن بايتەرەككە

كوتەرىپ سەكىرە المادى، بايتەرەككە شىعا المادى. تەكە جەرگە قايتا جىلجىپ ءتۇستى دە، قوشقاردى قۇيرىعىنان 
ەپ ءبىر بۇتاققا ورمەل سۇيەمەلدەپ كومەكتەسىپ، بايتەرەكتىڭ ەڭ تومەنگى بۇتاعىنا شىعاردى. ءوزى ودان جوعارى

شىعىپ، كەلىپ جەتكەن ون ەكى قاسقىرعا قاراپ وتىردى. ون ەكى قاسقىردىڭ ءبىرى تۇندەگى ءبىر اياعى مەرتىككەن 
اقساق قاسقىر ەكەن، ءبارى دە بايتەرەككە شىعىپ وتىرعان قوشقار مەن تەكەنى كورىپ تىلدەرىن ساالقتاتىپ، سىلەكەيىن 

 كىرىستى.شۇبىرتىپ، قۋانىسىپ ىسكە 
جاعىنان تىرناپ قازا باستادى. ءبىراق جۋان بايتەرەكتىڭ جەر استىن الىستاپ -اۋەلى بايتەرەكتى قۇالتپاق بولىپ، جان

قۋاالعان تامىرالرى دا جۋان بەرىك ەدى، توپىراعىن قازىپ جۋان تامىرعا جەتكەندە قاسقىرالر باسىن شايقاپ تۇرىپ 
 قالدى.

-شىقپاق بولىپ ەدى، ودان ەشنارسە ونبەدى. جىعىلىپ تۇسە بەردى. اقىرى ءبىرىن بايتەرەككە سەكىرىپ، ورمەلەپ
بىرى ساتىالپ كوتەرىلىپ، بايتەرەك بۇتاعىنداعى قوشقار مەن تەكەنى الماق بولدى. ەڭ استىڭعى ساتى بولىپ اقساق 

مەنگى بۇتاققا شى قاسقىر توقاسقىر تۇردى، ونان كەيىن باسقاالرى ءبىرىنىڭ ۇستىنە ءبىرى ساتىالپ شىعىپ، ون ەكىن
 وتىرعان قوشقارعا جەتىپ مايلى قۇيرىعىنا ارس ەتىپ اۋىز ساال باستاعاندا، بارلىق امالى قۇرىعان تەكە تەك قانا:

 قابىرعاما دا اعىت قاسقىر اقساق باياعى ەستىگەن وسىنى. سالدى ايتىپ عانا ايقايدى دەگەن –! سوق توقتىم، توقتىم، –
سى ۇشىپ ساتى بولىپ تۇرعان ورنىنان قاشا جونەلدى. باسقا ون ءبىر قاسقىر بيىك زارە دەپ، ەكەن تەپكىلەيدى

جاردان اۋناپ دارياعا توپىلداپ قۇالپ ءتۇسىپ، مالتىپ شىعا الماي تەرەڭ سۋعا ءبىر باتىپ، ءبىر شىعىپ كەتە باردى. 
قوشقار سىرەسكەن جاباعى جۇننەن بايتەرەك بايتەرەككە ورمەلەگەن قاسقىرالردان قورقىپ، ەسى اۋىپ تالىپ قالعان 

 جالتاق قاراي زىتىپ وتىردى.-بۇتاعىنا ءىلىنىپ، امان قالدى. اقساق قاسقىر ارتىنا جالتاق
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ى مول تاستى، قالىڭ شىتىرمان-قوشقار مەن تەكە وتىن وتتاپ، سۋىن ءىشىپ تاعى دا ءجۇرىپ كەلە جاتتى. والر تاۋلى
ۇن كەشكىردى، قاس قارايىپ ىمىرت جابىلدى. جازىقتان گورى توعاي اراسىنىڭ توعايدىڭ ىشىنە كەلىپ كىردى. ك

جاعىنا االقتاپ، قورقىپ كەلە جاتقاندا ءار شوقشا قاراعاي شوقشيىپ وتىرعان ايۋعا ۇقسايدى. -قورقىنىشى كوبىرەك. جان
ىالي قورقىپ . وسەلەستەتەدى قاسقىردى اش تۇرعان سالعالى باس اڭدىپ –سىتىر ەتكەن اعاش بۇتاقتارىنىڭ سىبدىرى 

 كەلە جاتقاندا تەكە كەنەت جۋان قاراعايدىڭ تۇبىنە توقتاي قالدى.
 – ەكتەرىن،سۇي مەن باسى قاسقىردىڭ اكەتكەن سىپىرىپ تەرىسىن ءولتىرىپ، اڭشى مىنانى، بە كوردىڭ قوشەكە، –

مۇنىڭ ءبىر كەرەگى » تەكە. مادىال ايتا ەشنارسە دوسىنا شوشىپ، دەنەسىنەن قاسقىردىڭ ولگەن قوشقار. دەدى
دەپ، قاسقىردىڭ باسىن قوشقاردىڭ جالپاق قۇيرىعىنىڭ ۇستىنە تاڭىپ بەردى. ەكەۋى تاعى دا ءجۇرىپ « بوالدى
 كەتتى.

تاس، قالىڭ توعاي تۇگەل مۇلگىگەندەي. تەك اقىرىن اتتاعان قوشقار -قاراڭعى ءتۇن بولدى. ايناالنىڭ ءبارى تاۋ-قاپ
جاقتارىنا -اياقتارىنىڭ تىقىرى، ءوز جۇرەكتەرىنىڭ ءدۇرسىلى عانا ەستىلەتىندەي. وسىالي قورقا، جان مەن تەكەنىڭ ءوز

االڭداي ءجۇرىپ كەلە جاتقان ەكەۋى االڭعا شىعا كەلىپ ەدى. جانعان وتتى ايناال قاقتانىپ وتىرعان ءبىر توپ 
قورىقپا، »ر سەزىپ قالدى. تەكە قوشقار دوسىنا: قاسقىردىڭ ۇستىنەن شىقتى. ەندى قاشىپ كەتۋگە بولمايدى، قاسقىرال

 ايناال تو باسىپ، اتتاپ باتىل ىلگەرى دەپ، –، «مىناۋ باستى وسى جەرگە قويىپ كەت تە، مەنىڭ ارتىمنان ەرە بەر
 .كەلدى جەتىپ ورتاسىنا قاسقىرالردىڭ وتىرعان شوقيىپ-شوقيىپ

بەرىپ، قورىققان قوشقار تەكەنىڭ ارتىن اال تۇرىپ  وتىرا جايالنىپ جانىنا ءدال وتتىڭ تەكە دەدى – ساالۋماليكۋم، –
 بىرىنە قاراپ، جىمىڭداپ، ءماز بولىپ كۇلىسىپ:-تاماشا قالىپ، مەيلىنشە قۋانىسىپ، بىر-قالدى. قاسقىرالر تاڭ

 تەكە. ارالنى ءبىر قاسقىردىڭ دەدى، – دەسەيشى؟ اكەلدى ايداپ قاالي ورتامىزعا ءبىزدىڭ سەندەردى قۇداي –
 ەندى باس سالعالى وتىرعان ىڭعايىن بايقاسا دا سىر بىلدىرمەستەن: بۇالردىڭ

 نشابويى ءامىرى قۇداي بولساڭدار، قۇشتار ەتىنە قوي ءاردايىم سەندەر. كەلدىك قوناققا سەندەرگە ايداپ ءدام يا، –
لدى. ارالن پ قاراسىپ ابولى تاڭ-اڭ ىنەبىر-بىر دا تاعى قاسقىرالر. دەدى – بولدىق، قۇشتار ەتىنە قاسقىر ءبىز ەندى

 تۇرعان پقالتىرا قورقىپ تەكە ەدى، باستاپ كەكەتە دەپ –« ىم، ءىم! قوناقاسىالرىڭ دايىن عوي!»تاكاپپارلىقپەن: ء
 :قاراپ دوسىنا قوشقار

 ىرەۋىنىڭب قاسقىردىڭ ءبىر ون بايالۋداعى اناۋ. كورىنەدى جوق ءتۇرى بەرەر اسى قوناق وڭايلىقپەن بىزگە بۇالر –
 باسقا ەتكەنك تاستاپ باسىپ، جايالپ اياعىن قوشقار. دەدى –سىن جۇلىپ الىپ كەلشى، مىناۋ وتقا ءۇيتىپ جەيىك، با

 الڭداپا قاراي جاققا كەتكەن قوشقار دا بارلىعى. قالمادى ۇرەي قاسقىرالردا ەستىگەن ءسوزدى مىنا. بەردى جۇرە قاراي
 ەۋى تايىپ تۇردى. ءبىرازدان سوڭ:ەك-بىر دەپ، – ،«بايقايىنشى مەن». بەردى قاراي

 وتتىڭ باسىن قاسقىردىڭ اعىزعان قانىن كەزدە ءبىر. جونەلدى ەكەۋى-بىر تاعى دەپ – كەشىكتى، نەگە الگىلەر –
. جونەلدى قاشا دۇركىرەپ قاسقىرالر قالعان باستاعان ارالن كورگەندە قوشقاردى بەرگەن جاقىنداي كورسەتىپ جارىعىنا
 ڭ جيەگىنە قاقتاپ قويىپ، ءتۇنى بويى قوشقار مەن تەكە جايباراقات دەم الىپ، ۇيىقتاپ شىقتى.وتتى جارىق باستى

ەرتەڭىندە قوشقار مەن تەكە تاعى دا جولعا شىقتى. قالىڭ توعاي اراسىن كەزىپ ءجۇرىپ كەلە جاتتى. ءبىر مەزگىلدە 
ىزدەردى بايقاپ، ءارى الىستان داۋرىعىپ سويلەگەن قاسقىرالردىڭ داۋىسىن تەكە توعاي اراسىن كەزىپ، وتكەن سوقپاق 

 ەستىدى.
 رەكتەزى ەندى. ءبىزدى كەلەدى ىزدەپ ءبارى ءتۇسىپ، ىزىمىزگە ەكەن، بەرگەن حابار ايۋعا قاسقىرالر تۇندەگى –

 .تەكە دەدى – جاسىرىنايىق، شىعىپ باسىنا قاراعايدىڭ ءبىر ىڭعايلى
جۋان ءبىر قاراعايعا سۇيەمەلدەپ كومەكتەسىپ اۋەلى قوشقاردى شىعاردى دا، ارتىنان ءبىر سەكىرىپ بۇتالى قالىڭ، 

تەكە ءوزى شىقتى. وسى كەزدە بالپاڭ باسقان ءداۋ قارا قوڭىر ايۋ باستاعان ون شاقتى قاسقىرالر دىبىرالپ سويلەسىپ، 
 لدى.ءدال قوشقار مەن تەكە ورناالسقان قاراعايدىڭ جانىنا جاقىن كە

ىڭ ءوزى ايداپ اكەلگەن مايلى تاماقتان ايرىلىپ قالعان سەندەردەي اقىماقتى كورگەنىم جوق. قۇدايد اقىماقسىڭدار، –
 .يۋا دەدى –قورقاق قويدان باتىر قاسقىر قورقىپ قاشىپ كەتىپتى دەگەن اتاقتىڭ ءوزى ماسقاراشىلىق قوي! 

 .قاسقىرالر شۋالستى ەپ،د –! ايەكە بولدىق، ماسقارا بولدىق، اقىماق يا، –
! مەنىڭ قولىما ءبىر تيسە. ءىم...ىم... مىنا نايزالى ساۋساقپەن مىتىر ەدىم كەلىپ... وسى جەردە ءبىر بال اشىپ اي –

االيىقشى، بۇگىن ءبىر مايلى قۇيرىققا اۋىز توالر ما ەكەن دەپ ايۋ ارباڭداي باسىپ، قوشقار مەن تەكە وتىرعان 
شالقايا كەلىپ وتىردى. ون شاقتى قاسقىر دا كوزدەرىن قىزارتىپ، تىلدەرىن ساالقتاتىپ ايۋدى ايناال قاراعايدىڭ تۇبىنە 

شوقايىپ وتىرا باستادى. وسىالردى كورگەندە زارەسى ۇشىپ، ەسى اۋىپ كەتتى. قوشقار اياقتارىمەن تىرەپ، سالماعىن 
ان نىپ تومەن قۇالپ بارا جاتتى. مۇنى كورىپ وتىرعگۇتىر مايىسىپ، سى-تەڭ ۇستاماعاندىقتان وتىرعان بۇتاعى ساتىر

 تەكە:
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 ايۋدىڭ كەلىپ پارمەنىمەن قوشقار بولمادى، سويتكەنشە. ايعايالدى دەپ –! قارما سەمىزىن ەڭ! قارما مىقتىسىن ەڭ –
 ءبىراز ۋاي وكىرگەن ءۇزىلىپ موينى. جونەلدى قاشا تىراقاي-تىم قاسقىرالر ءتۇستى، قۇالپ شانشىال توبەسىنەن ءدال

ەكە دەنەسى اۋىرالپ دوماالپ جاتقان دوسى قوشقاردى سۇيەمەلدەپ تۇرعىزىپ الىپ، تاعى ت. تاپسىردى جان جاتىپ
 ءجۇرىپ كەتتى.

قوشقار مەن تەكە وتىن وتتاپ، سۋىن ءىشىپ، قالىڭ توعاي اراسىندا بىرنەشە كۇن جول ءجۇردى. ءالى ءدارى ءشوپ 
قاسقىرالر توعاي ءىشىن شۋالتىپ ۇلىپ، ۇرانداسقانىن، ايۋ مەن جولبارىسقا دەيىن بارىپ تابىالر ەمەس. قاشىپ كەتكەن 

ەركىن سايراڭداپ جۇرگەن قوشقار مەن تەكەدەن كەك الۋدىڭ كەرەكتىگىن ايتىپ -ارىز ەتىپ، توعاي ىشىندە ەمىن
ەشكە كەلە جاتتى. ءبىر كۇنى كجار سالعانىن، وزدەرىنىڭ ىزىنە ءتۇسىپ، ىزدەپ جۇرگەنىن قوشقار مەن تەكە ءبىلىپ 

 شۇڭ داۋىستاردى بايقاپ:-تامان تەكە سوقپاق ىزدەرى، الىستان تالىپ جەتكەن شاڭ
 داريا ۇلكەن الدىمىزدا. كەلەدى لەبى سالقىن جۇرەيىك، تەز. كەلەدى قۋىپ ءتۇسىپ ىزىمىزگە جاۋالر كوپتەگەن –

ان پ جاتقكەرىلى كولدەنەڭ وتىرىپ ءجۇرىپ باسىپ جۇگىرە تەزدەتىپ. دەدى – جەتەيىك، سوعان كەرەك، بولۋى
ۇلكەن داريانىڭ جاعاسىنان كەلىپ شىقتى. داريانىڭ ورتاسى كەڭ ارال، ارالدىڭ ارعى جاعى تاعى جايقىن سۋ، سۋدىڭ 
ارعى جاعى تاعى قۇرعاق جەر ەدى. ءبارىن دە قوشقار مەن تەكە شاماالپ بايقاپ كورىپ تۇر. ۇلىپ شۋالپ، گۇرىلدەپ 

 ىپ ايۋ، جولبارىس، قاسقىرالر ارتتان جاقىنداپ كەلىپ قالدى.اقىر
 تەكە دوسى قوشقارعا:

 سىڭ،مىقتى جۇزۋگە سەن جوقپىن، جۇزۋگە مەن. كەلدى ساعان ەندى كەزەك قاالر الىپ اجالدان سالىپ جول باستاپ –
 جەردە بۇل. دەدى –! تارت ارالعا تۋرا. مالتيىن وتىرىپ اسىلىپ قۇيرىعىڭا سەنىڭ مەن دارياعا، مىنا ءتۇس باستاپ
بوگەلگەن جوق. مايلى قۇيرىعىنىڭ ۇستىنەن تەكەنىڭ ەكى اياعىن اسىلتىپ، تەرەڭ دارياعا قايىقتاي قالقىپ  قوشقار

جۇزە جونەلدى. تۇنىمەن ۇلىپ، شۋالپ جەتىپ كەلگەن قاسقىرالر جاعادا اڭتارىلىپ تۇرىپ قالدى. ىزا بولعان جالبىر 
 اقىرىپ:ءجۇندى قارا ايۋ 

 –تۇسىڭدەر ارتىنان سۋعا ءجۇزىپ، الىپ كەلىڭدەر الدىما مىناالردى سۇيرەتىپ!  ال! بالەمدەر قۇتىلمايسىڭدار، –
 اسقىرق توپ ءبىر باستاعان ارالن قاشقان قورقىپ باسىندا وت تۇنگى باياعى. تۇردى بەرىپ ءامىر قاسقىرالرعا دەپ

ا ىرالر توبى دا دارياعقاسق تىركەس-ىركەس ارتىنان ونىڭ. جونەلدى جۇزە جىلجىپ ءتۇسىپ، دارياعا بەرىپ كۇمپ
ى تاسىل ەركىندىك جوق سياقت-ءتۇسىپ قوشقار مەن تەكەگە قاراي بەت الدى. ءبىراق قاسقىرالردىڭ جۇزۋىندە ءايال

ۋدىڭ بىرى قاقتىعىپ، س-ەدى، ءبىر باتىپ، ءبىر شىعىپ، سۋدى شالپىلداتىپ جىلجۋمەن بولدى. كەيبىرى بىرىنە
تەرەڭىنە باتىپ كەتىپ جاتىر. ازدان كەيىن والردىڭ كوبى ءجۇزۋدىڭ باعىتىنان ايىرىلىپ، ءارقايسىسى ءار جاققا قاراي 

 مالتىپ، ەندى جان قارماۋدىڭ امالىنا كىرىسىپ كەتتى.
ى. سۋ ىقتال قوشقار مەن تەكە بولسا بوگەلمەستەن تەز ءجۇزىپ وتىرىپ، داريانىڭ ورتاسىنداعى ارالدان كەلىپ ش

بەتىندە ءبىر باتىپ، ءبىر شىعىپ جانتاالسىپ مالتىپ جۇرگەن قاسقىرالرعا قوشقار قۋانىشتى دا، ۇرەيلى دە كەسكىنمەن 
قادالىپ قاراپ تۇردى. قاسقىرالر ءجۇزىپ ارالعا وتەر مە ەكەن؟ جوق، كەيىن قايتىپ كەتەر مە ەكەن؟ قانشاسى سۋعا 

ن قۋىستانباي، دەرەۋ جۇگىرىپ ارالدا شوپتەردى ءتىنتىپ، ءدارى ءشوپ ىزدەدى. باتىپ كەتەر ەكەن؟.. تەكە ەشنارسەدە
ارالدا جايىلىپ وتتايتىن جانۋارالر سيرەك ەدى. قالىڭ وسكەن ءار تەكتەس شوپتەر جاباعىداي بوپ كەتكەن ەكەن. 

تاستىڭ  وسى جاقپار كىشكەنە تومپەشىكتىڭ جاقپار تاستار اراسىنا وسكەن گۇل شاشىپ جايقالىپ تۇر. تەكە مىنە،
شەتىنەن ءبىر توپ ءدارى ءشوپتى تابادى، ونى جاپىراقپەن وراپ، قوشقاردىڭ ءمۇيىزىنىڭ تۇبىنە مىقتاپ بەكىتىپ 

الپىس شامالى ەدى، جۇزە الماۋىنا، سۋعا باتىپ كەتىپ -باياليدى. قوشقار مەن تەكەنى قۋعان قاسقىرالر كوپ، ەلۋ
ى ايۋ اقىرىپ، بۇيرىق بەرىپ، قاسقىردىڭ جاڭا توپتارىن سۋعا ءتۇسىرىپ جاتىر. كەيبىر جاتقاندارىنا قاراماستان، جاعاداع

جۇزگىش توپتارى توبىن جازباي، قيىندىقپەن مالتىپ ارالعا تۋرا تارتىپ جىلجۋدا. مۇنى دا قوشقار مەن تەكە بايقاپ 
لعا ءجۇزىپ جەتۋى مۇمكىن، سوندىقتان تۇر. ەندى بەلگىلى بولدى. قاسقىرالردىڭ ءبارى بولماسا دا، ءبىرتااليى ارا

ەكەۋى ارالدىڭ قارسى جاعىنداعى جاعاعا قاراي جۇزۋگە دايىندالىپ تۇردى. قاسقىرالردىڭ الدى ارالعا كەلىپ اياعىن 
ساال بەرگەندە قوشقار مەن تەكە تاعى دا دارياعا ءتۇسىپ، الدىڭعى جاعاعا قاراي تارتتى. قاپى قالعان قاسقىرالر 

 ىستەپ جاالقتاتىپ، قاتتى ىزاالنىپ ارالدىڭ جاعاسىندا تاعى اڭتارلىپ قالدى.تىلدەرىن ت
قوشقار مەن تەكە ەندى قايتىپ ارتىنا بۇرىلعان جوق. ارعى جاعاعا ءجۇزىپ ءوتىپ شىقتى دا، بوگەلمەستەن ىلگەرى 

 وقتاماي جۇرە بەردى.ءجۇرىپ كەتتى. تاڭ اتپاعان ءالى قاراڭعى ءتۇن ەدى. ءتۇن بولسا دا تەكەنىڭ اقىلىمەن ت
توبى بەرگى جاعاعا ءوتۋى مۇمكىن، ايتەۋىر، ارالدا قالمايدى. بەرى وتكەندەرى دەرەۋ ىزىمىزگە  ءبىر قاسقىرالردىڭ –

 دوس ەكەت ايتادى اقىل دەپ، –ءتۇسىپ قۋاتىنى بەلگىلى. قاالي دا تاڭ اتپاي ءبىر بەكىنىسكە جەتۋىمىز كاجەت، 
وشقار دىك كەلتىرمەيدى. تەكە دوسى نە ايتسا قكۇ ەشبىر ەندى. سەنگەن ابدەن اقىلدىلىعىنا تەكەنىڭ قوشقار. قوشقارعا
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كوبىنە ۇندەمەي ماقۇلداپ باس يزەيدى. بۇالر كەڭ جازىق االڭعا جەتتى. ءبىراق جازىق االڭقى جاالڭاش ەمەس، 
 شابىلعان شوپتەن ۇيىلگەن جاپىرالعان شومەلەلەر ەدى.

جاعىن تۇگەل اينالىپ شىقتى. قوشقار تەكەنىڭ بۇل قىلىعىنا -ەلەلەردى تۇگەل اراالپ، جانتەكە قوشقاردى ەرتىپ شوم
 قايران قالعانداي.

 .سۇرادى دەپ – ەدى؟ بار ءجونى نە شارالۋىمىزدىڭ ايناال توقتاماي بىرەۋىنە –
 وسى زىمىزبەنى ءبىزدىڭ كەلسە، قاسقىرالر. جاسىرىنامىز كىرىپ استىنا شومەلەنىڭ ءبىر ەندى. ءجۇرمىز تاستاپ ءىز –

ەلەردىڭ بارلىعىن اقتارىستىرىپ قارايدى. بىردەن وڭاي تابا قويمايدى ءبىزدى. ونىڭ ۇستىنە شومەل جاپىرىلعان
 تەرەڭ، مۇنشالىق دوسىنىڭ. دەدى –شومەلەلەردى اقتارىپ جۇرگەندە ءشوپ يەلەرى دە كەلىپ قالماس پا ەكەن! 

 قىسىپ اتتىق دەپ –« اي!-اينااليىن اقىلىڭنان! اي-جانىم تەكە،»: ءسۇيسىنىپ جانى ااقىلىن بولجاعىشتىق اال الدىن
 .قالدى اتىپج ۇيىقتاپ تىعىلىپ استىنا شومەلەنىڭ دە ەكەۋى. جىالدى قۇشاقتاپ دوسىن دە تەكە. جىبەردى قۇشاقتاپ

ىنە ۇست-قۋاالپ شومەلەلەردى استىتاڭعا جاقىن بۇل جەرگە ۇلىپ، شۋالپ، قاسقىرالر دا جەتتى. شارالعان ءىزدى 
شىعارىپ ءتىنتىپ قوشقار مەن تەكەنى قاراي باستادى. اال كوبەڭ تاڭ اتقان كەزدە ۇلىعان شۋالعان قاسقىرالردىڭ 
ايعايىن ەستىپ ويانعان شوپشىلەر شومەلەلەردى تالقانداپ جۇرگەن قاسقىرالردى كورىپ، ايىر، تىرناۋىش، شالعىالرىن 

قاي سالىپ قاسقىرالرعا ۇمتىلدى. ءدال شوپشىلەر ويانىپ شۋ كوتەرگەن كەزدە ءبىر توپ قاسقىر تەكە قولىنا ۇستاپ، اي
مەن قوشقار جاتقان شومەلەنى بۇزىپ، شاشا باستاپ ەدى. ەندى بىرەر قۇشاق ءشوپتى القتىرسا دىرىلدەپ جاتقان 

ر دۇركىرەپ ىڭ ايعايىن ەستىسىمەن قاسقىرالقوشقاردىڭ مايلى قۇيرىعىنا قاسقىردىڭ تىستەرى تيەتىن ەدى. شوپشىلەرد
 قاشا جونەلدى.

شوپشىلەر جاقىنداپ كەلگەندە تەكە مەن قوشقار دا شومەلە استىنان شىعا كەلىپ، شوپشىلەرگە قاراي قارسى ءجۇرىپ 
گە ەجاتا قالىستى. شوپشىلەردىڭ ءبارى قاسقىرالردىڭ شومەلەلەردى ن-كەلىپ الدارىنا بوتاداي بوزداپ جىالپ جاتا

 تالقانداپ جۇرگەن سەبەبىن ەندى ءتۇسىندى. ەگىلىپ ەڭىرەگەن قوشقار مەن تەكەنى اياپ كەتتى.
 ۇرىپ،ت شال ءبىر دەدى – قوسايىق، ەشكىگە مەن قوي اپارىپ اۋىلعا بوالر، قۇتى مالدىڭ. تيمەيىك ەكەۋىنە بۇل –

 تاعزىم يزەپ باس كەلىپ الدىنا شالدىڭ سالىپ، ويناق تىيىپ، جاسىن دەرەۋ تەكە مەن قوشقار ەستىگەندە وسىنى
 .ەتىستى

 ءبىر اعىت دەدى –اي، مىنا جانۋارالر ەستى ەكەن عوي، ايتقانعا ءتۇسىنىپ تۇر عوي. تيمەيىك سورلىالرعا، -ىرىماپ –
 .يزەدى باس كەلىپ دا بۇعان سەزىممەن قۋانىشتى سالىپ، ويناق دا تاعى تەكە مەن قوشقار. ءشوپشى

قار مەن تەكەنى باسىنان سيپاپ ارقاالرىنان قاعىپ ەركەلەتىپ، جاتقان قوستارىنا ەرتىپ اكەلگەندە شوپشىلەردىڭ قوش
 ونداعى قالعان شوپشىلەردىڭ ءبىرى:

 ۇراۋس ۇرىپ شارق سورلىالر. عوي قوشقارى مەن تەكەسى كەمپىردىڭ مەن شال اقشوقىداعى مىناالرىڭ اۋ،-ويباي –
ى رەت قالى ءبىرىنششىق قاشىپ مەكەنىنەن وسكەن-تۋىپ كۇنى سول تەكە مەن قوشقار. دەدى – ءجۇر، ىزدەپ سالىپ
 قاتەرسىز، االڭسىز راقاتتانىپ ۇيىقتاپ ەدى.-قاۋىپ

ەرتەڭىندە شوپشىلەر اۋىلعا اكەلىپ ەكەۋىن دە قويعا قوسىپ جىبەردى، ارتىنان شال مەن كەمپىرگە جەتكىزىپ بەردى. 
 جازىلىپ، بۇالر بۇرىنعىشا تىنىش ءومىر سۇرە بەردى.شال تەكە تاۋىپ اكەلگەن ءدارى شوپتەن 

 . ەكى قوي192
ەكى قوي بىرىگىپ جولداس بولىسىپتى، داالعا بارىپ داالدان ءبىر قاسقىردىڭ باسىن تاۋىپ الىسىپتى. سونان سوڭ 

ىشى تولعان ءۇيلەرىنە قايتىسىپ كەلە جاتىپ جولدا ءبىر ۇيگە كەز كەلىپ قالىسىپتى. ىشىنە كىرىپ كەلسە، ءۇيدىڭ 
قاسقىر ەكەن. سول قاسقىرالر وزدەرى اش بولعان سوڭ كەلگەن قويعا مەيلىنشە قۋانىپ قاي جەرگە وتىرعىزارىن 
بىلىسپەيدى. بۇالردى كورىپ قويالر ءىستىڭ جامان بولعانىن بايقاسىپ، الگى قويدىڭ بىرەۋى تۇرىپ، بىرەۋىنە ايتادى: 

ى الىپ كەلىپ استب بىرەۋى سوندا. دەيدى –، «قىردىڭ باسىن الىپ كەلشىمەنىڭ قارىنىم اشتى كەشەگى سويعان قاس»
 ىمۇنداع ساعان با از – ايتادى، دەگەندە –سەن بۇل باستى جەپ قوياسىڭ، مەن نەنى جەيمىن؟ »تۇرىپ ايتادى: 

 دە وزىء باستىڭ بۇل جالعىز ماعان جەرمىز، ەكەۋىمىز دا سويامىز سەمىزىرەگىن تاڭداپ قاسقىرالر؟ تۇرعان تولىپ
 .دەيدى – بوالدى، از

قاسقىرالر سوندا مۇنى ەستي ساال مەيلىنشە قورقىسىپ كەتىپ، ساسقاندارىنان ۇيدەن ءبىرىنىڭ ارتىنان ءبىرى شىعىپ 
 قاشىپ كەتىپ قالعان سوڭ، ايتىلمىش ۇيگە ەكى قوي يە بولىپ قالعان ەكەن دەيدى. 

 
 
 ( 32ـ ءبولىم: قازاق ەرتەگىلەرى ) 399

http:www.elarna.com/oku.php?tur=11&id=2096 

http://www.elarna.com/ertegi.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi.php                                                                                                1606 bet 

 
 مىسال ەرتەگىلەر

 . كىم نەدەن كۇشتى؟193
 ەرتەك ەرتە ەكەن،-ەرتەك

 ەشكى ءجۇنى بورتە ەكەن.
 قىرعاۋىل ءجۇنى قىزىل ەكەن،

 قۇيرىعىنىڭ ءجۇنى ۇزىن ەكەن.
 ءمۇزعا تايىپ جىعىلىپ، 

 سوندا مۇزدان سۇراپتى:جانباسىن سىندىرعان ەكەن. )سول ۋاقىتتا قۇداي تاعاال( 
 ڭ؟بولدى كۇشتى نەدەن سەن مۇز،-مۇز –
 .ەدىم قۇرىماس شىققاننان جارقىراپ كوزى كۇن بولسام، كۇشتى مەن –
 بولدىڭ؟ كۇشتى نەدەن سەن كۇن،-كۇن –
 ەدى؟ ما باسار بۇلت بەتىمدى بولسام، كۇشتى مەن –
 بولدىڭ؟ كۇشتى نەدەن سەن بۇلت،-بۇلت –
جۋسان، سەن نەدەن كۇشتى -جۋسان –. ەدىم پە كوگەرتپەس باسىن جۋساننىڭ جاۋا-جاۋا بولسام، كۇشتى مەن –

 بولدىڭ؟
 ەدى؟ مە جەر باسىمدى قوشاقان بولسام، كۇشتى مەن –
 بولدىڭ؟ كۇشتى نەدەن سەن قوشاقان،-قوشاقان –
 ەدى؟ ما تارتار قاسقىر كوتىمدى بولسام، كۇشتى مەن –
 بولدىڭ؟ كۇشتى نەدەن سەن قاسقىر،-قاسقىر –
 بولدىڭ؟ كۇشتى نەدەن سەن مەرگەن،-مەرگەن – ەدى؟ ما االر اتىپ مەرگەن بولسام، كۇشتى مەن–
 ەدى؟ ما قيار تىشقان باۋىن مىلتىعىمنىڭ بولسام، كۇشتى مەن –
 بولدشش؟ كۇشتى نەدەن سەن تىشقان،-تىشقان –
 ەدى؟ مە كەتەر رىپ-تە قۇمىرسقا ازىعىمدى تاسىعان جازداي اال بولسام، كۇشتى مەن –
 بولدىڭ؟ كۇشتى نەدەن سەن قۇمىرسقا،-قۇمىرسقا –
 :دەگەندە مبولدى كۇشتى كوتەرگەندىكتەن شويىندى باتپان جەتى جەلكەممەن باتپان، التى ارقاممەن كۇشىم مەنىڭ –
 قىلداي ا،سالعاند ءبىر قىلىشپەنەن بەلدەن دەپ، – بولسا، والي عوي، ەكەنسىڭ بولعان كۇشتى قۇدايسىز سەن ە، –

 لعان.قا سودان دە كوتەرۋ بۇيىمدى وزىندەي. بولعان
 . ءۇش دوس نەمەسە اققۋ، شايان، شورتان194

ءنىل دارياسىنداعى پالەن مىڭ جاساعان ءبىر جايىن سۇلەيمەن پايعامباردىڭ ات باسىنداي گاۋھارىن جۇتقان ەكەن.  
سول جايىنعا ءبىر كەزدەردە اجال ۋاقىتى جەتىپتى. ول وتە ەستى جايىن ەكەن، مەندەگى گاۋھار كىسى اقىسى ەدى، 

ىن قايرانعا شىعىپ ولەيىن. ءبىر كەزدەردە جەمتىك اراسىنداعى سونى اقىرەتكە ارقاالماي بەرىپ كەتۋىم كەرەك. ول ءۇش
گاۋھاردى ءبىر ادام كورىپ االر. ادام السا مەن بورىشتان قۇتىلعانىم عوي دەپ ۇيعارادى. سونىمەن جايىن جاعاداعى 

ەلمەيتىن ك قايرانعا شىعىپ قازا تابادى. بىرنەشە جىل ىشىندە ونىڭ جەمتىگىن الدىمەن قۇس جەپ تاۋىسادى. جەۋگە
تەك قانا گاۋھار تاس قاالدى. بۇل گاۋھاردىڭ جارتىسى سۋ ىشىندە، جارتىسى بەتىندە كورىنىپ جاتىر. سۋ ىشىندەگى 
جارىمىن شورتان مەن شايان كورەدى. سۋ بەتىندەگى جارتىسىن موينى ۇزىن اققۋ كورەدى. بۇالردىڭ ءارقايسىسى دا 

 ونى وزدەرى الماق بولىپ قىزىعادى.
اي، بۇل تەرەڭىرەك جەردە بولسا سۋ استىندا شام جانعانداي جارىق بوالر ەدى دە، -شىركىن»وياليدى:  شورتان

، «كوزىم بۇدان دا جاقسى كورەر ەدى. سونىڭ ارقاسىندا تاماعىم ءتىپتى توق بوالر ەدى. جەمدى قيادان كورەر ەدىم
 .دەيدى–

دان شىعىپ تۇرماي، جەر استىنا قاراي تۇسسە، جەر ىشىندە وسى گاۋھار سۋ»شايان وزىنشە پايداسىن مالدانادى. ول: 
دە ساۋلە بوالر ەدى. مەنىڭ بالشىق اراسىنداعى باالالرىما ۇلكەن پايداسى تيەر ەدى. ءوزىم دە ۇيادان اداسپاي، تاپ 

 .قىالدى ارمان دەپ –، «باسىپ وتىرار ەدىم
 اققۋدىڭ ويى بۇالردان باسقاشا:

 نىكۇ ءجۇزىنىڭ كوك بەتىنىڭ، كول. ەدى ارتار دا بۇدان سۇلۋلىعىم بولسا، موينىمدا نە ارقامدا مەنىڭ گاۋھار –
 دەپ االيىن گاۋھاردا سەنىپ، دەپ – جاراسادى، عانا ماعان اليىق، عانا ماعان گاۋھار بۇل شىنىندا. ەدىم بوالر مەن

 جاتىر ەكەن. اققۋ والرعا:وزى الماق بولىپ كەرىلدەسىپ -ا كەلىپ، ءوزدىد شايان مەن شورتان كەلسە،
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 .دەيدى – اليىق، عانا ماعان ول االمىن، مەن گاۋھاردى بولماڭدار، تەر ارام بوسقا سەندەر –
 والر وعان كونبەيدى. ۇشەۋى جاق بولىپ جانجالداسادى. اقىرىندا والر:

 گەندە –ەسىپ ءبولىپ االيىق، پايداسى بارىمىزگە ورتاق بولسىن، بىرل. جەتەدى دە ۇشەۋمىزگە قازىنا وسى –
 .تارتادى جەگىلىپ گاۋھارعا بولىپ، االتىن بىرلەسىپ دوس ءۇش سونىمەن. كەلەدى تۇجىرىمعا

ءا دەپ تارتقاندا اققۋ كوككە قاراي، شورتان سۋ تۇبىنە قاراي، شايان بالشىق اراسىنا قاراي ءۇش تاراپ بولىپ، ءۇش  
تارتادى. ءبىراق گاۋھار ورنىنان قوزعالمايدى. وسى رەتپەن، وسى ۇشەۋى كوپ ۋاقىت ۇلكەن ماشاقات كورەدى.  جاققا

 نە ىستەسە دە جۇكتى قوزعاي المايدى. اقىر سوڭىندا والر اال الماي قويادى. سەبەبىن وزدەرى دە بىلمەيدى.
 .بەرەدى قاال بولىپ «كۇش جۇمسالعان بوس، –بىرلىكسىز ءىس »

 . ەمەن ءتۇبىن جايالعان شوشقا195
بۇرىنعى وتكەن زاماندا، نۋ جىنىس قالىڭ ورماندا ءبىر شوشقا مەكەن ەتىپ تۇرىپتى. ونىڭ قورەك قىالتىن اعاشى 

 ەمەن ەكەن.
 ەمەننىڭ بۇرشىكتەرىنە جەمىس شىعادى، ول شوشقانىڭ اتاسىنىڭ اسى، ەڭ ءسۇيىپ جەيتىن تاماعى بوالدى

تەگىن تاماق مول بولعاندىقتان اشارشىلىقتى كورمەيدى. تاماققا تويىپ، ەمەن تۇبىندە كۇن  شوشقا ابدەن سەمىرەدى،
 شۋاقتا جاتا بەرەدى. ىستىقتا كولەڭكەسىنە پانااليدى، سۋىقتا تۇبىندەگى ۇڭگىردە جاتادى.

تاجىن وتەپ قىسقاسى، وسى ورمانداعى ءداۋ جالعىز ەمەن شوشقانىڭ ءارى ورنى، ءارى ازىعى بولىپ، بارلىق مۇق
تۇرادى. اشارشىلىق كورمەگەن، ازىق ءۇشىن ەڭبەك ىستەمەگەن سەمىز، كۇيلى شوشقا ابدەن ەرىگەدى، نە ىستەرىن 
بىلمەيدى. اقىرىندا تۇرا سالىپ ەمەننىڭ ءتۇبىن قازا باستايدى. شوشقا بىرنەشە كۇن ەرىككەن سايىن، ەمەن ءتۇبىن 

 قۇالۋعا قارايدى. سول كەزدە وعان ەمەن تۇرىپ ءتىل قاتادى: قازاتىن بوالدى. ەمەننىڭ تامىرالرى قيىلىپ
 ۇالماعانق. جەتكىزدىڭ حالگە قۇاليتىن قازىپ، ءتۇبىمدى مەنىڭ دوڭىز، سەن بىلمەيتىن ولەرىڭدى اقىماق، ءاي، –

ل بۇدان ا. بىتەمىن قۇرىپ قۋارىپ جىلدا از مەن سوندىقتان تاستادىڭ، ارشىپ كوبىن قيىلدى، تامىرالرىم دە كۇندە
اق قۇاليمىن. سوندا كەلەسى جىلى سەن نە جەپ كۇن كورەسىڭ، قايدا، -بىالي دا قازا بەرسەڭ، مەن كوپ ۇزاماي

 .دەپتى –نەنىڭ تۇبىندە پانااليسىڭ، 
سەنىڭ قۋراپ، قۇالعانىڭ ماعان نە قاجەت، مەن ەرىككەن سوڭ جانىمداعى سەنىڭ ءتۇبىڭدى قازباي، »وعان شوشقا: 
ىزدەپ اۋرە بوالتىن مەنى اقىماق دەپ وياليسىڭ با؟ سەنىڭ تۇرعانىڭ، قۇالعانىڭ ماعان نە كەرەك، الىستان اعاش 

 .باستادى قازا بۇرقىراتىپ دە، دەدى –،«مەن ءۇشىن سەن ەمەس، تەك سەنىڭ جەمىسىڭ عانا كەرەك
عوي. مەن بولماسام ولەرىڭدى بىلمەيتىن اقىماق، سەنىڭ كوزىڭ دە، كوڭىلىڭ دە سوقىر »سوندا ەمەن تۇرىپ: 

جەمىس شىعا ما، اكەسىز باال قايدان تۋادى. مەن قۇرىسام جەمىس تە قۇريتىنىن نەگە سەزبەيسىڭ، ال جەمىس قۇرىسا، 
 :شوشقا وعان. دەپتى –،«سەن دە قۇريسىڭ

 – ،جوق جۇرگەنىم كورىپ كۇن اقىلىڭمەن سەنىڭ مەن بوگەمە، جۇمىستان قىزىقتى اۋرەلەمە، الداپ مەنى سەن –
دەپ اشۋالنىپ، بار كۇشىن سالىپ قازادى. اقىرىندا بىرنەشە كۇن ازاپتانىپ، ەمەننىڭ ءتۇبىن قازىپ قۇالتىپ، ۇلكەن 
اتا جاۋىن مۇقاتقانداي بولىپ، يگىلىكتى زور جۇمىستى بىتىرگەندەي بولىپ ماساتتانادى. كۇز بىتەدى، قىس كەلدى، 

 ان ەندى جەمىس شىقپايدى.جاز دا جەتەدى. قۇالعان ەمەن قۋراپ جاتادى. وع
 شوشقا ابدەن اشىعادى، وتكەنگە وكىنەدى، ءبىراق ودان تۇك پايدا شىقپايدى.

 . كوگەرشىن ەرتەگىسى196
ىلگەرى كەزدە بىرنەشە كوك كەپتەر، ىشىندە پاتشاسىمەن ءبىر جەردە مەكەن قىلىپ جاتىپتى. كۇندەردە ءبىر كۇن 

قا جوالۋشى بارىپ كەلىپ، مۇنداعى كەپتەرلەرگە كورىسىپ، ەسەندىك سۇراسىپ اراالرىنان ءبىر توپ كەپتەرلەر ءبىر جاق
 بولعاننان كەيىن، بارىپ كەلگەن جەرلەرىنەن حابار ايتىپ، ءسوز اراسىندا ايتىپتى:

 ول .كەتىپتى جاققا باسقا قالدىرىپ سارايىن كوشىپ، كەرۋەندەر سارايداعى سول ەكەن، بار ساراي كەرۋەن ءبىر –
ىز قالىپتى. قانشا زاماننان بەرى حالىق مەكەن قىلعان جەر سارايالرىندا ەسەپسىز داندەر توگىلىپ قالىپتى. يەس ساراي

 –. ىپتىءوتىن ايتىپ كەپتەرلەرگە مۇنداعى دەپ، –ەندى بىزگە ۇقساس قۇستار مەكەن قىلۋعا ءتيىستى بولىپتى، 
تورت كۇندە جەتىپ بارىپ راحاتتا -كوشسەك، ءۇش يعاسارا سول ەندى ايتىپ، پاتشاعا دەسەڭدەر، ماقۇل كوپتەرىڭ

 پاتشامىز، ڭءبىزدى سىيلى»: قىلىپتى ارىز پاتشاسىنا كورىپ، ماقۇل بارعاندارىن بارشاسى وعان. دەيدى –بوالر ەدىك، 
. ەلدىك ايتىپ حابار حوش جاقسى ءبىر جوالۋشىالر سول ەدى، كەلگەن بارىپ جوالۋشى كەپتەرلەر بىرنەشە بىزدەن

كەرۋەن ساراي بار ەكەن، سول سارايدىڭ ادامدارى كەتىپ، سارايى بوسقا قالىپتى. قانشا توگىلگەن استىقتارى بار  ءبىر
دەيدى. مىنا كوپ جۇرتىڭىز وتىنەدى، سىزدەن رۇحسات بولسا، سول سارايعا كوشىپ بارىپ، سول سارايدا مەكەن 

 دەپ –، «قىالمىز. ەندىگى ءامىر وزىڭىزدەن تورت كۇندىك جول ەكەن دەپ، سىزدەن تىلەك-قىلساق، ءۇش
 :قىالدى جاۋاپ پاتشاسى كەزدە ول. ءبىتىرىپتى سوزدەرىن
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 پالەن». ققىاللى مىسە ريزىقتى بۇرىنعى. تۇرالىق جەرىمىزدە ۇيرەنگەن وسى قويىڭىزدار، اڭگىمەنى بۇل سىزدەر –
اۋعا سارى يت س»، «دەپ تىرتىق بولىپتى بوالمىن ارتىق» ،«جوق جاۋالۋ تۇرسىن باقىر بارسا بار، باقىر جەردە

 .دەيدى –دەگەن ماقالداعىداي بولمالىق، « سۇرايمىن دەپ داۋعا قالىپتى
سۇيىكتى پاتشامىز، بارشا بۇقارا حالقىڭىز وتىنەمىز، ول سارايدىڭ ادامدارى »ول كەزدە كوپ كەپتەرلەر وتىنەدى: 

ى ءسىز بەن ءبىز، كوپ بۇقارا حالقىڭىز مەكەن قىلىپ تۇرۋعا ءتيىستى. كەتىپ قالىپتى، ساراي بوسقا قالعان. ەندى ون
 پاتشا سوندا. وتىنىسەدى دەپ –، «تورت كۇندىك جول مەحناتىن موينىمىزعا الىپ، زور راحاتقا جەتەمىز-ءۇش

ەت ني عابارۋ كوپشىلىك بولسا، االيدا. ۇنامايدى كوڭىلىمە مەنىڭ دە دەسەڭىزدەر ماقۇل بارۋدى كوپشىلىك»: ايتادى
 شىپ،ۇ بارشاالرى. تارتتى جول قاراتا سارايىنا كەرۋەن ماقۇلداسىپ، بارشاالرى دەپ –، «قىلىپسىزدار، ەندى بارالىق

. تىقويىپ شاشىپ داندەردى قانشا قۇرىپ، تۇزاق ساياتشى ءبىر جولدا جاتقاندا، كەلە ءجۇرىپ جول كۇن ەكى-بىر
-اپسى تۇزاعىنا ۇيىپ، ءداندى تەرۋگە بارشاالرى قونا قاالدى. بىرىنەنءن لدانىپا كورىپ، ءداندى كەپتەرلەر جاتقان كەلە

بىرى يتەرىپ، باستىعى پاتشاسى بولىپ تۇزاققا ىلىنەدى. ول شاقتا تۇزاق قۇرۋشى ساياتشى -بىرى قىزعانىسىپ، ءبىرىن
ىلداپ جونەلەدى. قارعانىڭ تۇزاق باسىندا جوق ەكەن. ءبىر قارعا كورىپ، ساياتشىعا حابار قىلماق ءۇشىن، قارق

 ارايق تۇزاعىنا دەپ، –« قارعا قارقىلدايدى، تۇزاققا ءبىر نارسە تۇسكەن شىعار»قارقىلداعان داۋسىمەن، ساياتشى: 
 :ايتادى پاتشاسى كەپتەردىڭ ۋاقىتتا سول. جۇگىرەدى

، اسىمىزدى كەسىپب كەلىپ، ساياتشى ءقازىر ىلىندىك، تۇزاعىنا ءناپسى ەندى ەدىم، ايتقان مەن جاراندار، ەي، –
 انىنانج جىالپ، كەپتەرلەربارشاالرى ۋاقىتتا سول. دەدى –ەتىمىزدى قاۋاپ قىلىپ، ءجۇنىمىزدى جاستىق قىالدى، 

 :ايتادى پاتشا سوندا. تۇرادى قايعىرىسىپ ءۇزىپ، ءۇمىت
. ت قاعىپ ۇمتىلىڭدارقانا بىردەن ءبارىڭ قوسىپ، دەم قاراپ، جاققا ءبىر بارشاالرىڭ. كەلدى وي ءبىر ماعان ەندى –

 اناتتارىنق قوسىپ، بىرگە ءبارى سوندا. دەيدى –وسىالي ىستەسەك بالكي تۇزاقتى ءۇزىپ الىپ كەتەر مە ەكەنبىز، 
 كەپتەرلەردىڭ ىساياتش ۋاقىتتا سول. بەرەدى كەتە ۇشىپ قاراتا سارايىنا كەرۋەن. شىقتى اسپانعا جۇلىپ، تۇزاقتى. قاقتى

ل بۇ»الماي قاال بەرەدى. باعاناعى حابارشى قارعا كەپتەرلەردىڭ ارتىنان ول دا ۇشىپ:  جەتە جۇگىرىپ، ارتىنان
 ىرگەب ارتىنان دەپ، –، «كەپتەرلەر قاي جەرگە تۇسەر ەكەن، تۇسكەن جەرىن كورىپ، ساياتشىعا حابار قىالرمىن

ستان، دامىل قىلمايىنشا قونبا جەرگە ەش نارسەلەر، قالعان شوشىپ وزدەرى كەپتەرلەر بۇل. بەرەدى جۇرە ۇشىپ
ۇشىپ وتىرىپ، كەرۋەن سارايىنا كەلىپ تۇسەدى. قارعا دا بىرگە ۇشىپ كەلىپ، سارايدىڭ تاپ الدىنا كەلىپ قونادى. 
ارتىنا قايتىپ بارىپ حابار قىلۋعا ساياتشى الىس جەردە قالدى. كەپتەرلەر سارايدىڭ ىشىنە كەلىپ قوندى. كەپتەردىڭ 

 ايتتى:پاتشاسى 
-رداو پاتشاسىن كەپتەرلەر كەزدە سول. دەدى –ىنگە قاراتا مەنى جەتكىزىڭدەر، -بىر كورىنگەن ۇلكەن ورداء انە –

 نىنەنى وعان. دەدى – «!شىق ىنىڭنەن ءبىرادار، تىشقان ەي،»: ايتتى پاتشاسى كەپتەر سوندا. جەتكىزەدى ىنگە
 ، كەپتەردىڭ پاتشاسى ايتتى:سوڭ بولعان ەسەندەسىپ پاتشا ەكى. كەلدى شىعا پاتشاسى تىشقاننىڭ

 ەندى. دىمقال بولىپ شەرمەندە ءىلىنىپ، تۇزاعىنا ءناپسى ادامدارمەن قانشا مەن پاتشاسى، تىشقاننىڭ ءبىرادار ەي، –
. ەيدىد وتىنەمىن دەپ – ەكەن، بوساتساڭىز تۇزاعىنان ءناپسى ۇشبۋ مەنى قىلىپ، جاردەمشىلىك ءبىر ماعان ءسىز
شاسى اسكەرلەرىنە ءامىر قىلىپ، كەپتەرلەردىڭ تۇزاعىن قىرقىپ، بارشا كەپتەرلەردى تىشقاندار پات تىشقان كەزدە سول

 تۇزاقتان ازات قىلدى. بارشا كەپتەرلەر تۇزاقتان بوسانىپ، تىشقان پاتشاسىنا راحمەت ايتتى:
قازىناسىمەن  عىڭىز دۇنيەجاقسىلى قىلعان بىزگە ءسىزدىڭ جەتپەيدى، بىزدەن راحمەت پاتشاسى، تىشقان ءبىرادار ەي، –

دەگەن. مەن وتىنەمىن سىزبەن دوس بولۋعا، ءبىر « جاقسىلىققا جاقسىلىق»تولسىن. ەندى بەلگىلى ماقال بار دا 
 :قايىردى جاۋاپ پاتشاسى تىشقان وندا. دەدى –جاقسىلىق قىزمەت قىالرمىن دەگەن ءۇمىتىم بار، 

ان جاقسىلىقتى مىندەتكە قىلمادىم، ءبىراق مەن سىزبەن دوس قىلع سىزگە مەن پاتشاسى، كەپتەر ءبىرادار ەي، –
 :ايتتى شاسىپات كەپتەر. دەيدى –دەگەن تاعى ءبىر بەلگىلى ماقال بار، « جاقسىلىققا جاماندىق»بولمايمىن، ويتكەنى 

ىق جاسايمىن، اماندج قااليشا مەن. قاردىڭىزقۇت پالەسىنەن ءولىم مەنى ءسىز ايتاسىز، قاتە ءسىز ءبىرادار، تىشقان ەي، –
 قىلعاندى جاماندىق جاقسىلىققا ىلگەرىدە ءسىز كەپتەر، ەي،»: ايتادى پاتشاسى تىشقان سوندا. دەيدى –

 :ايتتى پاتشاسى كەپتەر سوندا. دەيدى-ەستىمەگەنسىز،
 .دەدى – ەستيىن، ايتىڭىز، ەكەن، بار جاماندىق جاقسىلىققا قااليشا –
 .دەدى –اياق بايان قىاليىن، ءسىز قۇالق سالىپ تىڭداپ تۇرىڭىز، -باستان سىزگە مەن بولسا، والي –
 :ايتتى پاتشاسى تىشقان وندا. دەدى – ەتىڭىز، بايان پاتشا، سۇيىكتى ماقۇل، –
 ءبىر پ،ءعارى ءوزى ارىق، اتى ءبىرىنىڭ ىشىندە بۇالردىڭ. شىعىپتى جولعا ساۋداگەر توپ ءبىر ۋاقىتتا ىلگەرى –

ر ورماندى جەرگە كەلگەندە، باياعى ءمۇساپىردىڭ ارىق اتى بولدىرىپ جۇرمەيدى. وندا قاسىنداعى ءبى. ەكەن ءمۇساپىر
 جولداس بولعان ساۋداگەرلەر ايتادى:
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 ،دەپ – الماسپىز، قاراي سىزگە كەلەرسىز، ارتىمىزدان ءبىزدىڭ قاعىپ، اتىڭدى اقىرىن-اقىرىن ەندى ءسىز –
گەردە ەي، ا»پىر بيشارا جولداستارى كەتكەن سوڭ، كوڭىلى جامان بولىپ: ءمۇسا. بەرەدى كەتە تاستاپ جولداستارى
 سوڭ ءبىرازدان زارىعىپ، وتە تۇزدە-جاپان دەپ، –، «سومام بولسا، جولداستارىمنان قاالر ما ەدىم-مەنىڭ پۇل

ىس اعان داۋشۋىلد بۇل. شىعادى داۋىس نشۋىلداعا قاتتى ءبىر جاتىر، كەلە ورتەنىپ توعاي وتىرعان بۇل قاراسا،
نەمەنە دەپ قاراسا، ءبىر ۇلكەن جىالن ورتتەن قاشىپ، ءبىر اعاشتىڭ باسىنا شىعىپتى. ول اعاشتىڭ تۇبىنەن جانىپ وت 

، اۋ، دەپ-باسىنا قاراي الۋالپ جانىپ كەلەدى. جىالن وتتان قورقىپ، ۇشىپ كەتەتىن قاناتى جوق، ەندى ءولدىم
ەي، بۇل جىالن ءولىم شەڭگەلىنە تۇتىلعان »شۋىلداعان ەكەن. سوندا ءمۇساپىر ساۋداگەر وياليدى:  داۋىس شىعارىپ

ەكەن، ەندى مۇنى قۇتقارايىن، بۇ دا جاراتىلىستىڭ ماقۇلىعى، مۇنىڭ جانى دا مەنىڭ جانىمداي عوي، بالكىم، ءبىر 
ر ى، قورجىنىن ءبىسەبەپت الماعان بارا جاقىن وتقا ءوزى ەكەن، بار قورجىنى ءبىر ويالپ، دەپ –، «ساۋاپ االرمىن

اعاشقا بايالپ الىپ، جىالنعا قاراتا ۇسىنا بەرەدى. سول كەزدە جىالن قورجىنعا ءتۇسىپ، ءمۇساپىر ساۋداگەردىڭ قولىنا 
 ، بيشاراەي»كەلەدى. ساۋداگەر بيشارا، قورجىندى موينىنا سالىپ، ءبىر ءورت جۇرمەيتىن تاقىر جەرگە الىپ كەلىپ: 

جىالن، ەندى ورتتەن قۇتىلدىڭ سەنىڭ جانىڭداعى مەنىڭ جانىمداي، سەنى قۇتقارعانىم ءۇشىن ءبىر جاقسىلىققا جەتەر 
 وينىنام بيشارانىڭ ساۋداگەر شىعىپ، قورجىننان جىالن سونىمەن. دەدى – «!شىق قورجىننان – دەپ، –مە ەكەنمىن، 

 :ايتتى جىالن. دەدى – «ي؟قاال مۇنىڭ جىالن، ەي»: جوالۋشى ءمۇساپىر ورالدى،
 مۇساپىرء سوندا. دەدى – بار، جاماندىق جاقسىلىققا ويتكەنى. شاعامىن ۇقپاساڭ، ونى قىالمىن، كادەمدى ساعان مەن –

 :ايتتى ساۋداگەر
 :ىايتت جىالن سوندا. دەدى – با؟ شاعاسىڭ ءۇشىن قۇتقارعانىم ولىمنەن سەنى مەن شاعاسىڭ، سەبەپتى نە –
دەگەن دەدى. وندا ساۋداگەر « جاقسىلىققا جاماندىق»ءۇشىن شاعامىن.  قۇتقارعانىڭ ولىمنەن مەنى سەن ارينە، –

 ايتتى:
. دەدى – ەس،ەم بولعان جاماندىق جاقسىلىققا ۋاقىتتا ەش بوالدى، «جاقسىلىق ءارقاشان جاقسىلىققا» جىالن، قوي، –

 :ايتتى جىالن
اڭ، ماندىق كەلۋى انىق. بۇعان رازى بولماسجا جاقسىلىققا ءارقاشاندا .كەلمەيدى جاقسىلىق جاقسىلىققا ۋاقىتتا ەش –

كەلەدى دەسە، مەن ءوز جايىما بواليىن، ەگەردە جاقسىلىققا « جاقسىلىققا جاقسىلىق»بىرەۋگە بارىپ جۇگىنەيىك. 
. بولدى رازى جۇگىنۋگە ساۋداگەر ءمۇساپىر. دەدى –جاماندىق بار دەسە، سەن رازى بول، مەن كادەمدى قىاليىن، 

ا، قورجىن قولىندا، اتى ءبىر جەردە قالدى. جۇگىنگەلى ءبىر ماقۇلىق ىزدەپ، ءمۇساپىر قاتتى قايعىرىپ موينىند جىالن
ى، دەپ، قامىعىپ، جىالپ كەلە جاتىر ەد« قىلعان ءىسىم ايداي اشىق، بار جازىعىم ولىمنەن قۇتقارعانىم»كەلە جاتتى 

ق جولىقپادى. قاتتى شارشاپ، ماڭدايىنان تەر اعىپ، ءبىر ورىك اعاشقا سۇيەنىپ جاندى نارسەدەن تۇك ءبىر ماقۇلى
مەنىڭ اتىم ارىق، ءوزىم ءمۇساپىر، جولداستارىمنان جالعىز قالدىم. مەنىڭ پۇلىم بولسا، قاالر ما »وتىرىپ جىالپ: 

 سەندە اعاشى، رىكو ەي،»: نالىپ دەپ، –، «ەدىم؟ والردان قالعان سوڭ مۇنداي بالەگە كىرىپتار بولدىم
 ءوتىنىپ دەپ –، «ستىڭ ءبىر نۋىسىڭ، مەن مىناداي ءبىر قىسىلشاڭعا ۇشىرادىم، وسىنىڭ بيلىگىن سەن قىلشىجاراتىلى
 :ايتتى كەلىپ تىلگە اعاشى ورىك عايىپتان كەيىن ودان. جىالدى

 ءمۇساپىر. دىدە – بوالدى، «جاماندىق جاقسىلىققا» كەلمەيدى، «جاقسىلىق جاقسىلىققا» ىستەرى بۇل سەندەردىڭ –
 .دەدى – كەلەدى؟ جاماندىق جاقسىلىققا سەبەپتى نە ايتپادىڭىز، تۋرا ءسىز –ساۋداگەر ايتتى: 

 .دەدى – تۇر، تىڭداپ سەن ايتايىن، كەلەتىنىن جاماندىق جاقسىلىققا مەن –
دى مجەمىسى( باقشاشى) باعبان يەم باعۋشى مەنى. ەدى بولۋشى ميۋا قانشا جىلدا مەنەن اعاشى، ورىك ءوزىم مەن –

باالسىمەن ءار جىلدا راحات كورۋشى ەدى. ەكى جىل بولدى -الىپ، ميۋاالرىمدى جەپ، كولەگەيلەپ وتىرىپ، قاتىن
 مۇنان ەندى ميۋا شىقپايتىن بولدى،»مەن قارتايىپ، قۋارىپ، ميۋا بەرە المادىم. كەشە مەنى باعۋشى باعبان كەلىپ: 

دەگەن  «بۇل جاقسىلىققا جاماندىق»كەتتى. مەن ويالدىم:  دەپ –، «ىلۋعا ءتيىس ەكەنمۇنى ەندى كەسىپ وتىن ق
وسى ەكەن. مەن بۇعان قانشا جىلدان بەرى ميۋا بەرىپ جاقسىلىق قىلىپ ەدىم، بۇل مەنى وتقا جاقپاقشى بولدى. 

اقسىلىققا ج»ەدى؟ مىنە، بۇل ءوز اجالىم جەتكەندە جىعىلىپ ولسەم بولماس پا ەدى، بۇل مەنى ازات قىلسا بولماس پا 
 موينىنداعى دەپ، جۇگىنەمىن بىرەۋگە جانە بولماي، رازى ءمۇساپىر سوندا. دەدى –« ەمەس پە؟« جاماندىق
 وتتاپ گىزو سەمىز ءبىر ۇلكەن باقتا، ءبىر جاتسا كەلە ساۋداگەر ءمۇساپىر سونان. بەردى ءجۇرىپ تاعى جانە جىالنمەن
اياق ىستەرىن بايان قىلدى. وگىز بۇالردىڭ ارىزىن -انباست ايتىپ، ارىزىن كەلىپ وگىزگە جەردە سول. ءجۇرىپتى
 «والدى؟ب جاماندىق جاقسىلىققا قااليشا»: ايتتى ساۋداگەر ءمۇساپىر. دەدى –، «جاقسىلىققا جاماندىق بار»تىڭداپ: 

 :ايتتى وگىز سوندا. دەدى –
 .دەدى –تايىن، اي جاماندىقتى جاقسىلىققا كەلگەن باسىما ءوز مەن تۇرىڭىزدار، تىڭداپ سىزدەر –
 :ايتتى وگىز سوندا. ءوتىندى دەپ – ايتىڭىز، –
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 ۇتىنءس انامنىڭ قويىپ، بايالپ موينىمنان قويماي، ەمىزگەلى مەنى زامان تۋعان. تۋدىم بولىپ بۇزاۋ انامنان مەن –
 ن كەزىمدەشىققا تانا. المادىم ەمە ەركىمشە ءسۇتىن انامنىڭ ءجۇرىپ، بايالۋدا بويىنشا رەت سول. الدى ساۋىپ

مۇرنىمدى تەستى، وكىرتىپ بورداعىمدى كەسىپ الدى. ودان ۇيرەتىپ باالسىنا ءمىندىرىپ، ءبىر تىنىم تاپتىرماستان 
ىسكە سالدى. قۇنان وگىز شىققان سوڭ قوس ايدادى. جاز قويىنا مىنگىزىپ جايالدى. وتىن ارتۋ، سۋ تارتۋ، ءبارى 

، تارى مەنسىز شىقپادى، ءىستىڭ ءبارى مەنىمەن عانا بىتەتىن بولدى. مەندە بولىپ ءبىر تىنىشتىق بەرمەدى. بيداي
لمادى، شوپ بەرىپ ەسكە ا-قىسقاسى، سول بەينەتپەن ءجۇرىپ قارتايدىم. ءبىر جىل بولدى تىم بولماسا جاقسى جەم

وڭ ايعان ستەك قۋا بەردى. ويالدىم، مەنى تۋعانىمنان ءبارى جاقسىلىق قىزمەتىمدى كورىپ ەدى، ەندى مەنى قارت
ەن، قاراشى وسى وگىزىم قانداي سەمىرگ»اياپ، بوساتار دەگەن ەدىم. كەشە مەنىڭ يەم ءبىر قاساپشىنى ەرتىپ كەلىپ: 

 جاماندىق جاقسىلىققا بۇل. ەكەن سەمىرتكەن سويعالى مەنى بايقاسام ەندى. دەدى –، «قانشا پۇل ماي بەرەدى
ەندى مەنى قارتايعاندا ازات قىلسا بولماس پا ەدى؟ مەن ءوز  ەدى، كورىپ قىزمەتىمدى سونشا مەنىڭ پە؟ ەمەس

 :ايتتى جىالن. وگىز دەدى –اجالىمنان ولسەم بولماس پا ەدى؟ 
 :ايتتى ساۋداگەر ءمۇساپىر وندا. دەدى – با؟ بولدىڭ ەندى –
ق بەرەيىن، رازىلى كەيىن سونان دەسە، كەلەدى جاماندىق جاقسىلىققا شەيىن ۇشكە جۇگىنەمىن، بىرەۋگە تاعى جوق، –
 .ەكەن جاتىر بارا ءوتىپ تۇلكى ءبىر جاتسا كەلە ساۋداگەر. كەتەدى ءجۇرىپ بىرگە دا تاعى جىالنمەن دەپ، –
 ىنانقورىققان كورىپ، ادامزاتتى تۇلكى سوندا. دەدى – بار، ارىزىمىز ءبىر ايتاتىن سىزگە ءبىزدىڭ تۇلكى، ەي، –

 ردى.بە جاۋاپ دا، شىقتى قىرعا ءبىر قاشىپ،
 .دەدى – بوالدى، بيىكتە سۇراۋشى باستا، ارىزىڭدى بەر، ايتا تۇرىپ سوالي بولسا، ارىزىڭىز –
 :ايتتى تۇلكى سوندا. دەدى – ما؟ بار جاماندىق جاقسىلىققا. اناۋ ارىزىمىز ءبىزدىڭ تۇلكى، ەي، –
 ىن بايان ەتتى. تۇلكى ايتتى:ءىس بولعان جىالنمەن اياق-باستان ساۋداگەر ۋاقىتتا سول. دەدى – تۋرالى؟ نە –
 .دەدى – ەدىڭدەر؟ پە جۇگىنىپ ەشكىمگە بۇرىن مەنەن –

 سوندا ساۋداگەر ايتتى:
 .دەدى – لەدى،كە جاماندىق جاقسىلىققا جوق، جاقسىلىق جاقسىلىققا والر جۇگىندىك، ماقۇلىققا ەكى بۇرىن سىزدەن –

بۇل جىالن ءوزى تۇسكەن قورجىنعا سيا ما »وندا تۇلكى ويعا ءتۇسىپ، قايال تۇزاعىن اشىپ، ويالپ تۇردى دا: 
 :ايتتى جىالن سوندا. دەدى –« ەكەن؟

 «اقۇلم»: جىالن. دەدى – ،«تۇسكىن قورجىنعا سەن»: ايتامىن بيلىك ءبىر مەن بولسا، والي. دەدى – سيامىن، –
سيامىن »ى. وندا تۇلكى ايتتى: تۇرد شىعارىپ باسىن دە، كىردى قورجىنعا جازىلىپ، موينىنان ساۋداگەردىڭ دەپ، –

 :ايتتى جىالن. دەدى –، «دەگەنىڭ قايسى؟ باسىڭ كورىنىپ تۇر
 سورلى ەي،»: ايتتى تۇلكى سوندا. كەتتى الىپ تۇبىنە قورجىننىڭ قايىرىپ باسىن دەپ، – سيادى، دا باسىم –

ن الدىڭعى تاسقا ۇرىپ، بالەدە الىپ، ۇستاپ مىقتاپ اۋزىنان قورجىننىڭ تۇرسىڭ، قاراپ جەتىسىپ نەگە ساۋداگەر،
 .دەدى –« قۇتىلمايسىڭ با؟

ساۋداگەر بيشارا تۇلكى ايتقان بويىنشا قورجىننىڭ اۋزىنان ۇستاپ، جىالندى تاسقا ۇرىپ ءولتىرىپ قۇتىلدى. تۇلكى 
ن قۇتقاردى. اگەردە ادىلەت قىلسا، جاقسىلىققا جاماندىق كەلۋى انىق، راس ساۋداگەردى ادىلەتپەن قۇتقارمادى، ايالمە

 :ايتتى پاتشاسى كەپتەر وندا. ءبىتىردى ءسوزىن پاتشا تىشقان دەپ، –ەدى، 
 قالدىرىپ سارايىن سەبەپتى نە كەرۋەندەر، يەسى سارايدىڭ بۇل. دەدى – ەكەن، شىن مۇنىڭ تاقسىر، راس، –

 .دەدى – بە؟ بىلەسىز ءمانىسىن مۇنىڭ كەتكەن،
بىلەمىن، كەرۋەندەردىڭ سارايدى قالدىرىپ كەتكەنىنىڭ سەبەبى بار. وسى سارايدا ءبىر »وندا تىشقان پاتشاسى ايتتى: 

كەرۋەن باسى ءبىر جاقسى ادام بار ەدى، بۇل ادامدار اس جەگەندە، بىزدەر اڭدىپ تۇرىپ، تاماقتارىن الدىنا قويعاندا 
پ، تاماق جەگىزبەي، بەيمازا قىلۋشى ەدىك. تاماقتارىڭ ارام بولدى دەپ، تاستاپ كەي ۋاقىتتاردا ونى ءبىز تىستەي قاشى

اش قالۋشى ەدى. ءبىر كۇنى باسقا جاقتان ءبىر ادام قوناققا كەلدى، بۇل ادام تاماق قىلىپ، تىشقاندار تاماققا ءتۇسىپ 
 بىرىنە ۇردى. سول كەزدە قوناق ايتتى:-كەتپەسىن دەپ، ءۇي يەسى كەرۋەن ەكى قولىن شاپاالقتاپ بىرىن

-بىرىنە ۇرعان جامان. نە سەبەپتى قولىڭىزدى بىرىن-زدىڭ جورامىز بويىنشا قولدى بىرىنءبى باسى، كەرۋەن ەي، –
 .دەدى –بىرىنە ۇردىڭىز، 

. كەتەدى ءتۇسىپ اسقا كەلىپ قاپتاپ سوالر بار، تىشقان وردالى وسىندا. ايتايىن جايىن مۇنىڭ مەيمانىم، جارايدى، –
 :ايتتى قوناق سوندا. دەدى –ى ۇردىم، قولىمد دەپ كەلمەسىن تىشقاندار ىشكەندە اس ءسىز

 ازىناسىنق قازىپ، ورداسىن جيناپ، جىگىت جەتسە كەتپەن. كەرەك بولسا قازىناسى والردىڭ بولسا، تىشقان وردالى –
 بىزدىڭء الىپ، تاۋىپ كەتپەن جيناپ، جىگىت بويىنشا ايتۋ مەيماننىڭ باسى كەرۋەن سونىمەن. دەدى – الىڭىزدار،
 تاماعىنا ءتۇسىپ، جاس باالالرىنىڭ-تۇنى اس-پ، قازىنامىزدى الدى، ءبىز بۇالرعا ەرەگىسىپ، كۇندىزبۇزى وردامىزدى
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پ ىمۇرنىن جەپ، جامان قىلدىق. سونان سوڭ كەرۋەندەر بۇل تىشقانداردى ءبىز تاۋىسا الماسپىز، بۇالر ەرەگىس-قۇالق
. ەدىد –، «ءبىزدى جامان قىلدى، بۇل جەردەن كەتەلىك دەپ، بۇل سارايدى قالدىرىپ كەتكەنىنىڭ سەبەبى سول

 قىلىپ رشىلىگىنتى وزدەرىنىڭ اياقتاپ، اڭگىمەلەرىن ايرىلىپ ەكەۋى قوشتاسىپ، پاتشاسىمەن تىشقان پاتشاسى كەپتەر
 ىشقانداردىڭت سويلەسكەنىن، تىشقاننىڭ مەن كەپتەر اياق-ستانبا قارعا كەلگەن ەرىپ كەپتەرلەرگە باياعى. بەردى كەتە
، بۇل تىشقانعا مەن دوس بواليىن»رلەردى تۇزاقتان قۇتقارعانىن، تۋ الدان كورىپ وتىرعان ەدى. قارعا ويالپ: كەپتە

 :كەلىپ اۋزىنا ءىنىنىڭ دەپ، –، «ءبىر تۇزاققا ىلىنە قالسام، بۇل تىشقاندار قۇتقارادى ەكەن
. ەدىد –« نەگە شاقىردىڭ؟»لىپ: كە شىعا تىشقان داۋسىمەن قارعانىڭ جەردە ول. دەدى –! شىق تىشقان، يا، –

 :ايتتى قارعا
 قارۋشىقۇت سەن قالسام، ءىلىنىپ تۇزاققا قاالي الدە ويتكەنى. كەلەدى بولعىم دوس سەنىمەن مەن تىشقان، ەي، –

 :ايتتى پاتشاسى تىشقان سوندا. دەدى – ەكەنسىڭ،
ەمدە سەنەن قارا ماقۇلىق جاراتقان جوق. ال مىڭ سەگىز ون. قىلسىن اۋالق ءتاڭىرىم ءجۇزىڭدى سەنىڭ قارعا، ەي، –

 وق،ج»: ايتتى قارعا سوندا. دەپ –سەنىڭ سىرتىڭنان دا ءىشىڭ قاراراق. نە سەبەپتى سەنىمەن دوس بوالمىن، 
 قانتىش وندا. دەدى – ،«كەرەك تيسە بىزگە جاردەمىڭىز ءسىزدىڭ ءارقاشان سانالمايمىن، قارا سىزگە مەن جارانىم،

 :ايتتى
 .تىكەت كىرىپ ىنىنە تىشقان دەپ، –عا، كوپ سويلەمە، ءتاڭىرىم سەنىڭ ءجۇزىڭدى اۋالق قىلسىن! قار ەي، –

ىرى ب-سول سارايدا قارعا ءبىر جىل تۇرىپ قالدى. ەرتە دە، كەشتە دە، تىشقاندار قارعانى كورە بەرگەن سوڭ، بىرىنە
 ءۇيىر بولدى. ءبىر كۇنى ءسوز اراسىندا تىشقان پاتشاسى قارعاعا ايتتى:

 جاردەم سەن مۇراتىما سول. بار مۇراتىم ءبىر مەنىڭ قارعا، ەي، –
 دەدى. قارعا ايتتى:-قىلساڭ، مەن سەنىمەن دوس بوالمىن،

 قارعا، ەي، –: ايتتى پاتشاسى تىشقان. دەدى – قىزمەتىڭىزدەمىن، تانىممەن-جان كەلسە، قولدان تاقسىر، ايتىڭىز، –
بىرىمىزدى كورە الماساق، وتىرا الماۋشى ەدىك. سول دوسىمدى -ءبىر ساعات ءبىر ەدى، بار دوستىم باقا ءبىر مەنىڭ

قاسىرەتتە قالدىق. قۇدانىڭ قۇدىرەتىمەن ورتامىزدان ءبىر ۇلكەن -كورمەگەلى، مىنە، ءتورتىنشى جىل بولدى. قايعى
تىپ، سول داريادان وتە الماي قالدىق. ەندى وتىنەمىن، سول دوسىما مەنى جەتكىزسەڭ، مەن سەنىمەن داريا اعىپ كە
 دەدى. قارعا: -دوس بوالمىن،

 لىپ،ا مىنگىزىپ قاناتىنا تىشقاندى كەيىن سودان. دەدى – االمىن، موينىما تانىممەن-جان مىندەتتى بۇل ماقۇل، –
دەم  لىپ،كە ارالعا قۇرعاق ءبىر تالىپ قاناتى كۇنى ءبىر ۇشىپ، كۇن بىرنەشە. بەردى كەتە ۇشىپ وتە داريادان قارعا

الىپ قوندى. قارعا دەم الىپ وتىرعاندا تىشقان پاتشاسى قاراسا، ارالدىڭ ار جاعىندا ءبىر كىشكەنە سۋدىڭ جانىندا 
ن سىپ، قايتادان ەستەرىبىرى كورىپ، جىالسىپ، قۇشاقتا-دوس باقاسى تۇرعان ەكەن. سول جەردە ەكى دوس ءبىرىن

 دەپ، –بىرىمىزدى كورەتىن كۇن بەر ەكەن دەسىپ، قااليشا جەتتىڭ؟ -ساۋلىقتارىن ءبىلىسىپ، ءبىر-جيىپ، امان
 :ايتتى پاتشاسى تىشقان. سۇرادى باقا پاتشاسىنان تىشقان

 :ايتتى باقا وندا. دەدى – جەتتىم، ءمىنىپ قاناتىنا قارعانىڭ بولىپ، دوس قارعامەن ءبىر –
ەمدە قارعاداي قارا جارالعان ماقۇلىق ال مىڭ سەگىز ون بولدىڭىز؟ دوس قارعامەن قااليشا ءسىز دوستىم، ەي، –

 .دەدى –جوق، قارعانىڭ سىرتىنان ءىشى قارا، 
-بىرء ەكەۋىمىز سەبەبىمەن قارعانىڭ سول بولىپ، دوس ساعىنعاندىقتان ءسىزدى دا بولسا والي ايتاسىز، راس –

اپا ز، بۇل قارعا وپاعا جقىلىپسى بەكەر سىز»ء: ايتتى باقا سوندا. دەدى – وتىرمىز، كورىسىپ كورىپ، بىرىمىزدى
قىلۋشىدان ەمەس پە؟ دوس بولعاننان كەيىن، دوس ءۇشىن دوس جانىن قيسا كەرەك. بۇل قارعا جانىن قيماق تۇرسىن، 

ءبىرى ءۇشىن ءبىرى جانىن قيعان ءبىر ءتورت دوستى قارنى اشقان كۇنى ءوزىڭدى جەپ قويادى. ءسىز ىلگەرىدە 
: ايتىپتى االسىب حاننىڭ. باقا دەدى –ەستيىن، ايتىڭىز، –تىشقان پاتشا ايتتى:  سوندا. دەدى –« ەستىمەگەنسىز بە؟

 .دەپتى – ،«سالىڭدار قورجىنعا كەلىپ الىپ ۇستاپ باقانى انا ىرىم، جاقسى دا بۇ بوالرعا جول»
سوندا جولداستارى باقانى ۇستاپ الىپ، قورجىنعا سالىپتى. مۇنى ۇيرەك كورىپ، بۇالردىڭ دوس باقاسى بولعان سوڭ 

 جايسىز بولدى، باقا دوستى حاننىڭ باالسى ۇستاپ، قورجىنعا سالىپ»كيىككە، كيىك دەرەۋ تىشقانعا حابار قىلىپتى. 
. لىستىقى كەڭەس دەپ، قىاللىق، ايال ءبىر قيىپ، ىمىزدىجان ءۇشىن بۇل جىالپ، ۇشەۋلەرى دەپ، –« الىپ كەتتى

ك بول دا، حاننىڭ باالسىنىڭ الدىنان اقساپ وتە بەر، مىنە، اقساق كيى اقساق سەن كيىك،»: ايتىپتى تىشقان سوندا
كيىك كەتىپ بارا جاتىر دەپ، قورجىندارىن تاستاپ قۋا قالسا، ۇيرەك مەنى قورجىنعا جەتكىزىپ باقسىن، مەن 

رجىندى تەسىپ، باقانى شىعارارمىن. سونان سوڭ ۇيرەك ساعان حابار قىلسىن، سەن ءوز جانىڭدى قۇتقارارسىڭ، قو
 وتە الدىنان حانزادانىڭ بولىپ، اقساق كيىك كورىپ، ماقۇل ايالنى بۇل بارشاالرى. دەپتى –، «قاشىپ كەتەرسىڭ

 قۋا يىكتىك تاستاپ، كىسەلەرىن-قورجىن دەپ، – ،«االلىق سوعىپ قۋىپ، جاتىر، كەلە كيىك اقساق مىنە،». بەرىپتى
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ىلعاننان ى. تىشقان قورجىندى قىرقىپ، باقانى قۇتقارىپتى. باقا قۇتجەتكىزىپت قورجىنعا تىشقاندى ۇيرەك سوندا. بەرىپتى
ا قاشىپ شكەيىن، ۇيرەك بارىپ كيىككە حابار بەرىپتى. كيىك باقانىڭ قۇتىلعانىن ەستىپ، ءوزىنىڭ اۋەلگى قالپىن

 قۇتىلىپ كەتە بەرىپتى.
سونداي ايالمەن باقا ءۇشىن جاندارىن اياماي، باقانى قۇتقارىپ العان. دوس بولعان سوڭ سوالرعا ۇقساپ، ءبىرى 
ءۇشىن ءبىرى جانىن اياماسا كەرەك. بۇل قارعا جانىن قيماق تۇرسىن، قارنى اشسا، وزىڭە قاس بوالدى. مۇندا وپا 

 ەكەن ام تابىالر نارسە بىرەر ەدى، اشقان بەك قارنى قارعانىڭ ۋاقىتتا سول. اياقتاپتى سوزىنء باقا دەپ –بار ما؟ 
نا قاراسا، ەش نارسە جوق، كوزى ءتۇسىپ كەتىپ، ۋاعداسى ەستەن شىعىپ، ءوزىنىڭ الىپ بارعان جاعى-جان دەپ،

 قۇتىلىپتى.دوس تىشقان پاتشاسىن باس سالىپ جەپ قويادى. باقا قاشىپ سۋعا كىرىپ كەتىپ 
 . بۇلبۇل، جارقانات جانە قاراقۇرت197

بايشەشەگى جايقالعان جالپاق ءبىر اڭعاردا تاڭدايىنان كۇي توگىلگەن ءانشى بۇلبۇل -بۇرىنعى وتكەن زاماندا گۇل
-نىۇبولىپتى. ءوز تۇقىمىنىڭ ىشىندە ودان اسقان ءانشى بولماپتى. جالپاق اڭعارداعى ورماندا، اعاشتان اعاشقا قونىپ، ك

تۇنى تىنىم تاپپاي، سايرايدى دا جۇرەدى ەكەن. مۇلگىگەن تاۋدى، قالعىعان ورماندى، شىق ورانىپ، بالبىراعان 
 گۇلدى اسەم انىمەن تەربەتىپتى. تاڭ ارايىن، كۇن شۇعىالسىن سۇلۋ انىمەن قارسى االدى ەكەن.

 بار سەن !ءوڭىر جالپاق جايناسىن داال، نسىنجاندا جايقالىپ،! اڭعارعا جالپاق شاپاعىڭدى توك! كۇن قۇدىرەتتى و، –
تا سەنىڭ ءمولدىر شۇعىالڭدا! تۇنەكتى ءتۇرىپ،  شاتتىق تا، باقىت! بار تىرلىك جەردە بار سەن! بار ءومىر جەردە

 الدىنا تاڭ ەپ،د –قاراڭعىلىقتى سەرپىلتىپ، بۇكىل الەمگە جارىق ساۋلەنى سەبەلەيتىن قۇدىرەتتى كۇن ءوزىڭسىڭ! 
 .بۇلبۇل ەكەن توگەدى جىر ساڭقىلداي

تاڭ اتىپ كەلە جاتقاندا شالقىعان اۋەن جاسىل اڭعاردىڭ ۇستىندە قالىقتايدى. سول ماڭداعى قۇستار مەن اڭدار، 
سىقىرالۋىق قاناتتى كوبەلەك، قىپشا بەل ينەلىك، گۇل شىرىنىن ىزدەگەن بال اراسى، ىزىلداعان شىركەي بۇلبۇل 

 ، كۇندەلىكتى ارەكەتىنە قۇلشىنا كىرىسەدى ەكەن.انىمەن بىرگە ويانىپ
سويتسە دە وسى اڭعارداعى ءبىر جارتاستىڭ قۋىسىن، قاراڭعى ۇڭگىردى مەكەندەيتىن ءبىر جارقانات الەمدى تەربەتكەن 
بۇلبۇل ءانىن ولەردەي جەك كورىپتى. تاڭ ساز بەرگەندە بۇلبۇل ءانى ەستىلسە بولدى، ءوزىنىڭ قاپاس ۇڭگىرىنە 

 ىپ الىپ:كىر
 .ەكەن قارعايدى ورشەلەنە دەپ، –! تىعىلسىن تاس كومەيىڭە! ءوشسىن ءۇنىڭ وشكىر، ءۇنىڭ ۋا، –

ال بۇلبۇل تاڭنىڭ نۇرىن، كۇننىڭ شاپاعىن جىرعا قوسىپ، شاتتىق ءانىن شىرقاي بەرىپتى. جارىقتان قورقاتىن 
 :جارقاناتتىڭ قولىنان نە كەلەدى، قاراڭعى ۇڭگىردىڭ تۇبىندە جاتىپ

 ڭكىلدەپ،كۇ دەپ – ۇڭگىرىمدە، مەنىڭ ءومىر قىزىق. تۇسىنبەيدى دا سونى. عوي جاقسى قۇشاعى قاراڭعىلىقتىڭ –
 ىپ وتىرا بەرىپتى.كۇيىن

 بۇلبۇل انىنەن وسىالي سىر ۇعىپتى.« جارقىرا كۇن نۇرى! جادىرا، كەڭ دۇنيە!»بۇلبۇل ءانى تىنباي: 
 .بۇلبۇل ەكەن دەيدى –! ءجۇزىن كوك باسپاسىن بۇلت! قۇرسىن قاراڭعىلىق –

 ساڭقىلداعان بۇلبۇل انىنە جالپاق اڭعارداعى بارلىق ءانشى قۇس ءۇن قوسادى ەكەن.
كۇندەردىڭ كۇنىندە جارقاناتتىڭ ۇڭگىرىنە قاراقۇرت كىرەدى دە، ەكەۋى سىرالسادى. جارقانات مۇڭىن شاعىپ، 

 قاراقۇرتقا جالىنادى:
 سەن ۇناتامىن، قاراڭعىنى مەن. قوي ەدىك دوس ەكەۋمىز – قيىلىپ، ارقاناتج دەپتى – قاراقۇرت، اينااليىن، –

. دۇنيەدە سەنىڭ ۋىڭنان شوشىمايتىن جان يەسى جوق. سەن شاقساڭ كورەسىڭ جاقسى سورعاندى قانىن بىرەۋدىڭ
 تاۋداي تۇيەنى دە قۇالتاسىڭ...

 جارقاناتتىڭ ماقتاۋىنا ەلىكتەگەن قاراقۇرت:
 :سوندا. سۇرايدى دەپ – دەيسىڭ؟ قىل نە ماعان –
ەرمەيدى. داۋسىمەن ب ۇيقى. بار بۇلبۇل زارجاق ءبىر اڭعاردا وسى. دە ءوزىڭ شىعارسىڭ جۇرگەن ەستىپ ءۇنىن –

مەزى ەتتى ابدەن. ەستىسەم، تۇال بويىم تىتىركەنەدى. قۇرتشى سونى، جويشى كوزىن! مۇلگىگەن قاراڭعىدا تىنىش 
 .جارقانات بەزىلدەپتى دەپ –ءومىر سۇرەيىكشى! 

بۇلبۇلدىڭ اسەم ءانى توپاس، قاراقۇرتتىڭ قۇالعىنا كىرىپ تە شىقپايدى ەكەن. جالىنىپ، جالبارىنىپ تۇرعان سوڭ 
 جارقاناتتىڭ تىلەگىن جەرگە تاستاماپتى.

 .بەرىپتى ۋادە دەپ، –! جويايىن كوزىن! شاعايىن –
لعا كەلىپتى. مۇنى كورىپ بۇلبۇل ويالنىپ قالىپتى. قاراقۇرتقا سودان كەيىن اعاش بۇتاعىندا سايراپ وتىرعان بۇلبۇ

 بۇرىلىپ، بىالي دەپتى:
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 –ومىر بويى جەر بەتىندەگىنىڭ بارىنە جاقسىلىق جاساپ كەلەمىن. ويالعانىم ء مەن! مەنى تىڭدا قاراقۇرت، ۋا، –
 ءبىر دا اعانس الدىندا ولەر بولسا، والي ءبىلسىن؟ كىم بە، سەنەن اجالىم. نىشانى جاقسىلىق – جىرالعانىم ىزگىلىك،
منان، ! ۇستا مەنىڭ قۇيرىعىدەيسىڭ؟ كوردىم نە ومىردەن بۇل ءجۇرىپ، تىرباڭداپ جەردە تاقىر. جاسايمىن جاقسىلىق

 مەن سەنى اسپانعا الىپ شىعىپ، مىناۋ جالپاق اڭعاردىڭ تاماشاسىن كورسەتەيىن. ومىرىڭدە ەسىڭنەن كەتپەيدى.
قاراقۇرت كەلىسەدى دە، بۇلبۇلدىڭ قۇيرىعىنا جابىسىپ وتىرىپ االدى. بۇلبۇل قاناتىن جايىپ جىبەرىپ، بيىككە بۇعان 

 سامعايدى. جالپاق اڭعاردىڭ ۇستىندە شارالپ ءجۇرىپ، تاڭ نۇرى مەن كۇن شاپاعىن انگە قوسىپ، سايراي بەرەدى.
ىبىتەدى. بالداي ءتاتتى، اسەم انگە بالقىپ وتىرعان قۇمىر بۇلبۇلدىڭ اسەم ءانى قاراقۇرتتىڭ دا تاس جۇرەگىن ج

جاسى مىل-قاراقۇرت بايقاۋسىزدا بۇلبۇلدىڭ ارقاسىنان اۋناپ كەتەدى. قۇلدىراي قۇالپ، تاسقا سوعىالدى دا، مىلجا
 شىعادى.

ۇلبۇل ر بءسويتىپ، ارامزاالردىڭ ويى ىسكە اسپاپتى. جارقانات ءوز ۇڭگىرىندە كۇڭكىلدەپ جاتا بەرىپتى. ال قۇمى 
 وسى كۇنگە دەيىن تاڭ نۇرىن، كۇن شاپاعىن جىرعا قوسىپ، تىنباي سايراپ كەلەدى ەكەن.

 . تورعاي مەن ادام198
ءبىر ساياتشى تور قۇرىپ، اڭ مەن قۇس ۇستاپ كۇن كورەدى ەكەن. ءبىر كۇنى قۇرىپ قويعان تورىنا بارماقتاي  

دان بوساتىپ االدى دا، ۋىسىنا قىسا ۇستاپ، ۇيىنە قايتادى. عانا تورعاي ءتۇسىپ قالىپتى. ساياتشى تورعايدى تور
 جولدا كەلە جاتقاندا تورعاي ادامعا جالىنادى:

عايمىن، اۋزىڭ تولىپ اسايتىن ەتىم جوق. سويۋعا جارامايمىن، قابىرعام قىلتانداي، سيراعىم تور عانا بارماقتاي مەن –
بوسقا. مەنىڭ اسپان استىندا شارىقتاي ۇشىپ ءجۇرۋىم كەرەك.  شيدەي. قاپاسقا قاماپ قويساڭ، قۇسادان ولەمىن عوي

قاناتىمدى سەرمەپ، ەركىمشە سامعاۋىم كەرەك. قويا بەرشى مەنى، جىبەرشى كەڭ دۇنيەگە. تورعايدىڭ ارمانى مەن 
 تىلەگىن قىزىق كورگەن ادام:

 وسيەتىم كىە بىلەتىن وزىم»ء: ايتىپتى تورعاي سوندا. كۇلىپ ازىلدەي دەپتى – بەرەسىڭ؟ نە جىبەرسەم بوساتىپ –
 «ۇيرەتەيىن سونى ەدى، بار
جارايدى. ءبىر »، تاڭ كورىپ. بىلمەي سەنبەسىن-سەنەر ادام دەپتى – وسيەتىڭدى، سول ۇيرەت ەندەشە ال –

سە ەاق، ايتايىن. تاعى بىرەۋىن سەن بوساتقان سوڭ، جەرگە ءتۇسىپ تۇرىپ ايتايىن. ايتپ-وسيەتىمدى قولىڭدا تۇرىپ
، «سەن قوس قولداپ، ۋىسىڭدى قىسىپ ۇستاپ تۇرعاندا، وكپەم اۋزىما تىعىلىپ، جوندەپ سويلەي دە االتىن ەمەسپىن

-پ. سونان سوڭ ادام تورعايدى ۋىسىنان بوساتىپ جىبەرىپتى. مەيلى، قينالما، ەركىن تۇرىپقينالى تورعاي دەپتى، –
 .دەپتى –اق ايتا عوي، 

 سوڭ بوسانعان ۋىسىنان ادامنىڭ تورعاي پتىدە – وسيەتىم، ءبىرىنشى –
 !وكىنبە ىسكە وتكەن –بويىن جازىپ. 

 ە!سەنب ۋاقىتتا ەش كورمەگەنگە كوزىڭمەن – وسيەتىم ەكىنشى –
 دە ىەشتەڭەن سەن جوق،. بولماي رازى ونشا ادام دەپتى –جوعى وسى ما؟ ونى ءوزىم دە بىلەمىن، -وسيەتىڭنىڭ بار

 دەيسىڭ؟ تۇسىنبەدىڭ نەنى قااليشا،. قاالدى تاڭ ادام بۇعان. تورعاي دەپتى – تۇسىنبەدىڭ،
 .كۇلىپ تورعاي دەپتى –مەنىڭ بوتەگەمدە جۇدىرىقتاي گاۋھار جاتىر ەدى، 

مۇنى ەستىگەندە ادام قارسى الدىنداعى شوپكە قونىپ وتىرعان تورعايدى ۇستاماك، بولىپ، تۇرا ۇمتىالدى. تورعاي 
جەرگە ءبىر قونىپ، ۇستاتپاي قويادى. سونان سوڭ ادام ءوزىن الداعان تورعايعا نارازىلىعىن پىر ەتىپ ۇشىپ، ءار 

 ءبىلدىرىپ:
 ادىم،سىن جوقپىن، الداعان سەنى مەن جوق، –يتىپتى. سوندا تورعاي: ا وكپە دەپ، – سوقتىڭ، الداپ مەنى سەن –
 بۇكىل ەنىڭم ويالشى، وزىڭ.ەكەنسىڭ تۇسىنبەگەن ءالى سەن وسيەتىمە ايتقان جاڭاعى مەنىڭ –. سەندىرىپ دەپتى –

 .دەپتى سيادى قاالي گاۋھار جۇدىرىقتاي وعان عانا، بارماقتاي جوعى-بار تۇرقىمنىڭ
 . قوتىر تورعاي199

بۇرىنعى كۇندە ءبىر قوتىر تورعاي بولىپتى. قوتىر تورعاي شەڭگەلگە قونىپتى. شەڭگەل قوتىرىن جۇلىپ الىپتى. 
 تورعاي:

 قاپ،»: ىستەمەسە دەگەنىن ەشكى. دەپتى – ايتارمىن، ەشكىگە ەنىس قاپ، –
 :رعايتو. دەپتى –، «رمىنجاتى الماي كۇشىكتەي وزىم»ء: ايتسا قاسقىرعا. دەپتى –، «سەنى قاسقىرعا ايتارمىن

 بايدىڭ. دەپتى –،«قاپ، سەنى بايدىڭ جىلقىشىسىنا ايتام»
 سونى ويىپ،س بيە»: باي. ايتىپتى بايعا تۇرعان بارىپ، ونى. دەپتى –، «جىلقى باعا الماي ءجۇرمىن»جىلقىشىسى: 

ىن قازا »ەپتى. تىشقان: ءد – ،«ايتامىن تىشقانعا تەسەتىن قابىڭ سەنى قاپ،». دەپتى – ،«جاتىرمىن جۇمىستاپ
 .دەپتى –، «الماي جاتىرمىن
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 ەشەڭەش سەنى قاپ». دەپتى – ،«ءجۇرمىن الماي جايا بۇزاۋ»: باالالر. دەپتى – ،«ايتامىن باالالرعا سەنى قاپ،» –
 ۇيىنعاق. دەپتى – ،«ايتام قۇيىنعا سەنى». دەپتى – ،«ءجۇرمىن الماي توقي ورمەك»: شەشەسى. دەپتى – ،«ايتام

ايتسا، قۇيىن ورمەكتى ءۇزىپتى. ورمەكشى قاتىن باالنى ۇرىپتى. باال تىشقاندى ۇرىپتى. تىشقان قاپتى تەسىپتى. باي 
جىلقىشىسىن ۇرىپتى. جىلقىشى قاسقىردى سوعىپتى. سونان بارىپ قاسقىر ەشكىنى تااليدى، ەشكى شەڭگەلدى جەگەن 

 ەكەن.
 . قارعا مەن تۇلكى200

ىپ اققان وزەننىڭ جاعاسىندا اۋىل وتىرادى ەكەن. اۋىلدا ءبىر اڭقاۋ كەمپىر بار. ول كۇندە قالىڭ ورماندا قاق جار
ىرىمشىك قايناتىپ ءۇيىنىڭ توبەسىنە جايىپ قويادى، كەشكە االردا ازايىپ قاالدى. كەمپىر ونى كۇن كوزىنەن قۇرىسقان 

 عوي دەپ جۇرە بەرەدى.
ا سالعان اال قارعا ەكەن. ول كەمپىردىڭ اڭقاۋلىعىن پايداالنىپ ءوزى شىنىندا، بۇل ىرىمشىكتى ۇراليتىن ورمانعا ۇي

 ابدەن تويىپ، باالالرىنا دا اال كەلىپ جۇرەتىن بولىپتى.
ءبىر كۇنى بۇرىنعى داعدىسى بويىنشا ىرىمشىكتى جەپ تويعاننان ارتىعىن ۇيىنە اال قايتادى. باالالرىن تويعىزىپ  

ىرىمشىگىن جەپ قويۋدى دا، جوق ۇنەم قىلۋدى دا شەشە قويماي، ويالنىپ بولعان سوڭ ارتىلعان ءبىر ءتۇيىر 
وتىرعاندا، ورمان كەزىپ جۇرگەن قۋ تۇلكى كورەدى. ونىڭ كوزى جايناپ، اۋزىنان سىلەكەيى شۇبىرىپ اعاشتى ايناال 

 ويالپ امال تابادى.-بەرەدى. باسىنا شىعۋعا دارمەنى جوق. اقىرىندا ول ويالپ
ەرىتىپ، جۇرەگىن جۇمساتىپ ماقتايىن، سول كەزدە ول ءبىر دىبىس بەرەر. ەگەر دە دىبىس  بويىن قارعانىڭ –

 ەسەپكە دەپ –شىعارسا اۋزىن اشادى. اۋزى اشىلسا، ىرىمشىكتەن ايرىالدى. مەنىڭ اش قۇرساعىما تاماق بارادى، 
 .باستايدى ماقتاي رەتپەن سول. االدى

-ەنەن سۇلۋ بار ما ەكەن؟ ماڭدايىڭ جالتىر قارا، ءىشىڭ تولعان اقىلس رداقۇستا جۇزىندەگى دۇنيە اي،-شىركىن –
سارا. قاناتتارىڭ گاۋھارداي جارقىرايدى، ەكى كوزىڭ تاناداي جالتىرايدى. بارلىق سۇلۋلىق ءبىر ءوزىڭنىڭ بويىڭا 

وڭ سونى ەستىگەن سقاالي ۇيلەسىپ، قاالي جاراسىپ بىتكەن؟ ءۇمىت سيپاتىڭا قاراي داۋسىڭ دا تاماشا دەسەدى. 
ادەيى ىزدەپ، الىستان كەلىپ تۇرمىن. ەستىگەندە قۇالعىم تويىپ ەدى، كورگەن سوڭ كوزىم تويىپ تۇر. نەشە كۇن 

 –ساپار شەگىپ كەلگەن بەينەتىم ورنىنا تۇردى. ەندى جارقىنىم، ماعان ءۇنىڭدى ەسىتتىر. ومىردە ارمانسىز بواليىن، 
 .جالىنادى دەپ

ماقتاۋىنا كوڭىلى وسەدى. مەيلىنشە شات بولىپ ماساتتانادى. ءسويتىپ، بۇل بايعۇستىڭ ساعىن  قارعانىڭ تۇلكىنىڭ
« قارق»سىندىرىپ، جۇدەتىپ قايتارمايىن، ادەيلەپ كەلگەن سوڭ رازى ەتىپ قايتارايىن دەپ بارلىعىنشا جاعىن كەرىپ 

 ىرىمشىكتى قاعىپ سالىپ:ەتەدى. سول كەزدە ىرىمشىك اۋزىنان جەرگە ءتۇسىپ كەتكەن ەكەن. تۇلكى 
 .پتىبەرى جۇرە جورتىپ دەپ، – ەكەن، ءتاتتى ىرىمشىگىڭ اششى، داۋسىڭ. دەگەن – ،«دامىنەن داۋلەتتىنىڭ» –
 .بار ماتەلدەر دەگەن – ،«ەكەن قارعاداي اال اڭقاۋلىعىڭ» ،«قاراقتايدى اڭقاۋدى –اڭقاۋ »

 . ۇالر مەن قارعا201
ارسا جارتاستىڭ قۋىسىن قارا قارعا مەكەندەپتى. ودان جوعارى -ءبىر تاۋدىڭ شاعىل تاستى بوكتەرىندەگى ارسا 

ۇرىپتى. كەلىس جاساپ ءج-بىرىنە بارىس-كوگالدى جەردى ۇالر جايالپتى. بۇالر كورشى بولعان سوڭ، كوپكە دەيىن بىر
سوز تۋىنداپ، ءبىر كۇنى ەكەۋى ءوز ارتىقشىلىقتارىن -ۇزاق اڭگىمەلەسەدى ەكەن. سودان سوڭ سوزدەن-ەكەۋى ۇزاق

 ايتىپ، ماقتانا باستايدى. ماقتان تاالسقا اۋىسادى.
اقىرى ەكەۋى كىمنىڭ كۇشتى، كىمنىڭ ءالسىز ەكەنىن سىناپ كورۋدىڭ امالىن ويالسادى. ءسويتىپ، ۇالر مەن قارعا 

 ويىسادى: جىققانى جىعىلعانىن جەۋگە ءتيىس.بىرى بىالي شارت ق-كۇرەسىپ، كۇش سىناسۋعا كەلىسەدى. بىرىنە
ىس بىرى اال المايدى. ارپال-وسىاليشا، ەرەگىسكەن ەكى قۇس الىسا كەتەدى. ءارى ىرعاسىپ، بەرى ىرعاسىپ، ءبىرىن

تالىپ، بارىن -جەتى كۇن، جەتى تۇنگە سوزىلىپتى. ەشقايسىسى جىعىلماپتى. سەگىزىنشى كۇنى ساسكە كەزىندە ءولىپ
 ان قارعا ءسۇرىنىپ كەتكەن ۇالردى باسىپ قالىپتى. كەۋدەسىنە ءمىنىپ االدى دا:سالىپ تۇرع

 :قوقيالنىپ دەپتى –! جەيمىن سەنى مەن ەندى –
 ىقتىڭ،ج – سەن دۇرىس، –. قايسارالنىپ دەپتى –ەي، قارعا، سەرتتەن تاياتىن ءوزىڭ، مەن ەمەسپىن، »سوندا ۇالر: 

 «.ورىندا ءوتىنىشىمدى ءبىر ءبىراق. حاقىلىسىڭ جەۋگە مەنى ەندى سەن. جىعىلدىم – مەن
 قارعا سىرالس، تاتۋ كورشىسىنىڭ كوڭىلىن قيماي:

 .دەپتى – ەندەشە، ايت تىلەگىڭدى الدىنداعى ولەر. ەمەسپىن تاسباۋىر دە مەن –
 سوندا ۇالر اقتىق ءوتىنىشىن ايتىپتى:

 پا؟ راس بەرەسىڭ، شوقي تالعاماي ءبارىن جاتقاننىڭ جەرگە سەن قارعا، –
 .مويىنداپ قارعا دەپتى –كەرەك قوي،  شوقۋ سوڭ، ىزدەگەن تاماق –
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 ىمداقالپ تازا سول مەنى. تازا قاردان اق، سۇتتەن ەتىم مەنىڭ. باتپان بەس كىرى تۇمسىعىڭنىڭ سودان دەمەك، –
 تازاالپ پ،جۋى تۇمسىعىڭدى دا، بار باسىنا بۇالق سوندىقتان. كەتپەيدى ءدامى ەتىمنىڭ اۋزىڭنان ءومىرباقي جەسەڭ،

 .كەل
ۇالردىڭ بۇل ءوتىنىشىن قارعا ماقۇل كورەدى دە، ۇشا جونەلەدى. سونان ءوزى سۋ ءىشىپ جۇرەتىن جىڭىشكە بۇالققا 
بارادى. كوزدەي عانا جىلىپ اققان سۋدىڭ جاعاسىندا وتىرىپ، الدىمەن ءوزىنىڭ ءشولىن قاندىرىپ الماق بوالدى دا، 

تۇنى الىسىپ، ابدەن قاتاالپ قالعان ەكەن، بۇالقتىڭ بارماقتاي كوزىنەن جىلتىلداپ -استايدى. كۇنىسۋدى سىمىرە ب
شىعىپ جاتاتىن سۋ تاۋسىلىپ، سۋالىپ قاالدى. قارعانىڭ تۇمسىعى قارا باتپاققا باتىپ كەتەدى دە، بۇرىنعىدان بەتەر 

 ساالنى كەزەدى. اقىرى-تاۋدى اسىپ، ساي-اۋدانبىلعانادى. ەندى ەركىن جۋىناتىن ۇلكەن سۋ ىزدەپ تابۋ ءۇشىن ت
تۇبىندە ءمولدىر سۋى مولتىلدەپ تۇرعان ءبىر قۇدىققا تاپ بوالدى. قۇدىقتىڭ مولدىرەگەن تۇنىق سۋىنا قىزىعادى. 

 ودان سۋدى قاالي االرىن بىلمەي، باسى قاتادى، ەشبىر امالىن تاپپايدى. سودان قۇدىققا ءوتىنىش ايتادى:
 عىمدى جۋايىن دا، ۇالردىڭ ءتاتتى ەتىنە ءبىر تويايىن.تۇمسى ونىمەن. بەرشى سۋىڭنان ءمولدىر مىنا م،دوسى قۇدىق –

 قارق كۇلەدى:-بۇعان قۇدىق قارق
 وتكەن اليبى-والي. وتىرمىن ساقتاپ ءۇشىن قاندىرۋ سۋسىنىن سۋساعانداردىڭ شولدەپ، ىستىقتا سۋدى بۇل مەن –

ەر كەرەك ڭا كونە المايمىن. ەگبىلعاۋى باتىرىپ تۇمسىعىڭدى الس سەنىڭ. باسادى ءشولىن ءىشىپ، سونى جوالۋشىالر
 بولسا، بار دا شەلەك تاۋىپ كەل. سوعان قۇيىپ بەرەيىن.

قارعا شەلەكتى قايدان االرىن بىلمەي، ويالنىپ تۇرادى دا، تاۋەكەل دەپ، ۇشا جونەلەدى. كۇنى بويى جەرگە قونباي 
ا كەلەدى. اۋىل ءۇستىن اينالىپ ءبىراز ۇشادى. ءبىر كەزدە كۇرەسىندە جاتقان ءتۇبى قالىقتاپ ءجۇرىپ ءبىر اۋىلع

 تەسىك كوزەگە كوزى ءتۇسىپتى. قۋانىپ كەتىپ، كوزەنىڭ قاسىنا بارىپ قونادى. وتىرا سالىپ:
 ءتاتتى ڭۇالردى دا، جۋايىن تۇمسىعىمدى قۇيىپ سۋىن قۇدىقتىڭ ساعان. الشى ءتىلىمدى جولعا ءبىر دوسىم كوزە، –

 .قيىلىپتى دەپ – تويايىن، ءبىر ەتىنە
 ءتۇبى تەسىك كوزە ورنىنان ازەر تۇرادى دا: 
 وي،-اقىل كۇش، تاالي دا ماعان –. بۋلىعىپ اشۋعا دەيدى – مازاقتاما، دەپ ەكەن جاتىر كۇرەسىندە مەنى سەن –

 !جۇمسالعان ونەر
 شوشىپ كەتكەن قارعا:

 دى.ايتا سىرىن بارلىق دەپ –! قاجەتسىڭ وتە ماعان سەن. جوق تۇرعانىم مازاقتاپ مەن –
 قارعانىڭ مۇڭىن ەستىپ، كوزەنىڭ جانى اشيدى:

 ودان. ىتەب تەسىگىمدى دا، جاما ءتۇبىمدى مەنىڭ سوڭ سونان. يلە بالشىق اكەلىپ، تاۋىپ توپىراق ساعىز ەندەشە، –
 .بەرىپتى كەڭەس دەپ – ال، قۇيىپ سۋ بارىپ، قۇدىققا كەيىن
 تىرىلەرىنە قاراماي، ساعىز توپىراقتى ىزدەيدى. ونى ءبىر ادىردان تابادى دا، قاسىنا جۇگىنىپ وتىرا قاالدى.-ولەرقارعا 

 الىپ، ۋس قۇدىقتان سوڭ بۇتىندەگەن. جامايمىن ءتۇبىن كوزەنىڭ ونىمەن. بەرشى توپىراعىڭنان ساعىز، دوسىم –
 .تويايىن ءبىر ەتىنە ۇالردىڭ دا، جۋايىن تۇمسىعىمدى

. اسايدىج كوزە ادام كوپ مەنەن –ىز توپىراق سازارا قىرىستانىپ. ساع دەپتى – جوق، بالشىعىم بەرەر تىلەنشىگە –
 وزىڭء اكەلىپ، تاۋىپ ءمۇيىزىن كيىكتىڭ بولسا، قاجەت وتە جالدا-الدا. االدى قازىپ وزدەرى توگىپ، تەرىن ماڭداي
 !ال قازىپ

تىپ، اق قويا سااليىن دەسە، ۇالر ەتىنىڭ تاتتىلىگى قۇلقىنىن قىشى-قيناالدى. وسىمەنقارعانىڭ امالى تاۋسىلىپ، قاتتى 
وڭەشىن جىبىرالتادى. سودان كەيىن تاۋەكەلگە بەل بايالپ، تاعى دا قۇلشىنا قانات قاعىپ، الەمدى شارالپ ءجۇرىپ، 

االقتاپ قاسىنا جەتىپ بارادى. جالپاق داالدا قوس قۇرااليىن ەرتىپ، جايىلىپ جۇرگەن كيىككە كەزدەسەدى. قالب
 جالىنىشتى كەيىپپەن:

 دەلگەنبۇتىن. جامايمىن كوزەنى الىپ، قازىپ توپىراقتى ساعىز ونىمەن. بەرشى ءمۇيىزىڭدى ماعان دوسىم، كيىك –
. ىپتىءوتىن دەپ – تويايىن، ءبىر ەتىنە ءتاتتى ۇالردىڭ دا، جۋايىن تۇمسىعىمدى تارتىپ، سۋ قۇدىقتان كوزەمەن
 ى اشيدى دا، ءوزىنىڭ اقىلىن ايتادى:جان ەلجىرەپ، جۇرەگى كيىكتىڭ ۇنىنە جالىنىشتى قارعانىڭ

قاتەردىڭ ورتاسىندا ءومىر سۇرەمىن. ونىڭ ۇستىنە، مىنە، -اي... مەن مىنا ءشول داالدا ىلعي قاۋىپ-اي، قارعا-ء 
سوندىقتان ءمۇيىزىم باالالرىمدى  كورىپ تۇرسىڭ، باالالرىم دا جاس، ءوز كۇندەرىن وزدەرى كورە المايدى.

جىرتقىشتاردان قورعاۋ ءۇشىن وزىمە دە كەرەك. االيدا سەن سونشاما شالعايدان ادەيى ىزدەپ كەلگەن ەكەنسىڭ، 
مەسەلىڭدى قايتارمايمىن، بەرەيىن. ول ءۇشىن سەن مەنىڭ ءمۇيىزىم قايتا ءوسىپ جەتىلگەنشە باالالرىما جاتىپ جەيتىن 

 ءشوپ جيناپ بەر.
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قارعا ءىستىڭ بارعان سايىن قيىنداپ بارا جاتقانىنا كۇيىنسە دە، ۇالردىڭ ءتاتتى ەتىن ويالعاندا تاڭدايى جىبىرالپ، 
ەرىكسىز تامساندى. باسقا امالى بولماعان سوڭ، قايعىسىن باسىپ، ءارى قاراي ساپار شەگەدى. بىرنەشە كۇن جەرگە 

دىر تاۋعا جەتەدى. ەتەگىنە قونىپ، دەمىن العان سوڭ، تاۋعا مۇڭىن قونباي ۇشىپ، كوگاراي شالعىنى جايقالعان كوگىل
 شاعادى.

 كوزەنىڭ ازىپ،ق توپىراقتى ساعىز الىپ، ءمۇيىزىن كيىكتىڭ. بەرەيىن اپارىپ كيىككە ءشوبىڭدى سەنىڭ دوسىم، تاۋ –
 .تويايىن ىرءب ەتىنە ءتاتتى ۇالردىڭ جۋىپ، تۇمسىعىمدى سۋمەن سول قۇيايىن، سۋىن قۇدىقتىڭ دا، جامايىن ءتۇبىن

 قالىڭ ءشوبى تولقىنداي شيراتىلعان تاۋ قارعانىڭ زارىن ەستىگەن سوڭ:
 انالىست. توگەدى تەر ەتەدى، ەڭبەك. االدى ورىپ قولىمەن ءوز باالسى ادام بەرەمىن؟ قاالي ساعان مەن ءشوپتى –

 ىدەپت – عوي، اال ورىپ قاالعانىڭشا دە، اكەل تاۋىپ وراق بولسا، قاجەت قاتتى ەگەر ەكەنسىڭ، كەلگەن ىزدەپ
 .بەرىپ ىرزالىعىن

ەلدى شارالپ ءجۇرىپ، -وراق تاۋىپ كەلۋدەن باسقا امالى بولماعان سوڭ، وراق ىزدەپ قارعا تاعى دا ۇشىپتى. ەل
 ەگىن ورىپ جاتقان ءبىر وراقتىڭ ۇستىنەن ءتۇسىپتى. قۋانىپ كەتكەن قارعا:

ككە اپارىپ كيى ءشوپتى سول. االيىنشى ورىپ ءشوپ سەنىمەن –. ءوتىنىشىن پتىايتى قيىال دەپ – دوسىم، وراق –
بەرەيىن. كيىكتىڭ ءمۇيىزىن الىپ، ساعىز توپىراق قازايىن. ونىمەن كوزەنىڭ ءتۇبىن جاماپ، قۇدىقتان سۋ االيىن دا، 

 تۇمسىعىمدى جۋىپ، ۇالردىڭ ءتاتتى ەتىنە ءبىر تويايىن!
 وراق بوال قالعانىم وزدىگىمنەن مەن –. تۇرىپ بۇكىرەيتىپ بەلىن وراق دەپتى – تىڭدا، مەنى اي،-قارعام ەي، –

جوق. مەنىڭ تەمىرىمدى ۇستا وتقا سالىپ قىزدىرعان، شوق بالعامەن سوعىپ شىڭداعان. سۋعا سالىپ پىسىرگەن، 
پ ىپ، جاڭا وراق سوقتىرىماڭداي تەرىن سورعاالتىپ، وسى حالگە جەتكىزگەن. سول ۇستاعا بار دا، تىلەگىڭدى ايت

 ال. مۇندا ءوزىمنىڭ دە اتقاراتىن جۇمىسىم باسىمنان اسىپ جاتىر. تىلەگىڭدى ورىنداي المايمىن، رەنجىمە!
قارعا ەندى ۇالرمەن كۇرەسىپ، ءوزىنىڭ جىققانىنا قىنجىلىپتى. ەگەر ۇالر جىقسا عوي، بۇل ازاپتى سول شەگەر مە 

ويالپ، قارعا اقىرى ۇستانىڭ دۇكەنىنە بارادى. ۇستاعا شەككەن ازابىن ايتىپ، زار  ەدى، قايتەر ەدى. ارى ويالپ، بەرى
 ەڭىرەيدى. قارعانىڭ كورگەن ازابىن ەستىگەن سوڭ، ۇستانىڭ وعان جانى اشيدى. سونان سوڭ ۇستا:

 نىنگەبىل ءوز قۋانىپ، سوزىنە ۇستانىڭ قارعا. سۇرايدى دەپ – كەتەسىڭ؟ الىپ قاالي بەرسەم، سوعىپ وراق –
 .ايتادى

 ...عوي االمىن قىستىرىپ اياعىما –
. كوتەرىپ كەتۋگە ءالىڭ جەتپەيدى، جەرگە قۇالپ تۇسەدى. شەڭگەلدەپ ۇستاپ جۇرەتىن قاۋقار بولمايدى ول –

 سەندە جوق. قۇالتىپ الساڭ، جەرگە ءتۇسىپ، بىرەۋدى جازىم ەتەرسىڭ.
 .ىنتىعىپ كەتۋگە الىپ وراقتى قارعا دەپتى – سال، ىلە موينىما ەندەشە –
ستا قارعانىڭ موينىنا قىلپ ەتسە قىل قياتىن وتكىر وراقتى ءىلىپ ۇ كۇلگەن دەپ – بولسىن، قاالعانىڭ جارايدى –

 بەرەدى.
ەندى بارلىق ماقساتى ورىنداالتىنىنا ماسايراعان قارعا قۋانىشى قوينىنا سىيماي، وتىرعان جەرىنەن ۇمسىنا ۇمتىلىپ، 

 ەردەن قارىستاي كوتەرىلە بەرگەندە، الماستاي وتكىر وراق قارعانىڭ موينىن قىرقىپ ءتۇسىپتى.كوككە شاپشيدى. ج
 .كورگەندەر مۇنى دەپتى –، «اقىلسىزدىڭ ىستەگەن ءىسىنىڭ اقىرى ءوزىن كورگە جىعادى»

 . ەكى قاز، ءبىر باقا 202
كۇنىندە ءبىر كولشىككە كەلىپ قونادى. ول ەرتەگى زاماندا ەكى قاز سۋ تابا الماي ءجۇرىپ، ىستىق شىلدەنىڭ 

كولشىكتى كوپتەن بەرى مەكەن ەتىپ جۇرگەن ءبىر باقا بار ەدى. ەكى قازدى قورقىلداپ جوالتپاي، كولشىگىن 
 قىزعانىپ، ەكى قازعا سۋ ىشكىزبەدى. ەكى قاز جالىندى. جالىنسا دا باقا:

 يداقا جوق، قۇيرىعىم قانات، بيشارا مەن ەسىزدەر،كەت ۇشىپ سىزدەر تاۋسىالدى، قۇرىپ كولشىك ازعانا بۇل –
 دار ايتادى:قاز. دەيدى – بارامىن،

 قابىلداپ، اقاب. دەيدى – جەتكىزەلىك، كولگە جاقسى ءبىر ۇشىپ، الىپ ءبىز ءسىزدى قۇرىسا، كولشىك وسى دە اگەر –
 ەكى .كەتەدى ساسىپ سۋى قالعان سۋالىپ، كول ازعانا كۇن ءبىر كۇندەردە. بەرەدى جۇرە ءبىر شارتتاسىپ، ۇشەۋى

 ايقۇالشت ءبىر. ماقۇلدادى باقا مۇنى. دەيدى –، «جاقسى سۋعا جەتەلى ءبىر كەتەلى،»: باقاعا بويىنشا ۋادە قاز
 :تىستەتىپ ورتاسىنان ءدال باقاعا كەلىپ، الىپ اعاشتى ۇزىن

 ستاپ،ۇ مىقتاپ اياعىمەن شەتىنەن ەكى اعاشتىڭ قاز ەكى. دەدى – بەر، تۇرا قاراستىرىپ جاعىڭدى اشپا، اۋزىڭدى –
كوكتىڭ ۇستىنە شىققانعا كوتەرىلىپ، كوڭىلى ءوسىپ، جەردەگى باقاالردان ءوزىن  باقا. ۇشتى الىپ اسپانعا باقانى

جوعارى دارەجەلى دەپ ماستاندى. ءسويتىپ، اسپاندا بارا جاتىپ، ءبىر ۇلكەن شاھاردىڭ ۇستىنە كەلىپ ەدى، شاھار 
 كوككە قاراپ قايران قالدى:حالقى 
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 ىڭجۇرتت. دەدى –، «باقا ەمەس باسقا زات»ەدى. بىرەۋلەر: د «باقا قاسيەتتى»: بىرەۋلەر. دەپ – زات؟ نە بۇل –
 تۇرعان پتاڭقالى دەپ، – ،«بولماس كەتكەنىم بىلدىرمەي ايتپاي، اتىمدى»: ماقتانىپ باقا سوڭ، ەستىگەن سارىنىن

 .ەلگە
وعىپ، س سۇزە اينالىپ، شىر قۇلديالپ قاراي جەرگە بوساپ، اعاشتان اشقاندا اۋزىن دەپ، –! باقامىن – مەن –

دالباڭداپ كەلىپ ات بازاردىڭ ورتاسىنا تارس ەتىپ تۇسكەندە، جارىستىرىپ بازارعا سالىپ جۇرگەن اتتار باقانىڭ 
 كەتە ىپۇش بەتىمەن ءوز دەپ، –« اقىماققا جاقسىلىق ەتىپ بولماس!»بەلىن باسىپ، ءولتىرىپ كەتتى. ەكى قاز: 

ەلىنەن جوعارى دارەجە كورسە، مەنمەندىك پىكىر االدى، وزىنەن  ۇقساس باقاعا ازاماتتار، ءبىر ءباز مىنە،. بەردى
باسقانى ءپاس تۇتادى. ول اسىلىق، ول ادامدى ناداندىققا ۇشىراتادى. تۇبىندە باقا قۇساپ، دۇشپاننىڭ اياعىنىڭ استىنا 

 تۇسەدى.
 رالى اباي ايتتى دەگەن ءبىر ءسوز دالەل ەدى:بۇل تۋ

 جاماندار ىستەمەيدى ءادىل ەڭبەك،
 ۇرلىق، قۋلىق قىلعانعا قاعار كۇلمەك.
 ارامدىقتان جاماندىق تاپپاي قالماس،

 مىڭ كۇن تۇرسا، ءبىر كۇنى سىنار شولمەك.
 . ءپىلدىڭ ءىسى تىشقانعا ءتۇسىپتى203

پتى. تاتتى دوس بولىپ ءوتى-رماندى وڭىردە ءپىل مەن تىشقان كورشى ءارى ءتاتۋبۇرىنعى زاماندا اسقار تاۋلى، نۋلى و
ءبىراق دوستىقتارى كوپ ۇزاماي بۇزىال باستاپتى. ءپىل ءوزىنىڭ الىپ تۇلعاسىنا قاراپ، كىشكەنتاي تىشقاندى 

ورايىن »ىشقان لگەن تالىمسىنبايتىن بولىپتى، ءتىپتى ونىمەن بىرگە ءجۇرۋدى ار كورىپتى. ءپىلدىڭ بۇل نيەتىن بى
دەپ ابدەن ءتىسىن باسادى. ءپىل مەن تىشقان وسىنداي كۇرەڭ قاباقتاسىپ « تاۋىپ سازايىڭدى ءبىر تارتتىرامىن

جۇرگەندە ارىستان قىزىن ۇزاتاتىن بولىپ، ءپىلدى تويعا شاقىرىپتى. ءپىل تويعا اتتانعاندا تىشقان دا ەرە جۇرەدى. 
تاپ بەرىپ قۋااليدى. ارباڭداپ جۇرگەن ءپىلدىڭ ابايسىزدىعىندا تىشقان -وعان تاپبويىن قىزعانىش كەرنەگەن ءپىل 
بەرلى -ەتىپ كىرىپ، كەتەدى. تاناۋعا كىرگەن ول تىنىش جاتسىن با، ارلى« سىپ»ونىڭ قۇالشتاي ۇزىن تاناۋىنا 

ۇرىنعىدان ارمەن دەپ زەكيدى ءپىل. تىشقان ەرەگەسە ءتۇسىپ، ب« شىق»جۇگىرىپ ونىڭ مازاسىن ابدەن االدى. 
 جىبىرالتا تىرنااليدى. اقىرى ءپىل:

 تىشقان ناعا سوندا. جالىنىپتى دەپ –تاتتى وتەيىك، ايتقانىڭا كونەيىن -شىقساڭ، ءتاتۋ تاناۋىمنان! اي-اعاتاي –
 ءتامسىل دەگەن «ءتۇسىپتى تىشقانعا ءىسى پىلدىڭ»ء. كەتەدى كىرىپ ىنىنە ەتىپ سىپ شىعىپ، تاناۋىنان ءپىلدىڭ
تىن ابانىمەن باسىپ تۇرىپ االت اۋزىن ونىڭ كورسە، ءىنىن تىشقاننىڭ باستاپ وسىدان ءپىل. كەرەك قالسا وسىدان

بولعان ەكەن. ءپىلدىڭ وسى ەرەكشەلىگىنە قانىق ادامدار اساۋ ءپىلدى ۇيرەتكەندە الدىمەن جەرگە ءتورت قازىق 
ا اكەلىپ باياليتىن كورىنەدى. ءپىل قازىقتىڭ ورىنىن قاعىپ، ونى سۋىرىپ االدى ەكەن دە، اساۋ ءپىلدى سول اراع

 تىشقاننىڭ ءىنى دەپ تابانىمەن باسىپ تۇرعاندا ادام وعان جۇگىن ارتىپ االدى ەكەن دەيدى.
 . ءپىل مەن مايمىل204

 ىبىرى سىبايالس بوپ قاتار جۇرگەن ءپىل مەن مايمىل ءبىر كۇنى ءوز بويالرىنداع-نۋ ورماندى مەكەندەپ، بىرىمەن
 ارتىقشىلىقتارىن ايتىسىپ وتىرىپ، داۋالسىپ قالىپتى.

 ولساب اعاشتى جۋان قانداي عوي، بار اشۋالنسام –. ءپىل ماقتانىپتى دەپ –. كۇشىم دە كوپ، تاۋداي بويىم مەنىڭ –
 !..جوق سەندە قايرات ونداي. تاستايمىن قوپارىپ تامىرىمەن دا
 ىنىستىڭج نۋ ىرعىپ، اعاشقا-اعاشتان –. مايمىل تاالسىپتى دەپ – المايدى، بوال بوگەت ەشتەڭە ەپتىمىن، مەن ال –

 ىرعاناپ جۇرە بەرەمىن.س اراسىمەن
وسىاليشا ءپىل مەن مايمىل ءوز بويالرىنداعى ارتىقشىلىقتارىن ايتىپ، ۇزاق تاالسىپتى. ءبىرىنىڭ ايتقانىنا ءبىرى كونبەپتى. 

ان سوڭ بۇل داۋالرى تۋرالى بىرەۋدىڭ بيلىگىن ەستىگىلەرى كەلەدى. وزدەرى ءبىر بىتىمگە كەلىسە الماپتى. سون
 ءسويتىپ، ەكەۋى جۋان ەمەن ءدىنىنىڭ قۋىسىندا وتىرعان ۇكىگە بارىپتى:

 ەكەۋمىزدىڭ مايمىل مىنا –. تۇرىپ سوزىپ جوعارى تۇمسىعىن ۇزىن ءپىل دەپتى – اقىلگويى، ورماننىڭ و، –
 !ايتشى تورەلىك ءوزىڭ تاالسىمىزعا

 .ۇكى سۇراپتى دەپ – جۇرسىڭدەر؟ تاالسىپ جايىندا نە –
 سول كەزدە جىپىلداعان مايمىل ءسوزدى ءىلىپ اكەتەدى:

 بە؟ ۇستەم ەپشىلدىك نەمەسە بە، ۇستەم قايرات-كۇش بەرشى، ايرىپ انىعىن! اقىلگويىمىز ءبىزدىڭ و، –
نىپ تاالسقاندارىنىڭ سىرىن تۇسىنەدى دە، ويالمۇنى ەستىگەننەن كەيىن ۇكى ەندى ءپىل مەن مايمىلدىڭ نە سەبەپتى 

 قاالدى. ءپىل دە كۇجىلدەي وتىنەدى:
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 سونى ايىرىپ بەر بىزگە! –
 .ۇكى دەپتى – ايتامىن، كەيىن سودان كەسىمىن. كەرەك كورۋىم سىناپ ۇستىندە ءىس مەنىڭ مۇنى –
 .سۇراسادى دەپ – سىناماقسىڭ؟ قاالي –

 دا، ازدان سوڭ قاالي سىنايتىن شارتىن تۇسىندىرەدى:كەزەك قارايدى -ۇكى ەكەۋىن كەزەك
ڭدەر. قالىڭ اعاشتىڭ اراسىندا بيىك وسكەن ءبىر ءتۇپ الما اعاشى بار. ءقازىر جەمىسى وتى بەتىنە ارعى وزەننىڭ مىنا –

ول سۋىلجىپ ءپىسىپ تۇر. ەكەۋىڭ دە وزەننەن ءوتىپ بارىپ، سول الما اعاشىنىڭ الماسىنان الىپ كەلىڭدەر. مەن 
 الماعا قاراپ وتىرىپ، وزدەرىڭ قاالعان تورەلىكتى ايتامىن.

-ءپىل مەن مايمىل الما الىپ كەلۋ ءۇشىن وزەنگە قاراي بەتتەيدى. كەلسە، وزەن ارناسىنا سىيماي، لىقى تولىپ، استان 
 كەزدە: دى. سولكەستەن بوپ اعىپ جاتىر ەكەن. وزەننەن وتە المايتىن بولعان سوڭ مايمىل مۇڭايىپ، قاسىرەت شەگە

ن. كۇشىم دە مول. وزەننىڭ اعىسى مەنى ۇلكەنمى تاۋدان مەن –. ءپىل دەپتى – ال، ءمىنىپ جوتاما مەنىڭ كەل –
 اعىزىپ كەتە المايدى.

مايمىل قۋانىپ كەتىپ، ءپىلدىڭ جوتاسىنا ورمەلەپ شىعىپ االدى. ءپىل وزەندى قاق جارىپ، ەشبىر قينالماستان ارعى 
 شىعادى. سودان كەيىن ەكەۋى ۇكى ايتقان الما اعاشىن ىزدەپ تابادى.جاعاعا وتە 

قاراسا، الما اعاشى ءزاۋلىم بيىك ەكەن. جەمىستىڭ ءبارى مويىن جەتپەيتىن بيىككە ءوسىپتى. قانشا سوزسا دا ءپىلدىڭ 
ۇرعان. سول يىپ، ءموليىپ تبىر الما ىلىگە قويماپتى. ءوزىنىڭ الما اال المايتىنىن بىلگەن ءپىل مۇڭا-تۇمسىعىنا بىردە
 كەزدە مايمىل:

مەن الما اعاشىنا ورمەلەپ شىعامىن دا، باسىنداعى جەمىستەردى  ءقازىر –. جۇباتىپ ءپىلدى دەپتى – مۇڭايما، –
 جەرگە تۇسىرەمىن. سەن جيناي بەر.

ەرىپتى. ءۇزىپ، جەرگە تاستاي ببۇتاققا سەكىرىپ، الما اعاشىنىڭ باسىنا ورمەلەپ شىعادى دا، الماالردى -مايمىل بۇتاقتان
 ءپىل الماالردى تەرىپ، ءبىر جەرگە ءۇيىپ قويىپتى.

ءسويتىپ، الماالردى الىپ بولعان سوڭ، ەكەۋى كەرى قايتىپتى. وزەنگە كەلگەن مايمىل العان الماالرىن قۇشاعىنا  
 ىعادى.ڭداي باسىپ، قامسىز وتە شقىسىپ، تاعى دا ءپىلدىڭ جوتاسىنا ءمىنىپ الىپتى. ءپىل وزەندى قاق جارىپ، بالپا

 ەكەۋى الىپ كەلگەن الماالرىن ۇكىنىڭ الدىنا توگىپ قويىپتى دا، قانداي تورەلىك ايتاتىنىن توسىپتى. سوندا ۇكى:
 :ايتىپتى شىنىن مايمىل. سۇرايدى دەپ – ءوتتىڭ؟ قاالي وزەننەن قاتتى اعىنى مىنا سەن مايمىل، –
 .الدى مىنگىزىپ جوتاسىنا ءپىل مەنى –
 ل، ءپىل، سەن ايتشى، بيىكا. المايدى كەتە اعىزىپ وزەن. مىعىم دە كۇشى. تاۋداي بويى ونىڭ ويتكەنى. دۇرىس –

 اعاشتىڭ باسىنداعى جەمىسكە بويىڭ قاالي جەتتى؟
 دا، ىقتىش ورمەلەپ باسىنا اعاشتىڭ مايمىل – ايتىپ، شىنىن دە ءپىل دەپتى – سوڭ، جەتپەگەن بويىم مەنىڭ –

 .تۇردىم جيناپ مەن. ءتۇسىردى جەرگە ءۇزىپ، الماالردى
 –ەن تورەلىك سۇراپ تۇرعان ءپىل مەن مايمىلعا تۇسىندىرە باستاپتى. وزىن ۇكى دەپ، – ما؟ ۇقتىڭدار مىنە، –

 تەك. تتىڭدەرجە ماقساتتارىڭا سەلبەسىپ. كومەگىڭ بىرىڭنىڭ-بىرىڭە – نارسە ۇستەم دە ەپشىلدىكتەن دە، كۇشتەن
لىپ ا المانى امىن دە ەكەۋىڭ جاردەمدەسپەگەندە بىرىڭ-بىرىڭە. از پايدا ەپشىلدىكتەن جاالڭ نەمەسە كۇشتەن قانا

كەلە الماس ەدىڭدەر. دەمەك، كۇش پەن ەپشىلدىك قابىسقاندا عانا جاراسىپ تۇرادى. كۇشىڭ بولعانمەن ەبىڭ بولماسا، 
 ەشىلىك، ەڭبەگىڭ زايا.ەبىڭ بولعانمەن كۇشىڭ بولماسا، ءبارى دە بوس اۋر

 گىنە باس شۇلعىسىپتى. سوندا ۇكى:تورەلى ۇكىنىڭ ايتقان وزدەرىنە مايمىل مەن ءپىل دەپ، –! دۇرىس دۇرىس، –
 !بوسپە دەپ ەپشىلمىن سەن مايمىل،! داۋرىقپا سەنىپ كۇشىڭە سەن ءپىل، –
 .ايتىپتى وسيەت دەپ –بىرىڭ وسىالي جاردەمدەسىپ جۇرىڭدەر! -ءارقاشان بىرىڭە 

 . بوگەلەك205
 – شىركەي ءۋازىر، –ن، بوگەلەك حا –وزدەرى مانساپقا قويىپتى. سونا -ەرتە، ەرتە، ەرتەدە جاندىكتەر وزدەرىن

 .سايالنىپتى جاساۋىل
كۇندەردىڭ كۇنىندە ىزىلداپ ۇشقان بوگەلەك ورىستە جايىلىپ جۇرگەن جىلقىنى، سيىردى، ەسەكتى كەزدەستىرەدى. 

 ا جال، سيىرعا جايا، ەسەككە قوڭ بىتكەن. بوگەلەكتى مۇلدە اكىم ەكەن دەپ تانىمايدى.قاراسا جىلقىع
بۇعان قانى قايناپ، كوزى االيىپ كەتكەن بوگەلەك ىزىڭداپ، ءارقايسىسىنا ءبىر تونەدى. وعان جىلقى دا، سيىر دا، 

 ەسەك تە مىڭق ەتپەيدى.
 ا حانعا ارىز ايتىپتى:سونىمەن، ابدەن ىزا بولعان بوگەلەك ۇشىپ كەلىپ، سون

 سالىعىن تولەمەيدى. ەلەمەيدى، دەپ حان ءسىزدى جانۋارالر-جان تاقسىر؟ حان وسىالي، دا وسىالي –
 مۇنى ەستىگەن سونا حان كارىنە ءمىنىپتى. شىركەي جاساۋىلدارىن شاقىرىپ، جارلىق بەرىپتى:
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 ەرىڭدەر، بوگەلەككە –
 سالىق جيناپ كەلىڭدەر.

 تولەمەسە سالىقتى،
 سىباعاسىن بەرىڭدەر!

جانۋارالردان سالىق جيناۋعا اتتانىپتى. بۇالر -شىركەي قوستاپ، جان-سونىمەن، بوگەلەك ءۋازىر باستاپ، شىبىن
 دۋىلداپ، ەڭ الدىمەن جىلقىعا كەلىپتى.

 ركەيشى پەن بوگەلەك دەپ، – بەرەيىن، سىباعاڭدى سەنىڭ جۇرگەن ەلەمەي حاندى سونا تولەمەي، سالىعىڭدى –
 تى.ەتىپك قويىپ قۇراعىنا قالىڭ كولدىڭ شىقپىرتىپ،-شىقپىرتىپ قۇيرىعىمەن بۇالردى جىلقى بەرگەندە، تاپ
 .كەلەدى ەسەككە ەندى بوگەلەك دەپ، – كورەرمىز، سوڭ شىققان كولدەن مۇنى بوالر، سۋ قاناتىمىز قوي، –
 :ەسەك ۇمتىلعاندا، زىركىلدەي دەپ، –! سالىعىڭدى تولە كانە، باقىراۋىق، ءاي، –
 بەرىپتى. اۋناي كۇلگە بورپىلداق ساباالپ، كوزىن-باسى قۇيرىعىمەن دەپ، –! قارت-قىس قارت،-قىس –
 سالىق ،دەپ – االيىق، تاۋىپ سيىردى جۇرىڭدەر، قاالرمىز، كومىلىپ كۇلگە ءتۇسىپ، استىنا بالەنىڭ مىنا قوي، –

 :الىپ تاۋىپ سيىردى. جونەلەدى قاراي ءارى ىزدەپ سيىردى ىلەستىرىپ، جاساۋىلدارىن ءوزىنىڭ بوگەلەك جيناۋشى
 نەنتوبەسى دەپ، –تۇگەل سورىپ، قۋ سۇيەگىڭدى قالدىرامىز!  قانىڭدى تولەمەسەڭ، سالىعىڭدى، تولە كانە، –

 .تۇسەدى تونە
 مۇنى ەستىگەن سيىر:

 .پتىجونەلى زىتا شانشىپ، كوككە ىعىنقۇير دەپ، –! االرسىڭ جەتسەڭ، قۋىپ سالىعىڭدى بوگەلەگىم، قانە، –
ەشتەڭە وندىرە الماعان بوگەلەك قايتايىن دەسە، سونا حاننان قورقىپ، ءالى كۇنگە دەيىن سالىعىن اال الماي، سيىردى 

 قۋاالپ ءجۇر دەسەدى.
 . شىمشىق پەن كوگەرشىن206

باالسى جويامەرگەن اكەسىنىڭ تاياعىن قۇالمەرگەن ايداالدا، جاپان تۇزدە اڭ اۋالپ، سەيىل قۇرادى ەكەن. ونىڭ 
اق اڭساق بولعان ەكەن. ول ءتۇرلى قۇستارعا تور، تۇزاق قۇرىپ ۇستاپ االدى ەكەن. ءبىر كۇنى -ۇستاپ جاستاي

قۇرىپ قويعان تورىنا كىشكەنە شىمشىق ورالىپ قالىپتى. ول سورلى توردان شىعا المايدى، ورالىپ جاتا بەرەدى، ءبىر 
سىنا كوگەرشىن كەلەدى. بۇنىڭ تورعا ورالىپ جاتقانىن كورەدى. ول اناداي تۇرىپ شىمشىققا ۇرسىپ مەزگىلدە ونىڭ قا

 تابااليدى:
قىماق، ەساالڭ، ءقازىر كۇن ءتالتۇس ەمەس پە؟ ءتۇن بولسا ءبىر شارت. كۇندىز توردى كورمەي ورالىپ ا ءاي، –

سىعىرايعان كوزدەرىڭدى اشىپ جۇرسەڭ ەتتى. ەندى ەكى كوزىڭدى شەل قاپتادى ما؟ اياعىڭنىڭ استىنا قاراپ، انا 
سەن كۇشىكتى كىم شىعارىپ االدى. ءبارىبىر بۇگىن مەن سەنى اۋرەلەنىپ شىعارسام دا سەن ەساالڭ ەرتەڭ تاعى 

 دىدە –كۇندە مەن ساعان اۋرە بولىپ جۇرەمىن بە؟ -شوقاقتاپ، ەبەلەكتەپ ءجۇرىپ تورعا تۇسەسىڭ عوي. كۇندە
 :شىمشىق كورگەن ونى. قالدى دا شيقىلدادى ءتۇسىپ، تۇزاققا قول ءوزى ەدى، اتتاپ ەكى-بىر ىلگەرى دە
 جانتاالسىپ ءوزى. سۇراپتى دەپ –ىم، اقىلشى اپام، ءقازىر ءتۇن بە، كۇن بە؟ دوس بار كوزى دانىشپان، ءاي، –

 :دا تاعى وعان شىمشىق سوندا. كەلمەپتى شاماسى بەرۋگە جاۋاپ وعان كوگەرشىننىڭ جاتقان بۋىنىپ
دە  نەنمە ءحالىڭ سەنىڭ. جاتىرمىن جايدا جاقسى الىپ دەم قينالماي، دە تۇسسەم تورعا مەن اپا، اقىلگوي ءاي، –

اۋ، جاڭا ماعان ايتقان اقىلىڭدى وزىڭە نەگە ىستەمەدىڭ؟ ءوز باسىڭدى الىپ جۇرە المايتىن بولعان -ناشار بولدى
 .دەپتى –سوڭ باسقاعا اقىل ايتىپ نەڭ بار ەدى، 
دەگەن  «وزىڭە پايداسىز اقىلدى وزگەگە ايتپا!»، «تاباشىنىڭ تابانى تايعاق»بىرەۋگە كۇلسەڭ ءوز باسىڭا كەلەدى. 

 ماتەلدەر وسىعان كەلەدى.
 . قىرعي مەن بوكتەرگى207

كەتكەندى اڭگىمەلەپ، كەزدەسۋ  -قىرعي مەن بوكتەرگى ويدا جوق جەردە كەزدەسە كەتەدى. ەكى دوس وتكەن
قۇرمەتىنە كەش وتكىزۋدى ۇيعارادى. كەشتىڭ كەرەگىنە ازىرلەۋ ءۇشىن جيىرما تورعاي ۇستاپ اكەلۋگە كەلىسەدى. 

 جيىرما تورعايدىڭ جارتىسىن ۇستاۋدى قىرعي مىندەتىنە االدى، قالعان ون تورعاي بوكتەرگىنىڭ ۇلەسىنە تيەدى.
تەرگىنى كۇتىپ وتىرادى. بوكتەرگىنىڭ كەلەتىن مەزگىلى تورعايدى ۇستاپ، توبە باسىندا بوك 10قىرعي كوپ كەشىكپەي 

ءوتىپ، كەشىگەدى. ال بۇالر كەشتى كۇن باتپاي باستاۋعا ۋادە ەتكەن. اقىرى شىدامى تاۋسىلعان قىرعي دەرەكسىز 
 كەتكەن بوكتەرگىنى ىزدەۋگە شىعادى.

ديعا ى. ول ءبىر تورعايدى قۋىپ، ىلقالىڭ توعاي بويىمەن ۇشىپ كەلە جاتىپ، قىرعي الىستان بوكتەرگىنى بايقايد
ىعىستىرىپ بارادى ەكەن. سول ساتتە قىرعي بوكتەرگىنىڭ سوڭىنان ۇشىپ جەتەدى. ونىڭ قاۋىرسىندارى تەرگە 
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توعايدا »مالشىنىپ، اياعىن تورعايدى بۇرۋگە ىلگەرى سوزا ءتۇسىپتى. بوكتەرگىنىڭ شارشاۋ كەيپىن كورگەن قىرعي: 
 :اسىعىس بوكتەرگىدەن ول ءسويتىپ،. وياليدى دەپ –، «ەكەن تورعاي قالدىرماي قىرعان

 .سۇراپتى دەپ – ۇستادىڭىز؟ تورعاي قانشا بوكە، اۋ، –
 سوندا بوكتەرگى الدىندا ۇشىپ بارا جاتقان تورعايدى نۇسقاپ:

 .دەپتى – قاالدى، تورعاي توعىز السام، وسىنى –
 . ەكى بۇعى208

 ى بۇعى شوپكە تاالسىپ قالىپتى.ءبىر كۇنى تاۋدا جايىلىپ جۇرگەن ەك 
 .ءبىرى دەپتى – كوردىم، بۇرىن مەن مۇنى، جەيمىن مەن –
 .ەكىنشىسى دەپتى –نمىن بۇل جەرگە، كەلگە بۇرىن مەن جەيمىن، مەن –

بىرى سۇزە باستاپتى. كەيىن شەگىنە ءتۇسىپ سارتىلداتا كەپ مۇيىزدەسە ءسۇزىسىپتى. -ەكەۋى جانجالداسىپ، ءبىرىن
سوڭ ءتىپتى قىزىق بولىپتى. بۇعىنىڭ ءمۇيىزىن بىلەسىڭدەر، تالدىڭ بۇتاعى سياقتى بوالدى. ىلىنىسكەنشە ابدەن ازدان 

بەرلى -بىرى اجىراي الماي ارلى-سۇزىسكەن كورىنەدى. ءبىر كەزدە مۇيىزدەرى ءىلىنىسىپ قالعان بۇعىالر بىرىنەن
 تارتىسىپتى.

قالىپتى دا قۋانىپ، دەرەۋ كەلىپ بۇعىالردى ارباسىنا سالىپ، ۇيلەرىنە قاراي مۇنى ءوتىپ بارا جاتقان اڭشىالر كورىپ 
 جونەلە بەرىپتى.

 . اركىمنىڭ تۋعان جەرى وزىنە ءجاننات209
ۋعان بىرىنە ت-وتكەن زاماننىڭ زامانىندا تورعاي مەن بۇلبۇل دوس بولىپتى. كۇندەردىڭ كۇنىندە بۇل ەكەۋى بىر

اق شاقىرىساتىن بولىپتى. الدىڭعى كەزەكتى بۇلبۇل الىپ، تورعايدى انىمەن قارىق مەكەندەرىن كورسەتۋ ءۇشىن قون
توعايدىڭ ىشىمەن ءبىر جەمىس باعىنا اكەلىپتى. بۇل كەزدە بۇلبۇلدىڭ جاعىمدى ءانى ونان ارى -قىلىپ ورمان

ى. بۇنى ن ءبىر اشپاپتسورعاالي ءتۇسىپتى. كەۋدەسىن قۋانىش كەرنەگەن بۇلبۇل قانشا سايراعانىمەن تورعاي قاباعى
 بايقاعان بۇلبۇل:

 :تورعاي سوندا. سۇرايدى دەپ – اشپايسىڭ؟ قاباعىڭدى نەگە دوسىم، وي، –
تۋعان مەكەنىم بار دەپ ماساتتانىپ توبەڭ كوككە جەتكەندەي بولىپ كەتتىڭ عوي، مەنىڭ تۋعان  دا وسىنى –

 تۋعان ءوزىنىڭ الماي، ەتە تاقات بەرۋگە وتىرا دە دەيدى –جەرىمە سالىستىرعاندا بۇل جەرىڭ نەگە تۇرادى؟ 
-ر ۇشاان قۋا ەرىپ وتىرىپتى. بۇالارتىن بۇلبۇل. جونەلىپتى ۇشا پىرىلداپ ءتۇسىپ الدىعا ءۇشىن كورسەتۋ مەكەنىن

ۇشا تاالي ءشول داالدان ءوتىپ، ەس كەتىپ، جان شىققاندا، ىشەرگە سۋى، تەرۋگە ءتۇيىر ءدانى جوق قۇمداعى جالعىز 
 گەننىڭ تۇبىندەگى ۇياسىنا الىپ بارىپتى. سوندا تورعاي ەكەڭ:بۇر
 دىقۇمىرسقاالر-قۇرت ماڭايىنان ۇياسىنىڭ دەپ –... دا ۇشقانعا كوسىلىپ دۇنيە، كەڭ ءجانناتى، جەردىڭ مىنە، –

 .قالىپتى جىرعاپ سيماي قوينىنا قۋانىشى جەپ، تەرىپ
 دەپ ويالپتى.« وزىنە ءجاننات ەكەن عويە، اركىمنىڭ تۋعان جەرى »بۇنى كورگەن بۇلبۇل 

 . قوزى مەن قۇلىن210
قوزى مەن قۇلىن جارىساتىن بولىپ كەلىسىپتى. جارىساتىن جەرى ۇزاق جەر ەكەن، داياشىالر والردى ءبىر توبەنىڭ 

 باسىنان توسىپ االتىن بولىپتى.
. لىن ارتىنا قاراسا، قوزى كورىنبەي قالعانجارىس باستالىپ، ا دەگەندە قۇلىن وزىپ كەتەدى. ءبىراز جەر جۇگىرگەن قۇ

ماعان قوزى ولسە دە جەتە المايدى، بوسقا جۇگىرگەنشە دەم االيىن، قوزى وسى »وزىنە مارسيىپ، -سونىمەن، ول وز
 تۋادا لىنقۇ. جاتادى توسىپ كەلۋىن قوزىنىڭ دەپ –، «اراعا كەلگەننەن كەيىن جۇگىرسەم دە، ءبارىبىر وزبايمىن با

 قوزى يانسا،و ۋاقىتتا ءبىر قانىپ ۇيقىسى سودان. كەتەدى ۇيىقتاپ دەرەۋ سالىسىمەن جاتا دە، ەكەن بوالدى ۇيقىشىل
بۇل ارادا ءبۇيتىپ توسىپ الەكتەنگەنشە ەرتەرەك »قوزى ءالى كەلمەگەن ەكەن دەپ ويالپ:  قۇلىن سوندا. جوق ءالى

 ۇرىنب وزىنەن قوزى بارسا، وتىرىپ شاۋىپ دەپ –، «بارىپ المايمىن با، ءبارىبىر جۇلدە مەنىكى بولعاننان كەيىن
 دا، وزىنە سەنىم ارتقان قوزى وزىپ ىقالىپت ارتتا قۇلىن اسقاقتاعان ءسويتىپ،. ەكەن العان جۇلدە باياعىدا بارىپ

 كەلىپتى. 
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